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   سندهیدرباره نو

ال    ی کتاب مقدس هستند . ا   سندگان یو نو   ی الملل  ن یمعروف ب  ن یو معلم  سندگانینو ، سخنرانان  ل یگ  سی ال و جو  ی ا

دن  یرسالت  هایسفر به جمع  ایبه هشتاد کشور  موعظه  م  شیب   یتیو  و  نفر  از طر  ها ونیلیاز صد هزار  و    وی راد  قی نفر 

تر  ونیزیتلو فروش  است.پر  کتابچه  ن یداشته  و  ها  ب  ی ها  کتاب  م  شیآنها  پانزده  داشته    ونیلیاز  فروش  نسخه 

 .ردیگی ها مورد استفاده قرار مناریو سم لیترجمه شده و در مدارس انج  یار یبس یآنها به زبان ها یاست.نوشته ها

  ی آنها در زندگ یریو تصو ی صوت یو نوارها  نوشتن ، سی ،تدر  ایدهنده کالم خدا با موعظه پو رییقدرتمند و تغ قیحقا

 در حال انفجار است.  گرانید

انگ  حضور      کشف   ماندارانیا   رایز  ،  شودی  آنها تجربه م  پرستشو    شیستا  ینارها یخداوند در سم  جالل  زیشگفت 

 ،   مانداریآنها درباره اقتدار ا   میاز تعال  یرویبا پ  یاریبس  خدا شوند.  یمیو صم  یواقع  پرستنده هایکه چگونه    کنندی  م

 را کشف کرده اند.  شجاعتو  یروز یپ ج یو مه دی عد جدبُ

ا  ی اریبس  لزیگ با  ماندارانیاز  تا  است  داده  آموزش  شفابخش  را  جار   یقدرت  آنها  دست  از  وارد    ،   شودی  م   یکه 

  عطایای   نهتمام    یبه صورت فوق العاده ا   توانندی  آموخته اند که م  یاریبس  خدمت فوق العاده خداوند خود شوند.

 روزمره و خدمات خود بکار ببرند.  ی روح القدس را در زندگ

فلسفه    یمدرک دکترا   یدارا   نیال همچن  یهستند.ا  اتیارشد اله  یرک کارشناسمد  یدارا   سیال و جو  یا  ،  دو  هر

دانشگاه مس  اتیاله مبتن  است.  ی ویژنح یاز  به طور کامل  آنها  ع  بر کالم خدا،  یخدمت  بر  و    یِ خداوند سیمتمرکز 

 . می شودآموزش داده  ، و در قدرت روح القدس راسخ  مانیا

نما  خدمت قلب    یشیآنها  تعل  محبتاز  و  است.موعظه  ها،  میپدر  نشانه  قدرتمند  مسح  با  معجزات   عجایب  آنها      و 

که در جلسات    یاز کسان  یار ی.بسشودی  م  دهیاز آنها در امواج تحت قدرت خدا د  یاریشفابخش همراه است که بس

 .کنندی م جربهاز جالل و قدرت خدا را ت ی زیشگفت انگ ی،جلوه ها کنندی آنها شرکت م

  
به   ماندارانیا زیتجه یبرا یعمل یابزارها دی خود را وقف تول یزندگ  گیل  سی ال و جو یکتر اد

خواسته آنها ارتقاء زندگی پیروز و خارق العاده برای  نموده اند و خداوند  یِس یع یانجام کارها

 هر ایماندار در تمام سطوح بلوغ مسیحی است 
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 شاگردانو  نیبا معلم یسخن
 

  ی اریبس یبرا - میکن یرا آغاز م یج یو مه دیجد  ی، زندگ خداوند ایمان می آوریم و او را می پذیریم ِحیمس ی بهوقت

 . ی استزندگ  دیکامالً جد  شیوه کیاز ما  

 

و    ما مقدس خود  مطالعه کتاب  به  بس  یریادگیشروع  م  یار یاز  معلمان  ایمان  انیح ی. مسمیکن  یاز  تشو  نو        ق یاغلب 

با   اما  است.  یخوب هیتوص ،  یح یمسنو ایمانان  یبرا  این،  کنند و از مابقی رد شوند  مطالعه  را دی شوند که عهد جد یم

 مرتبط است.  گرید  یها مت. هر قسمت با قسدیتوان به صورت تکه تکه فهم یحال ، هرگز کتاب مقدس را نم  ن یا

 

عنوان    میتوان  یم  ما به  را  مقدس  ای  کیکتاب  تیکه  تصویری  تصو   پازل  هامیکن  ربزرگ  آموزه  تعلیم           که    یی. 

با تصویر  که در کنار هم قرار گرفته اند ، اما  هستند     از آن  تکه ها    ییها  دسته فوق العاده هستند ، اما مانند    م یریگ  یم

، اما باز هم ،    میکن  ی م  افتیدر  مکاشفات با ارزش راما  .   کلی سازگار و مناسب نیست به عبارتی به آن نمی خورد

 هستند. ر یاز کل تصو  یآنها فقط بخش

مس  یاریبس جد  ینم  انیح یاز  عهد  درست  د یتوانند  به  ز  یرا   ، کنند  مورد    رایدرک  در  هاییآنها  در   شالوده             که 

کامل    یمی، ممکن است به تعل  دیجد   عهد  در  هیآ   کی از    ی نگرفته اند. قسمت کوچک  م یشده تعل  پی ریزی   قیعهد عت

 اشاره داشته باشد. قیدر عهد عت

  ، چه    صدقیملک  یحت   ایداشته    یفیچه وظا   قیعهد عتدر    کاهن   کی که    باشیم  دهیاگر ما هرگز نفهمبه عنوان مثال 

برا  یوقت  می را بفهم  پولسمنظور    میتوان  ی چگونه مبوده است؟    یکس به و کاهن  انپادشاه  شهیهم  ینوشت که ما  ان 

  عهدِ خود را به عنوان فرزندان    ازات یحقوق و امت  م یتوان  ی، چگونه م   ست یعهد چ  میاگر ندان،      میهست  صدقیملکرتبه  

 م؟یخدا درک کن
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عت  بر ی  زندگ   یبرا   یی الگو عهد  از  کامل ،    قیگرفته  عت  یمطالعه  عهد  ا ستین  قیاز  هر    ک ی  نیز  ن ی.  از  کامل  مطالعه 

از    -  عیوس  یدگاه ید   و  -مقدمه  یک معرفی و    نی ا   است ، نمی باشد .  موجود  قیکه در عهد عت  یموضوع   ا ی  دادیرو

 . ی استاصل   نیو مضام عیوقا

آن    به  میشنو  یم   ای  میخوان  ی، هر آنچه م   داشته باشیم    ق یعهد عت  یاز زمان و آموزه ها  یا   هیکه درک اول  یهنگام

 شود. یم نمایان شتریو ب شتریکه خداوند به ما داده است ، ب یر یو تصو می خورد و مغایرت ندارد یطرح کل

برا   ن یا   ار یبس  یخانگ   یها   و گروه   کشنبهی مدارس    ،  ،مدارس کتاب مقدس  یگروه   ا ی  یمطالعات شخص  یمطالعه 

ها   لیدر طول دوره تحص  شاگرداست.مهم است که هم معلم و هم    یعال ا  یینسخه  دفترچه راهنما را داشته    نی از 

 .باشند

  ادداشت ی  یبرا   یخال  ی نوشته شده است .ما جا  خالصه کردنو    کردن  تأمل  ،کردن    دی کتاب ها در مورد تاک  نیبهتر

ا با    نی.امی ها و نظرات شما قرار داده  به شما در    یطراح  ی ،بررس  یبرا   عی مرجع سر  ستمیس  کیقالب  شده است و 

 پولس به تیموتائوس نوشت : .کندی  کمک م  دیگر سطوح افتنی

 

بسپار که مورد اعتماد و   یبه کسان  یا  دهیاز من شن  یاریرا که در حضور شاهدان بس  یسخنان  و. 2:2  موتاؤسیدوم ت

 باشند   گرانید میقادر به تعل

 

شده    ی( طراحیتوسعه خدمت  ستمی)س  MINDSکتاب مقدس در قالب    یعمل  یدوره مشارکت  ک یدوره به عنوان    ن یا

ر  یریادگی  یبرا  ژهیو  کردیرو   کیاست.که   باشد    ،  شده  یز یبرنامه  برا  نی.امی  زندگ   شرفتیپ  یمفهوم    ، ی  در 

دوره    نیا  توانندی  م  کتاب  ن یا با استفاده از    یقبل  انیشده است.دانشجو  یطراح  شاگردان    ندهیآ   سیها و تدر  خدمت

 آموزش دهند.  گرانیبه د یرا به راحت
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 کتب عهد عتیقتفکیک 
 

 

 نبی (  17انبیاء )   (4 ( شریعت 1

  ش یدایپ 

 ) از لحاظ حجم کتاب(  نبی 5بزرگ   ای  ریکب  یایانب*  ه یتثن

 ایاشع اعداد 

 ا یارم ان یالو

 ایارم یمرائ خروج 

 الیحزق ( تاریخی 2

 ال یدان وشعی

  داوران 

 ) از لحاظ حجم کتاب( نبی  12  کوچک ای  صغیر یایانب*  روت 

 هوشع ل یاول و دوم  سموئ

 ل یوئی اول و دوم  پادشاهان 

 عاموس خ یاول و دوم  توار 

 ایعوبد عزرا 

 ونس ی ا ینحم

 کاهیم استر 

 ناحوم  ( اشعار 3

 حبقوق  وب یا

 ایصفن ر یمزام

 ی حج امثال

 ا یزکر جامعه

 ی مالک غزل غزلها
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 درس اول

 کالم خدا برای امروز ما

 

 خدا  کالم   -کتاب مقدس 

 

 توصیف 

  

و هدف   کیستکه خدا از این یک مکاشفه ای ما ، کالم  نی ا  قی. از طر می باشدکالم خدا به قومش  ، کتاب مقدس

 ، داریم. ستیچ ی بشر او برا  یابد

 خدا با قومش سخن می گوید . رفتار یا درباره نحوه برخورد  ،صفحه  ن یاز صفحه اول تا آخر 

 

 محتوا

 

که    یما پاسخ هر مشکل ،    میابی  یخداوند را م ی  ها  دستورالعملو    هدایت ،    طریقاراده خدا ،    ما   در کتاب مقدس ،

 ماست. حیاتنور ، نان و  کالم خدا. میکن یم دایپ را  شود یما م ی وارد زندگ

 

 و تطابق ی هماهنگو  سازگاری

 

در    در موضوع خاص  هماهنگ  سرتاسرهر   ، مقدس  مطابقتکتاب  و  پ  ی  دارد.  و   ح یمسآمدن    یها   ییشگویوجود 

وجود دارد که در عهد    قیدر عهد عت   ح یمسآمدن  درباره   یی شگویپ  330است.    ی زیشگفت انگ  ی تحقق آنها نمونه ها

 است.  افته یتحقق  دیجد
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 و تصدیق  ه یدیتائ

 

 سازگار است.،  حقیقیبا علم   و کرده است  دییصحت کتاب مقدس را تأ ،  اتیاز جزئ ی اریدر بس یشناس باستان

 

 تخریب ناپذیر و ماندگار 

 

وجود به طور    ن یبا ا  لی و  -  بوده   مرگ   ی داشتن آن به معنا  -  بوده   ی رقانونیغ  -عموم سوزانده شده    در مقدس    کتاب

 کامل حفظ شده است. 

 

همه   جز،  برای  را    به  که خود  نامیدند آنانی  می  تار   کشیش  دوره  طول  غ  خ یتار   کِ یدر  کتاب  ،    بود   ی رقانونیبشر 

اول  فقره  نیاول  مقدس در  باشدچاپخانه    نیچاپ شده  ا  تاپنج    .می  مقدس   نی از  هنوز وجود    های  کتاب  گوتنبرگ 

 . نددارد

 

 انتشار

 

  ن ی شود.  ا  یچاپ م   از آن  نسخه  ونیلیم  30از    شیزبان ترجمه شده است و ساالنه ب  1000از    شیمقدس به ب  کتاب

 کتاب در جهان است.  نیکتاب پرفروش تر

 

 به روز می باشد کالم خدا 

 

ایمان  آن  به  که    یکسان  یو هنوز هم در زندگ  دهد  یم  رییخوانند تغ  یکه آن را م  یکسان  یکتاب مقدس هنوز زندگ

 .ات به بار می آوردمعجز دارند 

 

 :درباره کالم خدا نوشت داود

   119:105 ریمزام  من نور است یراهها   یمن چراغ، و برا یهایپا ی کالم تو برا
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 اشعیا نوشت :

کرده، آن    رابیرا س  نیگردد بلکه زم  ی و به آنجابرنم  باردیچنانکه باران و برف از آسمان م  و   11  -  10:   55  ایاشع

م برومند  بارورو  م  سازد یرا  رانان  خورنده  و  تخم  را  برزگر  گردد،    بخشد، یو  صادر  دهانم  از  که  من  کالم  همچنان 

آنچه آن را فرستادم    یو برا  دنخواهدبرگشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهدآور  ثمریخواهد بود. نزد من ب

  .دیکامران خواهدگرد

 

 عیسیِ خداوند فرمود : 

ز  در   4:4  یمت نان  نه محض  انسان  ا  کند،یم  ستیجواب گفت: »مکتوب است  به هر کلمه  که از دهان خدا    یبلکه 

  «.صادرگردد

 

 می باشد مفید 

 

 برای زندگی ما مفید است . نوشت که تمام کتاب مقدس  موتائوسیپولس به ت

تا مرد خدا کامل و    است،  د یمف   نیکی مطلقدر    ت یو اصالح و ترب  هیو تنب  میکتب از الهام خداست و بجهت تعل  یتمام

  17 - 16: 3 موتائوسیت۲ .بشود کوآراستهیبجهت هر عمل ن

 

 : یبرامفید 

 تعلیم یریادگ* ی

 (دیچگونه اشتباه کرد که -کند  ی)گناه را مشخص مو توبیخ  سرزنش* 

 ( دیخود را اصالح کن و روش دهد که چگونه راه ی )نشان م و اصالح  حیتصح* 

 نیکی مطلق در  * آموزش

 ما لیتکم* 

 نیکو عمل هر  ی ما برا ز یتجه* 
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 الهام گرفته از خدا  -کتاب مقدس 

 

  1500  یکتاب مقدس را در ط   سخنان،    دی جدعهد  نفر در    9و    قیدر عهد عتها    آن  نفر   31  که   ، نفر    40مجموعاً  

 سال نوشتند. 

 تناقضی  چ یحال ، ه  نیبودند و با ا  یخ یمختلف تار   یشناختند و از زمان ها  یرا نم  گریکد یاست که اکثر آنها  یهیبد

آن   ا در  ندارد.  ب  ی مزمانی  فقط    ن یوجود  اتفاق  مقدس   که  فتدیتواند  الهام                 توسط    ،  کتاب  تحت  که  افرادی 

 . باشد  شده  نوشتهبودند  ح القدسرو

 دمیدن خدا 

 

 .از الهام خداستکتاب مقدس تمامی رسول نوشت که  پولس

   3:16 موتائوسیت۲  ……کتب از الهام خداست   یتمام

 

در کتاب مقدس که از    جایی استتنها    ن یاست. ا   "  یالهدمیدن    "  ی به معنا  "الهام از خدا  "ترجمه شده    یونان یکلمه  

 شود.  یاستفاده م  این کلمه

به آدم دم  نفَسِ حیاتدرست همانطور که خدا   به  را  خود    نفَسِ حیات  و   یعنی کلمه زنده  را  ، خدا پسر   دی خود را 

 خود خداست.  حیات ی حاو را یزنده است ز مکال ن ی . ادمید کتاب مقدس درون 

 

 :داد  ح یرا توض نی رسول ا  یوحنای

   1:1 وحنای کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.در ابتدا  

 

 شده توسط  دییتأ

 

از    "همزه ای  و    نقطه  "هر    یعنی   -  اتیجزئ  نیبلکه در هر کلمه تا کوچکتر  حثاکلیت مبمقدس نه تنها در    کتاب

 کنند. یم  دییرا تأ  نی ا رسولی  وحنای و  رسول یِو مت نبی  یایخدا الهام گرفته است. ارم
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 ایارم* 

شدن کالم  روند الهام نحوه  ، تا حدی  تنوش یمبود را خدا جانب از  که یالعمل هایکه در مورد دستور زمانی،  ایارم

 .کند یم  مکاشفهرا خدا  

 

که به    ی و همه امتها به توگفتم از روز  هودایو    لیراکه من درباره اسرائ  ی سخنان  یخود گرفته، تمام  یبرا  یطومار»

  36:2 ایارم .سیتا امروز در آن بنو ایوشی امیاز ا یعنیتو تکلم نمودم 

 

م  سندگانینو مقدس  طر   اورا که    یهمه کلمات  ستیبا  یکتاب  آنها    قیاز  با  القدس  می گفت  روح  رو سخن    ی بر 

 الهام گرفته از خدا بود.  ، مستقیماً  ی، هر کلمه در کتاب مقدس اصل  نی . بنابراطوماری می نوشتند

 

 متی*

 متی رسول نوشت : 

نخواهد شد تا همه    لیازتورات هرگز زا  ینقطه ا  اینشود، همزه    لیزا  نیتاآسمان و زم  م،یگویبه شما م  نهیهر آ  رایز

  5:18 یمت .واقع شود

 

 یوحنا * 

 یوحنای رسول نوشت : 

  1:19 مکاشفهخواهند شد،  نیرا که بعد از ا ییزهایکه هستند و چ ییزهایو چ یدی را که د ییزهایچ سیبنو پس

 

شده است. او به    مکاشفهآنها    یکه توسط روح القدس برا   سندیرا بنو  یقیحقا  می بایستکتاب مقدس    سندگانینو

  که در زمان نوشتن    یی زهای چ  راجع به   یا  دندید  ی را که در روح م  چیزهایی از    ،   را  کالمیهر  تا    می نمودآنها الهام  

 .سندیبنو   آن ها را می کرد تا مکاشفهآنها  یبرا   ،اتفاق بی افتد  ندهیدر آ که قرار است ییزها یو چ وجود داشت

 

پروسه  روند افکار   گرفتنالهام    و  عنوان  دق  یبه  کلمات  با  که  طر  ،  شده  انیب  قیبود  رویا  قیاز  و  ی  ها مکاشفات 

 شدند. یم انیب فراطبیعی
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اینکه شخص  با  م  یانسان  سندگانینو  تیاز  ،    یاستفاده  اصلاما  شد  مقدس  کتاب  از  کلمه  طر  یهر    عمل           قی از 

 (.دمیده شده بودبه عبارتی  ای) بود روح القدس الهام گرفته شده ماوراء الطبیعه  

 

 کامالً مبرا از خطاست  کتاب مقدس 

 

مکاشفه  کالم خدا    به قابل اعتماد بودنِکردن  اشاره    به وسیله،    تمام کتاب مقدس  مصون از خطا بودنخدا    در کالم

 . شده است

 رسول پطرس 

 

م   "محکم تر  "خدا    کالم  ر ییتغ  هنگام   کوه  بر رویهنگام حضور    پطرسکه    یاز تجربه بزرگ  یحت   شود  یخوانده 

 :  ، او به نوشتن ادامه داد یتجربه عال  نی ا  فیپس از توص .داشت  عیسیِ خداوند هیبت

 

  ک یدرخشنده در مکان تار  یمثل چراغ  د، یاگر در آن اهتمام کن  د یکن  یکومیکه ن  میدار  محکم تر  زی را ن  ایکالم انب  و

  1:19پطرس  ۲ .شما طلوع کند یتا روز بشکافد و ستاره صبح در دلها

 

 لوقای پزشک 

 

  ل ی که به او تحو  کالمیخود را با نوشتن در مورد    لیشده است. او شرح انج   دییتأ  لوقاکتاب مقدس توسط  صّحت  

را که در    یتا صحّت آن کالم ،    مطالب نوشته شده است  نی ا   کهدهد    یادامه ماینطور   یداده شده است ، آغاز کرد. و

 1:  4لوقا  .یابیدر یاافتهی میآن تعل
 

 رسول یوحنای 

 

 : کتاب مقدس نوشتکل مطلق   قتیدر مورد حق وحنای

کس  و  19:35  وحنای او  دید  که   ی آن  و  است  او راست  و شهادت  م  ی م  شهادت داد  راست  که  ن  دیگویداند    ز یتا شما 

  .دیآور مانیا



16 
 

 پولس رسول 

 

 .استمقبول  قیالکتاب مقدس 

   4:9 موتائوسیت۱قبول تام،  قیاست و ال نیسخن ام نیا

 

 مطلق کتاب مقدساقتدار 

 
 

 نادرست از  درست  شناخت 

 

و اقتدار مطلق در جهان وجود    ی اخالق  اصول  ،   ی مطلق، ارزش ها  مطلق   ق یمدرن ، حقا  ة فلسف  آموزه های برخالف  

را از    درست  میتوان  یمطلق ها است که م  نیهم قیطر   ازکه    شده اند  مکاشفهمطلق ها در کالم خدا    نی ااما همه    دارد.

 ست.ما یزندگ  ی. کتاب مقدس تنها اقتدار مطلق برا  بشناسیم نادرست

 

   119:11 ریمزام .داشتم که مبادا به تو گناه ورزم  یتو را در دل خود مخف  کالم

 

 حقیقی  ل یانج تنها

 

 شده است وجود ندارد. مکاشفهبه جز آنچه در کالم خدا  یگرید حقیقی لیانج  چ یه

به شما رساند،    میاز آنکه ما به آن بشارت داد  ر یغ  یلیاز آسمان، انج  ی فرشته ا  ا یهرگاه ما هم    بلکه   1:8  انیغالط

  .باد مایانات

 

 اقتدار مطلق

 

 یِ خداوند فرمود : سیع  است. محض قتیحق کی  رای کالم خدا اقتدار مطلق است ز 

   17:17 وحنای .است   ( قتیحق ) ینما. کالم تو راست سیتقد خود  ( قتیحق ) یرا به راست شانیا



17 
 

 خواستار اطاعت

 

 طلبد  یما را م و اطاعت یرو یپ ، اقتدار مطلق کالم خدا

  د یمعاشرت مکن یو باو دیرساله اطاعت نکند، بر او نشانه گذار نیسخن ما رادر ا یاگر کس ی ول  3:14 انیکیتسالون۲

  .تا شرمنده شود

 

دل ،    لیبه  خدا  کالم  مطلق  که  اقتدار  بخوان  قیحقاهنگامی  را  بشنو  میآن  را  و    می ،  کنآن   فقطآنگاه    میحفظ            ما 

 فرخنده و برکت دیده باشیم .  میتوان یم

 

است   نیا مکتوب  آن  در  هرآنچه  برحسب  تا  تفکرکن  آن  در  شب  و  روز  بلکه  نشود،  دور  تو  ازدهان  تورات  کتاب 

  1:8 وشعی .شد یخواه ابیکام  نیساخت، و همچن یخواه روز یراه خود را ف نیهمچن  را یز ییمتوجه شده، عمل نما
 

  کتاب مقدس مجموعه کتبِ

 

انتخاب شده اند که    تعلیم دیده ایشود که توسط مردان    یگفته م  ییها  به کتاب  "کتاب مقدس    مجموعه کتبِ  "

کامل و  ای    مکاشفه  نوشته های    شدند ،   ی م  ت یپس از دعا و مطالعه فراوان ، همانگونه که توسط روح القدس هدا

فقط به شصت و شش کتاب    که  مشخص کردند  را که در آن ها وجود داشت ،  تعیین و  خدا نسبت به قومش    جامع

 محدود شده است. 

 است ، استفاده کردند. د یاز عهد جد یبخش  ، کتابیک   ایآ نکه یا نییتع یآزمون برا نی از چند آنها

 

 است نوشته شده رسولافراد نزدیک به یک از  یکی ایرسول  کیتوسط  * 

   به طور گسترده خوانده شده است * 

 تعلیمو  یزندگ یبرا  قابل قبول * 

 شود  یاستفاده م همگانی  ی ها پرستش در* 

 هاسایکل و قبول کل  رشیپذ* مورد 

 شده است بیتصو سایکل کل م یبا تصم *



18 
 

  ک ی در واقع تنها  که    رایوجود ندارد ز  یتناقض  چ یکتاب مقدس را نوشتند. ه  نفرساله ، چهل    1500دوره    کی   یط

منشاء  منبع داشت    و  گرفته  یعنی  وجود  الهام  القدس  روح  همان  از  که  همانطور  کس  هر  القدس.                ،   بودروح 

 .شتنو یم

  شامل آن از کتاب مقدس    ی به عنوان بخش  دینبا  گر ید  یها   که کتاب  میدان  یاز کجا م"بپرسند ،    یاست برخ  ممکن

و      –هستند    یموضوع اصل   کی   یمقدس دارا  یها  شود که همه کتاب  یم  افتی  تیواقع   نیدر ا  پاسخ   "شدند؟  یم

 . است گناهکار تیبشر نجات دهنده و منجیبه عنوان   خداوندِحیمس یسیع مکاشفه ، آن

 

و   ،    ییشگویپنبوت  ، وعده ها  و    قربانیها  ع  قیعهد عت  ی ها   پرستشها  به  م  یِ خداوندسیهمه  کنند. عهد    یاشاره 

بر رو  یداستان زندگ   دیجد ارائه م  نیزم  یاو را  با مرگ خود    یبه ما  او  به آنچه  ، و  ما    یبرا  بر روی صلیبدهد 

 . منتظر چی هستیم نده یکه در آ د یگو ی کند و به ما م یکرده اشاره م ی داریخر

 

 .و بر آن صحه گذاشت کرد دییرا تأ قیو سه کتاب از عهد عت ستیب خود  میدر تعال عیسیِ خداوند

 

 آپوکریفا 

 

،    زین  یگرید  یکتابها  ،  قیدر دوره عهد عت اول  ا  الهیداناننوشته شده است. در طول قرن  آثار را    نیکتاب مقدس 

 .ستندیکتاب ها الهام گرفته از خدا ن نی از ا  یار یکه بس رسیدندتوافق  به مطالعه کردند ، و 

 

ها    کتاب  نیآنها شد. ا ها بعداً توسط کلیسای کاتولیک رم پذیرفته شد و بخشی از کتاب مقدس    از این کتاب  برخی

 شوند.  یم دهینام فایآپوکر

 

Apocrypha    باشد    د انتخاب شدهتوان  یم به این خاطر  نام    نی . امی باشد  "راز" ای  "مخفی و پنهان"  یبه معنا  یونان یدر

ا  خ ی، تار   سندهینو  که چون  ا  ی مشکوک است. برخ  اریکتاب ها بس  ن ینگارش و منشأ  و    حکایت هاها    کتاب  نی از 

با  را    یمتناقض  تعالیم الها  ییها  کتابدر مقایسه  انتخاب شده اند  مکه با دقت به عنوان کالم      ارائه   گرفته از خداوند 

 .دهند یم
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  ر یبا سا   سهیبودند که در مقا  ینکات  ی داشتند و حاو  یگری داشتند ، مسح د   ی گریآنها روح د  را یآنها رد شدند ز   اکثر

 شدند. یم  یتلق خطامقدس  یکتاب ها

 

مطلقی  که آنها را با همان اقتدار    میمراقب باش  دیهستند ، ما با  یجالب  یخ یاطالعات تار  ی کتابها حاو  نی که ا  یحال  در

  .می، قبول نکن میشناس یم تیکه ما در کتاب مقدس به رسم 

 

ب   ی براتوجه:   ا  شتریکسب اطالعات  پ  ن یدر مورد   ، درباره کتاب مقدس ،    زیکتاب همه چ  میکن  یم  شنهادیموضوع 

 .دیرا بخوان Fleming H. Revell، منتشر شده توسط  Sidney Collettنوشته 

 

 فوق کتاب مقدس ما اتِمکاشف

 

کدام از آنها    چ یحال ، ه  نی امروزه معتبر هستند. با ا  گیهم  هافرشته    ظاهر شدنها و    ییشگوی،  پ  اهاخواب ها و روی

آنچه که کتاب مقدس به  به ما هشدار داده شده است    کالم خداتوانند همان اقتدار کالم خدا را داشته باشند. در    ینم

و    رویاها،    ییشگویپ  نبوت یا  با  یوجود دارد که کس  یجد   رخط  نی . امینده  رییتغ  ای  م یاضافه نکن  چیزی  آموزد  یم

 را به کالم خدا اضافه کند.  "اتیجزئ" رهیغ

 

مکتوب در  یایخدا بال د،یفزا یبر آنهاب یکه اگر کس  دهمی کتاب را بشنود، شهادت م نیهر کس را که کالم نبوت ا رایز

  ات یاو را از درخت ح  بیکم کند، خدا نص  یزینبوت چ  نی از کالم ا  یخواهد افزود. و هر گاه کس  یکتاب را برو  نیا

 19 – 18: 22 مکاشفه .منقطع خواهد کرد  ت،کتاب نوشته اس نیکه در ا یی زهایو از شهر مقدس و از چ

 

سپس    قیحقا  نی هستند. ا  قتیاز حق  ی عناصر بزرگ  یحاو  نیدروغ  مذاهبو    فرقه ها،    ن ی دروغ  تعالیمها ،    بیاکثر فر

  ص یرا از خطا تشخ   قتیتوان حق  ی، م  ارواح  صیتشخ   هدیه  قید. از طر نشو  یم  ختهیآم  یطانیشوحیله های    بیبا فر

 داد.
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 ی اصل ی ها زبان

 

عت  کتاب نوشته شده است. عهد  به سه زبان  عبر  قیمقدس در اصل  به زبان    از   یینوشته شده است. بخشها  ی عمدتاً 

 نوشته شده است.  ی ونانیبه زبان  دیعهد جد  و نوشته شده است ی به زبان آرام ایو نحم لیادانکتاب 

 

 ترجمه ها 

 

از کتاب مقدس به زبان    یمختلف  یها ترجمه شده است. ترجمه ها  از زبان  یاریکتاب مقدس به بسها ،    در طول سال

به   یو معن  رجوع کردند  یاصل   یبه زبان ها   الهیدانان،    اصلی و اساسیترجمه    ک یوجود دارد. در    یسیانگل کلمه 

 کرده اند. انیب یم یکلمه کلمات را از متون قد

  ق ی مترجم انتخاب دق  فهیدارند ، وظ  ی زیو متما  قیدق  یهر کلمه معنا  ی برا  یونانیو    یعبر  ی اصل  یها   آنجا که زبان   از

انگل بهتر  ی آناصل  ی بوده است که معنا  یس یکلمه در زبان  به  ا .  وجه منتقل کند  نی را  ، از آنجا که زبان    نیبا  حال 

انی ای  از مع یبرخ نه آنکه از متن اصلی چیزی کم شده باشد بلکه ،  ستین و کامل قیدق یزبان اصل  ةبه انداز  یسیانگل

 از قلم افتاده است.  که درک بهتری می تواند از آن به ما دهد 

  و   اند  چالش داشته  نیدر غلبه بر ا  یسع  منتشر شده  یترجمه ها  ریو سا    Amplified    انگلیسی ورژن  مقدس  کتاب

مطالعه  اریبسهای  مقدس    کتاب برای  ماه  و  هستند  عالی  نظر  تا حدود  تیاز  توان گفت  ی،  به    ثقیل  می  و  هستند 

 شوند. یخوانده نم  ی راحت

 

 روان(   –ی ) آزاد  ری تفسترجمه 

 

  تفسیر کردند کتاب مقدس را کلمه به کلمه ترجمه کنند. در عوض ، آنها آن را    ینم  ی سع  الهیدانان اوقات ،    برخی

  را ینسخه ها آسان تر است ز  نیا  و فهم است که آنها آن را فکر به فکر ترجمه کرده اند. درک  یبدان معن نیکردند. ا

 است.  یعال  روخوانی و مطالعه سطحی  یو برا ابدی  یم انیما راحت تر جر  مادری زبان به

از ترجمه    یبرا ولی   بهتر است   ، برا  ق یاستفاده شود که دق  اصلیمطالعه کتاب مقدس  باشد.    از ، ما    کتاب  ن یا   ی تر 

 .میکن یاستفاده م )که به زودی آن را به چاپ خواهیم رساند( کتاب مقدس  و جدیدِ POV ترجمه قدیم 
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 عهد کتاب 
 

  اریدر مورد کتاب مقدس بس یاساس  قیاز حقا ی، درک برخ قیعهد عت یاصل  نیاز مضام  یبرخ ةمطالع ورود به قبل از 

 . می باشد " کتاب ها " یبه معنا  "کتاب مقدسبایبل یا  "مهم است. کلمه 

 شود. یگفته م  دیو عهد جد  قیشده است و به آنها عهد عت میتقس یمقدس به دو بخش اصل  کتاب

 

 ف یتعر

 

چند طرف است. کتاب مقدس شامل    ایدو    نی ب  ،  منعقد شده   یِتوافقنامه جد   ک ی،    عهدعهد است.    یک   نامه  تیوص

 است که خداوند با قوم خود بسته است.   ییها مانیعهد و پ

منتظر کار که مشتاقانه با بشر بسته است. ،  ح یاست که خدا قبل از آمدن مس ی میقد  ی ها مانیشامل عهد و پ  ق یعت  عهد 

مس  تکمیل خداوندِحیشده  جد    عهد  مبنای    دیجد   پیمانیشامل    دی است.  بر  که  باشد  مس  تکمیلکار  می    ِح یشده 

 است.  نیزم  بر روی خداوند

 

 ق یعهد عت
 

 انبیاء   *

 : مهم است نبی یک  نوشته شده است ، درک عملکرد انبیاء توسط  قیآنجا که شانزده کتاب از عهد عت از

 گفتند. قوم بهآنها کالم خدا را  *

 بودند. هودایو  لیخدا در برابر پادشاهان و قوم اسرائ یسخنگو آنها* 

 کردند.  ییشگو یپ  داوری خدا را نبوت وآنها نسبت به گناه هشدار دادند و  *

با    ی م  *   را  آنها  در  شاقولِتوان  شده  ، موس  عا  کتاب  ذکر  دانست  توسط    برابر  قرار بنّایان  که  استفاده                مورد 

 .  در حال ساخت را صاف نگه دارند ساختمانِ ةگرفت تا گوشمی 

 

ا انبیاء   م  انسان  با  خدا    از جانبجهت که    نیاز  با    ی صحبت  بودند.    کاهنان کردند   از جانبکاهنان  چون  متفاوت 

 کردند.می با خدا صحبت  انسان
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 کتاب  39 * 

 و نه کتاب وجود دارد.  یس قیعهد عت در

مرتب شده اند. به عنوان    ینشده اند. در عوض آنها بر اساس دسته بند  میتنظ  یزمان  بیبه ترت  قیعهد عت  یها  کتاب

، کتابها با هم چ  یمثال  اند    دهی شعر  اینکهشده  الهیدانان  اکثر محققان  با  ا  و  نظر دارند که    ن ی تر  یمیقد   وبیاتفاق 

 کتاب در کتاب مقدس است.

 

 ت یاهم* 

، از دو سوم آنچه    می ریبگ  دهی. اما اگر آن را ناد ستیمهم ن  آنقدر مطالعه    یبرا   قیعهد عت  ند یگو  ی هستند که م  ی افراد

  ی برا   یی، بلکه الگو  "ستی ن  هودیاز نژاد    خ یتار   کیفقط  "  قی! عهد عتمیکن  یم  یخداوند به ما گفته است چشم پوش

 ماست.  یها  خدمتو  یزندگ

برا   اصلی  شالوده  عهد عتیق برا  یرا  را    و همچنین شالوده ایکند.    یما فراهم م  یزندگ   یدرک هدف خالق خدا 

بازگرداندن ما  احیاء و  ینقشه و هدف خدا را برا  تا  کند یخدا فراهم مآزادی بخش  محبتبزرگ  نقشةدرک  یبرا

 . شود مکاشفه،  دیکه ما را به شکل خود آفر  ی، داشتن و انجام هر آنچه در قلب او بود ، هنگام بودنبه 

 

کرد.   میشده است ، متمرکز خواه مکاشفه قیکه در عهد عت یاصل قیاز حقا یمطالعه ، ما توجه خود را به برخ  نی در ا

  ی زهای، همه چ  انجام داده خود  قوم  یبرا   خدا  ی کهزیو شگفت انگ  یغن  یزهایچ  همه  است   رممکنیغ  کتاب  کیدر  

صفحات به ما وعده داده است ،    نی ا  ق یرا که از طر  یزیشگفت انگ   یزها یهمه چ  ا یداده    میرا که تعل  یزیشگفت انگ

 .نمودمطالعه 

 

  مابقی   که  مختصری از طرح کلی،    قیعهد عت  بر است    یمقدمه ا   نیآغاز خواهد بود. ا   کی مطالعه  این  کتاب و    ن یا

 ! اضافه می کنید  مکاشفهخود را به آن  عمر

 

افراد  قول داده هنوز هم ادامه دارد.  می. آنچه خداوند به ابراهقابل اجراستخداوند به آدم و حوا گفت هنوز هم  آنچه

. به  کردند  یکند ، برآورده م   جادیآنها ا   ی قصد داشت برا  ح ی، به آنچه که مس  مانیخود را  با ا  یازهاین  قیعهد عت  در

 .میکن ی ما انجام داده است نگاه م یبرا  ح ی، به آنچه مس مانیبا اما ،  ی امروز ماندارانیعنوان ا
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 درس اول  دوره کردن یبرا  هایی پرسش

 

تمام کتاب مقدس با الهام از خدا  می گوید   "،  3:16 موتائوسیت دومدر   عبارتی که منظور از  ( 1

 ؟ دیکن ف یروند الهام کتاب مقدس را توص  ست؟ ی چ "استداده شده 

 

 

 

 

 

 

  "اقتدار مطلق کتاب مقدس"و  "مبرا از خطاست همه کتاب مقدس  ". منظور از اصطالحات 2

 ؟  کند  یم   اثباترا  قیحقا نیو اساس ا ه یکه پا  دیرا ارائه دهآدرس آیاتی  ست؟یچ

 

 

 

 

 

 

به   که چرا کتاب مقدس فقط دی ده حیتوض ست؟ یچ  "مجموعه کتب کتاب مقدس". منظور از عبارت 3

 ؟   شصت و شش کتاب محدود شده است
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 درس دوم

 ق یدوره عهد عت یاصل عیوقا

 

  ع یوقا  نیتر  قیاز عم  یداد. در صورت لزوم ، برخ  میخواه  مورد بررسی قراررا    خ یسال تار  3600درس ، ما    نی در ا

که    می باشد  ی کل  ی نما  بررسی اجمالی یا  ک ی  جادیا   ی برا  ن ی. ارندیگ  ی قرار م  یدو پاراگراف مورد بررس   ای  کی در  

 .رندیدر آن قرار گ گریتمام دروس د

به بخش  اگر  از اطالعات ،  یادیبا حجم ز  روبه رو شدنهنگام   ، درک آن   میکن  میتقس  "قابل هضم"  یها   آن را 

 کرد.  میدوره تقس 9توان آن را به  یشود و م  یسال را شامل م  3600حدود   قیشود. عهد عت یآسان تر م

 

 ق.م.  2350تا   4000 - لیتا س پیدایش* 

 

 ق.م.  1840تا   2350 - ارخانیپطر دوره* 

 

 ق.م.  1440تا   1840 -در مصر  لیاسرائ بنی* 

 

 ق.م.  1400تا  1440 -* از مصر به کنعان 

 

 ق.م.  1051تا  1400 - داوران * دوره 

 

 ق.م.  931تا  1051 - لیاسرائ یپادشاه سیتأس* 

 

 ق.م.  586تا  931 - بردگی -شد  میتقس ی* پادشاه

 

 ق.م.  535تا   605 - ها  یبابل بردگی  * 

 

 ق.م.  400تا  535 - * بازگشت و بازسازی 
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 ل یتا س پیدایشاز 
 

 ق.م  2350تا  4000

 پیدایش 

 

 :دهدکه به ما آغاز و شروع موارد زیر را ارائه می   است  نخستینکتاب ،  شیدایپ

 جهان * 

 بشر  * نسل

 * رابطه خدا با انسان 

 * گناه

 نده یآ در دهنده  نجات  کی از ، ی ی* وعده ها

 مرگ* 

 مختلف  یها  زبان* 

 هودی * قوم

 خدا از خودش مکاشفة *

 

 شود یبشر م نسلگناه وارد 

 

ه  ن یزم  خداوند داشت   نیزم  یرو   که  را   ی زیچ  ر و  را    و سپس   ،   دیآفر  وجود  و حوا  نمودآدم  آنها  خلق  اشرف  . 

 :که او بودند مخلوقات 

 

 شدند او خلق  به شباهت * 

 د نتسلط داشته باش نشیتا بر همه آفر ند شد دهیآفر* 

 ندشد خلقباشکوه  یداشتن سرنوشت یبرا* 

 ندشد خلق  داشتن رابطه با خدا یبرا* 

 ند شد خلق با خدا مشارکتداشتن  یبرا* 
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به آنها    خداوند  باغ عدن قرار داد و  از همه چ  یکه م   فرمودآنها را در  به جز   باغ در    زیتوانند    ک ی  ةو یماز    بخورند 

 است.   یریرابطه اطاعت پذ ، کرد که رابطه انسان با او  مقررخداوند ،  درخت

 

آن درخت    وهیمکردند. آنها از  سرکشیآنچه خدا گفته بود  هیافتاده است. حوا و سپس آدم عل  یچه اتفاق میدان یم ما

 :منجر شد به  آنها سرکشیخوردند و 

 

 از خدا  یگانگیبدوری و  *

 ترس از حضور او  *

 مذمت دیگران ) دیگران را مقصر دانستن( *

 از دست دادن سلطه بر خلقت *

 و جالل خدا صورت دست دادن  از* 

 دن یکش رنج *

 مرگ* 

 

 اولین قربانی 

 

برا  حوا    پوشاندن   یخدا  و  پوست آدم  از  هایی  ا  لباسی  و  کرد            ن یاول    -بود    وانیح  ک یمرگ    نیاول  نی درست 

 انجام شد. انسان  خاطرکه به  قربانی ای

 

 کننده(   دیبازخر ة نجات دهنده )وعد نیاول

 

رها   دیآنها را بدون ام  کرد ،  یاعالم م  را  گناه آنها به وجود آمده بود   جهیرا که در نت ییها   که خداوند لعنت  همانطور

 زن داد. ذریت در مورد  یزیشگفت انگ وعدهنکرد. او به آنها 

 

تو را خواهد کوب  گذارم؛ یم  یو  ت یتو و ذر  تیذر  ان یتو و زن، و در م  ان یوعداوت در م پاشنه و  د یاو سر  را    ی وتو 

  3:15 شیدایپ «.دیکوب یخواه
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 اولین قتل 

 

را    لیهاب  قائن.  میخوان  یقتل م  نیآنها ، از حسادت و اول  یها   قربانی، از    لیو هاب  قائنما از تولد  ،    4  باب  شیدایپ  در

 بود. شرارت پیوستهافکار بشر به طور   و حتیشد  ی آدم و حوا ، اوضاع بدتر م زمان گناه از کشت.

