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 پیدایشپیام کتاب 
 بریک دِنخیس فان

 

 شدهنوشته  ی به زبان عبر  درواقعکه  قیاست. در عهد عت منشأ آغاز و  یبه معنا ی ونانیکلمه  کی (Genesis) ش یدایپ
 .باشدمی  «در آغاز» یبه معنا« bereshit» ای شی دایاست، پ

 کتاب نگارنده

در عهد   نی( و همچن1:1 هیو تثن 2:33، اعداد 2-1:1 انیالو ، 14:17مثال: خروج  عنوانبه )  قیدر عهد عت آنچهبه  بنا
 .بوده است یموس می پنج کتاب اول عهد قد سندهی، نو( آمده19:10 انی، روم4:8  ی)به عنوان مثال: مت د یجد

 و مکان نگارش  زمان

  ش ی و زمان نگارش آن به ب اند یافتهو مصر  ل یعراق، اسرائ یکتب را در محدوده کنون  ن یمکان نگارش ا خدانان یتار
  .وسفی: از خلقت انسان تا مرگ گرددبرمی سال قبل  2000از 

 ش یدایکتاب پ بندیطبقه 

  خچه یتار نیا یروحان ریکتاب تفس نی ، بلکه اکندنمی بشر را بازگو  شی دایپ یخی تنها روند تار شیدایپ کتاب
 .باشدمی

 است یشامل دو بخش اصل شیدایپ کتاب

 باشد می  عمده داد  رخ چهار شامل که ،9:11 –  1:1 ش یدا یبخش اول پ   .الف
 باشدمی  مهم نسل چهار داستان  شامل که 26:50 – 10:11 شی دای پبخش دوم    .ب

 قبل هایزمانواقعه عمده در  چهار ❖
  نش یمکان و زمان. انسان تاج آفر  ، یاست، مواد، انرژ چیز همه نندهیخداوند آفر  (:25:2-1:1) نشیآفر .1

 خداوند است

نتیجه . کندمی (، انسان در برابر خداوند طغیان 3گناه اولیه در بهشت )پیدایش  واسطهبه (:32:5 – 1:3سقوط ) .2
و هابیل( میان مردم جدایی   قائن. 4آن جدایی بین خدا و انسان است. با رخ دادن گناه ثانویه )پیدایش 

 .آیدمی  به وجود 

تا  گیردمی خداوند تصمیم  و  شودیمبا افزایش جمعیت مردم، گناه نیز گسترده  :(29:9 – 1:6) سیالب گناه .3
 نوح و خانواده او. جز به بشریت را نابود کند 

نوح، فرزندان آدم هستیم. به  واسطهبه. ما همگی دهدمیپیدایش یگانگی انسانیت را آموزش  (:9:11 – 1:10) هاملت .4
این  اکنونهمبرد و  از میانخداوند در زمان برج بابل، خداوند این یگانگی زبان و فرهنگ را  بر ضددلیل طغیان 

 اسر دنیا وجود.همه زبان و فرهنگ متفاوت در سر

 نسلچهار  ❖
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دنیا را  خواندمیاو  وسیلهبه، که کندمی، خداوند بر یک مرد و نوادگان او تمرکز هاملتشدن یگانگی  شکستهدرهمبعد از 
 .برکت دهد

، قلب کتاب مقدس است. خداوند با ابراهیم عهدی 12فراخواندن ابراهیم در پیدایش  (:18:25 – 10:11ابراهیم ) .1
 .دهدمیو به او سه وعده  بنددمی

 .بنددمیخداوند عهد با ابراهیم را با اسحاق نیز  (:35:26 – 10:25اسحاق ) .2

به  عقوبیو نام او را از  کندمیخداوند یعقوب را از فردی خودخواه به یک خدمتگزار بدل (: 43:36 – 1:27یعقوب ) .3
 .شودمی. او پدر دوازده قبیله اسرائیل تغییر می دهد اسرائیل

یوسف فرزند محبوب یعقوب است که برادرانش از او متنفر هستند پس او را به عنوان برده به  (:26:50 – 1:37یوسف ) .4
 .بردیمو به »جوشِن« در مصر  دهدمیاز قحطی در اسرائیل نجات  اش راخانواده. پس از آن یوسف دفروشنمیمصر 

. مردم در مصر تحت گویدمیکه یوسف به فرزندانش در مورد فرارسیدن زمان مرگش  رسدمیپیدایش با این بخش به پایان 
 .شودمیظلم هستند و منتظر آمدن نجات هستند، که شرح آن در کتاب بعدی خروج گفته 

