
 

 خانه خدا 

  ۲۲ـ  ۱۰،   ۲۸پیدایش 

 .رفت حّران طرف كرد و به را ترک بئرشبع  یعقوب  

جا سنگی محلی رسید. همانبه  آفتاب غروبهنگام  11

دید، پلّكانی  در خواب 12 .و خوابیدزیر سر خود گذاشت  

در   و سر دیگرشبر زمین سرش   یکكه   در آنجا هست

و  13 .روندمی باال و پاییناز آن  و فرشتگاناست   آسمان

خدای  هستم  گوید: »من و میایستاده  خداوند در كنار آن

 روی آن زمینی را كه این  . من و اسحاق ابراهیم

تو  نسل  14 .دادتو خواهم  فرزندان تو و به  ای به خوابیده

خود را از   زیاد خواهد شد. آنها قلمرو مانند غبار زمین

وسیلٔه تو و فرزندان به   خواهند داد. من توسعه هر طرف 

خاطر داشته   به 15 .دادخواهم   تو، همٔه ملّتها را بركت

آورد. تو را   باز خواهمزمین  اینكرد و تو را به   خواهم  بود. و هر جا بروی تو را محافظت با تو خواهم من كه  باش 

 «.برسانمانجام  به امدادهتو وعده  به   همٔه چیزهایی را كه كرد تا نخواهم  ترک 

او ترسید  17 «.دانستمرا نمی اینو من  است   مكان. او در این : »خداوند در اینجاستبیدار شد و گفت از خواب یعقوب  16

 «.استزٔه آسمان جا باید خانٔه خدا باشد. اینجا دروا . اینجای ترسناكی استچه   : »اینو گفت 

ستون  یک و آن را به عنوان   بود برداشتزیر سر خود گذاشته  زود برخاست. او سنگی را كه  روز بعد، صبح  یعقوب  18

شهر را   آن او اسم 19 .كند را برای خدا وقف آن وسیلهاین  تا به  ریخت زیتونروغن . بر روی آن  یادبود در آنجا گذاشت

باشی  : »اگر تو با من برای خداوند نذر كرد و گفت یعقوب   بعد از آن 20 .گذاشت ئیل شد، بیت می لوز نامیدهموقع   تا آنكه  

 ، تو خدای منبازگردم خانٔه پدرمسالمتی به  به  و من  21بدهی  و لباسخوراک   من، به نماییسفر محافظت و مرا در این  

   تو را به   آنیک   بدهی دهمن   بهتو خواهد شد و از هرچه  پرستش محل  امبرپا كردهدبودی كه  یا  ستون  این 22 .خواهی بود

 «.دادخواهم  
 

  هحق  برادرش را بگرانه   لهیتجارت ح ک ی. او با درسبهدافش  ابه  هدانست که چگون  یمرد باهوش بود و او م کی عقوبی

اشتباه    عقوبیحال  نیبدست آورد. و با ا  خود ینایتوانست نعمت از پدر ناب سویع ش سرقت برد. پس از آن با تظاهر به برادر 

كه   یكوچك لیاو مجبور شد با وسا نیحساب نکرده بود. بنابرا سوی، ع  رشو نفرت براد  تیعصبان یحساب کرده بود. او رو

  ییتنها یقدرت خود به مکان انیپدرش را ترک کرد   و در پا نی. او سر زمدکنفرار سر و صدا  یاو بسته بود ، ب  یمادرش برا

، بدون پدر و مادر و بدون   انوادهرا از دست داده بود. بدون خ  ز یرسد. او در مورد حق تولد بحث کرده بود اما  همه چ یم

  دیتوان یاز شما م  یبعض بالش از سنگ بود. کیماند  یم دلداری   کیکه به عنوان  یز ی. تنها چرفتاو به خواب  یپدر  نیسرزم

تجربه کرده است ، تجربه  عقوبیرا که  یز یهمان چ قا  یاز شما دق یار ی. بسدیخوب درک کن یلیرا خ عقوب یکردن  داستان فرار 

  یو من فکر م  دیراه برو لومترها یک  بودید از شما مجبور   ی . بعضدیخانواده و خانه خود را ترک کن دی . شما مجبور بودد یکرده ا

. من خودم هرگز مجبور نبودم از  د واببخ ی بالش سنگ یتواند روبشود تا   هکه انسان انقدر خست دیدرک کن دی توان یم عا  کنم واق

  ستین الزم شهیاست. هم یدرک کنم که فرار  کردن به چه معن یتوانم به خوب ی وجود ، من هم م  نیفرار کنم. با ا نمیوالد ایخانه 

که جان را به گلوی انسان می رساند و می   است که انقدر بد است یی از انسان ها کارها  یبعض ی. برادینکه از وطن خود فرار ک

    توانم ممکن است که آنقدر در افکارم گرفتار شده باشم که اصال  ن ید. حتندار  گی خانواد  یر یدرگ  گر ید ی بعض خواهد فرار کند. 