 

د  و  6:5  شیدایپ زم  دیخداوند  در  انسان  شرارت  خ  اریبس  نیکه  از  هرتصور  و  و  یالهایاست،  محض    ، یدل  دائم 

  .شرارت است

 ل یس

 

ایهر    در خداوند    دوره  حت  ایماندارانی،  ش  یدارد.  و  وحشتناک  زمان  از    یطانیدر  راه   سیلقبل  خدا  با  خنوخ   ،             

 خدا او را برگرفت. را ینشد؛ ز افتی  گرید کهرفت  یم

 

و پرندگان   واناتیبشر و ح  نسلحفظ    یبرا   برایی ای  کشت  که  دیبه او بگو   ستتوان  یبود که خدا م  یمرد صالح   نوح

  .بسازد

 خدا نبودند.  عی، زنان و مردان مط نیزم  یرو  زیهمه چ یخدا و نابود داوریپس از  یحت

 

 برج بابل 

 

.  ار جمع شدندعشن  نیدر عوض ، در سرزم  آنها داد. اما  فرمان  نیزم ساختنو پر  شدن    ریکث  بارور وخداوند مردم را به  

 را پر نکنند. ن یو دوباره زم -پراکنده نشوند  ن یسطح زم ی گرفتند که در آنجا بمانند و رو میآنها تصم

 

  م، یکن  دایپ  شتنیخو  یبرا  یرا که سرش به آسمان برسد، تا نام   یو برج  م،یخود بنا نه  یبرا  یشهر  دییای: »بوگفتند

  11:4 شیدایپ «.میپراکنده شو نیتمام زم ی مبادا بر رو
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 کردند.  شورشخدا  هیآنها عل

کار را شروع کرده اند،    نیزبان و ا  کیرا    شانیا عی است و جم  ی کیخداوند گفت: »همانا قوم    و    8 -  6:  11  شیدایپ

رادر آنجا مشوش    شانیو زبان ا  میممتنع نخواهد شد. اکنون نازل شو  شانیکه قصد آن بکنند، از ا  یکار  چیواالن ه

شهر    یپراکنده ساخت و از بنا  نیتمام زم  یرا از آنجا بر رو   شانیرانفهمند.« پس خداوند ا  گریکدیتا سخن    میساز

  .بازماندند

 

 شهر را متوقف کردند.  ساختنپراکنده کرد ، و آنها  نیپس خداوند آنها را از آنجا در سرتاسر زم

تواند هر    یزبان مشترک ، بشر م   کی وحدت هدف و    نکته مهم است که خداوند فرموده است که با  ن یبه ا  توجه

 انجام دهد.   یکار

 

   ارخانیپطر دوره
 

 سال ق.م  1840تا  2350

 

قبل از    همچنین قبیله های عبرانی ای که و  عبری داشتند  داده شده بود که نژاد    یبه کسان  دی در عهد جد  ارْخیپَطرِ  لقب

  ، ی همچنین ارخانیپطر و سر سیبود. رئ آن مرد نیمسن تر لهیقب کی  رئیس،  ارخانیدوره پطر. در بودند  یزمان موس

    بود. خود  خانواده کاهن

 

 وبیا

 

هم در  کتاب    نی تر  یمیقد   وبیا به  و  است  مقدس  پدرانهاست.    ارْخیپَطرِنمونه    نیاول  بیترت  نیکتاب  و    محبت 

 : ی که می خوانیم وقتد  شو یمشخص مبودن او خانواده  سر کهانت

 

و بامدادان    نمودیم  سیرا تقد  شان یفرستاده، ا  وبیا  رفت،یبسر م  شان یا  ی مهمان  ی که چون دوره روزها  شد یواقع م  و

من گناه کرده،    پسران  دی: »شاگفتیم  وبیا  رایز  د،یگذرانیم  شانیبه شماره همه ا  ،یسوختن  یها   یبرخاسته، قربان

  1:5 وبیا .کرد یم  نیچن شهیهم وبیخدا را در دل خود ترک نموده باشند« و ا
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 او اعالم کرد:،  مشکالت  همه آندر میان  . اما دیگو یاو به ما م  یدرباره از دست دادن خانواده و سالمت وبیکتاب ا

تا به ابد    ی و سرب بر صخرها  نیو با قلم آهن  د،یگردیثبت م  ی! کاش که در کتابشدیکه سخنانم االن نوشته م  کاش

پوست  نیبرخاست. و بعد از آنکه ا خواهد نیآخر، بر زم امیمن زنده است، و در ا یکه ول دانمی! و من مشدیکنده م

   26 - 23: 19 وبیا .دیخدا را خواهم د زیمن تلف شود، بدون جسدم ن

 

 و اسحاق  م یابراه

 

بعد  م یابراه تا    ارْخ یپَطرِ   ینمونه  فراخواند  اور  از  را  او  دوباره    یابد   عهداست. خداوند  را  بشر  قوم  با  و  برقرار کند 

 را برپا دارد. لیاسرائ

 و سارا شد.  می خنده است و تولد او باعث خنده ابراه  یبه معنا اسحاقاسحاق بود.   ، میابراه ِِ موعود پسر

فروخت. کتاب    عقوب یخود را به    زادگینخستاما    بزرگتر بوداگرچه    سوی. ععقوبیو    سو یدو پسر داشت ، ع  اسحاق

بودن    سر  ازیاز امت  شیب  دنیا نی ا یزهای، به چ  سوی. در واقع ، عخوار شمرد  را  خود    او نخست زادگی دیگو  یمقدس م

 داد.  یم تیاهم  خود بودن ،خانواده  کاهن ای

 

 ( لی )اسرائ عقوبی

 

با فر  عقوبی ه قرار  شد  داده   ةوعد   مسیراز    یرا بدست آورد و بخش  نخستزادگی ،    ب یپسر کوچک اسحاق بود که 

را به    اوکرد. خدا نام    رییاو تغ  یآغاز شد ، اما او خدا را مالقات کرد و زندگ   بیفر  کی عنوان    بااو    یزندگ.  گرفت

ا   اشتدوازده پسر د  ل ی. اسرائحکومت می کند  خداهمچون  کسی که    ی داد که به معنا  رییتغ  لیاسرائ   ن یو فرزندان 

 شدند. لیاسرائ له یپسران دوازده قب

 

 وسف ی

 

فروختند. او به عنوان برده به دروغ متهم    یاو را به بردگ   ش بود ، اما برادران حسود  لیمورد عالقه اسرائ  پسر  ، وسفی

 .کامیاب می شدهر جا که بود  وسفیکرد تا در کنار فرعون باشد.   بلندشد و به زندان افتاد ، اما از آنجا خدا او را 
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برادران    وسفی که    یهنگام نقل   ی ، همه خانواده ها  ندشد  دوباره متحد  عقوب یو  خود  با  به مصر  نفر(  آنها )هفتاد 

 کرد. رییتغ نی ا  ی ،دوره زمان  ی اما در طمنتقل شدند ،  یشرافتمندانه ا  تیموقع  یک مکان کردند. آنها به

 

زورآور    تینهایو ب  ریبارور و منتشر شدند، وکث  لیاسرائ  یآن طبقه مردند. و بن  یو همه برادرانش، و تمام  وسفی  و

را نشناخت. و به قوم خودگفت:   وسفیبر مصربرخاست که    گرید  ی پر گشت. اما پادشاه  شان یازا  نی. و زمدندیگرد

  9  - 6: 1  خروج .زورآورترند و ادهیاز ما ز لیاسرائ  ی»همانا قوم بن

 

 در مصر  لیاسرائ  فرزندان
 

 ق. م  1440تا  1840

 

 شد. یم شتریب زیگرفتند ، تعداد آنها ن یقرار م  تیمورد آزار و اذ شتریبود و هر چه ب لیاسرائ یخداوند بر بنبرکات 

. و  نمودندیاحتراز م  لیاسرائ  ی و از بن  دند، یو منتشر گرد  د یمتزا  ادتریساختند، ز  لیرا ذل  شانیا  شتریچندانکه ب  کنیل

و هر   یوخشت ساز یسخت، به گل کار یرا به بندگ شانیا ی به ظلم خدمت گرفتند. و جانها لیاسرائ  یاز بن انیمصر

  14 - 12:  1 خروج .بودبه ظلم  می نهادند شانیکه بر ا ی. و هر خدمتیتلخ ساختند ، ییگونه عمل صحرا

 

 موسی 

 

به    یموس  ی. وقتندازندی، دستور داد که همه پسران متولد شده را به رودخانه ب  لیاسرائ  ی کاهش تعداد بن  یفرعون برا 

را برداشت    ینتوانست او را پنهان نگه دارد ، سبد  گریسه ماه پنهان کرد. سپس ، چون د یمادرش او را براآمد ،    ایدن

 انداخت.قرار داد و آن را در رودخانه   ی را در سبد یوس. او م عایق نمود تا غرق نشود و آن را تا آنجا که ممکن بود  

و مراقبت از    ی پرستار  ی کرد و مادر خودش را برا  دا یفرعون نوزاد را پ  گذاشته بود. دختر  ی موس  ی دستش را رو  خدا 

 او استخدام کرد.

  ی برده عبر  یمصر  کی دیکه د  یهنگام یحال ، در چهل سالگ نیبه عنوان پسر دختر فرعون بزرگ شد. و با ا یموس

 فرار کند.  ده ماندنشزن  یو مجبور شد برا  از جانب قومش شناسایی شدرا کشت. او   یمصر آن زند ،   یرا کتک م 
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که در    یروز او متوقف شد تا بوته ا   ک یکرد. و سپس ،  یزندگ  انیدبه عنوان چوپان در م   را  دیگر چهل سال    یموس

 را از مصر نجات دهد.ش حبت کرد و او را فراخواند تا قومخدا با او صکه  کند یبررسمی سوخت را اما نآتش بود 

 

 بالده 

 

موس  یهنگام خداوند  بخواهد    یکه  فرعون  از  تا  فرستاد  او  لیاسرائ  بنیرا   ، کند  رها  را  را  کرد  درخواستش  . رد 

کند،    رهارا    ان را فرعون حاضر شود آن  نکهیاز ا  قبلبود.(  ی زندگی می کرد ، او مرده  موس   یکودک  ی که در )فرعون

 فرستاد.  انیبر سر مصر بالخداوند ده 

 

 به خون شد. لی، تبد دندیپرست یم خدا یک را به عنوان آن  که آنها لین رود* 

 آمدند و همه جا بودند. رونیاز رودخانه ب قورباغه  * هزاران

 شد.  تبدیل  به پشه ها و شپش نی* گرد و غبار زم

 . آمد زیهمه چ   رویمگس ها  انواع* 

 آنها شد.  و گوسفندان  و گاوان  و شتران  و االغان اسبان  مواشی آنان ،  باعث مرگوبایی بسیار سخت  *

 . داشتند سوزش دیشد دمل هایمانده بودند ، در  یکه باق  یواناتی* هم مردم و هم ح

 . ردم یاز خانه مانده بود م رون یکه ب یوانیح ایکه هر شخص  فرو ریخت ییرویچنان ن با * تگرگ

 درختان را خوردند.  ی، حت  زیها همه چشد. آن ی نم دهید نی* آنقدر ملخ آمد که زم

 شد.  یبود که احساس م آنقدر شدید ی کی. تاردیرا پوشان نیبه مدت سه روز زم یظیغل یکی* تار

 

 .دی ورز می شد تا از خدا اطاعت کند ، اما او امتناع  ی، به فرعون فرصت داده م  بالاز هر  بعد

 

  بود. لیاسرائ یبنهمچنین و  ان یمصرنخستزاده های آخر مرگ  بالی* 

هایخدا   آنها    نیا   یبرا   لیاسرائ  یبن  بهرا    مخصوصی  دستورالعمل  بود.  داده  بایستشب  را    می  ای             ی قربان   بره 

به    آن  و خونمی کردند   قائمهرا  بامی زدنددر    سر در و دو  آنها  و  لباس ،  را    یقربان  دی.  سفر    یبرا  آماده  پوشیده 

که خدا را اطاعت    ییآنها  -  چارچوب در نزدندکه خون را به    ها  ی لیاسرائ  ی بن  آن دسته از هایی از    زاده بخورند. نخست

ی تحقق هنگام این اتفاق در عهد جدید  فصح بود و    دیع  نیاول  نی. امردند    انیمصرهای    نخستزاده  اهمراه ب  -نکردند  
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درست مانند زدن خون به سر ،  نجات ما  پوشش    یرا برا   شخونو  شد    یقربان  بیصل  یبر رو    خداوندیِسیکه عیافت  

 ، ارائه داد. در و دوقائمه در 

 

بب  د،یباشیکه درآنها م  یی شما خواهد بود، بر خانه ها  ی برا  ی آن خون، عالمت  و از شماخواهم    نم، یو چون خون را 

  12:13 خروج .هالک شما بر شما نخواهد آمد  یآن بال برا زنم، یمصر را م نیکه زم یگذشت و هنگام

 

 کنعان از مصر تا 
 

 ق. م  1400تا  1440

 سرخ  یایدر  شکافته شدن

 

نفر به    یهفتاد   ، بودند  مکان کرده  نقل  مصر  به  مرگ    لیتبد  رومندین  جمعیت  کی که  از  پس  فرعون  بودند.  شده 

خود را فرستاد تا    لشکرداد و    رییخود را تغ  می. اما پس از آن ، او تصم"کرد    رونیب  نی آنها را از زم"،    نخستزاده ها

 آنها را برگرداند. 

از    ی . خداوند ستونبودندسرخ در جلو و ارتش فرعون در پشت    ی ای، در   ن یگرفتار شدند. کوهها در طرف  لیاسرائ  یبن

  ان یمصر  سمتنور بود ، اما در    لیاسرائ  یبن  سمتآنها و ارتش قرار داد تا از آنها محافظت کند. در    نیابر و آتش ب

 خشک عبور کردند.  نی از زم تیو جمع ختیسرخ را از هم گس یا یبود. سپس خداوند در ک یوا تاره

 غرق شدند. آنانو  ختیآنها فرو ر  ی، آب بر رو  ندداشتقوم اسرائیل را  بیکه ارتش مصر قصد تعق یهنگام

 

 دادن شریعت 

 

پنجاه روز پس    قاًیکردند. دق  س یآنها به مدت سه روز خود را تقد  کرد و در آنجا  تیهدا  نایرا به کوه س  قومخداوند  

     ،   ن یزمروی  از    یِ خداوند سی ع  رفتن صادر شد. پنجاه روز پس از    شریعت فصح ،    دیع  ن یاز اول  بعداز ترک مصر ،  

 .سدیرا بر قلب ما بنو  شریعتروح القدس آمد تا 
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  ار یبس  یآمد، و آواز کرنا  دیبرکوه پد  ظیبرقها و ابر غلواقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح، که رعدها و    و

  رون یمالقات خدا ازلشکرگاه ب  یقوم را برا  ی. و موسدندیقوم که در لشکرگاه بودند، بلرز  یکه تمام  یسخت، بطور

پا ا  انیآورد، و در  تمامستادندیکوه  ز  نایکوه س  ی. و  و    در آتش  راخداوندیرا دود فرو گرفت،  بر آن نزول کرد، 

ا م  یدودش مثل دود کوره  تمام  شد،یباال  متزلزل گرد  یو  کرنا زدیکوه سخت  ز  ادهی. و چون آواز  سخت   ادهیو 

بر کوه س  یموس  شد،ینواخته م زبان جواب داد. و خداوند  به  را  او  و خدا  و    نای سخن گفت،  نازل شد،  قله کوه  بر 

  20 - 16: 19 خروج .اال رفتب یبه قله کوه خواند، و موس ار یخداوند موس

 

 یی گوساله طال

 

آنها    نکهیا   با  بودند ،  دهیاو را د  زیشگفت انگ  یآنها کارها  نکهیا  با   -کرد    یبا خداوند صحبت م  یموس  هنگامی که

  داد ، مردم با کمک   یم  یرا به موس  مهیخ  یو نقشه ها  شریعتخداوند    وقتی  –  دندیاو را در رعد و برق شن  یصدا

 ساختند و آن را پرستش کردند.  ییگوساله طال  کیهارون  

آنها    یبرا  یملت بزرگ خواهم ساخت. اما موس  کیافراد را نابود خواهم کرد و از تو    نی گفت ، من ا  یبه موس  خدا

 .دیشفاعت کرد و خدا آنها را بخش

را به    یروز یپ  نی سرزم  ن یآنها در ا   یتواند برا   ی نداشتند که خدا م  باور کنعان آمدند ، اما آنها    یبه مرزها   ل یاسرائ  یبن

 سرگردان بودند. ابانی، و آنها چهل سال در ب ارمغان آورد

 

 ن ی گرفتن زم -  داوراندوره 
 

 ق .م  1051تا  1400
 

را بر عهده گرفت که چهل سال    لیاسرائ  قوم یرهبر  وشعیب دفن شد.  یدرگذشت و توسط خدا در کوه حور   یموس

 دوباره به مرز کنعان آمدند.بعد ، آنها 

ا  کی   یها   هم خداوند آب   باز را خشک کرد.  از رو   رود بار    ن ی رودخانه  مردم  و  بود  عبور    ن یزم  یاردن  خشک 

 .نمودندکنعان  نیسرزم تصرف شروع به  و آنها ندختیفرو ر یعیطبفرا به طور  اریحا  یوارهایکردند. د
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،    ی الو  لهیخود را داشتند ، به جز قب  زمینیعنی هر کدام از آن قبیله ها  شد    بندی  میتقس،    لهیهر قب  با  کنعان  سرزمین  

 . کاهنانه بود لهیقبکه 

ا   لیاسرائ  کشور خدا پادشاه آنها    چون  اطراف متفاوت بود  یهاکشور  با    ،  نداشت  یانسان  یجهت که پادشاه  نیاز 

 بودند:  افراد نی ا  یبر آنها حکومت کنند. داوران اصل  داشتند که  داورانی، آنها  یوشع  یرهبر در پیبود. 

 

 داور نیاول -  لیعتنئ *

 زن  کی - هدبور *

 دالور یمرد توانا -جدعون  *

 فتاح ی *

 ایلون * 

 داور نیآخر-مرد قدرتمند -* سامسون 

 

 ل ی اسرائ  یپادشاه  س ی تأس
 

 ق.م   931تا  1051

 

 کنند  یپادشاه را طلب م  کی قوم 

 

خواستار  شد  سالخورده  سموئیل  یوقت مردم  ا  یک  ،  از  آنها  شدند.  گ  نکه یپادشاه  قرار  خداوند  فرمان    رند یتحت 

 . دیگوش ده به آنها داد خداکه  ی و خداوند به آنها اجازه داد راه خود را داشته باشند. به اخطار سرکشی نمودند

 

که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند   رایگفتند بشنو، زگفت: »آواز قوم را در هرچه به تو  لیخداوند به سموئ و

  8:7 لیسموئ۱ .میننما یپادشاه شانیتا برا

 :این موارد را برای خود بر می داردپادشاه  یک  او به آنها هشدار داد که 
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 خودش ی برا را پسرانشان  * 

 خودش یبرا  را  دخترانشان * 

 می بخشد  گرانیبه د را گرفته و آنها  تونیز یمزارع ، تاکستان ها و باغ ها *

 دارند که  ی زیهر چ  ِده یک *

 

 : به اخطار خود ادامه داد  خدا

خود  و 19  -  18:  8  لیسموئ۱ پادشاه  دست  از  روز  آن  برا   در  ا  شتنیخو  یکه  کرد    دیخواه  ادیفر  دیبرگزیده 

از شن قوم  اما  نمود.«  نخواهد  را اجابت  روز شما  »ن  لیقول سموئ  دنیوخداوند در آن  نمودند وگفتند:  بلکه   یابا 

  .باشد یبر ما پادشاه دیبایم

 

. آنها  نمود که پادشاه شودشائول را مسح    لیآنها خوب نبود. سموئ  یخدا آنچه را خواستند به آنها داد هر چند که برا 

که    یشدند ، ملت  ل یتبد  یکه تحت فرمان خداوند است ، به پادشاه  ی ملت  روحانی خدامحوری یعنی حکومت    کی از  

 شد.  یتوسط انسان اداره م

 شائول 

 

کرد ، اما به غرور    یم  نیرا تمر  یدار   شتن یفروتن بود و خو  نمود که  شروع  ه بودشدتوسط خدا    ی کهمسح با  شائول  

 فرمود : لیسموئ. سرانجام ، خداوند به دیرس یو نافرمان

 

  را یرا پادشاه ساختم زشائول  شدم که    مانینازل شده، گفت: »پش  لیکالم خداوند بر سموئ  و  11  -  10:  15  لیسموئ۱

 . برآورد ادیشب نزد خداوند فر یخشمناک شده، تمام لی است.« و سموئ اوردهیمن برگشته، کالم مرا بجا ن ی رویاز پ

 

  ی را برا  لی. سپس خداوند سموئدیکرده بود که به شائول هشدار دهد اما او از گوش دادن امتناع ورز   یسع  لیسموئ

 فرستاد. یمسح پادشاه بعد

 

 داد.  انیخود پا یبه زندگ ، خود ریشمش روی با افتادن  شائول

 داود 
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  فرمود ملت بودند. خدا    نی بزرگتر  اندازهاز نظر    و  قوی ترین  ،  بود و در طول سلطنت او  لیپادشاه اسرائ  نیدوم  داود

  بود. اوموافق دل  یمردداود که 

 

طلب   موافق دل خود  یمرد  شیخداوند به جهت خو  االن سلطنت تو استوار نخواهد ماند و  کنیل  13:14  لیسموئ۱

  «.یباشد، چونکه تو فرمان خداوند را نگاه نداشت یقوم و یشواینموده است، و خداوند او را مامور کرده است که پ

  

 معبد را به او داد.  یخدا نقشه ها  که بود سراینده و نویسنده مزمورو   نبی، پادشاه ،  مبارز یک داود

 و پرستش کنند. شیآموخت که چگونه خدا را ستا قومرا نوشت و به  ریاز کتاب مزام  یعمده ا  های  قسمت داود

عدم  دیگری زنان ، و یکی   –ضعف بود  دارای نهیدو زم در، اما او  می دادشهادت ، خدا را دوران سلطنت داود  اکثر

کردند   جادیا   یادیز  یها  یریکردند ، درگ  سرکشیاو ، پسرانش    یان یپا  یها   خود. در سال   کانینزد و تربیت    بیتأد

 او را بدزدند.  یکردند پادشاه ی سع یو حت

 

 مانیسل

 

  کران   یب  ی ثروت  یمسح شد. او دارا   یسلطنت خود را با لطف فراوان آغاز کرد. او با برکت داود به پادشاه  مانیسل

 .گردیدتوسط مردم مورد قبول واقع  یادیز  دیبا ام بود و  محبوب او شده بود.  یجمع آور بود که توسط پدرش

منتقل   ی اله  ی ذهن  ی ها  ییبود و به او توانا   حکمت ،  سلطنت  شروع  به عنوان یک حاکم برای  او ،    خواستة   ن یبزرگتر

ا  یم بر  اعتقاد  اش  یها  در سال  اواست که    نیشد.  های،  سلیمانامثال  کتاب    پایانی زندگی  غزل  و   مانیسل  غزل 

 .نمود  ی جمع آورو   نوشت را  جامعهکتاب 

  صد یافتاد. او هفتصد زن و س  نفسانی   و شهوات  یبت پرست  به  مانیحال ، سل  نیمعبد بزرگ خدا را ساخت. و با ا   او

 باشد.می  بعد یها  از او در سال یر یتصو جامعهکتاب  دیداشت. شا معشوقه

 

 برده شد  اسارتبه  و  – می تقس یپادشاه
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 ق . م  شیپ 586تا  931

 

را کاهش دهد.    آنان  یاتیمال  ن یشد. مردم از او خواستند تا بار سنگ  لیپادشاه اسرائ،  ، رحبعام    مانیمرگ سل  بعد از

 نیکوها سخنان    آن  بهکند و    خدمتمردم باشد ، آنها را    او خادم  رفت و آنها گفتند که اگر    مشایخ   شیرحبعام پ

 خدمتگزاران او خواهند بود. شه یهم ی، آنها برا  دیبگو

 

 : دیرفت که با آنها بزرگ شده بود. آنها گفتند تا به مردم بگو  یو به سراغ جوانان دیاز مشاوره آنها امتناع ورز  اواما 

 ه یها تنب  انهیشما را به تاز  . پدرمدیخواهم گردان  ادهیشما را ز  وغیبر شما نهاده است اما من    نیسنگ  وغ یحال پدرم    و

  12:11پادشاهان ۱ «.خواهم نمود هیها تنب اما من شمارا به عقرب نمود یم

 

 دچار اختالف شد. لیاسرائ کشورکردند و  امیق یشمال لیمردم قبا

 

 یشمال  یپادشاه  -  لیاسرائ

 

، نوزده پادشاه مختلف وجود داشتد.  بو  سرکشی   شده در  متولد   یملت که    شده بود  لیتشک  لهیشمال از ده قب  یپادشاه

 .ندنبود یپادشاه خوب یک از آنان  چ یاما ه

 بود. ش همسر  زابلیا  بود و  ایلیازمان   شریرپادشاه  ، خابآ

 بودند.  الیشعزمان  شریرپادشاهان  وآشیو  هواخاز ی،   هُویی،   یهورام

اا، ع  هوشع  یعنی  ایانب ال  ایلی موس ،  ا  شعیو  ا   زین  ونسیهشدار دادند.    یپادشاه  نی به پادشاهان و مردم    ی پادشاه   نیاز 

 بود.

، گناهان آنها    در نهایت شود.    یشمال به ما داده م   یاز گناهان وحشتناک پادشاه  یستی ، ل  17باب    پادشاهان   دوم  در

 گذاشت.رفتن وابود که خداوند آنها را به اسارت   زیادچنان 

 

 جنوب  یپادشاه  - هودای
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 شده بود. لیتشک لهیجنوب از دو قب یپادشاه

 .شفقت نمود شتریرا ب هودا یپادشاهان ،  نی خوب داشتند ، و خداوند به خاطر ا هشت پادشاهِ  آنانپادشاه ،  ستیب از

  ا یحِزْقو    وتامی،  ایعُّزِ ،    وآشیکرد ،    و احیاء   برقرار   پرستشکه نظم را در    بود  هوشافاطی پادشاهان خوب  آن  از    یبرخ

 بودند. ایوم و صفنح، نا ای، اشع ای دب و، ع ای، ارم یوئیل،  ق، حبقو ه کایم هودای امبرانیپ بودند و 

 

 :ابدی  یم انیکلمات پا ن یبا ا  که  است هودا یپادشاهی از سقوط   ایغم و اندوه ارم انیب  مراثی ارمیا یا سوگنامه کتاب

  5:21  یمراث .ما را مثل زمان سلف تازه کن امیو ا کرد م یبازگشت خواه خود برگردان و یما را بسو هوهی یا

 

 بابِلی ها  اسارت
 

 ق. م  535تا  605

 

    است که خداوند ملت ها را کنترل   نی ا  میریبگ  ادی  قیاز عهد عت  میتوان  یکه م  ییزهای چ  نیاز آرامش بخشتر  یکی

م  یم به قدرت  آنها  نقشه   ی کند.  م  یها   رسند و طبق  بن  ی او سقوط    ان یکردند و خدا  ی م  ینافرمان  لیاسرائ  ی کنند. 

 .ختیآنها برانگ یگو برد ب یتأد یو خداوند قوم بابل را برا  دندیپرست یرا م گرید

 

 سقوط کرده اند. هودای  قومدانست که چرا  یاز سرداران ارتش بابل م   یکی

مکان فرموده است. و خداوند    نیبال را درباره ا  نیا  تی خدا  هوهیرا گفت: »  یرا گرفته، و  ایارمسرداران ارتش    و

  3 - 2: 40 ایارم .را به وقوع آورده، عمل نموده است نیبرحسب کالم خود ا

 

 نبوکدنصر 

 

بودند که   یگروه نیدر اول  و عَبِدْنَغو شک یو م ، شَدْرَک ل یارده نشدند. دانزمان به اسارت بُ  کیدر   گیهم هودای قوم

به    گرفته آنها  و  شدند  ی رهبرموقعیت  شدند  داده  بابِسوق  پادشاه  نبوکدنصر  که  .  بود  او  سلطنت  زمان  در  بود.  ل 

ان  و عَبِدْنَغو  شک یو م  شَدْرَک اعتبار  و  از غرور گشت  آمدند. نبوکدنصر پر    رون یو زنده ب  داختندرا در کوره آتش 

 . خود نسبت دادرا که خدا به او داده بود ، به   ییزهایهمه چ
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قوت و حشمت    ییخانه سلطنت به توانا  یکه من آن را برا  ستین  میبابل عظ  نیا  ای»آپادشاه متکلم شده، گفت:    و

  4:30 الیدان «جالل خود بنا نموده ام؟

 

اتفاق خواهد    ن یبه او هشدار داده بود که ا  الیکرد. دان  یدر مزرعه زندگ   وانیح  مثل یکشد و    وانهیلحظه د  هماندر  

 :نکهیتا ا  ، ماندمی  طیشرا نیو او به مدت هفت سال در ا  افتاد

ممالک  متعال  حضرتی  بدان ...     4:  25  الیدان آن   کندیم  ی حکمران  انیآدم  بر  به  و  که   را  عطا    خواهدیم  هر 

   .دیفرمایم

 

 :خود بازگشت و گفت  عقل سلیمهفت سال ، نبوکدنصر دوباره به  انیدر پا

  ی ها  قیاو حق و طر  یکه تمام کارها  میگویو حمد م  ری وتکب  حینبوکدنصر هستم پادشاه آسمانها را تسبمن که    االن 

  4:37 الیدان .دیرا پست نما شانیاو قادر است که ا روند،یکه با تکبر راه م ی عدل است و کسان یو

 

 صر بلش

 

آخر   ، نبوکدنصر  نوه  تقر  نیبلشصر،  ما  بود.  بابل  نم  یزیچ  باًیپادشاه  او  ا  میدان  یدرباره  آخر  نی جز  در    د یع  نی که 

نوش  خودبزرگ   از حاضران در حال  نفر  هزاران  اورشل  دنی،  معبد  از  و طال که  نقره  ،    میاز ظروف  بودند  برداشته 

   کرد.  ریآن را تفس لیانوشت که دان وارید  یرا بر رو یامیظاهر شد و پ  یدست که حضور داشتند.

 

شده و    دهیسنج  زانیدرم  ل؛یاست. ثق   دهیاست: منا؛ خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسان  نیکالم ا  ریتفس  و

 28 - 26:  5 الیدان .شده است دهیبخش انیو فارس انیگشته و به ماد می. فرس؛ سلطنت تو تقسیناقص درآمده ا

به شصت و دو سال داشت، به حکومت   کیکه نزد  یماد  وشیدار  و  .کشته شد  انیهمان شب بلشصرپادشاه کلدان  در

 31-30: 5 الیدان .دیرس

 

 افتاد. انیشد و به دست پارس شریربابل  ، ها افتاد یشده بود و به دست بابل شریر لیاسرائ

 وروشک
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را از اسارت آزاد   انیهودی پارس بود ، او بابل را فتح کرد و توسط خداوند مسح شد تا  ی ور طامپرا   انگذار یکوروش بن

اشع  کند نبیای،  پ  ی  و    یی شگوی، آمدن کوروش را  از    200کرد   قبل  بیاید  آنکه کوروشسال  دنیا  را    به  نام او    به 

 .خطاب کرد

 

را ساختم. آسمانها را    زیهستم و همه چ  هوهی: من  دیگو یم  نیتو است و تو را از رحم سرشته است چن  ی که ول  خداوند

 یکه او شبان من است و تمام  دیگویرا پهن کردم و با من که بود. و درباره کورش م  نیو زم  دمیگستران  ییبه تنها

تو نهاده خواهد    ادیکه بن  کلیبنا خواهد شد و درباره ه  د یگویم  میو درباره اورشل  دیمسرت مرا به اتمام خواهد رسان

  28,   24: 44 ایاشع «.گشت

 

 و بازسازی   بازگشت
 

 ق. م  400تا  535

 

 :بازگشتند لیدر سه زمان مختلف به اسرائ قوم

 بود. معبد یبازساز هدف آنها که   بودند ایو زکر حجی،  عوشیل ، که برگشتند زربابِ ی کسان نیاول ( 1

 

 بود.  صالحانه و پرستش عتی شر احیاء کردن تعالیمدر گروه دوم بود و هدف او   عزرا( 2

 

 بازگشتند. میاورشل یوارهاید یبازساز  یبرا گرانیو د ا یمحن سرانجام( 3

 

نوشته    قیباشد که در عهد عت  یکتاب  ن یآخر  ، این  . ممکن است در واقعستیمشخص ن  یکنگارش کتاب مال  خ یتار

 :نوشت  ی کشده است. مال

خواهد بود و شما  شفا    یو  یها  طلوع خواهد کرد و بربال  نیکی مطلقآفتاب    دیترسیشما که از اسم من م  یبرا  اما

 4:2  یمالک  .دکردی خواه زیجست و خ یپروار  یآمده، مانند گوساله ها رونیب

 

 درس دوم دوره کردن یبرا  هایی پرسش
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 درس ذکر شده کدامند؟  نیکه در ا قی عهد عت خ یتار ةدور نه( ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

  یپادشاه انسان خواستار ملل  ر یمانند سا  ی آنانداد ، وقت  لی . خداوند چه هشدارى به مردم اسرائ2

 ؟ شدند

 

 

 

 

 

 

 

  م یریبگ ادی قیاز عهد عت م یتوان یکه م  ییزهای چ نیاز راحت تر یکیدرس ،   نیبا توجه به ا (3

 . دی کن انیب  قتیحق نیاز ا ی کتاب مقدس ییها مثال   ست؟یچ
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 درس سوم 

 ی عهدفرزندان خدا
 

 مقدمه 

 

دانست که  می  خود    یدانشی پ  قی. او از طرنمود  یز یبشر را برنامه ر  نشیرا خلق کند ، آفر  نیخداوند زم  نکهیاز ا  قبل

 کرد. یز یرا برنامه ر  ( دهنده هیفد یک نجات دهنده ) آمدناو ، و  می کنندآدم و حوا گناه 

 

 خدا :  

 منعقد کننده عهد است  یک * 

 نگهدارنده و وفادار به عهد است یک * 

 کننده عهد استآشکار خدای  *

 

 : نوشت اش   بارهدر یموس

و    دارند یکه او را دوست م  یکه عهد و رحمت خود را با آنان  نیام  ی تو، اوست خدا، خدا  ی خدا  هوه، یپس بدان که  

  7:9 هیتثن .داردیتا هزار پشت نگاه م آورندیاوامر او را بجا م

 

 متعلق به ماست!  عهد   نی هنوز پابرجاست. ا  عهد نی بست. ا ی ابد یعهد   انسان، خدا با  قبل از آفرینش 

 ماست. یاز زندگ   یبخش زیشده است ، امروز ن تیتثب قیخدا که در عهد عت یها مانیو پ عهد

 

 ف یتعر

 

است که    یمانیپ  ،  خون   عهدِست.  خدا و قوم او  نیب  پیمان  کی   و  ست الزم االجرا  و   یجدمهم و  توافق نامه    ک ی  عهد 

 .ستیمهر شده باشد و قابل شکستن ن ش توسط خون خود
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از  و    شیبرنامه ها از  از خودش ،      و مرحله ای  شروندهیپ  مکاشفه ای ها بود و آنها را به عنوان    عهد  نی آغازگر ا  خدا

 اهدافش به بشر عرضه کرد. 

 دو نوع

 

 بدون شرط *

     از جانب انسان خداوند    وسیلهبه  است که    یتعهد،  شرط    بدون  عهد.  مشروطشرط و    بدون   -  می باشددو نوع    عهد

 .ابدی ی تحقق م ی بشرنافرمان ایصرف نظر از اطاعت  نوع عهد ها   نیبر عهده گرفته شده است. ا 

 

 مشروط* 

ها توسط خداوند    عهد  نیا   شروط د.  شو  رد  ای  رفتهید توسط بشر پذتوان  یمشروط هستند و م   یها عهدها  عهد  ریسا

  ق یفقط از طر   ،    مشروط  عهد  ک ی  مزایای.  ستین  رییقابل تغ  شروط  نی است. بنابرا  ریرناپذییشده است ، که تغ  نییتع

 .می باشد افت یقابل در  ،   و اطاعت مانیا

 

 )مشروط(  عهد ابدی 
 

 ی ادیبن عهد

 

کرد تا   یز یرا برنامه ر  انسان  خلقتپدر ، پسر و روح القدس آغاز شد. خداوند    خدایبا مشورت    از ازل  یابد  عهد

خواست    یشگیهم  ی پسرش عروس و خانواده ا  ی. او برا شودرا برآورده    ی خانواده ابد  کی داشتن    ی برا  شیآرزو 

 کند.  ریآن بتواند خود را تکث ق یکه از طر

کرد. از    یزیآنها را با مرگ پسر خود برنامه ر   نجات  بازخرید و    و سقوط آدم و حوا آگاه بود ،  سرکشیکه از    او

، نیکو،    بی عیب  ی کهبازگردد. زنان و مردان  بود  خلق شده  برایش  به تمام آنچه که    بایستمی  ، بشر    بازخرید  قیطر

 خواهند بود.  عروس ابدی برای پسرش شایستة وکامل 

 زمان بر آن استوار است.  یها عهداست که تمام  یابد   یِادیبن عهد همان ن یا
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 :  ما 

 

 * خطاب شده ایم

 کند.   یم آشکار را  انسانخدا نسبت به   فیضهدف و  ی ،ابد   عهد

ف  که و آن  اراده خود  برحسب  بلکه  ما  اعمال  به حسب  نه  به دعوت مقدس خواند  و  نجات داد  را  قبل    یضیما  که 

که موت    حیمس  یسیبه ظهور نجات دهنده ماع  دیبه ما عطا شد. اماالحال آشکار گرد  ی سیع  حیدر مس  امیاال  میازقد

  10  - 9: 1 موتائوسیت۲ ل،یانج لهیبوس د یرا روشن گردان یفساد ی وب اتیساخت و ح ستیرا ن

 

 

 شده ایم  دیبازخر *

 . کند  یم آشکار خون پسرش  ختنیر   قیبشر را از طر یخدا برا و نجات  بازخریدنقشه این عهد ، 

گوسفندان    یسالمت  یخدا  پس   13:20  انیعبران اعظم  ع  یعنیکه شبان  ما  ابد   ی سیخداوند  عهد  به خون  از    یرا 

   د، یزانیمردگان برخ

 

    ایم شده نییتع حیدر مس شیاز پ *

 . شکل خواهد گرفتپسر او  شباهت به هاخلق خواهد شد و بعد  انسانکه   کند یم آشکار خدا را   ةنقش عهد ، ن ای

متشکل شوند تا او نخست زاده  فرمود تا به صورت پسرش    نیمع  شیپ  ز یرا ن  شان یرا که از قبل شناخت، ا  ی آنان  رایز

ا  نیرا که از قبل مع  یباشد. و آنان   اریازبرادران بس ن  شانیا  را که خواند   ی را هم خواند و آنان  شانیفرمود،    زیرا 

  30 - 29: 8 انیروم .جالل داد ز یرا ن شانیا د،یرا که عادل گردان ی و آنان دیعادل گردان

 

 داریم ندهیآ کی *

 ما را رقم زد. نده یآ ازلاز   انسان ،خدا با   یابد   عهد

  1:4 انیافسس .می باش بیع یتا در حضور او درمحبت مقدس و ب  دیعالم در او برگز ادیاز بن شیما راپ چنانکه

 

پ  یآن حکمت مخف   یعنی  م،یکنیم  انیب  یحکمت خدا را در سر  بلکه برا  شیرا که خدا  جالل ما مقدر    ی از دهرها 

  2:7  انیقرنت۱فرمود، 



45 
 

 برکات ما 

 

 ی ابد حیات* 

 خدا در درون ماست.خود   حیات نی . اهستیم یابد   حیاتدارای ،  یابد  عهد ذی نفعان به عنوان  ما

  1:2 طسیتوعده آن را داد،  یازل  یتواند گفت، اززمانها  یکه دروغ نم  ییکه خدا یجاودان اتیح دیام به

 

 او * محبت

 . میکن افتیمحبت او را در  میتوان یما م

جهت تو را به رحمت    نیتو را دوست داشتم، از ا  یدور به من ظاهر شد )وگفت (: »با محبت ازل  ی از جا  خداوند

  31:3 ایارم .جذب نمودم

 

 نیکی مطلق  *

    9:24 الیدان مطابق با

 بود.  یابد   نیکی مطلق به ارمغان آوردن، تقصیرات  کفارهدادن به گناهان ،  انیاهداف خدا پا

 . اوردیرا به ارمغان ب  ی ابد نیکی مطلق، و تقصیرات  کفاره بود که  نی ما ابه خاطر ح یمس بازخرید و نجات کار

   5:21  انیقرنت۲ .میعدالت خدا شو ی او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در و رایز

 

 نام *

 شده استبه ما داده  یابد  ینام

 و دختران   بهتر از پسران   ی و اسم  یادگاری  شیخو  یوارهاید  خود و در اندرون   در خانه  شانیا  به   که   56:  5  ایاشع

 .دیبخش خواهم  شانیا نخواهد شد به  منقطع که ی جاودان ی داد. اسم خواهم

 

 یپادشاه* 

 .می شد یابد  یپادشاه ک یاز  یبخش ما

داده خواهد شد که    یآسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعل  ی تمام  ر یکه ز  یملکوت و سلطنت و حشمت مملکت  و

  7:27 الیدان .ممالک او راعبادت و اطاعت خواهند نمود ع یاست و جم یملکوت جاودان ملکوت او
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 یجاودان یخوش* 

 . میدار یجاودان  یخوش ما

خواهد بود و    شان یبر سر ا  یجاودان  ی خواهند آمد و خوش  ون یشدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به صه  هیفد  و

  51:11 ایاشع .و غم و ناله فرار خواهد کرد افتی  را خواهند یو خوش یشادمان

 

 شرط 

 

ا   سهم تأم  برکات عهدبود که همه    ن یخدا  عهد    افت یدر  یبرا   شروطی وجود دارد چه    ست؟ یما چ  سهم کند.    ن یرا 

 ؟  ت یتمام ابد برای و هم  االن برای ، هم  میآن را متعلق به خودمان کناینکه ما و  ابدی

 

 * ایمان آوردن 

 .آوردن مانیا  از طریق – میکن افتیخود در یرا در زندگ  عهد ابدی  نی راه وجود دارد که ا  کی فقط

  ات یآورد هالک نگردد بلکه ح  مان یخود را داد تا هرکه بر او ا  گانهیمحبت نمود که پسر    نقدر یخدا جهان را ا  رایز

  3:16 وحنای .ابدی یجاودان

 

 اطاعت* 

 اطاعت است.از طریق   میدار  ینگه موثر مبه طور خود   یرا در زندگ  یابد  عهدکه ما   یروش

 

   14:15 وحنای .دیاحکام مرا نگاه دار د،یمرا دوست دار اگر

 

   5:9 انیعبران .گشت ی را سبب نجات جاودان خود عانیمط ع یکامل شده، جم و

 

 )مختوم گردیده( مهر و موم شده *

توسط روح القدس مهر    ی ابد  ، این عهد   و توسط پسر اجرا شد   شد   ی زیتوسط پدر برنامه ر   یابد   همانطور که عهد

 شده است. 
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و  و ن  ،یدر  راست  زیشما  کالم  شن  یعنی  ،یچون  را  خود  نجات  و  د،یدیبشارت  ا  یدر  روح    د،یآورد  مانیچون  از 

  1:13 انیافسس .دیقدوس وعده مختوم شد

 

 )مشروط(  عدنی یا عدنیک عهد

 

کرد. در آن ،    منعقد  قرار داد  در باغ عدن را  آنها و  را آفرید  آدم و حوا   وقتی بود که خداوند    یعهد  نیاول عدنی  عهد 

 آشکار کرد.  تیبشر یاو هدف و نقشه خود را برا 

 .ینافرمان لعنت داشت به خاطر و هم  اطاعت  برکت داشت به خاطر، هم  عهدها ر ی، مانند ساعهد  ن یا
 

 برکات 

 

و بر    د، ییو در آن تسلط نما  دیرا پر ساز  نیو زم  دیشو  ریگفت: »بارور و کث  شانیرا برکت داد و خدا بد  شانیخدا ا  و

خدا گفت: »همانا همه علف  .« و  دیحکومت کن  خزند،یم  نیکه بر زم  یواناتیو پرندگان آسمان وهمه ح  ایدر  انیماه

درخت تخم دار است، به شما دادم تا    وهیکه در آنها م  ییاست و همه درختها  نیتمام زم  یکه بر رو  یتخم دار  یها

  ات یکه در آنها ح  نیو به همه پرندگان آسمان وبه همه حشرات زم  نیزم  واناتیشما خوراک باشد. و به همه ح  یبرا

  30 - 28: 1 شیدایپ .شد نیخوراک دادم.« و چن یاست، هر علف سبز را برا

 

 ط یشرا

 

اطاعت از طرف خداوند فراهم شد. اگر آدم و حوا   آزمایش  یک  وجود داشت ،   برکت  اطاعت  به خاطر که    همانطور

 کردند.  یم افتیرا در  عهدکردند ، لعنت   یم ینافرمان

 

و بد    کیممانعت بخور، اما از درخت معرفت ن  ی باغ ب  خداوند خدا، آدم را امرفرموده، گفت: »از همه درختان  و

  17 - 16:  2 شیدایپ «.مرد یخواه  نهیهرآ ، یکه از آن خورد ی روز  رایز ، ینخور زنهار

 

 محک بزند.  عهد  طی را در مورد شرا  آنانقرار داد تا تعهدات  ی شیآزما در، آدم و حوا را  کیدنععدنی یا    عهد
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 شد  شکسته عهد

 

با دلیری و بدون توانستند    ینم  گریآنها با خدا قطع شد. آنها د  مشارکترا خوردند ،    وهیو حوا م  آدم  نکهیاز ا   بعد

 خدا حاضر شوند. حضوردر  ترس

 

را از حضور    شتنیو آدم و زنش خو  د،یخرامینهار در باغ م  م ینس  دنیکه در هنگام وز  دندیآواز خداوند خدا را شن  و

  3:8 شیدایپ .باغ پنهان کردند درختان  انیخداوند خدا در م

 

 

 طانیش شدن لعنت *

 .قرار گرفت تلعن در سقوط بشر ، بر او  طانیش شریک بودن لیدل به

! بر  یصحرا ملعون تر هست  واناتیو از همه ح  میبها  عیاز جم  ، یکار کرد  نیخداوند خدا، به مار گفت: »چونکه ا  پس

تو و    تیذر  ان یتو و زن، و در م  انیدر م  وعداوت    .خورد  یخواه عمرت خاک    ام یرفت و تمام ا  ی شکمت راه خواه

