کاوش در ک تاب کهن

پیدایش
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ایا می خواهید یک نسخه از این ک تاب را برای خود داشته باشید؟
یا می خواهید ان را در گوشی خود دانلود کرده و استفاده کنید؟
برای دانلود رایگان این درس ها به زبان انگلیسی و سایر زبان ها می توانید به وب سایت زیر مراجعه کنید :
www.learnhisways.com

© 2014 Life Resources
2

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ای یهوه خداوند ما،
چه مجید است نام تو در تمامی زمین ،که جالل خود را فوق اسمانها گذارده ای !
چون به اسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشتهای توست،
و به ماه و ستارگانی که تو افریده ای،
پس انسان چیست که او را به یاداوری،
و بنی ادم که از او تفقد نمای ی؟
او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی
و تاج جالل و اکرام را بر سر او گذاردی.
مزمور  1 : 8و 5 – 3
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پیدایش
قرار دادن پایه ای محکم برای ایمان ما
هر کس که پیدایش را می خواند در می یابد که ان ک تابی است شگ فت انگیز که درباره اغاز حیات در جهان ما
سخن می گوید .همچنین به ما کمک می کند تا بفهمیم از کجا امده ایم ،و به ما نشان می دهد که انسان ها یک
رابطه خاص با خدا دارند چون خدا انها را به شباهت خود افرید.
پیدایش با زیبای ی های شگ فت انگیز اغاز می شود اما به زودی شروع و رشد گناه را در جهان نشان می دهد که
ان چگونه افراد ،خانواده ها و ملت ها را از بین میبرد .بسیاری از مردم غافل هستند از اینکه ما می توانیم در
ک تاب پیدایش به پاسخ بسیاری از پرسش هایمان از قبیل چرا ما در اینجا هستیم و چرا جهان اینگونه است
دست یابیم .ک تاب پیدایش چشمان ما را به واقعیت بسیار مهمی می گشاید که ثبات را در زندگی ما به ارمغان
می اورد .واقعیت این است که خدای ی هست که همه چیز را افرید ،و علی رغم تخریبی که در نتیجه گناه ایجاد
شد ،او اهداف نیکوی خود را ادامه می دهد .او از گناه بیزار است و انرا داوری خواهد کرد ،اما در عین حال او
خدای ی است که برای نجات و برکت جهان نقشه و هدفی دارد .ما احتیاج داریم تا ان نقشه را درک کنیم.
با نداشتن اگاهی از تاریخ و اجداد خود ،و یا اینکه خدا واقعا چگونه است همانند فضاپیمای ی خواهیم بود که
دست خوش پیشامدهای بی هدف در فضا می باشد .مانند درخت بزرگی که ریشه های ی بسیار کم عمق دارد و
باد انرا به راحتی سرنگون می کند خواهیم بود .اما خدا نمی خواهد که ما نسبت به اینکه او شبیه چیست و هم
نسبت به اتفاقاتی که در دنیا می افتد کور باشیم .با گشودن و خواندن ک تاب پیدایش نور و امید وارد ذهن و
قلبمان می شود.
در پیدایش ما درباره مردان ایمان ،کسانی که از طرف خدا برای هدفی خاص خوانده شده اند ،یاد می گیریم،
مردانی چون ادم ،نوح ،ابراهیم ،یعقوب ،یوسف و دیگران .ایا انها ایده ال بودند؟ خیر .ک تاب مقدس در
صفحاتش به ما حقیقت را در مورد این مردان و زنان می گوید .انها مردمانی عادی همانند من و شما بودند .اما
خدا مردان ایمان را حتی ان زمان که در ازمایش ها افتاده و از او به طور کامل پیروی نکردند برکت داد .از طریق
انها خدا شروع به ساختن یک ملت کرد و از طریق این ملت ،یعنی اسرائیل ،بود که خدا ان نجات دهنده یا
مسیح موعود را فرستاد.
همانطور که در هر مطالعه خواهید دید این دروس برای پیروان مسیح نوشته شده اند .با این حال کسانی که
پیروان مسیح نیستند اما در جستجوی حقیقت هستند نیز ممکن است چیزهای زیادی از این مطالعات کسب
کنند .عیسی مسیح نیز که  2000سال پس از ابراهیم زندگی می کرد ،ک تاب پیدایش را می دانست و درباره ان
در تعلیماتش صحبت کرد .وقتی درباره ازدواج تعلیم داد از پیدایش باب  2نقل قول کرد .او همچنین درباره
نوح ،ابراهیم ،اسحاق و یعقوب صحبت کرد .برای او پیدایش یک افسانه نبود بلکه یاد داد که مردم و حقایق
ان در تاریخ واقعی ریشه دوانده اند .پس بنابراین ما از عیسی یاد می گیریم که دانستن این ک تاب برای تمام
کسانی که می خواهند خدای حقیقی را بشناسند اهمیت دارد .پیام پیدایش با مژده نجات بخش عیسی مسیح
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ارتباط خیلی نزدیک دارد و برای همین ما گاهی اوقات شما را به عهد جدید خواهیم برد تا این ارتباط را ببینید.
هر چه بهتر نجات را درک کنیم ،بهتر زندگی خواهیم کرد.
باشد که در حین مطالعه خداوند شما را به فزونی برکت دهد.
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طرز استفاده از این دروس
به صورت گروهی و یا انفرادی
این مطالعات ،ک تاب پیدایش را به صورت کلی مرور می کند با این هدف که بتوانید تصویر بزرگ ک تاب اغاز ما
را ببینید .بنابراین به جزئیات بسیاری از داستان ها نپرداخته ایم .اگر مایل باشید می توانید بعدها به عقب
بازگردید و به برخی از داستان ها از نزدیک نگاه کنید تا درس های ی که انها به ما تعلیم می دهند را بیشتر یاد
بگیرید.
در حین مطالعه متوجه خواهید شد که متون زیادی را باید بخوانید و در واقع اگر می خواهید بیشترین بهره را
از این دروس ببرید بهتر است که تمام  50فصل ک تاب پیدایش را بخوانید .در این ک تاب در پایان هر درس
توصیه های ی را برای خواندن درس بعدی خواهید دید .قبل از شروع مطالعۀ ان حداقل یک بار ان فصل ها را
بخوانید .به یاد داشته باشید که هدف یادگیری از خود متن ک تاب مقدس می باشد .اگر با گروه مطالعه می کنید
خواندن قسمت های مشخص شده قبل از گردهمای ی به شما در درک بهتر انچه اتفاق می افتد کمک خواهد
کرد .هر چقدر بیشتر با متن مورد مطالعه اشنا باشید به همان اندازه می توانید از سواالت این ک تاب بهره ببرید.
این ک تاب بطور مخصوص برای گروههای کوچک مطالعه ک تاب مقدس نوشته شده است.
به عنوان مثال برای گروه های خانگی تا در گردهمای ی هفتگی خود از ان استفاده کنند .همچنین اگر مایل باشید
می توانید در طی هفته از ان برای شاگردسازی افراد دیگر استفاده کنید.
این ک تاب همانند راهنمای ی است که به شما کمک خواهد کرد ک تاب پیدایش را با دقت بیشتری بخوانید .در
این مطالعات انواع مختلفی از سواالت را خواهید دید:
 نوع اول از گروه می خواهد تا با دقت به یک ایه نگاه کنند تا بخشهای مهم یک متن یا داستان نادیده
گرفته نشود.
 نوع دوم به گروه کمک می کند تا در مورد چند ایه فکر کرده و درباره معنی انها با هم گ فتگو کنند.
پیدایش ُپر است از مطالبی که به ما کمک می کند معنای زندگی را درک کنیم .پس خوب است اغلب
مکث کنیم و درباره انچه نویسنده در تالش است تا به ما بگویید تامل نماییم .گروهی که برای تامل
مفهوم متن مورد مطالعه وقت اختصاص دهد هر جلسه از ضیافت روحانی لذت خواهد برد.
 نوع سوم سواالت به گروه کمک می کنند تا در چگونگی به کارگیری این دروس در زندگی روزمره
بیاندیشند .از این سواالت با عجله نگذرید .طوری زمان بندی کنید که برای بحث کردن انها وقت
داشته باشید و هم بتوانید مدتی را در دعا بگذرانید چون در دعاست که زندگی شما به شکلی مثبت
تغییر خواهد کرد.
اگر این ک تاب را به تنهای ی مطالعه می کنید ،می توانید افکار خود را در یک دفتر یادداشت کنید  .زمانی
که ما در گروه نیستیم ،معموال نمی توانیم افکار خود را با کلمات شکل دهیم .اگر وقتی که تنها هستیم
افکارمان را بنویسیم این کار باعث می شود که دقیق تر فکر کنیم و افکار خود را درک کنیم .همچنین می
توانیم بعدها برگردیم به عقب و یادداشتهای خود را بخوانیم و از ان در تعلیم دادن دیگران استفاده کنیم.
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رهبران گروه با دنبال کردن این راهنما قادر خواهند شد مطالعات را برای هر یک از اعضای گروه پرمعنی
سازند:
 به عنوان رهبر گروه ،قبل از اینکه با گروه جمع شوید متن و سواالت را از قبل مطالعه کنید .اگر
خودتان از قبل با مطالب اشنا شوید ،امادگی بهتری برای کمک به افراد گروه خواهید داشت.
 مطالعه گروهی خود را با دعا و ایمان به اینکه خدا شما را در درک و اطاعت از کالمش کمک خواهد
کرد اغاز کنید.
 مهمترین قسمت این مطالعات ،متن خود ک تاب مقدس می باشد .در گروه ،حتما متن تعیین شده
را حداقل یک بار با هم بخوانید.
 مطمئن شوید که اعضای گروه قبل از دادن پاسخ ها با دقت به ایات نگاه کرده اند .این دروس
طوری طراحی شده اند تا انچه حقیقتا و دقیقا ک تاب مقدس تعلیم می دهد را کشف کنیم نه انچه فکر
می کنیم تعلیم می دهد را.
 همچنین اطمینان حاصل کنید که در گروه به تک تک سواالت مطرح شده پاسخ می دهید .گاهی
برای یک مطلب  3یا  4سوال مطرح شده است .این سواالت را یک جا نخوانید بلکه یکی یکی انها را
خوانده ،پاسخ دهید و بعد به سوال بعدی بپردازید.
 این مطالعات برای بحث و بررسی گروهی تنظیم شده اند نه برای وعظ و تدریس .به هر یک از افراد
گروه باید این فرصت داده شود تا افکار خود را در مورد مطالب خاص و یا سواالت مطرح شده با
دیگران در میان بگذارند .همه را تشویق کنید که در گروه به چند تا از سواالت پاسخ دهند و اجازه
ندهید شخصی بحث را به تنهای ی در دست بگیرد.
 در صورت امکان به صورت دایره بنشینید تا اعضا بتوانند همدیگر را ببینند .این جو غیر رسمی تری
را نسبت به سبک کالسهای درسی اینجا می کند ،که صندلی ها به طور ردیف چیده شده و رهبری در
حال درس دادن در جلو می باشد .نشستن به صورت دایره به اعضای گروه این امکان را می دهد تا
با احساس ازادی بیشتری در بحث ها شرکت کنند.
 تا جای ی که امکان دارد مطمئن شوید هر شرکت کننده نسخه ای از درس و ک تاب مقدس را همراه
خود دارد .اعضای گروه را تشویق کنید که مطالعات را به خانه برده و ان را با اعضای خانواده یا
دوستان مرور کنند.

8

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

توجه کنید :قبل از شروع اولین مطالعه یکبار از روی فصول  1و  2پیدایش بخوانید.
اگر این ک تاب را با گروه مطالعه می کنید ،قبل از جلسه در تنهای ی این دو فصل را
بخوانید.

9

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 .1خلقت

پیدایش  1و 2
سواالت ابتدای ی:
همۀ ما سواالتی در مورد خدا داریم .در مورد خدا و این دنیا چه سواالتی دارید که هنوز جوابی برایشان نیافته
اید؟ ایا فکر می کنید ممکن است پاسخ سواالتی که در مورد اغاز دنیا داریم را پیدا کنیم؟
مقدمه:
با وجود اینکه ک تاب مقدس به جزئیات اغاز کائنات و دنیای اطراف ما نمی پردازد اما فصول ابتدای ی پیدایش
حقایق بسیار مهمی را در بر دارد که در حین مطالعه می توانیم انها را یاد بگیریم .درس اول نگاهی به داستان
خلقت جهان و بشریت دارد.
پیدایش  25 -1 :1را بخوانید.
 .1پیدایش  1 :1را دوباره بخوانید.
این اولین ایۀ ک تاب مقدس خدا است و به ما توضیح می دهد که چگونه همه چیز اغاز شد .چه حقیقت
مهمی را در مورد خلقت از این ایه می اموزیم؟ در موردش فکر کنید .به نظر شما چرا این ایه در ابتدای
ک تاب مقدس امده است؟
خدا از کجا امده است؟
این سوالی است که همۀ ما در یک مرحله از زندگی ان را می پرسیم .اینجا در پیدایش به این سوال
جواب داده نشده است .در اولین ایۀ ک تاب مقدس خدا وجود دارد .بنابراین در عبارت «در ابتدا» ،ما
دربارۀ اغاز خودمان و نه خدا صحبت می کنیم .خدا در مورد اغاز خودش نه در عهد عتیق چیزی گ فته
است و نه در عهد جدید .در دیگر فصول ک تاب مقدس خدا گ فته است که هیچ اغازی نداشته است و
پایانی نیز نخواهد داشت .این رازی است که انسان نمی تواند درک کند .اگر چه اسرار زیادی وجود
دارند ،اما خواهیم دید که در ک تاب مقدس خدا چیزهای زیادی را در مورد خود و تاریخ کهن ما برایمان
اشکار می سازد .این به ما کمک می کند تا درک بهتری از انچه امروز در جهان ما اتفاق می افتد داشته
باشیم .ما به او وابسته هستیم تا حقیقت چگونه زندگی کردن را ،انطور که او ما را برای حیات افرید،
از او بیاموزیم.
 .2چه کلمات مشابهی را در ایات  11 ، 9 ، 6 ، 3و  ( 14و ایات دیگر در این فصل) می بینید ؟
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 .3وقتی می خوانیم خدا با کلمۀ «...بشود» خلق کرد این جمله تاثیر عمیقی بر وجود ما می گذارد چون می
بینیم که خدا با گ فتن همه چیز را افرید!
به این دنیای بزرگ ،افتاب سوزان و کهکشان بی پهنای ی که شامل میلیونها ستاره است فکر کنید که
چگونه با جملۀ «...بشود» بوجود امده اند .این چه تاثیری بر شما می گذارد؟
 .4خلقت خدا در ایات ( 18 ،12 ،10 ،4و دیگر ایات) چگونه توصیف شده اند؟
خدایان تمدن های باستان
بسیاری از فرهنگ ها در دنیای باستان ،داستان های افسانه ای در مورد چگونگی اغاز جهان داشتند.
اما داستان خدایان انها با خدای ی که در پیدایش می خوانیم بسیار متفاوت است .خدایان افسانه ای
نقاط ضعف انسان ها را داشتند :با یکدیگر می جنگیدند ،جر و بحث های خانوادگی داشتند،
حسادت و رقابت بینشان وجود داشت ،توانای ی محدود و از نظر اخالقی رذل و بدمنش بودند .اما
زمانی که در ک تاب پیدایش در مورد خلقت می خوانیم با تصویر کامال متفاوتی روبرو می شویم .خدای
قادر مطلقی را می بینیم که جهانی کامل ،زیبا و هدفمند افرید و هر روز بعد از اتمام خلقت اعالم کرد
«نیکوست».
امروز ما در جهانی پر از گناه زندگی می کنیم .اما وقتی پیدایش  1و  2را می خوانیم متوجه می شویم
که دنیا بد شروع نشد بلکه خدا انرا نیکو و خوب افرید و در اعماق قلبمان می دانیم که دنیا باید
اینگونه باشد! وقتی این فصل ها را می خوانیم اهسته اهسته طرح و نقشه بزرگ خدا را می بینیم و
می پرسیم« :نقشۀ بزرگ خدا برای این دنیا چیست؟ هدف او برای ما مخلوقاتش چیست؟»
پیدایش فصل  31 – 26 :1و کل فصل  2را بخوانید.
 .5این ایات در مورد باشکوه ترین بخش خلقت خدا می باشند .فصل  31 -26 :1دربارۀ خلقت زن و مرد
است و سپس در فصل  7 :2و  25 -15جزئیات بیشتری در مورد ان به ما می دهد.
به نظر شما «به صورت او و موافق شبیه او ساخته شدند» به چه معناست؟ (پیدایش )27 -26 :1
قبل از خواندن کادر زیر نظر خود را توضیح دهید.
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ویژگی بشر چیست؟
خدا جهان را با کالم خود ،با گ فتن ،افرید .اما در افرینش انسان ً
کامال متفاوت عمل کرد .پیدایش
 7 :2را بخوانید .او نه تنها «گ فت» ،بلکه انسان را شکل داد ،سپس در بینی وی روح حیات دمید.
این مطلب به ما نشان می دهد که در افرینش انسان ،بیش از هر موجود دیگری ،خدا شخصا چیزی
از خود بر انها بر جا گذاشته است.
برخی از مردم اینطور باور دارند که انسان چیزی جز حیوان نیست با این تفاوت که باهوشتر از
انهاست .اما با توجه به پیدایش ما حیوان نیستیم .ک تاب مقدس نشان می دهد که فقط برای انسان
گ فته شد که شبیه خدا افریده شد نه چیز دیگری .روحی که توسط خدا در ما گذاشته شده تمایل دارد
با خالق خود ارتباط برقرار کند .همانند او ما نیز فکر می کنیم ،استدالل می کنیم ،عواطف مختلف
را احساس می کنیم ،خلق می کنیم ،با ارادۀ خود انتخاب می کنیم ،با همدیگر و خدا صحبت می
کنیم .حیات از خداست و بسیار گرانبها .این مساله توضیح می دهد که چرا وقتی نزدیکانمان می میرند
غم و اندوه عمیقی احساس می کنیم .و همچنین ما را کمی در درک اینکه چرا خدا حاضر شد پسرش
را بخاطر ما بفرستد کمک می کند ،او می خواست که ما تا ابد با او زندگی کنیم .افریدگار ما برایمان
ارزش زیادی قائل است.
 .6توجه کنید در فصل  1ایۀ  26خدا می گوید« :ادم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم» .فکر می کنید
خدا داشت با چه کسی صحبت می کرد؟ نظر خود را بیان کنید و سپس کادر زیر را بخوانید.

خدا با چه کسی صحبت می کرد؟
نویسنده پیدایش به این سوال پاسخ نمی دهد بلکه به سادگی انچه را که خدا برای او اشکار کرد را
گزارش می کند که خدا فرمود « ادم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم » .بسیاری از مسیحیان بر
این باورند که به احتمال زیاد این اولین اشاره به تثلیث در ک تاب مقدس می باشد که خدا در این سه
شخصیت پدر ،پسر و روح القدس وجود دارد .البته ،تثلیث رازی است که هیچ انسان نمی تواند به
طور کامل ان را درک کند .اما در عهد جدید بخشی بسیار جالب وجود دارد که می تواند در درک این
موضوع به ما کمک کند .یوحنا ،یکی از نزدیک ترین شاگردان عیسی و نویسندۀ انجیل یوحنا به
وضوح چند نک ته ای را درمورد « کالم خدا » شرح می دهد.
یوحنا  5 -1 :1را بخوانید .این ایات چه چیزی را دربارۀ کلمه شرح می دهد؟ چگونه می توانید با
کلمات خود ایات  3 -1را دوباره بیان کنید؟ (برای اینکه به وضوح متوجه شوید که "کلمه" همان
عیسی است ایات  18 -14را نیز بخوانید).
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 .7اکنون به پیدایش فصل  2برگشته ایات  3 -1را یکبار دیگر بخوانید .خدا در روز هفتم چه کرد؟
اشعیا  28 :40می گوید که خدا هرگز خسته نمی شود .پس به نظر شما چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟
ایا فکر می کنید در زندگی امروز ما هم مهم است که یک روز در هفته استراحت کنیم؟
 .8پیدایش فصل  1و  2دربارۀ نعمات فراوانی است که خدا به مرد و زن می دهد .برخی از این نعمات به قرار
زیر می باشند:






تهیه خوراک فراوان توسط خدا( .پیدایش )29 :1
خدا به انها هدف و شغلی مشخصی واگذار می کند 28 :1( .و )15 :2
خدا زن را بعنوان همدم مناسب به مرد می دهد تا به او کمک کند)24 -18 :2 ( .
خدا انها را چون کودکی معصوم می افریند ،که با وجود اینکه در حضور هم برهنه هستند احساس
شرم نمی کنند)25 :2( .
از همه مهمتر اینکه زن و مرد با خدا رابطه دارند .او با انها صحبت می کند ،از ایشان مراقبت کرده،
بهترین ها را برایشان می خواهد 29 -28 :1( .و )9-8 :3