  . میرا پشت سر بگذار  ز یاست که همه چ رممکنیما انسان ها غ یحال برا نیبا ا و فقط آرزو دارم  فرار کنم. میایب رونیب

  ی م  ,میکه ما از گذشته گرفته ا یدموار  نیا  قا  ی. و دقاستبه عنوان چمدان با ما   شهیمان هم اتی، افکارمان و تجرب خمانیتار 

. از جمله  می افتادش ا  در خانه   تختخواب  ادی ز هنوسنگی اش  بالش  یرو عقوبید. نکن شتر یرا ب یخارج نیتوانند درد در سرزم

او تنگ شده   یدلش  برا  رفتار می کرد, خصمانه  ار یبرادرش که با او بس یحت ش می آمد.  ادی عشق به مادر و عشق به پدرش هم 

بودن  اینکه    ای  ی,ورمه سبز ق یبرا ه اندتنگ شداز آنها دل  یبرخ کند. یتجربه م نگونهیکه از خانه دور باشد ا  یبود. . هرکس

را   دیحال درکشور جد طیشرا  که تنها صرفا  خاطرات هستند اتیتجرب نی. اما همه اداده اندخانواده را از دست  یدر کنار اعضا

او فقط از   دی . شادی خواب یخود م ینگبالش س یکه او رو  یرفت زمانمی فرو  یفکر افسردگ نیبه ا د یبا قوب عید.  نساز  یبدتر م

رخ   یاتفاق خاص  کی قیخواب عم نیبه خواب رفت. اما در ا قیعم یافسردگ لیبه دل دی نرفته باشد. شا قیبه خواب عم یخستگ

.  میشناس یاز ما  آن را م یار یبس که  ستین یداستان فرار عاد  کیفقط  م یشو یکه امروز   با آن روبرو م یچون داستان .ادد

به خواب رفت ، به خدا فکر نکرد. شاید احساس شما    یقیدر غم و اندوه عم یوقت عقوب یداستان در واقع برخورد با خدا است. 

  کیدر   ای،   یباد قیقا ک یدر  دی بود . اگر مجبور دیبه خدا فکر کن دیبود. آنگاه نتوانست ، مانند یعقوب دیدوقتي مجبور به فرار ش

شما هنوز فکر   د یکه خداوند مرا فراموش کرده است. شا دیفکر برس نیبه ا دیتوان ی م ی، حت شوید یمخف پارچه ای ر یز   ونیکام



اگر   یكند ، حت یبه ما فكر م شهیكه خدا همخواهد داد نشان  به ما   عقوبیکند. داستان نردبان  یکه خدا به شما فکر نم دیکن یم

اش و از کشورش جدا    کامال  از خانواده عقوبیکند.  ی, خدا هرگز ما را فراموش نمم یاو را فراموش كن یحت ا ی مینیاو را بب مینتوان

 نیزم یرواز سنگ كوچك خود  ز نردبان ا كه د ید  عقوبی،  ر یچشمگ یر یبرقرار کرده است. با تصو یدی بود. و خداوند ارتباط جد

نبود بلکه   ایرو ک یدر خواب به دست آورد فقط  عقوبیکه  یست! تجربه انشسته ا شود. و در صدر خود خدا یم یبه آسمان منته

 : دی گو یکند و م یصحبت م  عقوبیبود. و خود خدا با  قتیحق

آورد. تو را ترک   باز خواهمزمین  اینكرد و تو را به   خواهم  بود. و هر جا بروی تو را محافظت با تو خواهممن  «

 «.برسانمانجام  به امدادهتو وعده  به   كرد تا همٔه چیزهایی را كهنخواهم 

 

 مکان نی: "در واقع ، خداوند در ادیگو یزده م رتیبود. ح  ریخودش غافلگ یینا یشد ، از ناب داریاز خواب ب عقوبی یوقت

همه نسل ها   یبرا را خود ی خواهد تجربه  یرا بنا کرد و م ی دانستم!" در همان مکان او معبد یاست ، و من آن را نم

طرف است. احساس جدا   کی. جدا شدن از خانواده و خانه فقط می، همه ما تجربه فرار کردن را دار زانیعز نگه دارد.

  یما ارسال م یبرانردبان  را از بهشت  نی. اما خداوند افتدیتواند اتفاق ب یاست که م یزیچ  نیاز خدا مطمئناً بدتر نماند

است! و ما به   نجا یحال او ا نی.  با امیخبر هست ینردبان کامالً ب نیا اززنده متصل کند. همه ما  یکند ، که ما را به خدا

  اگر من  مثل فرار کردن است.  شه یما هم یتمام زندگ ، میاگر اکنون در حال فرار نباش ی. حتمیدار اجیاحتزیاد  یلیآن خ 

 نیدر چن قاً یبود. و دق دنخواه روی زمین    بر یقادر به زندگ دیگر هیچ انسانی  ، ن را باور کنمدانشمندان زمان ما 

  ی، به جستجو میما در حال فرار هست که  یو هنگام  .میخدا دار شدن بر روی به متمرکز  ازین عیسر یلی، ما خ  یطیشرا

