
یاریبس یبرکت خدا برا  

 ۴ـ۱، ۱۲پیدایش 

خداوند به اَبرام گفته بود: »از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از 

از تو  2 .خانۀ پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو

تو را بزرگ   نام  داد؛  برکت خواهم  تو را  پدید خواهم آورد و  قومی بزرگ 

برکت خواهم داد به کسانی که تو را 3 .تو برکت خواهی بودخواهم ساخت و  

برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و همۀ طوایف 

پس اَبرام، چنانکه خداوند بدو فرموده   «.زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت

 بود، روانه شد 

 

 

بدون جنگ و بدون نفرت.  اما به   ،یماریکامل بود، بدون ب  ای!« دنکوستیدر ن چق  ن،یگفت: »بب  د،یرا آفر ایخداوند دن  نکهیبعد از ا

ماند، بلکه مانند سرطان به همه نفوذ کرد. از    یادامه نشد: آدم و حوا به گناه افتادند. و همان گناه نه تنها با آدم و حوا باق  نگونه یهم

و سرانجام تالش انسان    آلبیبشر توسط س  ینابود  ،یبرادرکش  نیرفت: به عنوان مثال با اول  شیبشر با شرارت پ  خیرو، تار  نیا

را   گریراه همد  نیخواستند مثل خدا باشند و به هم  ی. مردم مکنند  ریچنان بلند که انسان بتواند بر خداوند تسخ  یساختن برج  یبرا

هست.   نگونهیما انسان ها ا  تیدهد که هو  یم  حیاب مقدس توضمقدس نوشده است. کت  تابدر صفحات اول ک  نهایکشتند. همه امی  

  ان یختم شود. در م  نگونهیبه هم  دیحال نبا  ن ی. و با اکنیم  یلعنت م   ، دادن  برکت   ی. ما به جامیو از هم متنفر  میکن  ی م  امیخدا ق  هیما عل

جهت کامال  صدای خدا  دادند.    یاست که انسانها   انجام م  ی خدا بر عکس کار  ی خداوند صدا زد. صدا  د،یو ناام  کیتار  تیوضع  نیا

نفر از   نیاول میشود! ابراه  یم یجر م یابراهبه خدا، بلکه برعکس: ندا از طرف خدا  سوی بود. نه از انسان به  کار انسان بر عکس

کند. خدا گفت:     یم  غازرا با آنها آ   یدیخواند و راه جد  یفرا م   کیتار  یایدن  نیدهد که مردم را از ا  یبود. خدا نشان م  یاریبس

کار خدا همیشه از صدای    بود! میخواهخدا نعمت هم همینطور  نعمت باشند! ما  دیبا میابراه ادینعمت است. فرزندان ز کی میابراه

شاگرد را صدا زد. او    ۱۲  ی سیرا از خانواده اش و از کشورش فراخواند! بعدآ ع  میبر خداوند ابراه  نیاول  مه گرفت:  خدا سرچش 

ما از   یعنی!« گان ه است: »فراخاند  یمعن نیبه ا قا  یدق سایکل  مه کل ی اصل یمعن رایخواند. ز ی صورت فرا م  نیرا به هم یحیهر مس

!  می. ما فرزندان خدا هستمیبلکه فرزندان نور هست م،یستیو نفرت ن یکی فرزندان تار گری. ما دپیش خدا باشیم میدعوت شده ا ایدن نیا

 . کل دنیا ینعمت برا کیما و  ینعمت برا کی! مینعمت هست کیما  بیترت نیو به ا

 

چگونه  میدان ینم یشد. ما حت  ینم دهیاز خدا د یزیاز آن برکت وجود نداشت. چ ینشان چیرا صدا زد، ه میکه خداوند ابراه  یروز

به ما گفته نشده است. تنها   نهایکدام از ا چیکلمه از بهشت؟ ه کی قی بود؟ از طر ایرو  کی قیاز طر ایرا صدا زد. آ میخداوند ابراه

را آغاز کرد.   یندا داستان بزرگ نیخدا را اطاعت کرد. خداوند با ا یصدا میکه خدا صدا زد. و ابراه است نیا میدان یکه م یزیچ

 ک یاز    تیاهم  یب  یاست کارش با انسان  با مرد  دهیرا افر  نیقادر مطلق که آسمان و زم  یتوان گفت: خدا  یم  به طور خالصه

کند. درست همانطور که   یبزرگ خود استفاده م یکارها یکوچک برا یست! او از افرادا  نگونهیآغاز کرد! خدا هم گانهیکشور ب