قبل از ورود گناه به جهان ،زندگی ساده ،شاد و پر از برکات خدا بود .مجددا به  5نک تۀ باال نگاه کنید .چرا
امروز تصویر این جهان معصوم و خالی از گناه برای ما بسیار زیباست؟ در این زمینه با هم گ فتگو کنید.
پس با نظریه تکامل چکار کنیم؟
همانطور که ک تاب پیدایش را مطالعه می کنید ممکن است سواالت بیشماری به ذهنتان خطور کند
که جهان چگونه افریده شد .چیزهای زیادی وجود دارند که این دو فصل به ما نمی گویند ،بنابراین
باید احتیاط کنیم که پیدایش را به ک تابی علمی که باید همۀ جزئیات را توضیح دهد تبدیل نکنیم .در
عین حال علم نیز قادر نیست به تمام سواالت در مورد اغاز زمین پاسخ دهد .امروزه بسیاری از
دانشمندان نظریه تکامل داروین را زیر سوال می برند زیرا می بینند که توضیحات این نظریه در مورد
شکل گیری حیات بر زمین کافی نیست .شاید شما از ملحدان اموخته باشید که در جهان همه چیز
خود به خود و بدون خالق تکامل یافته است .از باور کردن انچه عقل سلیم به شما می گوید نهراسید.
در همه جای این جهان شواهدی از یک خالق و افریننده دیده می شود .حال چند دقیقه ای را به
بررسی این شواهد ،چه انچه بر زمین و چه انچه در کهکشانها وجود دارد اختصاص دهید .در این
میان طراحی شگ فت انگیز بدن خود را از جمله دستها ،ذهن و چشمهایتان را فراموش نکنید!
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 .9اگرچه ک تاب مقدس همه چیز را در مورد چگونگی خلقت جهان به ما نمی گوید ،اما چندین نک تۀ مهم
وجود دارند که نویسنده پیدایش در فصل  1و  2سعی در بیان ان دارد:
 همه چیز توسط خدا افریده شد
 او همه چیز را بسیار خوب افرید
 ما به شباهت او افریده شدیم
همانطور که مطالعۀ ک تاب پیدایش را شروع می کنیم مهم است نه فقط خدای قادر مطلق را ببینیم بلکه
افرینندۀ پر از محبتی را ببینیم که به فکر مخلوقاتش هم می باشد .با مطالعۀ فصل های بعدی بیشتر با
این مساله روبرو خواهیم شد.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
چند مرتبه مزمور  3 :100را بخوانید.
 )1تا چه اندازه در مورد این واقعیت که افریننده جهان شما را نیز افریده و به او تعلق دارید فکر می
کنید؟
مزمور  18 -13 :139را بخوانید.
 )2با به یاد داشتن اینکه افرینندۀ ما برای همۀ خلقت خود طرح و هدف زیبای ی دارد چه تاثیری باید
بر اعمال و نگرش هر روز ما بگذارد؟
 )3چند دقیقه ای را به پرستش خالق بزرگمان اختصاص دهید .از او برای اینکه به فکر شماست و
دوستتان دارد تشکر کنید.
قبل از مطالعۀ بعدی ،پیدایش فصل  3را بخوانید.
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 .2سقوط انسان در گناه

پیدایش فصل 3
سواالت ابتدای ی:
از مطالعه قبلی چه چیزی را درباره خلقت جهان توسط خدا به خاطر دارید؟ چگونه خلقت انسان با خلقت
بقیه موجودات متفاوت بود؟
مقدمه:
در درس پیش دیدیم که خدا جهانی کامل و زیبا افرید .ولی وقتی به جهان امروز نگاه می کنیم می بینیم چیزهای
زیادی وجود دارند که خوب نیستند :بیماری و مرگ؛ نفرت و خشونت؛ حسادت ،خشم و تلخی .پس چه اتفاقی
افتاد؟ در این مطالعه خواهیم دید که چگونه گناه برای اولین بار وارد افرینش خدا شد .قبل از شروع مطالعۀ
فصل  3بیایید به چند ایه از فصل  2نگاه کنیم تا بهتر متوجۀ انچه اتفاق می افتد شویم.
پیدایش  9-8 :2و  17-15را بخوانید.
 .1با دقت به ایۀ  9نگاه کنید .نام دو درخت مخصوصی که خدا در وسط باغ گذاشت چه بود؟
 .2در ایات  17 -16خداوند به ادم گ فت از چه می تواند بخورد؟ چه چیزی را خدا ممنوع کرد؟ او گ فت
اگر انسان سرپیچی کرده و از ان میوه بخورد چه اتفاقی می افتد؟
توجه داشته باشید که خداوند ادم و حوا را شاید با میوۀ هزاران درخت برکت می دهد که می توانند از انها
خورده و همچنین از محبتی که خدا بهشان نشان می دهد لذت ببرند .چگونه ما هم گاهی تمام نعمات
زیبای ی که خدا در زندگی به ما عطا کرده است را با فکر کردن به تنها چیزی که نباید یا نمی توانیم انجام
دهیم نادیده می گیریم؟
حال بیایید ببینیم چگونه گناه این تصویر زیبا را از بین می برد.
کل فصل  3پیدایش را بخوانید.
 .3با دقت به هوشیاری مار نگاه کنید که چگونه زن را وسوسه کرد:
 او به زن چه گ فت که باعث شد او به شک بیفتد؟ (ایۀ )1
 خدا گ فته بود که اگر از ان درخت بخورند خواهند مرد .ایا مار با خدا موافق بود که در صورت سرپیچی،
عواقب وحشتناکی در انتظارشان خواهد بود؟ (ایۀ )4
 چگونه مار بذر شک و تردید را در مورد مهر و محبت خدا نسبت به ادم و حوا در ذهن زن کاشت؟
(ایۀ )5
ایا شیطان به همان طریقی که حوا را وسوسه کرد ما را هم وسوسه می کند؟ چگونه؟ (برای پاسخ به این
سوال دوباره به ایات  1و  5-4نگاه کنید)
 .4بیایید نگاهی به نتیجۀ گناه ادم و حوا داشته باشیم .ایات زیر را یکی یکی بخوانید.
 ایۀ  :7شرم
 ایات  8و  :9پنهان شدن از خدا و ترس از حضور او
 ایات  12و  :13متهم کردن شخصی دیگر
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ایا این چیزها را تجربه کرده اید؟ توضیح دهید که چگونه همه ما هنگامی که مرتکب گناه می شویم عواقبی که
در باال ذکر شده اند را تجربه می کنیم.
 .5پیدایش فصل 1و  2صحبت از زیبای ی بی حد ،ارامش و برکات در افرینش خدا دارد .حال تمام لعنت های ی
که در فصل  3ایات  19 -14شرح داده شده اند را نام ببرید.
 .6یک لعنت دیگر هم وجود دارد .پیدایش  24 -22 :3را بخوانید .درخت حیات برای ادم و حوا منع شد .اگر
چه بالفاصله از لحاظ جسمانی نمردند ،مرگ معنوی انها در همان روز رخ داد .رابطه صمیمی و همدلی انها با
خدا قطع شد .از نظر روحانی گم شدندُ ،مردند .چگونه این بدترین لعنت محسوب می شود؟
اولین گناه چگونه امروز بر من و شما تاثیر می گذارد؟
اگر خود را بعنوان شخصی گناهکار و جدا شده از خدا قلمداد نکنیم دشوار بتوانیم تاثیر گناه ادم را
بر خود ببینیم .در عهد جدید ،پولس رسول در نامه اش به رومیان مطالبی را می نویسد که ما را در
درک این موضوع کمک می کند .اکنون لطفا زمانی را به خواندن رومیان  19 -12 :5اختصاص دهید.
مرگ روحانی و جسمانی با ادم اغاز شد و در نسل بشر ادامه یافت و همه در ان گناه شریک شدند.
اگر متوجه نباشیم که بخاطر ارتباطمان با ادم ما نیز گم شده ایم نخواهیم توانست نیاز خود را به
مسیح نیز ببینیم .مصلوب شدن عیسی هم برای ما مفهومی نخواهد داشت .رومیان فصل  5این
حقیقت را به ما نشان می دهد که چون ما همگی فرزندان ادم هستیم پس طبیعت گناهکار و سقوط
کرده او را به ارث برده ایم.
ما به تولدی دوباره نیاز داریم ،تولدی روحانی .ما باید در مسیح متولد شویم تا از لعنتی که از طریق
انسان نخستین یعنی ادم امد رهای ی یابیم.
 .7ک تاب مقدس پر از نبوت ها است و اولین نبوت را در پیدایش فصل  3می یابیم .در این نبوت خدا مطلبی
را در مورد انچه در اینده اتفاق خواهد افتاد به مار گ فت .این نبوتی است سری .او به مار می گوید که در اینده
نابود خواهد شد.
پیدایش  15 :3را بخوانید .چه کسی مار را سرکوب خواهد کرد؟ به نظر شما این به چه معنی است؟
 .8اگرچه خدا ادم و حوا را از خوردن میوه حیات منع کرد ولی انها را ترک نکرد و هالک ننمود .او هنوز به فکر
انها بود و از ایشان مراقبت می کرد .توجه کنید چون انها احساس شرم می کردند او برایشان لباس تهیه کرد.
چگونه او اینکار را کرد؟ (ایۀ )21
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چرا خدا برای پوشش ادم و حوا حیوانات را کشت؟
مهم است این موضوع را خوب درک کنیم که حیوانات برای پوشش دادن شرم ادم و حوا کشته شدند .در
تاریخ این اولین قربانی حیوانات است و ان بخاطر گناه بود .همچنین دقت کنید که قربانی را ادم و حوا
تهیه نکردند .در عمق گناه و شرم ،ترس به انها اموخت که از خدا پنهان شوند .اما خود خدا قربانی را
برایشان فراهم کرد .او شرم گناهشان را پوشاند.
یکی از مفاهیم بسیار مهم در درک تاریخ و معنی نجات این حقیقت است که این خدا بود که برای پوشش
شرم ادم و حوا قربانی را فراهم کرد .در عهد جدید نویسندۀ عبرانیان چنین می گوید...« :بدون ریختن خون،
امرزش گناهان وجود ندارد( ».عبرانیان  )22 :9عهد عتیق و عهد جدید بارها در مورد این موضوع مهم
صحبت کرده اند و می بینیم که در عهد جدید عیسی خونش را ریخت تا برای همیشه شرم انسانها را بپوشاند.
اکنون بیایید به انچه ارمیای نبی هزاران سال پس از ادم و حوا نوشت نگاهی بیندازیم .او عمیقا در مورد گناهکار
بودن انسان فکر می کرد .گناهی که در باغ عدن شروع شد حال رشد کرده و تمام زمین را پر ساخته بود .اما
ارمیا می دانست که گناه فقط عمل ظاهری نیست .قبل از خوردن میوه ،مار حوا را گول زد ،پس قلب او در
پ ی شرارت رفت .ارمیای نبی می دانست که قلب انسانها پر از شرارت شده بود .پس در ناامیدی اینطور نوشت:
«دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است .کیست که انرا بداند؟» (ارمیا  )9 :17او می دانست
که قلب خودش هم فریبنده است ،این ایه نشان می دهد زمانی که او به درون قلبش نگاه کرد بسیار دلسرد
شد.
در ایات بعدی (ارمیا  )14 :17اینطور ادامه می دهد« :ای خداوند مرا شفا ده تا کامال سالم شوم ،مرا خالصی
ده تا در امنیت کامل به سر ببرم .تنها تو را ستایش می کنم ».ارمیا می دانست که باید به خارج از خود و به
خدا نگاه کند ،چون خدا تنها امید نجاتش بود .او می دانست که زمانی همه چیز خوب می شد که خود خدا
شفا ،نجات و خالصی بیاورد .در ایمان ،نگاهش را فقط به خدا دوخت.
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این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
اول یوحنا فصل  1را بخوانید( .منظور اولین نامۀ یوحناست نه انجیل یوحنا)
 )1در اول یوحنا  9-7 :1یوحنا از راه رفتن در نور و اعتراف کردن به گناهانمان صحبت می کند .توضیح دهید
که چگونه زمانی که مرتکب گناه می شویم و به ان اعتراف کرده در نور خدا راه می رویم با انچه ادم و حوا بعد
از ارتکاب گناه انجام دادند متفاوت است؟ (به سوال چهار در باال مراجعه کنید).
 )2چرا برای ایمانداران مهم است زمانی که مرتکب گناه می شوند یاد بگیرند که خود را فروتن ساخته و به مسیح
اعتماد کنند که گناهانشان را بیامرزد؟
 )3این مطالعه را با این دعا به پایان برسانید که خداوند به شما و ایماندارانی که با شما مالقات می کنند کمک
کند تا در نور راه روید .در سکوت ،در قلب خود به هر چیزی که شما را از پیروی او باز می دارد اعتراف کنید.
از او تشکر کرده ،حمد و سپاس گویید که گناهان شما را برداشته ،در نور خود پاک ساخته است.
قبل از مطالعۀ بعدی پیدایش فصل  10 -4را بطور کامل بخوانید.
اگر هر روز یک فصل بخوانید در یک هفته انرا تمام خواهید کرد .اگر نمی توانید همۀ این فصول را بطور
کامل بخوانید ،حداقل پیدایش  12 -1 :4را بخوانید ،نگاهی اجمالی به فصل  5داشته باشید ولی 5 -1 :5
و  24 -21 :5را حتما بخوانید( ،برای شما جالب خواهد بود که ببینید انسانها در ان زمان چقدر عمر می
کردند!) کل فصول  6و  7و از فصل  9ایات  17 -7را هم بخوانید.
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 .3افزایش گناه در زمین

پیدایش 10 -4
سواالت ابتدای ی:
به طور خالصه وقایع پیدایش  3 -1را مرور کنید .چه جزئیاتی را دربارۀ افرینش جهان توسط خدا به یاد دارید؟
نافرمانی زن و مرد چگونه افرینش شگ فت انگیز خدا را خراب کرد؟ برای پوشاندن بدن برهنۀ انها خدا چکار
کرد؟ چگونه این نمادی است از انچه او برای پوشاندن گناه و شرم تمام بشر انجام خواهد داد؟
مقدمه
مطالعۀ اول زیبای ی افرینش خدا را نشان داد .مرد و زن به صورت و شباهت خدا افریده شده بودند .اما زمانی
که در گناه سقوط کردند شرم و لعنت را برای خود به ارمغان اوردند .انها از درخت حیات منع شدند .در این
مطالعه چگونگی تاثیر گناه این دو انسان بر فرزندانشان را بررسی می کنیم.
پیدایش  12 -1 :4را بخوانید.
 .1در ایات  7 -6خدا به قائن چه هشداری می دهد؟
نتیجۀ عدم توجه قائن به ان هشدار چه بود؟ (ایۀ )8
چرا مهم است که ما به انچه روح خدا در قلبمان در مورد رفتار و نگرش اشتباه هشدار می دهد توجه
کنیم؟
 .2در ایۀ  9خدا از قائن چه سوالی می کند؟
قائن چه جوابی به خدا می دهد؟
فکر می کنید جواب سوال قائن در ایۀ  9چیست؟
ایا شما پاسبان برادرتان هستید؟
وقتی مردم برای نیازهای دیگران اهمیتی قایل نمی شوند جامعه به چه تبدیل می شود؟
پیدایش  5 -1 :5و ایات  24 -21و  32را بخوانید.
 .3پیدایش فصل  5از نسل ادم تا نوح و فرزندانش گزارش می دهد .سه نک تۀ مهمی که دربارۀ افرینش
انسان در ایات  2 -1می بینید چیست؟
ایا ادم و حوا واقعا وجود داشتند؟
برخی بر این باورند که ادم و حوا انسانهای افسانه ای بودند .در پیدایش فصل  5می بینیم که انها
و نسلشان واقعا بر روی زمین زندگی می کردند .ادم دختران و پسران دیگری نیز داشت اما
نویسندۀ پیدایش با دقت زیادی به ما نشان می دهد که از نسل شیث ،پسر ادم ،ما به نوح می
رسیم.
19

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

بخشهای دیگری در عهد عتیق و عهد جدید وجود دارند که این نسل را ادامه داده از ابراهیم و
داوود به عیسی مسیح می رسند( .برای نمونه به پیدایش  ،26- 10 :11متی 17 -1 :1و لوقا :3
 37 -23نگاه کنید ).نسل انسانهای افسانه ای را نمی توان تا دنیای واقعی امروز ادامه داد .پیدایش
به ما کمک می کند تا بتوانیم داستان واقعی شروع انسان و همچنین گناه را درک کنیم.
 .4به پیدایش  24 -22 : 5نگاه کنید .ایات قبلی ،نام هر کس که برده می شود ،با جملۀ «و از ُمرد»
تمام می شود .ولی دقت کنید داستان خنوخ پایان متفاوتی دارد.
به نظر شما مفهوم این جمله چیست« :و خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد ،زیرا خدا او را برگرفت» ؟ (ایۀ
)24
به زندگی خودتان فکر کنید .ایا مشتاق هستید به خدا نزدیک تر شده با او راه روید؟ خواسته های خود را توضیح
دهید.
پیدایش  8-5 :6را بخوانید.
 .5شرارت انسان افزایش می یابد .ایۀ  5دربارۀ افکار مردم چه می گوید؟
زمانی که در جامعه مردم «به طور مستمر» به شرارت فکر می کنند ،طبق ایۀ  ،5ایا جامعه می تواند
مکانی باثبات و ارام باشد؟ جواب خود را توضیح دهید.
 .6یکبار دیگر ایۀ  6را بخوانید .در ک تاب مقدس این اولین بار است که در مورد واکنش عاطفی خدا
نسبت به شرارت انسان می خوانیم .ایا قبال در مورد خدا بعنوان کسی که به خاطر وجود گناه در جهان
محزون می شود فکر کرده بودید؟ توضیح دهید.
گناه از کجا امد؟
زمانی که پیدایش فصل  3را مطالعه کردیم دیدیم که گناه از یک جای ی شروع شد .خدا انسان را
گناهکار نیافرید .او ادم و حوا را با ارادۀ ازاد افرید ،ازادی انها برای دوست داشتن خدا و پیروی
کردن از او بود .اما در عین حال انها ازاد بودند که از او نااطاعتی کنند .در ابتدا انها همانند کودکانی
معصوم و شاد بودند .دنیا ،تا زمانی که راهنمای ی های با محبت خدا را دنبال می کردند جای زیبای ی
بود .اما زمانی که نافرمانی از او را برگزیدند نه تنها خود تحت تاثیر ان انتخاب اشتباه قرار گرفتند
بلکه دنیا پر شد از انسانهای ی که لبریز از خشونت و شرارت از ازادی خود بجای خدمت به خدا و
دیگران برای خدمت به خود استفاده کردند .بنابراین ورود گناه به جهان را تا خود ادم و حوا می
توانیم ردیابی کنیم.
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پیدایش  22 -9 :6را بخوانید.
 .7یکبار دیگر ایات  9 -8را بخوانید .چرا نوح مورد لطف خدا قرار گرفت؟
 .8عالوه بر حیوانات ،چه کسان دیگری سوار کشتی نوح شدند؟ (ایۀ )18
بطور خالصه بیان کنید خدا به نوح گ فت چه تدارکاتی ببیند.
پیدایش  12 -1 :7را بخوانید.
 .9چند روز باران بر زمین بارید؟ (ایات  4و )12
پیدایش  24 -22 :7را بخوانید.
 .10چه اتفاقی برای موجودات زندۀ زمین افتاد؟
 .11بعد از سالهای ی که برای ساختن کشتی سپری شد ،به نظر شما زمانی که نوح و خانواده اش امن
و امان در کشتی بودند ولی منظرۀ خارج از کشتی ابی بود که تمام زمین را پوشانیده بود انها چه
احساسی داشتند؟ توضیح دهید.
اگر خدا ،خدای بامحبتی است چرا مردم زمان نوح را هالک کرد؟
داستان طوفان به این شکل بود ،خدا تصمیم اساسی می گیرد که به جز نوح و خانواده اش ،تمام
جهان را نابود کند .شاید بعضی ها بپرسند چرا خدا همۀ ان مردم را نابود کرد؟
دوباره به پیدایش  5 :6نگاه کنید .در زمان نوح ،جهان نیاز داشت داوری شود .او داشت خودش
را نابود می کرد! زمانی که خدا جهان را داوری می کند نباید به او بعنوان کسی که عاری از محبت
است نگاه کرد .در عوض باید از این موضوع تشویق شویم که او با مسئولیت و وظیفه شناسی جهان
را اداره می کند .ک تاب مقدس بطور مداوم خدا را بعنوان داور عادل معرفی می کند( .به مزمور :94
 14 -1مراجعه کنید ).تصمیمات او درست و نیکوست .زمانی که یک قاضی قاتل بزرگی را به حبس
ابد محکوم می کند ،در جامعه همه خوشحال می شوند زیرا او دیگر نمی تواند به جنایات خود ادامه
دهد .همه می دانند که دادگاهها موظفند عادالنه داوری کنند .پس چقدر بیشتر باید از خدا انتظار
داشته باشیم که بعنوان خالق این دنیای ی که هدفی باشکوه دارد در داوریهایش شریر را محکوم
کند.
در سراسر ک تاب مقدس ما یاد می گیریم که خدا جهان را ،حتی زمانی که از نظر ما کند و یواش
عمل می کند ،همیشه عادالنه داوری می کند .این کامال صحیح است که خدا باید شرارت را داوری
کند .اما او همچنین به ما یاد می دهد که اگر انسانها راه گریز او را دنبال کنند انها را داوری نخواهد
کرد.
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در نهایت باران متوقف و زمین خشک می شود .نوح و دختران و پسران و عروسهایش بعد از اینکه کمی بیش
از یکسال در کشتی بودند از ان خارج می شوند .نوح مذبحی می سازد و قربانی سوختنی از تعدادی از حیوانات
پاک برای سپاسگزاری از خدا برای محافظتشان تقدیم می کند .خدا همان فرمانی را که در ابتدا به ادم و حوا
داده بود به نوح نیز می دهد تا بارور و ک ثیر شده ،زمین را پر سازند .پس از ان خدا با نوح عهد می بندد که دیگر
هرگز زمین را با سیل از بین نخواهد برد .رنگین کمان هم نشان این عهد است( .پیدایش )17 -1 :9
اگر تاکنون داستان نوح و خانواده اش را نخوانده اید خوب می شود بعدا در تنهای ی ان را در فصل های 9 -6
بخوانید.
نگاهی سریع به فهرست فرزندان نوح در پیدایش فصل  10بیندازید.
 .12در فصل  5نسل ادم تا نوح را خواندیم .در فصل  10نسل نوح را از سه پسرانش داریم .پسرانش چه نام
دارند؟ (ایۀ )1
از این سه پسر چه چیزی در جهان توسعه یافت؟ (ایۀ )32
اینجا شروع ملل اولیه را داریم .ما همگی از نسل نوح بوجود امده ایم هرچند هیچ یک از ما نمی دانیم از کدام
سه نسل .اما از ک تاب پیدایش اطالعات مفیدی دربارۀ تاریخ کهن خود کسب می کنیم .از همه مهمتر اینکه می
بینیم خدا در طول این توسعه حضور داشته است .درست همانند امروز ،در گذشته نیز خدا تاریخ را هدایت
می کرد .مطالعات بعدی ،ما را در درک واضحتر این موضوع کمک خواهند کرد.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
دوم پطرس  14 -3 :3را بخوانید.
در عهد جدید ،هزاران سال پس از نوح ،پطرس رسول دربارۀ داوری نهای ی این جهان صحبت می کند  .او می
گوید همانطور که طوفان اب در زمان نوح مردم را غافلگیر کرد داوری نهای ی نیز مردم را غافلگیر خواهد کرد.
 )1از انجای ی که روز داوری این جهان مانند دزد خواهد امد و راه خالصی نخواهد بود ،پطرس از پیروان
عیسی چه دعوتی می کند؟ (ایات  14 -11را دوباره بخوانید)
 ) 2چرا مطابقت کردن و یکی شدن با این دنیا ،زمانی که عصیان و بی خدای ی در اطراف ما رشد می
کند ،اسان است؟
دوم پطرس  18 -17 :3را بخوانید.
 )3به نظر شما معنی و پیغام ایات  17و  18برای شما و ایماندارانی که با ایشان مالقات می کنید
چیست؟
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 )4باشد که شما جزو ان مردمانی باشید که امادۀ بازگشت دوبارۀ عیسی هستند .با همین دعا این
بخش را به پایان برسانید.
قبل از مطالعۀ بعدی ،پیدایش فصل  11را بخوانید.
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 .4برج بابل