 

 پیام کتاب پیدایش 

 11-1، پیدایش  قبل هایزمانبخش اول 

 آفرینش

 هاانسان: آفرینش نقطه اوج

 :را بخوانید 28 -26:1پیدایش 
و بر پرندگان آسمان و بر   ایدر انیو او بر ماه م، یخودمان بساز هی خود و شب صورتبه آنگاه خدا گفت: »انسان را 

خود   صورتبه پس خدا انسان را د« نفرمان برا خزند،ی م ن یکه بر زم یخزندگان  ۀو هم  ن یزم ۀ و بر هم انیچارپا
فرمود: »بارور  شانیرا برکت داد، و خدا بد شانیخدا ا. دیرا مرد و زن آفر  شانیا د؛یخدا آفر  صورتبهرا  او  د،یآفر 

که بر  یو بر پرندگان آسمان و بر هر جاندار ایدر انی. بر ماهدیابیو بر آن تسلط  دیرا پر ساز نیو زم دیشو ریو کث
 .«دیفرمان بران کند،ی حرکت م نیزم
 

 چیست: است شدهدهیآفرانسان به شباهت خداوند معنای 

به  توانیممی، همان طور که خداوند پادشاه است. ما هم مانند خداوند خداوند باشیمنایبان سلطنت  می توانیم هاانسانما  ❖
 زمین و تمام حیوانات حکمرانی کنیم.

فرزندان به دنیا بیاوریم و بارور  توانیممی. ما دیخداوند انسان را زن و مرد آفر. اوردیثمر ب وهیم دیبا انسان ❖
 .هست که خداوند به ما داده است یبرکت قیداشتن ثمره از طر  باشیم.

نیز در سه بعد )تثلیث(  هاانسان. چراکه شودمین«، از ضمیر جمع استفاده : »به شباهت خودمافرمایدمی خداوند ❖
 (.23:5تسالونیکیان ، روح، جان و جسم. )اول اندشدهآفریده

و   یی،شنوا یینای،بیی،چشاییای: بوگانهپنج حس  قی طر  م،ازیارتباط داشته باش ایبا دن میتوانی جسم م  قیما از طر 
 . المسه

 . با »منِ« خودمان کنیممی جان، با دنیای درون خود ارتباط برقرار   از طریق
و  ر یبا شر  تواندی ،مخداوند باشدبا  تواندی ارتباط ما مما از طریق روحمان با دنیای باال، دنیای روحانی )

 (. طانیش
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 . سه بعد هست یسه بعد هست و انسان هم دارا   یخود ساخت چون خودش دارا ه یخداوند انسان را شب پس
 قرآن

، که چیزی مشابه با آنچه در  استخدا، معاون او در زمین  فهیکه انسان خلآمده است  2در قرآن سوره بقره آیه 
خداوند   هیشباما فرق اساسی این است که قرآن از اینکه انسان  .باشدمی السلطنهب ینابایبل با عنوان 

در   کهی درحالدارد  د یتأکبودن انسان به خداوند  بِیش! کتاب مقدس بر روی کندنمی صحبتی  ،شدهآفریده
و باور نداشته   رد یرا بپذ ثیمحمد نتوانسته تثلهمین دلیل است که قرآن اشاره به تفاوت انسان با خدا است. به 

بلکه باید   انتخاب نکرد، واناتیح یبرانامی  چیآدم ه، میخوانی مدر قرآن  . به همین دلیل نیز هست کهاست
 بر جانداران نام انتخاب کند. تا خداوند  کردمی صبر 

 

 گناه، سیالب گناه و طغیان مردم واسطهبهسقوط 

. خشونت، مرگ، درد، پیونددمی( بسیاری از اتفاقات ناگوار به وقوع 24-7:3در باغ عدن )پیدایش  انساندر پیِ نافرمانی 
  دی گوی خداوند به او م نشد، رفتهیمن پذ یکه چرا قربان شودی که قائن معترض م هنگامیناراحتی، بیماری و غیره. 