  یا ندهیبه ما نشان دهد که آ دی.  او با داردما هدف  یو نشان دهد که برا  کندچشم کور ما را باز  دی. خدا با میدار ازیخدا ن

  قیاز طر. م ی، محکم به بند ناف مادرمان وصل شد میهنوز در رحم بود  یوقت  مهم است! اریارتباط با خدا بس نی. امیدار

 می. فقط بند ناف داشتبود  یمادر  چه کس نیاز ما تصور نکرد که ا ک ی چی. همیکردمی  افتیخود را در یبند ناف غذا نیا

  دیشو یم جدا، هنگام تولد به زور از مادرتان  دیدان یکرد. و سپس ، همانطور که همه شما ممی  که ما را به مادر وصل 

است. اما پس از آن  ردا رحم م از دیانسان فرار شد  کیبله ، تولد   قطع شود.  دیبا  میو بند ناف که به آن عادت کرده ا

.  میتش را لمس کنسپو میستتوان یو م  پناه بگیریم آغوش مادر  در میما توانست   . میدیرا د یدیجد یزیتولد, با تعجب  ، چ 

زمان   کی .ابدی انیپا  دیبا  زین یزندگ نیوجود ا نی. و با امیکن یو زندگ می، بخور م ینفس بکش م یتوانست یم :گریو موارد د

پس از آن ،   یبه اندازه بند ناف در زمان تولدمان پاره خواهد شد. حت میکن یم یما که در آن زندگ پیکرکه    دیخواهد رس

ما تعلق دارد. و از بدن   یبه زندگ قاً یدهد که دق یرا به ما م از بهشت  یخدا تمام نشده است! او نردبان یبرا یزندگ

  یبه ما م زیداده است. و او آن را ن  عقوب یآسمانی را به نردبان  نیچنیک ! خداوند مینیآسمان را بب میتوان یما م ,  شکسته 

    در رحم      .مینیشکسته بب یزندگ نیرا از ا دیکامالً جد یا ندهیآ میکند تا بتوان یرا باز ماز بهشت  یدهد. خداوند پنجره ا

او را   میاگر نتوان ی. حتوصل کرد، خداوند ما را با نردبان به بهشت  نیزم یبر رو. بند ناف ما را به مادر وصل کرد

در   یو زندگ ییهمانطور که بند ناف مادر ما را به مواد غذا قاً یدق است. یسیبند ناف ع نیا ، او با ما است. بله،  مینیبب

بند ناف و   یسیکند. خود ع یما وصل م یرا به زندگ حیمس یسیاکنون خدا بدن خداوند ما عداده است ،  وندیرحم پ

کند   یاست که چشمان ما را باز م یزیاو همان چ  زیمرگ و رستاخ  رسد.  یبه ابد م یزندگ نیاست که از انردبان بهشت 

با ما است.   یسیع یزدر یبدن ما فرو م یوقت یو حت یناراحت نیتر قیدر عم یحت .  کند  یتعجب ممما را   ی سیع دیو د

در آن زمان از خواب برخاست و آن مکان را  عقوبیتواند قطع شود.   یکند هرگز نم یم جادیکه خداوند ا یوندیپ رایز

خانه  نیخود به چنی شکسته  یما در زندگ زیاد "خانه خدا" ترجمه شده است. آه چقدر  یبه معنا  نیبتول     صدا کرد. ا

خدا در آنجاست. بدون خدا ، خانه خدا  رایکه خانه خدا خانه خدا است ز میفراموش کن دی. ما هرگز نبا میدار اجیتخ ا ییخدا

 یخدا در آنجا وجود دارد! نه ، حت ا یخداست ،  نجا ی: اد یو آن نفر بگو نیکه ا میندار اجیمقدس احت یما به مکانها   نیست!

به ما مکاشفه  خودش را خودش انتخاب کرد,  آن را كه او یجا  کیفقط در    اما حضور داشته باشد ،  اگر خدا در همه جا 

 میدارن اجیاحت ی! ما به خانه امیندار اجیاحت سمقد یما به مکانها کالم او! قیو از طر یسیع قیاز طر یعنی! کرده است

و آنچه را که مهم است   ستدیبا آغوش باز ، در برابر ما با ،  یسیکه ع میدار اجیاحت یباشد! ما به مکاننکه خدا در آنجا 

فرار  اهشما مناسب است. خو یسخنان برا نیمن کامالً با شما هستم" و ا نجا ی!" "ادیشما در خانه هست نجا یکند: "ا دییتأ 

که   ییدر جا  ژهیو به و   . دیریگ یرا م تانینفس ها  نیآخر نکهیا ا ی،  دیخود را دار ی، خواه قصد فرار از کل زندگ دیکن

وجود   یبهتر زیچ  چیه  ....خدا خانه شماستوجود خواهد داشت ،  یمدت طوالن یدارند که جهان براناعتقاد  گریمردم د

 .نیندارد. آم
 