پیدایش 11
سواالت ابتدای ی:
به طور خالصه یاداوری کنید که چگونه بعد از نافرمانی ادم و حوا از خدا ،گناه شروع کرد به تاثیر گذاشتن بر
روی بشر .در نهایت خدا چگونه زمین را مورد داوری قرار داد؟ چرا این داوری عادالنه محسوب می شود؟ چرا
نوح و خانواده اش از این داوری معاف شدند؟
مقدمه:
در مطالعۀ امروز نگاه می کنیم در مکانی که بابل نام داشت چه اتفاقی افتاد .با وجود اینکه گناه عملی است
که در قلب و رفتار شخص صورت می پذیرد گاهی اوقات کل جامعه برای اهدافی گناه الود با هم می پیوندند.
داستان بابل به ما نشان می دهد که غرور می تواند در کل یک جامعه رشد کند.
پیدایش  9 -1 :11را بخوانید.
 .1دوباره به ایۀ  4نگاه کنید .مردم حول یک هدف مشترک متحد می شوند .ان هدف مشترک
چیست؟
زمانی که با هم گ فتگو می کنند ایا می خواهند تحت رهبری خدا با هم متحد شوند؟ ایا اصال به خدا
فکر می کنند؟ ایا انها تمایل دارند بدانند ارادۀ خدا برای ایشان بعنوان یک جامعه چیست؟
در ایۀ  4ایا چیزی از غرور انسان می بینید؟ نظرات خود را بیان کنید.
برج بابل چه بود؟
برجی که انها می ساختند شاید مثل «زیگورات» ،هرم پله دار ،بود .ویرانه های زیگورات در منطقۀ
باستانی بین النهرین توسط باستان شناسان امروزی پیدا شده اند .این گونه برجها با هدف متصل
کردن زمین (انسان ها) به اسمان (خدایان) ساخته می شد ،ایۀ  4می گوید« :و برجی را که سرش
به اسمان برسد »...همانطور که انسان ها از خدا دورتر شدند ،سعی کردند به خدایانی که در ذهن
خود ساخته بودند نزدیک شوند.
باستان شناسان اینطور می گویند که زیگوراتها به منظور دعوت کردن خدایان به زمین ساخته می
شدند تا به شهرهایشان پایین امده انها را برکت دهند .در باالی برج برای خدایان اتاقی را نیز می
ساختند که با راه پله ای تا پایین برج می رفت .کاهنان بت پرست ،در اتاق باال برای خدایان
خوراک می گذاشتند تا انها قبل از پایین امدن قوت کسب کنند .این داستان می تواند شروع ترویج
بت پرستی ،پرستش خدایان متعدد ،باشد گرچه انرا بطور واضح در این متن نمی خوانیم.
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مردم اهسته اهسته ان اگاهی ای که ادم و حوا از خدای حقیقی داشتند را از دست می دادند .شاید
بتوان گ فت مذاهب بت پرستی در این زمان در حال شکل گیری و رشد بود.
 .2ایۀ  4را دوباره بخوانید .فرمان خدا به ادم و حوا را بیاد می اورید...« :زمین را پر سازید»؟ (پیدایش
 )28 :1بعد از طوفان ،خدا همین فرمان را به نوح و خانواده اش نیز می دهد( .پیدایش  .)1 :9مردم
در پیدایش  4 :11چه گ فتند که مخالف درخواست خدا بود؟
 .3ک تاب مقدس در مورد اینکه چرا خداوند به ادم و حوا و سپس به نوح گ فت زمین را پر سازند چیزی
به ما نمی گوید .به نظر شما چرا خدا از انسان ها خواست که در سراسر زمین پراکنده شوند؟
 .4ایۀ  5را دوباره بخوانید .قبل از ان مردم گ فته بودند برجی می سازند «به اسمان برسد» .ایۀ  5چگونه
عکس العمل خدا را توصیف می کند؟ ایا واقعا برجشان به اسمان رسید؟
طنزی در این داستان وجود دارد .مردم می خواهند نامی برای خود پیدا کنند بنابراین برجی می سازند
که به اسمان برسد ،شاید امیدوار بودند که به خدایان برسند .اما خدا برای دیدن ان «نزول کرد»!
انسانها فکر می کنند که برجشان عظیم است ولی در مقابل خدای ی که تمام جهان را افرید این برج
بسیار بسیار کوچک بود .این انسان ها خود را بسیار مهم تصور کرده اند ،اما غرور چشمانشان را به
نحوی کور کرده است که نمی توانند ببینند خدا نیستند و قادر نخواهند بود با قدرت خود به خدا
برسند .و بدین شکل ثابت شد که تالشهای مذهبی انها برای رسیدن به خدا پوچ و بی معنی است.
 .5ایات  6و  7را دوباره بخوانید .در این کار مردم با هم متحد بودند .ما اغلب فکر می کنیم که اتحاد
انسانها فکر خوبی است .اما ایا خدا از این اتحاد خشنود بود؟ چه نمونه های ی را بیاد می اورید که
اتحاد انسانها برخالف ارادۀ خدا برای این جهان بوده است؟
ایا اتحاد همیشه چیز خوبی است؟
داشتن اتحاد زمانی برای مردم خوب است که اهدافش درست و توسط حکمت و محبت خدا
هدایت شده باشد .اگر مردم با هدف اعتنا نکردن به خدا و کالمش با هم متحد شوند (همانطور که
در بابل دیدیم) نتیجۀ ان می تواند بسیار خطرناک باشد .در ایۀ  4می بینیم که اتحاد انها بر پایۀ
غرور« ،نامی برای خویشتن پیدا کنیم» و ترس «مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم» بنا شده
بود .ک تاب مقدس به ما می اموزد که ترس و غرور نباید راهنمای زندگی ما باشند .در واقع اگر هر
یک از این انگیزه ها را دنبال کنیم نتیجه هم برای ما خطرناک خواهد بود و هم برای دنیای
اطرافمان.
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در سالهای  1930و  ،40شخصی به نام هیتلر جامعه ای از مردم را گرد هم اورد تا نامی برای
خویشتن بسازند .قبل از اینکه او را متوقف کنند ،توانست خرابی وحشتناکی به مردم و بخشهای
زیادی از اروپا وارد سازد .در تاریخ این مساله را بطور مکرر می بینیم که انسان های گناهکار با هم
متحد می شوند تا برای خود حکومتی بسازند و در این حین به راه و روش های خدا بی محلی می
کنند .تمام این جوامع دیر یا زود سقوط می کنند.
اشعیای نبی شرایط ما را به این شکل توصیف می کند« :جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم
و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود( ».اشعیا  )6 :53زمین پر از افرادی است که به راه خود
رفته اند .نتیجۀ ان یک جامعۀ ناسالم است که در طول زمان از هم می پاشد .بدون خدا ،انسان
نه تنها قادر نیست دنیای خود را نگه دارد ،بلکه انرا فرو می ریزد.
 .6ایات  9 -8را بخوانید .زمانی که خدا زبان انها را مشوش ساخت دو اتفاق افتاد .انها چه بودند؟
بابل به معنی «اغتشاش و گیجی» می باشد .چون نمی توانستند با هم صحبت کنند اتحاد انها شکست.
چرا خدا انها را از هم تفکیک کرد؟
برخی معتقدند که خدا با اینکار می خواست از سرعت گسترش گناه در جامعه بکاهد .دست خدا،
فرهنگها و گروههای زبانی مختلف را توسعه داد و مردم شروع کردند به پراکنده شدن در سراسر
دنیا .با پراکنده کردن انها ،خدا گناهشان را داوری کرد و مانع انجام اهداف مغرورانه شان شد و
در عین حال هدف خود را ،پخش شدن مردم بر روی زمین ،جامۀ عمل پوشاند .در عهد جدید،
در ک تاب اعمال رسوالن ،پولس رسول با مردم شهر اتن صحبت می کند .هدفش این بود که انها
ببینند فقط یک خدا وجود دارد و دنیا تحت کنترل همین یک خداست .به ایشان چنین می گوید:
«او جمیع ملل را از نسل یک انسان افرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای انان زمانی
را مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی ّ
معین کرد ،تا خدا را بجویند و کورکورانه پ ی او
بگردند تا شاید او را بیابند و حال انکه او از هیچیک از ما دور نیست( ».اعمال رسوالن :17
 26و )27

پیدایش  32 – 27 :11را بخوانید.
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 .7این ایات ما را به ابرام (که بعدها ابراهیم خوانده شد) و ساره (بعدها سارا خوانده شد) معرفی می کنند .انها
از کدام سرزمین بیرون امده به جای دیگر رفتند؟ (ایۀ  )31انها به کدام سرزمین رفتند؟ (ایۀ  )31در پایان فصل
 11نویسنده توجه ما را به کار دیگری که خدا شروع کرده است جلب می کند( .ایات  )32 -27در بابل دیدیم
که تالشهای انسان باعث سردرگمی او می شود .مطالعۀ بعدی را با فصل  12شروع می کنیم .انجا خواهیم دید
که خدا نقشۀ شگ فت انگیز خود را برای رهای ی دنیا از لعنتی که خود بر خودش وارد اورد اشکار می کند .در
این نقشه ،دنیا از طریق ابراهیم  ،مرد ایمان ،برکت می یابد.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
مزمور  1 :115را بخوانید.
 .1مردم بابل می خواستند «نامی برای خویشتن پیدا کنند» .دوباره ایۀ باال را بخوانید .این ایه می گوید
نام چه کسی سزاوار جالل است و چرا او سزاوار این نام است؟
فیلیپیان  11 -1 :2را بخوانید.
 .2در این ایات عملکرد عیسی چگونه برعکس رفتاری است که در بابل دیدیم؟
 .3به نگرش خودتان فکر کنید .چه جاهای ی در زندگی دنبال این هستید که توسط دیگران شناخته
شوید؟ کلیسا و یا سازمان مسیحی ای که عضوش هستید چطور؟ ایا می خواهید در میان گروه ها و
ایمانداران دیگر «نامی برای خود» بسازید؟
گاهی می خواهیم به عنوان یک رهبر مورد اکرام و جالل قرار گیریم ،و یا بعنوان «بهترین» کلیسا یا
«موثرترین سازمان» شناخته شویم .این امر چگونه با پند و اندرز پولس در ایات  7 -3مغایرت دارد؟
 .4دوباره به ایات  11 -9نگاه کنید .تنها چه کسی شایستۀ دریافت تمام حرمت و ستایش است؟
اگر زمانی در پ ی جالل خود بوده اید ،االن دعا کرده از خدا طلب بخشش کنید .سپس لحظاتی را به
جالل دادن او بعنوان رب االرباب اختصاص دهید.
قبل از مطالعۀ بعدی فصلهای  15 -12را بطور کامل بخوانید .اگر همۀ این قسمتها را نمی توانید بخوانید
حداقل  9-1 :12و کل فصل  15را بخوانید.
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 .5ابراهیم :دعوت و عهد خدا

پیدایش 15 -12
سواالت ابتدای ی:
در مطالعۀ قبلی چگونه انسان مغرور شده سعی کرد جدا از خدا نامی برای خود پیدا کند؟ عکس العمل خدا
چه بود؟
مقدمه:
ابراهیم پدر ایمانداران خوانده می شود .داستان او در پیدایش  26 :11تا پیدایش  11 :25امده است .همانطور
که داستان ابراهیم (که در ابتدا ابرام نامیده می شود) را می خوانیم متوجه می شویم که او نیز مانند سایر انسان
ها اشتباهات و ضعفهای ی داشت .اما در عین حال می خوانیم که وقتی خدا با او صحبت کرد با ایمان به او
جواب داد .در مطالعۀ امروز به تعدادی از رویدادهای مهم زندگی او نگاه می کنیم .همچنین در حین مطالعه،
بیایید در نظر بگیریم که چگونه ایمان ابراهیم می تواند الهام بخش یک زندگی با ایمان برای همۀ ما باشد.
پیدایش  9 -1 :12را بخوانید.
 .1در ایۀ  1خدا به ابرام چه دستوری داد؟
اکنون به ایات  4و  5نگاه کنید .ابرام در موقع ترک سرزمین خود چند سال داشت؟ چه کسی همراه او رفت؟
به نظر شما زمانی که ابرام همه چیز خود ترک کرد تا با هدیت خدا به سرزمین غریب برود چه مشکالتی را تجربه
کرد؟
 .2با دقت به ایات  2و  3نگاه کنید .خدا از طرق زیادی می خواست ابرام را برکت دهد .انها را نام
ببرید؟
 .3همچنین خدا به ابرام گ فت که «او برکت خواهد بود و از او جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت».
چه وعدۀ شگ فت انگیزی! همه می خواهند که خدا ایشان را برکت بدهد .به نظر شما معنی «برکت
بودن» برای دیگران چیست؟
ایا تا حاال ارزو کرده اید که زندگی شما مایۀ برکت دیگران باشد؟ توضیح دهید.
تجربۀ ابرام در اطاعت کردن از خدا چگونه بود؟
برای پیروی از هدایت خدا ابرام قدم ایمان برداشت .ما نمی دانیم خدا چگونه با او صحبت کرد .ایا
صدای ی قابل شنیدن بود؟ یا نجوای ی درون قلب ابرام که می دانست ان صدای خداست؟ ک تاب مقدس
در این زمینه چیزی نمی گوید .انچه واضح است این است که او امنیت سرزمین خود را برای رفتن به
سرزمینی دور و غریب که خدا او را فرستاده بود ترک کرد.
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زبان و اداب و رسوم مردم ان منطقه متفاوت بود .ابرام یاد می گرفت که به خدای ی که خود را ارام ارام
به او اشکار می کرد اعتماد کند.
مطمئنا ابرام پرسشهای بی پاسخ زیادی دربارۀ ترک سرزمینش در ذهن داشت .زمانیکه از خدا پیروی می
کنیم این گونه سواالت همیشه وجود دارند زیرا خدا تمام جزئیات را به ما نمی گوید .در چنین شرایطی
انچه از ما انتظار دارد این است که مانند ابرام اطاعت کرده به او اعتماد کنیم .می توانیم همانند ابرام
به او ایمان اورده برکت را برای خود و دیگران به ارمغان اوریم .اما برکاتی که خدا وعده داده بود بالفاصله
نیامد ،در واقع همۀ انها در طول زندگی ابرام تحقق نیافت.
 .4اگر نقشۀ سفر ابرام را دارید (اغلب در صفحات پایانی ک تاب مقدس این نقشه وجود دارد ،یا اینکه می توانید
از اینترنت نقشه های ک تاب مقدس را پیدا کنید) اور کلدانیان که وطن ابرام بود را پیدا کنید (پیدایش .)31 :11
بعد حران ،اولین شهری که در ان ساکن شدند را روی نقشه عالمت بگذارید .برای رسیدن به حران از اور ،ابرام
تقریبا چه مسافتی را طی کرد؟
حال کنعان را پیدا کنید ،این سرزمینی بود که خدا ابرام را فرستاد( .پیدایش  .)6 -5 :12از حران تا کنعان تقریبا
چند کیلومتر راه بود که ابرام طی کرد؟
 .5زمانیکه ابرام به کنعان رسید ،خدا به او چه گ فت؟ (ایۀ  )7عکس العمل ابرام نسبت به وعدۀ خدا چه بود؟

ابرام پرستش کردن را می اموزد
در ایۀ  8توجه کنید که ابرام قربانگاهی دیگر برای خدا بنا می کند .در طی مراحل مختلف زندگی ،او
قربانگاه های دیگری نیز برای خدا بنا می کند .ابرام برای پرستش خدا وقت گذاشت .پرستش در ان
زمان با قربانی کردن حیوانی بر روی قربانگاه انجام می شد که بیانگر نیایش ،ایمان و اعتماد بود .مهم
است بیاد داشته باشیم که در ان زمان بیشتر مردم خدای یگانه را عبادت نمی کردند و در زمان ابرام
بت پرستی رواج داشت .از نظر کنعانی ها ،خدای ابرام هم خدای ی بود مثل دیگر خدایانشان .خود ابرام
هم هر روز چیزهای بیشتری در مورد این خدای یگانه یاد می گرفت .اگاهی او نسبت به این خدا بر پایۀ
ان چیزهای ی بود که خدا خودش به او اشکار می کرد .همانطور که هر روز او به خدا اعتماد کرده از او
اطاعت می کرد ،خدا هم چیزهای بیشتری در مورد خودش به ابرام اشکار می کرد.

سالها از این قضیه می گذرد .در طول این مدت ابرام برای فرار از قحطی به مصر سفر می کند .در انجا او به
فرعون ،در مورد همسرش ساره دروغ می گوید .پس از ان در کنعان او از برادرزاده اش لوط ،که از زمان ترک
سرزمینش اور همسفرش بود جدا می شود .لوط دره حاصلخیز را برای زندگی انتخاب می کند ،این دره شامل
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شهرهای گناه الود سدوم و غموره بود .در مطالعۀ  7خواهیم دید که چطور همین مساله بعدها برای لوط مشکل
ساز می شود.
ابرام پا به سن می گذارد و هنوز بی اوالد است .سارای هم همچنان نازاست .چگونه وعدۀ خدا به ابرام ،در
پیدایش  ،12می تواند تحقق یابد؟چگونه نسل ابرام تبدیل به ملتی عظیم خواهد شد در حالی که سارای هنوز
فرزندی به دنیا نیاورده است؟ خدا به ابرام وعدۀ سرزمین کنعان را نیز داده بود (به پیدایش 18 -14 :13
مراجعه کنید) .اما ابرام بعنوان یک فرد غریب زندگی نیمه عشایری دارد .ایمان ابرام به خدای یگانه و وفاداری
اش به انچه وعده داده است ازمایش می شود .خدا چگونه می خواهد وعدۀ فرزند و سرزمین را تحقق بخشد؟
ابرام پیر و پیرتر می شود ولی کماکان منتظر است (پیدایش  -10 :12پیدایش .)14
به نظر شما چرا خدا این همه مدت صبر می کند؟ فکر می کنید همینطور که ابرام منتظر می ماند چه اتفاقی در
زندگی اش می افتد؟
بیایید اکنون به عهدی که خدا با ابرام بست نگاه کنید.
پیدایش  15را بطور کامل بخوانید.
 .6در ایۀ  1خدا به ابرام چه می گوید؟
ایات  5 -2را دوباره بخوانید .احساسات ابرام در ایات  3-2را چگونه توضیح می دهید؟ در ایات  5-4واکنش
خدا نسبت به ابرام چیست؟
 .7ایۀ  6را یکبار دیگر بخوانید .چه چیزی الزم بود که بر اساس ان خدا ابرام را صالح /عادل به حساب اورد؟
در حضور خدا چگونه صالح (عادل) محسوب می شویم؟
پیدایش  6 :15ایۀ کلیدی می باشد که به ما نشان می دهد چگونه باید با خدا راه رویم ،و ان حقیقت در
سراسر ک تاب مقدس نیز تکرار شده است .انسان ،نه به خاطر کارهای خوبی که انجام می دهد بلکه فقط
با ایمان است که می تواند در حضور خدا صالح به حساب اید .این امر ،که برای نوح ،ابرام (که بعدها
ابراهیم خوانده شد) و همۀ مردان و زنان خدا در عهد عتیق مصداق بود امروز هم صحت دارد .حدود
 2000سال پس از ابرام ،پولس رسول در مورد او در رومیان فصل  4می نویسد .رومیان  8 -1 :4را
بخوانید .همانطور که این ایات را می خوانید توضیح دهید چرا ایمان ما اینقدر برای خدا اهمیت دارد.
(عبرانیان  6 :11را نیز بخوانید).
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 .8پیدایش  21 -17 :15را بخوانید .ایۀ  18می گوید که خدا با ادم عهد بست .قبل از خواندن کادر زیر ،در
مورد این سوال بحث و گ فتگو کنید :فکر می کنید عهدی که خدا با انسان می بندد چگونه از قراردادهای ی که
بین انسانها بسته می شود متفاوت است؟

خدا با انسان عهد می بندد به چه معنی است؟
کلمۀ «عهد» بارها در عهد عتیق و جدید به کار رفته است .ک تاب مقدس در مورد عهدی که خدا با انسان
می بندد چیزهای زیادی می اموزد .به چند نک ته از ان توجه کنید:
 )1در برقراری عهد خدا پیش قدم می شود.
امروزه وقتی دو نفر قراردادی با هم می بندند ،تنظیم متن قرارداد با توافق طرفین صورت می گیرد و هر
دو طرف شرکای برابر محسوب می شوند .اما این مساله در مورد عهد خدا با انسان صادق نیست .این
خداست است که نزد انسان می اید و از دعوت می کند که با او وارد این عهد شود .این عهد شامل وعده
ای است که از طرف خدا داده می شود .خدا به دنیای انسان پا گذاشته اهداف خود را به او نشان می
دهد و سپس وعده می دهد که این اهداف را به جا خواهد اورد .در عهدهای ی که در ک تاب مقدس وجود
دارد ،ما خدای بامحبتی را می بینیم که تاریخ را بطور مثبت هدایت می کند .این عهدها نقشه های حیرت
انگیز خدا را برای ما اشکار می کند .
 )2این عهد ،پیمان محبت است.
این نشانه ای است از یک رابطۀ شخصی عمیق بین خدا و انانی که با او عهد می بندند .خدا مردم را فرا
می خواند تا با اعتماد کردن به او و پیروی کردن از اهداف نیکویش وارد این عهد شوند .این رابطۀ شخصی
با رابطه ای که انها از روی ترس با ُبتها داشتند کامال متفاوت بود .در ک تابهای بعدی عهد عتیق می خوانیم
که در این رابطۀ عهدی ،خدا مردم یهود را قوم خود می خواند و در پاسخ ،انها او را خدای خود می
نامند.
 )4خدا ،حتی زمانی که قومش پایبند تعهدات عهدیشان نیستند ،به تعهد خود وفادار می ماند.
در طول تاریخ ،می خوانیم که انسان اغلب به بت پرستی رو اورده است چون ارادۀ او ضعیف است.
خدا تصریح می کند که همیشه به وعدۀ خود امین است.
ابرام به خدا ایمان اورده از او اطاعت کرد .زمانی که داستان ابرام را می خوانیم ،مردی را می بینیم که از طرف
خدا دعوت شد تا با او رابطه داشته باشد .در پاسخ ،ابرام اعتماد کرده از خدا اطاعت کرد ،و بدین وسیله رابطۀ
انها با یکدیگر شکل گرفت.
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با خواندن این داستان متوجه می شویم که خدا می خواهد ما هم مشتاق داشتن چنین رابطه ای با او باشیم.
همۀ ما برای این افریده شده ایم تا با خدا رابطه داشته باشیم.گام های ایمانی که ابرام نسبت به خدای یگانه
برداشت ،باعث برکت تمام جهان شده مسیر ایمان را به ما اموخت .از طریق این ایمان ،فرزند موعود برایش
متولد شد و از طریق این فرزند قوم اسرائیل به وجود امد .عیسی مسیح ،نجات دهندۀ تمام جهان هم از طریق
قوم اسرائیل متولد شد .هدف خدا در برکت دادن ابرام بازگرداندن برکات به دنیای ی بود که به خاطر گناه زیر
لعنت رفته بود .پیروان عیسی هم با روش زندگی و امید شان به او به می بایست برک تی برای این دنیا باشند.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
در پیدایش  3 -2 :12خدا اینطور می گوید...« :تو را برکت دهم...و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند
یافت ».خدا ابرام را بخاطر اینکه او مرد کاملی بود برکت نداد بلکه به این خاطر بود که او به وعدۀ خدا ایمان
اورد .برای ما هم دقیقا به همین صورت می باشد .پیدایش  6 :15می گوید« :ابرام به خدا ایمان اورد و او این
را برای وی عدالت محسوب کرد ».ابرام را می توان از جهات مختلف مبارک خواند ولی مهمتر از همه بخاطر
اینکه خدا او را عادل شمرد مبارک می خوانیم .در نتیجه او «دوست خدا» نامیده شد( .یعقوب )23 :2
پس از گذشت هزاران سال از ابرام ،پولس رسول ایمان ابرام را با ایمان پیروان مسیح مقایسه می کند.
رومیان  8 -1 :4و  25 -22را بخوانید.
 )1چرا امرزش گناهان و عادل شمرده شدن توسط خدا بزرگ ترین برکات زندگی محسوب می شوند؟
 )2در طی سالها ایمان ابرام مورد ازمایش قرار گرفت ،به همین منوال ایمان ما هم ازمایش می شود تا خلوص
ان ثابت شود .ایا برای شما هم گاهی باور کردن اینکه مسیح گناهان ما را به طور کامل می امرزد و فقط از طریق
ایمان به او است که خدا ما را عادل و صالح محسوب می کند دشوار است؟ اگر چنین است دلیل انرا می
دانید؟
 )3رومیان  20 :4می گوید «ابرام قوی االیمان گشت» (در ایمان رشد کرد) .ایمان شما و سایر ایماندارانی که با
هم مسیح را پرستش می کنید چگونه می تواند قوی شود؟ دعا کنید تا با داشتن ایمانی زنده بتوانید در تمام
برکات عیسی مسیح سلوک نمایید .همچنین دعا کنید زندگی شما همانند زندگی ابرام باعث برکت بسیاری شود.