 .ایداده که انجام  است یبه خاطر گناه این
و وارد  هاآنکردند، گناه وارد ذات  یآدم و حوا نا اطاعت کهیوقت: میصحبت کن هیگناه اول راجع به خواهیممی

درد، غم،   ،یض یدر مر  هاانسان ،  ایسقوط کرد و دن ایکه وارد شد دن  یو گناه نا اطاعتی نی ا قیشد،و از طر  ایدن
 .مرگ قرار گرفتند ،یناراحت

 :را بخوانید 7-6:4پیدایش 
  ، یانجام ده  کوستیاگر آنچه را که ن ؟یاگشته  شیو چرا دلر  ینیآنگاه خداوند به قائن گفت: »از چه سبب خشمگ

نشسته و مشتاق   ن یبدان که گناه بر در به کم ،ی انجام نده کوست یاگر آنچه را که ن یول  ؟یشوی نم  رفتهیپذ ایآ
 .«یشو رهیبر آن چ دی توست، اما تو با

 
این کار را نکرد. لَمِک، یکی از   قائناما  ،کردمی که انسان باید بر آن غلبه  دهدمی خداوند در مورد گناه تعلیم 

در مورد این عمل خود   حتی و  رساندمی به قتل  ییجوانتقامدو زن داشت، یک فردی را از روی  که قائننوادگان 
 (. 24-19:4)پیدایش   سرایدمی آوازِ تحسین 

و به این همین صورت   کندمی و مردم خشونت را ستایش  کندمیگناه در میان آدمیان گسترش پیدا  ترتیباینبه 
 نیستند.  بند ی پادیگر به ازدواج یک مرد با یک زن  هاآن و  شودمی در میان مردم نیز رایج  چندهمسری

 :کندیم یمسئله را داور نیخداوند اچگونه  حاال

 :را بخوانید 5:6پیدایش 
. و  است و بس یبد یبرا وستهیدل او پ یهاشه یاند تِیاست، و هر ن اریبس نیکه شرارت انسان بر زم دیخداوند د

 . بد است  یدل انسان از جوان  تیهرچند که نچراکه   -21:8
 

 گر ی دپس خداوند بار  ؛سازدمی را نابود  چیز همه خداوند  اشخانواده نوح و  غیرازبه  آیدمی و طوفان  ل یس کهوقتی
اشتباه کردند و در شرارت   هانسل  نی ا بازهم مثل آدم و حوا، اما بعد از نوح  کندی آغاز م از نو اشخانواده و  ح نو با

 .ماندند

 11، پیدایش در شهر بابل هاملتشورش 
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 :را بخوانید 8-4:11پیدایش 
مبادا   م،یکن دایخود پ یبرا یو نام د،یکه سر بر آسمان سا یو برج می خود بساز یبرا ی شهر  دییایآنگاه گفتند: »ب -4

.  ندیبب کردند،ی بنا م آدمی را که بن ی آمد تا شهر و برجاما خداوند فرود  -5.« میپراکنده شو نیزم یتمام یبر رو 
؛ و هاستآنتازه آغازِ کارِ  نی زبان است و ا کی یرا جملگ شانیو ا اندگانه ی یآنان قوم نک ی: »افتو خداوند گ -6
وش  را مغش شانیو زبان ا مییاکنون فرود آ -7بازداشته نخواهد شد.  شانیکه قصد آن بکنند، از ا  یکار چیه گر ید

پراکنده ساخت و از   نی زم ی تمام ی بر رو  ازآنجا پس خداوند آنان را  -8.« ابندیرا درن  گر یکدی تا سخن  میساز
 . ستادندی ساختن شهر بازا

 
  پرشده ی گوناگون از نسل خانواده نوح هاملتسال قبل از تولد مسیح، دنیا با  10 000 تقریباًپس از وقوع سیل، 

 ملت هستند.  70که بیش از  خوانیدمیرا  هاملت فهرستی از این  ،10 فصل  بود. در پیدایش

نام   خواهندمی که دیگر به خدا نیازی ندارند و  کنندمیو گمان  کنندمیفرمان خدا را فراموش  هاملتاما این 
 بیشتر در سراسر زمین پخش شوند.  خواهندمی ن از انجام اراده خدا سرباز می زنند و  هاآن خود را مشهور کنند. 

 زمین را پر کنند و نام خداوند را جالل دهند.  هاملت که  خواهدمی نقشه خداوند بود: او   برخالفاین دقیقاً 

سال قبل از میالد مسیح   2500 تا 3500. اما اوج آن بین افتدمی در طی یک دوره چند هزار ساله اتفاق  وقایع این
 برج بابل  است: ساخت

تا مردم دیگر   کندمی . خداوند کاری کند یرا قضاوت و داور هاآن که خداوند دوباره  شودی اتفاق باعث م نیا
 .شودمی نقشه مردم متوقف  ترتیباین به زبان همدیگر را نفهمند. 