   15-14: 3 شیدایپ «.دیکوب یرا خواه  ی وتو پاشنه و دیاو سر تو را خواهد کوب  گذارم؛یم یو تیذر

 

 حوا شدنلعنت  *

 . قرار گرفتلعنت بر زنان 

تو به شوهرت خواهد    اقیو اشت  د ییزا  ی فرزندان خواهافزون گردانم؛ با الم    ار یبه زن گفت: »الم و حمل تو را بس  و

  3:16 شیدایپ «.خواهد کرد یبود و او بر تو حکمران 

 

 نیآدم و زم* لعنت شدن 

روز به بعد ، او    ن ی. از العنت شد  نیزمو به خاطر آدم ،  ملعون شدند  ها    همه انسان  ن ی،  بنابرا  قرار گرفتبرآدم    لعنت  

سخت    خواهد ریخت و برایشو هنگام انجام کار عرق    می شودخود    یزندگ   یدر تمام روزها  کردن  مجبور به کار 

 خواهد بود.  ندیو ناخوشا
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پس    ،یکه امرفرموده، گفتم از آن نخور  یو از آن درخت خورد  یدیبه آدم گفت: »چونکه سخن زوجه ات راشن  و

ا  نیبسبب توزم تمام  بارنج خواه  امیملعون شد، و  ن  یعمرت از آن  و    دیانیخواهد رو  تیبرا  زی خورد. خار و خس 

  18  - 17: 3 شیدایپخورد،  یصحرا را خواه  یسبزه ها

 

 .خواهد آمد رونیرا باز آن  ، خار و خس  به ثمر آورد خوب  یزها یفقط چ ن یزماینکه   یبه جا

 

 مرگ* 

 .مستولی گشتبشر  و خلقتمرگ بر همه 

پ  و که تو خاک    را یز  ی که از آن گرفته شد  ، یکه به خاک راجع گرد  ینیخوردتا ح  ی ات نان خواه  ی شانیبه عرق 

  3:19 شیدایپ «.برگشت یو به خاک خواه یهست

 

 را بر خود گرفت ما  لعنت یسیع *

نت  یی ها   نمی توانستیم  لیست لعنتهرگز    ما اند    جهیکه در  به وجود آمده  ارا متوقف کنیمگناه  بخاطر    نکهی، بدون 

 . را بر خود گرفتما   لعنت،  بیصل  یبا رنج و مرگ بر رو یسیکه ع میبسپار

 

شر  ح،یمس ازلعنت  را  بر    عت یما  هرکه  است  »ملعون  است  مکتوب  چنانکه  شد،  لعنت  ما  راه  در  چونکه  کرد  فدا 

  3:13 انیغالط «.شود ختهیدارآو
 

 )بدون شرط(  بعد از سقوط - با آدم عهد 

 

و بازخرید را    نجات  وعده آمد ، خداوند به آنها    شانگناهان  به خاطربر آدم و حوا    که  یی ها  لعنتآن    انیدر م  یحت

 بست. ید یداد. خداوند با بشر عهد جد

 وعده
 

تو را خواهد کوب  گذارم؛ یم  یو  ت یتو و ذر  تیذر  ان یتو و زن، و در م  ان یدر م  وعداوت پاشنه و  د یاو سر  را    ی وتو 

  3:15 شیدایپ «.دیکوب یخواه
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 . زداو را خواهد پاشنه  طانیو ش کوبیدخواهد  تو رازن سر  نسلگفت که  طانیخداوند در گفتگو با ش

زن بفرستد ، هدف او    نسل  ق یبشر از طر  یرا برا   یدهنده ا   نجاتخدا قصد دارد    دیشن  طانیکه ش  یهمان لحظه ا   از

 زن بود. ذریتتمام  ینابود

 شدند.  یرتر میگرفتند و روز به روز شر یم  دهیزنان و مردان خدا را ناد گذشت ، ی م بشر نسل از  هرچه

بکوبد  و سر او را    د یایقرار بود ب و( بود   خداوندِحی)مسکه   "زن ذریت"  آمدن   از تا    همه تالش خود را می کرد  طانیش

به فرعون وارد شد ، و در زمان    یبود که در زمان تولد موس  روحیهمان    نیا  .یعنی روح ضد مسیح   ی کندریلوگج

ا   سی رودیبه ه  یِ خداوندسیتولد ع تا نقشه    یهنوز هم م  یطانیروح ش  نیپادشاه وارد شد.  خواهد نوزادان را بکشد 

 شود.  یم نیسقط جن ق یامر همچنان باعث کشته شدن نوزادان از طر ن یبشر متوقف کند. ا ی خدا را برا

 

 )مشروط(  بعد از سیل   - عهد با نوح
 

 برکات 

 

  محبتِ عظیم از نقشه    یکامل تر  مکاشفةکرد و    دییاو را تأ   یاصل   هایبست که عهد  ی، خدا با نوح عهد   سیلپس از  

  ی رو   موجوداتهمه  و سلطه بر    ارائه داد. درست همانطور که خداوند به آدم و حوا اقتدار  را  بشر  نجات  یخود برا

 آن را به نوح اعطا کرد.  را داده بود ،  نیزم

 

  بت ی. و خوف شما و هدیرا پر ساز  نیو زم  دیشو  ریگفت: »بارور و کث  شانیخدا، نوح و پسرانش را برکت داده، بد  و

بود،    خواهد  ایدر  انیو بر همه ماه  خزد،یم  نیو بر همه پرندگان آسمان، و بر هرچه بر زم  نیزم  واناتیشما بر همه ح

  2 - 1: 9 شیدای پ .شده اند میبه دست شما تسل

 

که با    یشما استوار سازم، و با همه جانوران  تیمن عهد خود را با شما و بعداز شما با ذر  نکیا 10  -  9:9  شیدایپ  »

بها و  پرندگان  از  باشند،  از کشت  نیزم  واناتیو همه ح  میشما  با هرچه   واناتیح  ع یجم  یآمد، حت  رونی ب  یبا شما، 

  .نیزم
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 دو شرط 

 

 خون نخوردن  *

 خون بخورند. دیخدا به نوح دستور داد که او و خانواده اش نبا

  9:4 شیدایپ .دیگوشت را با جانش که خون او باشد، مخور مگر

 

 نکشتن انسان ها  *

 را بکشند. یگر یانسان د  دینبا آنها

ر  هرکه   9:6  شیدایپ انسان  و  زد،یخون  ر  ی خون  انسان  دست  ز  ختهیبه  خود    رایشود.  صورت  به  را  انسان  خدا 

  .ساخت
 

 خواهد بود. حوزهدو  نیبشر در ا  نسلبه  طانیش یحمله بعد 

 خواهد بود. تی همه بشر   کفاره. خون او بیاید ت یهمه بشر  ی برا یانسان یقربان کیقرار بود به عنوان   یسیع

 مبارزه کند؟ موضوع  نی توانست با ا یچگونه م طانیش حاال 

  .یانسان  یها  قربانیکردن  ج یرا  با

 ) مثل بمب گزاری های انتحاری در زمان ما (  ادامه دارد. پرستان طانیش  قیها امروز از طر  وهیش نیهم

 

 نشانة قابل رویت این عهد 

 

ا   عهد  نیا کمان    نینخواهد کرد و رنگنابود    لیرا با س  نیزم  گرید  هرگزکه  داد    وعدهمشهود داشت. خدا    ینشانه 

 است.  آننشانه 
 

که با    یخود و شما، و همه جانوران  انیدر م  بندم،یکه من م  ینشان عهد  نستی: »اخدا گفت  و    15  -  12:  9  شیدایپ

من و جهان است،    انیکه درم  ی و نشان آن عهد  گذارم،یشما باشند، نسال بعد نسل تا به ابد: قوس خود را در ابر م

من و    انیعهد خود را که در م  آنگاهگسترانم، و قوس در ابر ظاهرشود،    نیزم  ی که ابر را باال  یخواهد بود. و هنگام

را هالک    ی جسد  ی نخواهد بود تا هر ذ  گریخواهم آورد. و آب طوفان د  ادیب  باشد،یجسد م  ی شما وهمه جانوران ذ

  .کند



52 
 

 )مشروط( می ابراه عهد با
 

از    یهمانطور  قبل  بشر  ،که  ب  شتریب  سیل  میشر  شتریو  از    یر  پس   ، دادآنها    زین  سیل شد  ادامه  خود  شرارت  .  ند به 

 .نیکو و راست نبودند زین انفرزندان آن همچنین نبودند و درستکارفرزندان نوح در برابر خدا 

 

 م یکرد. اکنون خداوند از برخورد مستق احیاءو عهد خود را با بشر  صحبت کرد ، او را صدا کرد می خدا با ابراه سپس

به    نوادگان ، همه    تیبا همه بشر  ، بایستخانواده خاص که    کی فراخواندن  نوح    ی خودش باشد ، رو  ندهینما   می 

 آورد.

 

 پرانتز می باشد.در  و برکاتشده است.   ده یخط کشزیر شروط ،   ریز  هی در چند آ: توجه

 

»   و ابرام گفت:  به  از مولد خو  تیاز والخداوند  و  بسو  شی خود،  پدرخود  از خانه  نشان دهم    ینیزم  یو  تو  به  که 

بود. وبرکت    یکنم و تو را برکت دهم، ونام تو را بزرگ سازم، و تو برکت خواه  دایپ  میعظ  یاز تو امت  )، وشو  رونیب

آنان به  آنکه    ی دهم  به  کنم  ولعنت  خوانند،  مبارک  را  تو  توجمکه  از  و  خواند.  ملعون  را  برکت    لیقبا  عیتو  جهان 

  3 - 1:  12 شیدایپ(  «.افتیخواهند 

 

 اسحاقبا 

 

 کرد. و احیاء دیعهد را با اسحاق تجد نی ا  خداوند

  ت یکه به تو و ذر  را یتو را برکت خواهم داد، ز  با تو خواهم بود، و  )    ، و توقف نما  نیزم  نیا  در   4  -  3:  26  شیدایپ

ا تمام  م  نیزم  نیتو،  سوگند  دهم، یرا  ابراه  یو  باپدرت  که  وذر  م یرا  داشت.  خواهم  استوار  مانند    تتیخوردم،  را 

کث آسمان  ا  ر یستارگان  وتمام  ذر  نهایزم  نیگردانم،  به  ذر  تیرا  از  و  بخشم،  جم  ت یتو  برکت    ی امتها  عیتو  جهان 

 ( .افتیخواهند 
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 یعقوب با 

 

 کرد. و احیاء دیتجد یعقوبعهد را با  نی ا  خداوند

را   ینیزم نیاسحاق. ا یو خدا م،یپدرت ابراه یخدا هوه،ی: »من هستم دیگو یم ستاده،ی حال، خداوند بر سر آن ا در

شد، و به مغرب ومشرق و    خواهند  نیتو مانند غبار زم  تی. و ذربخشمیتو م  تیبه تو و به ذر  یکه تو بر آن خفته ا

  14  - 13:  28 شیدایپ .افتیبرکت خواهند نیزم لیقبا  عیشد، و ازتو و از نسل تو جم  یشمال و جنوب منتشر خواه

 

 با ما

 

 کرد. و احیاء  دی تجد ماعهد را با  نی ا  خداوند

   3:14 انیغالط .میحاصل کن مانیا لهیبه وس( و تا وعده روح را   دیبر امتها آ یسیع حیدر مس می برکت ابراه تا) 

 

که همه    رایزو نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن،    یونانی  ایباشد    هودیکه    ستیممکن ن  چیه   29  -  28:  3  انیغالط

برحسب وعده، وارث    و  می نسل ابراه  )  نهیهرآ  د،یباشیم  حی. اما اگر شما ازآن مسدیباش یم  کی  یسیع  حیشمادر مس

 (  .دیهست

 

ا م   مان یبا  عهد خدا  فرزندان  به عنوان  ما   ، اطاعت  همه    میتوان  یو  ابراه  برکات در  و    می عهد  اسحاق  گام    عقوبی ، 

 .می بردار

 )مشروط( عهد با موسی
 

آنان  ابتدا  در ، خداوند آنها را به مصر منتقل کرد. قحطی شد ی کهزمان  کی چند برابر شد ، و سپس در  م یابراه ذریت

را فراخواند تا قوم خود را از    ی. سرانجام پس از چهارصد سال ، خداوند موسگردیدندبرده    سپس   اما  مهمان بودند ،

 بازگرداند. کامیابیو به  بیرون آورد بردگی
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آ  وخداوند »هر  د  بتیمص   نهیگفت:  درمصرند  که  را  خود  ا  دم، یقوم  استغاثه  ا  شانیو  سرکاران  دست  از    شان یرا 

را از آن    شانیدهم، و ا  یخالص   انیرا از دست مصر  شانیدانم. و نزول کردم تا ا  یرام  شانیا  یغمها  رایز  دم،یشن

و   انیو امور  انیو حت  انیاست، به مکان کنعان  یروشهد جا  ریکه به ش  ینیبرآورم، به زم  عیو وس  کوین  نیبه زم  نیزم

  8 - 7: 3 خروج .انیبوسیو  انیو حو انیفرز

 

 . میمصر گذشته ، بگذر  نی از سرزم  لیاسرائ  قوم رهایی زمان تا سه ماه پس از   نی از ا که  یاز تمام اتفاقات  میخواه یما م

 

 عهدی که تعیین شد 

 

از م  یوموس   6  -  19:3  خروج باال رفت، و خداوند  ندا درداد و گفت: »به خاندان    انینزد خدا  اورا    عقوبیکوه 

  یها  و چگونه شما را بربال  د،یا  دهیکردم، د  انیمن به مصر  را خبر بده: شما آنچه را که  لیاسرائ  یبگو، و بن  نیچن

همانا خزانه  )    ،دید، و عهد مرانگاه داریبشنو  قهیالحق   یاگر آواز مرا ف عقاب برداشته، نزد خود آورده ام. واکنون  

و امت    من مملکت کهنه  یجهان، از آن من است. و شما برا  یکه تمام  رایبود. ز  دیقومهاخواه  عیخاص من از جم

 ( .... بود. دیمقدس خواه

 

را  او    ی. اگر صدا بیرون آمدیم  از اسارتو    قرار گرفتیم  "بال عقاب "  یخدا ، بر رو   یبه عنوان فرزندان عهد   زیما ن

بود. ما به عنوان فرزندان   میخواه  یخاص  و خزانه نهیخدا گنج  یبرا زی، ما ن نگاه داریمو عهد او را  میاطاعت کنشنیده 

 . میمقدس هست امتیو   مملکت کهنه همچنین  ،عهد 

 

 ) مشروط (  قوم اسرائیلعهد با 

 

ب  لیاسرائ  قوم آنها    ابانیدر  به  خدا  و  رابودند  اگر    شریعت  بود.  رعا   شریعتداده  اگر   کردند  یم  ت یرا  و    برکات 

 .به آنان می رسیدها  تلعنکردند  ینم ت یرعا
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های و    برکات است    68-1:  28  هیتثن  در   عهد  ن یا   لعنت  و    نی ا.    داده شده  برا لعنت  برکات  همه    م یابراه  یها  و 

و   میهست  میبه ما گفته شد که ما فرزندان ابراه  دیمنتقل شدند و سپس در عهد جد  لیاسرائ  قوماو بود. آنها به   نوادگان

 تواند از آن ما باشد. یبرکات م ن یا

 

 برکات 

 

 . خداوند یکردند؟ با اطاعت از صدا می  افت یرا در برکات نی ا لیاسرائ قوم چگونه 

تو    امروز به  من  اوامر او را که   ی، تمامشده  اریتا هوش  یدقت بشنو  خود را به  یخدا  هُوَهیاگر آواز      2   -  1:  28  هیتثن

 نیا  ی و تمام2.   دیبلند خواهد گردان  جهان   ی هاامت  عیتو را بر جم   تیخدا  هُوَهی  آنگاه  ،ی بجا آور  میفرمای امر م

 . یخود را بشنو ی خدا هُوَهی اگر آواز  ،افت یدر اهدو تو را خو دیتو خواهد رس برکتها به 

 

به دنبال خواهد    یع یبه طور طبرا  ت ا، برک  میکن  ت ی، اگر احکام او را به دقت رعا  میخداوند اطاعت کن  ی اگر از صدا

 خواهند گرفت!  یشیداشت. آنها بر ما خواهند آمد و از ما پ

 

 . مثال:دیکن نیگز یرا جا   ی خودشخص ریو ضما دیرا بخوان  14-3: 28 هیتثن

گاو و    ی هاو بچه   من  میبها  ةو یو م  من  نیزم  ةویو م  من  بطن  ةوی.  مبود  مخواه  و در صحرا، مبارک  در شهر، مبارک

 .... خواهند بود. مبارک من ةگل ی هابره

 

 :  طوشر

 ؟ لعنت ها را دریافت می کرد لیاسرائ  قوم چرا

 نکردند.  تیو احکام او را رعا  فرماناو اطاعت نکردند آنها   یآنها از صدا  را یز

آواز    و» اگر  نشنو  ی خدا  هوهی اما  را  هوش  یخود  فرا  اریتا  و  اوامر  همه  امر    ضیشده،  تو  به  امروز  من  که  را  او 

  28:15 هی تثن .افتیو تو را خواهددر د،یلعنتها به تو خواهد رس نیا عیآنگاه جم  ،یبجا آور میفرمایم
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و همه احکام او را به دقت    میاطاعت کن  را شنیده  خداوند  یصدا   "دقتبا  "اگر ما ، به عنوان فرزندان عهد خدا ،  

ن  میکن  ت یرعا ما  دریافت می کنیمت  ابرک   زی، پس  رو   نیکوی   نهی. خداوند گنج را  به  را    عمل        و    ه ما گشود  یخود 

 ما را برکت خواهد داد. یها دست

 

 )بدون شرط(عهد با داود 

 

 .نمود   و احیاء دیدوباره تجد را داده بود   میآدم و حوا و ابراه  هکه ب ذریتی آمدن وعده خدا

بعد از تو    د،یآ  رونیکه از صلب تو ب  تو را  تیو ذر  دیخواب  یتو تمام خواهدشد و با پدران خود خواه  یروزها   رایز

سلطنت    یبنا خواهد نمود وکرس  ی اسم من خانه ا  ی خواهم نمود. او برا  دار یاستوار خواهم ساخت، و سلطنت او را پا

   13 - 12: 7 لیسموئ۲ .خواهم ساخت داریاو را تا به ابد پا

  

 وعده

 

عنوان    به.است    داریتا به ابد پا  خواهد کرد که  سیرا تأس  یداود خواهد آمد ، و او پادشاه  قی( از طر ح ی)مس  ذریت

به  ما  موعود است.  همان وعده    یسیکه ع  میریپذ  یم  مانی. ما با امیستیموعود ن  ذریت، ما منتظر    یابد  عهد  عضوی از

 .م ینیمستقر شده است ، بب نیزم ی خدا را که بر رو  یپادشاه می توان یعنوان فرزندان عهد ، م 

هدف خالق را    میتوان  ی. ما ممیسلطنت کن  میتوان  یدر آن م  زیو همه چ  نیزماین  تسلط بر    بابه عنوان پادشاهان  ما  

  کسانیهنوز هم    طی. شرامیخود با خدا قدم بردار   عهد ابدیدر برکت    م یتوان  ی. ما ممی خود تحقق بخش  یزندگ   یبرا

 و اطاعت.  مانیا  -است 
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 درس سوم پرسش هایی برای دوره کردن
 

 ؟ دی شرط را شرح ده دونو ب  مشروط  عهدتفاوت ( ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 به صورت فهرست بنویسید ؟ درس را  نیمطرح شده در ا ی ها عهد ( 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 شما مهم است؟  یها برا  عهد  نیدرک ا ه. چرا امروز3
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 درباره مسیح  انبیاپیشگویی های مهم 

 

 تحقق پیشگویی موضوع پیشگویی  پیشگویی گفته شده 

 4: 4 انیغالط از نسل یک زن  15:3 شیدایپ

 1:  1 یمت م ینسل ابراهاز  3: 12 شیدایپ

 34:3لوقا  نسل اسحاق از  19:17 شیدایپ

 2:  1 یمت عقوب ی پادشاهی از نسل 17:24اعداد 

 33:3لوقا  هودا ی  طایفهاز   یپادشاه 10:49 شیدایپ

 38:19لوقا  بود پادشاه خواهد  10:2 لیاول سموئ

 33-32: 1لوقا  وارث تاج و تخت داود  7: 9 ایاشع

 12-8: 1 انیعبران ابدی مسح شده و  7-6: 45 ریمزام

 7-4: 2لوقا  به دنیا می آید لحم  تیب در 2: 5 کایم

 31-26: 1لوقا  از باکره متولد شدن  14:7 ایاشع

 2:16 یمت قتل عام نوزادان  31:15 ایارم

 14--15:  2 یمت به مصر  فرار 1: 11هوشع 

 27 - 24: 7لوقا  فرستادن قاصدی قبل از او  1:  3  یمالک

 3:17 یمت شد  خوانده خواهد پسر خدا  7: 2 ریمزام

 16-13:  4 یمت خدمت کردن جلیلیان  2-1: 9 ایاشع

 52:2لوقا  او  ات یاز خصوص یبرخ 2: 11 ایاشع

 35-34: 13 یمت کند  یصحبت مها با مثل  4-2: 78 ریمزام

 22-20:  3  رسوالن اعمال یمانند موس بود خواهد ای  ینب 15:18 هیتثن

 19-18: 4لوقا  می بخشد امیرا الت دالن  شکسته 2-1: 61 ایاشع

 11:1 وحنای خودش رد شد  قومتوسط  3: 53 ایاشع

 6-5: 5 انیعبران صدق یملککاهنی به رتبه  4: 110 ریمزام

 9-7: 11 مرقس ( عانایهوش) مظفرانه ورود  9: 9 ایزکر

 42:  19؛  23: 3؛   2-1: 2لوقا  زمان ورود مظفرانه  25:9 لیدان
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 16-15: 21 یمت گیرد  یقرار م  شیمورد ستا توسط کودکان 2: 8 ریمزام

 38-37: 12 یوحنا او را باور نمی کنند 1: 53 ایاشع

 48-47:  22لوقا  کرد  انتیخنزدیکش به او دوست  9: 41 ریمزام

 15-14: 26 یمت شد انتیخبه او  نقره  پارة 30خاطر به  12:11 ایزکر

 7-6: 27 یمت گر/ مزرعه کوزه   هپول پس داده شد 13:11 ایزکر

 20-18:  1اعمال  واگذار می شود  یگری د به هودا ی منصب  8-7: 109 ریمزام

 61-60: 26 یمت به او تهمت زدن نیشاهدان دروغ 8-7: 22 ریمزام

 58-57: 14 مرقس گردید متهم   ن یتوسط شاهدان دروغ 11:35 ریمزام

 4--5:  15مارک  در برابر اتهامات  سکوت 7: 53 ایاشع

 67:26 یمت ند زد سیلی  و  روی او آب دهان انداختند  6: 50 ایاشع

 67:26 یمت بی سبب از او بیزارند  19:35 ریمزام

 25-23: 15 وحنای از او نفرت دارند  و بدون دلیل بی سبب 4: 69 ریمزام

 8-6:  5 انیروم جایگزین )به جای ما(  یقربان 5: 53 ایاشع

 28-27: 15 مرقس تکاران یبا جنا شدن مصلوب 12:53 ایاشع

 34--37: 19،  27:20 یوحنا پهلوی او را نیزه می زنند  10:12 ایزکر

 27-25: 20 یوحنا کردندسوراخ ی او را هاو پا ها دست 7--8: 22 ریمزام

 35:23لوقا  پوزخند می زنندو  او را مسخره می کنند و 8-7: 22 ریمزام

 3: 15 انیروم او را مالمت می کنند 9: 69 ریمزام

 34:23لوقا  دشمنانش دعا کرد  یبرا 4: 109 ریمزام

 36-35: 27 یمت قرعه انداختند لباس او  یبرا 18-17: 22 ریمزام

 46:27 یمت خدا او را ترک کرد  1: 22 ریمزام

 36-32: 19 یوحنا  شکسته نشد  ی از استخوانهایشاستخوان 20:34 ریمزام

 34:27 یمت نوشد بدادن تا و سرکه  هزردآب  21:69 ریمزام

 60-57: 27 یمت دفن شد  با ثروتمندان 9: 53 ایاشع

 7-6: 16 مرقس از مردگان برخاست 10:16 ریمزام

   19:16 مرقس صعود نمود به دست راست خدا 18:68 ریمزام
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 رس چهارمد

 گردید  آشکار قیدر عهد عت  خداوندحِیمس

 

 

تار یک  را    قیعهد عت  یبرخ ب  -  است   ی خ یتاردرسته که  .  خطاب می کنند  یخ یکتاب        "او  داستان  "  از آن   شتریاما 

، تا سقوط    میبسازبه شباهت خود  فرمود ، انسان را  که خداوند    ی، هنگام  تیجهان و بشر  پیدایش. از زمان  می باشد

 .شود یم  و مکاشفه آشکار یدر هر کتاب  ح ی، مس لیقوم اسرائ

،    شدند شروع    کلی در ابتدا به صورت  آنها  ماهیت  وجود دارد.    ق یدر عهد عت  موعود   ِحی در مورد مس  یی شگویپ   330

 .شدند  یم  مشخص و جزئی ترگذشت ،  یاما هرچه زمان م 

پسر خدا   ، یسیاست که ع ن یبر ا  یر یانکارناپذ اثباتِ ، ح یمس یس یدر شخص ع زیانگ حیرت یها  ییشگویپ نیا تحقق

 ، بازخرید و رهایی بخشد.  گناه یاز مجازات ها را   بشرتا فرستاده شده است که  ی کسیعنی است  و خداوند 

 

.  میرا ارائه نداد  دیعهد جد  یافته شده در  تحقق  اتیآ  در همه جادرس ، ما    نی ا  یدر فضا  ییصرفه جو   یبرا:  توجه

 آنها در نمودار صفحه قبل ذکر شده اند.ولی 

 

 آمدن مسیحِ خداوند 
 

 زن  ذریت

 

 زن باشد.  از نسل دی بود که او با نی ا   خداوندِحی مس یسیعدرباره   ییشگویپ نیکه قبالً ذکر شد ، اول  همانطور

 

م تو را خواهد کوب  گذارم؛ یم  یو  ت یتو و ذر  تیذر  ان یتو و زن، و در م  ان یوعداوت در  پاشنه و  د یاو سر  را    ی وتو 

   3:15 شیدایپ «.دیکوب یخواه
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 :اشاره کرد ییشگویپ نی پولس به تحقق ا

  4:4 انیغالطمتولد،  عتیشر ریشد و ز دهییخدا پسر خود را فرستاد که از زن زا د،یچون زمان به کمال رس کنیل

 

 و داود وعده داده شد. عقوبی ، اسحاق ،  م یبه آدم و حوا ، ابراه آمدن مسیِح خداوند 

  و مشخص تر   ترریزها    ییشگویپاما    باشد  یتواند از هر زن  یوعده داده شده م  ذریتکه    دیرس  یابتدا ، به نظر م  در

او    اجداد  یها  ییشگویاز داود. پ  -  عقوبی از    -از اسحاق    یعنی  ابدی  یتحقق م  میوعده در فرزندان ابراه  نیشدند. ا

 شد. یمشخص م شتریو ب شتریب

 

 شود یلحم متولد م   تیدر ب

 

 . شد نیچن زین یِ خداوند سیشود و ع  یلحم متولد م تیدر ب ح یشده بود که مس ییشگویپ

که بر  خواهد آمد    رونیب  یمن کس   یاز تو برا  ،یکوچک هست  هودای  یلحم افراته اگرچه در هزاره ها  تیب  یتوا  و

  5:2 کایم .ازل بوده است امیو از ا میاو از قد یخواهد نمود و طلوع ها ی حکمران لیقوم من اسرائ

 

که او از خاندان و آل    رایلحم نام داشت، رفت. ز   تیبه شهر داود که ب  هیهودیاز بلده ناصره به    لیاز جل  زین  وسفی  و

در آنجا بودند،    شانیکه ا  ی بود، ثبت گردد. و وقت  دنییبه زا  کیکه نامزد او بود و نزد  میمر  داود بود. تا نام او با

  ی که برا  رای. زدیدر آخورخوابان  ده،یچی. و او را در قنداقه پدییاخود راز  نیپسر نخست  ده، یهنگام وضع حمل او رس

  7 - 4:  2 لوقا .نبود یدر منزل جا شانیا

 

 ی مانند موس نبی ای

 

 خواهد بود. نبی  یمانند موس   خداوندِحیمس

م  ی ای  نب  ،ت یخدا  ،هُوَهی    18:  15  هیتثن از  برادرانت  ان یرا  از  مثلتو  مبعوث  ی برا  من  ،  گردان  تو  را    د،یخواهد  او 

 . دیبشنو
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 صدق یملک کاهنی مانند 

 

 باشد. یم  صدقیبه رتبه ملک کاهنی او

 .صدقیتا ابداآلباد، به رتبه ملک ی کاهن هستنخواهد شد که تو  مانیخداوند قسم خورده است و پش  110: 4 ریمزام

 

 مانند داود  یپادشاه

 

 باشد. می  وارث تاج و تخت داود او

نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از االن    انتها   یداود و بر مملکت و   یاو را بر کرس  یسلطنت وسالمت  ی ترق

  9:7 ایاشع .را بجا خواهد آورد نیا وتیصبا هوهی رت ی. غدیتاابداالباد ثابت و استوار نما

 

اعل  او پسر حضرت  به  و  بود  عطا خواهد    ی مسم  ، یبزرگ خواهد  بدو  را  داود  پدرش  تخت  خداوند خدا،  و  شود، 

  33 - 32: 1 لوقا «.نخواهد بود تیو سلطنت او را نها خواهد کرد ی تا به ابد پادشاه عقوب یاو بر خاندان  فرمود. و

 

 زمان آمدن 

 

د  کن  یم   معرفی  لی. او خودش را به عنوان پادشاه اسرائمی آید  خ یاز تار یدر زمان خاص   ح یمسپیشگویی شده بود که  

 .می شودو طرد 

 

هفت هفته و    س، یرئ  حیتا )ظهور( مس  مینمودن و بناکردن اورشل  ر ی بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعم  پس

و بنا خواهد شد. و بعد از آن    ر یتعم  ی تنگ  ی ( با کوچه ها و حصار در زمانها  میشصت و دو هفته خواهد بود و )اورشل

شهر و قدس را    د یآیکه م  سی بود، بلکه قوم آن رئ  واهدواز آن او نخ  د یمنقطع خواهد گرد  حیشصت و دو هفته، مس

  26 - 25: 9 الیدان .است نیمع ها یهد بود و تا آخر جنگ خرابخوا الب یخراب خواهند ساخت وآخر او در آن س

 



63 
 

 داود یها ییشگوی پ

 

  ق ی. او از طرو به آن ورود می کندرا درک کرده     خداوندِحیدرد و رنج مس  انبیاء  هیاز بق  شیرسد داود ب  ینظر م  به

به ما    است  میخکوب شده  بی صل  ر بزمانی که     خداوند ِحی مس  حقیقی  در مورد احساسات   بینشیرنج و عذاب خود ،  

زم  ی زمان  ی حت  -  دهد   یم اعماق  او   ن یکه در  بر کرسی  بود.    ی اعلآسمانی در    و تخت  بازگشت عیسیِ خداوند را 

 .کند یم  فیتوص نییعل

 

 به او انتیخ یها  ییشگویپ

 

 به او خیانت می کند  دوستیک  *

که    ییشگویپ  داود ع  ک یکرد  به  خداوندیِس یدوست  ،  انتی خ    کرد  و    نی ا  عمر  خواهد  بود  خواهد  کم  دوست 

 خواهد شد. یو  نی گزیجا  یگرید

 

  41:9 ر یمزام .پاشنه خود را بر من بلند کرد خورد،یم زیکه نان مرا ن  داشتمیآن دوست خالص من که بر اواعتماد م و

 109: 8 ری. مزامدیضبط نما یگریعمرش کم شود و منصب او را د امیّا

 

 کنند  یاو را متهم م نیشاهدان دروغ *

 او خواهند داد.  هیعل  ینکرد که آنها شهادت دروغ ییشگویپ داود

  27:12 ریمزام .که شهودکذبه و دمندگان ظلم بر من برخاسته اند را یبه خواهش خصمانم مسپار، ز مرا

 

 : کند  یم دییرا تأ  یی شگویپ نی ا یمت

پافتندین  کنیل دروغ  شاهد  چند  آنکه  با  ه  شی.  »اافتندین  چ یآمدند،  گفتند:  آمده،  نفر  دو  آخر  گفت:    نی.       شخص 

  61 - 60: 26 یمت «".میخدا را خراب کنم و در سه روزش بنا نما کلیتوانم ه یم"
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 خواهند داشتنفرت  از اوسبب *بی 

 .گرفتخواهد مورد نفرت قرار سبب بی 

ب   یآنان از مو  یکه  نفرت دارند،  ازمن  ناحق من که قصد هالکت من دارند  اند    ادهیسرم ز  ی ها  ی سبب  ودشمنان 

  69:4  ریمزام .زورآورند. پس آنچه نگرفته بودم، رد کردم

 

 :از آن نقل قول کرد  یکرد و حت دییرا تأ ییشگویپ نی ا یوحنا

هرگز    ی از من کس رینکرده بودم که غ  یی کارها شانیا  انیدشمن دارد. و اگر در م  زیمرا دشمن دارد پدر مرا ن  هرکه 

که در    ی. بلکه تا تمام شودکالمزیو دشمن داشتند مرا و پدر مرا ن  دندیاکنون د  کنیداشتند. ول  ینکرده بود، گناه نم

  25 - 23: 15 وحنای ".دسبب دشمن داشتن ی ب مرا"مکتوب است که  شانیا عتیشر

 

 عیسیِ خداوند  مصلوب شدن یها  ییشگویپ

 

،    15 باب  مرقس،    27  ی بابمت  تحقق در  نی وجود دارد. ا عیسیِ خداوند  مصلوب شدن درباره  یار یبس  یها   ییشگویپ

 شود. یم افتی  19 باب وحنای،  23 باب لوقا

 

 سفته اند ی او را هایدستها و پا *

 

 انداختند قرعه اولباس  ای برسربازان  *

 

خود    یمرا سفته اند. همه استخوانها  یهایدور مرا گرفته اند. جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستها و پا  راسگانیز

م اشمارمیرا  م  شان ی.  دوخته،  چشم  من  منگرندیبه  در  مرا  رخت  تقس  ان ی.  قرعه    میخود  من  لباس  بر  و  کردند. 

  19 - 16: 22  ریمزام .شتاب کن ننصرت م ی قوت من برا ی خداوند دور مباش. ا یانداختند. اما توا

 

 واقع می گردد  استهزا و ر یمورد سرزنش ، تحق  *
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 شود یتکرار م پی در پی تمسخر  مورددر پیشگویی و نبوی کالم  *

ن   و .  کندیبه من استهزا م  ندیشمرده شده قوم. هرکه مرا ب  ر یهستم و حق   انی. عار آدمیاما من کرم هستم و انسان 

بدهد. او    یپس او را خالص(: »برخداوند توکل کن  ندیگوی)و م  جنبانندیخود را م  یوسرها  کنندیخود را باز م  یلبها

   8 - 6:  22 ریمزام «.داردیرغبت م  یرابرهاند چونکه به و

  

 به او دادند سرکه و زردآب * 

   69:21 ریمزام .دندیخوراک زردآب دادند وچون تشنه بودم مرا سرکه نوشان ی برا مرا

 

 می کنددعا  شدشمنان یبرا *

م  به مخالفت  من  با  من،  محبت  نو    کنند،یعوض  عوض  به  و  دعا.  من  بد  یی کویاما  من  عوض    یبه  به  و  اند.  کرده 

  5  - 4:  109  ریمزام .محبت، عداوت نموده

 

 * استخوانی از او شکسته نمی شود

  34:20 ر یمزام .از آنها شکسته نخواهد شد یکیکه  دارد،ینگاه م را شانیا  یاستخوانها همه

 

 

 او صعود/   زنده شدن او از مردگان

 

 شود. یم افتی 20 باب وحنایو   24 باب ، لوقا 16 مرقس باب ،  28  ی بابمت  ها در ییشگویپ نیا تحقق

  16:10 ریمزام .ندیرا ب گذاشت که فساد  یکرد، و قدوس خود را نخواه   یجانم را در عالم اموات ترک نخواه رایز

 

 در مرگ  یحت* 

افکار خود    داودرها نخواهد کرد.    نیخدا روح خود را در اعماق زم  دانست که  یهنگام مرگ م  یحت  یِ خداوندسیع

 .دی گو  یبه ما م لحظه  نیدر ا  را

 

 . ندیگذاشت که فساد را ب  یکرد، و قدوس خود را نخواه  ی جانم را در عالم اموات ترک نخواه را یز 16: 10 ریمزام
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 ی و ظفرروزیپ* 

به ما ارائه داده   نییعل یاعل تخت آسمانی در  جایگاه به  خداوندیِ سیاز بازگشت ع یزیشگفت انگ  فیتوص یحت داود

 است.

 

پادشاه   نیتا پادشاه جالل داخل شود! ا  دیبرافراشته شو  ی ابد  ی درها  ی ! ادیخود را برافراز  ی دروازه ها سرها  یا

  ی ! ا دیخود را برافراز  یدروازه ها، سرها  یو جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است. ا  ریخداوندقد  ست؟یجالل ک

ا  دیبرافراز  ی ابد  یدرها داخل شود!  جالل  پادشاه  ک  نیتا  جالل  اوست.   وتی صبا  هوهی  ست؟یپادشاه  جالل  پادشاه 

  10 - 7: 24 ریمزام .ساله

 

تا    زی ن  زانی. بلکه ازفتنه انگیبخششها گرفته ا  انی. از آدمیبرده ا  ی ریرا به اس  رانیصعود کرده، و اس  نییعل  ی اعل  بر

  68:18 ریمزام .ردیمسکن گ شانیخدا در ا هوهی

 

 اشعیا   یها ییشگوی پ
 

  ی م            انیرا ب  ی سیدرباره مرگ ع  فیتوص  نی کاملتر  53باب    ایاشع  جالب است.  اریبس  ایاشع ی ها  یی شگویپ  اتیجزئ

از کتاب مقدس آنها نبوده    ی ادعا کردند که بخش  در ابتدا   هودی   ی بود که رهبران مذهب  دقیق و با جزئیاتکند. آنقدر  

 اضافه شده است.  یهودی  انیح یکه توسط مس -است 

 

کتاب مقدس    ی طومارها  نی تر  ی میقد  کهمرده کشف شد.    ی ایدرغارهای منطقه    در  یی ، طومارها  1947در سال  

انتها  طومار  کی  تنهاو  شده است.    افتیاست که تاکنون   تا  ابتدا    و آن   ه بودماند  باقی  بدون کم و کاستیسالم    از 

  بود. نیز 53 بابشامل   کهبود  ایاشع  ینوشته ها

 

 .دیرا بخوان ا یاشع 53باب ،  ی نبی ایاشع پیشگوییمشخصات  ة از ادام قبل

 .یکی شد ایاشع  یها  ییشگویبا پ نمودنقل  2-1: 61 ایاشع که از  یهنگام   خداوندیِسیع
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را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته   رانیکه مرا مسح کرد تا فق   رایبر من است، ز  روح خداوند  19   -  18:  4لوقا  

را آزاد سازم،  و از سال    دگانیموعظه کنم و تا کوب  یینایو کوران را به ب  یرا به رستگار ران یدالن را شفا بخشم و اس

 خداوند موعظه کنم.  دهیپسند
 

 یِ خداوند س یع تاریخچه

 

 شود. یو مسح او مربوط م  نسب خانوادگی، منحصر به فردبه تولد  یسیدرباره ع قیعهد عت یها  ییشگویاز پ یبرخ

 

 از باکره تولد  *

  ل یو نام او را عمانوئ  دییخواهد زا  یباکره حامله شده، پسر  نکیخواهد داد: ا  یتیخود خداوند به شما آ  نیبنابرا

  7:14 ایاشع .خواهد خواند

 

 * نسب خانوادگی

  11:1 ایاشع .شکفت خواهد  شیها شهیاز ر یآمده، شاخه ا رون یب ی سیاز تنه   ینهال و

 

 *مسح 

  11:2 ایاشع... روح خداوند بر او قرار خواهدگرفت  و

    61: 1 ایاشع....  است کرده  خداوند مرا مسح  رایز  است بر من هوهی خداوند  روح

 

 عیسیِ خداوند  و منشمشخصات 

 

 *حکمت

خواهدگرفت،  روح    و قرار  او  بر  ترس    یعنیخداوند  و  معرفت  روح  و  قوت  و  مشورت  روح  و  فهم  و  حکمت  روح 

  11:2 ایاشع .خداوند

 

 * فهم و بینش روحانی 

رو  یوخوش موافق  و  بود  خواهد  خداوند  ترس  در  داور  تیاو  خود  گوشها  یچشم  سمع  وفق  بر  و  کرد    ینخواهد 

  11:3 ایاشع .نخواهد نمود هیتنب  شیخو
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 عدالت*

حکم خواهد نمود. و جهان را به    یبراست  ن،یخواهد کرد و به جهت مظلومان زم  یرا به عدالت داور  نانیمسک  بلکه

  11:4 ایاشع .خود خواهد کشت ی رابه نفخه لبها  رانیزده، شر شیدهان خو یعصا

 

 *نیکی مطلق 

  11:5 ایاشع .امانت انش،یخواهد بود و کمربند م نیکی مطلق کمربند کمرش،  و

 

 و متانت * آرامش

  42:2 ایاشع .دینخواهد زد وآواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را درکوچه ها نخواهد شنوان ادیفر او

 

که نزد پشم    یو مانندگوسفند  برند یذبح م  یکه برا  ی مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود رانگشود. مثل بره ا  او

  53:7 ایاشع .دهان خود را نگشود است همچنان زبانیبرنده اش ب

 

 * مالیمت

فت  ین    42:3  ایاشع و  شکست  رانخواهد  شده  راست  فیضع  لهیخرد  به  را  عدالت  تا  ساخت  نخواهد  خاموش    ی را 

  .صادرگرداند

 

 *پشتکار و استقامت 

  عتیها منتظر شر  رهیقرار دهد وجز  نیو منکسرنخواهد شد تا انصاف را بر زم  د ینخواهد گرد  ف یضع  او    42:4  ایاشع

  .او باشند

 

 * تابندگی و درخشش 

هستم تو را به عدالت خوانده ام و دست تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور    هوهیکه    من»

  42:6  ایاشع .دیامتها خواهم گردان
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موت نور ساطع   هیسا  نیو بر ساکنان زم  دیخواهند د  یمینور عظ  بودند،یسالک م  یک یکه در تار  یقوم   9:2  ایاشع

  .خواهد شد

 

 * شفقت و دلسوزی 

و    دهیحمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کش  شیما را بر خو  یما را بر خود گرفت و دردها  یاو غم ها   لکن

   53:4 ایاشع .میمضروب و مبتال گمان برد

 

 * فروتنی و حلم

که نزد پشم    یو مانندگوسفند  برند یذبح م  یکه برا  ی مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود رانگشود. مثل بره ا  او

  53:7 ای اشع .زبان است همچنان دهان خود را نگشود یبرنده اش ب 

 

 * به جای ما رنج کشید 

گناه ساخت. آنگاه    ی ، به دردها مبتال سازد. چون جان او راقربانخداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده  اما

  53:10 ایاشع .خواهد بود سریو عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداونددر دست او م دیخود را خواهدد تیذر

 

 * هیچ گناهی نکرد 

  ی ا  لهیح  یظلم نکرد و در دهان و  چینمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچند ه  نییتع  ران یقبر او را با شر  و

  53:9 ایاشع .نبود

 

 * عظمت و بزرگی 

تقس  متیخواهم داد و غن  ب یبزرگان نص  انیاو را درم  نیبنابرا بازورآوران  ا  میرا  به جهت  نمود،  جان    نکهیخواهد 

خطاکاران شفاعت   یبرا  را بر خود گرفت و  یاریو از خطاکاران محسوب شد و گناهان بس  ختیخود را به مرگ ر

  53:12 ایاشع .نمود

 

 * قدرت نجات بخشیدن 

را عادل خواهد    یاریخواهد شد. وبنده عادل من به معرفت خود بس  ریو س  دیرا خواهد د  شیمشقت جان خو  ثمره

  53:11 ایاشع .حمل خواهد نمود شتنیرا برخو شانیکه او گناهان ا را یز دیگردان
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 ماموریت عیسیِ خداوند 

 

 ساختن ) پرده برداری(* روشن 

موت نور ساطع    هیسا  نیو بر ساکنان زم  د یخواهند د  یم ینور عظ  بودند، یسالک م  یکیکه در تار  یقوم    9:2  ایاشع

  .خواهد شد

 

 * داوری

رو  یوخوش موافق  و  بود  خواهد  خداوند  ترس  در  داور  تیاو  خود  گوشها  یچشم  سمع  وفق  بر  و  کرد    ینخواهد 

  11:3 ایاشع .نمودنخواهد  هیتنب  شیخو

 

 و توبیخ نمودنسرزنش  *

حکم خواهد نمود. و جهان را به    یبراست  ن،یخواهد کرد و به جهت مظلومان زم  یرا به عدالت داور  نانیمسک  بلکه

  11:4 ایاشع .خود خواهد کشت ی رابه نفخه لبها  رانیزده، شر شیدهان خو یعصا

 

 *حکم و فرمان دهنده 

  عتیها منتظر شر  رهیقرار دهد وجز  نیو منکسرنخواهد شد تا انصاف را بر زم  د ینخواهد گرد  ف یضع  او    42:4  ایاشع

  .او باشند

 

 * رستگار وآزادکننده

  42:7 ایاشع .یآور رونیدر ظلمت را از محبس ب نندگانیرا از زندان و نش  رانیو اس ییچشمان کوران را بگشا تا

 

 * حمل کننده بارهای ما 

و    دهیحمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کش  شیما را بر خو  یما را بر خود گرفت و دردها  یاو غم ها   لکن

  53:4 ایاشع .میمضروب و مبتال گمان برد
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 * حمل کننده گناه ما 

  ی ما را بر و  ع یاز ما به راه خود برگشته بود وخداوند گناه جم  یکیو هر  میما مثل گوسفندان گمراه شده بود  عیجم

  53:6 ایاشع .نهاد

 

 * شفیع و میانجی ما 

تقس  متیخواهم داد و غن  ب یبزرگان نص  انیاو را درم  نیبنابرا بازورآوران  ا  میرا  به جهت  نمود،  جان    نکهیخواهد 

به مرگ ر را  بس  خت یخود  از خطاکاران محسوب شد و گناهان  بر خود گرفت وبرا   ی ار یو  خطاکاران شفاعت    یرا 

  53:12 ایاشع .نمود

 

 * تنها نجات دهنده 

تقص  و به سبب  ما کوفته گرد  یرها یحال آنکه  گناهان  به سبب  و  وتاددیمامجروح  و  یسالمت  بی.  بر  از    ی ما  و  آمد 

  53:5 ا یاشع .میافتیاو ماشفا  یزخمها

 

 * شفا دهنده

  53:5 ایاشع .میافتیاو ماشفا  ی آمد و از زخمها ی ما بر و یسالمت بی. وتاد..