قبل از مطالعۀ بعدی ،فصول  21 -16را بطور کامل بخوانید .اگر همۀ این قسمتها را نمی توانید بخوانید
حداقل فصول  16و 17؛  15 -1 :18و  16-1 :21را حتما بخوانید.
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تمامی این اشخاص در ایمان مردند ،بدون اینکه صاحب برکات موعود شوند،
اما انجام وعده ها را از دور دیده و با شادی در انتظار انها بودند و به این حقیقت شهادت
دادند که در این جهان ،غریب و بیگانه اند.
انها که خود را غریب و بیگانه می دانند صریحا نشان می دهند که هنوز به دنبال وطنی برای
خود می گردند .اگر انها هنوز برای زمینی که ترک کرده بودند ،دلتنگ می بودند ،فرصت کافی
داشتند که به انجا باز گردند.
اما در عوض می بینیم که انها مشتاق مملک تی بهتر -یعنی مملک تی اسمانی -هستند .به این
جهت خدا عار ندارد که خدای انان خوانده شود ،زیرا شهری برای انان اماده کرده است.
عبرانیان 16-13 :11
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 .6ابراهیم :تولد اسماعیل و اسحاق

پیدایش 21 -16
سواالت ابتدای ی:
از درس گذشته به یاد دارید دو وعده ای که خدا به ابرام داد چه بودند؟ (پیدایش  5 :15و  )18 :15در مقابل
این وعده های ی که به نظر غیرممکن می امدند ابرام چه عکس العملی نشان داد؟ چرا خدا او را عادل یا پارسا
محسوب کرد؟
مقدمه:
در این درس یاد می گیریم که چگونه خدا بطور معجزه اسا تعهدات خودش را بجا می اورد .ابرام و سارای برای
تحقق این وعده ها برای مدت طوالنی انتظار کشیدند .در این فاصله تصمیمی می گیرند که تاثیر ان تا به امروز
در دنیا باقی مانده است.
پیدایش فصل  16را بخوانید.
 .1ایات  4 -1را دوباره بخوانید .بنا بر پیشنهاد سارای ابرام تصمیم می گیرد چکار کند؟ هاجر که بود؟ (ایۀ )1
در مورد تصمیم ابرام و سارای چه فکر می کنید؟
ایا کاری که ابرام و سارای انجام دادند درست بود؟
زمانی که خدا با ابرام صحبت کرد که صاحب نسل بزرگی خواهد شد سارای تنها زن او بود .در این پیوند،
برای سالها انها منتظر تحقق این وعده ماندند و حال در سالخوردگی می خواهند تحقق وعده را به روشی
که تا ان زمان به فکرشان خطور نکرده بود ببینند .ابرام سعی خواهد کرد که از طریق کنیز سارای صاحب
فرزند شود .این روش در فرهنگ ان زمان رواج داشت ولی خدا به انها چیزی دیگری گ فته بود .در این
نقطه از داستان خدا در مورد کاری که انجام دادند چیزی نمی گوید ولی کمی بعد ،در درس امروز می
بینیم که نظر خدا در این رابطه چیست .در هر صورت خدا به هاجر هم ترحم می کند.
 .2زمانی که سارای هاجر را بخاطر اختالفی که پیدا کردند از خانه بیرون می کند ،خدا در مورد پسری که هاجر
به دنیا می اورد چه می گوید؟ (ایات )12 -9
پیدایش  8 -1 :17را بخوانید.
 .3از تولد اسماعیل  13سال می گذرد .ابرام  99ساله است و سارای  .89خداوند دوباره امده با ابرام صحبت
می کند و عهدی که با او بسته بود را به او یاداوری می کند.
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تعهد و وظیفه ابرام نسبت به این وعده چه بود؟ (به ایۀ  1مراجعه کنید) .فکر می کنید معنی ان چیست؟
تعهدات خدا چیست ،یعنی اینکه خدا کدام سه چیز را به ابرام وعده می دهد؟ (ایات  7 ،4 ،2و )8
 .4بعد از ان خدا اسم ابرام را به ابراهیم تغییر می دهد .ابرام به معنی "پدر واال و مستود" اما ابراهیم به معنی
"پدر قومهای بسیار" می باشد .فکر می کنید چرا خدا اسم او را عوض کرد؟
پیدایش  11-9 :17را بخوانید.
 .5خدا به ابرام می گوید که او و نسلش باید پایبند ان عهد باقی بمانند .خدا به ابراهیم گ فت نشان این عهد برای
او چه خواهد بود؟ (ایات )11 -10
قبل از خواندن مطالب کارد زیر ،اگر ختنه از اداب رسوم شما نیز می باشد ،معنی و مفهوم ان برای شما و
ملت شما چیست؟
در زمان ک تاب مقدس ختنه برای قوم خدا تا چه اندازه اهمیت داشت؟ ایا امروز هم اهمیت دارد؟
اولین اشاره به ختنه شدن در پیدایش فصل  17می باشد .خدا به ابراهیم می گوید که با ختنه شدن انها
نشان خواهند داد که عهد خدا را حفظ می کنند ،و پیروان خدای حقیقی هستند .فرزندان ذکور باید ختنه
شوند و اگر کسی ختنه نشود از طرف مابقی قوم طرد خواهد شد .از ان پس تمام نوزادان مذکر یهودی
ختنه می شدند.
بعد از ابراهیم ،با وجود اینکه نشان جسمانی ختنه را داشتند ،همۀ یهودیان پایبند عهد نماندند .انها
اغلب خدایان دیگر را عبادت کردند .صدها سال پس از ابراهیم ،موسی قوم اسرائیل را به چالش کشانده
تشویق کرد که از خدا دور نشوند و معنی حقیقی ختنه را برای انها توضیح داد .انها باید قلبهای سرسخت
خود را ختنه می کردند( .تثنیه )16 :10
پس از ان در عهد جدید می خوانیم که یحی ی تعمید دهنده مردمی که نزدش می امدند را سرزنش کرد .او
به انها گ فت انقدر نگویند که «فرزندان ابراهیم هستند» ،یعنی اینکه «ما یهودیانی هستیم که ختنه شده
ایم ،بنابراین باید مورد قبول خدا باشیم» .یحی ی به انها هشدار داد که از نظر روحانی در خطر واقعی
قرار دارند .او از انها دعوت کرد که توبه کرده و با تمام دل از خدا پیروی کنند نه فقط با نشان خارجی
ختنه.
پولس رسول ،قبل از اینکه عیسی را مالقات کند ،یک رهبر یهودی بود و اهمیت ختنه را بخوبی می
دانست .بعد ها ،بعنوان پیرو عیسی ،به ایمانداران هشدار داد که ختنه شدن انها را نجات نخواهد داد.
این تعلیم اساسی در ک تاب غالطیان می باشد.
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پولس سخنان خود را بدین شکل خالصه کرد« :زیرا در مسیح عیسی ،نه ختنه چیزی است و نه نامختونی
بلکه خلقت تازه» (غالطیان  .)15 :6پولس می گوید زمانی که با ایمان به عیسی مسیح توسط روح القدس
تولد تازه پیدا می کنیم ،این روح القدس نشان ایمانداران می باشد که انها به قوم خدا تعلق دارند.
امروز در بعضی از نقاط دنیا مسیحیان فرزندان پسر را ختنه می کنند نه بخاطر اینکه ایمان دارند این کار
باعث نجات فرزندانشان خواهد شد بلکه به عقیدۀ انها این کار بهداشتی است.

پیدایش  22 -15 :17را بخوانید.
 .6وقتی ابراهیم می شنود که ساره صاحب پسری خواهد شود چه عکس العملی نشان می دهد؟ (ایات -17
 )18ابراهیم چند ساله است؟ ساره چطور؟ (دقت کنید که اسم او نیز تغییر یافته است).
 .7در این ایات ،خدا وعده ای که به ابراهیم می دهد را واضحتر بیان می کند .خدا عهد خود را از طریق کدام
فرزند ادامه خواهد داد؟ (ایات )21 -20
پیدایش  15 -1 :18را بخوانید.
 .8این واقعه درست بعد از وعدۀ خدا به ابراهیم در فصل قبلی صورت می پذیرد .در ایۀ  ،12عکس العمل
ساره به خبری که پیام اوران می اورند چیست؟
 .9ایات  14 -13را دوباره بخوانید .او در مورد ساره از ابراهیم چه می پرسد؟ اگر شما به جای ساره بودید فکر
می کنید چه عکس العملی نشان می دادید؟
پیدایش  7 -1 :21را بخوانید.
 .10به سوال پیام اوران ( )14 :18و تحقق این وعده در ایات پیدایش  21فکر کنید .بیاد بیاورید که قبل از
این انها تصمیم گرفتند توسط هاجر صاحب فرزند شوند .اما خدا بطور واضح گ فت که فرزند موعود توسط ساره
متولد خواهد شد.
ایا می توانید احساسات ابراهیم و ساره را که برای تحقق این وعده سالهای زیادی منتظر مانده بودند تصور کرده
تشریح کنید.
پیدایش  21 -8 :21را بخوانید.
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 .11توضیح دهید خدا به ابراهیم در مورد واکنش ساره نسبت به اسماعیل چه گ فت؟ (ایات )13 -12
اسماعیل و اسحاق
خدا قول می دهد که هم اسماعیل را برکت خواهد داد و هم اسحاق را -هر دو قوم بزرگی خواهند بود.
اسماعیل پدر قوم عرب شد .اما اسحاق فرزند وعده بود .قوم اسرائیل از او خواهد امد و خدا رابطۀ عهدی
مخصوصی با این قوم خواهد داشت .خدا خود را به قوم اسرائیل ظاهر خواهد کرد ،و در عوض ،این قوم
باید شاهدی باشد برای اقوام دیگر که نشان دهد خدا خواستار چنین رابطه ای با تمام انسانها می باشد.
در نهایت ،در وقت معین الهی ،خدا نجات دهندۀ موعود را از نسل اسحاق ،فرزند وعده داده شده،
خواهد فرستاد.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
ابراهیم و ساره برای تولد فرزند موعود سالهای سال منتظر باقی ماندند .ولی در این میان تصمیم گرفتند که با
استفاده از حکمت و روش خود از طریق کنیز ساره یعنی هاجر این وعده را عملی سازند.
در این داستان خدا چیزهای زیادی را در مورد خودش به انها نشان می دهد و از طریق کالمش همین چیزها را
بارها به ما هم یاد می دهد.
 اول اینکه خدا همیشه به قولش وفادار است .در چگونگی و زمان تحقق وعده هدفی را دنبال می کند
که لزوما ما انرا درک نخواهیم کرد.
 دوم اینکه هیچ چیز برای او غیرممکن نیست .ساره و ابراهیم فکر کردند چون پیر شده اند قادر نخواهند
بود صاحب فزرند شوند .اما خدا گ فت که این کار را انجام خواهد داد و کرد! ابراهیم و ساره باید منتظر
باقی مانده به او اعتماد می کردند.
امثال  6 -5 :3را چند بار بخوانید.
 )1ایا شما هم جای ی که می دانید باید منتظر خدا بمانید سعی می کنید با راه و روش خودتان کاری را
انجام دهید؟
 )2چگونه می توانید یاد بگیرید که با راه و روشهای خدا کاری را انجام دهید و اعتماد کنید که او در
وقت معین نتیجه درست را ممکن می سازد؟
 )3اکنون برای مدتی دعا کنید و بخواهید که حقایق عنوان شده در این مثل در زندگی شما عملی شود.
قبل از مطالعه بعدی ،پیدایش  31 -16 :18و تمام فصل  19را بخوانید.
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 .7نابودی سدوم و عموره

پیدایش  33 -16 :18و 29-1 :19
سواالت ابتدای ی:
در درس پیش دیدیم خدا وعده ای که به ابراهیم داده بود را عملی کرد .ان وعده چه بود؟ زمانی که وعده عملی
شد ابراهیم و ساره چند ساله بودند؟ خدا به ابراهیم دستور داد برای اینکه بعنوان قوم منتخب خدا از بقیه
مجزا باشند چکار باید بکنند؟
مقدمه:
در این مطالعه به داستانی که در درس گذشته از ان عبور کردیم نگاه می کنیم .در پیدایش فصل  12می خوانیم
زمانی که ابراهیم از خدا اطاعت کرده سرزمین اجدادش را ترک گ فت ،برادرزاده اش لوط نیز همراه او رفت .در
پیدایش  13می بینیم که ابراهیم و لوط از هم جدا می شوند .لوط به سرزمینی حاصلخیز که سدوم و عموره از
شهرهای ان بودند رفت .در این مطالعه می بینیم چرا خدا این دو شهر را به سختی داوری کرد .شروع داستان
درست بعد از زمانی است که ان سه شخص به مالقات ابراهیم و ساره رفته به انها می گویند که صاحب پسری
خواهند شد .پس اسحاق هنوز متولد نشده است.
پیدایش  33 -16 :18را بخوانید.
 .1چرا خدا به ابراهیم می گوید انچه انجام خواهد داد را به او اشکار خواهد کرد؟ (به ایات  19 -17دقت
کنید).
اگر ابراهیم متوجه شود که نابودی سدوم و عموره بخاطر داوری خداست چگونه ممکن است در داشتن ترس
سالم از خدا رشد کند؟ این امر چگونه می تواند او را تشویق کند که نسل خود را در شناخت خدا و راههایش
تربیت نماید؟
 .2چرا خدا می خواهد سدوم و عموره را نابود کند؟ (ایۀ )20
 .3ایات  25 -23را دوباره بخوانید .ابراهیم از خدا چه تقاضای ی می کند؟
در ایۀ  25ابراهیم از خدا بعنوان داوری عادل چه درخواست می کند؟
ایا خدا با درخواست او موافقت می کند؟ (ایۀ )26
دانستن اینکه خدا مهربان و عادل است چگونه شما را تشویق می کند که با اطمینان دعا کنید؟
 .4دقت کنید چگونه ابراهم با شجاعت از طرف شهر سدوم از خدا شفاعت می کند( .ایات  32 -27را دوباره
بخوانید).
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در نهایت دربرابر چند شخص عادل که در شهر وجود داشته باشد خدا می پذیرد که از نابودی ان صرف نظر
می کند؟
پیدایش  29 -1 :19را بخوانید.
 .5چه کسی به استقبال دو مردی که ابراهیم را ترک گ فته به دروازۀ شهر سدوم می رسند امده و از انها پذیرای ی
می کند؟ لوط کیست؟ (اگر فراموش کرده اید به مقدمۀ این درس مراجعه کنید).
 .6به ایات  2 -1برگردید .چرا لوط اصرار می کند که ان مردان در میدان شهر شب را سپری نکنند؟
 .7پیدایش  20 :18را دوباره بخوانید .بعد از خواندن اعمال سدومی ها در پیدایش  ،19توضیح دهید چرا خدا
می گوید "فریاد سدوم و عموره زیاد شده است و خطایای ایشان بسیار گران".
برخورد لوط با مردان سدوم
باعث تحسین است که لوط حاضر شد جان خود را به خطر بیندازد تا از مهمانانش محافظت کند .اما
اینکه حاضر شد دخترانش را بخاطر انها قربانی کند نشان می دهد که نه از خدا کمک می خواهد و نه به
فکر دخترانش می باشد .در عوض ،با تکیه بر عقل خود سخت در تالش است تا راه حلی برای این
وضعیت بد پیدا کند .جای شکر دارد که فرشتگان به کمکش امده او و دخترانش را نجات دادند.
 .8ایات  14 -12را دوباره بخوانید .چرا فرشته می گوید که شهر سدوم نابود خواهد شد؟ لوط و خانواده اش
چه باید بکنند؟ کالم خدا می گوید که هیچ چیز از نظر خدا پنهان نمی باشد .ایا تا کنون به این مساله فکر کرده
اید که زمانیکه گناهان شهری انقدر زیاد شود که به گوش خدا برسد خدا می تواند انرا داوری کند؟
در شهرهای امروزی چه گناهانی صورت می پذیرد که می تواند خدا را برنجاند؟
 .9طبق ایۀ  ،14عکس العمل دامادان لوط نسبت به هشداری که به ایشان داد چه بود؟
 .10ایات  22 -15را بخوانید .فکر می کنید چرا لوط کمی درنگ کرد؟ به نظر شما چه چیزی می توانست او را
از رفتن باز دارد؟
 .11در نهایت چند نفر از ان شهر نجات یافتند؟ اخرین درخواست ابراهیم از خدا در پیدایش  32 :18را بیاد
بیاورد .ایا  10مرد عادل در ان شهر یافت شد؟
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پاسخ لوط در مقابل جامعه ای شریر چه بود؟
 2پطرس  8 -7 :2را بخوانید .پطرس رسول در این ایات به ما می گوید دل لوط با دیدن این همه
کارهای قبیح که در اطرافش صورت می پذیرفت سخت می رنجید .او مرد صالحی بود که در محیطی
بی دین زندگی می کرد .از برخورد او با دو فرشته ای که به شهر می ایند متوجه می شویم که او با
دیگران فرق دارد .زمانیکه مهمانان را در دروازۀ شهر می بیند به فکر امنیت ایشان است پس ایشان
را به منزل خود دعوت کرده و از انها پذیرای ی می کند .او جان خود را به خاطر انها در معرض خطر
قرار می دهد.
در عین حال ،گرچه لوط در شرارت همشهری های خود شریک نمی باشد ولی زمانیکه به او هشدار
داده می شود که باید شهر را ترک کند درنگ می کند .به نظر به محیط خود عادت کرده است .شرارت
او را رنج می دهد ولی مثل اینکه نمی خواهد خود را از ان جدا کند.
واکنش شما نسبت به شرارتی که در اطراف خود می بینید چیست؟ ایا فقط می پذیرید که این روش
زندگی است؟ یا اینکه بطور جدی دعا می کنید که پادشاهی خدا بیاید و جامعه را عوض کند؟ ایا
حاضرید زمانیکه الزم است برعلیه شرارت صحبت کنید؟
 .12پیدایش  29 -23 :19را دوباره بخوانید .چگونه خدا شهرهای سدوم و عموره و نواحی اطراف انرا نابود
کرد؟ فکر می کنید اکنون لوط چه فکر می کند؟
 .13چگونه زن لوط از دستور فرشته نااطاعتی کرد؟ (به ایۀ  17نگاه کنید ).چه اتفاقی برای او افتاد؟ (ایۀ )26
سالها بعد زمانیکه عیسی در مورد داوری جهان در زمان بازگشت خود صحبت می کرد به داوری سدوم و عموره
مراجعه کرد .در انجیل لوقا  33 -32 :17اینطور گ فت" :زن لوط را بیاد اورید .هر که خواهد جان خود را برهاند
ان را هالک خواهد کرد و هر که ان را هالک کند ان را زنده نگاه خواهد داشت".
منظور عیسی از این سخن چه بود و چرا انرا به زن لوط ربط داد؟
 .14زمانیکه ابراهیم به دودی که از تمام زمین وادی بلند می شد نگاه می کرد فکر می کنید به چه می اندیشید؟
(ایات )28 -27