مردم،   کهوقتیباشید  آیندمی  به وجوداست: مراقب استبدادهایی که  هشدار بزرگ کیدرس بزرگ و  کی نیا
. مراقب کسانی باشید که با در هم آمیختن مذهب و سیاست سعی در کسب  گیردمیملک و قدرت جای خداوند را 

 ( 18. )پیدایش دهدمید قضاوت قرار قدرت دارند.این فرهنگ بابل است که خداوند آن را مور

. دانندمی تنها کلیسای حقیقی هستند و خود را باالتر و برتر از دیگران  گویند می همچنین، مراقب کلیساها باشید که 
  صدها این قضاوت . سازدمی را پراکنده  کلیساهاو این  کندمی روز موعود نزدیک است هنگامی که خداوند قضاوت 

 پیوسته است. به وقوعبار در تاریخ کلیسا 

 امید وجود دارد هاینشانهاما هنوز 

 است شدهدادهنابودی مار وعده  ❖

  ۀ و تو پاشن د یاو سر تو را خواهد کوب گذارم؛ ی م ینسل تو و نسل زن، دشمن  انیتو و زن، و م انیم» 15:3پیدایش 
 زد.« یرا خواه  یو 

  کی ، (15)آیه  گذارممی است عداوت  طانیتو که همان مار و ش تیزن و ذر ت یذر ن ی: بدیگوی م خداوند 
 . هستند دارایمان که یو کسان طانیش گروه  نیب ی نبرد روحان

عظیمی در   یمعنو یمعناچه که  شودمی . بعداً مشخص شودمی خداوند نامیده  وعده نیاولبه عنوان  هیآ نیا
پسر  و  (9:12)پیدایش  طانی، بلکه در مورد شستین مارهاو  هاانسانفقط در مورد  نیا که. کلمات است نیا

 . مسیح است ی سیعیعنی ، انسان

 قربانی هابیل و صبر خداوند بر قائن ❖
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 :را بخوانید 15، 4-3:4پیدایش 
  ۀ گل  نخست زادگاناز  ل یهاب ی ول -4خداوند آورد.  یبرا نیاز محصول زم یاه ی قائن هد ، یپس از چند -3

آنگاه خداوند   -15. او را منظور داشت یۀو هد لیآورد. خداوند هاب یاه یهد هاآن هایقسمت  ن یو از بهتر  شی خو
بر   ی صورت، هر که قائن را بکشد، از او هفت چندان انتقام گرفته خواهد شد.« و خداوند نشان نی به او گفت: »در ا

 . را نکشد یو  ابد،یاو را ب یقائن نهاد تا اگر کس 
 
.  شودمی تر واضح . این موضوع بعدها در طی تاریخ آید می بخشش  شودمی یک قربانی که خونی ریخته  واسطهبه 

 این قربانی تصویری از عیسی مسیح است.
است و تا   طورهمینخداوند چقدر در برابر قائن صبور و بخشنده است. در مورد نوادگان قائن نیز جالب است که 

 به امروز باقی است. 
هر کس در قلب خود آرزوی مرگ   گویدمی گناهکار هستند و عیسی مسیح  هاانسانهمه  گویدمیکتاب مقدس 

 ( 22:5)متی   کسی را بکند او نیز قاتل است.

 . شودمی حیوان قربانی شده کامالً سوزانده  قربانی سوختنی نوح. ❖

 :را بخوانید 15، 4-3:4پیدایش 
 یهایقربانپرندگان طاهر گرفته،  ۀطاهر و از هم انیچارپا ۀخداوند بنا کرد و از هم یبرا یآنگاه نوح مذبح -22

  گر ی گفت: »د دو خداوند در دل خو دی به مشام خداوند رس ندیخوشا ۀح یو را -21کرد.  م یسوز بر مذبح تقدتمام 
  ۀ هرگز هم  گر یبد است. و د یدل انسان از جوان  تیرا به سبب انسان لعنت نخواهم کرد، هرچند که ن نیهرگز زم

 و گرما، سرما و درو، کِشت است، یکه جهان باق یتا زمان»  -22. جانداران را هالک نخواهم کرد، چنانکه کردم
 .« ستادینخواهد ا باز روز و شب،  و  و زمستان، تابستان

 

 سوختنی نشان کفاره )دور از خدا( و شکر گذاری قربانی  .1

 بدون قربانی امکان سازش با خدا و رهایی از غضب خداوند وجود ندارد.  .2

از کار   ی ا هیو سا ر ی . نوح تصودهدی مانجام  هاانساننسل نو از  یرا برا یواسط که قربان کی کاهن و  کینوح  .3
نوح در قرآن گفته نشده است اما در کتاب مقدس  ینقربا لیدل نی. به همدهدی را بعدا انجام م حیمس یسیع

 آمده است.