 

 القاب عیسیِ خداوند 

 

 لیعمانوئ *

  ل یعمانوئ  و نام او را  دییخواهد زا  یباکره حامله شده، پسر  نکیخواهد داد: ا  یتیخود خداوند به شما آ  نیبنابرا

   7:14 ایاشع .خواهد خواند

 

 یسالمت  و سرور یو پدر سرمد  ریقد  یو خدا ریمش و بیعج* 

و    ریمش  و   ب یشد وسلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عج  ده یبه ما بخش  ی و پسر  ده ییزا  ی ما ولد  ی که برا  رایز

  9:6 ایاشع .خوانده خواهد شد یو سرورسالمت ی و پدر سرمد ر یقد یخدا
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 * پادشاه نیکو 

  32:1 ایاشع .خواهند کرد ی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمران یپادشاه نکیا

 

 من  ةدیبرگز* شخص 

تا    نهم یاست، من روح خود را بر او م  من که جانم از او خشنود  دهینمودم و برگز  یری بنده من که او را دستگ  نکیا

  42:1 ایاشع .امتها صادر سازد ی انصاف رابرا

 

 خداوند  بازوی *

   53:1 ای اشع که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ ستینموده وک قیکه خبر ما را تصد ستیک

 

 مسح شده  مبشر و واعظ *

را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته    نان یمرا مسح کرده است تامسک  راخداوند یبر من است ز  هوه یخداوند    روح

 61:1  ایاشع .ندا کنم یومحبوسان را به آزاد یرا به رستگار ران یبخشم و اس امیدالن را الت

 

 خالصه

 

عتییِ  شگویپمورد    330 گو  قیعهد  آنهم  که  است  موعود  ح یمس  یای،  مسها    گی  خداوند  ِحیدر  .  افتیتحقق   

ا  رممکنیغ که  و    نیاست  زیادحجم  پ  تعداد  طور  "ها    ییشگویاز  وایتحقق    مرد  کی در    "تصادفی    به  باشد         فته 

اتفاق  ینم عبوده    ی تواند  او کس   یسیباشد.  سر  ی پسر خداست.  در  که  عت تاست  عهد  تصو   قیاسر  شده    ده یکش  ریبه 

 است.  تیبشر ی است. او ناج
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 درس چهارم دوره کردن یبرا  هایی پرسش
 

 تر شد؟ مشخص ؟ چگونه موعود چه بود حیثبت شده در کتاب مقدس درباره مس یی شگویپ  نیاول (۱

 

 

 

 

 

 

 

 

،  نبیبه عنوان  موعود حی دهد مس یکه نشان م دی موجود در کتاب مقدس را ذکر کن ییشگوی سه پ (2

 می کند ؟ و پادشاه عمل   کاهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عمل  یکه جنبه اصل دی ذکر کن ایو هم از کتاب اشع ری هم از کتاب مزام  ، مهم را یی شگویدو پ (3

 ؟   دهد یرا نشان م  موعود ح یمس ی سی ع بازخرید
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 ی موس  مهی خ

 

 پدر  یخدا - قدس االقداس (   1      

 می شد  اعظم باز کاهن یبار برا  کی ی سال      

 

 :اسباب و لوازم

F   حضور خدا  -صندوق عهد 

G تخت خدا کرسی یا  –رحمت  یصندل 

 

 پسر  ی خدا - ) قدس(  قدسا مکان(  2 

 بود باز  کاهنان ی برا فقط 

 

 :  اسباب و لوازم

C حیات ، نان  یِ خداوندسی ع - نان تَقْدِمِه   زیم 

D نور جهان  یِ خداوندسی ع - ییچراغدان طال ، 

E  شفاعت کننده(  عی، شف یِ خداوندسیع - بخور  سوزاندنمذبح ( 

 

 روح القدس ی خدا -یرونیب اط یح ایصحن ( 3       

 باز است  ایمانداران همه   ی به رو                        

 

 

 :اسباب و لوازم

A قربانی ی ترینعال  ، یِ خداوندسی ع -  مذبح قربانی   

B تطهیر می کند خدا که  کالمهمان   ی سیع – ی برنز حوضچه 
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 سا یکل سمبلی از -  روحدر خدا  مسکن

 

و از اهل خانة خدا.     دیهست  نیبلکه هموطن مقدّس  د،یستی ن  ی و اجنب  ب یبه بعد غر  ن یپس، از ا  22   -  19:  2  انیافسس

عمارت با هم    یتمام  یکه در و21است.     هیسنگ زاو  حی مس  یسیکه خودِ ع  د،یابنا شده  ایرسوالن و انب  ادیو بر بن20

تا در روح مسکن   دیشویبا هم بنا کرده م  زی شما ن  یو در و22.   کندی مقدّس در خداوند نمّو م  کلیمرتّب شده، به ه

 .دیخدا شو

 

 ایمانداران  سمبلی از -معبد خدا 

 

ساکن خواهم بود و در   شانی خدا گفت که، در ا چنانکه د،یباشی م یّح یخدا کلیشما ه  را یز ...   6: 16 انیدوم قرنت

 قوم من خواهند بود.  شانیخواهم بود، و ا شانیا یراه خواهم رفت و خدا  شانیا

 

 

 یآسمان ی زهای چ نمونه و الگوهای

 

عازم    که  یمُلهِم شد، هنگام  ی چنانکه موس  کنند،ی را خدمت م  ی آسمان  ی زهایچ  ةیو سا  هیشب  شان یو ا  8:  5  انیعبران

که در کوه به تو نشان داده شد    یارا به آن نمونه   زیچآگاه باش که همه  د،یگوی بدو م  رایرا بسازد، ز  مهیبود که خ

 . یبساز

 

مَثَلها   9:  23  انیعبران که  بود  الزم  ا  ی سماو  ی زهایچ  ی پس  لکن خودِ سماو  نها یبه  قربان   اتیّطاهر شود،    ی های به 

 . نهایاز ا کوترین
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 پنجم درس 

 و خدمت  برای پرستش ییالگوها
 

 
 

 ها  هی، الگوها و سا  نماد ها

 

 (.از هر چیز  نمونهاولین ) واقع می گردد ندهیآنچه در آ نشان دادناز پیش : نماد

نشان دهنده چسمبل   به زمان    یگرید  های زی:  که  مستین  وابستهاست  ها  دیتوان  ی. شما  داشته    نمادهارا در    سمبل 

 . نمی گیرندسمبل ها قرار درون  نمادها، اما  دیباش

 

 ها: مثال

 . خداوند استِحیمس قربانیگناهکاران توسط   ییرها از   نمادی –فصح  دیع

  خداوند ِحیمساز   سمبلی -فصح  بره

 

 . داده است،  ارائه  را از نجات دهنده موعود یی ها  هی، الگوها و سا نمادها، خداوند  قیعهد عت  سراسر در

 

از    یکه مجموعه واحد  یداد. آنها تا زمان  یرا به موس   شریعتاز مصر ،    لیاسرائ  یپس از خروج بن  بالفاصلهخداوند  

دو   یدارا   شریعت  نیشوند. ا  یک کشور  ستندتوان  ینداشته باشند ، نم  راتحت آن عمل کنند  می بایست  را که    نیقوان

نجات    برای فراهم کردن  یگر ید  -  ییغذا  زهایپرهیو    یمدن   نیقوان  قیمردم از طر  محفاظت  یبرا  یکی  -قسمت بود  

 اشاره داشت.   خداوندِحیبه مس شریعت .  خدواند بودِحیمس یسیشخص ع قیاز طر 

 

خ  ی برا  قیدق  یدستورات   نیهمچن  خداوند موس  ،  مهیساخت  خ  یبه  از  قسمت  هر  از    سمبل  مه یداد.  قسمت  هر  بود. 

 . میپرداز  یم  هدایا و  مهیما به مطالعه خ درس ، نی کرد. در ا یصحبت م  موعود ِحیو مرگ مس یزندگ

 . به انجام رساندبلکه تا  کندباطل را   شریعتاست تا   امدهیاو ن   خداوند فرمودیِسیع
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  5:17 ی مت .بلکه تا تمام کنم میام تا باطل نما امدهیرا باطل سازم. ن ایصحف انب ایکه آمده ام تا تورات  دیگمان مبر

 

 م. یبدان کاهنان و  ادی، اع هدایا،  مهیالزم است که در مورد خآیات زیر از قبیل  ی اتیآدرک  یبرا

هست که درآسمانها به دست راست تخت    یکهنه ا  سیرئ  نیما چن  یاست که برا  نیکالم ا  نیمقصود عمده از ا  پس

نمود  یقیحق   مه ینشسته است، که خادم مکان اقدس و آن خ  ایکبر برپا  ز  است که خداوند آن را  انسان.  که    را ینه 

م  سیهررئ قربان   ایتا هدا  شودیکهنه مقرر  ا  ها  یو  از  ن  جهت  نیبگذراند؛ و  را  او  که  است  که    ی زیزچیواجب  باشد 

  3  - 1:  8 ان یعبران .بگذراند

 

عازم    که  یمُلهِم شد، هنگام  ی چنانکه موس  کنند،ی را خدمت م  ی آسمان  ی زهایچ  ةیو سا  هیشب  شان یو ا  8:  5  انیعبران

که در کوه به تو نشان داده شد    یارا به آن نمونه   زیچآگاه باش که همه  د،یگوی بدو م  رایرا بسازد، ز  مهیبود که خ

 . یبساز

 

 خیمه ) موسی( 

 

و    کتان  ها ، چوب ، مواد ، طال و نقره ، جواهرات ، پارچه  یر یاندازه گ  -داده شد    ی به موس  مهیخساخت    یالگو

 اشاره داشتند. ح یآنها به مس گیهم -داشتند  ی مشخص ی. همه آنها معان پشم

 

 سه بخش 

 

:    بود  خدا  زِیمتما  شخصاز سه    سمبلیکه    به سه بخش تقسیم می شد  مهیخ القدس. آنها یعنی   ، پسر و روح  پدر 

 بودند. انسانو روح  نفْساز جسم ،  سمبلی نیهمچن

 

 * صحن )حیاط بیرونی( 

  ی رو   ت یهودیبه   ی کهانیهودی   ریو هم غ  ان یهودیهم   -بروند    صحنتوانستند به    یبود. همه مردم م  صحن منطقه    نیاول

بودندآورد بشر  صحن.  ه  همه  با  که  است  القدس  روح  دهنده  م  تینشان  مس  یکار  به  را  آنها  تا  خداوند ِحیکند     

 برساند.



78 
 

 )قدس(  قدس امکان  *

قدس یا  . تقدیم می کردند  یقدس قربان ادر مکان  نیو همچن صحنبروند. آنها در   قدساتوانستند به مکان   یم کاهنان

 ماست. قربانیاست که  یِ خداوندس یقدس نشان دهنده عامکان 

 

 * قدس االقداس 

را    ی مدت  قدس االقداس . او قبل از ورود به  وارد شود  قدس االقداستوانست در روز کفاره به    ی فقط کاهن اعظم م

تقد برا می  خود  نمودن    س یصرف  تا  دهد  قربانی   قوم  یکرد  گناهارائه  اگر  زندگ  ی .  او    یدر   ، داشت  وجود            او 

 نشان دهنده حضور خداوند است.  قدس االقداسمرد.  یم

 

بافته شده  میضخ   ار یحجاب بس  ا یپرده    ک یبا    قدس االقداس  که    یشد. هنگاممی  جدا    قدس )مکان اقدس( از    ،   و 

بدان معناست    نیپاره شد ، و ا   ن ییاز باال به پا  به طور فراطبیعیحجاب    نی ، ا  جان سپرد  بیصل  یبر رو   یِ خداوندسیع

 وجود ندارد. جداکنندة قدس االقداس ک یبه  یاز ین گریکه د

ن   یدر حضور خدا برا   کاهن  کی به حضور    یازین  گرید   م یتوان  یاعظم ما شد و ما م   کاهن   خداوندیِسی! عستیما 

 . میدر محضر خدا حاضر شو با دلیری میتوان ی. ما ممییاینزد او ب ماًیمستق

 

  متزلزل و   نیاز سر تا پا دو پاره شد و زم  کلینمود. که ناگاه پرده ه  میزده، روح را تسل  حهیباز به آوازبلند ص  یسیع

  51 - 50: 27 یمت د،یسنگها شکافته گرد

 

در او تحقق    دو   وجود نداشت. هدف آن   مه یخ  ا یبه معبد    یاز ین  گر یشد ، د  ی قربان  ایدن  تمام  ی برا   یِ خداوند س یع  یوقت

خواهد داد  بشر انجام  یو آنچه او برا یِ خداوندسیعتصویری از  کاهنانو  هدایا،  ادیاسباب و لوازم ، اعگی . همافتی

 .، بودند

وقت   امروز ستا  ی،  م  ش یوارد  پرستش  سپس  تقس  میشو  ی و  سه  که  است  خوب  به    مهیخ   می،  آنها  میاوریب  ادیرا   .

  ش ی ما با ستا  :  . دوممیشو  یوارد دروازه ها م  یبا شکرگذار   اول :  نحوه حضور ما در محضر خدا هستند.    انگرینما

، و وقت    م یشو   یم  قدس االقداس ، ما وارد    رانجام . سمیشو   ی او م  یها   صحن ما انجام داده است وارد    یآنچه او برا 

 .نمائیم  ی م هست  آنچه که یبرا خداوند خود را صرف پرستش  
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 اسباب و لوازم

 

اثاث خ  یا   هی هر  در  داشت  مهیکه  خداوند  سیع  انگرینما  وجود  ها    بود یِ  آن  عنوان  که  های به         از   ی کیزیف  نمایه 

  ی خاص   نیامعاز    شده بودند   ساخته  ها  از آن  چیز ،که هر    ی مواد  متریال و  بودند ،شده    یطراح   تیبشر  ة دهند  نجات

 . ندبرخوردار بود

 

 مظهر الهی  –طال  *

 بازخرید ) نجات(  –نقره * 

 )  داوری (   قضاوت –برنج آلیاژ  *

 

 .ندبرخوردار بود خاصی  معانیاز  زیپوشش ها ن  های مختلف   رنگ

 یمنشأ آسمان ای ذات - یآب *

 پادشاهی   – ارغوانی  * 

 قربانی  - سرخ   * 

 

 بود. "ریناپذ فنا ِحیمس" انگر یبود و نما فنا ناپذیر باًیتقر یچوب  ایاقاق چوب

 

 صحن  قسمت در

 

 مذبح برنجی  *

  مذبح برنجی   می دیدندکه    ی زیچ  نیکردند ، اول  یکه از دروازه عبور م  یشوند. هنگام  صحنتوانستند وارد    یم  همه

  ی ، برا   می آمدند     خدا   حضور  بود که آنها اول به   ا جایینج یشد. ا   ی گفته م  زین  یسوختن  یقربان   که به آن مذبح   بود.

  ر یناپذ  فنا  ح ینشان دهنده مس  ایاز برنز ساخته شده بود. چوب اقاق  و  ایاز چوب اقاق  مذبح .  می کردند  یقربان  شان  گناهان

 گناهان است.  داوری برو برنز 

 

 شود.  یاست که توسط پسر خدا انجام م  یینها قربانی نشان دهنده  مذبح  نی ا ی انجام شده بر رو ی ها قربانی
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مرتبه در اواخر عالم ظاهر    کیباشد. لکن االن    ده یعالم بارها زحمت کش  ادیکه او از بن  ستیبایصورت م  نیدر ا  رایز

  9:26 انیعبران .خود، گناه را محو سازد ی شد تا به قربان

 

زنده به او    های  یقربان  به عنوان  خود را  های  بدن  دیشد. اکنون ما با  یگناهان ما قربان  آمرزش  یبرا   یِ خداوندسیع

 .میکن میتقد

 

رحمتها   یلهذاا  یحیمس  یزندگ به  را  شما  م  یبرادران  استدعا  بدنها  کنمیخدا  راقربان  یکه  مقدس    یخود  زنده 

  12:1 انیروم .که عبادت معقول شما است د یخدا بگذران دهیپسند

 

 ی برنز* حوضچه 

  می بایست پر از آب بود و کاهنان  آن حوضچه   که بود. اسباب و لوازم   قسمت دیگری ازساخته شده از برنزحوضچه 

   خداوند ِحیشد و نشان دهنده مس  یانجام م   از یشستشو به دفعات مورد ن  ن ی. ا ندیرا بشو   شان یقبل از خدمت دست و پا

 کند. یپاک م و چروک  نیچ  لکه وبود که ما را از هر 

 

آن داد. تا آن را    یرا برا   شتنیرا محبت نمود وخو  سایهم کل  حیچنانکه مس  د،ییشوهران زنان خود را محبت نما  یا

 ای  نیرا به نزد خود حاضر سازد که لکه وچ  دیمج  یسای تاکل  د،ینما  سیکالم طاهر ساخته، تقد  لهیبه غسل آب بوس

  27  - 25: 5 انیافسس .باشد بیع ی مثل آن نداشته باشد، بلکه تامقدس و ب زیچ چیه

 

از ن  دریافتپس   ، پاک  ازینجات  م  یبه  گناه  اگر  دارد.  با  میکن  یمداوم وجود  کن  دی ،  اعتراف  گناهان خود  و    میبه 

 .یابیمآمرزش  

 

  ی و ما را از هر ناراست  امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب  نیاو ام  م، یبه گناهان خود اعتراف کن  اگر    1:9  وحنای۱

  .پاک سازد

 

 . شویم هی به طور مداوم از کالم خدا تغذ دیبا نیهمچن

  15:3 وحنای .دیکه به شما گفته ام پاک هست یشما به سبب کالم  الحال



81 
 

 قدس )مکان اقدس(  قسمت در

 

در سمت چپ و   یی طال چراغداندر سمت راست ،  نان تَقْدِمِه  زیوجود داشت. م قدسدر  اسباب و لوازم   وسیله از سه

 جلو.   رو به  مستقیماًمذبح سوزاندن بخور 

 

   نان تَْقدِمِه زیم*

بود. نان    ح یمس  الوهیتو    تی انسان  نمایانگر   ن یا،    بود ساخته شده و با طال پوشانده شده    ایاز چوب اقاق  نان تَقْدِمِه   زیم

 .حیاتنان  -است   خداوندِحیشد و نشانگر مس یم  ینگهدار  زیم نیا  یرو  شهیهم

 

را که پاره    یونان  ست؟ین  حی شراکت در خون مس  ایآ  م،یخوان یبرکت که آن را تبرک م  الهیپ   17  -  16:  10  انیقرنت۱

نان قسمت    کیچونکه همه از    میباشیم  تن  کینان و    کی  م، یاریما که بس  رایز  ؟ین  حیشراکت در بدن مس  ایآ  م،یکنیم

  .میابی یم

 

   ییطال * چراغدان 

 داد.  ی نشان م حقیقیرا به عنوان نور    خداوندِحیخالص ساخته شده بود و مس یاز طال   چراغدان

 

 :  رسول نوشت یوحنای

مرا متابعت کند، درظلمت سالک نشود بلکه   که یخطاب کرده، گفت: »من نور عالم هستم. کس  شانیباز بد  ی سیع  پس

   8:12 وحنای «.ابدیرا  اتینور ح

 

 .میشو  یم  نور گرانی د یبرا  ، میرو  یدر نور او راه م و  میکن یم  پیرویرا   یسیهمانطور که ع

پدر شما را که در آسمان است    ده، یشما را د  یکوینور شما بر مردم بتابد تا اعمال ن  د یبگذار  نیهمچن    5:16  یمت

  .ندینما دیتمج

 مذبح سوزاندن بخور *

ن بخور  سوزاندن  اقاق  زیمذبح  بود  ایاز چوب  با  ساخته شده  پوشانده شده    و  سوزاندن بودطال  نشانگر    .  بخور  مداوم 

 بود. ) شفاعت کننده ما ( ما عیبه عنوان شف  خداوندِحیمس
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ا  ستیک بر  ن  حیمس  ایفتوا دهد؟ آ  شانیکه  بلکه  ن  برخاست،  ز یکه مرد  به دست راست خدا هم هست وما را    ز یآنکه 

  8:34 انیروم کند؟یشفاعت م

 

 .میادامه ده دعا  قیرا روزانه از طر  سوزاندنبخور  یقربان دیبانیز ما 

ا  و با  گرآمده،ید  یفرشته  بخور  یبا مجمر  ستادینزد مذبح  و  دعاها  اریبس  طال  به  را  تا آن  شد  داده    ع یجم  ی بدو 

در حضور خدا باال   نیمقدس  یتخت است بدهد، و دود بخور، از دست فرشته با دعاها   شی بر مذبح طال که پ  ن،یمقدس

  4  - 3: 8 مکاشفه .رفت

 

 االقداس قدس  قسمت در

 

 * صندوق عهد 

دو    در االقداس  لوازم قدس  و  اسباب  از  داشت    وسیله  عهد  –وجود  صندل   صندوق  ،   عصایرحمت.    یو            هارون 

 بودند.  صندوقدر  نان منّاو  لوح های سنگی ده فرمان

 است. ح یمس  الوهیتو   تیانسان انگریمواد ب  نی ، و دوباره ا بودشده  لیو طال تشک ایاز چوب اقاق صندوق

ی پدر  ما با خدا  داریمحل د   خداوندیِس ی. امروز عبیابدتوانست حضور خدا را    یم  یبود که موس   صندوق عهد  در

 .است

 

با تو سخن    باشند،یم  صندوق عهدکه بر    یدو کروب  انیتخت رحمت از م  یآنجا با تو مالقات خواهم کرد و از باال  ودر

  25:22 خروج .تو را امر خواهم فرمود لیاسرائ یکه بجهت بن یخواهم گفت، درباره همه امور 

 

 رحمت  یصندل* 

طال  یصندل از  تشک  یرحمت  نمایانگرشده    لیخالص  که  الهی  بود  باال  قدوسیت  در  انتها   صندوق  یبود.  در    ی ، 

  کرسی  نمایانگر رحمت یشده بودند. صندل لیخالص تشک یوجود داشت که از طال  زین یرحمت ، دو کروب یصندل

 شود. یمحافظت م ی خودفرشته ا  مخلوقاتکه توسط  ستخداو تخت 

که در وقت ضرورت )ما را( اعانت    میرا حاصل کن  یضیو ف  میابیتا رحمت ب  مییایب  ضیبه تخت ف  کینزد  یریبا دل  پس

   4:16 ان یعبران .کند
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 ) قربانی ها (  هدایا

 

  مان یبا ا  دیها با  قربانیو    هدایامعنا هستند. همه    پر از  ادی و اع  اسباب و لوازم خیمهبه اندازه  نیز      ها (  ی) قربان   هدایا

 ثر واقع شوند.و شد تا م یانجام م

  مطالعه کرد. همه آنها   انیدر پنج فصل اول الو   جزئیاتتوان آنها را به    ی وجود داشت ، و م  یاصل   (ی) قربان هدیه  پنج 

 .یِ خداوندسیع  -بود یعنی کامل قربانی کی  ی از مختلف یجنبه ها بیانگر

 

 کرد: میتوان به دو بخش تقس یرا م آنها

 شود یم  خشنودکه از انجام اراده خدا  ، کامل ِحیاز مس  سمبلی - (  ، داوطلبانه خوشبوخوشایند )

 . کشد یرا به دوش م انگناهکار که گناهانِ،   خداوندِحیاز مس سمبلی - نا خوشایند

 

 ( ، داوطلبانه خوشبوخوشایند ) ی ها یقربان یا ،  هدایا

 

 نیسوخت قربانی های * 

 به خدا بود. یابی، دست یسوختن یقربان نی از ا  هدف

پرنده   ای وانیکبوتر. انتخاب کدام ح کی  ای قمری کییا بز ،  کی  یا بره ، کییا باشد ،  گوساله نر یک ای می بایست

 .عیب باشدو کامالً بدون لکه و   شخص بوده آن ییتواناحداکثر  بود که می بایست  آن شخص یها  یی داراطبق 

 کرد.  میبه خدا تقد عیبی  چ یبود که خودش را داوطلبانه و بدون ه  خداوندِحیاز مس یداوطلبانه و نماد هدیه ک ی ن یا

ا   یشخص بود    هدیه   ن یکه  بایسترا آورده  بر رو   می  را  به    گناهان   تابگذارد    آن حیوان  سر   یدستان خود  خود را 

که آن   یتوسط شخص  می بایست  هدیه  نی ا  رایکار آسان نبود ز  نی. انجام اذبح کندمنتقل کند و سپس آن را    وانیح

پسرش را    تاخدا آسان نبود   ی براکه    همانطور شده بود.  لی تبد  یخانگ   وانیو اغلب به ح شده بود  شناخته  را آورده بود 

 .ردی بدهد تا به خاطر گناهان ما بم

 

   5:21 انیقرنت ۲ .میخدا شو نیکی مطلق ی او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در و رایز
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 * هدایای آردی 

روغن ،    مثل خوب    یی غذا   یاز وعده ها   که می بایست به خداوند بود.    ی نشان دادن شکرگذار  آردی  ه یهداز    هدف

 بود.  داوطلبانه هدیه کی نیو همچن شود لینمک و کندر تشک

بایست  ،  یعال   هدیه آردی یک   ا ناجورو مواد    ی، درشت  برآمدگی  بدون توده   -باشد    و کامل  نقص  ی ب  می  از    ن ی. 

 کرد. یصحبت م  خداوندِحیکمال مس

 

 کرد. یصحبت م  خداوندِحیمس یروغن از وجود روح القدس در زندگ

 

م  یهنگام ،    ی که کندر  ا   رایحهسوزد  العاده  ا  یم   یفوق  رنج   نی بخشد.  مورد  ما  به خاطر     خداوند یِسیع  ی کهدر 

 .ارمغان آورد ، صحبت می کند به   برای ما در آن زمان  رنج  به همراه آن که یو کمالکشید 

 .می کردصحبت  قربانی نگهداریو در مورد حفظ  نمک

وجود    یعسل  چ یه  نبایدباشد.  نیدروغ  یوجود داشت که نشانگر گناه و آموزه ها   یا  ه یرمایخم  دی، نبا  هدیه  نی ا  در

از    یکننده است. تعداد انگشت شمار   یراض   اریانسان بس  طبع    یاست که برا   یزی، که نشان دهنده آن چ  داشته باشد

 کاهنان بود. تفادهاس ی مانده آن برا  یخدا سوزانده شد و باق هدیه تقدیمی بهبه عنوان  هدیه ن یا

 

 ( ، رفاقت  * هدیه سالمتی ) مشارکت

 با خدا و جشن بود. تیمیصمو  مشارکت هدیه سالمتی ،از    هدف

ا  هدیه   ن یا بخش  نی از  بود که  متفاوت  م  ی نظر  تعلق  به خداوند  آن  بخش  ی از   ، به    یگرفت  آن  بق  کاهناناز  به    ه یو 

 د. ی دادهد که ما را با خدا آشت ی را نشان میح مس  ر یتصو نی گرفت. ا می  کرد ، تعلق یم  یکه قربان ی خانواده ا

زندگ  ی گناه  اگر بود   اصالحکه    وجود داشت  شخص  ی در  نم  نشده  ارائه    هدیه سالمتی   ست توان  ی ،      . خدا دهدرا 

 .داشته باشد رفاقت و شراکتیتواند با گناه  ینم
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   هدایای نا خوشایند 

 

 گناه قربانی  *

 گناه بود. جرمگناه ، پوشاندن  قربانیاز   هدف

برای رئیس یا  بز نر )اگر    کی باشد( ،    قومکل    ای  کاهن  ک ی  گناه  ینر )اگر برا   وسالهگ   کی  این قربانی می بایست 

  عیب  ایبدون لکه    دی با  وانی رهبر نبود(. در هر حالت ، ح  ای  کاهن  برای گناه  )اگر  باشدماده    بز  ک ی  ایباشد(    حاکم

 باشد. 

شخص    کی   ییبا توجه به توانا  قربانی  نی ، ا  که درباره اش صحبت کردیم  یسوختن  یکه در قربان  د یاست بدان  جالب

  کاهن گناه    قربانیشخص بود.    تیشد ، مربوط به موقع  یگناه ارائه م   ی، آنچه در قربانحال   نیدادن بود. با ا   هیدر هد 

 باشد.  رئیس یا حاکماز آن که  شتریب -بود  نیبزرگتر

 

را در    یقربان  می بایست جست ،    یگناهان خود آمرزش م   یکه برا   یشخص  یعنی  آورد ،  یم   را  یکه قربان  یشخص

را که    ی گناه  ی ب  وان یح  می بایستبه گناهان خود اعتراف کند. سپس او    می بایستمقابل مردم به معبد برساند. او  

 ِح یمس  مرگما و همچنین بر عهده گرفتن    رشیپذهم  توبه و    به  هم  ما  ازین  نیکرد ، بکشد. ا  یرا حمل م  او    گناهان

 کشد. یم  ریبه تصو  را  ما گناهان به جهت خداوند 

 

 شد. نشناخت، در راه ما گناه را که گناه  خداوند  یِسیع

 .میخدا شو ییِپارسا یرا که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در و یاو کس  5: 21  انیدوم قرنت

  مذبح   یرا بر رو  یاز قربان  ی بخشگذاشت ،  می  بخور    مذبح گرفت و آن را بر  می  را    یخون قربان   کاهنپس از آنکه  

 سوزاند. می داشت و آن را خارج از اردوگاه می را بر یقربان هیسوزاند و سپس بقمی  یبرنز

 

 : دیدروازه عذاب کش  رونیدر ب یس یکه ع میخوان یم یان عبران در

  13:12 انیعبران  .دیدروازه عذاب کش رونیب د،ینما سیقوم را به خون خود تقد زتا ین یسیع ن،یبنابرا

 

 .میکنمی  شی ستا پیوسته او راو  می طلبیم، فقط او را   میکنمی  حملاو را   عار از صمیم دل نیما همچن
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  ی باق   یشهر  نجای. زانرو که در امیاو برو  یاز لشکرگاه به سو  رون یعار او را برگرفته، ب  لهذا   15  –  13:13  انیعبران

را که به اسم   ییثمره لبها  یعنی  م، یبگذران  را به خدا   حیتسب  یاو قربان  لهیبوس. پس  میرا طالب هست  ندهیبلکه آ  میندار

  .او معترف باشند

 

 * قربانی جرم 

 کرده است. را پرداختگناهان ما   جریمهمرگ خود   با که  می دار  خداوند راِحیاز مس  یر ی، ما تصو قربانی جرمدر 

العاده نخواهد بود  این    ایآ به پاک شدن از گناه    ی ازی هرگز ن  گر ی، د  می ریرا بپذ   خداوندیِس یبار ما ع  کی اگر  فوق 

 نخواهد بود ؟ 

 

 :نوشت  یوحنا

و    نیاو ام  م، ی. اگر به گناهان خود اعتراف کنستیدر ما ن  یو راست  م یکنیخود را گمراه م  م یکه گناه ندار  مییگو  اگر

ا  مییپاک سازد. اگر گو  ی و ما را از هر ناراست  امرزدیعادل است تا گناهان ما را ب      او را دروغگو   م، یکه گناه نکرده 

  10  - 8: 1 وحنای۱ .ستی و کالم او در ما ن میشمار یم

 

مهم است که  این  بود.    شده    ر یدرآن درگ  یامور روزمره زندگ در    بود که شخص  نهیزم  ن یمربوط به چند   قربانی جرم 

آن ریدرگ انیح یاز مس یاریکه امروزه بس هستند یمناطق ناحیه ها نیا  رایز ردیمورد مطالعه قرار گ جرمشش حوزه  نیا

نم و  که  یهستند  شوندگناه  مرتکب    دانند  است  می  خوب  چه  باشیم.  داشته  را  شناخت  این  همانط  که              که   ور، 

  .میکنراً طلب بخشش فو ،  مینوع گناهان قرار داشته ا  نیدر ا  میفهم یم

 

 بخشش اعتراف بود. ی قدم برا نیاول

  5:5  انیالو .دیکه در آن گناه کرده است اعتراف بنما  یز یمجرم شد، آنگاه به آن چ نهایدر هر کدام از ا وچون

 

 بخشش اعتراف است. ی قدم برا ن یاولهنوز هم 

  ی و ما را از هر ناراست  امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب  نیاو ام  م،یبه گناهان خود اعتراف کن  اگر    1:9  وحنای۱

  .پاک سازد
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 جرمشش نوع  *

 

 گناه قسم خوردن  ( 1

  ت یواقع  ی. اگر شخصقانونی انجام می شود  دادگاه  می بایست انجام می شد همانطور که امروزه در یک   قتیحق  انیب

 بود. مجرم،  را اعالم نمی کرددانست و آن   یرا م 

 

ندهد گناهْ    ، اگر اطالع دانسته  و خواه  ده ید  را بشنود و او شاهد باشد خواه  آواز قسم   که ورزد  را    گناه  ی این کس گر  ا

   5:1 انیالو خواهد بود. او را متحمل 

 

 یگناه آلودگ (2

 . است( )نداند که گناه او پنهان باشد د یاگر از د   یبود حت نا پاکی ایگناه مربوط به لمس مرده   ن یا

نجس، خواه الش حشرات نجس، و    مهینجس را لمس کند، خواه الش وحش نجس، خواه الش به  ز یهر چ  کهیکس  ای

  5:2 انیالو .باشدیباشد، پس نجس و مجرم م ی از او مخف 

 

امروزه آلودگ  کرده    گناه  باز هم  معلوم شد  یوقت پ  یادیز  ی است.  وجود    ییزهایما وجود دارد. چ  رامونیاز جهان 

ا   میکه ممکن است آنها را انجام داده باش  ییکارها   ای،    مینیبب  م یبخواه  نکهیدارد که ممکن است بدون ا   نکه یبدون 

 هستند.  یطانیش میبدان

 

 

 ن قول و وعده هاگناه شکست( 3

باور داشته   میتوان  ی، نم  میما به قول خود عمل نکن  کند. اگر  یبرخورد م  ن قول و وعده هاقاطعانه با شکست  اریبس  خدا

 . و شک می کنیم می کند هم به وعده هایش عمل  خداکه  باشیم

 میریبگ  ادی  دیتوانند به حرف ما اعتماد کنند. ما با  یم  گرانید  میکه بدان  میاعتماد کن  خدابه کالم    میتوان  یم  زمانی  ما

 داد. میانجام خواه گفتیم آن را که  میرا انجام ده  یهمان کار دی. ما بامی باش حرف و قول خود سرکه 
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غفلت قسم    ی که آدم  یزیدر هر چ  یعنی  ک، یکارن  ایکردن کار بد    ی خود قسم خورد برا  ی غفلت به لبها  یاگر کس   و

  5:4 انیالو .باشد، چون بر او معلوم شودآنگاه در هر کدام که باشد مجرم خواهد بود یخورد، و از او مخف 

 

تکل  ایخداوند نذر کند    ی برا  یشخص  چون به  را  تا جان خود  نما  یف یقسم خورد  باطل   د،ی الزام  را  پس کالم خود 

  30:2 اعداد .دینسازد، بلکه برحسب هرآنچه از دهانش برآمد، عمل نما

 

 مقدس یزهایگناه در مورد چ( 4

جرم خود را    یخداوند سهو گناه کند، آنگاه قربانمقدس    ی زهایورزد، و درباره چ  انتیخ  ی کس  اگر»   5:15  انیالو

جرم    یقربان  نیوا  اورد،ینقره مطابق مثقال قدس ب  یاز گله نزد خداوند موافق برآورد، وبه مثقالها  بیع  یب  یقوچ

  .است

 

در عمل و    دیهرگز نبا  چیزها نیبود. ا  هدایا ) قربانی ها(و    ادی، اع  مهیخوسایل  همه    ،  مقدس خداوندء و چیزهای  ایاش

 اعمال شود:   ریتواند در موارد ز ی م نی ا  هدر قالب حرف ساده گرفته شود. امروز ای

 

   دعا   برای  قهیدق  ی س  یمن روز"  ای،    "میخداوند به من گفت تا به تو بگو"  :صادق نبودن در مورد امور خداوند  *  

 د یکن  یکار را نم  نیکه شما ا ی،در حال "گذرانم یموقت 

 

 یخداداد یاستعدادهاهدر دادن   * 

 

 هدایاک و ی ده از دادن  دریغ * 

 

 جهلاز روی گناهان ( 5

کرد بکند، و آن را نداند، پس مجرم است    دیخداوند که نبا) نهی ها(    ینواه  عیاز جم  یگناه کند و کار  یکس  واگر

  5:17 انیالو .و متحمل گناه خود خواهد بود
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 خداوند    ضدیت یا مخالفت با ( جرم 6

 

ی که بر  همه گناهان یعنیشود  یخداوند ممخالفت با است که مرتکب گناه  یموارد  ریز ستیکه ل دیجالب است بدان

 موارد به صاحب حق آنها الزم بوده و هست. ن یبخشش ، بازگرداندن ا  یبرا است.  گرانید ضد

 

 به خداوند ورزد،  انتیگناه کند، و خ ی کس  اگر  4  - 2:  6 انیالو

   د،یخود دروغ گو هیبه همسا 

 درباره امانت

 شده،  دهیدزد ز یچ ایرهن  ای 

 د،یخود را غصب نما هیمال همسا ای 

 و قسم دروغ بخورد،   د،یدرباره آن دروغ گو افته،یگمشده را  زیچ ای 

 ا ی  دهیدزد  را که   شود، آنچه  مجرم   ،دهیورز  گناه  چون  پس  .در آنها گناه کند  یکه شخص  ییدر هرکدام از کارها

  .دی، رد بنمااست افتهی را که  شده  گم  زیچ آن ای شده  سپرده امانت نزد او به  آنچه ای نموده را غصب  آنچه

 

 خالصه

 

  م یگرفت  ادی،    می در آنجا را مطالعه کرد  شده  و هدایا و قربانی های  تقدیم     اسباب و لوازم ،   خیمههمانطور که ما طرح  

. تکمیل و تحقق بخشیدرا    ه یو سا   هر نماد و سمبل  یِ خداوندسید. عکن  ی اشاره م  نجات دهنده موعودهمه آنها به    که

 .ای را به کمال رساند قربانی  هدیه و  او هر

به او از گناه   مانی. با امیکن یم  افت یدر ،ست ماکه به نیابت از او را  قربانی ،  میدار  مانیا   خداوند ِحیمس یس یبه ع یوقت

 :ی ارمیا وجد نمائیممراثدر کتاب  ایارم همانند م یتوان ی. ما م میشو یآزاد م 

و امانت تو    شودیاست. آنها هر صبح تازه م  زوالیاو ب  یکه رحمت ها  رایز  میخداوند است که تلف نشد  یرافت ها   از

    23 - 22: 3 یمراث .اراستیبس
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 پنجم درس  دوره کردن یبرا  هایی پرسش

 

 نماد چه بود؟  مه یسه بخش از خ (1

 

 

 

 

 

 

 ) قدس ( نماد چه چیزی بود ؟  قدسادر مکان موجود  اسباب و لوازم سه وسیله از. 2

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  دی را ذکر کن هدایای ناخوشاینداز  هدیه )قربانی( و دو   هدایای خوشبواز   ) قربانی( هدیه. سه 3
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 یِ خداوند سیع  قربانیفصح و  دیع نیب  مقایسه

 

 عهد جدید  عهد عتیق  مقایسات 

 سال(  3/ 5)  38:18 یوحنا   3،5،6: 12خروج   روز   5/3 –عیب و نقص  پیدا کردن ی برا  آزمایش  دوره  (1

 21:16  ی؛ مت24:12 وحنای 6: 12خروج   کشته شود د یشده با آزمایشبره ( 2

 7:  1 وحنای 1، 22:9 ان یعبران  7،12،13: 12خروج   بر می گرداند  خدا را  داوریخون  ختنیر( 3

 16:3 وحنای 12:22خروج   ابد یتا نجات  می دادرا انجام   برخی اقدامات دیانسان با( 4

 22:14 مرقس 10-8: 12خروج   می خوردند بود ادیرا به عنوان  قربانیگوشت  دیخدا با  قوم (5

 14-13:  27 یمت 7:  53  ایاشع خود التماس نکرد یزندگ یبره ، برا  مانند یک،  یسیع( 6

 6: 15؛ 12:14مرقس  - فصح درگذشت دیجشن عطی در   یسیع( 7

 ، 46:12خروج   می شد از بره شکسته   یاستخوان چ یه ( نباید8

 12:9اعداد  
 36-33: 19 وحنای 

 21:10 ان ی قرنت اول 43،45،48: 12خروج   شوند  یگوشت قربان  کیشر نمی توانستند ( بی ایمانان9

 7: 5 ان ی اول قرنت - خوانده می شود  فصح ما دیع ح یمس( 10

   2:  16 هیتثن . رندیفصح را جشن بگ دیع د یبا ، قومدرگذشت که  ی در همان شهر یسیع( 11

 27:23دوم پادشاهان 
 33:10 مرقس

            

 شده توسط دکتر جک تولس یگردآور                
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 درس ششم 

 کاهنان ، پادشاهان و  ادیاع
 

 اعیاد 
 

بودند،   لیملت اسرائ خ یبزرگ تار عیوقا ِِادبودیبود. آنها  شکرگزاریزمان  و، زمان جشن  یزمان شاد لیاسرائ ادیاع

 : هفت جشن بودکه شامل بودند.  ندهیآ  عیاز وقا  ( ی ) پیشگویینبو یر یتصو نیاما همچن

 

 فصح  دیع* 

 خمیرمایه () بدون  رینان فط عید *

 محصول  نوبر حصاد یا   عید *

 کاستیپنط عید* 

 ( کَرِنّاها) پورهایش عید *

 روز کفاره  عید *

 ها  مهیخ دیع*

 ( Pesachخ ) پِسَ فصح دیع

 

 8-1: 16  هی؛ تثن3: 33؛ اعداد 4،5: 23 انی؛ الو29-21،   14-1: 12: خروج مرجع

 

 فصح شده است. دیع ن یگزیجا  با یکدیگر  داشتن مشارکت

کالم خدا    "خوردن"کلمه است ، و امروز ما با    یسیاست. ع   خداوندِحیگوشت نشان دهنده خوردن بدن مس  خوردن

بود.  نوشت:  یوحنا.  می خور  یاز گوشت او م بود و کلمه خدا  نزد خدا  بود و کلمه  ابتدا کلمه  و کلمه جسم  ...    در 

 ( 14  ، 1: 1 وحنای)...   ما ساکن شد انیو م دیگرد
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سر  زوفا بر  گیاه  را با    شکنند و خون  ی بره را قربانیک  داده شد که    فرمان  لیاسرائ  یکه به بن  یفصح در شب  دیع  جشن

گناهان همه بشر مصلوب شد ،    ی ، بره خدا ، برا   خداوند یِ سیکه ع  یروز و  .  در مصر آغاز شدبزنند،     ةم یدر و دو قا

 شد. ذبح  عالم بنیاد فصح بود که قبل از  د یبره ع  خداوندیِسی. عافتیتحقق 

 

فرا    رامصر   نیسرزم  ،  بالء بعدِ بالءفرعون مقاومت کرد و  اما  شد که فرعون قوم خدا را رها کند.    نیخواستار ا   یموس

 بود.  بال نی آخر نخستزادهگرفت. مرگ 

بره با استفاده از    نیخون ا  بایستمی  کنند.    هیته  یبره قربان  کیتا    دستور دهد  قوم    به  فرمان داد که  یبه موس    خدا

یک     حرکت نوازش دهنده  بود. خون با    ب یاز صل  ی ریخون تصو  زدنشود.    ده یپاشدر    ة مئسر در و دو قا  به  زوفا گیاه  

ن اعمال  مو  با  قلم  بلکه   ، ای  کوبندهحرکت    کیشد  ا  اعمال  و ضربه  ر  نی شد.    ی سیخون عشدن    هختینشان دهنده 

 کرد. افتیدر  را آن بود که او و کوفته شدنی شدن مضروب  قیاز طر   خداوندِحیمس

 

رنج و  ،    تلخ   سبزی هایخوردند.    یم  خمیرمایهطبخ کرده و با نان بدون  ،  تلخ    سبزی هایبا  می بایست  بره را    نیا

ع تلخ  خداوندسیمرگ  م  یِ  نشان  بدون    یرا  نان  و  مایهداد  ب   خمیر  خداوندس یع  یگناه  یاز  م  یِ   کرد.  یصحبت 

 . به تعجیل و به حالتی آماده و حاضر شده برای رفتن ، می خوردندی  را قربان می بایستخانواده ها 

این  لیاسرائ  قوم که  بودند  نه  قربانی  آزاد  یا  و  دهند  انجام  کسانرا  ا   ی.  به    مانیکه  را  خون  و           چارچوب آوردند 

 خود در امان ماندند. نخستزادهزدند از مرگ هایشان درب 

 

ما به    ی براکه  را    خداوند ِحی مس  قربانی و    میکالم خدا را باور کن  م یتوان  ی شود. ما م  یهم به ما حق انتخاب داده م  هنوز

 .میامتناع کن میتوان یم ای،  میر یبپذ انجام رسیده است را

 

  ات یهالک نگردد، بلکه حآورد    مان یخود را داد تا هرکه بر او ا  گانهیمحبت نمود که پسر    نقدر یخدا جهان را ا  رایز

.  ابدیاو جهان نجات    لهیکند، بلکه تا به وس  یخدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا برجهان داور  رای. زابدی  یجاودان

االن بر او حکم شده است، بجهت آنکه به اسم پسر    اوردی ن  مانیا  که آرد، بر او حکم نشود؛ اما هر  مانیآنکه به او ا

  18  - 16: 3 وحنای .اوردهین مانیخدا ا گانهی

 



94 
 

نشان دهنده    نیآورد. ا  رونی مصر بسرزمین  را از    لیقوم اسرائچطور  خدا بود که    از  یادآور ی  یک  فصح   دیجشن ع

 گناه است.و ترس  بردگینجات از  ی به معنا نیما ، ا  ی. برا بودمصر  ینجات از بردگ 

ا    خداوند ِحیمس مختلف  عید  ن یدر  نمودار   ی به طرق  ما  است که  داده شده  برا   ینشان  دادن    یرا  بین    مقایسات نشان 

 .میدرس آورده ا  نی ا  یابتدا در قربانی فصح و قربانی مسیِح خداوند

 

 (Hag Ha Matzoh) خمیر مایهبدون  فطیر یا نان

 

 8-1: 16 هی؛ تثن25-17: 28؛ اعداد 8-6:  23  ان ی؛ الو10-3: 13؛ 39-20،31-8،15: 12: خروج مرجع

 

اع  قبل فط  دیع  ادیاز  نان   ، محصولو    ریفصح  ظرف  نوبر  هر  خانه  ی،  تمیز  در  مطمئن شو  یم  کامالً  تا  از   دنشد       که 

آماده    اعیاد  ی توانستند برا  ی ، زنان م  یپاکساز  نی . تنها پس از اتمام اباشد  ماندهن  یباق  مایه ایریخم  یقبل  ی وعده ها

جدا شدن از گناه    -از زمان کنار گذاشتن گناه است    سمبلی  نی به مدت هفت روز ادامه داشت. ا  رینان فط  عیدشوند.