40

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
تاریکی و شرارت این دنیا پایان پذیر است .دنیا ،همانند سدوم و عموره ،زیر داوری خداست .ما خوانده شده
ایم که از سدوم گریخته بسوی مسیح برویم و همچنین در مورد او به این جهان بشارت دهیم .او تنها راه گریز
از داوری می باشد .چشم گناهکاران کور شده و نمی توانند امدن این داوری را ببینند .بعضی پیام خطری که در
کمین نشسته و گناهی که داوری خواهد شد را به تمسخر می گیرند.
زمانیکه ابراهیم برای این دنیای گناه الود و بخصوص نجات سدومی که پر از شرارت بود دعا کرد در حقیقت
قلب با محبت خدا نسبت به گناهکاران را به نمایش گذاشت .به همین شکل ،ماهای ی که رحمت خدا را تجربه
کرده ایم باید به فکر دنیای ی گمگشته ای که در ان زندگی می کنیم باشیم .باید به فکر اعضای خانواده ای که
هنوز او را نمی شناسند ،همسایه ،هم شهری ها و همکاران خود باشیم .ما که می بینیم داوری خدا نزدیک است
چگونه می توانیم به انها کمک کنیم که از بگریزند؟
ابراهیم از طرف مردم سدوم و عموره نزد خدا صحبت کرد تا داوری نشوند .عیسی برای تمام انسانها گمگشته
مرد ،و از ما دعوت شده است که برای انها دعا کنیم تا چشمانشان باز شده به سوی عیسی بیایند .باید دعا
کنیم تا حکمت و قوت کمک به ایشان را داشته باشیم تا از تاریکی به سوی نور بیایند.
 )1به دعای ی که برای دیگران می کنید فکر کنید ،برای چه کسی و برای چه دعا می کنید؟
 2پطرس  9 :3را بخوانید.
 )2ایا همانند عیسی این بار را برای مردم دارید که بخواهید کسی هالک نشود بلکه به توبه بیایند؟
 )3در طی تاریخ مسیحیان با هم متحد شده برای شهرها و ملتها ،برای بیداری و پخش انجیل دعا کرده اند .در
نتیجۀ دعاهای مردم خدا بیداری های روحانی صورت پذیرفته و روح خدا بر مردم امده است.
ایا شما هم برای تمام شهرها و یا ملتها دعا می کنید؟
 )4ایا می خواهید در دعا کردن برای دیگران رشد کنید؟ چه روش و زمانی را برای دعا کردن برای این دنیا گمشده
همراه دیگر ایمانداران می توانید در پیش بگیرید؟
حال از خدا بخواهید به شما کمک کند تا بتوانید برای این جهان بیشتر دعا کنید.
قبل از مطالعه بعدی تمام فصول  25 -22را بخوانید .اگر امکان دارد وقت بیشتری برای فصل  22بگذارید
و در ان تامل کنید.
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 .8ازمایش ابراهیم؛ مرگ ابراهیم

پیدایش 25 -22
سواالت ابتدای ی:
در مطالعۀ قبلی چرا خدا شهرهای سدوم و عموره را نابود کرد؟ خدا چه کسی را نجات داد؟ چرا او ایشان را
نجات داد؟
توضیح دهید ابراهیم چگونه برای سدوم شفاعت کرد .گرچه خدا درخواست ابراهیم را پذیرفت چرا شهر را نابود
کرد؟
مقدمه:
همانطور که در درس  6دیدیم ابراهیم صاحب دو پسر بود .اسماعیل به طور طبیعی از کنیز متولد شد .اسحاق
فرزند وعده بود و تولدش بطور مافوق طبیعی صورت گرفت .خدا وعده داد که هر دوی ایشان را برکت خواهد
داد ولی وعدۀ عهدی او را اسحاق ادامه خواهد داد .حال خدا از ابراهیم می خواهد کاری انجام دهد که به نظر
اسحاق نخواهد توانست وعدۀ عهد را ادامه دهد .ایا ابراهیم به خدا اعتماد کرده انچه به او می گوید را انجام
خواهد داد؟ در این مطالعه خواهیم دید که ایمان ابراهیم چقدر رشد کرده است؟
پیدایش  22را بخوانید.
 .1ایۀ  2را دوباره بخوانید.خدا از ابراهیم خواست چکار کند؟ با دقت ایه را بخوانید .خدا دربارۀ
اسحاق ،فرزند ابراهیم ،چه می گوید؟
فکر می کنید ابراهیم نسبت به اسحاق چه احساسی داشت؟ فکر می کنید همانطور که به طرف
مکانی که خدا به او نشان می داد حرکت می کرد به چه می اندیشید؟
طبق ایۀ  1چرا خدا از ابراهیم چنین درخواستی کرد؟
 .2ایۀ  3را بخوانید .ایا ابراهیم با خدا بحث کرد؟ چه مدت زمانی طول کشید تا از دستور خدا
اطاعت کند؟
به اطاعت خود از خدا فکر کنید .خدا از ابراهیم خواست کار بسیار مشکلی را انجام دهد در عین
حال او به خدا اعتماد کرد و با تمام وجود از او اطاعت نمود .چه اطاعتی باعث خشنودی خدا می
شود؟
 .3ایات  8-7را دوباره بخوانید .در ایۀ  7اسحاق از ابراهیم چه می پرسد؟
حال دوباره پاسخ ابراهیم در ایۀ  8را بخوانید .زمانیکه این پاسخ را داد فکر می کنید به چه چیزی
فکر می کرد؟
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" خدابرۀ قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت"
اینجا به زیبای ی می بینیم که ایمان ابراهیم به خدا چقدر رشد کرده است .خدا به ابراهیم نگ فته
است که چکار خواهد کرد .ابراهیم هیچ شاهدی ندارد که خدا برۀ قربانی را مهیا خواهد کرد .در
عین حال ابراهیم اطمینان دارد که خدا به وعدۀ خود عمل خواهد کرد و ملتی عظیم از نسل
اسحاق بوجود خواهد اورد .سخنان ابراهیم ُبعد نبوتی هم دارد که خدا بار دیگر بره قربانی را
فراهم خواهد ساخت( .به انجیل یوحنا  29 :1مراجعه کنید ).اما زمانی که خدا بره قربانی را در
شکل پسر خود برای گناه جهان مهیا کرد دیگر هیچ جایگزینی برای ان نبود.
 .4حال بقیۀ ماجرا را در ایات  19 -9بخوانید .ایات  10 -9را دوباره بخوانید .در این ایات ابراهیم چه می کند.
تا چه حد نزدیک است که واقعا فرزند خود را قربانی کند؟
فکر می کنید همانطور که چاقو را بلند می کرد به چه می اندیشید؟
 .5ایات  12 -11را دوباره بخوانید .با دقت بخوانید در ایۀ  12خدا به ابراهیم چه می گوید .اینکه ابراهیم حاضر
شد فرزندش را قربانی کند چه چیزی را نشان می دهد؟
توضیح دهید "ترس از خدا" به چه معنی است.
چگونه ممکن است از یک طرف ابراهیم "دوست خدا" خوانده شود (به یعقوب  23 :2مراجعه کنید) و از طرف
دیگر "از خدا بترسد"؟ ایا ممکن است از خدا بترسیم و بطور همزمان او را دوست داشته باشیم؟ افکار و نظر
خود را توضیح دهید.
 .6خدا حیوان قربانی را چگونه مهیا می کند؟ (ایۀ )13
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فکر می کنید االن ابراهیم به چه فکر می کند و چه احساسی دارد؟
چرا خدا از ابراهیم خواست تا پسرش را قربانی کند؟
سالها بعد از ابراهیم ،مردم شروع به نااطاعتی از خدا کرده و فرزندان خود را برای ُملخ که خدای
دروغین بود بعنوان قربانی سوختنی اهدا می کردند .در ارمیا  35 :32نظر خدا را نسبت به قربانی
فرزندان می خوانیم( .همچنین به تثنیه  10 :18مراجعه کنید ).در پیدایش  1 :22می خوانیم که
این ازمایش بود .نقشۀ خدا از ابتدای کار این بود که برۀ قربانی را مهیا سازد .او ابراهیم را ازمایش
می کند و می خواهد ببیند در قلب او چه می گذرد .ابراهیم چه کسی را بیشتر دوست دارد ،خدا
یا پسرش اسحاق را؟ در ایۀ  12می خوانیم که ابراهیم از این ازمایش سربلند بیرون امد .حتی به
بهای جان پسرش او از خدا اطاعت نمود.
 .7با هم بحث و گ فتگو کنید که چگونه این ماجرا تصویری است از انچه خدا در عهد جدید با دادن پسرش
برای ما انجام خواهد داد.
ایا داستان ابراهیم انچه در عهد جدید اتفاق خواهد افتاد را پرمعناتر می سازد؟ افکار خود را توضیح دهید.
 .8در ایات  18-15خدا وعدۀ خود به ابراهیم را دوباره تکرار می کند .او دوباره چه وعده های ی می دهد؟ اطاعت
ابراهیم چه تاثیری بر همۀ مردم دارد؟ (ایۀ )18

بعد از این ساره در سن  127سالگی می میرد و در پیدایش  24داستان زیبای دیگری را می خوانیم که چگونه
خدا زنی برای اسحاق مهیا می کند .اگر هنوز این فصل را نخوانده اید حتما انرا بخوانید .در فصل  25ابراهیم
دوباره زن می گیرد و از او صاحب فرزندان دیگری می شود .بعد از ان در سن  175سالگی می میرد .در مطالعۀ
بعدی می خوانیم که خدا کار خود را در نسل ابراهیم ادامه می دهد تا وعده اش را به تحقق رساند.
این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
در اواسط دهۀ  1900زن مبشر جوانی از کوهی در شمال هند باال می رفت .او دختر  7ساله اش را به مدرسه
ای می برد که  9ماه در سال باید انجا می ماند و درس می خواند .راه حل دیگری برای تحصیالت او وجود
نداشت .همانطور که مادر و دختر با هم از کوه باال می رفتند او اشکهای تلخ می ریخت و می گ فت« :چطور می
توانم دختر کوچکم را دور از خانواده اش بگذارم؟ چطور می توانم او را انجا تنها بگذارم بماند؟» بعد خداوند
در قلب او سخنان ابراهیم به خادمان را زمانیکه اسحاق را برای قربانی کردن می برد به یادش اورد ..." :من با
پسرم بدانجا رویم ،و عبادت کنیم( "...پیدایش  .)5 :22درست همانند ابراهیم که پسرش را قربانی می کرد،
عمل او در گذاشتن دخترش در مدرسه برای اینکه خود بتواند به کار خدمت مشغول شود عمل پرستش و
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عبادت بود ،ان هدیه ای بود که محبت خود را به خدا نشان می داد .در قلب خود دخترش را مانند قربانی اهدا
کرد و یکدفعه وجودش سرشار از شادی و ارامش گردید .سالها بعد دخترش به هند بازگشت تا خدا را خدمت
کند.
در این مطالعه دیدیم که خدا ابراهیم را ازمود و ابراهیم با اعمالش ثابت کرد که خدا را بیشتر از پسرش دوست
دارد .در عهد جدید ،در ک تاب متی می بینیم که عیسی هم از پیروانش دعوت می کند تا او را به همانگونه دوست
داشته باشند.
متی  39 -37 :10را بخوانید.
 )1در ایۀ  37عیسی در مورد شخصی که پدر یا مادر یا پسر و دخترش را بیشتر از او دوست داشته
باشد چه می گوید؟
 )2به افراد خانوادۀ خود بخصوص انهای ی که به ایشان خیلی نزدیک هستید فکر کنید .اگر خدا از شما
بخواهد برای رساندن پیام انجیل به دیگران انها را ترک کنید ایا جواب "بله" خواهید داد؟
اگر یکی از عزیزان شما به مکانی خطرناک برای خدمت به خدا خوانده شود ایا راضی خواهید بود و او
را برکت خواهید داد؟
 )3متنی که از انجیل متی خواندیم را دوباره بخوانید .ایا ایمان دارید که ایۀ  39حقیقتا صحت دارد؟
 )4در مورد این ایات چند لحظه ای با خدا صحبت کنید .از خدا بخواهید به شما و کسانیکه دوست
دارید ایشان را خدمت کنید کمک کند تا تمام زندگی خود را به او تقدیم کنید.
قبل از مطالعۀ بعدی پیدایش  34 -19 :25و فصول  28 -27را بخوانید.
گرچه فصل  26را مطالعه نخواهیم کرد ولی خوب می شود یکبار از روی ان بخوانید( .به صفحۀ 75
مراجعه فرمایید).
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 .9یعقوب :منتخب و مبارک خدا

بخش اول ،پیدایش 28 -25
سواالت ابتدای ی:
از مطالعۀ قبلی به یاد دارید خدا چگونه ابراهیم را ازمایش کرد؟ چرا او را ازمود؟
چگونه این عمل تصویری از انچه خدا از طریق عیسی برای تمام بشریت انجام می داد بود؟
مقدمه:
همانطور که پیدایش را می خوانیم متوجه می شویم که خدا خود و نقشه هایش را برای تمام خلقت اشکار می
کند .در پیدایش  26خدا دوبار وعده ای که به ابراهیم داد را برای اسحاق تکرار می کند که قوم بزرگی از او
بوجود خواهد اورد و سرزمین کنعان را به او خواهد داد .همانند پدرش ابراهیم ،اسحاق برای خدا ستونی ساخته
او را عبادت نمود .این مطالعه و مطالعۀ بعدی به بعضی از مهمترین وقایای زندگی پسران اسحاق بخصوص
یعقوب خواهند پرداخت.
پیدایش  34 -21 :25را بخوانید.
 .1بیست سال پس از ازدواج ،ربکا زن اسحاق حامله شده صاحب دوقلو می شود .ایات  23 -22را
بخوانید .خداوند به ربکا در مورد دوقلوهای ی که متولد خواهند شد چه می گوید؟
 .2با استفاده از کلمات خودتان انچه در ایات  34 -27اتفاق می افتد را دوباره بیان کنید .عیسو چه
چیزی را با یک ظرف غذا معاوضه نمود؟ نظرش در مورد این معاوضه چه بود؟ (ایۀ )34
 .3در این داستان با شخصیت این دو برادر کمی اشنا می شویم .فکر می کنید یعقوب چگونه شخصی
است؟
معنی اسم یعقوب چیست؟
یعقوب یعنی "کسی که پاشنۀ پا را می گیرد" ،یعنی "حیله گر" .با مطالعۀ زندگی یعقوب متوجه می
شویم که این اسم شخصیتش را به خوبی توصیف می کند .در مورد اولین باری که از دیگران
سواستفاده می کند کمی پیش خواندیم .در پیدایش  27می بینیم که او دوباره در مورد مساله ا ی
مهمتر سر برادرش کاله می گذارد.

پیدایش  4 -1 :27را بخوانید.
 .4اسحاق از عیسو می خواهد چکار کند؟ قبل از مردن می خواهد چکار کند؟ (ایۀ )4
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برک تی که اسحاق می داد چه بود؟
برک تی که اسحاق اماده بود به عیسو بدهد در فرهنگ ان زمان از اهمیت زیادی برخوردار
بود .ان ،پسر نخست زاده را بعنوان سر خانواده مقرر می کرد .در این مورد بخصوص برکت
شامل وعده های ی که خدا به ابراهیم داده بود تا از نسل او امتی بزرگ بوجود اورده سرزمین
کنعان را به انها بدهد نیز می شد .با خواندن پیدایش  17 -5 :27یاد می گیریم که ربکا به
تقاضای اسحاق از عیسو پ ی برده یعقوب را راضی نمود تا پدرش را گول زده برک تی که از ان
عیسو بود را خود بگیرد .از نظر قانونی این حق عیسو بود که بعنوان نخست زاده ان برکت
را بگیرد ولی قبل از تولدشان خدا گ فته بود پسر بزرگ پسر کوچک را خدمت خواهد کرد.
در این مرحله از زندگی ،یعقوب به نظر انتخاب مناسبی برای رساندن وعدۀ برکت خدا به
تمام مردم دنیا نمی باشد .همانطور که بیشتر در مورد زندگی یعقوب می خوانیم متوجه می
شویم که خدا از شرایط مختلف استفاده کرده راههای خود را به او یاد می دهد.

پیدایش  41 -18 :27را بخوانید.
 .5با استفاده از کلمات خودتان بطور خالصه برک تی که اسحاق به یعقوب داد را بیان کنید( .ایات )29 -28
 .6زمانیکه عیسو حق نخست زادگی خود را (حقی که بیشترین ارث را به فرزند ارشد می داد) در عوض یک
کاسه غذا به برادرش فروخت ،انقدر هم احساس بدی نداشت اما حال قضیه فرق می کند.
دوباره به ایات  34و  41نگاه کنید .این بار عکس العمل عیسو نسبت به حیلۀ برادرش چیست؟

با کمک ربکا یعقوب نزد دای ی اش البان فرار می کند  .در راه خدا از طریق خوابی با یعقوب صحبت می کند .
این اولین باری است که می خوانیم خدا با یعقوب صحبت می کند .
پیدایش  22- 10 :28را بخوانید.
 .7خوابی که یعقوب دید را توصیف کنید .ایات  15 -13را دوباره بخوانید .خدا به یعقوب چه می گوید؟

دقت کنید که خدا وعده ای که به پدرش اسحاق و پدربزرگش ابراهیم داده بود را برای یعقوب تکرار می کند .
هیچ یک از اینها تحقق وعده را ندیده است؛ تعداد انها هنوز زیاد نیست و در سرزمینی که به ایشان وعده داده
شده است هنوز غریب و اواره می باشند .اما خدا به ایمان نگاه می کند .ایا انها بدون دیدن شواهد به او ایمان
خواهد داشت؟
 .8یعقوب به وعدۀ خدا چگونه پاسخ می دهد؟ ( به ایات  22 -16نگاه کنید).
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 .9فکر می کنید چرا یعقوب می ترسد؟ (ایۀ  )17قبل از اینکه خداوند را بعنوان خدای خود بپذیرد یعقوب
چه چیزی می خواهد ببیند؟ (ایات )21 -20
خدا خود را به یعقوب اشکار می کند
بیاد داشته باشیم که در سرزمین کنعان ،جای ی که یعقوب زندگی می کند ،مردم بت پرست
هستند و خدایان دروغین را می پرستند .یعقوب هم خودش خداوند را نمی شناسد فقط
داستانهای ی را از پدر و پدربزرگش شنیده است .خداوند چندین بار با ابراهیم و اسحاق صحبت
کرده بود .حال او لحظۀ حساسی را در زندگی یعقوب انتخاب کرده خود را به او ظاهر می
سازد .او خانه را ترک کرده راهی سرزمین غریبی است .حتما دلش مضطرب است.
یعقوب فکر می کند تنها است ،اما در تاریکی شب او فرشتۀ خدا را می بیند و خداوند از
اسمان با او صحبت می کند .در خواب ،یعقوب با این مساله رو در رو می شود که خدا حقیقی
است ،و این خدا با یعقوب است .خداوند تمام وعده های ی که به ابراهیم و اسحاق داده بود
را برای یعقوب نیز تکرار می کند ولی جواب یعقوب شرطی است .او می گوید در صورتی خدا
را بعنوان خدای خود می پذیرد که یک سری کارها را خدا انجام دهد .یعقوب می داند که خدا
با اوست و با او صحبت کرده است ولی هنوز امادگی اعتماد کردن به خدای پدرانش را ندارد.
سالها طول خواهد کشید و مسایل زیادی را پشت سر خواهد گذاشت تا باالخره کامال تسلیم
خدا شود.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
اسحاق پدر یعقوب و پدر بزرگش ابراهیم مردان ایمان بودند .در پیدایش  6 :15می خوانیم با وجود اینکه سالها
طول کشید تا وعدۀ خدا تحقق یابد ابراهیم وعدۀ خدا را باور کرد و خدا او را صالح خواند .این میراث روحانی
یعقوب بود .با وجود این ،یعقوب قبل از اینکه کامال ایمان بیاورد می خواهد مدرک و شاهدی از وفاداری خدا
را ببیند.
همانطور که ایات زیر را می خوانیم در مورد ایمان خودتان فکر کنید .ایا شما بیشتر شبیه ابراهیم هستید یا
یعقوب؟
عبرانیان  1 :11و  6 :11را چند بار بخوانید.
در این ایات نویسنده یک تعریف برای ایمان می دهد.
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 )1با استفاده از کلمات خودتان بگویید ایمان داشتن به کالم خدا و وعده اش به چه معنی است.
 )2چند وعده ای که خدا در کالمش به همۀ پیروانش داده است را نام ببرید .ایا وعده ای را به یاد دارید که در
شرایط سخت بیاد اورده به ان تکیه می کنید؟ انرا با گروه در میان بگذارید.
 )3در طی هفته های اینده چگونه می خواهید ایمانتان رشد کند؟ حال چند لحظه ای در دعا در این مورد با
خدا صحبت کنید.
قبل از مطالعۀ بعدی پیدایش  36 -29را بخوانید.
اگر قادر به خواندن تمام این فصول نیستید حداقل  12-1 :32 ،13 -1 :31 ،43 -25 :30 ،30 -14 :29و
 ،32 -22و تمام فصل  33را بخوانید.
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 .10یعقوب :منتخب و مبارک خدا

بخش  ،2پیدایش 35 -29
سواالت ابتدای ی:
در درس گذشته خواندیم در چه دو موردی یعقوب سر برادرش کاله گذاشت؟ چرا یعقوب باید به خانۀ دای ی
اش فرار می کرد؟ هنگام فرار یعقوب چه خوابی دید؟ خدا چه وعده های ی به یعقوب داد؟ یعقوب به خدا چه
وعده داد؟
مقدمه:
یعقوب به منزل دای ی اش البان رسیده است و از او استقبال گرمی شده است .اما اینجاست که خود قربانی
نیرنگ دای ی اش می شود .خدا اجازه خواهد داد تا یعقوب بعضی از انچه با برادرش انجام داد را تجربه کند.
پیدایش  30 -14 :29را بخوانید.
 .1توصیف کنید در این ایات چگونه یعقوب گول می خورد؟ البان می گوید چرا اول نمی تواند راحیل
را به یعقوب بدهد؟ (ایۀ )26
 .2در کل برای بدست اورد راحیل یعقوب چند سال برای البان کار کرد؟ ایۀ  20در مورد عشق و
محبت او نسبت به راحیل چه می گوید؟