 .دهدمی رییو سپس خداوند نگرش خود را نسبت به مردم تغ

 . بنددمی  مانیپ خدا

است که با خون   « دیعهد جد»بسته شده  ثاقیم نیبسته است. آخر  هاانسان عهدنامه است که خداوند با ما  نیاول نیا
 ( 22:20)لوقا  بسته شده است. حیمس

 است:  یژگیسه و  یخدا با مردم دارا ثاقیم
 ابتکار عمل از خداوند است  .1

 ی از سوی خداستهایوعدهحاوی  .2

 وجود دارد  هاانسان انتظار پاسخ از   .3

 بدون قید و شرط است،  2و  1ی هاویژگی پیمان خداوند در 
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 مشروط است. 3اما در مورد بند  

 :بخوانیدرا  13-3:9پیدایش 
سبز را به شما دادم، اکنون   اهانیگونه که گدارد، خوراک شما خواهد بود. همان اتیکه ح یاهر جنبنده -3

تاوان خون شما را   نیقیبه  -5. دی که خون آن باشد، مخور اتشیاما گوشت را با ح -4. بخشمی را به شما م چیز همه
. تاوان جان انسان را از دست  دیستان هم آن را باز خوا ی: از هر جانور دیدر آن است باز خواهم ستان اتیکه ح

 شود؛  ختهیبه دست انسان ر خونش  زد،یهر که خون انسان ر» -6. د یباز خواهم ستان ز یهمنوعش ن
«.  دییفزایو در آن ب دیمنتشر گرد نیبر زم د؛یشو ر یو اما شما، بارور و کث -7. خود ساخت صورتبه خدا انسان را  رایز
را با شما و پس از شما با  شی من عهد خو نک ی»ا -9خطاب کرده، گفت:  یخدا، نوح و پسرانش را با و سپس  -8

جانوران   ۀ و هم انیکه با شما باشد، از پرندگان و چارپا ی با هر جاندار ز یو ن -10 سازم، ی فرزندان شما استوار م
من عهد خود را   -11خواهد بود.   نیزم نورانجا ۀهم  یبرا نیآمدند؛ ا رونیب یکه از کشت هاآن  ۀبا هم یعنی ن،یزم

  ۀ نباشد که هم  یهرگز توفان گر یبه آب توفان هالک نشود، و د جسدیهرگز هر ذ گر ی که د گردانمیبا شما استوار م
که با  یخود و شما و هر جاندار انیکه من م یاست نشان عهد نیو خدا گفت: »ا -12کند.«  رانیرا و  نیزم

خواهد   یام، و آن نشان عهد خود را در ابر قرار داده  کمانن ی رنگ -13. بندمیم ندهیآ هایسل ن  ۀهم یشماست، برا
 است.  نیمن و زم انیبود که م

 
وعده   ن یخداوند ا. بنددمی با تمام آفرینش تا به ابد بلکه  هاانسان  ینه فقط براکه خداوند  ی مانیپ ن یا نیبنابرا

و   (11)آیه  برد دلعنت نخواه ر یکرد و ز د را نابود نخواه واناتیو ح هاانسان  در اثر سیل گر ی که د دهدمی را
که   یکسانتمام  ینوح بلکه برا  نه فقط مانیپ نیآورد. ا یبه وجودم  از این پیمان اینشانه به عنوان  را کمانن یرنگ

 .شودمی شامل  آیندمی بعد از نوح 

(. ولی  6که به زندگی و حیات احترام بگذارد و دیگر مرتکب قتل نشود )آیه  شودمی اما در مقابل از انسان خواسته 
از   چیز همه  اما 1شودمی انسان به این عهد وفادار نباشد، این نافرمانی موجب آسیب و نابودی خلقت  کهدرصورتی 

 خواهد رفت!! نمیان 

 

 بخش دوم: تاریخچه سران قوم

  چراکه سال بعد از آن سیل عظیم، خداوند بسیار غمگین است  7000؟ طی دهدمی بعد از وقوع سیل جه اتفاقی رخ 
تا به آسمان برسند. پس   سازندمی برجی بلند  هاآنتا جایگاه خداوند را بگیرند همچنین  گیرندمی تصمیم  هاانسان

