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ابراهیم سر 2 .وزی خداوند در بلوطستان َممری بر ابراهیم ظاهر شد، آنگاه که او در گرمای روز به َدِر خیمۀ خویش نشسته بودر 

 ، از َدِر خیمه به پیشواز ایشان شتافت، و روی بر زمین نهاد، اند. چون آنان را دیدبلند کرد و دید که اینک سه مرد مقابل او ایستاده 

یقین، سال بعد، همین وقت  گفت: »به    آنگاه یکی از آنها10 «.به وی گفتند: »همسرت سارا کجاست؟« گفت: »در خیمه است  ...

ابراهیم و  11 .شنیدبود، می نزد تو باز خواهم گشت، و همسرت سارا را پسری خواهد بود.« و سارا به در خیمه که پشت سر او 

پس سارا در دل خود خندید و گفت: »آیا پس از آنکه  12 .سارا پیر و سالخورده بودند، و عادت زنان از سارا منقطع شده بود

آنگاه خداوند به ابراهیم گفت: »سارا چرا خندید و گفت: ”آیا  13 «ام و سرورم نیز پیر شده است، مرا لذت خواهد بود؟ گشتهفرسوده

آیا هیچ کاری هست که برای خداوند دشوار باشد؟ در موعد مقرر، سال  14 “ام، براستی فرزندی خواهم زاد؟اکنون که پیر شده

اما سارا انکار کرد و گفت: »نخندیدم،« زیرا ترسیده 15 «.بعد، همین وقت نزد تو باز خواهم گشت و سارا را پسری خواهد بود

 «.یبود. اما او گفت: »نه، بلکه خندید

 

که   ی است. هنگام  یکیولوژ یب یهمه دانش ها هیو عل یبشر ههمه تجرب  هیکه عل میشنو یدو داستان تولد را م سمسیقبل از کر 

با   ایبود که زکر  رممکنیغ ی، از نظر انسانگزارش دهددهنده   دیتعم ییحیتا از تولد  ه بود ظاهر شد ایزکر  ر یفرشته نزد کاهن پ

  با وجود این که ، دهدارش ز گ یسیظاهر شده بود تا از تولد ع میفرشته نزد مر  همانبعداً   یخود بچه در شود. وقت ر یهمسر پ

داستان در مورد   نی. " اولری شوداجاراده خدا نسبت به من بگذار که ، او فرشته را باور کرد و گفت: " تناخنمی شرا   یمرد

  ، ا یمار  . داستان دوم در موردردنکته مهم باور نک کیحال خدا را در   نیخواند و در ع یکاهن است ، که روزانه دعا م کی

 به نظر رسد. یباورنکردن   پییامش اگر  یخدا را باور کرد ، حت که جوان است یدختر 

 

که از   است  داستان تولد اسحاق نیکند. ا یم شیما را آزما مانیکه ا میشنو یم قیداستان  تولد  مشابه را از عهد عت  کیامروز ما 

سارا و   رایز  بود رممکنیکه در باال ذکر شد ، تولد اسحاق از نظر علم غی آمد. مانند تولدها  ای م به دنی براهاسارا و   قیطر 

حس   یچرا سارا پس از مدت  د یتوان فهم ی م ی، به خوب میو سارا را دنبال کن م یابراه  یماجرا اگر بودند.   ر یاز حد پ ش یب میابراه

در شهر  یخوب ی ثروتمند بودند و زندگ ار ی، هر دو بس  ه بودرا  فراخواند  میقبل از آنکه خداوند ابراه رایداشت.  . ز   گیحوصل یب

که  بود این دلیل  به هااین کار فرستاد. همه   یخارجکشور و آنها را به  خواندشهر فرا نیرا از ا   داشتند.   اما خداوند  هر دو   اور 

قطعاً آسان نبود. اغلب   می سارا و ابراه یخارج از کشور برادر    یخواهند داشت. زندگ یادیز  یکه بچه ها ه بود دادوعده  خدا 

کار را انجام دادند.    نیا  یی زیاد. در واقع، آنها سالها پرسه بزنندهر سو به   ر یمانند عشا مجبور  ز یخطرناک بود. و آنها ن یحت

 نداشتند.  یو آنها فرزاندانجام نشده بود عهد خدا   حال نیبا ا

تولد پسر  ی هبه عشق نداشتند ، مشخص بود که وعد یعالقه ا گر ید یحت ر یدو پ  نیسارا لغو شده بود و ا ماهانه  عادت   یوقت 

مرده  : »چه دیبگو میتوانست به ابراه یسارا م د یبود.   شا فتهایگسترش  ز ین یتوانم تصور کنم که  حس تلخ ی.  مود حتماً اشتباه ب

