Abraham – Vater des Glaubens

ابراهيم ˗ پدر ايمان

Genesis ( )پيدايش12,1-3
Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem
Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde.
Ich werde dich zu einem großen Volk machen,
dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein
Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen.
Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen
erlangen.

 و از مولد، «از والیتخود:و خداوند به ابرام گفت
خویش و از خانۀ پدر خود بسوی زمینی كه به تو
 و از تو امتی عظیم پیدا كنم و،نشان دهم بیرون شو
 و تو، و نام تو را بزرگ سازم،تو را بركت دهم
 و بركت دهم به آنانی كه تو را.بركت خواهی بود
 و لعنت كنم به آنكه تو را ملعون،مبارك خوانند
 و از تو جمیع قبایل جهان بركت خواهند.خواند
».یافت

Genesis ( )پيدايش22,1-18
Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf
die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Nimm deinen Sohn,
deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das
Land Morija und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel,
holte seine beiden Jungknechte und seinen Sohn
Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich
auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt
hatte. Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah
er den Ort von weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier! Ich
will mit dem Knaben hingehen und anbeten; dann
kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das
Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn
Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander.
Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham: Vater! Er antwortete: Ja, mein Sohn! Dann
sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist
das Lamm für das Brandopfer? Abraham entgegnete: Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein
Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als
sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte,
baute Abraham den Altar, schichtete das Holz auf,
fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den
Altar, oben auf das Holz. Schon streckte Abraham
seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen
Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des
Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! Er
antwortete: Hier bin ich. Jener sprach: Streck deine
Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm

 كه خدا ابراهیم را،و واقع شد بعد از این وقایع
: «ای ابراهیم!» عرض كرد: بدو گفت،امتحان كرده
 كه یگانۀ توست، «اكنون پسر خود را:» گفت.«لبیك
 یعنی اسحاق را بردار و به،و او را دوست میداری
 بر یكی از، و او را در آنجا،زمین موریا برو
 برای قربانی،كوههایی كه به تو نشان میدهم
 االغ، ابراهیم برخاسته،» بامدادان.سوختنی بگذران
 و دو نفر از نوكران خود را با،خود را بیاراست
 برداشته و هیزم برای قربانی،پسر خویش اسحاق
 و به سوی آن مكانی كه، روانه شد،سوختنی شكسته
، و در روز سوم. رفت،خدا او را فرموده بود
 آن مكان را از،ابراهیم چشمان خود را بلند كرده
 «شما: به خادمان خود گفت، آنگاه ابراهیم.دور دید
، تا من با پسر بدانجا رویم،در اینجا نزد االغ بمانید
، » پس ابراهیم. نزد شما بازآییم،و عبادت كرده
 بر پسر خود اسحاق،هیزم قربانی سوختنی را گرفته
 و آتش و كارد را به دست خود گرفت؛ و هر،نهاد
 ابراهیم را، و اسحاق پدر خود.دو با هم میرفتند
 «ای پسر: «ای پدر من!» گفت: گفت،خطاب كرده
 لكن برۀ، «اینك آتش و هیزم:من لبیك؟» گفت
 خدا، «ای پسر من:قربانی كجاست؟» ابراهیم گفت
» و هر.برۀ قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت
 چون بدان مكانی كه خدا بدو فرموده.دو با هم رفتند
 و، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، رسیدند،بود
، اسحاق را بسته، و پسر خود،هیزم را بر هم نهاد
 دست خود، و ابراهیم. بر مذبح گذاشت،باالی هیزم
 كارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح،را دراز كرده
 فرشتۀ خداوند از آسمان وی را ندا، در حال.نماید
 «ای ابراهیم! ای ابراهیم!» عرض:درداد و گفت
 «دست خود را بر پسر دراز:» گفت. «لبیك:كرد
 زیرا كه اال´ن دانستم كه تو، و بدو هیچ مكن،مكن

nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott
fürchtest; du hast mir deinen einzigen Sohn nicht
vorenthalten. Als Abraham aufschaute, sah er: Ein
Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern
im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm
den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als
Brandopfer dar. Abraham nannte jenen Ort JahweJire (Der Herr sieht), wie man noch heute sagt: Auf
dem Berg lässt sich der Herr sehen. Der Engel des
Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir geschworen - Spruch des Herrn: Weil du das getan hast und
deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast,
will ich dir Segen schenken in Fülle und deine
Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am
Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine
Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen
alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme
gehört hast.