 خدا.  برای شدن  سیتقد -

 

،    ی نوع  شهیهممایه    ریخم و  است.  بیفر   اینادرست    تعلیمگناه  ا   اولیه  ی پاکساز   تمیزکاری        صحبت   تیواقع  ن یاز 

 . مقدار کمی از خمیرمایه روی کل خمیر تاثیر می گذارد کند که  یم

 

ما    یرا برا   ی قربان  نی ا  تی. پولس رسول اهمدیکش  ریرا به تصو   خداوندیِس یو نقص کامل ع  بیع  یب   یقربان  عید   ن یا

 داد. ح یتوض

 

در    حیفصح ما مس  راکه یز  دیهست  هیرمایخم  ی چنانکه ب  د،یتازه باش  ریتافط  دیکهنه پاک ساز  هیرمای خود را از خم  پس

  ر یو شرارت، بلکه به فط  یبد   هیرمایکهنه و نه به خم  هیرماینه به خم  م یرا نگاه دار  دی راه ما ذبح شده است. پس ع

  8 - 7: 5  انیقرنت۱ .یو راست یساده دل
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 ( Bikkurin)محصول  نوبر  عید حصاد یا

 

 14-9: 23  انی: الومرجع

کاشت و    چ یسرگردان بودند ، ه  ابانیدر ب  یموعود آغاز شد. وقت  نیبه سرزم  لیاسرائ  قومنوبر محصول با ورود    دیع

 وجود نداشت. ییدرو

  وه یم نیبود. اول هوهنوبر محصول ها به حضور خداوند ی  بافة جنباندنشد ، حول محور  یکه در بهار برگزار م  عید  نیا

خدا    یبرداشت محصول بود و زمان شکرگذار کل    انگرینما  بافه  نی . ابود  نی بهتر  نشان دهنده  شهیهمیا همان نوبر ،  

 برداشت محصول بود. یبرا

 

 نمود : ادی رستاخیز از مردگان  نوبربه عنوان   خداوند یِ سیرسول از ع پولس

  ز یچنانکه به انسان موت آمد، به انسان ن  را یشده است. ز  دگانیاز مردگان برخاسته ونوبر خواب  حیبالفعل مس  کنیل

  21  - 20:  15  ان یقرنت۱ .مردگان شد امتیق

 

  یِ سی. عکنندمی  رستاخیزش پیروی  در  است که او را    یهمه کسان  نده ینما  او   شد ،  آسمانوارد     خداوندیِ سیع  یوقت

 .میو ما محصول هستمحصول است  نوبر  خداوند

 

 ( Shavuot) کاستیپنط عید

 

 12-9: 16 هی؛ تثن31-26: 28؛ اعداد 21-15: 23  انی؛ الو17-16:  23؛ خروج 24، 20، 19: خروج مرجع

 

  ی اجازه داده شود تا برا   لی اسرائ  یکه به بننمود  خواست  درنزد فرعون رفت ، او    ارب  ن یاول  ی برا  یکه موس  یهنگام

  ی حال  اردو زدند. خداوند درو    آمدند   نایآزاد شدند و به کوه ساز بردگی  آنها    یبروند. وقت  ابانیجشن به ب  یبرگزار 

  کردن   بار پنجاه روز پس از ترک  نیل. اوتا انجام دهند  را به آنها داد  کاستیپنط  عیدو    شریعتکه آنها آنجا بودند ،  

 مصر جشن گرفته شد.
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را     خداوندیِسیرنج و مرگ ع تصویری از کردن گندم ،  خردو  ابیدو قرص نان بود. آس کاستیپنط عید  یبرا هدایا

 . دیعهد جدایمانداران   و قیعهد عت ایمانداران   -است   پدید آمده دو نان از آن  دهد که ینشان م

  به   آسمان  به  فردوسانتقال از    یوابسته بود. آنها برا  موعود  ح یبه مرگ مس  قیعهد عت  ماندارانیا  نجات و رستگاری

به عقب نگاه  در عهد جدید  ما    مانیا  اما  بود.  موعود  ح یبه مس   شهیآنها هم  مان ی. اوابسته بودند  رستاخیز او از مردگان 

 . یعنی به کار عیسی روی صلیب کند یم

بشر    ی که روح القدس بر رو  یهنگام  کاستیروح القدس بود. در روز پنط  شدن از  نشان دهنده پر  کاستیپنط  دیع

 .افتیتحقق  این پری قرار گرفت 

 

از آسمان    دیباد شد  دنیوز  یچون صدا   یناگاه آوازبودند. که    کجایدل در    کیبه    د،یرس  کاستیچون روز پنط  و

 شانیآتش بد  یمنقسم شده، مثل زبانه ها  یآمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. وزبانه ها

که روح    یمختلف، به نوع  یپر گشته، به زبانها   سقرار گرفت. و همه از روح القد  شانی از ا  یکیظاهر گشته، بر هر  

  4 - 1: 2 اعمال .به سخنگفتن شروع کردند د،یدرت تلفظ بخشق شانیبد

 

  سنده یدر قلب ما نوشته شده است. پولس رسول و نو   یالواح سنگشریعت نوشته شده روی  با آمدن روح القدس ،  

 د : ده یم  ح یرا توض  نی ا انیکتاب عبران

 

که رساله    د ی. چونکه ظاهرشده اانیآدم  ع یما، معروف وخوانده شده جم  ی نوشته شده در دلها  د، یرساله ماهست  شما

نه بر الواح سنگ، بلکه    ،یح ی خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب، بلکه به روح خدا  د،یباش  یم  حیمس

  3 - 2: 3 انیقرنت۲ .دل یبر الواح گوشت

 

ن  و القدس  »ا  رایز  دهد،یما شهادت م  یزبرا یروح  بود:  از آنکه گفته  ا  یاست آن عهد  نیبعد  از آن  بعد    با   امیکه 

م  شانیا خداوند  بست،  دلها  دیگو یخواهم  در  را  ا  شانیا  ی احکام خود  بر ذهن  و  نهاد  مرقوم خواهم    شانیخواهم 

  16 - 15:  10 انیعبرانداشت، 
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 ( Rosh Hashana ) پورهایش عید

 

 25-23: 23  انی: الومرجع

  ی موس ی. وقتمیدرک کن دی و عهد جد قیرا در عهد عت پورهایش و استفاده کاربرد دی، ابتدا با پورهایش عیددرک  یبرا

 :   میخوانمی کردند و سپس ما  سی خودشان را تقد قومآمد ،  نییپا نایاز کوه س

 

  ار یبس  یآمد، و آواز کرنا  دیبرکوه پد  ظیواقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح، که رعدها و برقها و ابر غل  و

  19:16 خروج .دندیقوم که در لشکرگاه بودند، بلرز یکه تمام یبطورسخت، 

 

ابر غل  یحت  ای،  ها  رعد و برق    ی از صدا   قوم   ی . آنها از صدا دندیلرز   یکوه قرار گرفته بود ، نم   ی که بر رو  ی ظیاز 

 . دندیشد ، لرز  یم ده یبلند که از رعد شن یپوریش

از    بلندآنقدر    پورهایش  یصدا که  بود  واضح  و  یاهویهیک  و  از    جنگ  نبرد  و  بود  زم  بلندتر           ده یشن  نیسرتاسر 

 شد. یم

به گوش    لیاسرائ  نیدر سراسر سرزم  پورهایش  یشد. بارها و بارها ، صدا   یفراخواندن مردم استفاده م  یبرا  پورهایش  از

 "کن.  را پرستش  خداوندو  ایب"کردند ، می . آنها اعالم دیرس یم

 شد.  یم ده یشن یروزیجشن پ یبرا  و   پیشروی به سمت جلو یجنگ ، برا  یی برایبه عنوان ندا  پورهایش ی صدا

 

 : نوشت  ایارم

و   یممالک آرارات و من  دوی. امتها را به ضد او حاضر سازدیامتها بنواز  انیو کرنا در م  دیبرافراز  نیدر زم  علمها»

  51:27 ایارم .دیو اسبان رامثل ملخ مودار برآور دیی نصب نما یسرداران به ضد و. دیجمع کن ی اشکناز را بر و

 

 :نوشت  ایاشع بود. اعالن  یک  پوریش ی صدا

در  آواز و  کن  بلند  را  تقص  غی خود  من  قوم  به  کرده،  بلند  کرنا  مثل  را  آوازخود  و  به خاندان    شانیا  ریمدار  و  را 

  58:1 ایاشع .را اعالم نما شانیگناهان ا عقوبی

 

 استفاده شده است.یکسانی   یمعن از  باًیتقر صداهاو   پورهای. در کتاب مکاشفه شبود  یمعنها دارای   پوریش صور
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 کنند.   یم انیکالم خدا را بیعنی  –هستند   نبوتنشانگر  پورهایش

  امتِ ،    انیکالم خدا به اطرافکردن  را با اعالم    عید  محصول است. ما آن  برداشت  یبرا  ی فراخوان  پورهایش  عید،    امروز

و   م  یها  امتخود  جشن  صدا میریگ  یجهان  م  ایماندارانی  یصدا  پوریش  ی.  اعالم  که  ع  یاست  پسر    یسیکنند 

انسانی آمد  نجات ما    به خاطرکه او    -خداست   توانند    یکه او را قبول کنند م  یکه همه کسان  -  به صورت جسم 

 خدا شوند. پسران

  پور یش  صور   نیاست. آخر   ش یدر پ  ییرا برپا کنند ، اما هنوز مراسم تحقق نها   عید   ن یهر روز ا  ایمانداران می بایست

 :باره نوشت ن یرسول در اپولس  وجود خواهد داشت. 

  ، ینیدرطرفه الع  ، یشد. در لحظه ا  م یهمه متبدل خواه  کنیل  د، یخواب  م یکه همه نخواه  میگویم  ی به شما، سر  همانا

ب  کرنا   رایز  ر، یبه مجرد نواختن صور اخ   م یفساد خواهندبرخاست و ما متبدل خواه  ی صدا خواهد داد، و مردگان، 

را    ی فساد  یفاسد ب  نیبقا آراسته گردد. اما چون ا  به  یفان  نیرا بپوشد و ا  یفساد  یفاسد ب  نیا  دیبایکه م  رایشد. ز

ا  دیپوش ا  ی فان  نیو  بقا آراسته شد، آنگاه  انجام خواهد رس  یکالم  نیبه  به  است  که »مرگ در ظفر    د یکه مکتوب 

  54 - 51: 15 ان یقرنت۱ .شده است دهیبلع

 

آمد  کاستی. روح القدس در روز پنطو کمال رسید تحقق به فصح  دیو ع جان سپردفصح  دیدر روز ع یِ خداوندسیع

  را یباز خواهد گشت ، ز  هاپور یش  عید   در   یِ خداوندسیباورند که ع  نی بر ا  یاری. بسو کمال رسید  تحقق  به   عید آن    و

 .نیافته است هنوز تحقق  عید ن یا

 ( Yom Kippurروز کفاره )عید 

 

 32-26: 23  انی: الومرجع

 

به    توانست  ی اعظم م  کاهن ی یکبار سالزمانی بود که  کل سال بود.    عید نی مقدس تر  و   نی زتریکفاره شگفت انگ  روز 

 .قربانی تقدیم کند به جهت قومبرود و  قدس االقداس
 

 شده  ختهین ر* خو

  -  یِ خداوند سیگناهان توسط خون عآمرزش آن    که انتظار.  بود  خون بره  به وسیله پوشاندن گناهان    به معنی  کفاره

 .را می کشیدکامل خدا  ة بریعنی 
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  را    خون  نی ا  او.ختیر  یم  عیب بود را بدون لکه و    که  گناه را  یبره ب  کی روز کفاره هر سال ، کاهن اعظم خون    در

 باشد. قومگناهان   یبرا  یتا پوشش دیپاش یرحمت م  یصندل  یروبر  و  می برددر داخل حجاب می بایست 

بره خدا ، خون خود    ،  یسی بود. ع  به جای ما   بیصل  ی رو   خداوندیِ سیع  قربانیگناه نشان دهنده    یخون بره ب   ختنیر

 و مجازات گناه نجات داد. یو ما را از بردگ ختیرا ر

ا  میقد   عهد  طبق پاش  یقربان   نی ،  و  افراد   یبرا   یپوشش  ا یکفاره  یک    ،  خون  دنیکردن  ا  یگناهان  با  ،    مانیبود که 

ابراه  قیعهد عت  ایمانداران.  را می کشیدند  بیصل  انتظار این  ایمان  خدا  به  ،    می، مانند  برای آنان به عنوان  آوردند و 

 شد.  نیکی مطلق محسوب

عظیم    قربانیانجام شده    عملشود. بر اساس    یاستفاده نم  برای گناهان  پوشش   ایکلمه کفاره    گری، د   دیجد   عهد  طبق

شده ،    دور ( ،  محو شده است)  است   شده  آمرزیده شوند ، آنها    یپوشانده نم   گری، گناهان ما د    خداوند ِحیمس  و ابدی 

 وجود ندارند. گری. آنها دشدهبرداشته شده ، لغو 

 

  103:12 ریمزام .که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است یاندازها  به

 

 * بز 

دستانش    گذاشتن بود که کاهن اعظم با    بزی   نی . ابودما    ی رهایتقص  بیانگر رفع شدن گناه در روز کفاره    ی بره ب  نیدوم

  نمادی از   ن یکردند. ا   یش می بردند و رهامی    ابانیرا به ب  بز   این   . سپس منتقل می کرد  بر آنرا    قوم، گناهان    روی آن

 . که می آید توسط بره خدا بود قومتحمل گناهان 

 

خداوندزنده حاضر شود، و بر آن  بر آن برآمد به حضور    لیعزاز  ی که قرعه برا  ی بز  و    22  -  21,     10:   16  انیالو

  ی ایبه صحرا بفرستد. و هارون دو دست خودرا بر سر بز زنده بنهد، و همه خطا  لیعزاز  ی و آن را برا  د یکفاره نما

و آن را به    و آنها را بر سر بز بگذارد  د، یاعتراف نما  شانی را با همه گناهان ا  شان یا  یرها یو همه تقص  ل یاسرائ  یبن

ا بز، همه گناهان  بفرستد. و  به صحرا  به زم  شانیدست شخص حاضر  به    ران یو  نیرا  را  بز  بر خودخواهد برد. پس 

  .صحرا رها کند
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نیز   همانطور  به  ،    بود    خداوند به جای گناهان مایِس یع  قربانی  عمل   نمادی از در روز کفاره    یقربان  بره همانطور که    به

 را دور کند. قومگناهان  بود که  کار آن  بز این

 

     بره خدا که گناه جهان را بر   نکی. پس گفت: »ادیآ  یکه به جانب او م  دیرا د  یسیع   ییحیآن روز    یدر فردا  و

  1:29 وحنای!  دارد یم

 

ب  زینیِ خداوند  سیما شد. ع  یقربان  بیصل  یبر رو  شبا مرگیِ خداوند  سیع از  ا  نیگناهان ما را    حمل کردن   نیبرد. 

 .از کفاره بود یگناهان ما بخش

 

 ما* به نیابت از 

 :  شد ییشگویپ  ایتوسط اشع یِ خداوند به جای ماسیع جایگزین شدن  عمل

زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من    نیگرفته شد. و از طبقه او که تفکر نمود که آواز زم  یظلم و ازداور   از

با شر  د؟یمضروب گرد را  او  با دولتمندان. هرچند ه  نییتع  ران یو قبر  از مردنش  بعد  نکرد و در    چ ینمودند و  ظلم 

و ر  یا  لهیح  یدهان  او  که  آمد  پسند  را  خداوند  اما  او   انبود.  جان  چون  سازد.  مبتال  دردها  به  نموده،  مضروب 

  سر یخداونددر دست او مو عمر او دراز خواهد شد و مسرت    دید  خود را خواهد  تیگناه ساخت. آنگاه ذر  ی راقربان

را    ی اریخواهد شد. وبنده عادل من به معرفت خود بس  ر یو س  د یرا خواهد د  شیخواهد بود. ثمره مشقت جان خو

گردا ا  را یز  دینعادل خواهد  گناهان  او  برخو  شانیکه  بنابرا  شتنیرا  نمود.  درم  نیحمل خواهد  را  بزرگان،    ان یاو 

غن  بینص و  داد  ت  متیخواهم  بازورآوران  ا  میقسرا  جهت  به  نمود،  ر  نکهیخواهد  مرگ  به  را  خود  از    ختیجان  و 

  12  - 8:  53 ایاشع .خطاکاران شفاعت نمود یرا بر خود گرفت وبرا  یاریخطاکاران محسوب شد و گناهان بس

 

 ، پیشگویی کرد :  کند یم حملاسفل  هیهاو ژرف ترین گودالگناهان ما را تا   خداوندیِ سیکه عزمانی  نیزداود 

شمرده شده ام    هی. از فروروندگان به هاودهیگرد  کیام به قبر نزد  ی پر شده است و زندگان  ا یکه جان من از بال  رایز

  گربه یرا د  شانیاند، که ا  دهیمردگان منفرد شده، مثل کشتگان که در قبر خواب  انیقوت گشته ام. در م  ی و مثل مرد ب 

. خشم تو بر من  هایدر ظلمت در ژرف ،یاسفل گذاشته ا هیدست تو منقطع شده اند. مرا در هاو  آورد و از ینخواه ادی

  7 - 3: 88 ریمزام .ساله  ،یشده است و به همه امواج خود مرا مبتال ساخته ا نیسنگ
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 .شده است و رفع مالیما پا انیعص

را به عمق    شانیگناهان ا  عی خواهد کرد و تو جم  مالیما را پا  انیباز رجوع کرده، بر مارحمت خواهد نمود و عص  او

  7:19 کای م .انداخت ی خواه ایدر یها

 

برده    نی، از ب  ندگردید  ، نابود  ند رفع و پایمال شدکامالً    و آن هاکرد    حمل  نیگناهان ما را به اعماق زماو عصیان و  

صعود نزد پدر به آسمان    خون خود  بردن  برایو    از مردگان برخاست  عیسیِ خداوند  ،  دنوجود ندار  گریو د  ندشد

 بود. شده تمام  یکاریا بازخرید و نجات ما  هی. در آن لحظه ، فدو به داخل حجاب رفته و آن را به پدر سپردکرد

ناساخته شده به دست،   بزرگتر و کاملتر و  مهیباشد، به خ  ندهیآ  یکهنه نعمتها  سیچون ظاهر شد تا رئ  حیمس  کنیل

ا  یعنی از  ن  نیکه  به خون خود،    ست، یخلقت  بلکه  و گوساله ها،  بزها  به خون  نه  به مکان اقدس    کیو  فقط  مرتبه 

   12  - 11: 9 انیعبران .افتیرا  ی ابد هیداخل شد و فد

  

 او ، نجات ما کامل شد. از طریق قربانی  * 

 . میگناهان خود آمرزش دار ی او ، ما برا قیاز طر * 

 . میگناه آزاد هست یما از مجازات ها او ،  قیاز طر * 

 

  مان ی، آن را با ا   میکن  یم  ی گناهان ما کامل است. همانطور که زندگ  آمرزش  میسر ساختن  یبرا   یِ خداوند سیع  کار

 .می ریپذ یم

  ی خود بشناسد و برا   ح یرا به عنوان مس  یِ خداوندسیع  لیاسرائخاندان  که  را می کشد    موعودی  روز  انتظار کفاره    روز 

 .ردیگمی ماتم  ش ی نخست زاده خو یبرا  که انگار کند ینوحه گر طوری او 

 

اورشل  و بر ساکنان  و  ف  میبر خاندان داود  ر  ض یروح  را خواهم  تضرعات  ن  خت یو  که  بر من  اند خواهند    زه یو  زده 

نخست زاده    یبرا   که یخواهند نمود و مانند کس  ی خود، نوحه گر  گانهیپسر    ی برا  یمن مثل نوحه گر  ی وبرا  ستینگر

  12:10  ایزکر .من ماتم تلخ خواهندگرفت یبرا رد،یماتم گ شیخو
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 ( Succoth) عید خیمه ها

 

 18-13:  8  ای؛ نحم14-13: 16 هی؛ تثن44-33: 23  انی: الومرجع

 

خود    ی. به مدت هفت روز آنها از خانه ها گرفتمی  موعود را جشن    نیبه سرزم  لیاسرائ  قوم ها ، ورود    مه یخ  عید

درخت  که با نهال    گریبرگ دار د  ینخل و شاخه ها  یساخته شده از شاخه ها  یها  سایه بانو در    می آمدند  بیرون

  حقیقتی   نیاز ا   خوشیو    ابانیدر ب  آنان  یآوردن سرگردان  ادیزمان به    نی. امی کردند  ی گره خورده بودند زندگ  دیب

 خود آورده است.   نیآنها را به سرزم که خداوند 

 

ندا    ستاده،یا  ی سیبود، ع  دیدر روز آخر که روز بزرگ ع  و   شد  ی در زمان برداشت محصول برگزار م  پورهایش  عید

  7:37 وحنای  .و بنوشد دیکرد و گفت: »هرکه تشنه باشدنزد من آ

 

زندگ  یریها تصو  مهیخ  دیع زمان     خداوندِحیما در مس  یاز  زمان    آرامیاست.  او.  ها   زیست کردندر    یدر خانه 

  ی زمان زندگ   و نیز تصویری از  است.    یموقت  نجایدر ا  ست کهما  زمان حاضر    یادآوریحال ،  در عین  است و    یدائم

 در روح است.  یحال ، زندگ   نی( و در عنیزمروی ) یعیطب

نزاع و  و    جنگ  بدون  –برند    یهزاره از آن لذت م   سلطنت  در طول  ایمانداران  آرامی می باشد کهاز    یریتصو   نیا

روز   آرامینشان دهنده    که.  آنان باشد  "یپادشاه"  نیآخر  به عنوان  ،  آرامی   هستند که این  منتظر  هودی امت.  یریدرگ

 کند. ی م یحکمران نیخداوند بر همه زم یکه پادشاه یروز   -هفتم است 

تجربه    تا  دهند   یادامه م   برخی دیگر  اما  شوند.  ی فصح متوقف م  دیدر جشن ع  ،  نجات  دریافت  با  مانداران یاز ا   یبرخ

  ن ی زم  یخدا بر رو ی، استقرار پادشاه سرزمینوجود دارد ، ورود به  یشتریب یزهای. هنوز چرا کسب کنند کاستیپنط

. 

به    ن یزم  ی بر رورا  خدا    یپادشاه،  و با قدرت    اقتدار ،در    راه رفتنوعده داده شده ،    ارث   دریافتما ، زمان    یبرا

 است. پیش بردن
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 ( تا ابداالبادابدی )  کاهنانپادشاهان و  
 

 ما  قربانی های روحانی

 

 ما  یها  بدن* 

رحمتها  ی لهذاا  ، یحیمس  ی زندگ به  را  شما  م  ی برادران  استدعا  بدنها  کنمیخدا  راقربان   ی که  مقدس    ی خود  زنده 

  12:1 انیروم .معقول شما است که عبادت د یخدا بگذران دهیپسند

 

 * هدایای مادی ما 

و    یام که عطر خوشبو  افتهیشما را از اپفردتس    یایدارم. پر گشته ام چونکه هدا  تیاز کفا  شتر یبلکه ب  ز یهمه چ  یول

  4:18 انیپیفل .خداست دهیمقبول و پسند یقربان

 

 * ستایش 

  13:15 انیعبران .را که به اسم او معترف باشند ییثمره لبها یعنی م، یرا به خدابگذران حیتسب یاو قربان لهیبوس پس

  116:17  ریمزام .و نام خداوند را خواهم خواند د یتشکر نزدتو خواهم گذران یها  یقربان

 

 * برافراشتن دست ها 

  141:2 ریمزام .شام هیمثل هد م،یمن به حضور تو مثل بخورآراسته شود، و برافراشتن دستها یدعا

 

 نیکی مطلق* 

  4:5 ریمزام .دییو بر خداوندتوکل نما دیرا بگذران نیکی مطلق یها  یقربان

 

 * خوشی و شادکامی

قربان  واالن  خواهدشد.  برافراشته  گرداگردم  دشمنانم  بر  خ  ی شادکام  ی ها  ی سرم  در  گذران  مهیرا  خواهم  و    د یاو 

  27:6 ریمزام .خواهم خواند  حیخداوند سرود و تسب یبرا
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 و دل توبه کار  روح شکسته *

  51:17 ریمزام .شمرد ی را خوار نخواه  توبه کاردل شکسته و  ایخدا روح شکسته است. خدا یها  یقربان

 

 کاهنان و    ان  پادشاه  یامروز  ایماندارانهمه     رایما مهم است ، ز  یبرا   قیخدمت پادشاهان و کاهنان عهد عتدرک  

 شده اند. 

 

پادشاهان جهان است. مر او را که ما را محبت    سیونخست زاده از مردگان و رئ  نیشاهد ام   که  حیمس  ی سیاز ع  و

پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت، او را جالل    و ما را ازگناهان ما به خون خود شست، و ما را نزد خدا و  دینمایم

  6 - 5: 1 مکاشفه .نیباد تا ابداالباد. آم ییوتوانا

 

  بر روی   دی. ما به عنوان پادشاه بامیانجام ده  آن را    دیکه با  می دار  خدمتی ای  فیپادشاه ، وظا  کاهن وما به عنوان  

شده    احیاء  روحانیاقتدار    دی. ما بامیببر   شیپبه    نی زم  یرو را  خدا    ی پادشاه،  با قدرت  و    با اقتدار زندگی کنیم  نیزم

  ن یدر ا   د ی. ما با می ببر  ن یاز ب  هستند را   جهان  ن یا   ی مردم و دولت ها  ی زندگ  قلعه هایی که روی و    به کار ببریم   خود را 

 . میبه عنوان پادشاه سلطنت کن یزندگ

 

و بخشش   ضیف  یکه افزون   ی آنان  شتریموت سلطنت کرد، چقدر ب  کینفر و بواسطه آن    کی  یاگر به سبب خطا  رایز

  5:17 انیروم .حیمس یسیع یعنی کی لهیسلطنت خواهند کرد بوس اتیدر ح رند،یپذیرا م نیکی مطلق

 

با شهادت بشارت جهان  درباره عیسیِ خداوند   ،  دادن خود  ما       پادشاه سلطنت   همانند،    یتیمأمور بشارت های  و    ی، 

 ما به ما داده است.  راثی م یها را برا   . او ملتمیکن یم

 

  111:6 ریمزام .دیفرما عطا شانیامتها را بد  راث یکرده است تا م انیقوم خودب یاعمال خود را برا قوت

 

  ن ی زم  برسال با او    هزارمدت    یگردد ، ما برا  یبازم   نیخود به زم  یپادشاه  برقراری    یبرا   یِ خداوندسیکه ع  یهنگام

 کرد. میسلطنت خواه
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آ  و   27  -  26:  2  مکاشفه غالب  نگاه  دیهرکه  انجام  تا  مرا  بخش  واعمال  هاقدرت خواهم  امت  بر  را  او  تا    دیدارد، 

از پدر خود،    ز یکوزه گر خرد خواهند شد، چنانکه من ن  ی کند و مثل کوزه ها  ی حکمران  ن یآهن  ی را به عصا  شانیا

  .ام افتهی

 

  د؟ یستیقابل مقدمات کمتر ن  ایآ  ابد، یاز شما حکم    ایخواهند کرد؛ و اگر دن  ی را داور  ای که مقدسان، دن  دیدان  ی نم  ای

  3 - 2:  6 انیقرنت۱ کرد تاچه رسد به امور روزگار؟ میخواه یکه فرشتگان را داور دیدان یانمیآ

 

. ما  به انجام رسانیم  انسان ها  به جهتاو    ندگان یبه عنوان نما  م یتوان  ی که م  م یدار   عملکردهایی،    کاهنان ما به عنوان  

. ما  میخدمت کن  خداوندبه    هدایا  ی قربان  قی از طر  دی. ما بامیارائه ده  پیوستهخدا را به طور    شی ستا  یقربان  می بایست

 م. یجهان باش ن یاگمشدگان   یخداوند برا  کهانت ندگانینما دیبا

 است.  یمروز کاهنان ایماندار اما به عنوان  کاهنیتخدمت  نمادی از  ی ،الو  کهانت کاهنیتخدمت 

 

 ی الو کهانت

 

شوند.    آن ها کاهنجدا شد تا    یالو   لهیداد ، قب  شریعتو خدا به آنها    آمدند  رونیاز مصر ب  لیاسرائ  قومکه    یهنگام

در   رایز  کاهن می شدندمردان  نی . اکاهن اعظم وجود داشت ک ی، اما در آن زمان فقط  وجود داشتند یادیز کاهنان

 انتخاب نشدند.  کاهن  نعنوابه  منحصراً. آنها توسط خدا بودندآمده  ایبه دن انیوخانواده ال

  میرا ندار   وارد شدن به مبحث لباس کاهنان  یالزم برا   و حجم  بودند. ما فضا   خداوندیِ س یع  گانندیاعظم نما  کاهنان

وجود  و مفصل    یمطالعه غن   می پوشید یک که او    از لباس هایش ، اما در هر موردچون مبحث طوالنی ای خواهد بود

 دارد.

به    کاهن اعظم  نیا برا  یو خون قربان  داخل می شد  قدس االقداسبود که در روز کفاره  بر    قومگناهان همه    یرا 

 :ما خالصه کرده است یبرا  لحظه را  ن یا  انیکتاب عبران سندهی. نودیپاش می رحمت یصندل  یرو

جهاالت    یخود و برا  یکه برا  یو آن هم نه بدون خون  شود؛یکهنه تنها داخل م  سیمرتبه رئ  کی  یدر دوم سال  لکن

  9:7 ان یعبران .گذراندیقوم م
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آمد ، او از    یِ خداوندسیکه ع  یحال ، هنگام   نی شدند. با ا  نییتع  کاهنبه عنوان    یالو  نسل،    شریعت  ارائهاز زمان  

کاهنی به رتبه  شود که او    ی از داود ، و به ما گفته م  -بود    هودا ی  لهینبود. او از قب  یالو  لهیهارون نبود. او از قب  نسل

 بود. چرا؟  صدقیملک

را انجام   شریعت  اعمالبود که    یاز مردان  کهانتی  نیکارها بود. او      –از انجام   -  اعمالاز   کهانتی  ککهانت الویان ی 

 ."بودند انیجسم احکامِ عتیشر طبق"که آنها   می گوید  انیکتاب عبران  سندهیدادند. نو یم

 

به   به قوت ح  مبعوث نشود  یو احکام جسم  عتیبه شر  :اینصورت بود کهآمدن عیسیِ خداوند   .یرفانیغ  اتیبلکه 

  7:16 انیعبران

 

معنا   "جسمی"کلمه   بودن  یبه  جسم  لحاظ  برا یموقتیعنی    –است    از  آنها              بودند.   کاهنموقت    یمدت  ی. 

 . قربانی  می گذراندندبارها و بارها  د یموقت بود. آنها با ی زمان ی دادند برامی انجام  قومگناهان  یکه برا ییها قربانی

 

 صدق یملکرتبة 

 

 بود؟  یچه کس صدقیملک *

 .می باشد 14 باب شیدایپ کتابدرنام برده شده  صدقیملک جایی که از نیاول

 

سال  صدق،یملک  و ب  م،یملک  و شراب  کاهن خدا  رونینان  او  و  مبارک    یتعال  یآورد.  را  او  و  گفت:  بود،  خوانده، 

که دشمنانت را به دستت    ،ی تعال  ی. و متبارک باد خدا نی مالک آسمان و زم  ، یتعال  ی»مبارک باد ابرام ازجانب خدا

  20 -  18: 14 شیدایپ .داد کیده  ز،یکرد.« و او را از هر چ میتسل

 

  ی چه کس  صدقیملک  نکهیو ا  مالقات  نیدر مورد ا   انیکتاب عبران  سندهیبود. نو  کاهن  ک ی پادشاه و    کی   صدقیملک

 دهد.  یما قرار م  اریدر اخت یشتری، اطالعات ببود
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  کرد، یازشکست دادن ملوک، مراجعت م  م یکه ابراه  یهنگام  ، یتعال  ی و کاهن خدا  میپادشاه سال  صدق، یملک  نیا  رایز

را ابراه  او  و  برکت داد.  بدو  »پادشاه    کیده    زهایازهمه چ  ز ین  م یاستقبال کرده،  ترجمه شده  اول  او  بدو داد؛ که 

ب  دون . ب«ی »پادشاه سالمت  یعنی  زین  میعدالت« است و بعد ملک سال ابتدا  ی ب   مادر و  یپدر و    ی نسب نامه و بدون 

  3 - 1: 7 ان یعبران .ماندیم یمیپسر خدا شده، کاهن دا هیبلکه به شب اتیح ی و انتها امیا

 

  ن ی. به همت بود  ایح  یو انتها  امیا  یبدون ابتدا   ،  وجود ندارد   صدقیملک  مادر و شجره نامه  پدر ،هیچ اشاره ای به  

 .قیدر عهد عت  خداوندِحی ظهور مسیعنی    –ست تجلی خدا در انسان ا ، صدقیکنند که ملک یاحساس م  یاریبس لیدل

 

 او چقدر بود؟   و بزرگی عظمت* 

  ک ی شد تا پدر    دهی از جانب خدا برگزی که  میابراه  ،شود    ی م  دهیسنج   حقیقت  نی با ا  صدقیملک  و بزرگی   عظمت

  و دارایی   با ثروت   ی، مرد  موعود   ِحیوعده مس  در بر دارندهو  ،    )پدر امت های بسیار(  باشد  یبزرگ  و نسل  خانواده

  ی الو  از نسل  ی که، همه کاهنان  نیز  میابراهصلب    کرد. و در  افتیبرکت در  صدقیاز ملک  او    با این حال  ،  ادیز  اریبس

واقع  ،    ندیآ   یم   ندهیآ  در به  کردند  افت یدر  برکت  بزرگتر  کهانت   کی از  در  هم  باز  های.            اشاره   انیعبران  نوشته 

 : میکن یم

 

بدو داد. و اما از    کیده    م،یغنا  نیاز بهتر  زی ن  ارخیپاتر  می شخص چقدربزرگ بود که ابراه  نیکه ا  دیمالحظه کن  پس

از برادران خود،   یعنی رند،یبگ کیده  عتیحکم دارند که از قوم بحسب شر ابند،ییکه کهانت را م یکسان  یاوالد الو

گرفته و    کیده    مینداشت، ازابراه  شانیبد  یکس که نسبت  آنآمدند. لکن    دیپد  میاز صلب ابراه  زین  شانیباآنکه ا

  7 - 4: 7 انیعبران .شودیه مها را برکت داده است. و بدون هر شبهه، کوچک از بزرگ برکت داد صاحب وعده

 

 داود ییشگویپ

 

برای او    –توسط خدا انتخاب شده است    کاهن   ن یکه ا   دی کرد. توجه کن  ییشگویپ  صدقیملک  کهانت در مورد    داود

 است.  ابدی یک کاهنو   - شده قسم خورده

  110:4 ریمزام «.صدقی، به رتبه ملکتا ابداالباد ینخواهدشد که »تو کاهن هست مانیقسم خورده است و پش خداوند
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 شده است  دیی تأتصدیق و   یاندر عبران

 

 شده است.  د ییتأو  قیتصد انیکتاب عبران  سندهیتوسط نو ییشگویپ ن یا

خود، چونکه با   تیبشر  امی.« و او در اصدقیبر رتبه ملک  ی: »تو تا به ابدکاهن هست دیگو یم  زین  گریدر مقام د  چنانکه

به رهانو    دیادشدیفر که  او  نزد  و دعا  دنش یاشکها  تضرع  بود،  قادر  تقوا  اریبس  ی از موت  به سبب  و   شیخو  ی کرد 

خود را    عانیمط  ع یرا آموخت و کامل شده، جم  طاعتا   د، یکه کش  یی بتهایهرچند پسربود، به مص  د،یمستجاب گرد

  10 - 6: 5 انیعبران .صدقیکهنه مخاطب ساخت به رتبه ملک  سیگشت. و خدا او را به رئ یسبب نجات جاودان

 

 شریعت و  کهانت  ر ییتغ

 

  او به   که  یا   قربانی.  گردیدکامل    یانالو  کهانت  ی، عملکردها  گردیدو زنده    جان سپرد  یِ خداوندسیکه ع  یهنگام

 دادند ، نبود. می که آنها انجام  ییها قربانی  ای  یالو  کهانتبه  یازین  گر یکامل بود. د رسانیدانجام 

 

  ی که کاهن  بودیم  اجی(، باز چه احتافتندیرا بر آن    عتیقوم شر  رای)ز  شدیکمال حاصل م  ،یاز کهانت الو  اگر  گرید  و

ن  صدقیبر رتبه ملک  گرید بر رتبه هارون  تغ  رایز  ست؟یمبعوث شود و مذکور شود که    رد، یپذ  یم  رییهر گاه کهانت 

  12  - 11:  7  انیعبران .ابدی یم لیتبد زین عتیالبته شر

 

 است.   یابد  قربانی  و است  زوالی ب ی و ابد صدقیبه رتبه ملککهانت اما 

نزد    یو  لهیرا که بوس  یقادر است که آنان  زیجهت ن  نیدارد. از ا   زوالیاست، کهانت ب  ی چون تا به ابد باق  یو  لکن

کهنه    سیرئ  نیما را چن  که  را یرا بکند. ز  شانیشفاعت ا  بخشد، چونکه دائم زنده است تا   ت ینها  ی نجات ب  ند،یخدا آ

که هرروز محتاج    دهیو از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گرد  بیع  ی و ب  آزار  ی است، قدوس و ب  ستهیشا

ا  ی قوم قربان  ی گناهان خود و بعد برا  ی کهنه که اول برا  ی نباشد به مثال آن روسا بار    کیرا    نیبگذراند، چونکه 

  27 - 24:  7 انیعبران .دیگذران یبه قربان که خود را  یفقط به جا آورد هنگام
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 امروز  کاهنان

 

  گر ی. دبه انجام رسانید  را کامالً    کهانت  یِ خداوند سیبودند. ع  حقیقیکاهنان    ی از ها  هیسا   قیکاهنان دوره عهد عت

 خدا بروند.  نزدما به   به جهتامروز  ایکنند ،  ی قربان  کاهنانکه  ستین یازین

 

م   کتاب مکاشفه  در و    می ابی  یدر  پادشاه  ما  بامیهست  کاهن که  ما  قربان  د ی.  نمائیم  ی در روح  ما  تقدیم  بایست.  با    می 

 .می و سلطنت کن حکمرانی ح یمس

 

  1:6 مکاشفه .نیباد تا ابداالباد. آم ییما را نزد خدا وپدر خود پادشاهان و کهنه ساخت، او را جالل وتوانا و

 

که او رب االرباب و پادشاه پادشاهان است و   رایغالب خواهد آمد، ز  شانیخواهندنمود و بره بر ابا بره جنگ    شانیا

 17:14 مکاشفه «.نندیو ام دهیهستند که خوانده شده و برگز یکه با و   زین یآنان

 

 ارباب هستند.  ایماندارانخداوند است ، و  یسیع

 پادشاه هستند.  ماندارانیپادشاه است ، و ا یسیع

 

 

 

ب  یبرا:  توجه قربانی و  هدایا،    کهانت،    مهیدر مورد خ  شتریمطالعه  برای الگو  کتاب  میکن  یم  هی، توصکاهنان  ،    یی 

 مطالعه بفرمائید.را    Alex W. Ness ، نوشته یزندگ
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 درس ششم  دوره کردن یبرا  هایی پرسش

 

 نام ببرید ؟ را   لیاسرائ عیدهفت   ( ۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ د یکن ف یرا توص پورهایش  عید ت یاهم (2

 

 

 

 

 

 

 

 ست؟ یچ کاهنانو  انامروز ما به عنوان پادشاه عملکردهای. 3
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 درس هفتم 

 ق یرهبران عهد عت

 

 

 

تواند   ینم  زیچ  چ ی. همیکن  دیو از آنها تقل  میآنها را بشناس  دیکه با  یمردان و زنان  -مملو از قهرمانان است    قیعت  عهد

 .بگیرد آنها یزندگرا در   خواندن کتاب مقدس یجا

زندگ  یهنگام عت  یکه شرح  عهد  م  قیقهرمانان  با  میخوان  یرا  بپرس  دی،  از    یزندگ  یزیچه چ":  میاز خود  را  آنها 

  م یما بتوان  دیآنچه آنها انجام دادند مهم است ، اما شا  "    رم؟یبگ  اد یاز آنها    دیبا   یزیچه چ  ؟  نمودمتفاوت    شانانیاطراف

 .آنان بودند یاد بگیریم از آنکه  شتریب

انگ  "لیست"  ک ی  انیکتاب عبران  سنده ینو دهد. بارها و    ی به ما م  11باب    ان یعبران  در    ایماناز قهرمانانِ  یز یشگفت 

 : خاتمه می دهد کالمات نی کند. سرانجام ، او با ا یاستفاده م "مانی ا به وسیلة "بارها او از کلمات 

 

  ا ی و انب  لیو داود و سموئ  فتاحیدهد که از جدعون و باراق و شمشون و    ی وقت مرا کفاف نم  که  رایز  م؟یگو  گرچهیو د

 ، مانیااز طریق که  م،یاخبار نما

 ممالک کردند و  ریتسخ 

 به اعمال صالحه پرداختند و   

 و   رفتندیها را پذ وعده

 رابستند،  ران یدهان ش

 سورت آتش را خاموش کردند و   

 ند وشد رستگار رهایاز دم شمش

 و افتندی یی از ضعف، توانا 

 در جنگ شجاع شدند و  

 34 – 32:  11  انیعبران .غربارا منهزم ساختند یلشکرها 
 

ی مثل ضعف های  یبا ضعف ها  یبود. آنها مردان و زنان عاد   مانیا،  هر قهرمان کتاب مقدس    یزندگ  یاصل  ماهیت

 کردند. یزندگ  مانیرفتند و با ا   فراترنقاط ضعف  نی بودند. آنها از امن و شما 
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 رفت  یبا خدا راه م  - خنوخ 
 

 1:14 اهودی؛  25-19: 5؛   18-17: 4 شیدای: پمرجع

 

 نمرد!  هرگز

 

 با خدا بود. و مشارکتش تیمیقدرت خنوخ صم

آنقدر فاسد    انسانکرد که    یم  ی زندگ  یکرد. او در دوره ا   ی، زندگ   سیلقبل از    یدوره زمان  در  سال  365خنوخ  

حال ، خنوخ    ن یفرود آوردند. و با ا  بود ،  لیس  که  ،  نیخود و زم  یخدا را بر رو   داوری و قضاوتآنها    بود کهشده  

 . "راه می رفتبا خدا  "

 

 5:24 شیدایپ .او را برگرفت خدا را یشد، ز ابی و نا رفتیبا خدا راه م وخنوخ

 

  د یگو  یبه ما م  انیکتاب عبران  سندهی. نویافت نشد  گریسپس د  ،  راه می رفت  نی زم  ی! او بر رو موت را ندید نوخ  خ

 :رخ داده است  مانیا  قیاتفاق از طر نی که ا

 

شهادت    یاز انتقال و  راقبلیشد چراکه خدا او را منتقل ساخت ز  اب ینا  ندویخنوخ منتقل گشت تا موت را نب  مان یا  به

 11:5 انیعبران .خدا را حاصل کرد یداده شد که رضامند

 

 که نمردند. - ایلیخنوخ و ا -فقط دو مرد وجود داشتند  طبق کتاب مقدس ،

 

 خنوخ  ییشگویپ

 

  یی شگویاست. جالب است که تنها پ  افتهنیبه ما داده شده است که هنوز تحقق    خنوخ  یی از شگوی، پ  اهود یکتاب    در

 . خداوند می دهدِحیمس بازگشت دوباره خبر از  ، ارائه شده توسط خنوخ
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 ن یخداوند با هزاران هزار از مقدس  نکیاشخاص خبر داده، گفت: »ا  نیازآدم بود، درباره همخنوخ که هفتم    لکن

 1:14 هودای آمد هودایخود 

 

 نوح سازنده کشتی 
 

 9:  6؛   29: 5 شیدایمرجع: پ

 

 و اطاعت  مانیسال ا 120

 

 او با خدا و استقامت او بود. و مشارکت تیمیقوت نوح صم نقاط

  یزمان رو   پر شرارت ترینو اطاعت در    مانیا  درسال    120  به مدت  ساخت ،  نوحمی  را    یهمانطور که او کشت

 فاسد بودند.  نی زم روی مردم که همه  دیگو ی.  کتاب مقدس به ما مراه می رفت  نیزم

 

  دائم محض شرارت   ی دل و  یالهایاست، و هرتصور از خ  ار یبس  نیکه شرارت انسان در زم  دیخداوندد  و   6:5  شیدایپ

  .است

 

 :  که می خوان  یماما ،   احاطه شده بود  ها   شرارت نی با ا نوح با اینکه

 6:9 شیدایپ .رفتیعادل بود، و در عصر خود کامل. و نوح با خدا راه م ی. نوح مرد...