چرا؟ چون     .دیخوب را ترک کرد یزندگ آن  . و سپس شما    با کل  منزل میشتدا  یخوب ی. ما در اور زندگیهست یمسخره ا

روز گرم   کیدر  ز یشما  کجاست؟ «همه چ یخدا پس این بچه ها کجا رفته اند؟  نیداده است؟ و ا را  اشما  قول بچه ه  یخدا

خدا بودند!  فرشته ها! سارا فقط همه   ندگان ی. آنها نمارفتیمحترم را پذ ها ی مهمان میابراه رای. ز بود دهیتابستان   به اوج  رس



شناخت. اما او کنجکاو   یآنها را به عنوان فرشته نم یحت یبودند، و  یانسان هیشب ار ی. از آنجا که فرشتگان بسدی را از دور د ز یچ

حال آن داستان از   نیاصحبت کردند. سارا مودب بود.  با   یآور خدا دوباره درباره تولد کودک  ام یپ ۳که  دیفهم لیدل نیبود و به هم

او در   لیدل نیبه هم .     هستند خدا کالهبردار  ندگانیکه نما فکر می کرداز حد خسته کننده بود. او  ش یاو واقعاً ب  یبرا یتولد کودک

  یمنزن  ماهانه   اعدتدر مورد   یز یچ چیآنها ه ؟یچیاصالً ه د؟ی دان ی: "مردان چقدر احمق هستند. از قبل چه مدیخند انهیخفا مخف

ً یدانند! "و سپس او مبهوت شد. چون مردان مستق  یمندر مورد تولد فرزند  یز یچ چیدانند وه :   دندیبه طرف او آمدند و از او پرس ما

اند. و سپس   ده یاو را شن  انهیمخف یتوانست درک کند  چگونه مردان خنده ها ی او نم رایسارا مبهوت شده بود. ز  ؟یددیچرا  خند

و سارا     میداستان ابراه  » که برای خداوند دشوار باشد؟ آیا هیچ کاری هست »   بود: ز یرا گفتند که شگفت انگ یز یچ مردان نیا

، پس    میدار   مانیگذارد. و اگر به خدا ا یپا م ر یرا ز  یعیطب  نیکه خداوند قوان می دهد، به ما نشان  یسیداستان تولد ع نیهمچن

 دهد.  ر ییرا دوباره تغ یعیطب نیقوان نیتواند هم یاست ، م دهیفر آرا   عتیطب  نیکه قوان یخدا نیکه ا میمعتقد نیهمچن

  

و در روز   استکشته شده   بیصل یما  رو یآمد. او برا  ایبه دن یسیع انی م نی. در ادنر گذ ی و سارا م  میابراهداستان  از   سالها

  که م یکن ی: ما اعتراف مم یکن یاعتراف م مان یا نینامه رسوالن به ا مانیابا  ما  کشنبهی. هر است کرده ز یسوم از مردگان رستاخ

در   حیمس یسیکه ع میکن یباکره متولد شد ... و اعتراف م میاز مر  حیمس یسیم که عیکن ی ... ما اعتراف م دیخدا جهان را آفر 

ایمان مسیح  آن   می توان یدارد. ما نم رتیمغا روز مره  با همه تجربه ،کنیمکه اعتراف  مانیا  نیاست. هم کرده ز یروز سوم رستاخ

  ا یما مهم نباشد   آ یبرا دی .  شابود  سارا یما به همان اندازه سخت است که برا یبه خدا برا مانیا  لیدل  نی. و به هممیرا ثابت کن

  مورد  را خداوند یوعده هاما   رایمهم است ز  ار یبس کار  نیمهم است. ا ار یحال بس نیبا ا لی نه. و ایشود  یم یسارا صاحب فرزند

خدا وجود   ا یاست که آ یمهمتر  ار ینه، پرسش بس ای شود   یم یسارا صاحب فرزند ای سوال که آ نی. در پشت اقرار داده ایمسوال 

درست متوجه   ها . فرشتهر یخ ای کند  یخود عمل م یاو به قول ها ا یآ م یخدا وجود دارد ، مهم است که بدان نیو اگر ا نه؟ ای دارد 

انجام دهد. اگر خدا جهان را   یتواند هر کار  یخدا باشد ، او م است؟" اگر  رممکنیخداوند غ یبرا یکار  ای: "آشده بودندنکته  نیا

دهد.   یاو آسان بود به سارا  فرزند یصورت برا  نی. در ابگذارد پا  ر یرا ز  یگر ید یعیتواند هر قانون طب ی ، پس م  تاس دهیفر آ