 چونكه پسر یگانۀ خود را از من،از خدا میترسی
 چشمان خود را بلند، ابراهیم،» آنگاه.دریغ نداشتی
، در بیشهای، در عقب وی، دید كه اینك قوچی،كرده
 پس ابراهیم رفت و قوچ.به شاخهایش گرفتار شده
 برای قربانی، آن را در عوض پسر خود،را گرفته
 و ابراهیم آن موضع را «یهوه.سوختنی گذرانید
 «در: چنانكه تا امروز گفته میشود،یری» نامید
 » بار دیگر فرشتۀ. دیده خواهد شد، یهوه،كوه
« : به ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت، خداوند
 چونكه، به ذات خود قسم میخورم:خداوند میگوید
،این كار راكردی و پسر یگانۀ خود را دریغ نداشتی
، و ذریت تو را كثیر سازم،هر آینه تو را بركت دهم
 و مثل ریگهایی كه بر كنارۀ،مانند ستارگان آسمان
 و ذریت تو دروازههای دشمنان خود را.دریاست
 جمیع امتهای، و از ذریت تو.متصرف خواهند شد
». چونكه قول مرا شنیدی،زمین بركت خواهند یافت

Hebräerbrief ( )عبرانيان11,1.8-12.17-19
Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht
sieht. […] Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er
zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne zu
wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des
Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen
Land wie in einem fremden Land auf und wohnte
mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten; denn er erwartete die Stadt mit
den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant
und gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing
selbst Sara die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter
zu werden; denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von
einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits
erstorben war, viele ab: zahlreich wie die Sterne
am Himmel und der Sand am Meeresstrand, den
man nicht zählen kann. […] Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, als er auf die
Probe gestellt wurde, und gab den einzigen Sohn
dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte
und zu dem gesagt worden war: Durch Isaak wirst
du Nachkommen haben. Er verließ sich darauf,
dass Gott sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu
erwecken; darum erhielt er Isaak auch zurück. Das
ist ein Sinnbild.

 اعتماد بر چیزهای امیدداشته شده است و،پس ایمان
.برهان چیزهای نادیده
ِ
 اطاعت نمود و،به ایمان ابراهیم چون خوانده شد
بیرون رفت به سمت آن مکانی که میبایست به
 پس بیرون آمد و نمیدانست به کجا.میراث یابد
 و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بیگانه.میرود
غربت پذیرفت و در خیمهها با اسحاق و یعقوب که
.در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود
زانرو که مترقّب شهری بابنیاد بود که معمار و
 به ایمان خو ِد ساره نیز ق ّوت.سازنده آن خداست
ٔ
 چونکه،قبول نسل یافت و بعد از انقضای وقت زایید
 از یک، و از این سبب.وعدهدهنده را امین دانست
 کثیر و، مثل ستارگان آسمان،نفر و آن هم مرده
. بیشمار زاییده شدند،مانند ریگهای کنار دریا
 اسحاق را گذرانید،به ایمان ابراهیم چون امتحان شد
 پسر یگان ٔه خود را،و آنکه وعدهها را پذیرفته بود
قربانی میکرد؛ که به او گفته شده بود که نسل تو به
 چونکه یقین دانست که خدا.اسحاق خوانده خواهد شد
قادر بر برانگیزانیدن از اموات است و همچنین او
.را در َمثَلی از اموات نیز باز یافت