 . زندمی  به همرا  هاانسانو برنامه  کندمی خدا دخالت 

قبل از   19این واقعه مربوط به قرن  2.گزیندبرمی و او را برای اجرای طرحی جدید   خواندفرامیداوند ابراهیم را خ
 ؟ شودمی این است که این کار به چه صورت انجام  سؤال و اما  باشدمی میالد مسیح 

 25-11فراخواندن ابراهیم در پاسخ به دنیای گناهکار، پیدایش 

 
 .شوندیمبا تقسیم ناعادالنه منابع غذایی موجب مرگ هم نوعان خود در نقاط محروم دنیا  هاانسانبه عنوان مثال  1 

شده است . شهری که در کتاب مقدس به عنوان زادگاه اسراییل و ابراهیم ذکر کردهیمابراهیم در شهری به نام »اورِ کلده« زندگی   2
 جایی در شمال سوریه کنونی.
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صحبت ( است قیعهد عت یهاتیو از شخص میپسر ناحور و پدر ابراهتارح )از پسران  یکی ، میخداوند با ابراه
 . رد، بازتاب داسال بعد 4000تا به امروز ، حدود مهم است که  ایواقعه و این مقدمه  کندمی

 :را بخوانید 3-1:12پیدایش 
  ی نیو به سرزم ایب رونیپدرت ب ۀخود و از خان  شانیو از نزد خو ش ی خو ن یخداوند به اَبرام گفته بود: »از سرزم -1

خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ   دی بزرگ پد ی از تو قوم -2که به تو نشان خواهم داد، برو. 
که تو را برکت دهند، و لعنت خواهم کرد   یسانبرکت خواهم داد به ک -3بود.  یخواهم ساخت و تو برکت خواه

 .«افتیتو برکت خواهند  واسطۀبه  نیزم ف یطوا  ۀرا که تو را لعنت کند؛ و هم یکس
 

 رود می انتظار نیز  یسیع روانیاست که از پ یمان ینمونه ا به طرح خداوند میابراه مانیو اخدا از ابراهیم دعوت 
 (9-8:3غالطیان )پولس در 

  معموالً هاآنابراهیم برای سفر به سرزمین جدید برای مردم عشایر موضوع غریبی نیست چراکه  فرمان خداوند به
خانه   یو حت  له ی، قبخود )حران( سرزمین شود می خواسته  م ی: از ابراهکه است ن ی ا نکته در حال کوچ هستند ولی 

. این تصمیم دشواری برای  کندمی عمر سال  60 می، پس از رفتن ابراهابراهیم  پدر تارحرا ترک کند.  اشپدری 
 را رها کرد. اشخانوادهپدر و   ابراهیم است که

 گیردمیابراهیم چهار برابر آنچه خدا وعده داده بود را 

 .باشدمی داشت و همسر او نازا  یی سن باال میابراه یوقت .کنممی ریو قوم تو را کث دهممیمن تو را برکت فراوان .  1

  م ی و به برج بابل برس میبه عقب برگرد یکم اگر   .رد و نام تو را مشهور خواهم ساختمن نام تو را بزرگ خواهم ک.  2
نگذاشت که آن   اما خداوندخودشان نام خودشان را بزرگ و مشهور کنند  خواستندمی هاانسان که  بینیممی

 .افتدیاتفاق ب

  توانند می هم  گر ید هایقوم از برکت تو  گویدمی خداوند   .کنممی، من شما را نعمت بود دیشما نعمت خواه.  3
را که خداوند  به   یکه آن برکت به قومش برسد، و برکت دادندمیرا برکت  ی پادشاه معموالً.رندیبرکت بگ

برکت شامل سعادت ،   .رسدمی که بعد از او آمدند  یو کسان فرزندانش و نسلشاو به  قیاز طر  دهدی م میابراه
 ثروت ، صلح و فرزندان است. 