که خداوند   د یتصور کن دیتوان یم ای آ د؟ینیخود بب یمعجزه خدا را در زندگ دی توان یم ا یانجام دهد.. آ  یتواند هر کار  یخدا م

  نیا  ؟کند تیشما را هدا یتواند زندگ یم شناسد و  یکه خدا شما را شخصاً م د یتصور کن دیتوان یم ای ها را ممکن کند؟ آ رممکنیغ

تولد   کیاز  شیب یز ی. تولد پسر سارا  چر یخ ای میدار  مانیما به خدا ا ایآ  می شود مشخصصورت  نیدر ا رایسوال مهم است ز 

 خیدر تار  ای آ، و اگر خدا آنجاست  یا نه خدا وجود دارد  ا یرح شده است که اطسوال م نیمسئله ا نیفوق العاده است. در پشت ا

اگر   نیخواهد داشت. بنابرا یاو به فرزندانش بستگ تیقول داده بود كه تمام مأمور  مینه؟ خداوند به ابراه ای کند  یمداخله م یبشر 

خانه اش   لی. آن وقت او بدون دلد توانست رسالت خود را انجام ده ینم ز ین م یبدان معنا بود که ابراه نینداشت ، ا یفرزند میابراه

  آ بهر هظا  خدا.   به نظر می رسیدخدا  هیعل ز یشدند همه چ ر یو سارا پ می ابراه ی. وقتبودتوهم خواهد  ک یرا ترک  کرد. پس خدا 

خدا   كهتوانستند باور كنند می شود. مردم  ن یداستان بارها و بارها در کتاب مقدس تکرار م نیکرد. ا یخود عمل نم یوعده ها

را از   ای توانست تصور کند که خدا دن یکس نم چیسرانجام متولد شده بود ، ه یسیع ی. وقتدننیاو را بب تواند  نمی  هست  یجای

.  دیرس یجهان به نظر نم یمانند منج ز یو او ن  نبود. هم قدرتمند   ثروتمند نبود و   یسینجات خواهد داد. ع یسیع نیا قیطر 

نجات   یخود شکست خورده است. به جا تیکه او در مأمور  دیرس یدرگذشت ، به نظر م ب یصل یکه او خود بر رو یهنگام

ً یوجود خدا دق  نی.  و با اداشتبه نجات دهنده   از یجهان ، او ن . خدا  کنیمتصور  میتوان یآن را نم  هاما انسان کرد که عمل ییدر جا  قا

و سارا    میابراه. ببیننداو را   دنتوانب که زندنگی روز مره را انجام  دهند بدون اینکه  دهد   یبارها و بارها به بندگانش اجازه م

، ما سالها در خارج از   بیترت نیخداوند به وعده خود عمل کند. به هم نکهیشوند تا ا ر یهدف سرگردان و پ  یمجبور بودند سالها ب

ما است. سارا   یچالش بزرگ برا کی نیدهد. ا  ی. و خدا آن را اجازه مم یوش یم ر یو بدون حضور خدا پ میکشور سرگردان هست

 یهر  بشر   یمهانه سارا متوقف شد ، برااعدت  ی. وقترندیتوانستند به عنوان مدرک در نظر بگ یرا نم ز یچ چیه می و ابراه

نگذاشتند:   یکلمه باق کیجز  یز یچ ،کردند   دار ید  میکه فرشتگان از ابراه یهنگام ی. حتاستبود که خدا حتما دروغ گفته   روشن

. وعده  دنداشتنجز وعده خدا در دست  یز یچ قیعهد عت امبرانی، همه پ بیترت نیاست؟" به هم رممکنیخداوند غ یبرا یز یچ ای"آ

  عداً ، ب میشو یم رتر یاست که پ  نیا یطور است. تجربه انسان نیاست. امروز هم هم یتجربه بشر   با در تقابل شهیخداوند هم یها

  عییشود هنگام تش یکه در مورد ما گفته م عتیقانون طب نی. آخر گرانیزودتر از د ی. بعضمیر یبم د یبا نیو در پا میشو یم مار یب

کالم خداست. وعده خدا باالتر از   گر یطرف است. طرف د ک یفقط  نی... اما ا خاکستر به خاکستر از ...  نیبه زم نیزماز است:  

تواند مرگ   یدهد که عشق او به ما هرگز قطع نخواهد شد. عشق او م ی است. و خدا قول م یناتر از تجربه انساالماست و هم ب 

را   حیمس یسیخداوند ع لیدل نی. به هممیور کنرا از خودمان با نهایهمه ا می توان یکند. ما نم جادیا  یدیجد یما را شکسته و زندگ

 نی! آم ا یب یبه زود ا! پروردگار ایب اپروردگار  می. ما منتظر او هستفرستاد

 


