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ﺟﺪاﯾ اَﺑﺮام و ﻟﻮط
۱اَﺑﺮام ﺑﺎ زﻧﺶ و ﻫﺮﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﻨﻌﺎن رﻓﺖ و ﻟﻮط ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد.
۲اَﺑﺮام ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد .او ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﺑﺰﻫﺎ ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﻓﺮاواﻧ داﺷﺖ۳ .او آﻧﺠﺎ را
ﺗﺮک ﮐﺮد و از ﺟﺎﯾ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ دﯾﺮ ﻣرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪ .او ﺑﻪ ﻣﺤﻠ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی رﺳﯿﺪ ،ﯾﻌﻨ
ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﯿﻤﻪ زده ۴و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد.
۵ﻟﻮط ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺰﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ و ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ۶ .ﻟﻮط و اَﺑﺮام ﻫﺮ دو ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ۷ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﻦ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن
اَﺑﺮام و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻟﻮط اﺧﺘﻼﻓﺎﺗ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ) .در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن ﻫﻨﻮز در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ(.
۸ﭘﺲ اَﺑﺮام ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻣﻦ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۹ﭘﺲ ﺑﯿﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﻮ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾ ﻃﺮف ﺑﺮو و ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ«.
۱۰ﻟﻮط ﺧﻮب ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﺎه ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺷﺖ اردن و ﺗﻤﺎم راه ﺻﻮﻏﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ،آب ﻓﺮاوان دارد) .اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺪوم و ﻏﻤﻮره را ﺧﺮاب
ﮐﻨﺪ۱۱(.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻮط ﺗﻤﺎم دﺷﺖ اردن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ۱۲ .اَﺑﺮام در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﻟﻮط در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﺷﺖ اردن ﺗﺎ
ﻧﺰدﯾ ﺳﺪوم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ۱۳ .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
اَﺑﺮام ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﻣرود
۱۴ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻟﻮط آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اَﺑﺮام ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺴﺘ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
اﻃﺮاف ﻧﺎه ﮐﻦ۱۵ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﻣﺑﯿﻨ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد۱۶.ﻣﻦ
ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد .ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎرش ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۷ .ﺣﺎل ﺑﺮو و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻫﻤﮥ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ
داد۱۸ «.ﭘﺲ اَﺑﺮام ﮐﻮچ ﮐﺮد و اردوی ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾ ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮی ﮐﻪ در ﺣﺒﺮون اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و در
آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