  یاریشود که بعدا  بس  یم  لیتبد  یدانه است، اما به درخت بزرگ  نیکوچکتر  نیمانند دانه خردل است. اگرچه ا  مان یگفت: "ا  یسیع

 ل ی"انج  لمیچقدر کوچک بود. در ف می براهکه دعوت خدا به ا  میحدس بزن میتوان  یما فقط م » !رندی توانند در آن پناه بگ یاز پرندگان م

که او    یکن  یم  یرویپ   یی: »چگونه از خدادیگو  یم  میبه ابراه نیش ناهور وجود دارد. همو برادر  میابراه  نیب  ی" گفتگومی ابراه  -

! یو جانت را به دست او بسپار  یرا جمع کن  لتی! اما تو هنوز آمده است تمام وسایدان  ینم  یزی خدا چ  نیتو از ا  ؟یشناس  یرا نم

به خدا از نظر  مان یشکل ادامه دارد. ا نیامر تا به امروز به هم  نیزند! ا ی خدا صدا م یاست وقت یوانگیاست!« بله، د وانهید نیا

 ق یکه از طر  ندیگو  یاز مردم م  ی. برخمیخدا باش  هید که علنوجود دار  یادیز  لیامروزه دال  یماند. حت یممکن است و م  ریغ  یبشر

 ی اگر خدا هست چرا شر را اجازه م ند یگو یم گرید ی. برخمیبه خدا ندار یازین نیو بنابرا  میکن ی جهان را درک م ارعلم همه اسر

همه   یخدا برا  ی. اگر نعمت هاستین  یساده ا  زیچ  مانیکه ا  میدان  یوجود دارند که مخالف خداست. م  یگرید  اریبس  لی. و دالدهد

شک وجود نداشته باشد. و اگر خداوند از آسمان نازل   یبرا یلیقابل مشاهده بود، اصال  دل ا اگر خود خد ا یمردم قابل مشاهده بود... 

 م یدان  یخواهند بود! اما م  انیحیو مس  میخوهند آورد. آنگاه همه مردم فرزندان ابراه  مانیکند، همه به او ا  حیرا صح  ایشد تا دن  یم

کالم خدا    ی ا انتخاب کند. شخصر  یدهد مرد  ی م  حی. در عوض، خدا ترجندک  ی کار نم  نطوریکه خدا ا  میدان  ی . ما مستین  نطوریکه ا

که چرا   میبپرس  میتوان  یم  نیو همچن  د؟یخدا را شن  یندا    میاما چرا ابراه  شود.  ینعمت م  یاریبس  یبرااینگونه  شنود و    یرا م

از خانواده   نکهیبا وجود ا  یکردند؟ حت   یم  تیخدا را بارها و بارها رع  یندا  نگونهیاز مؤمنان در طول هزاران سال هم  یاریبس

که خداوند   یجمالت کوتاه نیدهد. در ا یم یبه ما سرنخ  می! سخنان خدا به ابراهشوندوفوق مرگ  یشوند و حت ی، زندانشوندجدا 

. هر که شما را  3بود.    دینعمت خواه  کی. شما  2. من تو را برکت خواهم داد.  1بار کلمه برکت گفته شده بود:    ۵زد    میبه ابراه

که    دیفهم میابراه ن. به نظر مافتیجهان برکت خواهند  یشما تمام خانواده ها  قیو از طر 5برکت خواهم داد.  .4برکت دهد، من 



به    زین  نهایا ۀآنگاه هم د،یخدا و عدالت او باش یپادشاه یبعدا  گفت: »نخست در پ یسیاست. ع  ی گرید  زینعمت خدا مهمتراز هر چ

 (. 6:33  یشما عطا خواهد شد.« )مت

و شرط به    دی است که او خود را بدون ق  لیدل  نیاست! و به هم  کیسرشار ن  شهیخواهد! خدا هم  یم  ری که خدا فقط خ  دیفهم  میابراه

  نطور یخواهد کرد و هم هم  یدانست  در کدام کشور زندگ  یمدرک در مورد  آن نداشت. نم  یاگر حت  یسپارد. حت  یدست خدا م

همچنان   دیکرد نبا یکه قبال  اعمال م یزیچ چ یشروع کرد. ه 0ادامه خواهد شد. او با  هگونهاو چ یدانست که   کل زندگ یمطلقا  نم

  ششیکه داشت پ  یزیپناه او وجود نداشت. تنها چ  یهم برا  یچپ و راست  زیچ  چیرا پشت سر گذاشت. و ه  زیادامه کند. او همه چ