پیدایش  34 :30 -31 :29در مورد تولد فرزندان یعقوب می باشد (به اثتثنای بنیامین که بعدا متولد
می شود) .داستان رقابت بین خواهران و کنیزانشان که بعنوان همسر به یعقوب داده شده بودند را
می توانید در تنهای ی بخوانید .در نهایت یعقوب تصمیم می گیرد که زمان بازگشت به خانه فرا رسیده
است .در این زمان البان یک بار دیگر سر او کاله می گذارد.
پیدایش  36 -25 :30را بخوانید.
 .3خداوند بخاطر یعقوب البان را چگونه برکت داده است؟ (ایات  27و )30 -29
 .4بطور مختصر توصیف کنید در ایات  36 -32چگونه البان سر یعقوب کاله می گذارد.
 .5در گذشته ،یعقوب هر انچه می خواست را بدست می اورد ولی اکنون سر کاله بردار کاله گذاشته
می شود .فکر می کنید او چه احساسی دارد؟
به نظر شما تاثیر این وقایع بر غرور یعقوب چیست؟

یعقوب همچنان برای البان کار می کند .با وجود حیله گری اش ،خدا همچنان البان را با گوسفندان و بزهای
زیاد برکت می دهد( .پیدایش  )43 -37 :30بعد از  20سال کار کردن برای دای ی اش خدا با یعقوب صحبت
می کند که زمان بازگشت به خانۀ پدری اش فرا رسیده است .بعدا می توانید پیدایش  31را بخوانید و ببینید او
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چگونه همراه زنان ،فرزندان ،نوکران و گلۀ زیادی از حیوانات از دست دای ی اش فرار می کند .در راه بازگشت
به خانۀ پدرش خبر می رسانند که برادرش عیسو به طرف او راه افتاده و نزدیک شده است.
پیدایش  12 -3 :32را بخوانید.
 .6وقتی قاصدان خبر می اورند که عیسو برای مالقات یعقوب می اید او چه عکس العملی نشان می
دهد؟ ( ایۀ )7
 .7بیست سال از قضیۀ دزدی برک تی که حق برادرش بود و فرار از خانه که در نتیجۀ ان بود می گذرد.
در ان زمان اینطور به نظر می رسید که یعقوب کنترل زندگی برادرش را در دست دارد .دوباره ایات  5 -4را
بخوانید .در پیامی که یعقوب برای عیسو می فرستد به نظر شما طرز فکر یعقوب چگونه تغییر کرده است؟
 .8حال دعای یعقوب به خدا را دوباره بخوانید( .ایات  )12 -9در این دعا چه می بینید که نشان می
دهد یعقوب فروتن شده است؟ (مخصوصا به ایۀ  10نگاه کنید).
یعقوب چه وعده های ی را به خدا یاداوری می کند؟ (ایات  9و )12

یعقوب هدایای زیادی را قبل از رسیدن برادرش برای او می فرستد .همانطور که با نگرانی منتظر است برادرش
را رو در رو مالقات کند ،در طی شب تجربۀ عجیبی با خدا دارد.
پیدایش  32 -22 :32را بخوانید.
 .9مالقات یعقوب با مردی که بعدها او را بعنوان خداوند می شناسد را توصیف کنید( .ایۀ  )30ان مرد
به یعقوب چکار کرد؟ (ایۀ  )25این مساله چگونه می توانست او را بیشتر فروتن سازد؟
 .10یعقوب از مرد چه درخواست کرد؟ (ایۀ  )26ان مرد چه اسم جدیدی به یعقوب داد؟ اسم جدید
یعقوب به معنی "کسی که با خدا پیکار کرد" می باشد .ایا به نظر شما این اسم مناسبی برای یعقوب بود؟ جواب
خود را توضیح دهید.
یکبار از روی پیدایش فصل  33بخوانید.
 .11یعقوب می داند که مستحق نیکوی ی برادرش نیست .او چگونه به عیسو نزدیک می شود؟ (ایۀ
 )3عیسو چه عکس العملی نشان می دهد؟ (ایۀ )4
ایا فکر می کنید عیسو یعقوب را بخشیده است؟ افکار خود را توضیح دهید.

بعد از مالقات با عیسو ،خدا به یعقوب می گوید که به بیت ئیل ،جای ی که بیست سال پیش برای اولین بار
رویای ی از خدا دیده بود ،رفته در انجا چادر بزند.
پیدایش  3 -1 :35و  15 -6را بخوانید.
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 . 12به دعای یعقوب ،زمانی که بیست سال پیش برای اولین بار در بیت ئیل در راه رفتن به منزل
دای ی اش کرده بود نگاه کنید( .پیدایش  22- 20 :28را بخوانید)
حال دوباره پیدایش  3 :35را بخوانید .به تمام انچه در طی این بیست سال برای یعقوب اتفاق افتاده
است فکر کنید .چگونه خدا به وعدۀ خود به یعقوب عمل کرده است؟
یعقوب نسبت به وفاداری خدا به او چه پاسخی می دهد؟ (ایات  3و  7-6را بخوانید.
 .13کدام وعده ای که خدا به پدر یعقوب داده بود را اینجا دوباره برای یعقوب تکرار می کند؟ (ایات
)12 -11
دقت کنید که یعقوب به تازگی شروع به ساختن مذبح برای عبادت خدا کرده است .این خود نشانۀ دیگری از
تغییر او می باشد .خدا نسبت به او وفادار بوده است ،و همانطور که بیست سال پیش وعده داده بود ،خدای
پدرانش خدای او نیز می باشد.
هدف از ساختن مذبح چه بود؟
در پیدایش ،ابراهیم ،اسحاق و یعقوب برای خدا مذبح ساختند .بعد از انها ،قوم اسرائیل به کار
ساختن مذبح ادامه دادند .اما انها چه بودند؟ مذبح ها سکوهای ی بودند که از خاک یا سنگ ساخته
می شد .انها را به دالیل مختلف می ساختند ولی ً
اساسا برای عبادت خدا بود تا نشان دهند که با او
بیعت بسته و به او بعنوان خدایشان وفادارند نه به بت ها .مذبح ها را همچنین برای تشکر از خدا
بخاطر وعده هایش ،محافظت و تدارکاتش می ساختند .روی این مذبح قربانی حیوانات را (که معموال
می سوزاندند) می گذاشتند تا دود ان بطرف خدا بلند شود .بعدها در ک تاب خروج می خوانیم که خدا
دستور می دهد تا حیوانات را بعنوان قربانی گناه تقدیم کنند.
چرا مسیحیان مذبح نمی سازند؟
نویسندۀ ک تاب عبرانیان می گوید که مذبحی که ما داریم با مذبح های عهد عتیق متفاوت است.
(عبرانیان  )15- 10 :13حیوانات انها قربانی کامل نبودند .روی صلیب خود خدا قربانی را گذاشت
نه انسان .او پسرش را بعنوان قربانی کامل برای ما تقدیم نمود .او "بره خداست که گناه جهان را بر
می دارد"( .یوحنا  )29 :1مسیحیان همیشه بر این مذبح یعنی صلیب عیسی است که عبادت می
کنند .ان جا مکان فیزیکی نیست بلکه مکانی است روحانی در قلب ما که بیاد می اوریم خدا برای
ما چکار کرد .عبادت ما در هر جای ی می تواند صورت بپذیرد ما احتیاج به مذبحی فیزیکی یا کوه و
شهر خاصی نداریم .هرجای ی که هستیم می تواند مکانی مقدس برای عبادت باشد( .به یوحنا -19 :4
 24نگاه کنید ).از طریق عیسی ما تشکرات و پرستش خود را به خدا برای محبت و فیضش به او
تقدیم می کنیم .و این در پای صلیب است هر روز زندگی خود را به او تسلیم می کنیم.
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این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
زمانی که زندگی یعقوب را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که در تمام پستی و بلندی های زندگی اش خدا با او
بود .همچنین خدا در زندگی او کار می کرد تا او را عوض کرده از او مردی خداپرست بسازد.
در عهد جدید پولس رسول در این مورد با ایمانداران شهر فیلیپ ی صحبت کرد.
فیلیپیان  6 :1را بخوانید.
 .1یکبار دیگر بطور اهسته از روی این ایه بخوانید و چند لحظه ای به معنای ان فکر کنید.
زمانی که به عیسی بعنوان نجات دهندۀ خود ایمان می اورید ،او کار خود را در شما اغاز می کند تا شما
را بیشتر شبیه خود بسازد .ایا کار خدا را از ان زمان در زندگی خود دیده اید؟
 .2چه چیزی را می خواهید خدا در هفته و سال اینده در شما تغییر دهد؟
 .3حال در این مورد چند لحظه ای با او صحبت کنید.
قبل از مطالعۀ اینده ،پیدایش فصل  37و فصل  6 -1 :39را بخوانید.
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 .11یوسف :مرد ایمان و بخشش
بخش اول ،پیدایش  37و 6-1 :39
سواالت ابتدای ی:
از درس گذشته بیاد دارید چرا یعقوب خانۀ پدری خود را ترک گ فته نزد دای ی اش رفت؟ در طی مدتی که از
خانه اش دور بود چگونه تغییر کرد؟ از وعده های ی که خدا به ابراهیم و اسحاق داده بود کدام را برای یعقوب
تکرار کرد؟ خدا از چه طرقی خود را به یعقوب ظاهر کرد؟
مقدمه:
در این مطالعه به بخش اول از زندگی شگ فت انگیز یوسف ،که یکی از دوازده پسر یعقوب بود ،نگاه خواهیم
کرد .یعقوب همراه زنان ،فرزندان و بسیاری از گله ها و رمه هایش به سرزمین پدری خود باز گشته است .در
این مطالعه و همچنین دو درس اینده خواهیم دید که چگونه خدا نقشۀ نیکوی خود را به طرز شگ فت اور به
انجام می رساند.
پیدایش  11-1 :37را بخوانید.
 .1چرا برادران یوسف از او متنفر بودند؟ (در ایات  4-2دو دلیل ذکر شده است)
 .2دو خوابی که یوسف در ایات  6و  9دید را توصیف کنید .عکس العمل برادرانش نسبت به این خوابها چه
بود؟ (ایات  8و  )11پدرش چه عکس العملی نشان داد؟ (ایۀ )10
فکر می کنید اگر شما هم یکی از برادران او بودید چه عکس العملی نشان می دادید؟

خانوادۀ یعقوب بیابان گرد هستند ،چادرنشین اند دائم در حرکت می باشند .انها گله ها و رمه های زیادی
دارند که انها را به چرا می برند .روزی برادران یوسف در جای ی دور از خانه گله را به چرا برده بودند .یعقوب
یوسف را می فرستد تا از احوال برادرانش و سالمتی گله جویا شده خبر بیاورد( .پیدایش )17 -12 :37
پیدایش  24 -18 :37را بخوانید.
 .3برادران یوسف او را چه خطاب کردند؟ (ایۀ  )19چرا او را اینطور خواندند؟
 .4انها تصمیم گرفتند با او چکار کنند؟ (ایۀ  )20فکر می کنید نسبت به او چه احساساتی در انها رشد کرده
بود؟
چه کسی مانع شد یوسف کشته شود؟ نقشۀ او چه بود؟
پیدایش  36 -25 :37را بخوانید.
 .5در ایۀ  25برادرانش چه می بینند؟ ان کجا می رود؟ چرا؟ (ایۀ )25
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برادران یوسف با او چکار می کنند؟ (ایات )28 -27
برادران چگونه پدر را فریب می دهند؟ (ایات  )33 -31او چه می کند؟ (ایات  )35 -34تصور کنید یعقوب چه
دردی می کشد.
 .6در مصر چه به سر یوسف می اید؟ (ایۀ )36
 .7با خواندن پیدایش فصل  37متوجه می شویم که این خانواده مشکالت روابطی زیادی دارد .در هر کدام از
موارد زیر بیان کنید چگونه طرزفکر و رفتار هر یک از اعضای خانواده در این مصیبت نقش داشت.






طرفداری یعقوب از یوسف
اعمال ناپختۀ یوسف نسبت به برادرانش
حسادت و تنفر برادران از یوسف
طرح فریبندۀ برادران تا گناه خود را از یعقوب بپوشانند.
چگونه چنین طرز تفکر و رفتارهای ی در خانواده ها امروز هم روابط را نابود می کند؟

پیدایش  6-1 :39را بخوانید.
 .8یوسف به چه خانواده ای فروخته می شود؟ (ایۀ )1
چرا یوسف موفق است؟ (ایات ) 3-2
به ایات  6 -3نگاه کنید .دربارۀ نظر فوطیفار نسبت به موفقیت یوسف با هم بحث و گ فتگو کنید .در منزل
فوطیفار چه جایگاهی به یوسف داده می شود؟
بیایید به شرایط یوسف فکر کنیم.
بطور خالصه با هم تبادل نظر کرده فکر کنید که چقدر برای یوسف دشوار می بود که از خانۀ
پدرش ،جای ی که فرزند عزیز او بود گرفته شده به چاه انداخته شود ،بعد بعنوان برده فروخته
شده به سرزمینی غریب برود .فراموش نکنید که در ان زمان او فقط  17سال داشت .فکر می
کنید از نظر روحی چه دردی می کشید؟
ایا فکر می کنید برای او راحت بود که هر روز وفادارانه اقایش را خدمت کرده و به دامان
ناامیدی گرفتار نشود؟ از کجا می دانیم که در این شرایط سخت خدا با او بود؟ چند لحظه
ای را برای پاسخ به این سواالت اختصاص دهید.
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 .9دوباره ایات  6-2را بخوانید .در مورد طرز تفکر یوسف نسبت به کار و یا اقایش چیزی به ما گ فته نشده است.
با در نظر گرفتن این ایات ،فکر می کنید یوسف چه نوع خادمی بود؟
زمانیکه خود را در شرایطی ناعادالنه و دردناک می یابیم چرا مهم است که به خدمت خدا و دیگران وفادارانه
ادامه دهیم؟
یوسف چه طرزفکری داشت؟
یوسف غالم و برده شد چون رفتارهای دیگران پر از نفرت بود .او باید انتخاب می کرد چه عکس
العملی نسبت به ان نشان دهد .زمانیکه این بخش از زندگی او را می خوانیم به ما در مورد تفکراتش
چیزی گ فته نشده است .ایا نسبت به برادرانش تلخ و عصبانی بود؟ ایا با افسردگی و ناامیدی مبارزه
می کرد؟ ایا مواقعی بود که می خواست از زندگی دست بکشد؟ ما نمی دانیم .اما اگر چنین بود
او بر انها غالب امد .در اینده خواهیم دید که یوسف هیج کینه ای از برادرانش در دل ندارد.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
سالها بعد از یوسف ،پولس رسول به برده ها نصیحت می کند .این نصیحت برای همۀ ماهای ی که هر روز باید
تحت نظارت کارفرمای ی کار کنیم ،بخصوص اگر کارفرما فردی بسیار سرسخت باشد بسیار مفید است .حتی در
محیط و شرایط خانواده نیز می توانیم از ان استفاده کنیم .اگر افرادی پرتوقع و بی انصاف باالی سر خانه یا
خانواده وجود داشته باشند این ایات می توانند باعث تشویق ما باشند.
افسسیان  8 -5 :6را بخوانید.
 )1طبق ایات  6 ،5و  7غالمان چگونه باید به اقایشان خدمت کنند؟
او باید چه کسی را بعنوان اقای اصلی اش بشناسد؟
 )2به زندگی خودتان فکر کنید .در منزل یا سر کار ایا برای خدا کار می کنید یا فقط برای خشنود ساختن مردم؟
ایا با خشنودی کار می کنید یا با غر زدن و شکایت؟
ایا برای اینکه بیشتر کمک کنید گاهی حاضرید اضافه کاری کنید یا اینکه فقط حداقل الزم را انجام می دهید؟
 )3اگاهی از اینکه خدا همه چیز را می بیند و به هر کس مطابق انچه انجام داده است جزا می دهد به شما
کمک می کند تا خادمان بهتری برای دیگران باشید؟
 )4به نظر شما چه چیزی از طرزتفکر شما در محیط منزل و یا کار باید عوض شود؟ در این رابطه چند لحظه
ای با خدا صحبت کنید.
قبل از مطالعۀ بعدی ،پیدایش فصول  41 -39را بخوانید.
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 .12یوسف :مرد ایمان و بخشش

بخش دوم ،پیدایش 57 :41 -7 :39
سواالت ابتدای ی:
در درس گذشته گ فتیم چرا برادران یوسف از او متنفر بودند؟ انها با او چکار کردند؟ در مصر به چه کسی
فروخته شد؟ در مصر خدا او را چگونه برکت داد؟
مقدمه:
با وجود اینکه او یک برده است ولی از مقامی بلند و محترم برخوردار است .در این مطالعه می بینیم چگونه
این مساله خیلی زود تغییر می کند طوری که برای یوسف منصفانه نیست .با این وجود یوسف همچنان مردی
بزرگوار باقی می ماند و خدا را در زندگی و کارش محترم می دارد.
پیدایش  23 -7 :39را بخوانید.
 .1زن فوطیفار چگونه یوسف را وسوسه می کند؟ (ایات  7و  )10در مقابل یوسف چه عکس العملی نشان
می دهد؟ (ایات  8و )9
"پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟"
(یوسف به زن فوطیفار می گوید)
یوسف تصور می کرد که این حرف را فقط به زن فوطیفار گ فته است ،او نمی دانست که هزاران سال
بعد ما هم این سخنان را خواهیم خواند .اعمال او انچه ک تاب مقدس انرا "ترس خدا" می خواند به ما
یاد می دهد .منظور از ترس خدا این نیست که از او هراس داریم و نمی توانیم به حضور او بیاییم .از
طریق مسیح و محبت عظیمی که از طریق صلیب به ما نشان داد می توانیم با اطمینان به حضور خدا
بیاییم .در عین حال ،حتی بعنوان مسیحیان ،هرگز نباید "ترس از خدا" را از دست بدهیم.
در ک تاب مقدس تعاریف زیادی از اصطالح ترس از خدا شده است .یکی از انها در ک تاب امثال 13 :8
می باشد که می فرماید" :ترس خداوند ،مکروه داشتن بدی است .غرور و تکبر و راه بد و دهان دروغگو
را مکروه می دارم ".همچنین ترس از خدا به معنی این است که متوجه می شویم خدا همۀ کارهای ی که
انجام می دهیم را می بیند .متوجه می شویم که برای هر انچه انجام می دهیم باید به او جواب پس
بدهیم ،و مهتر از اینها اینکه نمی خواهیم سبب ننگ و رسوای ی نام او شویم .یوسف از خدا ترسید و
از لذت بودن با زن فوطیفار گذشت .پیدایش  10 -9 :39می گوید" ،و اگرچه هر روزه به یوسف سخن
می گ فت ،به وی گوش نمی گرفت که با او بخوابد یا نزد وی بماند".
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با اینکار او البته نمی خواست نسبت به اقایش فوطیفار مرتکب گناه شود  .اما یوسف انرا "گناه به
خدا" نیز نامید .با این حال زندگی خداپسندانه همیشه نتایج خوبی در ایندۀ نزدیک ندارد .این مساله
را با خواندن بقیۀ ماجرای یوسف متوجه می شوید.
 .2چگونه یوسف ناسزاوارانه متهم می شود؟ توضیح دهید در ایات  20 -11چه اتفاقی می افتد.
 .3زندگی یوسف برای مدتی خوب پیش می رفت ،اما حال دوباره چرخۀ شرایط بی انصافانه فرا می رسد .بیایید
ببینیم درگیر چه احساساتی می شود؟ اول تنفر و خشونت برادرانش را تجربه کرد که کار را به بردگی کشاند.
سپس جرقه های امید وقتی که اقایش فوطیفار به او محبت کرد و به او مقام مهمی داد در زندگی او دیده شد.
حال ،بار دیگر شرایط بد شده و او را به دروغ متهم کرده در زندان انداخته اند.
فکر می کنید اولین روزی که در زندان افکنده شد در مورد چه چیزی فکر می کرد؟
وقتی شرایطی که عادالنه نیست برای شما پیش می اید چه احساسی دارید؟ ایا از دست خدا عصبانی می شوید؟
ایا امید خود را به اینده از دست می دهید؟ برای اینکه امید خود را از دست ندهید چکار می کنید؟
 .4خدا چگونه در زندان به یوسف محبت خود را نشان داد؟ (ایات )23 -21
پیدایش  4 -1 :40را بخوانید.
 .5در این ایات چه کسی همراه یوسف به زندان انداخته می شود؟

در زندان این دو فرد خوابهای ازار دهنده ای می بینند که یوسف قادر است انها را تعبیر کند .او می گوید که
ساقی به مقام قبلی اش بر می گردد اما نانوا به دار اویخته خواهد شد .همانطور که یوسف به انها گ فته بود هر
دو خواب به واقعیت می پذیرند( .پیدایش )13 -5 :40
پیدایش  15 -14 :40و  23- 20را بخوانید.
 .6یوسف از رئیس ساقیان می خواهد زمانیکه از زندان ازاد شد برای او چکار کند؟ (ایۀ )14
ایا او اینکار را می کند؟ (ایۀ )23
پیدایش  8 -1 :41را بخوانید.
 .7چند مدت از وقتی که رئیس ساقیان از زندان ازاد شد می گذرد؟
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فکر می کنید برای یوسف زمانیکه منتظر بود رئیس ساقیان او را به خاطر بیاورد روزها چگونه سپری می شد ؟
با هم در این زمینه بحث و گ فتگو کنید.
فکر می کنید در این مدت خدا به او چه درسی یاد می داد؟
 .8با هم در مورد خوابهای ی که فرعون دیده بود صحبت کنید( .ایات )7 -1
ایا جادوگران فرعون توانستند خوابهای او را برایش تعبیر کنند ؟ (ایۀ )8

در نهایت رئیس ساقیان یوسف را بیاد اورد که چگونه خواب او و رئیس نانوایان را تعبیر کرده بود .حداقل
توانست در اینجا به قولی که به یوسف داده بود عمل کرده با فرعون در مورد او صحبت کند .فرعون دستور
داد یوسف را نزد او بیاورند و دو خوابش را برای او تعریف کرد .یوسف هم به فرعون گ فت که خدا انچه می
خواهد انجام دهد را به فرعون نشان داده است( .پیدایش )24 -9 :41
پیدایش  36 -25 :41را بخوانید.
 .9هفت گاو چاق و پروار و خوشۀ گندم پربار نمایانگر چه بودند؟ (ایات 26و )29
هفت گاو الغر و خوشۀ گندم بی بار نمایانگر چه بودند؟ (ایات  27و )30
یوسف به فرعون پیشنهاد کرد چکار کند؟ (ایات )36 -33
پیدایش  45 -37 :41را بخوانید.
 .10شرایط یوسف یکدفعه چگونه تغییر کرد؟ مقام جدید او در مصر چه بود؟ (ایۀ )41
فکر می کنید مسئولیت های ی که در زندان داشت چگونه او را در این منصب جدید اماده ساخته بود؟ (به
پیدایش  23 -22 :39مراجعه کنید)
پیدایش  57 -46 :41را بخوانید.
 .11خدا چگونه یوسف را برکت می دهد؟
 .12چگونه یوسف باعث برکت ملتهای بسیار شد؟ (ایۀ )57