 

نزد از  آنقدر  صمیمی    کی نوح  خدا  و  رفتبا  می  کشت  راه  نقشه  توانست  خدا  که  که  ای    ی ،           نجات باعث  را 

 به او بدهد. می شد را وانات یو حاش خانواده  

از هفتاد سال ، او در    شیسال ، ب  بعد. سال  می رفتراه    مانیمثل ما با ا  می بایستبود. او    راستینشخص    کی  نوح

، آن را   ردیگ  یرا فرا م  نیسراسر زم  یبزرگ  لیس  یوقت  باور داشت کرد ، که    یکار م  بیعج   عمارت  کیساخت  

  چقدر باید   .نیز ندیده بودباران را    سک  چ یه  ادیو به احتمال ز  بود  دهیند  یقیقا  تا آن لحظهکس    چ یکند. ه  یشناور م
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عقلش را از دست داده  او    که  دیرس  یبه نظر م   انگار .    استهزا قرار داده باشندو    مورد تمسخراو را    دور و برشمردم  

 . باشد

، همچنان  کج فهمی هاو  جفاها رغم همه  یو عل  آگاهی دارد است  دهیخدا شنآنچه از   که ، بهاست  ینمونه کس نوح

 مداوم است. مانیاز ا یدارد. نوح نمونه ا  مانیبه آنچه خداوند گفته است ا

 

 : خالصه شده است انیکتاب عبران سندهیتوسط نو یو  یزندگ

بجهت اهل    یا  یخداترس شده، کشتبود،    افتهینشده، الهام    دهیکه تا آن وقت د  ینوح چون درباره امور  مانیا  به

 11:7  انیعبران .دی است گرد مان یکه از ا نیکی ای را ملزم ساخته، وارث آن  ایخانه خود بساخت و به آن، دن 

 

 ی روحان سیاحت -  ابراهیم
 

 25تا    12و   10باب های  شیدای: پمرجع

 . میکن یاستفاده م می، ما از نام ابراه  راحتردرک   یداد. برا  رییتغ م یبه ابراه یسالگ  99خدا نام ابرام را در : توجه

 

 و سخاوت بود.  گرانید ی خدا ، شفاعت برا طریق های، شناخت  یاطاعت ، مهمان نواز  : ابراهیم نقاط قوت 

 

 امت هاپدر  -دوست خدا 

 

با   می کردنقل مکان    یی کهها   سال  در طول  و اطاعت او    مانینوشته شده است. ا  ییها  کتاب  میابراه  یدرباره زندگ 

ابراهمیاو هست  یشکست ها  نیها و همچن  ی روزیدر پ  کی. ما مجاز به مشارکت نزدستین  یهم مواز    مانند بقیه   می. 

 شود. ت های بسیارماشد تا پدر  دهی وجود از طرف خداوند برگز نی انسان بود و با ایک  

 

 کند: یجمالت خالصه م نی را با ا  او یزندگ  انیکتاب عبران سندهینو

. ابدی  راثیبه م  ستیبایکه م یرفت به سمت آن مکان  رونی چون خوانده شد، اطاعت نمود و ب  میابراه  مانیا  وسیله  به

  ها   مهیو درخ  رفت یغربت پذ  گانهیب  نیوعده مثل زم  نیدر زم  مان ی. و به ارودیدانست به کجا م  ی آمد ونم  رون یپس ب

بود که معمار   ادیبابن  ی. زانرو که مترقب شهردمسکن نموبودند    کیوعده شر  نیهم  راثیکه در م  عقوبیبا اسحاق و  
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ا به  خداست.  آن  سازنده  ن  مانی و  ساره  نسل    زی خود  قبول  انقضا   افتیقوت  از  بعد  زا  یو  وعده   د،ییوقت    چونکه 

 11  – 8: 11 انیعبران.دانست نیدهنده را ام

 

ا  اغلب فقطما   ا  زین  انیکتاب عبران  سندهینو  می، اما خوب است که توجه کن  میشنو  یم  م یابراه  مانیاز  سارا    مانیبه 

 اشاره کرده است. 

 دوست او بود. میکه ابراه دیگو  یبه ما م ی نب یایاشع ق یاز طر  خداوند

 41:8 ایاشع !م یدوست من ابراه تیذر یا و  ام  دهیکه تورا برگز عقوبی یا  بنده من و لیاسرائ یا تو اما

 

 به وسیله خدا خوانده شد 

 

  که   ،  د یگو  یبه ما نم  او   به جز شجره نامه  یسالگ  و پنج   هفتادزمان  تا    میابراه  ی زندگ  ةدربار   ی زیکتاب مقدس ، چ

 .فراخواند نیاو صحبت کرد و او را از آن سرزم اور با  نیخدا در سرزم بعد از آن

 

»از وال  و ابرام گفت:  به  از مولد خو  تیخداوند  و  بسو  شی خود،  پدرخود  از خانه  نشان دهم    که  ینیزم  یو  تو  به 

بود. وبرکت    ی کنم و تو را برکت دهم، ونام تو را بزرگ سازم، و تو برکت خواه  دایپ  م یعظ  یشو، و از تو امت  رونیب

آنان به  توجم  ی دهم  از  و  خواند.  ملعون  را  تو  آنکه  به  کنم  ولعنت  خوانند،  مبارک  را  تو  برکت    لیقبا  عیکه  جهان 

 3  – 1:  12 شیدایپ «.افتیخواهند 

 

 د:بو موردسه  میخدا به ابراه های وعده 

 .خواهد داد نیبه او زم خدا * 

 خواهد بود.  امت های بسیار او پدر  * 

 . ابندی ی جهان برکت م  لیقبا عیاو ، جم قیاز طر * 

ا  هرچقدر انگ  نی که  شگفت  ها  م  زیوعده  نظر  ها  آن  اما  ،  دندی رس  یبه  مشخصات  چ یه  وعده                 ارائه  را  یگونه 

  دانست ترک   ی هر آنچه را که مو  کند ،    اعتمادخدا  به  توانست    ی . او مکندانتخاب    می بایست   می دادند. ابراه  ینم
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بماند. پاسخ او    بودکه    ییتواند در همان جا  یم   ایبرود ،    هرا   مانیا با  و    و ناحیه نا معلوم وارد شودکند و به منطقه  

 بود. مانیاطاعت و ا

 

و  پس همراه  لوط  و  شد.  روانه  بود،  فرموده  بدو  خداوند  چنانکه  بود،    یابرام،  ساله  پنج  و  هفتاد  ابرام  و  رفت. 

 12:4 شیدایپ .آمد رون یکه از حران ب یهنگام

 

ترک از  ابراه  کردن  قبل  به  خداوند   ، دارد  می اور  قصد  که  ،    نیسرزم  کدام  نگفت  عوض  در  بدهد.  او  به              او را 

نقل    گر ید  ی به جا  یی از جا   ر یعشا  مانند، و    می گذشت کنعان    ن ی، و از سرزم  بر می داشتقدم    مان یبا ای بایست  م

 .می کرد مکان

سرانجام ،  و  نداشت.    یوارث   -نداشت    ی او پسر    ، اما  می بخشیدبه او    یاد یثروت ز  و  می داد   او را برکت  دائماً  خدا

ی به  خواهد بود ، از طریق هاجر صاحب پسر  امت های بسیاراز آنکه خدا به او وعده داده بود که پدر   سال پس یازده

 اسماعیل شد.  نام

اما اسماع  لی اسماع  خانداناز    اعراب  همه   دا یآن برکت پ  قیاز طر  نیزم   امت هایهمه    تانبود  وعده  پسر    لیهستند. 

   کنند.

 دن اسحاق متولد ش

 

 .نمود و احیاء  دیتجد میخود را به ابراه وعدهگذشت ، و سپس خداوند  گریسال د زدهیس

 

ابرام ظاهر شده، گفت: »من هستم خدا  و بود، خداوندبر  نه ساله  و  نود  ابرام  پ  یچون  من   یرو  شیقادر مطلق، 

ابرام    نیتو بعد ازا  بود. و نام  ی خواه  اریبس  ی پدر امت ها  عهد من با توست و تو  نکی بخرام و کامل شو، »اما من ا

  م یبارور نما  ار ی. و تو را بسدم یگردان  اریبس  ی امت ها  پدرکه تو را    رایخواهدبود، ز  میخوانده نشود بلکه نام تو ابراه

 6 – 4,   1: 17 شیدا یپ .ندیو پادشاهان از تو به وجود آ دآورم یو امتها از تو پد
 

 

 21:5 شیدایپ .، اسحاق، صد ساله بوددر هنگام والدت پسرش م،یابراه و

 است.  امت های بسیارپدر  یبه معنا مینام ابراه
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 قربانی 

 

به  میابراه به دن  یو سداشت    مان یا  خدا  همچنان  منتظر  اما    ایسال  بود.  اسحاق  هنوز    یوقت  سپسآمدن    ک ی اسحاق 

و پنج   ستیحدود بدر  ، سن اسحاق را    یهودی، مورخ    یوسفوس صحبت کرد.    میجوان بود ، خداوند دوباره با ابراه

 .تخمین می زند یسالگ

 

.« گفت:  کی!« عرض کرد: »لبمیابراه  ی را امتحان کرده، بدو گفت: »ا  م یابراه  که خدا   ع، یوقا  نیواقع شد بعد از ا  و

در    او رابرو، و    ایمور  نیاسحاق را بردار و به زم   یعنی  ،یداریتوست و او را دوست م  گانهی»اکنون پسرخود را، که  

 2 - 1:  22 شی دایپ «.بگذران یسوختن یقربان  یبرا  دهم،یکه به تو نشان م ییاز کوهها یکیآنجا، بر 

 

ابراه  کردن  درک  یحت سال    رممکنیغ  میاحساس  همه  آن  از  بعد   ... دوستش   ... خدا  ...    انتظاراست.  موعود  پسر 

 ؟ قربانی کن را  اسحاق  می گویدوارثش ... خدا حاال 

 

 اطاعتو  مانیا

 

 .مانیچه بود؟ هنوز هم اطاعت و ا میپاسخ ابراه

اسحاق،    شیو دو نفر از نوکران خود را، با پسرخو  اراست،یبرخاسته، االغ خود راب  میابراه   بامدادان،   22:3  شیدایپ

  .بود، رفت که خدا او را فرموده ی آن مکان یشکسته، روانه شد، و به سو ،یسوختن  یقربان ی برا زم یبرداشته و ه

 

 . می گوید می کند چه چیزی ترک ی که آنان راهنگامخادمانش به  او که  م یخوان یم  یوقت مینیب یاو را م مانیما ا

به خادمان خودگفت:    م،ی. آنگاه ابراهدیچشمان خود را بلند کرده، آن مکان را از دور د  میدر روزسوم، ابراه  و

 5 - 22:4 شیدایپ «.مییو عبادت کرده، نزد شما بازآ م،یتا من با پسربدانجا رو د،ینزد االغ بمان نجای»شما در ا

 

بازآ"    اما او هنوز م  قربانیقصد داشت    م یابراه    "   م یینزد شما  انجام دهد.  ا  ی خدا را  به او  پسر    نی دانست که خدا 

 خواهد شد.  امت های بسیارعطا کرده است و او پدر  وعده داده شده را 
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 :  میشنو یکه به اسحاق پاسخ داد م یاو را هنگام مانیا

 22:8 شیدایپ .خواهد ساخت.« و هر دو با هم رفتند ایخود مه  ی رابرا یپسر من، خدا بره قربان  ی گفت: »ا میابراه

 

 .جایگزین را مهیا ساخت یلحظه ، خداوند قربان نی در آخر

.« گفت:  کی!« عرض کرد: »لبمیابراه  ی! ا میابراه  یارا ندا درداد و گفت: »  یحال، فرشته خداوند از آسمان و  در

خود   گانهیچونکه پسر    ،یترسیکه االن دانستم که تو از خدا م رایمکن، ز  چی»دست خود را برپسر دراز مکن، و بدو ه

  ،یشها یدر ب  ،ی در عقب و  ، یقوچ  نک یکه ا دیچشمان خود را بلند کرده، د  م، ی.« آنگاه، ابراهینداشت  غ یرا از من در

شاخها ابراه  شیبه  پس  برا  م یگرفتارشده.  خود،  پسر  درعوض  را  آن  گرفته،  را  قوچ  و    ی سوختن   یقربان   ی رفت 

 13  - 11: 22 شیدایپ .دیگذران

 

تمام    یبرا   ی پدر به ما داده شده است که پسر خود را به عنوان قربان  یاز خدا   زیشگفت انگ  یر ی، تصو   قربانی  ن یدر ا 

  انجام  کوهیدر همان    ،  جایگزینشدن قوچ    ی که قربان  م ینیب  ی، م  میبپرداز   ایما به مطالعه جغراف  دهد. اگر  ی جهان م

 .دشومی مصلوب  یِ خداوندسید که صدها سال بعد عش

 

 شاهزاده به  حیله گراز  - یعقوب
 

 49: 33و   25: 21 شیدایمرجع: پ

 

 ل یتا اسرائ عقوبی از

 

 دانست. ی خدا را م طریق هایبود که او  نیا  عقوبی  نقطه قوت

آغاز شد. اما خدا   بیترت نیبه هم قاًیاو دق یبود و زندگ حیله گر یهاست. نام او به معنا  تضاداز   یکی عقوبی  یزندگ

 "را دوست داشتم.  عقوبی"گفت ، 
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است که   افرادیداستان    نی. اداشتندخدا    یدر تحقق برنامه ها  یاست که سع  زنانی  مردان و  از  یک ی  روایتاو    داستان

  ک ی   نی ا  نی. همچنکند به انجام رسانند  عمل  می خواهد در روح  را که خدا    یزیچ  آن  جسم   قیکنند از طر   یم  یسع

 است.افراد  یزندگ  رییقدرت خدا در تغشناخت نمونه فوق العاده از 

 

 نمود :  ، خدا درباره آنها صحبت عقوبیو  سویع  یعنی  از تولد دوقلوها قبل

تسلط خواهد    ی بر قوم  یگفت: »دو امت در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم تو جدا شوند. وقوم  ی به و  خداوند

 25:23 شیدایپ «.خواهد نمود یو بزرگ، کوچک را بندگ افت،ی

 

  سویع  عقوب یکه چطور    مینی ب  ی، م   25  باب  شیدایپ  کتاب  ، اما در   "کند  یبندگ   را  بزرگتر کوچکتر"خدا گفته بود ،  

که    بیترغ  را خاطرکرد  در  نخستزادگی از    طعامی  به  کند.  نظر  صرف  داستان    ،  27  باب  شیدای پ  کتاب  خود  ما 

و    ی چگونگ ربکا  نخستزادگی    دزدیدن  ی برا،    عقوبینقشه  عبرکت  بز  یعنی     سو یاز  .  م یخوان  یم   راتر    رگپسر 

خود استفاده کرد.  یخداوند در دروغ هایهوه از نام    یپدر خود دروغ گفت ، و حتبه  عمل کرد ،    بکارانهیفر  عقوبی

 کرد ، اما از ترس جان خود ، مجبور به فرار شد.  افتیدر نظر گرفته شده بود در  سویع ی را که برا برکتیاو 

 

 ل یئت یدر برویا 

 

 .دی د رویایی لی ئت یکرد ، در ب ی از خشم برادرش فرار م عقوبی  هنگامی که

فرشتگان خدا، بر آن صعود    نکیو ا  رسد،یبرپا شده، که سرش به آسمان م  نیبر زم  یناگاه نردبان که    دید  یخواب  و

م اکنندیونزول  آن  سر  بر  خداوند  حال،  در  هستم  دیگویم  ستاده،ی.  »من  ابراه  یخدا   هوه، ی:  خدا  م،یپدرت    ی و 

خواهند شد، و    نیتو مانند غبار زم  تی. و ذربخشمیتو م  تیبه تو و به ذر  ی را که تو بر آن خفتها  ی نیزم  نیاسحاق. ا

. و  افتیبرکت خواهند  نیزم   لیقبا  ع یشد، و ازتو و از نسل تو جم  یبه مغرب ومشرق و شمال و جنوب منتشر خواه

که تا آنچه به    را یبازآورم، ز  نیزم  نیتا تو را بد  میمحافظت فرما  ،یکه رو  ییمن با تو هستم، و تو را در هرجا  نکیا

 15 - 12:  28 شیدایپ «.تو را رها نخواهم کرد اورم، یبجان تهام،تو گف 
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 د.ی آ یم عقوبی  قی از طر ح یکرد. مس و احیاء د ی تجد عقوبیبه   داده بود میرا که به ابراه  وعده ایخداوند 

کند،   محافظت روم یم که  راه ن یباشد، و مرا در ا : »اگر خدا با من، گفتنذر کرده  عقوبیو 22   - 20: 28 شیداپی

خواهد    من  یخدا  ،هوهی  نهی، هرآ برگردم   یسالمت  پدر خود به  ةخان  ، تا به تا بپوشم  ، و رختدهد تا بخورم   و مرا نان 

 داد.«  تو خواهم را به  آن  کی ده ،ی بده  من به شود، و آنچه  لیئتی، بکردم  پابر ستون  چون را که  یسنگ نیبود. و ا

 

 خورد ب یدهنده فر بیفر

 

بان را خواهد خورد که  ال  ب یفر  حاالداده بود ، و    بینشد. او پدر خود را فر  و عالی  ناگهان کامل  عقوبی  یزندگ

خواهر  که    لیهو    همسرش شود ، اما البان  ،  لحیکه هفت سال کار کند تا را  نمودپدر شوهرش خواهد بود. او توافق  

 ل کار کند. حیرا به خاطر  را گریو او مجبور شد هفت سال د  دادند بی، او را فر  بود لحیرا

بان مدام از او بهره  ال  سال ها  بان بود و در آندر کنار الو متالطم  سال آشفته    ستیب  عقوبی، پس از آنکه    سرانجام

 خود بازگردد. ن یبرد ، خدا به او گفت که به سرزم یم

 

نمود  ی ستون را مسح کرد  که   ییجا   ل، یئ  تیب  ی هستم خدا  من نذر  با من  ایو  از  برخاسته،  االن  روانه    نیزم  نی. 

 31:13 شیدایپ «.مراجعت نما شیمولد خو نیشده، به زم

 

ع  عقوبی برادرش  از  هنوز  او  اما   ، کرد  اطاعت  خدا  شندیترسمی    سو یاز  چون  و  ع  دی.  نفر  سویکه  چهارصد  به    با 

محافظت از همسران و فرزندانش دعا    یشد. او برا  ادآوریرا به خدا    شی! او وعده ها دعا نمود،    می آید  اواستقبال  

 کرد. 

 ل یئیدر فن مالقات

 

 کرد. رییاو تغ یبا خدا داشت. نام و زندگ  یشخص داریدیک    عقوبیداد ،  یادامه م لیئیبه دعا در فن او  که یدر حال

 

کف ران    ابد، ی  یغلبه نم  ی که بر و  دی. و چون او دگرفتیم  یتا طلوع فجر کشت  یبا و  یتنها ماند و مرد  عقوبی  و

با او فشرده شد. پس گفت: »مرا رها کن ز  ی در کشت  عقوبیرا لمس کرد، وکف ران    عقوبی   ی که فجرم   رایگرفتن 

  ن یگفت: »از ا.«  عقوبیگفت: »  ست؟« یتو چ  ام گفت: »ن  ی تو را رهانکنم.« به و  ی شکافد.« گفت: »تا مرا برکت نده
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از    عقوبی.« ویافتیو نصرت    یکه با خدا و باانسان مجاهده کرد  رایز  ل،یخوانده نشود بلکه اسرائ  عقوبیپس نام تو  

م مرا  اسم  »چرا  گفت:  ساز.«  خودآگاه  نام  از  »مرا  گفت:  کرده،  سوال  و    ؟« یپرسیاو  داد.  برکت  آنجا  رادر  او  و 

 30  - 24: 32 شیدایپ «.وجانم رستگار شد دمیخدا را روبرو د را یزگفت: » ده،ینام ل«یئیآن مکان را »فن عقوبی

 

شناخته    ی هالیاسرائ  ای  لیاسرائ  یاو به عنوان بن  خاندانخدا.    حاکمی همچون،    شد  لیاسرائتبدیل به    حیله گر  عقوبی

 شوند.  ینام شناخته م نیشدند. آنها هنوز با ا 

 

 با خدا مجاز است؟ مجاهده  ایآ

 مناسب انجام شود. یها  زه یبا انگ مانیا در   ، اگر بله

 

 عنوان مثال: به

 کرد  مجاهدهسدوم و عموره با خدا  یبرا  میابراه

 . کرد مجاهدهبا خدا  برکت یبرا عقوبی

 .مجاهده کردبا خدا  لیاسرائ  بنی یبرا یموس

 

 ها امت  یمنج - یوسف
 

 50تا   37 باب شیدای: پمرجع

 

 مرتبه دو   -به فرش   عرش از

 

 گذار. خدمت یو قلب ریدلپذ یتیشخص ، افتهیبخشنده بود. ذهن خالق و سازمان   ی قلب وسفیقوت  نقاط

ثروتمند بود و    اری، بس  عقوبی. پدرش ،  بود  خوش منظر  ی، کودک  وسفی  یکتاب مقدس درباره زندگ   اتیروا   از

 .می شنیداز خدا  مخصوصی یدر خواب ها یحت یدر کودک وسفیپسر مورد عالقه او بود.  وسفی
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  ی او باعث نفرت برادرانش شد. آنها او را در گودال  فخر  دیو شا  ش مورد عالقه قرار دادنزد پدر را  ، او    اهایرو  نیا

 فروختند. یانداختند و سپس به بردگ 

 

بودند،    یانیچون تجار مد  و از چاه کش  وسفیدر گذر  و    ده،ی را  به اسماع  وسفیبرآوردند،  ب  انیلیرا  پاره    ستیبه 

 37:28 شیدایپ .را به مصر بردند وسفینقره فروختند. پس 

 

برده    ک ی  واالیی به عنوان شد. او به مقام    فاریفوتبه نام    مرد ثروتمند  کی  یخانه و کاالها  مباشر  وسفیدر مصر ،  

 کرد او را وادار کند تا با او گناه کند.  یسع فاریفوت، همسر  سپسبود. اما  دهیرس

 

نظر انداخته، گفت: »با من همخواب شو.« اما او ابا نموده، به   وسفی  بر  شیامور واقع شد که زن آقا  نیبعد از ا  و

از آنچه نزد من در خانه است، خبر ندارد، وآنچه دارد، بهدست من سپرده است.    میآقا  نکیخود گفت: »ا  یزن آقا

پس چگونه مرتکب    ؛یباشی جز تو، چون زوجه او م  ه،نداشت  غ یاز من در  ی زیو چ  ستی خانه ن  نیازمن در ا  ی بزرگتر

 9 - 7:  39 شیدایپ «شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطاورزم؟ نیا

 

 او را به دروغ متهم کرد و او را به زندان انداختند.  فاری وتف، همسر و فریب نخورد  نگردیداغوا  وسف یاز آنجا که 

کرده است، « خشم او    نیکرده، گفت: »غالمت به من چن   انیب  یکه به و  دیسخن زن خود را شن  شی چون آقا  پس

آقا و  شد.  خانها  وسف، ی  یافروخته  زندان  در  گرفته،  را  اس  یاو  در    ران یکه  آنجا  و  انداخت  بودند،  بسته  پادشاه 

 20 –  19:  39 شیدای پ .زندان ماند

 

 فروخته شود؟ یبه بردگ لیدل یب  یوسفخداوند اجازه داد   ایآ

آنها را پشت سر    دیوجود دارد که با  "یریادگبرای ی  ییدوره ها"دارد ،    عالیبرنامه    یک  ما  یزندگ   یخدا برا   یوقت

بامیبگذار  انضباط  دی. خدا  و  زندگ  ینظم  بتواند مسئول  می کردوارد    وسفی  یرا در  او  بر    یزمامدار   یها  تیتا  را 

 .ردیعهده بگ

پسر    وسفی پسندیدهاز  و  عالقه  ا   مورد  برده  تبد  ی به  زندان  لیمحترم  او   ، حاال  بود.  رو  یشده  او    ی قبل  ی اهایبود. 

 ها را به او داده است؟   خدا آن خواب واقعاً  ای. حتماً فکر کرده بود که آدیرس ی احتماالً دور از ذهن به نظر م
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اکنون او در زندان برده  آورند ، اما    یفرود م   م یبود که در برابر او سر تعظ  دهی، او برادرانش را د  ن ینماد  به صورت  

 "؟ انجام می دهم کار اشتباهی دارم ، من چه  ا یخدا"کرده باشد ،  والاو س دیبود. شا

کرد. سپس خدا    یم  ریرا تعب  خواب هادر زندان    گرانید   یداد و برا   یخدا ادامه م  از  دنیبه شن  وسف یحال    نیا  با

. او را از زندان آوردند و  وسف یجز  هیچ کس به    –دهد    ح یکس نتوانست آن را توض  چ یه  کهبه فرعون داد    ییایرو

او داد.    رشیخدا تعب به  شخص دوم  ،    نده یآ   در   یحطق  آمدن یک آن یعنی    ریخواب و تعبیک    ق یاز طر  وسفیرا 

 بعد از فرعون شد. مصر 

به    که   یمصارف   یبرا   لیاز قبا  ی اریو مردم بس  وستیکرده بود به وقوع پ  ینیب  شیپ  وسفیدرست همانطور که    یقحط

بودند که آمدند. و آنها همانطور که    یاز جمله کسان  وسفیشده بود به مصر آمدند. برادران    رهیذخ  وسفیدستور  

 کردند. میبود در برابر او تعظ دهی خواب د

 

 ی ریادگی یبرا ییدرسها

 

 م؟ یریبگ ادی وسفی  یاز زندگ   دیبا ی زیچ چه

و    مینیب  ی خدا را نم  یاوقات ، ما زمانبند  ی . گاهسازد  یآن را محقق م   دهد ،  ی به ما م  یی ا یرو  ا ی  خواب خدا    یوقت

  بتواند از او که خدا    دکن  لی تبد  یباشد که ما را به شخص  نی ا  برای  ما  یزندگ در  سخت    موقعیت هایممکن است  

 . ددارد منتقل کن ازیخدا به ما نآنجا که   یاستفاده کند و ما را به مکان

 کند. یکار م  ایماندار کی  ی بخشش است که در زندگ عمل  از زینمونه شگفت انگ کی  نیهمچن وسفی

 

  خداوند حِیمسنمادی از 

 

 است.   خداوندِحی مس ی ازقیعهد عت نماد وسفی

 دور رفت. ی نیثروت خود را ترک کرد و به سرزم تیاو موقع *

 به ارمغان آورد.  امت ها یاو نجات را برا  *

 . دیبرادران خود را بخش به طور رایگاناو  *
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 نمود : انیب کلمات  ن یبا ا را خالصه تمام آنچه را که از سر گذرانده بود یوسف

خدا از آن    کنیل  د،یدیشیخدا هستم؟ شما درباره من بد اند  ی من در جا  ایکه آ  را یز  دی را گفت: »مترس  شانیا  وسفی

 20  - 19  :50 شی دایپ .چنانکه امروز شده است  د، ینما ایرا اح  یریکند که قوم کث ی کرد، تا کار یک یقصد ن

 

 بردگی و اسارتاز   رهایی -  یموس
 

 هیتثن –: خروج مرجع

 

 فرعون  خانوادهسال در  40

 

قرار گرفت و توسط دختر فرعون    لینجات جان خود در سبد رودخانه ن  ی آمد ، توسط مادرش برا  ایبرده به دن  یموس

 .  یکی گردیدخود  قوم، او با  دیزمان آن فرا رس یشد. او به عنوان پسر فرعون بزرگ شد ، اما وقت  دایپ

 

 :دهد یم ح یرا توض  نیا  انیکتاب عبران سندهینو

موس  مان یا  به ازا  ی چون  نمود  ابا  شد،  ذل  نکهیبزرگ  و  شود،  خوانده  فرعون  دختر  را    لیپسر  خدا  قوم  با  بودن 

  را یبزرگتر از خزائن مصر پنداشت ز  یرادولت  حیگناه را ببرد؛ و عار مس  ی لذت اندک زمانتر داشت از آنکه    دهیپسند

را    دهیکه چون آن ناد  رایز  دیغضب پادشاه نترس  از مصررا ترک کرد و    مان،ی. به اداشتیمجازات نظر م  یکه به سو

 27 - 24: 11 ان یعبران .استوار ماند د،یبد

 

 بیابان در  مخفی شدنسال  40

 

  نابخردانه   اعمال  موجب بود که    او   ی خلقبدخدا بود. نقاط ضعف او    طریق های او و دانستن    فروتنی  ی موسنقاط قوت  

 .برای دو مرتبهصخره  زدنو   یسنگ ی، جنگ با چوپانان ، شکستن لوح ها  یمصر یک  قتل : مانندشد  می او

به او ظاهر    مشتعل  ی سال از عمر خود را در آنجا گذراند. سپس خداوند در بوته ا  و چهل  ختیگر  بیابانبه    یموس

 آورد. رونیب یشد و او را فراخواند تا قوم خود را از بردگ
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آن بوته به آتش مشتعل   نکیا  ست،یظاهر شد، و چون او نگر  ی برو  یبوتها  انیخداوند در شعله آتش از م  فرشته  و

  ندا در   ی بوته به و  انیشود، خدا از م  یبدان سوم  لیما  دن ید  یکه برا دیخداوند دشود. چون    یاست اما سوخته نم

»ا  گفت:  و  ایموس  ی داد  »لبیموس  ی !  گفت:  »کی!«  گفت:  و  هست.«  خدا  ی خدا  م من  خدا  م، یابراه  ی پدرت،    ی و 

وخدا موسعقوبی  یاسحاق،  آنگاه  راپوشان  یرو  ی.«  ا  دیترس  رایز  د،ی خود  االن  و  بنگرد.  خدا  به        استغاثه  نکیکه 

تا تو را نزد    ا ی. پس اکنون بدهامید  کنند،یم  شان یبر ا  انیکه مصر  ز یرا ن  یاست، وظلم  دهینزد من رس  لیاسرائ  یبن

 10 -  9,     6,    4,   2: 3 خروج «.یآور  رون یرا از مصر ب لیاسرائیبن من،فرعون بفرستم، و قوم 

 

 ل یاسرائ قوم یرهبر -سال  40

 

  یان فرعونرا بر    بالیا. او  ستی ن  یاز موس  شیکند ب  یخدا حرکت م  اقتداردر    ،  که  یتیاز شخص  یبزرگترنمونه    چ یه

شد. با    نیریرا در آب تلخ انداخت و آن ش  یاز هم جدا شد. او درخت  ایو در  برافراشتخود را    عصایآورد.  وارد

  ک ی از    شیب  با    یا  لهی. او به مدت چهل سال قبکرد  بحثبا خدا    قومش  زنده ماندن  یبرا  یخدا صحبت کرد. او حت

با    شریعتو    مهیاو خ  ق یکرد. از طر  رهبری  بیابان  میان  درنفر را    ونیلیم   کتاب   ، ما در  ها   ن یا همه  به ما داده شد. و 

 بودند. ن یزم ی که بر رو یمردمانفروتن تر از همه  -فروتن بود  اریبس  یکه موس میخوان  یاعداد م

 

 12:3  اعداد .نندیزم ی که در رو  یمردمان ع یاز جم شتریبود، ب میحل اریمرد بس یموس و

 

 .  حقیقیو اقتدار  یفروتن م؟یاموزیب یاز موس  میتوان یرا م ای   یرهبر   خصوصیتِچه 

فروتنی    بلکه.  یباش  تکه بدون غرور به فکر خود  ستین   نی ا  یکند. فروتن  یافراد فروتن عمل م   قیاقتدار خدا از طر 

 .ستین بودن  اصالً به فکر خود

 

 است که توسط خدا دفن شد.  یتنها مرد یموس

تو   تیرا به ذر نیقسم خورده، گفتم که ا عقوبیو اسحاق و  م یابراه یکه برا ینیاست زم نیرا گفت: »ا  یخداوند و و

به چشم خود آن را را اجازت دادم که  تو  بنده    یکرد.« پس موس  یبه آنجا عبور نخواه   کنیل  ینیبب  خواهم داد، 

فعور، در دره دفن    تیموآب در مقابل ب  نیدر زم  را موآب برحسب قول خداوند مرد. و او    نیخداوند در آنجا به زم
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سال داشت، و نه چشمش تار،   ستیصد و ب  افت،یچون وفات    یقبر او را تا امروز ندانسته است. و موس  یاحد  کرد، و

 7 - 4:  34 هیتثن.و نه قوتش کم شده بود

 

 ل یپادشاه اسرائ نیبزرگتر -  داود
 

ا  نقاط داود  او    ن یقوت  م   کیبود که  احترام  به مسح   ، بود  ،    یپرستنده  م   طریق هایگذاشت  را    ، دانست    یخدا 

دادن به    و ترتیب  در نظم  او  تی عدم موفق  و    بای. نقاط ضعف او مربوط به زنان ز کار بود  و توبه   رفت یپذ  ی را م  تادیب

 بود . کیو دوستان نزد خانواده

 

تر  یک ی  داود برجسته  تار  نی از  ها در طول  بزرگتر  لیاسرائ  امتاست.    خ یچهره  به  او  حد خود    نی در زمان سلطنت 

 ل ی. به دلریو مزام  خ یتوار  اول،    لیسموئ  اول و دوم   –است    و نمایان   برجسته  قی. داود در چهار کتاب عهد عتدیرس

 شد.  خوانده د پسر داو عنواننشد ، بلکه به   ادی  م یبه عنوان پسر ابراه خداوند  یِسی، از ع خ یدر تار تشیاهم

 

 مسح او

 

کرد ،    یم  ی که او هنوز در خانه پدرش گوسفندان را نگهدار   یپسر از هشت پسر بود ، اما در حال  نی داود کوچکتر

 باشد. لیاسرائ  یرا فرستاد تا او را مسح کند تا پادشاه بعد  سموئلخداوند 

 

حقه روغن    لیاست.« پس سموئ  نیکه هم  رایوخداوند گفت: »برخاسته، او را مسح کن ز  ....  13  –  12:  16  لیسموئ  ۱

م در  را  او  مستول  انیراگرفته،  داود  بر  خداوند  روح  بعد  به  روز  آن  از  و  نمود،  مسح  وسموئ  یبرادرانش   لیشد، 

  .برخاسته، به رامه رفت

 

  ت یاو چه مدت در آن موقع  میدان  یچنگ بنوازد. ما نمبرای او  داود را به خانه شائول پادشاه فرا خواندند تا    بالفاصله

 به خانه برگشته بود. کریغول پ جلیات که او قبل از زمان مالقاتش با  میدان یم ولی ماند. یباق
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 شجاعت او

 

 شجاع بود. یگوسفندان پدرش کشت ، فردو خرس را هنگام مراقبت از  ریکه ش ی از زمان داود

از گله    ی ا آمده، بره  یوخرس  ر یکه ش چراند یبه شاول گفت: »بنده ات گله پدر خود را م  داود  35 –  34:  17  لیسموئ۱

او را گرفته، او را    شیو چون به طرف من بلند شد، ر  دمی ربودند. و من آن راتعاقب نموده، کشتم و از دهانش رهان

  .زدم وکشتم

 

  جلیات   کشتن  یالزم برا   مانیآنها به او اکرده بود و  شیآزما  وقایع  نی به خدا و شجاعت خود را در اش  مانیداود ا

 را دادند.  پیکر غول

 

ا  یداود کسان   و  17:26  لیسموئ۱ او  نزد  که  »به شخص  ستادهیرا  ا  ی بودند خطاب کرده، گفت:  را    ینیفلسط  نیکه 

  ی خدا   یکه لشکرها  ستینامختون ک   ینیفلسط  نیکه ا  رایبرداردچه خواهد شد؟ ز  لیننگ را از اسرائ  نیبکشد و ا

  «را به ننگآورد؟ یح

 

  ی لشکرها  یخدا  وت،یصبا  هوهیاما من به اسم    ییآیو مزراق نزد من م  زه یو ن  ریگفت: »تو با شمش  ینیبه فلسط  داود

خواهد کرد و تو را زده، سر    میامروزتو را بهدست من تسل. و خداوند  میآینزد تو م  یکه او را به ننگآوردها  لیاسرائ

خواهم داد تا    نیرا امروز به مرغان هوا و درندگان زم  انینیلشکر فلسط  یتو را از تنت جدا خواهم کرد، و الشه ها

  زه ی و ن  ریجماعت خواهند دانست که خداوند به شمش  نیا   ی هست. و تمام  ییخدا  لیبدانند که دراسرائ  نیزم  یتمام

 47 - 45: 17 لیسموئ۱ «.که جنگ از آن خداونداست و او شما را بهدست ما خواهد داد رایدهد ز ینم  یالصخ

 

اما در    به تن کند چون آن ها را تابحال نپوشیده بودنتوانست زره پوش پادشاه را    داود.  میدان  یماجرا را م   هیما بق  ،

و   کوچک  سنگ  پنج  با  و    )فالخن(  رکمانیت  ک یعوض  را کشت  غول  او  رفت.  غول  با  مقابله  مردم    نزدبه  همه 

 قهرمان شد.

 

 

 



128 
 

 او ی بردبارصبر و 

 

حال  داود چوپان   یدر  خداوند    هیفروما  یکه  توسط   ، عنوان  بود  بعدبه  چقدر    لیاسرائ   یپادشاه  بود.  شده  مسح 

  ارتشبد او سپس    رسیده بود و    شائول  ی برایبه چنگ نواز  تیاو از آن موقع  یوقت  دی رس  یبه نظر م   خوشبخت باید

  پادشاه   ائولشپسر    یعنی بهترین دوست  ،گردید    یوناتان  تدوس   نیبهتر  یاو حت  .  شائول شد  و سرانجام داماد  گردید

 .بود او  تاج و تخت یعیوارث طب که

  ی پادشاه بعد   ی راحتتواند به    یکه او م   دی د  یمول  ئشا.  دی او نزد مردم ترس  تیول به او حسادت کرد و از محبوبئشا  اما

او را بکشد.    ی بار سع  نی شود و چند به عنوان    فرار کردخود    زنده ماندن  یبرا   داود کرد  در    یاغی و فراری   ک یو 

 . دیکار امتناع ورز نی متفاوت بکشد اما از ا  زماندو در  را ول  ئشا فرصت این را داشت کهکرد. او  یغارها زندگ 

گفتند که   ی نمود، و بعض میچگونه خداوند تو را در مغاره امروز بهدست من تسلاست که  دهیامروز چشمانت د نکیا  

آقا بر  را  گفتم دست خود  نموده،  برتو شفقت  اما چشمم  بکشم،  را  ز  شیخو  ی تو  نکنم،  مس  را یدراز  خداوند    حِیکه 

 24:10 لیسموئ۱ .است

 

دفعه   کی  زهینموده. پس االن اذن بده تا او را با ن  میبه داود گفت: »امروز خدا، دشمن تو را بهدستت تسل  یشایاب  و

زم را  نیبه  او  و  اب   بدوزم  به  داود  و  زد.«  نخواهم  ز  یشایدوباره  مکن  هالک  »اورا  مس  ستیک  رایگفت:  به    حیکه 

 9 - 8:  26 لیسموئ۱ .باشد گناهیخداونددست خود را دراز کرده، ب

 

 شد. لیشائول درگذشت و داود پادشاه تمام اسرائشد. سپس پسر  هودای شاول درگذشت و داود پادشاه 

 

 سلطنت او
 

  تخت یرا تصرف کرد و آن را به پا  میداود رخ داده است. او اورشل  یدر زمان پادشاه  یاریقابل توجه بس   عیوقا  *

 کرد.  لیتبد لیاسرائ

 داود را بنا نهاد. مهیآورد و خ میرا به اورشل صندوق عهد او  * 

 د.گسترش دارا  یاو پادشاه *

 را گرفت و سپس از گناه خود آشکارا توبه کرد.  ای، همسر اوربتشبعاو  *

 شد به او داده شد.  می ساخته مانیکه توسط پسرش سل  یمعبد بزرگ ینقشه ها *
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 پرستش خدا 

 

او پرست  کی به عنوان  ،    ما    یبرا   داود  راثیم  نیبزرگتر بود.  ب  ندهنوازنده ماهر  او  بود.  درصد از کتاب    نیشتریخدا 

نوشت  ریمزام آمیزکه    را  برا   نیترتشویق  پرایمانداران      یکلمات   ، او   امروز   آشفته  ا ی  شانیدلسرد                  است. 