شروع به   هاآن. خواستندمی را ن اهداکننده، اما خواستندمی خوب را  ی ایجهان در زمان برج بابل هدا یهاملت
و   ی. هر کشور کنیممیمشاهده  امروز در فرهنگ غرب آنچه همانند بسازند.  ی خود نام ی، تا برا برکت دادن کردند

 .کندمیو برای تنها خودش تالش و فعالیت  در حرفه خودش یهر فرد

 .ی نیستشک نی . در ادهدمی  انیقطعاً به آن پا خدا

تو را لعنت   یو اگر کس کنممی و محافظت  یمن از تو نگهدار  .که تو را برکت دهد دهممیرا برکت  یمن کس.  4
 ! کنممی کند من او را لعنت 

 «.افتیبرکت خواهند  )ابراهیم( تو واسطۀبه نیزم فیطوا ۀهم»: بینیممی اوج این وعده را  3و در آیه 

جهان خواهد   هیبق یمنبع برکت برا می! ابراهد یخواهد رس هاملت ، نعمت خدا به همه و فرزندانش میابراه قیاز طر 
 .داده است شی سال پ 4000که خداوند حدود   ایوعده  نیشد. ا
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 . شویم میمندبهره داده است میکه خداوند به ابراه ایوعدهنیز از  ما
 . ایمشدهاضافه یافتهنجاتبه ملت   ز ی، ما نحیمس یس ی، عمیابراه نسل از  ترینمهم  قیطر  از

انجام برنامه خود   یکه برا لی دل نی ، بلکه به اکردبرتر بود انتخاب  گرانی که از د لیدل  نیرا نه به ا میابراه خداوند
 . بازگرداندبه خداوند  جهان را  یهاملت تاداشت  اج یاحت یبه شخص 

 نجات جهان استفاده کند !!!  یاز ما برا خواهدمی ، اما خداوند میستیبهتر ن گرانی از د مابا  بیترت  نیهم به

 میثاق خداوند با ابراهیم

 .بنددمی عهدی با او  این بارو  کندمی خداوند مجدد میثاقش را با ابراهیم تجدید  بعدتر کمی 

 :را بخوانید 18:15پیدایش 
از رود مصر تا رود بزرگ   بخشم،ی را به نسل تو م نیسرزم ن یدر آن روز خداوند با اَبرام عهد بست و فرمود: »ا -15

 فُرات
 

 :دوباره همان مدل وجود دارد نجایدر ا
 گیرد میخداوند ابتکار عمل را به دست  .1
 دهد می  وعدهخدا . 2
 انتظار جواب و عمل دارد   می. او از ابراه3

 :را بخوانید 4:12پیدایش 
همراه او رفت. اَبرام هفتاد و پنج ساله بود که   ز یپس اَبرام، چنانکه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد؛ و لوط ن -14

 .آمد رونیاز حَران ب
 

( و بعد از آن به پسر اسحاق یعقوب نیز 4:26پس از آن، وعده خداوند به فرزند ابراهیم اسحاق داده شد )پیدایش 
 (. 14:28تکرار شد )

 .دهدمی یبزرگ هایوعده، عقوبی، مانند  معمولی هایانسانخداوند به 

که چطور اسحاق که حاال پدر پیری است، توسط همسر و پسر   بینیممی  خوانیممی 27که در پیدایش  ایدر واقعه 
 .خوردمی کوچکش یعقوب فریب 

 ردیگی م  میتصم سویع و  دهدی رخ م یندیناخوشا که اتفاقات عقوبیو  سویدو فرزند اسحاق عمیان  ترتیباینبه 
 برادرش را بکشد؟  خواستی م سویع  چرا. را بکشد عقوبیبرادرش 

 د.ریگی م  از او او را  ینخست زادگ  لهیو ح بیبود با فر  سویاز ع تر کوچک  بااینکه عقوبیچون 
در سوریه امروزی فرار کند. و در   تقریباً، اَرام فَدّانان در باز جنوب اسرائیل نزد عمویش ال گیردمی یعقوب تصمیم 

 . گرددمی آنجا به دنبال همسری برای خود 
اسحاق با این وقایع ناخوشایند و دردناک چگونه بود؟ آیا او در خشم و نفرت جان داد؟ خیر، اتفاق   برخورد

 .دهدمی واکنش نشان  رفتمی از آنچه انتظار  تر متفاوت. اسحاق بسیار دهدمی در اینجا رخ  انگیزیشگفت 

 :را بخوانید 4-1:28پیدایش 
 -2. ر یمگ یاز دختران کنعان ی، او را برکت داد و او را امر فرموده، گفت: »زنفراخواندهرا  عقوبیپس اسحاق  -1

خود   یبرا ینالبان، ز، از دختران برادرِ مادرت، ازآنجابرو. و  ل،یپدرِ مادرت، بِتوئ ۀاَرام به خان و به فَدّان ز یبلکه برخ
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و برکت  -4. دیآ  دیپد اریبس یهاقوم گرداند تا از تو  ر یقادر مطلق تو را برکت دهد و بارور و کث یخدا -3. ر یبگ
 .« دیبخش میکه خدا آن را به ابراه ،یغربت خود شو نیرا به تو دهد، به تو و به نسل تو، تا وارث سرزم میابراه