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
در این مطالعه دیدیم که چگونه یوسف برخالف وسوسه های متعدد زن فوطیفار مقاومت کرده مرتکب گناه
نشد .در عهد جدید ،پولس رسول در مقابل وسوسه های جنسی به ما هشداری متعددی می دهد.
اول قرنتیان  18 :6و دوم تیموتاوس  22 :2را بخوانید.
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 )1پولس می گوید وقتی در مقابل وسوسه های جنسی قرار می گیرید باید چکار کنید.؟
در پیدایش  12 -9 :39یوسف چگونه عمل نمود؟
 )2وسوسه گناه نیست .اما اگر فرصت فکر کردن به ان را به خود بدهیم و در حقیقت به ان فکر کنیم و مشتاق
انجامش باشیم درمی یابیم که نه گ فتن به ان بسیار دشوار خواهد بود.
در رو در رو شدن با وسوسه ها از گ فتار و اعمال یوسف چگونه متوجه می شویم که او هر انچه از دستش بر می
امد انجام داد تا مغلوب انها نشود؟ (دوباره به پیدایش  10 -8 :39نگاه کنید)
 )3در شرایط یوسف می بینیم بخاطر انجام دادن کار درست زندانی شد .حال در نظر بگیرید اگر تن به
وسوسه ها می داد چه اتفاقی می افتاد .احتماال در نهایت به ان پ ی می بردند و زندانی می شد .اما ایا فکر می
کنید همان برکت را از خدا دریافت می کرد؟
نمونۀ یوسف چگونه باعث تشویق شماست؟
اول قرنتیان  13 :10را بخوانید.
 )4به تمام وسوسه های ی که می شوید فکر کنید .این ایه چگونه شما را تشویق می کند که با انها مقاومت کنید؟
حال چند لحظه ای را به دعا اختصاص دهید .از خدا بخواهید به شما یاد دهد چگونه راه گریز از وسوسه های
را پیدا کنید.
قبل از مطالعۀ بعدی ،پیدایش فصول  50 -42را بخوانید.
اگر قادر به خواندن تمام این بخش نیستید حداقل فصل  42تا فصل  6 :46و فصل  26 -15 :50را بخوانید.
برای این بخش متن زیادی برای خواندن دارید ولی داستان ان بسیار شگ فت انگیز است و در درک بهتر
زندگی یوسف به شما کمک خواهد کرد.
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ای عزیزان،
از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید ،تقاضا می کنم،
تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است ،نشوید؛
بلکه چنان در میان مردم خداناشناس با راستی و درستی زندگی کنید
که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند،
با دیدن کارهای نیک شما ،خدا را در روز بازپسین تمجید نمایند.
اول پطرس 12 -11 :2

61

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 .13یوسف :مرد ایمان و بخشش

بخش سوم ،پیدایش 50 -42
سواالت ابتدای ی:
از درس گذشته شرایط ناعادالنه ای که برای یوسف پیش امد را توضیح دهید .چرا او به زندان افکنده شد؟ در
نهایت چگونه از زندان ازاد شد؟ خدا چگونه به یوسف نشان داد که حتی در زندان هم با اوست؟ مردم سرزمین
مصر و اطرافیان از چه بالی طبیعی زحمت دیدند؟ یوسف چگونه این مردم را برای روبرو شدن با این زمان
دشوار اماده کرد؟
مقدمه:
در این مطالعه خواهیم دید چگونه خدا در اجرای بخش بعدی نقشه اش ،در ایجاد قومی برای خودش و یاد
دادن راههایش به انها ،اقدام خواهد کرد .بیاد بیاورید که خدا به ابراهیم فرمود که سرزمین کنعان را بعنوان
میراث به ابراهیم و نسل او خواهد داد .حال ،بعد از گذشت سه نسل ،بخش کوچکی از این سرزمین در
اختیارشان است .خدا وعدۀ خود را فراموش نکرده است ،بلکه فرزندان ابراهیم مرحله های دیگری را باید اول
سپری کنند تا به ان وعده برسند .در پیدایش  14 -13 :15خدا به ابراهیم فرمود که نسل او برای  400سال در
سرزمین بیگانه غریب خواهند بود .در این مطالعه خواهیم دید که انها چگونه برای زندگی به ان سرزمین غریب
خواهند رفت.

خشکسالی در کنعان ،سرزمینی که یعقوب با  11پسر باقی مانده اش زندگی می کند همانند مصر بسیار شدید
است .خانوادۀ یعقوب محتاج خوراک هستند .او  10تا از پسرانش را به مصر می فرستد تا از انجا خوراک تهیه
کنند .اما کوچک ترین فرزندش ،بنیامین ،را همراه ایشان نمی فرستد .چرا؟ چون یوسف و بنیامین تنها فرزندانی
هستند که از همسر دوست داشتنی اش راحیل متولد شده بودند و در ان زمان او مسن بود .در این زمان راحیل
وفات کرده است و تا انجای ی که او می داند یوسف نیز مرده است .اگر بنیامین را هم از دست بدهد برای او غیر
قابل تحمل خواهد بود( .پیدایش )5-1 :42
پیدایش  9 -6 :42را بخوانید.
 .1اولین کاری که برادران یوسف زمانی که نزد او می ایند انجام می دهند چیست؟ (ایۀ  )6ایا انها
همدیگر را می شناسند؟ (ایۀ  )8یوسف در ان لحظه به یاد چه می افتد؟ (ایۀ )9
 .2یوسف انها را متهم به چه کاری می کند؟ (ایۀ )9

یوسف برخورد سختی با برادرانش داشت و برای سه روز انها را در زندان انداخت.
پیدایش  28 -18 :42را بخوانید.
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 .3برای اینکه ثابت کنند جاسوس نیستند یوسف به برادرانش دستور می دهد چکار کنند؟ (ایات -19
 )20به نظر انها سختی ای که می کشند بخاطر چیست؟ (ایات )22 -21
زمانی که یوسف سخنان ایشان را شنید فکر می کنید چرا گریه کرد؟ (ایات )24 -23
 .4با وجود برخورد سختی که در ابتدا با ایشان داشت ،حال محبت خود را چگونه به برادرانش نشان
می دهد؟ (ایۀ )25
فکر می کنید یوسف در قلب خود چه احساسی نسبت به برادرانش دارد؟
برادرانش شدیدا احساس گناه می کنند.
دقت کنید چگونه نقش ها عوض شده است .در گذشته برادران یوسف با او بدرفتاری کردند و
به التماس های او برای اینکه به او رحم کنند گوش ندادند .حال (با وجود اینکه هنوز نمی دانند
با خود یوسف طرفند) کامال تحت فرمان ،و نیازمند به رحم او هستند ،همچنین به شدت از
جان خود می ترسند چون در راه بازگشت به خانه متوجه شدند که پول خرید گندم در کیسه
های گندم گذاشته شده است .انها ترسیدند که متهم به دزدی خواهند شد .از ایات  22 -21و
کمی بعد در ایۀ  28مشخص است که هنوز بعد از گذشت سالهای زیاد از کاری که با یوسف
کردند احساس گناه می کنند .انها فکر کردند که این خداست که دارد انها را مجازات می کند.

برادران به خانه بازگشته و انچه اتفاق افتاده بود را برای پدرشان توضیح دادند .او اجازه نداد که بنیامین به
مصر برود .شمعون در مصر در زندان باقی مانده است .وقتی خوراکشان تمام می شود یعقوب به پسرانش می
گوید که باید برای خرید خوراک به مصر بازگردند ولی انها می دانند که بدون بنیامین نمی توانند به انجا بازگردند.
در نهایت یعقوب قبول می کند که بنیامین را به مصر بفرستد .همچنین همراه ایشان از بهترین محصوالت
سرزمین کنعان بعنوان هدیه ،پول برای خرید غذا و پولی که به ایشان بازگردانیده شده بود را می فرستد .زمانی
که به انجا می رسند یوسف ایشان را به منزل خودش می فرستد( .پیدایش )17 :43 -29 :42
پیدایش  18 :43را بخوانید.
 .5دوباره احساس ترس و گناه وجود برادران را فرا می گیرد .انها فکر می کنند برای چه به منزل یوسف
فرستاده شده اند؟
پیدایش  28 -26 :43را بخوانید.
 .6در این ایات در مقابل یوسف دو بار چه کار می کنند؟
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بیست و دو سال از زمانی که یوسف ان خوابها را دیده بود می گذرد .فکر می کنید االن به چه فکر می
کند؟ اگر شما به جای او بودید چه فکر می کردید؟

زمانی که یوسف برادر کوچک خود را می بیند ،احساسات امانش نمی دهند .او ترتیب ضیافتی را می بیند و
دستور می دهد که سهم بنیامین را پنج برابر بیشتر از دیگر برادران بدهند .یکبار دیگر برادران با پولی که برای
تهیه خوراک با خود اورده بودند پس فرستاده می شوند .یوسف همچنین دستور می دهد که جام نقره اش همراه
پول غذا بطور پنهان در کیسۀ بنیامین گذاشته شود .برادران هنوز از مصر زیاد دور نشده بودند که خدمتکار
یوسف برای جستجوی جام به دنبال ایشان فرستاده می شود .زمانی که ان در کیسۀ بنیامین پیدا می شود انها
بسیار دلواپس می شوند .با اندوه بسیار برادران بر می گردند .یوسف می گوید که بنیامین باید بعنوان برده برای
او کار کند .یهودا از یوسف خواهش می کند که او اجازه دهد خودش بجای بنیامین در مصر باقی بماند .در
نهایت یوسف دیگر نمی تواند این سر را نگه دارد( .پیدایش )34 :44 -29 :43
پیدایش  15 -1 :45را بخوانید.
(این متن یکی از تاثرانگیزترین نمایش های ک تاب مقدس می باشد .اگر در یک گروه این درس را می خوانید
شاید بخواهید دو نفر این متن را بخوانند .یکی بجای یوسف باشد و با شدیدترین احساسات سخنان یوسف را
ادا کند .و سخنان دیگر را شخص دوم بخواند).
 .7ایات  7 -5را دوباره بخوانید .یوسف می گوید در حقیقت چه کسی او را به مصر فرستاده است؟ و
او را برای چه به انجا فرستاده است؟
 .8یوسف هویت خود را برای برادرانش اشکار می کند و به شدت گریه می کند .فکر می کنید چرا
احساسات او اینقدر شدید هستند؟
 .9بنیامین ،که تنها دیگر پسر مادر یوسف بود نیز گریه می کند( .دقت کنید زمانیکه یوسف به
بازرگانان فروخته شد بنیامین کم سن و سال بوده همراه برادرانش نبود .او احتماال نمی دانست که واقعا چه بر
سر یوسف امده بود).
فکر می کنید در این زمان برادران یوسف چه فکر می کردند؟ (ایات  ،15 -14همچنین به ایۀ  3نگاه
کنید)
فکر می کنید چرا باور کردن اینکه این شخص واقعا یوسف است می توانست برای انها دشوار باشد؟
 .10گرچه در این متن یوسف از واژۀ "بخشش" استفاده نمی کند ،ایا فکر می کنید او برادرانش را
بخشیده است؟ اگر بله ،چرا اینطور فکر می کنید؟
در تمام اتفاقات بدی که برایش افتاده است یوسف چگونه عظمت خدا را در این میان می بیند؟

این بار یوسف برادرانش را به کنعان می فرستد تا پدرش ،زنانشان و فرزندانشان را تا زمانی که خشکسالی پایان
بپذیرد به مصر بیاورند .او به انها قول می دهد که هیچ کم و کسری نخواهند داشت .فرعون هم به انها قول می
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دهد که بهترین مکان را به ایشان بدهد .پس بدین شکل یعقوب (که اسرائیل هم خوانده می شود) ،دوازده
پسرش ،و تمام خانواده های انها در مصر ساکن می شوند( .پیدایش )27 :47 -16 :45
هفده سال سپری شد و یعقوب (اسرائیل) نزدیک به مرگ است .او درخواست می کند که یوسف نزد او بیاید و
از او قول می گیرد که پس از مرگ نزد اجدادش در کنعان او را به خاک بسپارد .این ایمان او را نشان می دهد
که خدا واقعا همانطور که قول داده بود ان سرزمین را به فرزندانش خواهد داد .بعد از این،اول دو پسر یوسف
را و سپس تک تک پسران خود را برکت می دهد.در پیدایش  50می خوانیم یوسف و برادرانش همراه گروه
بزرگی از مصر جسد پدرشان را از مصر به سرزمین موعود می برند تا به خاک بسپارند( .پیدایش :50 -28 :47
)14
بعد از بازگشت ،برادران یوسف مضطرب می شوند.
پیدایش  21 -15 :50را بخوانید.
 .11برادران از چه می ترسند؟ (ایۀ  )15برای یوسف چه پیامی می فرستند؟ (ایات )17 -16
زمانی که یوسف این را شنید چکار کرد؟ (ایۀ  )17فکر می کنید چرا اینطور پاسخ داد؟
 .12زمانیکه یوسف را رو در رو می بینند ،برادرانش چکار می کنند و چه می گویند؟ (ایۀ )18
به نظر شما این مساله چه چیزی را در مورد انها نشان می دهد؟ ایا فکر می کنید واقعا از عملی که انجام دادند
پشیمان هستند ،یا اینکه فقط از ترس جانشان است که بدین شکل وانمود می کنند؟
فکر می کنید برایشان پذیرفتن این موضوع که یوسف واقعا انها را بخشیده است مشکل است؟
 .13دوباره پاسخ یوسف را در ایات  21 -19بخوانید .این یکی از زیباترین نمونه های بخشش در ک تاب مقدس
می باشد .در مورد بعضی از درسهای ی که طی سالهای بعد از فروخته شدن می بینید یوسف یاد گرفت با هم
بحث و گ فتگو کنید .نظر یوسف در مورد تمام انچه برای او اتفاق افتاده است چیست؟
چگونه نیکی از بدی حاصل می شود؟
یوسف یادگرفت از دیدگاه خدا به وقایعی که در اطرافش اتفاق می افتند نگاه کند .او وانمود نمی کند
که اعمال و رفتار برادرانش درست بودند .بلکه می بیند که خدا انچه انسان برای بدی می خواست
استفاده کند را برداشت و برای هدف نیکو از ان استفاده کرد .سالها طول کشید تا یوسف توانست
نیکی را در ان ببیند و در این فاصله همچنان به خدا وفادار مانده برای اینده اش به او اعتماد نمود.
در طی سالهای ی که در حقش بی عدالتی شد ،تنهای ی ،زندان و سختیها را تحمل نمود یوسف یادگرفت
در زمانی که انسانها با تنفر و خشونت با هم برخورد می کنند خدا همچنان با محبت است.
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او این درس مهم را اموخت که راه رسیدن به ارامش و صلح با خدا ،خود و دیگران ،بخشیدن
همدیگر از ته دل می باشد.
پولس رسول در این مورد در نامه اش به رومیان می نویسد .رومیان  28 :8را بخوانید .حال یکبار
دیگر از روی ان بخوانید .خدا بر همه چیز حاکم است و می تواند چیزهای بدی که در اطراف ما
اتفاق می افتد را برداشته برای هدفی نیکو در زندگی ما و یا دیگران استفاده کند .زمانیکه اتفاقات بد
در زندگی شما اتفاق می افتند می توانید به او اعتماد کنید؟
پیدایش  26 -24 :50را بخوانید.
 .14در این ایات ،یوسف به برادرانش چه می گوید که نشان می دهد مطمئن است که به وعده ای که داده
است وفادار می ماند؟
گرچه هیچ جای ی نمی خوانیم که خدا دربارۀ وعدۀ پیمانش با یوسف رو در رو صحبت کرده باشد ولی مطمئنا
پدرش در مورد ان به او گ فته بود .عبرانیان  22 :11می گوید که یوسف هم همانند ابراهیم ایمان داشت که خدا
به قولش وفا خواهد کرد.

این متن برای امروز ما چه پیغامی دارد؟
کاربرد و دعا
رومیان  21 -19 :12را بخوانید.
 )1توصیف کنید چگونه یوسف نمونۀ خوبی از انچه در این متن گ فته شده است می باشد.
 )2ایا زمانی بوده که دیگران با شما بدرفتاری کرده باشند؟ ایا تصمیم داشتید انتقام خود را از انها بگیرید؟ ایا
تلخی را در خود نگه داشتید؟ و یا اینکه به خدا اعتماد کردید که به روش و در زمان خود همه چیز را درست
خواهد کرد؟
اگر خیر ،در اینده چگونه عمل خواهید کرد؟
 )3با هم تبادل نظر کنید که از چه راههای عملی می توان با نیکوی ی بر بدی غالب امد؟
 )4اغلب ،اطاعت کردن از این ایات راحت نیست .محبت کردن به کسانیکه با خشونت و تنفر با ما رفتار کرده
اند طبیعی نیست .اما بعنوان ایمانداران باید به یاد داشته باشیم که روح القدس در ما زندگی می کند .او قول
داده است که در ضعفهایمان به ما کمک خواهد کرد.
حال چند لحظه ای در دعا از خدا درخواست کنید که به شما فیضش را عطا کند تا به دشمنان خود محبت
کنید .در حین دعا ،اگر موارد خاصی را داشتید که دیگران در حق شما درست عمل نکردند را به او بگویید.
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یک چالش...
اگر می توانید ،قبل از مطالعۀ بعدی یکبار دیگر از روی ک تاب پیدایش (فصول  )50 -1را بخوانید .در کل
شاید  4یا  5ساعت طول بکشد و بهتر است در یک نشست انرا بخوانید .اما اگر این ممکن نیست انرا در
 3یا  4نشست بخوانید .انقدر سریع نخوانید که متوجه نشوید ک تاب چه می گوید بلکه با تامل در هر فصل
به یک یا دو ایه دقت بیشتری بکنید .این بار هدف از خواندن دیدن "تصویر بزرگ" می باشد یعنی چگونه
داستانهای مختلف به هم مربوط می باشند.
شاید دوست داشته باشید که با چند نفر این کار را انجام دهید و یک صبح یا عصر را به اینکار اختصاص
دهید (یا دو) و به نوبت متن را با صدای بلند بخوانید .انهای ی که می خواهند یا خواننده های خوبی هستند
می توانند به نوبت یک فصل بخوانند .شنوندگان هم باید با دقت متن را دنبال کنند و مواظب باشند در
این فاصله چرت نزنند یا مواظب باشند که افکارشان به جای دیگر سیر نکند!
شاید به دالیل مختلف ،مانند زمان و تمرکز ،این چالش برای شما عملی نیست ولی اگر انجام دهید ان تجربه
ای با ارزش خواهد بود!
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 .14مروری از پیدایش تا یوسف

پیدایش 50 -1
سواالت ابتدای ی:
از درس قبلی به یاد دارید از چه راههای عملی یوسف به برادرانش رحم کرد؟ چرا انها می ترسیدند؟ یوسف گ فت
در حقیقت چه کسی او را به مصر اورده بود؟ برای چه هدفی او را به مصر اورده بود؟
مقدمه:
ایا در چالش ذکر شده در پایان مطالعۀ قبلی شرکت کردید؟ اگر بله ،برای این مطالعه امادگی خوبی خواهید
داشت .این مطالعه با بقیه متفاوت است .بجای اینکه به یک یا دو نفر یا واقعه نگاه کنیم ،این بار به کل ک تاب
پیدایش نگاه خواهیم کرد و به بعضی از درسهای مهمی که به ما یاد می دهد توجه خواهیم کرد .این درس را با
عجله نخوانید! اگر الزم باشد در چند جلسه انرا مطالعه کنید تا حقایق زیبای ی که از ک تاب پیدایش اموخته بودید
را به یاد بیاورید.
الف .از پیدایش  1و :2
 .1از این دو فصل در مورد افرینش این جهان چه یاد گرفتید؟
 .2در مورد خلقت انسان چه اموختید؟
 . 3حقایقی که در این بخش پیدا می شوند چگونه شما را تشویق می کنند که به محبت خدا ایمان
داشته باشید و بدانید که به فکر شماست؟
چگونه شما را کمک کند که ایمان داشته باشید خدا برای این جهان و هر کس نقشه ای دارد؟

هنگامی که به اسمان نگاه می کنم که تو ان را افریده ای ،و به ماه و ستارگانی که تو در ان قرار داده ای،
انسان چیست که به او می اندیشی ،و به او چنین توجه می نمای ی؟ او را اندکی پایین تر از خود افریدی و
تاج جالل و افتخار را بر سر او نهادی .او را اشرف مخلوقات نهادی؛ و اختیار همه چیز را به دست او سپردی.
(مزمور )6 -3 :8
" ای خداوند و خدای ما ،تو تنها شایسته ای که صاحب جالل و حرمت و قدرت باشی ،زیرا که تو همه چیز
را افریدی و به ارادۀ تو ،انها هستی و حیات یافتند( ".مکاشفه )11 :4
ب .از پیدایش :3
 .1نتایج نااطاعتی ادم و حوا چه بودند؟ (ایات 8-7؛ 19 -16؛ )24 -21
 .2ایا خدا مسئول شرارتی است که در دنیای امروز می بینیم؟ جواب خود را توضیح دهید.
 .3برای پوشاندن شرم ادم و حوا خدا چکار کرد؟ (ایۀ )21
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 .4خدا چگونه شرم ما را می پوشاند؟

"در صهیون سنگ زاویۀ ممتاز و گرانبهای ی قرار می دهم و هر که به ان ایمان اورد هرگز شرمسار نخواهد
شد1(".پطرس )6 :2
پ .از پیدایش :9-4
 .1توضیح دهید با گذشت زمان وضعیت انسان بر روی زمین چگونه تغییر کرد .چه اتفاقی بر خلقت
کامل خدا افتاد؟
 .2طبق فصول  ،7 -6بخاطر این وضعیت خدا چکار کرد؟
 .3چرا خدا نوح را نجات داد؟ (پیدایش  9 ،8 :6و )22
 .4خواندن این فصول چگونه به شما کمک می کنند تا بدانید چرا خدا داوری می کند؟ امروز هم مردم
برای اینکه در داوری نهای ی هالک نشوند بلکه مانند نوح که از طوفان سیل رهای ی یافت نجات یابند
چکار باید بکنند؟