 را نوشت.  موعود ح یها درباره مس ییشگویپ نیزتریشگفت انگ

 پرستش باشد ، به ما ارائه داد. و  شی ستا به عنوان د یاز آنچه امروز با  زیشگفت انگ یری داود ، تصو مهیخ قیاز طر  او

 قلب خدا بود.  موافق یبود. او مرد  مزمور سرا و   نبی، پادشاه ،  جنگجو داود

 

را    ی سیداود بن  "شود و در حق او شهادت داد که    شانی تا پادشاه ا  خت یبرداشته، داود را برانگ  ان یرا از م  او  پس

 13:22 اعمال ".اراده من عمل خواهد کرد یکه به تمام ام افتهیمرغوب دل خود 

 

 خالصه

 

به   ی برا  یکاف  و جای   فضا ،    -  وشع ی  یزندگ   ورود  توان  -  جدعون سرباز خداوند  ، سموئ  مندمرد    داور   -  لیدالور 

  ه دبور  ایاستر ، روت    مطالعه سارا ،  یبرا   ییوجود ندارد. جا  ایمنح   ای، عزرا    الی، دان  شعی، ال  ایلی، ا  مانیسل  ای،  عادل

زن داشت که به خواست    کی  ای  مرد  ک ی، خدا   میکن  گاهن   قیدوره عهد عت  سراسرکه در    یی وجود ندارد. اما به هرجا

 شود. محسوب خداوند  یو برا ستدی قهرمان وجود داشت که با ک ی  شهیعمل کند. هم او

  حقیقی از آنها به عنوان افراد  یوقت شتند .مانند ما دا ینقاط قوت و ضعف بودند که حقیقیمردان و زنان  ، قهرمانان نیا

  م یتوان  ی. مانجام می دادندکه آنها    یمهست  ییکه در حال انجام کارها  مینیبب  خودمان را  میتوان  ی، م  میکن  یم  تقدیر

 . مینیدر زمان خود بب هدبور  ا ی جدعونخود را 
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 هفتم درس  دوره کردن یبرا  هایی پرسش

 

ذکر شده    11  باب  انیکه در عبران  قیعهد عت  در  هر قهرمان کتاب مقدس  یزندگ   مشترک  هیتما   (  ۱

 بود؟  چه ،

 

 

 

 

 

 

 . دی کن انیب را م یابراه مانیاز اطاعت و ا  یکتاب مقدس  یمثالها  (2

 

 

 

 

 

 

 

 بود؟  حیمس نمادی از لحاظی از چه  وسف ی (3
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 ( یجزئ  ستی)ل  قیمعجزات عهد عت

 آدرس آیه  کتاب  شرح معجزه  تعداد  مبحث 

 خلقت
 خلقت  زمین  1

 پیدایش 

 باب اول

 22-21،  7:  2  27-26: 1 خلقت  بشر 2

 24-19: 5 ربوده شدن خنوخ 3 خنوخ 

 24-12،17-9: 7 سیل نوح  4 نوح 

 5--9 , 1:  11 برج بابل  5 بنی آدم 

 ابراهیم -

 20-10:  12 بال بر فرعون و خانواده اش  6

 18-17:  15 مشتعل پر دود و چراغی  تنوری 7

 3-1:  21؛  14-10:  18،  19-15: 17 حاملگی سارا  8

 11-9:  10 کور شدن لواط گران  9

 29- 28، 25-15:  19 نابودی سدوم و غموره   10

 28-24:  19 همسر لوط به ستونی از نمک  تبدیل شد 11

 21-14: 21  چاهی برای هاجر  12

 موسی 

 بوته سوزان 13

 خروج 

3 :1-  14 

 13-8: 7؛  5  -1: 4 عصای موسی 14

 12  -6: 4 دست جذام گرفته موسی  15

موسی و  

ده بالی 

 مصریان 

 24 -14،  9:  4  بالی رود نیل   16

 6: 8   بالی قورباغه ها   17

 19  - 16: 8 بالی پشه ها  18

 31  - 20: 8 بالی مگس ها  19

 7  - 1:  9  بالی وبای حیوانات 20

 11  - 8:  9  بالی دمبل ها بر انسان و حیوان 21

 25  - 13:  9  بالی تگرگ  22

 20  - 1: 10  بالی ملخ 23

 29   - 21: 10  بالی سه روز تاریکی غلیظ 24

 33-29:  12 ؛  11باب  بالی مرگ نخستزادگان انسان و حیوانات 25
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 آدرس آیه  کتاب  شرح معجزه  تعداد  مبحث 

 موسی 

 21:13   ستون ابر و آتش  26

 31-21:  14   شکافته شدن دریای سرخ  27

 27-22:  15   قابل شرب شدن آب های تلخ ماره  28

 5-1:  16   منا  29

 13 -11،  8:  16   بلدرچین ها 30

 --9 17:1   آب آشامیدنی از صخره  31

 8--16:  17   پیروزی بر عمالقیان  32

 25 -16:  19   در کوه سینا : آتش و ابر غلیظ و رعد و برق ، زلزله ، صدای شیپور 33

 7 -1:  10 الویان داوری ناداب و ابیهو 34

 زبانه های مشتعل آتشِ خداوند 35

 اعداد

11  :1-3 

   20:1و   12کل باب  جذام مریم  36

 1 1-9:  26و   16کل باب  و همراهانش  نابودی قورح  37

 17باب  عصای شکوفه زده هارون  38

 4--9:  21 مار برنزی  39

 18 -13:  21 چاه در بئر  40

    35 -20:  22 خر بلعام 41

 31و  25باب  پیروزی بر مدیان  42

 نوشتن ده فرمان روی لوح سنگی توسط خداوند  43
 تثنیه 

5 :22- 26 

 34باب  دفن موسی  44

 یوشع

 شکافته شدن رود اردن  45

 یوشع

 4و باب  17  -7: 3

 15  - 13: 5 ظهور معجزه آسای سردار لشکر خداوند  46

 6باب  تصرف اریحا  47

 15  - 12: 10یوشع  خورشید در آسمان باز ایستاد و غروب نکرد  48
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 آدرس آیه  کتاب  شرح معجزه  تعداد  مبحث 

 جدعون 

 آتش از صخره  49

 داوران

6 :19 -  24 

 40   - 36: 6داوران  پشم گوسفند  50

 7باب  نفر (  300شکست مدیان )فقط با   51

 ایلیا

 خشکسالی طوالنی 52

اول 

 پادشاهان 

 5:17و یعقوب  17:1

 7  - 2:  17 خوراک دادن کالغ ها به ایلیا 53

 24  - 17:  17 زنده شدن پسر بیوه زن از مرگ 54

 2  - 1:  18 باران معجزه آسا 55

 39  - 1:  18 قربانی معجزه آسا در مقابل بت بعل 56

 18  - 1:  19 غذا از جانب فرشته   57

 18  -9:  19 تجلی الهی ) بعد از آتش و باد و... صدایی آرام و مالیم (  58

 آتش از آسمان  59
دوم 

 پادشاهان 

1 :9-  15 

 8   - 1: 2 شکافته شدن رود اردن توسط ایلیا  60

 11   - 9: 2 ایلیا با ارابه ها و اسب های آتشین به آسمان صعود نمود 61
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 آدرس آیه  کتاب  شرح معجزه  تعداد  مبحث 

 الیشع 

 شکافته شدن رود اردن توسط الیشع 62

دوم 

  پادشاهان

2 :12 -  14 

 22  -1 9: 2 آب های شفا یافته و گوارا  63

 25  - 23: 2 داوری به خاطر بی احترامی ) حمله خرس ها به بچه ها(  64

 22  -1: 3 خندق های پر از آب 65

 7  -1: 4 روغن برکت یافته بیوه زن  66

 37   - 8: 4 زنده شدن پسرِ زن شونمی از مرگ 67

      19   - 1: 5 شفای نعمان در رود اردن  68

 27  - 26: 5    جذام بر روی جِیحَزی  69

 7   - 1: 6 آمدن تیشة  تبر روی آب 70

71 
با مایند از   که کوری و بینایی چشم های دشمن )آنانی 

 با ایشانند بیشترند(  که  آنانی
6 :8 -   23 

 2:10و  1:17 یونس  شب(3روز، 3بلعیده شده توسط ماهی بزرگ بدون آسیب ) 72 یونس 

 دانیال
 نجات از چاه شیران )فرشتة خدا دهان شیران را بست (  73

 دانیال

6 :16 -  23 

 23  - 15: 2 تعبیر رویاها 74

و    شَدْرَک 

و     میشک 

 عَبِدْنَغو  

 29  - 19: 3   آتش نجات از تون  75
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 درس هشتم 

داوری به جهت  و  آفرینشبه جهت   معجزات  

 
قوان  یعیالطب  ءماورا مداخله    کی   ،  معجزه باشد  عتیطب  ن یدر  را    می  خدا  اهداف  سازد  تا  برای  ،  جاری  فراهم  هم 

 . ینافرمان خاطرداوری به  هم برای ، اطاعت به خاطر فراطبیعی تابرک آوردن

 آفرینش به جهت معجزات 
 

 ن یآسمان و زم نشیآفر

 

 خدا گفت *

ا  نیها و زم  آسمان  آفرینش و انجام شد! در   گفتخداوند است. او    یاز قدرت معجزه آسا  زیشگفت انگ  ینمونه 

،    ش یدایپ  کتاب  ت یروا نو  "گفتاو  "از کلمات  و  داود  است.  استفاده شده  بارها  و  عبران  سندهیبارها  از    انیکتاب 

 استفاده کردند.  "کالم به وسیله "کلمات 

 

ا ساخته    یدنیناد  یزهایازچ  یدنید  یزهایآنکه چ  یحت  د،یکه عالم ها به کلمه خدامرتب گرد  میا  ده یفهم  مانیبه 

  11:3 انیعبران .شد

 

  33:6  ریمزام .کالم خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او به

 

 مرد و زن  نشیآفر

 

و موافق شب  و ما  بصورت  را  بساز  هیخدا گفت: »آدم  ماه  میما  بر  وبها  ایدر  ان یتا  پرندگان آسمان  تمام  میو  بر    ی و 

. او رابصورت خدا  دی.« پس خدا آدم را بصورت خود آفردیحکومت نما  خزند،یم  نیکه بر زم  یو همه حشرات  نیزم

  27  - 26:  1 شیدایپ .دیرا نر و ماده آفر شانی. ادیآفر
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و آدم نفس زنده   د،یدم  اتیروح ح  یو  ینیبسرشت و در ب  نیخدا ، پس آدم را از خاک زم  خداوند   2:7  شیدایپ 

  شد

 

م ا  ی تصور  کتاب  که  ا   ن یتر  ی میقد  وبیشود  است.  مقدس  کتاب  در  منشاءدر    وبیکتاب  و  شک    مبداء  خود 

 نداشت.

 

  10:8 وبی ا ؟یسازیمرا هالک م ایاست و آ دهیو تمام سرشته است، و مرا آفر عیمرا جم تیدستها»

 

 نش یآفر از هدف

 

 پدر  یقلبخواست  شدن  برآورده* 

ر  نشیآفر   خداوند برنامه  را  تا    یز یبشر  برا   ی قلبخواست  کرد  را  ابد   کی  داشتن  یپدر  او    یخانواده  تحقق بخشد. 

کند. خداوند زنان و مردان    ریآن بتواند خود را تکث  قیخواست که از طر  یشگیهم  یپسرش عروس و خانواده ا   ی برا

 است.  دهیآفر  ، خودشبا  مانه یصم مشارکتو  ی ابد عاشقانهرابطه   کی داشتن  ی را برا

 

که    زیخود که باما نمود، ما را ن میمحبت عظ تیثیدولتمند است، از ح ت، یخدا که در رحمان کنیل  7 - 4:  2 انیافسس

  یهایو در جا  دیزانی. و با او برخدیا   افتهینجات    ضیکه محض ف  رای ز  د،یزنده گردان  ح یبامس  میمرده بود  ایدر خطا

  ی سیع  حیکه بر ما درمس  یرا به لطف   ودخ  ضیف  تینهایدولت ب  ندهیآ  ی . تا در عالمهادی نشان  یسیع  ح یدر مس  یآسمان

  .دارد ظاهر سازد

 

 او   یهدف ابد  شدن  برآورده *

 . ه سازدآورد ا بر ر  اش  یتا هدف ابد  دیبشر را آفر  او

در خود عزم نموده بود،    خود که  یبرحسب خشنود  د،یسر اراده خود را به ما شناسان   چونکه 11  -  9:   1  انیافسس

  ی عنیجمع کند،    حیاست، درمس  نیرا خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زم  زیانتظام کمال زمانها تا همه چ  یبرا

را موافق    زهایاو. که همه چ  صد برحسب ق  میگشت  نیمع  شیچنانکه از پ  م،یاو شده ا  راثیم  ی در و  زیدر او. که ما ن

  .کندیاراده خود م یرا
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 شویم بی عیب و  پسرخوانده   و  مقدس  اینکه مابرآورده شدن  *

.   میباش بیعی تا در حضور او در محبّت، مقدّس و ب دیعالم در او برگز ادیاز بن شیچنانکه ما را پ 5  - 4: 1 انیافسس

 ارادة خود،  یبرحسب خشنود حیمس یسیبوساطت ع مینمود تا او را پسرخوانده شو نییکه ما را از قبل تع

 

 * برآورده شدن اینکه ما به شباهت پسر او شویم  

فرمود تا به صورت پسرش متشکّل شوند تا    نیّمع  شیپ  زیرا ن   شانیرا که از قبل شناخت، ا  ی آنان  را یز   8:   29   یانروم

 باشد.  اریزاده از برادران بساو نخست 

 

وقت آفر  یخدا  به شکل خود  را  ابد   کی ،    دیانسان  ا  عالی  یهدف  با  معجزات    نیداشت.   ، با    ،  خدا  آفرینشحال 

و آب   منا بیابان. خداوند در یافتندادامه  قیعهد عت  سراسر خلقت بشر متوقف نشدند. آنها در   ای نیخلقت آسمانها و زم

 کرد.  خلق طعام روغن و  صَرَفَه   زن در  وهیب ی. او برا دیآفر را 

 

 یمعجزات به جهت داور 

 

 خداوند در کتاب مقدس وجود دارد.  داوری از  ی اریبس ی نمونه ها

 

 بود. نیکل زمبر داوری  ، لیس * 

 منطقه بود.  کی بر  ، داوری و عَمُورَه  سُدُوم نابودی *

افراد در    نی. اگذراندند   مذبحمجاز را بر    ر یو غ  غریب  ی بود که آتش  یدر مورد مردان  وهیناداب و اب  بر  داوری  *

 مسح شده خدا موضع گرفتند و توسط آتش نابود شدند. برابر رهبران

 . شدانجام  انسان کیدر مورد   داوری ، شعیال خادم  یعنی آمد ، یحَزیجبر  ی که جذام *

 

 دهد. یتوبه م ی برایبه مردم فرصت ، گناهشدن برای  مجازات
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 د ی آ یم داوریچرا 

 

 .آید یم  یداور چرا وجود دارد که لیدل سه

 

 به عنوان مجازات گناهان  (1

از تجربه رها  داندیخداوند م  پس را  نگاه دارد. خصوص    یی که عادالن  به روز جزا در عذاب  تا  را  دهد و ظالمان 

  10 - 9: 2پطرس  ۲ .دانندیم ریرا حق  یوخداوند  روند  یجسم م یکه در شهوات نجاست درپ یآنان

 

 ی بعد ی نسل ها یبرا  درس عبرتیبه عنوان  (2

  نیکه بعد از ا  ی آنان  ی سدوم و عموره را خاکستر نموده، حکم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برا  یوشهرها

  2:6پطرس ۲ ساخت؛  یخواهند کرد، عبرت  ینیدیب

 

 توبه   ی برا ی فرصتدادن  (3

ا  رمردمیسا  و طال و    یوبتها  وهایعبادت دخود توبه نکردند تا آنکه    یکشته نگشتند، از اعمال دستها   ایبال  نیکه به 

و زنا    هایندارند، ترک کنند؛ و از قتلها و جادوگر  دنیو خرام  دنیو شن  دن ینقره و برنج و سنگ و چوب را که طاقت د

  21 - 20: 9 مکاشفه .خود توبه نکردند یهایو دزد

 

  تا نشان دهد خدا قادر است پارسایان را   استفاده کردهمعجزه آسا را ذکر کرده و از آنها    داوری  نی رسول چندپطرس  

 .حفظ و نگهداری کند داوری در زمان  یحت

 

  نان یدیمحفوظداشته، طوفان را بر عالم ب  گریشفقت نفرمود بلکه نوح، واعظ عدالت را با هفت نفر د  میبر عالم قد  و

که بعد    یآنان  ی نها را براسدوم و عموره را خاکستر نموده، حکم به واژگون شدن آنها فرمود و آ  ی آورد؛ وشهرها

که   را ی. زدیبود رهان دهیرنج نانیدیساخت؛ و لوط عادل را که از رفتار فاجرانه ب یخواهند کرد، عبرت ینیدیب نیاز ا

هرروزه    شانیا  حیقب  یدل صالح خود را بهکارها  د،یشنی و م   دیدیساکن بوده، از آنچه م  انشانیآن مرد عادل درم

  ه دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگا  یی که عادالن را از تجربه رها  داندیخداوند م. پس  داشتیم  دهیرنج

  9 - 5: 2پطرس ۲ .دارد
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 ل یس  – یداور
 

 7و6 شیدای: پمرجع

 

  و پری شرارت   گناه  لیباشند. به دل  یوحشتناک  داوری  ایباشند ،    یزیاتفاقات شگفت انگ  ،  یاتوانند  یخدا م  معجزات

و    نشان داد، خدا رحمت    داوری هولناک  نی حال ، در ا  نیرا بپوشاند. با ا  نیزم  رویتا    فرستادرا    لیخداوند سبشر ،  

 .کرد، پرندگان ، و مردان و زنان را حفظ  واناتیحیعنی  –خود   آفریده شده موجودات 

 

 و بشر بود. نیکل زم یخدا بر رو داوری لیس

آسمانها بود، مستور شد. پانزده ذراع    ی تمام  ریبلندکه ز  ی تا آنکه همه کوهها  افت،یغلبه    ادیو ز  ادیز  نیآب بر زم  و

غلبه   آب  گرد  افتیباالتر  مستور  کوهها  ذدیو  هر  و  زم  یجسد  ی .  بر  م  نیکه  بها  کرد،یحرکت  و  و    م یازپرندگان 

، از هرکه در  او بود  ی نیدر ب  اتی. هرکه دم روح حندمرد  ان،یآدم  ع یو جم  ن،یو کل حشرات خزنده بر زم  واناتیح

بررو  یبود، مرد. و خدا محو کرد هر موجود  یخشک که  از آدم  نیزم  یرا  بها  انیبود،  وپرندگان    میو  و حشرات 

  23 - 19: 7 شیدایپ  .ماند ی بود فقط باق ی در کشت ی محو شدند. و نوح باآنچه همراه و نیآسمان، پس از زم

 

 ماندند نوح و خانواده در امان  

 

 : فرماید یخانواده اش در امان ماندند؟ کتاب مقدس مچرا نوح و  

عادل بود، و در عصر خود کامل. و نوح با    ی نوح. نوح مرد  شیدایاست پ  نی. اافتینوح در نظر خداوند التفات    اما

  9 - 8:  6 شیدایپ .رفتیخدا راه م
 

 داوریدر زمان  محفوظ ماندن

 

 اطاعت  قیاز طر* 

که جامعه    یسال به اطاعت خدا ادامه داد ، در حال  120  ینوح برا  اطاعت نمود.  با نوح صحبت کرد و نوح    خدا

  ن ی ا  16-14:  6  شیدایپ  کتابخدا ساخت.  قیبا مشخصات دق  ،  را   یکرد. او کشت  یاو را مسخره م  دور و بر ،فاسد  

 .اعالم می کند  دستورالعمل ها را به ما



140 
 

 آمدند  واناتیح* 

از    یک جفتکه    یکردند در حال  یم  چه فکریکردند ،   یکه نوح را مسخره م  یافرادکه    دیکرده اتاکنون فکر    ایآ

فراخواند    یرا به کشت  واناتی ؟ خداوند حکردند  یبه سمت کشت،    آنان   نیسرزم  از میان  رفتن جهان شروع به  ات  وانیح

جهان    یبرا  یو چه نشانه ا  بود ،  یمعجزه ا  چهکردند نجات داد.    یاز آن عبور م  دیکه باشریری  و آنها را از جامعه  

 آوردند. یم مانیتوانست باشد اگر آنها فقط ا  یم  مانیا یب

 

 آب ها سرازیر شدند 

 

 ن یزم  ی را که ساختهام، از رو  یوهر موجود  بارانم، یچهل روز و چهل شب باران م  گر،یکه من بعد از هفت روزد  رایز

  7:4 شیدایپ «.سازم یم محو

 

  7:12 شی دایپ .دیباریم نیزم  یشب بر رو باران، چهل روز و چهل و

 

 باد معجزه آسا 

 

  8:1 شیدایپ .دیو آب ساکن گرد دیوزان نیبر زم ی . و خدا بادادآوردیبودند، ب  یدر کشت ی را که با و یمیبها

 

  8:2 شیدایپ .ستادیآسمان بسته شد، و باران از آسمان باز ا  ی لجه و روزنها یچشمه ها و

 

 کمان  نیرنگ -وعده خدا 

 

عنوان یک وعده و   کمان را به  نیکمان را نماد خود قرار دهند ، اما خداوند رنگ  نیکرده اند رنگ  ی سع  ن یدروغ  انیاد

 داد. تیهمه بشربه  قول

، و روز و شب موقوف  است، زرع و حصاد، و سرما و گرما، و زمستان و تابستان  ی که جهان باق یمادام   8:22  شیدایپ

  «.نخواهد شد
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نباشد تا    نیجسد از آب طوفان هالک نشود، و طوفان بعداز ا  ی هرذ  گریکه بار د  گردانمیرا با شما استوار م  عهدخود

که با    ی خود و شما، و همه جانوران   ان یدر م  بندم،یکه من م  ی نشان عهد  نستیرا خراب کند.« و خدا گفت: »ا  نیزم

است،    جهانمن و    انیکه درم  ی و نشان آن عهد  گذارم،یم  ر بعد نسل تا به ابد: قوس خود را در ابشما باشند، نسال  

  13  - 11: 9 شیدایپ .خواهد بود

 

 سدوم و عموره  نابودی -  یداور
 

 19-17: 18 شیدای: پمرجع

 

  م یابراه  دار یخداوند به دحادثه بودند.    نی مهم ا  یکه از قسمتها  سدوم و عموره رخ داد  ی مورد قبل از نابود  ن یچند

 رفت.

 می کند خدا با ابراهیم صحبت  

 

بزرگ و    ی امت  نهیهرآ  م یدارم؟ و حال آنکه از ابراه  یمخف   میازابراه  انجام می دهمآنچه من    ایخداوند گفت: »آ  و

  18  - 17:  18 شیدایپ .افتیجهان از او برکت خواهند  یامت ها  عیخواهد آمد، وجم د یزورآور پد

 

خود    ت یموقع  ادیرا به   مینمود ، ابراه  م یابراهبه    فتدیآنچه قرار است اتفاق بآشکار ساختن  همانطور که خدا شروع به  

 : . خداوند ادامه داد یابنددر او برکت   دیبا ن یزم  امت هایهمه  -انداخت 

 

  شوم یگران، اکنون نازل م  اریبس  شانیا  یایشده است، و خطا  ادیسدوم و عموره ز  ادیخداوند گفت: »چونکه فر   پس

  21  - 20:  18 شیدایپ «.بالتمام کرده اندواال خواهم دانست ده،یکه به من رس یادیفر نیموافق ا نمیتا بب

 

 انجام دهد؟ یگفت که قرار است چه کار  میچرا خدا به ابراه

شهر شروع به    صالحانمحافظت از    ی و برا   برود  امت هاست   یبرا   برکتی   که   خود  سمت موقعیتبتواند به    میابراه  تا

 ملت است.   ک ی ی که او در فکر نابود دیبگو  میمتعهد بود که به ابراهبه خاطر عهد شفاعت کند. خدا 
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 درباره لوط  تفاهم  ء سو

 

تصور    یاریر بودند؟ بسیشر  نقدر یکرد که ا   ی م  یزندگ   ییچرا او در شهرها   که  را محکوم کردند  لوط  فوراً   یاریبس

در مورد    یبود ، حفظ شده است. اما پطرس رسول سخنان جالب  ابراهیم برادرزاده    نکهی ا   لیاو فقط به دل  کرده اند که

 می نویسد: سدوم و عموره و درباره لوط  ینابود

 

  نیکه بعد از ا  ی آنان  ی سدوم و عموره را خاکستر نموده، حکم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برا  یوشهرها

که آن    را ی. زدیبود رهان  دهیرنج  نانیدیساخت؛ و لوط عادل را که از رفتار فاجرانه ب  ی خواهند کرد، عبرت  ینید  یب

درم عادل  م  انشانیمرد  آنچه  از  بوده،  م  د یدیساکن  بهکارها  د،یشن یو  را  خود  صالح  هرروزه    شانیا  ح یقب  یدل 

  8 - 6:   2پطرس ۲ .داشتیم دهیرنج

 

گناهان    رایز  می گویدشهرها    نی ا  هیعل  زیاد   اریبس  ادیصحبت کرد ، او از فر  م یابراه  خدا با    یوقت  دیداشته باش  اد یبه  

 داد؟  یرا انجام م و فریاد اعتراض  نی ا یبود. چه کس  نیسنگ اریآنها بس

 

        شهر(  اشاره   ) وکالی  شهر را بر عهده دارند مجازات    تی مسئولکه    ی به کسان    2  -  1:  9  الیحزق  کتابدر    الیحزق

ممکن  سدوم و عموره    برکند. فرشتگان منتسب    یاشاره م  "پاسبانان"به    17و    13:  4  الیدان  کتاب  در  الی. دانمی کند

 . ندآمد  شهرآوردن لوط و خانواده اش به  رونیب ی بوداند که برا ی کسانهمان  زیآنها ن دی . شافریاد بر می آوردنداست 

آنها    خالف شرع اعمال   دنیو شن  دنی بود که روز به روز با د  ی که لوط مرد صالح   دیگو  یبه ما م   پطرسحال ،    نی ا  با

 برد.  یرنج م

 

 . ندیایمحافظت به خانه او ب ی که برا و از آنها خواستبرد  یفرشتگان هنگام ورود به شهر پ خوبیلوط به 

خود   یهایو پا د، یو شب رابسر بر د،ییایمن، به خانه بنده خود ب انیآقا یا اکنون نکیگفت: »ا و  3 - 2: 19 شیدایپ

.« اما چون  میبلکه شب را در کوچه بسر بر  ،ی.« گفتند: »ندیریگ  شیو بامدادان برخاسته، راه خود را پ  دییرا بشو

  پخت،   ریو نان فط  نمود  یافتیض  شانیا  یاش داخل شدند، و برا  او آمده، به خانه   نمود، با  اریرا الحاح بس  شانیا

  .پس تناول کردند
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را    یتمام قوم از هر جانب، خانه و  ر، یمردم سدوم، از جوان و پ  یعنیبه خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر،    و

  19:4 شیدایپ .احاطه کردند

 

کنند.    یو جوان ، از هر محله خانه را محاصره م  ریروشن ساخته است که همه مردان شهر ، پ  تیروا  ن یخداوند در ا

 در تمام شهر بود. ییگناه همجنسگرا

 

با    د،یآورم وآنچه در نظر شما پسند آ  رون یرا االن نزد شما ب  شانیمن دو دختر دارم که مرد رانشناختهاند. ا  نکیا

  19:8 شیدایپ «.سقف من آمدهاند هیرسایز نیهم ی که برا را یز د،یدو مرد ندار نیبد ی . لکن کاردیبکن شانیا

 

ا  م یدان  یداد. ما نم   شنهادیدو دختر خود را به آنها پ  لوط در عوض   کار را انجام داده    نی چرا ثبت شده است که او 

موضوع را ثابت کرد    نیخود ا  شنهادیهستند و با پ  شریرافراد چقدر    نی دانست ا  یبود که او م  لیدل  نی به ا  دیاست. شا

 کنند. یدانست آنها رد م یکه م یشنهادیپ -

 

 :  جالب است اریآنها بس پاسخ 

.«  میبدتر کن  شانی. االن با تو از اکندیم  یداور  وستهیما شود و پ  لیآمد تا نز  یکی  نی: »دور شو.« وگفتند: »ا گفتند

  19:9 شیدایپ .آمدند تا در را بشکنند کیلوط، بشدت هجوم آورده، نزد یعنیپس بر آن مرد، 

 

آنها را نابود    نکهی... خدا قبل از ا   ردک  یعمل م   داوراست. او مرتباً به عنوان    ستاده یدانستند که لوط در کجا ا  ی آنها م

 و عذاب قرار گرفت. رنج گرفته شد ، مورد    دهی . آن شاهد نادداشتشاهد   یک   سدوم و عمورهکند ، در 

 

 داوریدر زمان  محفوظ ماندن

 

 دو  نیو زن خود را با ا  زیگفتند: »برخ  ده،یهنگام طلوع فجر، آن دو فرشته، لوط را شتابان  و 16  -  15:  19  شیدایپ

آن مردان، دست او و دست زنش و    نمود،یم  ری.« و چون تاخیدختر که حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر هالک شو

  .در خارج شهر گذاشتند  ،هآورد رون یشفقت نمود و اورا ب ی دست هر دو دخترش راگرفتند، چونکه خداوند بر و
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  ی لوط مرد صالح  رای؟ زشدندمستقر  بیرون از شهر ایو  گردیدندهمسر و دخترانش به خارج از شهر منتقل  وچرا لوط 

 آنها شفاعت کرده بود.  یبرا میکه ابراه لیدل ن یبه ا نیبود ، و همچن

 

آورد،    رونیآورد، و لوط را از آن انقالب ب  ادیرا به    میرا هالک کرد، خدا، ابراه  یواد  ی که خدا، شهرها  یهنگام  و

  19:29 شیدایپ .را که لوط در آنهاساکن بود، واژگون ساخت ییچون آن شهرها

 

ب  بودخدا آنچه قرار   ابراه  را  فتدیاتفاق  ابراه  میبه  ، و  اندازه مهم    لوط  یبرا   میگفت  به همان   ، امروز  شفاعت کرد. 

 .میشفاعت کن گرانید  یبرا، و   میشنو باست که ما از خدا 

 

 ند شد رانی شهرها و

 

و    ،یواد  شهرها، و تمام   آنو    . دیسدوم و عموره، گوگرد و آتش، از حضورخداوند از آسمان باران  خداوند بر  آنگاه

  25  - 24:  19 شیدایپ ساخت را واژگون  نیزم شهرها و نباتات  ةسکن عیجم

 

نابود  ی خدا حت ا  ی در  نابود  دیگری شهرها هدف    نی کامل  برا خدا  آنها داشت.    یاز  ا   یآنان   یآنها را  بعد از    ن یکه 

 ساخت  یخواهند کرد، عبرت خدانشناسی

 

  نیکه بعد از ا  ی آنان  ی سدوم و عموره را خاکستر نموده، حکم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را برا  یوشهرها

  2:6پطرس ۲ ساخت؛  یخواهند کرد، عبرت  ینیدیب

 

 واقعه را ذکر کرد آن   خداوندیِسیع

 

 او به زمان سدوم و عموره اشاره کرد. ؟د یآ ی خدا م  یپادشاه یشد چه زمان  سوال   خداوند یِسیکه از ع یهنگام

  ی تا روز  بودند،یو فروش و زراعت و عمارت مشغول م  دیو خر  دنیلوط شد که به خوردن وآشام  ام یدر ا  وهمچنانکه

منوال خواهدبود   نیهمه را هالک ساخت. بر هم  دویآمد، آتش و گوگرد از آسمان بار رونیکه چون لوط ازسدوم ب

  30 - 28: 17 لوقا .که پسر انسان ظاهر شود ی در روز
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 داوری آینده 
 

ا  از  ب  یمردم را گوشزد م  شهیکند ، هم  داوریخداوند    نکهیقبل  ، نوح کشت  ش یکند.  ساخت.   می  را   یاز صد سال 

به    وانات یح  ی وقت  ی. حتدندی است ، مردم به او خند  یدر حال نابود  ن یدر راه است و زم  ی بزرگ  لیاو گفت س  یوقت

 ، مردم باور نکردند.  عبور کردند  نیسرزم از وسط آنجمع شدند و  یعیطب ءطور ماورا 

 

به    او  یآن شهرها ، وقت  ی. شب آخر برادندی کرد و آنها به او خند  یم  یسدوم و عموره زندگ   شریر  یدر شهرها   لوط

 کند. ی م یو فکر کردند شوخ دند یبه او خند  شیدامادها یخانه دخترانش رفت ، حت

.  میخود هست  ینسل ها انی برایکند. ما شاهد یم دادیما ب  یها  نی ، شرارت دوران نوح و زمان لوط در سرزم گرید بار

 .میخداوند هشدار ده ةند یآ داوری که آنها را درباره  میموظف زیما ن

 

را    ریتا آن شر  ییو سخن نگو  ینکن   دیمرد، اگر تو او را تهد  یگفته باشم که البته خواه  ر یکه من به مرد شر  ینیح  و

اوتهد  قیاز طر او را زنده ساز  دیزشت  از دست    ر یآنگاه آن شر  ،ینموده،  را  او  اما خون  درگناهش خواهد مرد، 

  3:18 الیحزق .دیتوخواهم طلب

 

ن، همانطور که    داوریدر زمان    یحت را  ما   ، لوط را حفظ کرد  نوح و    م ی توان  یمما  حفظ خواهد کرد.    زیخداوند 

 : مییبگو  حبقوق نبیبا  همراه

 

انج  اگرچه ن   ر یدرخت  م  اورَد،یشکوفه  ز  افتیدر موها    وهیو  م  تونینشود، محصول  و مزرعه   انیاز  ها آذوقه  برود، 

  ی من در خداوند شادمان خواهم بود و در خدا  کنینباشد،  ل  هالهیدر طو  یاندهد، گله از آغل منقطع شود، و رمه 

و مرا    گرداند،یآهو م  یرا همچون پاها  میاو پاها  ؛قوّت من است  هوهیوجد خواهم کرد.  خداوندگارْ    شینجات خو

   19  - 17: 3 حَبَقوق .یزه ی سازها یبا همراه  ندگان، یساالر سرا ی. براسازدی بلندم خرامان م ی بر مکانها
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 درس هشتم  دوره کردن یبرا  هایی پرسش

 

 ست؟ ی درس ، معجزه چ نیبا توجه به ا  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف خدا از خلقت بشر چه بود؟  ( 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ استآورده  سیلهمه بشر ، به جز نوح و خانواده اش ، در  ینابود یبرا ی لیچه دله سندی نو ( 3
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 درس نهم 

 کننده  مهیامعجزات 

 

     قرار دهد. آنها   ریفرد را تحت تأث  ک ی  ا یخانواده    کی،    تیموقع  ک یملت ،    کی،    دنیاتواند کل    ی معجزات خدا م

بس  یم د  یعاد  باًیتقر  ای  پر هیبت  اریتوانند  همانطور که  است    مید یباشند.  آنها ممکن  داوری شوند ،  به  اما    منجر   ،

 . وجود دارند زین  فراهم آوردن یبرا معجزات ، 

به    مانیبا ا  دی و سپس با  میاز خداوند بشنو  دی . ما بامیانجام ده  دیخداوند دو کار با  مهیا شوندهمعجزات    افت یدر  یبرا

 . نماییمآنچه او گفته عمل 

 

 بیابان در  لی اسرائ  قوم 
 

  وجود ندارد  ابانیدر ب  قوم خود  یخداوند برا  معجزات مهیا کنندهاز   لیاسرائ قومدرباره   مطالعه  از    یواضح تر   ریتصو

مرد وجود   603.550از    ش یسفر بودند. در کتاب اعداد به ما گفته شده است که ب  نی نفر در ا   ونیلیم  کی از    شیب  ،

 .ستندین نزنان و کودکا  ای،  یالو  لهیداشته است ، از جمله قب

 

 شان یا  یبرحسب سبط آبا  انیاما الو  (  603500)همه شمرده شدگان، ششصد و سه هزار و پانصد وپنجاه نفر بودند.

  47 - 46:  1 اعداد .آنها شمرده نشدند انیدر م

 

 فراطبیعی  یراهنماهدایت و 

 

  روز   ابر در  ستونشب و    در  سفر خود را به خارج از مصر آغاز کردند ، خدا در ستون آتش   لیاسرائ  قومکه    یهنگام

 . می رفت آنها   روی شیپ
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داللت کند، و شبانگاه در ستون آتش، تا    شان یتا راه را به ا  رفت یقوم در ستون ابر م  ی رو   شیخداوند در روز، پ  و

قوم    یرو  شیبخشد، و روز و شب راه روند. و ستون ابر را درروز و ستون آتش را در شب، از پ  ییرا روشنا  شانیا

  22 - 21:  13  خروج .برنداشت

 

اردو زدند ،    ی روند. وقت  یکجا مبه    دند ید  ی کردند ، م  یشب سفر م   وقتی دربوده است.    یکه چقدر عال  دیتصور کن

  در  .داشتندباشد و آنها گرما  می  سرد    اریدر شب بس  بیابانکنند.    هیخود را ته  ی تا غذا   نندیبباطراف  را  توانستند    یم

زمان    ن یا   داود ابر بودند.    یخنکا   ری، آنها ز   می بود تحمل    رقابلیغ  ابانیب  در   د یخورشگرمای    که    ی طول روز ، هنگام

 کرد. ف یرا توص

 

  105:39 ریمزام .دهد ییکه شامگاه روشنا یو آتش د یپوشش گستران یبرا یابر

 

  اتمی  یانفجارها   دود  شده است ، ممکن است مانند  فی توص  هم یک پوشش به عنوان ستون و    ، هم   از آنجا که ابر

 .بودگرفته قرار بزرگ   "قارچ " مانند یکبه   آنها یرو  بر  ،  میا  دهید  ریکه در تصاو

 

 فراطبیعی محافظت 

 

 ابر  حائلی از کی *

  ی ها   کوه   توسط   لیاسرائ  قوم   دیرس  ی دادند و به دنبال آنها آمدند ، به نظر م  ریینظر خود را تغ  انیکه مصر  یهنگام

به ابر نگاه کنند و بدانند    نکهیا  ی. آنها به جابودندگرفتار شده    روبه روی آن ها بود  که  سرخ  ی ایخود و در  نیطرف

  ه یو عل  دندیکند ، ترس  یمحافظت ماز آنها  خدا  و  که خدا آنها را قرار داده است ،    گرفته اندقرار    ییکه آنها در جا

 . برآوردند ادیفر یموس

 

»مترس  یموس   14  -  13:  14  خروج گفت:  قوم  بادیبه  بب  دیستی.  را  خداوند  نجات  براکه    د،ینیو  را  آن    ی امروز 

شماجنگ خواهد کرد و   ی. خداوند برا دید دینخواه گریتا به ابد د دیدیرا که امروز د انیمصر رایشماخواهد کرد، ز

  «.دیشما خاموش باش
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طور  را  ابر  ستون  او  کرد؟  چه  ب  یخدا  که  کرد  شد  لیاسرائ  قومو    انیمصر  نیجابجا                 ی برا   آن  طرف  کی.  حائل 

آن    بهو قومش  شکافت  را    ای. سپس خداوند در ی شدکی تار  انیمصر   یبرا   گریدطرف  بود و    روشنایی  لیاسرائ  بنی

 عبور کردند.  یخشک  ازطرف 

 

نقل   شان یا  شیوستون ابر از پ  د، یخرام  شان یحرکت کرده، از عقب ا  رفت،یم  لیاسرائ  ی اردو  شیفرشته خدا که پ  و

  بود، یم  یکیآنها ابر و تار  یآمده، از برا  لیاسرائ  یو اردو  انیمصر  یاردو  انی. و مستاد یبا  شانیکرده، در عقب ا

  21  - 19: 14 خروج  .امدندین گریکدی کیشب نزد ی تمامکه  دادیم ییرا در شب روشنا نهایوا

 

 ایدر * شکافته شدن

  ا یدر  ده،یآن شب برگردان  ی تمام  د، یشد  یرا به بادشرق   ایدراز کرد و خداوند در  ایدست خود را بر در  یپس موس

بر راست و چپ،    شانیا  ی وآبها برا  رفتند یم  ی بر خشک  ایدر  ان یدر م  لیاسرائی. وبندیراخشک ساخت و آب منشق گرد

 14:  22 خروج .بود وارید

 

از مصر    خدا نداد که قومش    گر یآنها د  و  ردیقرار گ  انیمصر   بر  داوری  تااجازه داد    بلکهشوند.    خارجفقط اجازه 

 ادامه دهند.   لیاسرائ  قوم بینتوانند به تعق

 

تمام  انیومصر   24  -  23:  14  خروج ارابه   یبا  و  ا  اسبان  عقب  از  فرعون  و سواران  م  شانیها  به    ا ی در  انیتاخته، 

پاس سحر  اردو  یدرآمدند. ودر  بر  و   انیمصر  یواقع شد که خداوند  انداخت،  نظر  ابر  و    ی اردو  از ستون آتش 

  .کردرا آشفته  انیمصر

 

 رفتندر پیش  ریتأخ برای یکیتاکت *

برای به پیش  و آنها را    ندی ایب  رونیآنها ب  یبودند ، خدا باعث شد چرخ ها از ارابه ها   ایدر   انیها در م  یمصر  یوقت

 . ندازندیب ریبه تأخرفتن 

 

ب  شانیا  یارابه ها  یچرخها  و بن  انیبرانند و مصر  ینیکرد، تا آنها را به سنگ  رون یرا    لیاسرائ  ی گفتند: »از حضور 

دراز    ایگفت: »دست خود را بردر  ی.« و خداوند به موسکندیجنگ م  انیبا مصر  شانیا   ی خداوند برا   را ی! زمیزیبگر
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دراز کرد، و به وقت    ا یدست خود را بر در  یشان.« پس موسیبرگردد، و برارابهها و سواران ا  انیکن، تا آبها بر مصر

  ر یبه ز  ا یدر  ان یرا در م  انی و خداوند مصر  ختند، یبه مقابلش گر  ان یخود برگشت، و مصر  ان یبه جر  ایطلوع صبح، در

ا عقب  از  که  را  فرعون  لشکر  تمام  و  سواران  و  ها  عرابه  برگشته،  آبها  و  در  شانیانداخت.  بودند،    ادرآمدهیبه 

  28 - 25: 14 خروج  .نماند یهم باق شانیاز ا یکیکه  د،یانپوش

 

دو    اغلب برا  جنبهمعجزه  به    یکسان  یدارد.  م  خداوندکه  محافظت   ، دارند  برا  یتعلق  عل  یکسان  یشود.    ه یکه 

 وجود دارد.  داوریجنگند ،  یاو م قوم ایخداوند 

 

 قدرت خدا  معیار *

 شد.  یبه آن اشاره م قیعهد عت  سراسربود که در  یقدرت خداوند اریمع ، معجزه ن یا

و    دییو او را سجده نما  دیآورد، بترس  رون یافراشته ب  یوبازو  میمصر به قوت عظ  نیشما را از زم  فقط که  هوهیاز  بلکه

  17:36پادشاهان ۲ .دیبگذران یاو قربان  یبرا

 

 شفای فراطبیعی 

 

،  سرخ  یا یاز در  لیاسرائ  قوماز عبور    بعد  یکند. و خداوند اندک  یکه خودش را آشکار م  یی استخدا به معنی    هوهی

 .ساخت آشکار  ) یعنی شفا دهنده( رافا-هوهیخود را به عنوان  

 

. و در دیگرد  نیریبدو نشان داد، پس آن را به آب انداخت وآب ش  ینزد خداوند استغاثه کرد، خداونددرخت  چون

ا  شانیا  یبرا   یعتیوشر  ی ضهایآنجا فر   هوه، یقول    اگر   نهیامتحان کرد. و گفت: »هرآ  را   شانیقرار داد، و در آنجا 

او را نگاه   ضیفرا یو تمام  ،یو احکام او را بشنو ،یو آنچه را در نظر او راست است بجا آور ،یخود را بشنو یخدا

که من   رایز  اورم، یبر تو ن(    اجازه دادم که بیاد)  ام    آورده  ان یرا که بر مصر  یی از همه مرضها  ک یچیهمانا ه  ،یدار

  26 - 25: 15 خروج «.تو هستم (شفا دهندهرافا)  هوه،ی

 

 رد.آنها ورم نک ی، پاها بیابان درراه رفتن  به جهت یکه حت میشو ی ، متوجه م هیدر تثن

  8:4 هی تثن .تو آماس نکرد ی و پا ....  
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 .شتوجود ندا و ناتوان یا مریض فیشخص ضع کی آنها  لیتمام قبا انیبعداً ، داود نوشت که در م

  105:37 ریمزام .نبود فیضع  یکی شانیدر اسباط ا که....  

