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اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﻧﺰد ﻻﺑﺎن ﻣﻓﺮﺳﺘﺪ
۱اﺳﺤﺎق ﯾﻌﻘﻮب را ﺻﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧ ازدواج ﻧﻦ۲ .ﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺖ ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮو و ﺑﺎ ﯾ از دﺧﺘﺮان داﯾ ﺧﻮد ﻻﺑﺎن ازدواج ﮐﻦ۳ .ﺗﺎ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ازدواج
ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻠّﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ۴ .ﺗﺎ ﺧﺪا ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺮﮐﺖ داد ،ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨ و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داده اﺳﺖ ،ﺑﺸﻮی۵ «.اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻻﺑﺎن ﭘﺴﺮ
ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ اَراﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻻﺑﺎن ﺑﺮادر رﺑﺎ ‐ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮب و ﻋﯿﺴﻮ‐ ﺑﻮد.
ﻋﯿﺴﻮ زن دﯾﺮی ﻣﮔﯿﺮد
۶ﻋﯿﺴﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و او را ﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮد زن ﺑﯿﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،وﻗﺘ اﺳﺤﺎق ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮان ﮐﻨﻌﺎﻧ ازدواج ﻧﻨﺪ۷ .او اﻃّﻼع داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب دﺳﺘﻮر ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۸ .او ﻣداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش از زﻧﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤآﯾﺪ۹ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،
ﭘﺴﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﺖ دﺧﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺒﺎﯾﻮت ﺑﻮد ،ازدواج ﮐﺮد.
رؤﯾﺎی ﯾﻌﻘﻮب در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
۱۰ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺮان رﻓﺖ۱۱ .ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻠ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﺟﺎ
ﺳﻨ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ۱۲ .در ﺧﻮاب دﯾﺪ ،ﭘﻠّﺎﻧ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺳﺮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و
ﺳﺮ دﯾﺮش در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﺎن از آن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣروﻧﺪ۱۳ .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر آن اﯾﺴﺘﺎده و
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق .ﻣﻦ اﯾﻦ زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ روی آن ﺧﻮاﺑﯿﺪهای ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد۱۴ .ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ،ﻫﻤﮥ ﻣﻠّﺘﻬﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد۱۵ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ آورد .ﺗﻮ را ﺗﺮک
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه دادهام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ«.
۱۶ﯾﻌﻘــﻮب از ﺧــﻮاب ﺑﯿــﺪار ﺷــﺪ و ﮔﻔــﺖ» :ﺧﺪاوﻧــﺪ در اﯾﻨﺠﺎﺳــﺖ .او در اﯾــﻦ ﻣــﺎن اﺳــﺖ و ﻣــﻦ اﯾــﻦ را
ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ۱۷ «.او ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺟﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎﮐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ
دروازۀ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ«.
۱۸ﯾﻌﻘﻮب روز ﺑﻌﺪ ،ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .او ﺳﻨ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﺘﻮن ﯾﺎدﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮ روی آن روﻏﻦ زﯾﺘﻮن رﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آن را ﺑﺮای ﺧﺪا
وﻗﻒ ﮐﻨﺪ۱۹ .او اﺳﻢ آن ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻮز ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﺪ ،ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ۲۰ .ﺑﻌﺪ از آن ﯾﻌﻘﻮب

ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺷ و ﻣﺮا در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮراک و
ﻟﺒﺎس ﺑﺪﻫ۲۱ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرم ﺑﺎزﮔﺮدم ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد۲۲ .اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﯾﺎدﺑﻮدی ﮐﻪ
ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهام ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫ ده ﯾ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