زیرا خدا جهانیان را ان قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هالک نگردد،
بلکه صاحب حیات جاودان شود( .یوحنا )16 :3
همان طور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از ان برای داوری در حضور خدا قرار گیرند ،مسیح نیز یک بار
به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان ادمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای ک فارۀ گناهان
نخواهد امد ،بلکه برای نجات انانی که چشم به راه او هستند ،می اید( .عبرانیان )28 -27 :9

در پیدایش ...11-1
 ...در مورد افرینش و سقوط انسان یاد می گیریم .می بینیم که چگونه گناه زیاد شد و خدا از طریق
طوفان سیل داوری کرد .اما در عین حال از پیدایش  15 :3می بینیم که خدا از همان ابتدا برای
نابودی قدرت دشمن انسان ،یعنی شیطان ،نقشه ای دارد.
در پیدایش ...50 -12
...خدا را ،در رحمت عظیمش می بینیم که شروع به عملی کردن نقشه اش می کند .می بینیم که
ابراهیم و نسل او را می خواند تا قوم خاص او باشند .در بخش بعدی مطالعه به انچه از ابراهیم،
اسحاق ،یعقوب و یوسف یاد گرفته ایم نگاه خواهیم کرد.
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ت .ابراهیم و اسحاق
 .1وعدۀ خدا به ابراهیم را در پیدایش  3 -1 :12و  5 -1 :15بخوانید .چرا ابراهیم (ابرام) در نظر خدا
صالح شمرده شد؟ (پیدایش )6 :15
ابراهیم چگونه ایمان خود را نشان داد؟

ایمان ،باعث شد که وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر اینکه او باید به سرزمینی برود که قرار بود بعدها
مالک ان بشود ،شنید ،اطاعت کرد و بدون انکه بداند کجا می رود ،حرکت کرد .او از روی ایمان مثل یک
بیگانه در سرزمینی که خدا به او وعده داده بود ،سرگردان شد و با اسحاق و یعقوب که در ان وعده با او
شریک بودند ،در چادر زندگی کرد .ابراهیم چنین کرد ،چون در انتظار شهری بود با بنیاد استوار که معمار
و سازنده اش خداست .از روی ایمان ،ساره با وجود این که از سن باروری گذشته بود ،قدرت تولید نسل
یافت ،زیرا مطمئن بود که خدا به قول خود وفا می کند و به این سبب از یک مرد ،ان هم مردی تقریبا مرده،
نسلهای بی شماری مثل ستارگان اسمان و یا شنهای ساحل دریا پدید امدند( .عبرانیان )12 -8 :11
امروز ما چگونه در حضور خدا صالح شمرده می شویم؟

کلمات «محسوب شد» تنها به خاطر او (ابراهیم) نوشته نشد ،بلکه همچنین برای ما نوشته شد که باید کامال
نیک شمرده شویم .ما به خدای ی ایمان داریم که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده ساخت( .رومیان :4
)24 -23
 .2عهدی که خدا با ابراهیم بست را توصیف کنید( .پیدایش )10 -1 :17

در طی مابقی عهد عتیق  ،خدا به نسل ابراهیم -قوم اسرائیل ،نشان خواهد داد که چگونه بعنوان قوم عهدی
خدا باید زندگی کنند .به انها خواهد اموخت که چگونه بعنوان قوم خدا زندگی کنند و خدا را بعنوان تنها
خدایشان عبادت نمایند.
 .3بیان کنید چگونه ابراهیم نشان داد که از خدا می ترسد و زمانی که در پیدایش  22خدا ایمانش را
ازمایش کرد به او اعتماد می کند.

از روی ایمان ،ابراهیم در وقت ازمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا تقدیم نمود .اری ،این مرد که وعده
های خدا را پذیرفته بود ،حاضر شد یگانه فرزند خود را به خدا تقدیم نماید ،با اینکه خدا به او گ فته بود
نسل او از اسحاق خواهد بود .ابراهیم خاطر جمع بود که خدا قادر است اسحاق را حتی پس از مرگ زنده
گرداند ،به عبارت دیگر او را به صورت نمونه ای از مردگان باز یافت( .عبرانیان )19 -17 :11
 .4داستان زندگی ابراهیم چگونه به شما کمک می کند که درک بهتری از وفاداری خدا باشته باشید؟
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ث .یعقوب
 .1ایا به یاد دارید معنی اسم "یعقوب" چیست؟ توضیح دهید چرا این اسم مناسبی برایش بود.
(پیدایش  34 -29 :25و پیدایش )27
 .2خدا برای فروتن ساختن یعقوب چگونه از دای ی اش البان استفاده کرد؟ (پیدایش 30 -16 :29؛
پیدایش 36 -25 :30؛ و پیدایش )7 -6 :31
 .3در طی سالهای ی که یعقوب از خانۀ پدری اش دور بود چگونه خدا وفاداری اش را به او نشان داد؟
 .4همانطور که خدا صبورانه در زندگی یعقوب کار کرد ،چه تغییراتی در او بوجود امد؟ (پیدایش :32
10 -9؛ پیدایش 20 -18 :33؛ پیدایش )3 :35
خدا چه اسم تازه ای به او داد؟ (پیدایش 28 :32؛ پیدایش )9 :35

...زیرا خداست که از لطف خود ،هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند( .فیلیپیان )13 :2
ج .یوسف
 .1بطور خالصه بعضی از شرایط ناعادالنه ای که برای یوسف اتفاق افتاد را توضیح دهید( .پیدایش
28 -23 :37؛ پیدایش 20 -6 :39؛ و پیدایش  23 :40و )1 :41
 .2توصیف کنید از چه لحاظی یوسف نمونۀ خوبی است برای ما( .به پیدایش  ،20 -6 :39پیدایش
 ،8 -4 :45و پیدایش  21 -15 :50توجه کنید)

ما می دانیم همه چیز برای خیریت انانی که خدا را دوست دارند و به حسب ارادۀ او خوانده شده اند ،با هم
در کارند( .رومیان )28 :8
 .3چگونه زندگی یوسف نمونۀ خوبی است برای ایۀ باال؟ (پیدایش  8 -4 :45و پیدایش )21 -15 :50
 .4به یاد بیاورید که در پیدایش  14 -13 :15خدا برای ابراهیم پیشگوی ی کرده بود که فرزندانش برای
 400سال در مصر بیگانه خواهند بود .در پیدایش  4 -1 :46او انچه گ فته بود را دوباره تکرار می کند .برای به
انجام رساندن این وعده خدا چگونه با اقتدار وارد زندگی یوسف شد؟
همانطور که به مطالعۀ کالم خدا ادامه می دهیم ،خواهیم دید:
 طبق وعده ای که داده بود ،خدا از نسل ابراهیم ملتی بزرگ بوجود می اورد.
 با وجود طغیان های بسیار ،خدا همچنان به کار خود با ایشان ادامه خواهد داد تا به انها نشان دهد
در راههای او قدم بگذارند.
 خدا قدرت و جالل خود را از طریق ایشان برای دیگر قومها به نمایش خواهد گذاشت.
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 خدا قومش را برای امدن نجات دهنده اماده می کند .در نهایت ،درست در زمان معین ،خدا پسرش
عیسی ،یعنی مسیح موعود را خواهد فرستاد تا همه مردم را از گناهانشان نجات دهد.
حال چند لحظه ای را برای فکر کردن و تبادل نظر با گروه در مورد سوال ذیل اختصاص دهید .اگر به تنهای ی
مطالعه می کنید جواب خود را بنویسید.

در مطالعۀ ک تاب پیدایش چه چیزی بیش از همه شما را لمس کرد؟
چه درسهای ی را شخصا یاد گرفتید که به طریقی شما را عوض کرده است؟

72

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

برای مطالعۀ شخصی
در ذیل پیشنهادهای متفاوتی برای مطالعات بیشتر عنوان شده است که در صورت تمایل می توانید
انجام دهید اما در این ک تاب بررسی نشده اند .می توانید در تنهای ی و یا با هدایت فرد دیگری در گروه انها را
مطالعه کنید و از این ک تاب نمونه گرفته سواالتی شبیه مطرح کنید .چنین سوالهای ی به شما کمک خواهند کرد
تا با دقت به متن توجه کنید و ببینید حقایق انرا چگونه می توانید در زندگی امروز خود پیاده کنید.
ابراهیم و اسحاق با پادشاهان

پیدایش 20 -10 :12؛ پیدایش 20؛ پیدایش 11 -6 :26
در چندین مالقاتی که ابراهیم با پادشاهان داشت او با فریب و حیله عمل کرد .او زن خود ساره را
بعنوان "خواهر من" معرفی نمود .در هر دو مورد ابراهیم ترسید که پادشاه او را می ُکشد و ساره را بعنوان زن
خودش بر می دارد .در واقع انها ساره را بخاطر اینکه ابراهیم گ فت که او خواهرش است بردند .ابراهیم فریب
داد تا جان خودش را خالص کند ولی ساره را در جای سختی قرار داد .خدا به میان امد تا از خلوص و پاکی
ساره محافظت کند.
سالها بعد اسحاق زمانی که با ابیملک پادشاه رو برو شد نمونۀ پدرش را دنبال کرد( .ابیملک به معنی
«پدرم پادشاه» می باشد که به احتمال زیاد نام ان پادشاه نبود بلکه عنوانش ،همانند «فرعون» ).اسحاق از
نمونۀ پدرش پیروی کرده ربکا را بعنوان خواهرش معرفی نمود .باز خدا به میان امده از پاکی ربکار محافظت
کرد .نویسندۀ پیدایش به ما می گوید که در هر دو مورد هر دو پادشاه ابراهیم و اسحاق را بخاطر فریبکاری توبیخ
کردند.
ک تاب مقدس به وضوح می گوید که همه انسانها ،که شامل انبیا ،پادشاهان و مردم عادی می باشد،
سقوط کرده و از جالل خدا قاصرند .همۀ انها نیازمندند که از طریق فیض خدا نجات یابند .هیچیک به خاطر
نیکی و پارسای ی خود نمی تواند در حضور خدا بایستد .در نظر خدا تنها عیسی مسیح بود که زندگی ای کامل و
پاک داشت .فریب یک ضعف خانوادگی است که همانطور که در این مطالعات دیدیم با ابراهیم شروع شد و
در دیگر اعضای خانوادۀ او نیز نفوذ کرد .چنین فریبهای ی بارها برای خانوادۀ او مشکل ساز شد .این مساله
برای ما هم صحت دارد .عادتهای ی که در خود شکل می دهیم بعدها در زندگی فرزندانمان نیز دیده خواهد شد.
بعنوان فرزندان خدا باید راههای قدیمی را ترک کرده راههای خدا را یاد بگیریم .هیچیک از این مردان بزرگ
ایمان کامل نبودند .اما در عین حال می بینیم که خدا راه و روشهای خود را به ایشان یاد داد و به عهد خود با
ایشان ادامه داد .انها در ایمان با خدا راه رفتند.
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ابراهیم و لوط

پیدایش  13و 14
این دو فصل دو برخورد مهمی که بین ابراهیم و لوط بود را نشان می دهند .فصل  13در مورد این
است که چگونه لوط از ابراهیم جدا شده به وادی پایین کوچ کرد و ابراهیم را در سرزمین باال جای ی که زمین
زیاد حاصلخیز نبود باقی گذاشت .جذابیت وادی برای لوط بیشتر بود ولی همانطور که در فصل  14و مطالعۀ
( 7پیدایش 18و  )19می خوانیم ان لزو ًما جای بهتری برای زندگی نبود .در پیدایش  14ابراهیم برادرزادۀ خود
لوط را از دست چند پادشاهی که به شهر حمله کرده بودند نجات داد .با مطالعۀ این فصول قبل از مطالعۀ 7
به شما کمک خواهد کرد ببینید چطور لوط خود را در این شرایط انداخت .همچنین به شما کمک خواهد کرد
که ببینید انتخاب زندگی راحتتر اغلب بهترین راه برای رشد در ایمان نیست.
زنی برای اسحاق

پیدایش 24
این داستان بسیار عاشقانه است! بیاد خواهید اورد که خدا به ابراهیم گ فته بود که از سرزمین ابا و
اجدادی خود خارج شده به سرزمین غریبی که به او نشان می داد برود .حال در این زمان ابراهیم در کنعان می
باشد اما نمی خواهد که پسرش با یکی از این کنعانیان ازدواج کند .پس یکی از خادمانش را می فرستد تا به
سرزمین اجداد و اقوامش جای ی که برادرش هم در انجا زندگی می کند برگردد و از انجا زنی برای اسحاق بیاورد.
در این داستان زیبا می بینیم که چگونه این خادم در راه دعا می کند تا خدا ان شخصی را که خود در نظر دارد
بر سر راهش بیاورد .این فصل شما را تشویق خواهد کرد که در برخورد با تصمیمات مهم زندگی از خدا هدایت
بطلبید .و خواهید دید که می توانید به خدا اعتماد کنید تا هدف خود را در زندگی شما پیاده کند طوری که برکت
به زندگی شما نیز بیاورد.
یهودا و تامار

پیدایش 38
با مطالعۀ ک تاب پیدایش می بینید که تمام کسانیکه خدا برای اجرای اهدافش استفاده نمود مطابق
راههای او عمل نکردند .بعضی ها اینطور فکر می کنند که ک تاب مقدس نباید شامل چنین داستانهای غیراخالقی
باشد .اما در عهد عتیق می بینیم که خدا اجازه می دهد که مردم را انطور که هستند ببینیم .خدا در تاریخ
مشغول این کار بود که برای خودش قومی بسازد که از او پیروی کنند و برای این هدف از مردم عادی ،مثل من
و شما که االن زندگی می کنیم ،استفاده کرد .خدا هنوز هم در این زمان از طریق مردم ،چه خوب و چه بد،
کار خود را انجام می دهد تا اهدافش اجرا شوند.
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در این فصل می بینیم که یهودا ،یکی از دوازده پسر یهودا ،با کلک عروسش را از حق بچه دار شدن
محروم می کند .در این زمان در فرهنگ یهودیان چنین بود که اگر مردی بدون بچه دار شدن می ُمرد ،برادر او
می بایست با بیوۀ او ازدواج می کرد ،حتی اگر خودش زن داشت ،تا او صاحب فرزند شود .تامار بیوه زن است
و با حیله اینطور به او فهمانیده اند که به کوچک ترین پسر یهودا به زنی داده خواهد شد .اما این کار را نمی کنند.
بدون شوهر یا فرزندی که از او مراقبت و محافظت کند او بی دفاع باقی مانده است.
در این داستان می بینیم که یهودا چقدر خودخواهانه و حق به جانب عمل می کند .بدون اینکه گناه
خود را بپذیرد خیلی زود تامار را متهم به ارتکاب گناه می کند تا اینکه گناه خودش فاش می شود .اما خدا می
بیند که تامار درمانده است پس او را برکت داده فرزندان دوقلو به او عطا می کند .با وجود تمام این شرایط،از
یهودا و یکی از این دوقلوها (فارص) در نسب نامۀ عیسی مسیح بعنوان اجداد او نام برده شده است( .به متی
 2-3 :1و لوقا  33 :3مراجعه کنید).
در طی عهد عتیق اغلب می بینیم که توضیحی در مورد رفتار اشخاص (بد یا خوب بودن ان) داده نمی
شود .در نتیجه با در نظر داشتن تمام ک تاب مقدس خودمان باید انرا تشخیص دهیم و همچنین باید فرهنگ
ان زمان را هم مد نظر داشته باشیم .واضح است که در این داستان تمام انچه اتفاق افتاد مطابق راه و روش
خدا نبود .با این حال می بینیم که خدا به تامار رحم می کند .خدا گ فته است که مدافع بی دفاعان است.
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راهنما برای مترجمین
ً
حتما دقت کرده اید که این دروس به زبان ساده نوشته شده اند .هدف این است که همه ،در هر
سطحی که هستند ،بتوانند از ان استفاده کنند .برای ترجمۀ ان به زبانی دیگر الزم نیست از ما اجازه بگیرید.
در عین حال دوست داریم بدانیم انرا به چه زبانی ترجمه می کنید چون شاید بتوانیم انرا در وب سایتمان قرار
دهیم تا افراد بیشتری بتوانند از ان استفاده کنند) www.learnhisways.com ( .
همچنین از شما می خواهیم که در ترجمه به چند دستورالعمل و نکات راهنما توجه داشته باشید تا
جای ی که ممکن است متن دروس با تعالیم کالم خدا و هدف نویسنده از تنظیم انها شباهت داشته باشد .در
انتخاب واژه ها و اصطالح ها باید در نظر داشته باشید با چه گروهی می خواهید کار کنید :ایا انها به مسیح
ایمان دارند یا نه هنوز .تا جای ی که امکان داشته باشد می خواهیم مردم بسوی عیسی جذب شوند و قبل از
خواندن سخنان او و کالم خدا انرا کنار نگذارند .اگر در این رابطه سوالی دارید حتما از طریق وب سایت با ما
تماس بگیرید.
راهنما:
 .1در زمان نقل قول مستقیم از کالم خدا ،از خود کلمات بدون اینکه چیزی را حذف یا عوض کنید
استفاده نمایید.
در هر جای ی از درس ،زمانی که بخشی از کالم خدا نقل قول یا عنوان می شود ،به ک تاب مقدسی که
به زبان خود دارید مراجعه کرده ان بخش را کپ ی کنید .این نقل قول ها را ترجمۀ ازاد نکنید .در زمان
ترجمه کالم خدا را در بخش مورد نظر باز کنید و تا جای ی که امکان دارد از اصطالحات بکار برده شده
در خود متن استفاده کنید .بعنوان مثال ،زمانی که درس مربوط به یوحنا  15را ترجمه می کنید" ،در
من (عیسی) بمانید" ،از کلماتی که در این فصل استفاده شده "در او بمانید"" ،میوۀ بسیار اورد" و
غیره استفاده کنید تا متن درس با متن ک تاب مقدس یکنواخت باشد.
 .2کلماتی چون "ک تاب مقدس" " ،مسیحیان"" ،خدا" و "مسیح"
ً
(مخصوصا کشورهای اسالمی) ،بکار بردن بعضی کلمات و اصطالحات می تواند
در بعضی کشورها،
باعث خشونت و رنجش باشد .بعضی از کلمات مردم را به یاد جنگهای مذهبی و دشمن می اندازد.
بنابراین در بکار بردن اینگونه کلمات دقت زیاد بکنید.
برای ترجمۀ "ک تاب مقدس" انچه به زبان خود دارید را بکار ببرید" ،کالم خدا""،کالم"" ،عهد جدید
و عتیق" .در بعضی کشورهای اسالمی بجای "عهد جدید" از کلمۀ "انجیل" استفاده می کنند.
برای ترجمۀ "خدا" ان کلمه ای را استفاده کنید که بیشتر ایمانداران در کشورتان انرا بکار می برند.
بعضی کشورهای اسالمی هنوز از کلمۀ "هللا" استفاده می کنند ولی بعضی کلمه ای دیگر دارند.
برای ترجمۀ "مسیح" ،بکار بردن کلماتی چون "مسح شدۀ خدا" یا "ماشیح" یا "مسیح موعود" هم
ممکن است .زمانیکه کلمۀ "مسیحیان" را ترجمه می کنید شاید استفاده از "پیروان عیسی" یا
"ایمانداران" بهتر باشد ،مطابق انچه ً
عموما استفاده می شود می توانید انرا عوض کنید.
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اگر درسها را برای مردمی که از زمینۀ مسیحی یا فرهنگ مسیحی می ایند ترجمه می کنید ،از کلماتی که
در ان فرهنگ جا افتاده است استفاده کنید .در کل در زمان ترجمه سعی کنید بی دلیل باعث رنجش
کسی نشوید و در عین حال از کالم خدا دور نشوید.
 .3کلماتی برای ترجمۀ "کلیسا"
خوب فکر کنید چه کلمه ای را برای ترجمۀ "کلیسا" بکار می برید .اگر منظور جمع بزرگ کلیسا باشد
"کلیسا" مناسب است ولی برای جمع های کوچک تر شاید بهتر است از"مشارکت" یا "کلیسای خانگی"
استفاده کنید .باز در نظر داشته باشید شنوندگان یا خوانندگان این دروس با شنیدن این کلمات چه
در ذهن می اورند ،اگر می دانند منظور "جمع ایمانداران هستند که گرد هم می ایند تا با هم خدا را
بپرستند و کالم خدا را بشنوند" پس کلمۀ درستی را انتخاب کرده اید.
 .4از زبان ساده و گویا استفاده کنید
این ترجمه ،و متن اصلی ان به زبان انگلیسی ،از جمالت ساده استفاده کرده است تا هر کس ،از هر
زمینه و سطح تحصیالت ،بتواند انرا بخواند و متوجه شود .هدف این است که همه بتوانند انرا بخوانند.
از این ک تاب برای جمع ایمانداران و حتی کسانیکه هنوز عیسی مسیح را نمی شناسند بطور موفقیت
امیز استفاده شده است.
در ترجمه از کلمات و جمالت ساده استفاده کنید .هدف این است که همه بتوانند کالم خدا را بخوانند
و انرا درک کنند.
 .5زمانی که ترجمه می کنید حتما کسی را داشته باشید که انرا برای شما بازنگری کند
برای اینکه ترجمه به زبان ثانوی دقیق باشد اجازه دهید مترجم بومی که همچنین زبان انگلیسی را به
خوبی می داند اولین ترجمه را از متن انگلیسی انجام دهد .بعد فرد انگلیسی زبانی را پیدا کنید که
زبان ثانوی (که به ان ترجمه کرده اید) را بخوبی می داند ان ترجمه را بازنگری کند .اگر در مورد ترجمه
سواالتی مطرح شده باشند در نهایت مترجم بومی و فرد انگلیسی زبان که ترجمه را بررسی می کند در
انتخاب بهترین ترجمه یا کلمۀ بخصوص با هم گ فتگو کرده به توافق برسند.
بیاد داشته باشید ...اگر در زمان ترجمه سوالی برای شما ایجاد شود یا خود متن برای شما زیاد واضح
نباشد از طریق وب سایت با ما تماس بگیریدwww.learnhisways.com :
باشد که در ترجمه ای که می کنید خدا شما را برکت بدهد .خداوند از این دروس برای تقویت ایمانداران
در تمام نقاط دنیا استفاده خواهد کرد.
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