 به آنچه خدا فرموده بود عمل کرد:  میفراخوانده بود. و ابراه شیشاپیبود که خدا پ نیکه داشت ا یزیبود. تنها چ

 پس اَبرام، چنانکه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد 

  یزهایداشته باشم که تمام چ  یمنیا  ن یخواهم چن  یخواهم مثل او باشم. من م  یقرار داد. من هم م  ریمرا تحت تأث  میداستان ابراه

شوم که   ی. اما متوجه ممیخدا بسپار  یرا به سو  دمیتوانم تمام ام  یشوند و فقط م  یم  تیاهم  یکنند ب  یم  ین یکه بر من سنگ  ینیزم

م جدا دار  نیزم  یرو  نجایکه ا   ییزهای توانم خودم را از همه چ  یبه احساساتم گره خورده ام و نم  استانم،هستم. من به د  یانسان فان

باشم که خدا    ن یتوانم متم  یچگونه م  اورم؟یب  مانیا  میتوانم مانند ابراه  یداشته بشم.  چگونه م  مان یحال من آرزو دارم ا  ن یکنم. و با ا

از مردم  در    یاریبس  مان، یا  ی اوست؟ در جستجو  لیمطابق م  قایمن دق  یاست. که زندگ  ده که اکنون هستم فرا خوان  گاهیمرا به جا

کنند کار   یشدن به خدا تالش م  کینزد  یبرا  یکنند. برخ  یم  شنیتیمد  یمدت طوالن  یبرا  یکنند. برخ  یم  یدرون خود جستجو

فقط   میخواند. نزد ابراه  ی است که خداوند او را م  نیا  میابراه  زی! تنها وجه تماستین  نطوریا  میانجام دهند. در داستان ابراه  یخوب

خدا تو را فرا خوانده است.   ،یگرفت دیشود! اگر تعم یصدق م نطوریو نه کمتر! به ما هم هم شتریاست. نه ب ت یدعوت خدا در اهم

  نیا لش یکرد. دل ی ن اداره میاست که خداوند چن ل یدل نیبه ا نی. ایاست.  . پس تو فرزند او هست ت یکار خدا در اهم نیسپس فقط ا

  حیمثال توض ک یرا با  ن یخواهم ا ی دعوت خدا به چه معناست؟ من م نی.. اما الیدل نیخواهد. و فقط به ا یم نطوریاست که خدا ا

  ، کی اسمه بچه دارد  مد یاز پدر و مادر پرس  یبدهم. وقت  دیغسل تعم  ی جنوب  یقایکودک را در آفر   کیقرار بود  شیدهم: چند وقت پ

خواهند   یکردند. آنها م  یم  انیفرزندشان ب یخود را برا  ی خواسته ها  نیوالد  بیترت  نیبه ا  .دی»برکت« نام  د یاگفتند: »کودک را ب

.  یگری د   یشناسد. برکت از خدا و به سو  یجهت م  کیاست. نعمت فقط    تیاست که در اهم  یزیچ  نیکه بچه »برکت!« باشد.  ا

  ن یدعوت خدا ا یفور جهی! و نتدیدش را به او بخشاز خو یرا صدا زد. بخش میخدا   ابراه یبود که اتفاق افتاد وقت یهمان کار نیا

نزد همنوعان خود رفت. و آنچه را که خدا به او داده بود    میجا ختم نشد. ابراه  ن ی. اما به هماوردیب  مانیتوانست ا  یم  میبود که ابراه

  یسیخدا در ع  رایکرد. ز  لیتکم  ح یمس  یسیع  قیآغاز کرد، از طر  میرا که خدا با ابراه  یشد. کار  یگرید  ینعمت برا  می! ابراهدیتاب

تمام محبت خدا را   حیمس  یسیع  قی. ما از طرمیبه طور کامل به او تعلق داشته باش  میخود را به طور کامل داد تا ما بتوان  حیمس

خدا وارد شود.     جهت روشن    یاست وقت  ریتنها امکان پذ  مانی. امیاوریب  مانیا  میتوان  یم  نی. بنابرامیکن  ینسبت به خود تجربه م

ماند.   ینم یما باق  شیو روح القدس، برکت پ حیمس یسیع  قی . و از طرنییرسد. از باال به پا یما م یو به سو دیآ یاست. از خدا م

 نیآم یاریبس یبرا یاز ما انتظر داشت.   نعمت  شهیکه خدا هم میباش یزیهمان چ میتوان یما م