 
. یعقوب پدرش را فریب داده  دهدی اراده خداوند به او م قیاز طر  دهدی م عقوبیبرکت را که به  نیا  قتیحق در

  عقوب یکه به  خواهدمی و از خداوند  کندی فرزندش م یطلب برکت برا یو دعا کندنمیاست اما پدر او را رها 
 .کندمی ( و خداوند نیز این دعای اسحاق را مستجاب 3)آیه  !!هدو برکت بد قدرت

بزرگ یعقوب، پدرش اسحاق او را   گناهی باوجوداز عیسی مسیح است که  اینشانه اسحاق در اصل سایه ای، یا 
 .کندنمی ترک نکرده است و خداوند نیز او را ترک 

را   لیاسرائ فهیطا ۱۲ همان  عقوبیپسر  ۱۲ نیپسر دارد که ا ۱۲و  گرددبرمیبا دو همسرش  عقوبیبعد  هاسال
 تشکیل خواهند داد. در میان فرزندانش، یعقوب پسرش یوسف را که از همسرش راحیل، بیشتر دوست دارد. 

 زندگی یوسف، سایه ای از عیسی مسیح

او به  هاآن کندی م فیبرادرانش تعر  یخود را برا یبای خواب ز وسفی کهوقتیافتاد و  یاریاتفاقات بس وسفی یبرا
 .کنندمی  حسادت

زندگی   .است قیدر عهد عت حیمس یس یاز ع یا هیسا زندگی یوسف .دانیدمی را در ادامه  وسفی یزندگ  خیتار
در زندگی یک مسیحی که پیرو عیسی است نیز  هاویژگی یوسف نبوت و پیشگویی درباره مسیح است. بنابراین این 

 وجود دارد. 

 17:3/ متی  3:37. پیدایش  خداوند است ز یعز فرزند هم  یس یع پدرش بوده است، ز یپسر عز  وسف ی.   ۱
. فرستدمی برادرانش که قوم اسرائیل باشند  ی را برا یس یع خداوند  ،فرستدمی او را همراه برادرانش  وسفیپدر .   ۲

 5:17/ یوحنا   13:37پیدایش 
  خواهد می  یوقتهم  حی مس یسیع شوند،یاما برادرانش از او متنفر م بیندمی را  یخواب سلطنت و پادشاه وسفی.   ۳

 31-30:24/ متی    5:37. پیدایش  کنندی م  دایمردم از او نفرت پ اوردیرا ب  خداوند   یملکوت و پادشاه
/   20-18:37. پیدایش او را بکشند خواهندمی هم  حیمس ی سی برادران ع او را بکشند، خواهندمی  وسف ی برادران .   ۴

 47:19؛ 14-13:20لوقا 
. فروشدمی را به خاطر پول  حی مس یس یع ی وطیاسخر  هودای ،فروشدمی پول  یاو را برا وسفیبرادر  هودا ی .   ۵

 15-14:26/ متی    28:37پیدایش 
هم محکوم به گناه شد   حیمس یس یع گناهکار نبود، کهدرصورتی خطا کرده  نکه یبه ا شودی محکوم م وسفی.  ۶

 65-59:26/ متی   18-13:39. پیدایش گناهکار نبود کهدرصورتی 
  ده یکش بیبه صل گناهبی نداشته و  یگناه ح یمس یسیبکند،ع یگناه خواستنمی چون  افتدمی به زندان  وسفی.   ۷
 28-27:15/ متی   18-13:39. پیدایش شودیم
  ی سیخداوند ع ،کندمیرا آزاد  وسفیو پادشاه مصر  شودمی و وارد دربار  شودیاز زندان خوانده م وسفی.   ۸

 20-18:1/ افسسیان  14:41. پیدایش  دهدمی  مرگ نجات را از حیمس
از مردگان تمام قدرت آسمان و   امشیبعد از ق حیمس ی سیع رد،یگی به دست م در مصر  تمام قدرت را  وسفی.   ۹

 18:28/ متی  44-42:41. پیدایش  در دستان اوست نیزم
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  ی س یع در حال مرگ بودند را نجات دهد، یکه از گرسنگ یادیو عده ز دیایبه مصر ب شودی خوانده م وسفی.   ۱۰
 16:3/ یوحنا   7:45. پیدایش  شد تا ما را از مرگ نجات دهد فرستاده نیزم  یهم به رو  حیمس