 

 ی عیطب فرا یغذا

 

 نیو بلدرچ * منا

 .نمود مهیا به طور فراطبیعی سفر را  آذوقه و غذای خداوند

 هوهی  من  که  دیشد تا بدان  دیخواه  ریس  و بامداد از نانخورد،    دیدر عصر گوشت خواه  ....     15   -  12:  16  خروج

  گرداگرد   شبنم  و بامدادان  دند،یرا پوشان  ، لشکرگاهبرآمده  یدر عصر، سَلو  شد که   و واقع13.«   شما هستم   یخدا

بر    ژاله   مدور و خُرد، مثل  ،قیدق  ی زیصحرا چ  ی بر رو  نکی، ابود برخاست  نشسته  که   یشبنم  و چون 14.   اردو نشست

 یبود. موس  ندانستند چه  که  رای، زمنّ است  نیا  گفتند که  گری کدی  به  دندیرا د  نیا  لیاسرائیبن  و چون15بود.     نیزم

 . دیتا بخور دهدی شما م خداوند به  که است نان آن  نی: »اگفت شانیا به

 

 چهل سال ادامه داشت.  یعیطب  ءماورا  یغذا  فراهم شدن ن یا

کنعان داخل شدند،    نیسرحد زم  تا به  ی عنی  دند،یآبادرس  نیتا به زم  خوردند، یمدت چهل سال من را م  لیاسرائیبن  و

  16:35 خروج .من بود شانیخوراک ا

 

 ی عیطب فرا آب آشامیدنیِ

 

  ی تلخ بود و خداوند به موس   جاآب آن  زیرا   .فراهم نمودرا    یعیطب  ء ماورا آشامیدنیِ  آب    خدا ره بود که  ا بار در م  نیاول

 . ندازدیآن ب را درون  یگفت که درخت خاص 

 

. و در دیگرد  نیریبدو نشان داد، پس آن را به آب انداخت وآب ش  ینزد خداوند استغاثه کرد، خداونددرخت  چون

  15:25  خروج  .امتحان کرد را شانیقرار داد، و در آنجا ا شانیا یبرا  یعتیوشر یا  ضهیآنجا فر
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 . صخره بزنددستور داد تا به  یبار ، او به موس نی . ا مهیا ساخت آشامیدنی را آب م ی دیدر رف گر یخداوند بار د

زد تا آب ازآن    یو صخره را خواه  ستم،یایاست، م  بیکه در حور  یتو بر آن صخرها  ی رو  شیمن در آنجاپ  همانا

  17:6  خروج .کرد نیچن لیاسرائ خیبه حضور مشا یو قوم بنوشند.« پس موس د،یآ رونیب

 

  ی ، گاه   شد برای آشامیدن  سالمی بود که  آب  اوقات  یآب داشتند. گاه  ابانیدر ب  لیاسرائ  قومبه مدت چهل سال ،  

 کردند. یبود که حفر م  ییچاه ها ی بود ، گاهاز صخره آب 

 

ا   پولس خالصه  ا   یرسول  م  نیاز  ما  به  را  به  دی گو  ی زمان  او  اشاره ای  ی  روحان  شرب.  آمد  می  آنان  پی  در            که 

 می کند:

 

بودند و همه از    رابریپدران ما همه ز  نکهیاز ا  دیخبر باش  یخواهم شما ب   ی برادران نم  یا   رایز   4  -  1:   10  انیقرنت۱

را خوردند و همه    یو همه همان خوراک روحان  ا؛یدر ابر و در در  افتند،ی  دیتعم  یعبور نمودند و همه به موس  ایدر

و آن صخره    آمد  ی م  شانی ا  عقب  که از   ی صخره روحان  از   دند یآشام  یکه م   رایز  دند،یرا نوش  یهمان شرب روحان

  .بود حیمس

 

 فراطبیعی لباس رخت و 

 

فق  کی  لیاسرائ  لهیقب ،و    ر یگروه  دست  پوش  تهی  ژنده  با  که  نبود  مردم  ،    ی از  پاره  های  لباس             تحمل  را    ابانیبو 

 مصر را ترک کردند. نیسرزم، آنها با ثروت  بلکه . می کردند

نخواهند رفت. کتاب  رونیب یخال یداد که قومش با دست وعدهصحبت کرد ، به او  یموسبار با  نیاول یخدا برا  یوقت

م غارت کردند  ن یزم"آنها    دیگو  یمقدس  ا"را  معن  نی .  عنوان    یبدان  به  آنها  که  فاتح است  غن  یک  را    متی،  ها 

 گرفتند. 

 

رفت. بلکه    د ینخواه  دستی ته  د یمکرم خواهم ساخت، و واقع خواهد شد که چون برو  ان یقوم را در نظر مصر  نیا  و

آالت نقره و آالت طال و رخت خواهد خواست، و به پسران ودختران    شیخود و مهمان خانه خو  هیاز همسا  ی هر زن

  22 - 21: 3 خروج «.نمود دیغارت خواه را  انیو مصر د،یپوشان دیخود خواه
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  یی را ب پسران و دخترانشان بپوشانند. لباس هاها  که آن    چه کنند؟ او به آنها گفت  ها  خدا به آنها گفت که با لباس

 نبود ، بلکه لباس ثروتمندان مصر بود. لباس های ژنده پوش برده ها  ،  مندرس نمی شد بیاباندر  یعیطبفراکه به طور 

 

  8:4 هیتثن ..... چهل سال لباس تو در برت مندرس نشد نیا در

 

 آنجا را ترک کردند. زیو گله ن  رمه، بلکه با   بیرون آمدندغارت مصر   نه تنها با لیاسرائ قوم

!  لیاسرائ  ی بن  عیهم شماو جم  د،یشو  رونیقوم من ب  انی! و از مدیزیگفت: »برخ  ده،یو هارون را در شب طلب  یموس  و

و مرا    دیبرداشته، برو  د،یچنانکه گفت   زیخود ران  یها و رمه ها  . گلهدیچنانکه گفت   د،ییو رفته، خداوند را عبادت نما 

  32 - 31:  12 خروج  «.دیبرکت ده زین

 

 و آشکار  بارزنشانه 

 

از برکت    و آشکاری  بارز  یسفر کردند ، نشانه ها  ابانینفر به مدت چهل سال در ب  ونی لیم  کیاز    شیهمانطور که ب

 . هستندچند نمونه اینا ،   نیو بلدرچ ناخدا وجود داشت. ستون ابر و آتش ، م

 

تواند از قوم خود مراقبت کند و خواهد کرد.    ی است که خداوند م  نی ا  میدرک کن  دی که با  ی زیچ  ن یما مهمتر  ی برا

داشته    مانیا   افراد، اگر    ازیکند. در صورت ن  ینم  رییکه خدا تغ  میداشته باش  ادیبه    دی سخت است ، با  شرایط  یوقت

 . مهیا می سازدهم به طور فراطبیعی هنوز   قومش ی، خداوند برا باشند

 

 ایلیا   قیمعجزات از طر
 

شود. ما فقط  یداده مشرح به ما   ایلیمعجزات ا  اول پادشاهان کتاب در کتاب مقدس ادامه دارد. سراسرمعجزه ها  نیا

 کرد. می از آنها اشاره خواه یبه تعداد 

 

 



154 
 

 برای او غذا می آوردند ) مهیا شدن خوراک(  کالغ ها

 

کرد که در کنار    هدایترا اعالم کرد. سپس خدا او را    قحطی  یک   صحبت کرد و   سرزمینش  برخدا    داوریاز    ایلیا

 شد.  یم  هیتغذ  ها توسط کالغ یعیطبفرا که او به طور  یی شود ، جا یمخف ت ینهر کَرِ

 

 ام   ستادهیا  یکه به حضور و  لیاسرائ  یخدا  هوه،ی  اتیکه از ساکنان جلعاد بود، به اخاب گفت: »به ح  یتشب  یایلیا  و

برو    نجا ینازل شده، گفت: »ازا  یسالها شبنم و باران جز به کالم من نخواهدبود.« و کالم خداوند بر و   نیقسم که درا

و    دینوش  ی که در مقابل اردن است، پنهان کن. و از نهر خواه   تیرا نزد نهر کر  شتنیو به طرف مشرق توجه نما و خو

و در شام، نان و    ی و  یدر صبح، نان و گوشت برا   کالغ ها  نجا بپرورند.« و ام که تو را در آ  را امر فرموده  کالغ ها 

  6,   4 - 1: 17پادشاهان ۱ .دینوشی و از نهر م آوردند یگوشت م

 

 آمیز آرد و روغن معجزه 

 

او آماده کند و    ی خواست آب و غذا برا  آن زنفرستاد. او از    در صَرَفَه   ی ا  وهینهر خشک شد ، خدا او را نزد ب  یوقت

  را از خداوند به او داد.  وعده ن یا

 

روز   دیگو یم  نیچن  ل،ی اسرائ  ی خدا  هوه،یکه    رایز تا  خداوند  یکه  زم  که  بر  تاپو  نی باران  تمام    ی نباراند،  آرد 

  17:14پادشاهان  ۱ «.دینخواهدشد، و کوزه روغن کم نخواهد گرد

 

ادامه    بیوه زن   و پسرزن    وهی، ب  ایلیا  یخداوند برا   غذای فراطبیعیماه ادامه داشت و    به مدت سه سال و شش  قحطی

 .ساختاز مرگ زنده زمان   نیدر ا  بیوه زن را که خدا پسر آنجاتا  ی. حتافتی

 

باران نبارد، و تا مدّت سه سال و    دل دعا کرد که  یِبود صاحب حوّاس مثل ما، و به تمام  یمرد  اسیال  5:  17  عقوبی

 .دیشش ماه نبار
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باشد.م  مانند  یصاحب حوّاس   ا یلیا   می گوید رسول    یعقوب می  ماستچقدر    ا  تشویق  بدان  باعث    ی انسان   ایلیا  م یکه 

 ! کرد یم عمل عهیالطبراء  در ماو میانجام ده  دی بود و مانند آنچه ما با یعاد

 

 قربانی فراطبیعی 

 

  ن ی کند و بکشد. در ا دایکرد تا او را پ یشده بود. اخاب در همه جا جستجو م پنهان ایلیامدت سه سال و شش ماه ،   به

 را به نزد اخاب فرستاد.  ایلیا با این وجودکشته بود ، اما خداوند  زیخداوند را ن گرید انباء از  ی اریمدت ، اخاب بس

 

را   لیگفت: »من اسرائ  ؟«یساز یرا مضطرب م  ل یکه اسرائ ی تو هست   ایراگفت: »آ  ی اخاب و  د، یرا د  ایلیچون اخاب ا  و

. پس  یرانمود  میبعل  یرویو تو پ  دیسازم، بلکه تو و خاندان پدرت، چونکه اوامرخداوند را ترک کرد  یمضطرب نم

اسرائ تمام  و  بفرست  بر کوه کرمل جمع کن    لیاالن  نزد من  ن  یایانب  ورا  را  پنجاه  زچهارصدی بعل  انب  و  و    ی اینفر، 

را بر کوه کرمل   ایفرستاده، انب  لیاسرائیبن  عی.« پس اخاب نزد جمخورندیم  زابلیراچهارصد نفر که بر سفره ا  میریاش

  20 - 17:  18پادشاهان ۱ .جمع کرد

 

 نفر  1در مقابل نفر  850* 

کوه کرمل  در    یکوه  اسرائ  یها  دشتکوچک  وقت  لیشمال  ها  یاست.  کناره  در  ا  یمردم  ،    ستادهیآن             بودند 

 .نندیافتد ، بب یکوه مسطح اتفاق م یهمه آنچه را که در باال  یتوانستند به راحت یم

در  شرح واقعه  این  بس  داستان  مقدس  کن  زیانگ  جانیه  اریکتاب  )نگاه    کاهنان !    (18  باب  پادشاهان  اولبه    دیاست 

و آن را    بفرستدخود کردند تا آتش    انیخدا   صدا زدن  خود را آماده کردند و شروع به  یها   قربانی صبح    ن یدروغ

تا   تندخود خواس یو از خدا  ساختندی م مجروح هازهیو ن  ها غیت را به  شتن یخو  مثل دیوانگان مصرف کنند. تا ظهر آنها

 و آنها را مسخره کرد.  ستادیها اتن ایلیانفر ،   کیکردند ،  ی کار را م نیا  کاهن 850که  ی جواب دهد. در حال

بود    ادیز  اری. آب بسبریزندآن آب    یسه بار بر رو  به آنان کفتخود را آماده کرد ، و    یقربان  ایلی غروب ، اهنگام    در

 .کردکوتاه  دعای  کی ایلیارا پر کرد. سپس  مذبح اطراف   یآمد و خندق ها نییپا ی، از قربان 
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  ل،یو اسحاق و اسرائ  میابراه  یخدا  هوه،ی  ی آمده، گفت: »ا  کینزد  ینب  یایلیا  ، یعصر  هیهد  دنی در وقت گذران  و

کارها را به فرمان تو کردهام. مرا    نیو من بنده تو هستم و تمام ا  ی خدا هست  لیامروز معلوم بشود که تو دراسرائ

فرما ا  یا  اجابت  تا  فرما  اجابت  مرا  تو  نیخداوند!  که  بدانند  هست  هوهیقوم  ا  یخدا  پس   شانیا  دل  نکهیو  باز  را 

  37 - 36:  18پادشاهان ۱ «.یدیگردان

 

 خداوند خداست!* 

و    دندیآن را د  لیو آب را سوزاند. مردم اسرائ  مذبح   ی، چوب ، سنگها  یو قربان  افتاد؟ آتش خداوند  اتفاقی افتاد  هچ

 .دندیافتادند و خدا را پرست ن یبه زم

 

و آب را که در    دیو سنگها و خاک را بلع  زم یو ه  یسوختن  ی افتاده، قربان  هوهیآتش    آنگاه   39  -  38:   18پادشاهان  ۱

ل بود،  تمامدیسیخندق  و  ا  ی .  چون  د  نیقوم  رو  دندیرا  »   یبه  گفتند:  افتاده،  او    هوهیاوخداست!    هوه،یخود 

  «!خداست

 

صحبت کرد. سپس    کند  یم  اعالم را    قحطی که    ایلیا  قیاول خدا از طر   ،   از معجزات  ی ای عال و سری    چه مجموعه

 ثابت کرد. ییاو با فرستادن آتش خود را به طور معجزه آسا و بعدمحافظت کرد.  قحطیاز سه سال از او در  شیب

 انجام شده است.  ایلیا   قیاست که از طر  یمملو از معجزاتپادشاهان اول  کتاب

 

 عش یال  قیمعجزات از طر
 

دو برابر قدرت کرد. معجزات از    یتقاضا  شعیکرد ، ال  یرا ترک م   نی زماین    ایلیاکه    یبود و هنگام  ایلیاشاگرد    شعیال

 ثبت شده است.   از او  شتریمعجزات دو برابر ب درخواست نمود ، همانطور که  و  افتیوقفه ادامه  یاو ب قیطر

ال  شکافترود اردن را    ایلیا  به  را    روغن   نیز   شعی، ال  افزایش داد  را  آرد و روغن   ایلیا .  شکافترود اردن را  نیز    شعی ، 

 داد. ش یافزا ییطرز معجزه آسا
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 زن  وهیروغن ب شیافزا* 

  ی دان ی تضرع نموده، گفت: »بنده ات، شوهرم مرد و توم شعینزد ال ایاز زنان پسران انب ی زن و   7 - 1:  4پادشاهان ۲

را گفت:    ی و  شعیخود ببرد.« ال  ی بندگ  ی وطلبکار او آمده است تا دو پسر مرا برا  د،یترسیکه بنده ات از خداوند م

برا دار  ی»بگو  چه  در خانه  و  کنم؟  چه  »کن  ؟یتو  گفت:  چ  زتیاو  درخانه  ن  یظرف  یسوا  یزیرا  روغن  .«  ستیاز 

بخواه. و داخل شده، در را    ار یو بس  ی خال  ی خود طلب کن، ظرفها  گان یهمسا  ی از تمام  رون یاوگفت برو و ظرفها از ب

رفته، در را بر    ی و هرچه پر شود به کناربگذار.« پس از نزد و  ز یآن ظرفها بر  یبر خودت و پسرانت ببندو در تمام

از پسران    یکی. و چون ظرفها را پر کرده بود به  ختیر  ی آورده، اوم  ینزد و  ظرفها  شانیخود وپسرانش بست و ا

. پس رفته، آن مرد  ستادی.« و روغن بازاستین  گرید  ی را گفت: »ظرف ی .« او واورینزد من ب  گر ید  ی خود گفت: »ظرف

و واو  داد.  خبر  را  پ  ی خدا  و  تو  کرده،  ادا  را  خود  قرض  و  بفروش  را  روغن  و  »برو  گفت:  باق  سرانت را    مانده یاز 

  «.دیگذران کن

 

. به او گفته شد که  نمود  افتیکند ، در می    افتیدر او  داشت    مانیآنچه را که ا  قاًی، زن دق  مهیا شونده معجزه    نی در ا

قرض گرفت    مانیکه با ا  مقداریشوند.    می  آنها پر از روغن  که،    ردیقرض بگ  ظرف  زیادی تعداد  نه تعداد کم بلکه  

 او بود. ی افتی، همان مقدار روغن در

 اتفاق افتاده است.  شعیاست که در زمان ال یپادشاهان پر از معجزات دوم کتاب

 

 شفای فراطبیعی معجزات 

 

 ثبت مداوم معجزات شفا وجود دارد.   ، قیسراسر عهد عت در

 

 مریم  جذام

 

آنها    تیرا به خاطر آنچه خدا در هدا قومبود. او    لیاسرائ  قوم   یتاز رهبر  عضویو هارون بود. او    یخواهر موس   مریم

نابود   یا یدر  قی از طر و  اما    رهبری  شی ستا  در  انجام داده است ،شان  دشمنان  یسرخ  با  مریم کرد.  ،    ، همراه  هارون 
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با    موسیاز آنها مربوط به ازدواج    یکی.  کندصحبت    قیدو طر   زا   یموس  هیکه روح انتقاد وارد شود و عل  نداجازه داد

 بود. لیاسرائ یبر بن  موسی یمربوط به رهبر گریبود. مورد د حبشیزن   کی

 

 در اثر گناه او وارد شد. جذام کند که  یم آشکارمقدس  کتاب

  ی زن حبش  را یآوردند، ز  تیگرفته بود، بر او شکا  یکه موس  ی و هارون درباره زن حبش  م یمر  و   2  -  1:  12  اعداد

را    ن یننموده؟« و خداوند ا  زتکلم یتکلم نموده است، مگر به ما ن  یی به تنها  یخداوندبا موس  ایگرفته بود. و گفتند: »آ

  .دیشن

 

مثل برف مبروص بود،  میمر نکیبرخاست، ا مهیخ یابر از رو افروخته شده، برفت. و چون شانیغضب خداوند برا و

  10 - 9:  12 اعداد .مبروص بود نکی نگاه کرد و ا میو هارون بر مر

 

 .را درخواست کرداو   شفایاعتراف کرد و شان جذام چه کردند؟ هارون فوراً به گناه  دنیو هارون با د  مریم

که حماقت کرده،    را یگناه را بر ما مگذار ز  نیبار ا  میآقا  ی ا  ی واگفت: »  یهارون به موس  و   14  -  11:  12  اعداد

 ی باشد.« پس موس دهینصف بدنش پوس د،یآ رونینباشد که چون از رحم مادرش ب یتهای. و او مثل ممیدهایگناه ورز

فقط آب   ی و یپدرش به رو »اگر گفت:  یخدا او را شفا بده!« خداوند به موس ی نزد خداوند استغاثه کرده، گفت: »ا

نم  ایآ  انداخت،یدهان م ب  یهفت روز خجل  روز  از آن داخل   رونیشد؟ پس هفت  وبعد  بشود،  لشکرگاه محبوس 

  «.شود

 

 نعمان جذام 

 

از جذام    یشفا ینعمان  ال  قیمعجزات در عهد عت  نیاز جالب تر  یک،  امتناع ورز  دنیاز د  شعیاست. چرا  و از    دیاو 

 هفت بار در رود اردن فرو برود؟ به او گفت خادم کی  قیطر

بود و به خاطر   هیشجاع و دالور بود. او فرمانده ارتش سور یو مرد فی، شر عالی مقام شخصی که نعمان میدان یم ما

 بود. دهیبخش یروزیپ هی او خداوند به ارتش سور
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 خداوند به   رایبود، ز  و بلند جاه   بزرگ   یمرد  شی، در حضور آقااَرام   ، سردار لشکر پادشاهو نُعْمان     5:1پادشاهان  ۲

 بود. ابرص  یول مرد جبّار، شجاع  بود، و آن  داده را نجات  او اَرام ةلیوس

 

 دانست. یاو م  عظیم و قدرت  لیاسرائ نبیداشت ، و او در مورد  لیاز اسرائ  زیکن ک یهمسر نعمان 

که او را از    بود   یکه در سامره است، م  ی ا  ی در حضور نب  میبه خاتون خود گفت: »کاش که آقا  و    5:3پادشاهان  ۲

  «.دادیبرصش شفا م

 

پادشاه   یبرا   هیاز پادشاه سور  ینامه ا  ی اوبرود. اما وقت  لیاسرائ  نبینعمان نزد پادشاه خود رفت و اجازه خواست نزد  

درباره    شع یحال ، ال  نی . با ااورندیجنگ ب  یبرا   ی خواهند بهانه ا   یآنها م   فکر کرد که  پادشاه اسرائیل   آورد ،   لیاسرائ

 و به دنبال او فرستاد.  دینعمان شن

 

ال  اما پادشاه اسرائ  دیمرد خدا شن  شع، یچون  را در  لیکه  فرستاده، گفت: »لباس    دهیلباس خود  پادشاه  نزد  است، 

در چرا  را  ب  ؟یدیخود  من  در    دیایاونزد  که  بداند  ها  یا  ینب  لیاسرائتا  ارابه  و  اسبان  با  نعمان  پس    ی هست.« 

گفت: »برو و در اردن هفت مرتبه شست و    ستاده،فر  ینزد و  یرسول  شعی. و الستادیا  شعیخودآمده، نزد در خانه ال

گفتم البته نزدمن   نکیشد.« اما نعمان غضبناک شده، رفت و گفت: »ا  ی شو نما. و گوشتت به توبرگشته، طاهر خواه

برص حرکت داده، ابرص    ی را خوانده، و دست خود را بر جا  هوهیخود،    یو اسم خدا  ستادیآمده، خواهد ا  ونریب

در آنها شست وشو نکنم    ایآ ست؟ یبهتر ن  لیاسرائ  ی آبها  عی دمشق، از جم  ی ابانه و فرفر، نهرها   ای. آدرا شفا خواهد دا

  12 -    8:  5پادشاهان ۲ .تا طاهر شوم؟« پس برگشته، با خشم رفت

 

خاص    یاو بود. او الگو  تیمتناسب با موقع  یر یتصو  نی . ا ابدی  یم  شفاکرده بود که چگونه    رخود تصو  پیشنعمان  

 .دی انجام دهد و چه بگو  دیبا  یصحبت کرد و به او گفت که چه کار شعیخود را داشت ، اما خدا با ال

 

  ی تو را امر   ،ی پدر ما اگر نب  ی، او را خطاب کرده، گفتند: »ا آمده  کیبندگانش نزد  اما   14  -  13:  5پادشاهان  ۲

چون تو را گفته است شست و شو کن و طاهر شو.«  ادهیپس چندمرتبه ز ؟یآورد یآن را بجا نم ایبزرگ گفته بود، آ

گو مثل  او  وگوشت  خورد  غوطه  خدا  مرد  کالم  موجب  به  دراردن  مرتبه  هفت  شده،  فرود  کوچک   شتپس  طفل 

  .برگشته، طاهرشد
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او    بودبا همراهان خود آمده    غروربا    نعمان  گرچه اندازه کافولی  نزد    ایمان  یبه  نبیداشت که       ما   .  می آید  یک 

 بپردازد. نبیبه  که آن ها را داشتاین را که او با ثروت آمد و انتظار   میدان یم

 

»بگفت   اَرام   پادشاه  پس و مکتوب  ا ی:  و ده   روانه   .« پس فرستمی م  لیاسرائ  پادشاه  ی برا  یبرو    و شش   نقره   ة وزن  شد 

  5:5پادشاهان ۲ «..خود گرفت دست به  لباس دست طال و ده هزار مثقال

 

اما مهمتر ،   و  در جسم  اوکامل    شفای  که نتیجه آنو خود را فروتن کند.    شود  عیمط  او  الزم بود که  افتنیشفا    یبرا

 خود بود.  یخداوند به عنوان خدا  رشیپذ

 

  یبنده ات قربان   ن، یکه بعد از ا  رایکه دو بار قاطر از خاک، به بنده ات داده شود ز  نی نعمان گفت: »اگرنه تمنا ا  و

  5:17پادشاهان ۲ .هوهیاال نزد د ینخواهد گذران ریغ  انینزد خدا حهیوذب یسوختن

 

 پادشاه یایحزق

 

کامالً    یشد. کتاب مقدس خالصه ا   به چند قسمت تقسیم  لیاسرائ  سرزمین سلطنت کرد ،    هودا ی بر    ایکه حزق  یهنگام

 دهد.  یرا به ما ارائه م  او از دوران سلطنت  یفیتوص

 

که قبل از    یمثل او نبود و نه ازآنان  یکس  هودایپادشاهان    عیتوکل نمود و بعد از او ازجم  لیاسرائ  یخدا  هوه،یبر  او

به   بودند. و  پ  ده،ی خداوند چسپاو  نورز  یروی از  انحراف  بود،    امر   یرا که خداوند به موس  ی و اوامر  دیاو  فرموده 

او م با  به هر طرف   بود  ینگاه داشت. وخداوند  ر  یو  پادشاه آشور عاص  شدیم  روزیف  نمود،یم  و که  بر  او    ی و  شده، 

  7 - 5: 18پادشاهان ۲ .راخدمت ننمود

 

 . شد ماریمرگ ب حدتا  یپس از چهارده سال پادشاه  او

ا  در به موت شد و اشع  مار یب  ا یحزق  ام، یآن  نب  ایو مشرف  او را گفت: »خداوند چن  یو   نزد  ی ابن آموص   ن یآمده، 

  20:1پادشاهان  ۲ «.ماند یو زنده نخواه ی ریمیکه م رایز نی: تدارک خانه خود را ببدیگو یم
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م  دیشن  ایحزق  یوقت بم  یکه  به خداوند  ردیخواهد  راست  کیکه چگونه    شد  آوریاد    ،  با  و  بوده  و    یپادشاه خوب 

 . داشته است یخداوند قدم برم شگاه یدر پ ی وفادار

 

رو  آنگاه سو   ی او  به  را  »ا  دیبرگردان  وارید  یخود  گفت:  نموده،  دعا  خداوند  نزد  ا  ی و  مسالت    ادیب  نکهیخداوند 

سلوک    یآور کامل  دل  به  و  امانت  به  تو  حضور  به  چگونه  بجا  که  است،  بوده  پسند  تو  نظر  در  آنچه  و  نمودهام 

  3 - 2:  20پادشاهان ۲ .ستیزارزار بگر ایآوردهام.« پس حزق

 

  ی شواینازل شده، گفت: »برگرد و به پ  یرود، که کالم خداوند بر و  رونی از وسط شهرب ایواقع شد قبل از آنکه اشع  و

حزق من  خدا  ایقوم  چن  یبگو:  داود  دعادیگو یم  نیپدرت،  راشن  ی:  اشکها  دمیتو  د  یو  را  ادمیتو  شفا   نکی.  را    تو 

تو پانزده سال خواهم افزود، و تو را    یشد. و من بر روزها  یخواهم داد و در روز سوم به خانه خداوند داخل خواه

 ت یخاطر بنده خود، داود حما  خاطر خود و به  شهر را به   نیو ا  ، دیشهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهان  نیو ا

  6 - 4:  20پادشاهان  ۲ «.هم کردخوا

 

را    یدشوار تر   عالمتخواست. سپس او    عالمتی و نشانه اینبود ، او    خشنود  ایاشع  قی از کالم خداوند از طر  ایحزق

کار  هر  خداوند  حزق  یخواست.  که  داد    ایرا  انجام  خواست  او    ساعت   یرو   دیخورش  هیسا  نکهیا  ی برا  یحت  -از 

 عقب برود.  یدیخورش

 

و در روز سوم به خانه خداوند خواهم برآمد،    د یکه خداوند مرا شفا خواهد بخش  یگفت: »عالمت  ایبه اشع  ایحزق  و

است:    نیکالم راکه گفته است، بجا خواهد آورد، ا  نیگفت: »عالمت از جانب خداوند که خداوند ا  ایو اشع  ست؟«یچ

بلکه    ، یبرود. ن   شیده درجه پ  هیاست که سا  گفت: »سهل  ایده درجه برگردد؟« حزق  ای برود    شیده درجه پ  هیسا  ایآ

  ی که بر ساعت آفتاب  یرا از درجات  هینمود و سا  از خداوند استدعا   ی نب  ی ایده درجه به عقب برگردد.« پس اشع  هیسا

  11 - 8:  20پادشاهان ۲ .دیرفته بود، ده درجه برگردان نییآحاز پا
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 خالصه

 

از    یعیطبماوراء  به طور    افراداز مردگان زنده شدند.    افرادگفته شده است.    قیاز معجزات در عهد عت  یار یدرباره بس

شدند  محافظت  مرد  انریش  چاه در    لیادان  مانند  مرگ  سه  و  کوره    ی،  به  معجزات  آتشکه  شدند.  از پرتاب    ی 

  ک ی وجود دارد.    مهیاکنندهجزات  کند. مع  ی دشمنانشان را کور م  انخداوند چشم  نکهیوجود دارد مانند ا   ،محفاظت

 االغ صحبت کرد.  ق یاز طر  یبار ، خدا حت

 

است. خدا  ق یعت  عهد معجزات  عت  ی کتاب  کسان   یخدا   قیعهد  بود.  گر  ا  یمعجزه  قدرت  می    مانی که  با   ، آوردند 

 داشتند. ی قدم برم یعیطب ءماورا

 

 : و تا ابداالباد همان است  و امروز روزید خدا که می دارد اظهار   انیکتاب عبران سندهینو

 13:8 انیعبران .و امروز و تا ابداالباد همان است روزید حیمس یسیع

 

او قدم  یِ  عیالطب  ءبا قدرت ماورا  میتوان  ی، هنوز هم م   میداشته باش  مانی. اگر ااست    معجزه گر   یخدااو هنوز هم  

 .میزمانه خود روبرو شو یبا چالش ها و میبردار

 

 

،    Herbert Lockyer  ، ما همه معجزات کتاب مقدس توسط  قیدر مورد معجزات عهد عت  شتریمطالعه ب  ی برا:  توجه

انتشارات   )ما همچنمیکن  یم   هیرا توص    Zondervanشرکت  ناد  م یکن  یم  هیبه شما توص  نی.  را  پاراگراف    ده یچند 

 (اما نشد! - ندمعجزه ها متوقف شده ا دهد که چرا ح یکند توض ی م ی که او سع یی، جا دیریبگ
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 درس نهم دوره کردن یبرا  هایی پرسش

 

خداوند بر   یعیطبفرا از برکت  یبارز  یکه نشانه ها دی را ذکر کن مهیا کنندهاز معجزات  یبرخ   (1

 .بودند  ابانیهنگام سفر در ب  لی اسرائ یبن

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  دی فهرست کن د رااتفاق افتاخدمت ایلیا و  یکه در زندگ  فراطبیعیاز معجزات  یبرخ (  2

 

 

 

 

 

 

 ؟   دیفهرست کن  د رااتفاق افتا شعیال خدمت و   یکه در زندگ   فراطبیعیاز معجزات  یبرخ (  3
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 درس دهم 

 ارث خود  تصرف کردن

 

 کنعان   ورود به

 

، آنها به مرز کنعان   سرانجام.  می کردو تجربه    ده یخود د  جلوی چشمقدرت خدا را    لیاسرائ  قومروز ،    عدِب   ،  روز

 آمدند و اردو زدند.

 

 مرز  لب

 

 .می کردندو آن را تصاحب  می شدندوارد آنجا  می بایستکنعان را به آنها داده بود ، اما آنها سرزمین خدا 

کنند؛    یدادم، جاسوس  لیاسرائی  کنعان را که به بن  نیرا خطاب کرده، گفت: »کسان بفرست تا زم  یو خداوند موس

به فرمان خداوند،    ی.« پس موسدیسرور باشد، بفرست  شانیا  انیکه هرکدام در م  شانیا  ینفر را ازهر سبط آبا  کی

   3 - 1:  13 اعداد  .بودند لیاسرائ یبن  یاز روسا شان یفاران فرستاد، و همه ا ی را ازصحرا شانیا

 

 گزارش

 

فرستاد. آنها چهل روز را در    نیزم  یجاسوس   یرهبر برا   ک ی   یا   له یاز هر قب  ی ، موس  فرمان دادهمانطور که خداوند  

 بازگرداندند. لیو قوم اسرائ یخود را به موس ی گذراندند ، و گزارشها  نیزم

 

زم  تیاو حکا  یبرا  و »به  گفتند:  فرستاد  ینیکرده،  را  ما  درست  م،یرفت  یکه  به  ش  یو  به  جار  ریکه  و    ست،یو شهد 

عناق    ی و بن  م، یعظ  ار یحصاردار و بس  شیساکنند زورآورند، وشهرها  نیکه در زم  یمردمان  کنیاست. ل  نیا  وهاشیم

درکوهستان سکونت دارند. و    انیو امور  انیبوسیو    انیجنوب ساکنند، و حت  نی. و عمالقه در زممیدیدر آنجا د  زیران

  29 -  27:  13 اعداد «.و برکناره اردن ساکنند اینزد در انیکنعان
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 ب ، تمام آنچه خداوند انجام داده بود را به خاطر آورد.یکال

بر آن    میتوانیکه م  را یز م،ی و آن را در تصرف آر  میالفور برو  ی خاموش ساخته، گفت: »ف   یموس  ش یقوم را پ بیکال  و

   13:30 اعداد «.میغالب شو

 

 : ده نفر از جاسوسان پاسخ دادند 

ترند.« و    یاز ماقو  شانیکه ا  رایز  مییقوم مقابله نما  نیبا ا   م یتوان  یگفتند: »نمرفته بودند،    ی که با و  یکسان  اماآن

بن  یکه آن را جاسوس  ینیدرباره زم نزد  بد  برا  ینیآورده، گفتند: »زم  لیاسرائیکرده بودند، خبر    یجاسوس  ی که 

مردان بلند قدبودند.    م،یدی که در آن د  یقوم  ی و تمام  خورد،یاست که ساکنان خود را م  ینیزم  میآن از آن گذشت

  شانیدر نظر ا  نیوهمچن  می که اوالد جبارانند، و ما در نظر خود مثل ملخ بود  میدیعناق را د  یو در آنجا جباران بن

   33  - 31: 13 اعداد «.مینمودیم

 

 کنند. قیبه خداوند تشو مانیکردند مردم را به ا ی ب سعیو کال وشعیسپس 

  ی . و تمامدندیبودند، رخت خود را در  نیکه از جاسوسان زم  فنهیبن    بیبن نون و کال  وشعی  و     9  -  6:  14  اعداد

بن برا   ینیرا خطاب کرده، گفتند: »زم  لیاسرائیجماعت  از آن عبور نمود  یجاسوس  یکه    ار یبس  ار یبس  نیزم  م،یآن 

و    ریکه به ش  ینیزم  د،یهدبخش، آن را به ما خواآورده  نیزم  نیاست ما را به ا  ی. اگر خداوند از ما راضستیخوب

خوراک ما هستند،   شانیا  راکهیز  د،یترسان مباش  نیو از اهل زم  د،یاست. زنهار از خداوند متمرد نشو  یشهد جار

 .«  دیمترس شانیگذشته است، و خداوند با ماست، از ا شانیاز ا شانیا هیسا

 

 انتخاب 

 

 آنها کجا بود؟ مانیرا باور خواهند کرد؟ ا ی. آنها چه کس کردند یانتخاب م  دیمردم با

 

ایمان داشتند  که  یخواستند افراد  یم حتی،  آن در عوض و نداشته باشند مانیگرفتند که به قدرت خدا ا  میتصم آنها

مصر    یبردگ خواستند به    یرا سنگسار کنند. آنها م  وشعیب و  ی، کال  یخواستند موس  یآنها میعنی  سنگسار کنند.    را

 برگردند.
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با  یتمام  کنیل که  گفتند  خ  شانیا  دیجماعت  در  خداوند  جالل  آنگاه  کنند.  سنگسار  تمام   مهیرا  بر                 ی اجتماع 

به موس  ل یاسرائ  یبن ک   یظاهر شد. وخداوند  به  »تا  مرا  نیا  یگفت:  نما  قوم  ک   ند؟یاهانت  به  تا  با وجود همه    ی و 

   11 - 10:  14 اعداد اورند؟ین مان ینمودم، به من ا شانیا ان یکه در م یاتیآ

 

و قدرت او امتناع    به او  مانی که از ا   افرادیهمه    نکهیسرگردان کرد تا ا  ابانیبه مدت چهل سال ، خداوند آنها را در ب

 فرمانده بود. یوشع. حاال دندیبه مرز کنعان رس آنها ب. دوبارهیو کال به جز یوشع .هالک شدند مردند و  بودند ده یورز 

 

بس  هنوز  ، امروز  مواقع    یاریهم  به سو  یل یتما  ایمانداراناز  را  آنها  آنچه خداوند  انجام  ،    یم   تیآن هدا  یبه  کند 

درست درک  فاقد  آنها  هستند  یندارند.  او  اراده  کنند  از  استفاده  ایمانشان  از  توانند  نمی  و    و  اجازه   خدا،  آنها              به 

  ی ریگ  می. سپس ، آنها را دوباره به همان محل تصمرندیبگ  اد یاز او    شتریخود سرگرم شوند و ب  ابانیدهد تا در ب  یم

 گرداند. یبازم

ا  م یریبگ  اد ی  د یبا  ما با  کن  مانیکه  طر  میعمل  از  است  داده  ما  به  خداوند  که  را  آنچه              .میکن  دریافت   مان یا  قیو 

 شکست را به همراه دارد. شهیهم بی ایمانی 

 

 دوم  همرتب

 

 : فرمود  وشع یدر مرز کنعان بودند و خداوند به  لیمردم اسرائ دوباره

قسم خوردم که به    شان یپدران ا  ی که برا  ی نیقوم را متصرف، زم  نیکه تو ا  رایباش، ز  ر یو دل  ی قو    9  -  6:   1  وشعی

تمام  ریدل  اریو بس  یساخت. فقط قو  یبدهم، خواه  شانیا تو راامر   یبنده من، موس  که  یعتیشر  یباش تابرحسب 

نما به طرف راست  ییکرده است متوجه شده، عمل  تا هر جا  ای. زنهار ازآن   اب یکام  ،یکه رو  ییچپ تجاوز منما 

کتاب تورات ازدهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکرکن تا برحسب هرآنچه در آن مکتوب است  نی. ایشو

تو را    ایشد. آ  ی خواه  ابیکام  نیساخت، و همچن  یخواه  روز ی خود را ف  راه   نیهمچن  را یز  ییمتوجه شده، عمل نما

  «.تو، با توست یخدا هوهی یدر هر جاکه برو  رایباش، مترس و هراسان مباش ز ریودل یامر نکردم؟ پس قو
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  ی شهر زندگ   حصار   برکه    ی برد. اما راحاب ، فاحشه ا  یحضور آنها پپادشاه اریحا از  دو جاسوس را فرستاد و    وشعی

با    یم را  آنها  و  پنهان کرد  را  آنها   ، پا  طناب کرد  پنجره  برخفرستاد  نییاز  به  اما  آنها    یاز کلمات  ی .  با  راحاب  که 

 .دیصحبت کرده توجه کن

 

شده است، و تمام ساکنان    یرا به شما داده، و ترس شما بر مامستول  نیزم  نیا هوهیکه   دانم یبه آن مردان گفت: »م  و

  د، یشما خشکان  یرو  شیقلزم را پ  یایکه خداوند چگونه آب در  میدهایشن  رایسبب شما گداخته شدهاند. ز  به  نیزم

ب  یوقت و    هونیس  یعنی  د، یکه به آن طرف اردن بودند کرد  انیوآنچه به دو پادشاه امور  د،یآمد  رون یکه از مصر 

  را یجان نماند، ز  ی در کس   گریشد، و بهسبب شما د  ماگداخته  ی دلها  م یدی. و چون شندیراهالک ساخت  شانیعوج که ا

   11 - 9: 2 وشعی .خداست نیبر زم نییشما، باال در آسمان وپا ی خدا هوهیکه 

 

م را  آنها  قدرت  ا  یدشمن  افراد  خاطر  به    نیدانست.  در    جنگجویتعداد  بلکه   ، نبود        بود. دشمن   خداوندشانآنها 

 چه کرده بود.  آن ها  برای دانست که خدا قبالً  یم

 

 :  از آنجا اینطور آوردنددو جاسوس گزارش خود را   ن یا

سبب ما گداخته    به   نیساکنان زم  عی دست ما داده است و جم  را به   نیزم  ی خداوند تمام  نهیگفتند: »هرآ  وشعیبه    و

   2:24 وشعی «.شدهاند

 

 عبور از رود اردن

 

به آنها گفت    یوشع.  نبود  یمانع   نی خدا ا  قوم  ی، اما برا شدیم  الب یس  ش یهاکناره   ةبود و رود اردن هم  موسم حصاد

با را    -  شوند  س یتقد  د یکه  را   وقف کنندخود  و خود  و  ،  م   -  نمایند مقدس    پاک  بعد  روز  که خداوند    نندیب  یو 

 کند.  یمعجزه م

 

 3:5 وشعی «.خواهدکرد ب یعج یشما کارها انیفرداخداوند در م رایز دیینما سیبه قوم گفت: »خود را تقد وشعی و
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افتاد اتفاقی  کاهنان  چه  عهد؟  محض    صندوق  به  و  گرفتند  دست  به  آب    تماسرا  به  آب جاری  پاها   ،   رودخانه 

 خشک عبور کردند. نیزم  یو مردم از رو  گردیدروی هم انباشته  مثل سداز باال قطع شد و رودخانه  

 

رابرداشته بودند، به کنار آب فرو    صندوق عهدکه    یکاهنان  یهایو پا  دند،یبه اردن رس  صندوق عهدبردارندگان    و

ها کناره  همه  بر  حصاد،  موسم  تمام  اردن،  )و  آبهاشودیم  البیس  شیرفت  که  شد  واقع  باالم   یی(.  از  آمد،    یکه 

  یعنیعربه،    یایدر  یه سوکه ب   ی و آب  شد، دور تا شهرآدم که بهجانب صرتان است، بلند    اریبس  ی و به مسافت  ستادیبا

م ار  رفتیبحرالملح  مقابل  در  قوم  و  شد،  قطع  کردند  حایتمام  کاهنان  عبور  را    تابوت  که  ی و  خداوند  عهد 

م  داشتند،ی برم خشک  اُرْدُن   ان یدر  جم  ستادند،یا  م یقا  ی بر  تمام  ی خشک  به  ل یاسرائ  عیو  تا  کردند  از    قوم   ی عبور 

  17 - 15: 3 وشعی . گذشتند. هی، بالکلاُرْدُن

 

 ارث  تصرف کردن یازهاین شیپ

 

 چه بود؟ عظیممعجزه  نیا  زیرپایه 

 کنند.  تعمق کالم خدا را بدانند و   می بایستآنها  (1

بلکه  از دهان   تورات  کتاب  نیا  1:  8  وشعی نشود،   در آن   هر آنچه   برحسبتا    تفکر کن  در آن   روز و شب  تو دور 

عملشده  متوجه  است  مکتوب ف  راه   نیهمچن  را یز  یی نما  ،  همچنساخت  ی خواه  روز یخودرا  و    ی خواه  ابیکام  نی، 

 شد.

 

 داشته باشند. مانیا می بایستآنها  ( 2

نکردم   ایآ امر  را  پستو  دل  یقو  ؟  مترس باش   ریو  هراسان  ؛  که  رایز  مباش  و  جا  هر  با    ی خدا  هُوَهی  ی روب  در  تو، 

 1: 9 وشعی .«توست

 

 کنند.  رون یخود ب یگناه را از زندگ یعنیکنند ،  سیخود را تقد می بایستآنها  (3
 

 عمل کنند.  ایمان داشتندطبق آنچه   ( آنها می بایست4

 

 ارث ما هستند.  تصرف کردن یشرط ها  شیپ ، هنوز هم این موارد
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 اریحا   یوارهاید
 

نبرد برنامه    ی کردند ، اما خدا برا  یتصرف م  انی را از نظر جسم  ن یو زم  دندیجنگ  یم  می بایست  ل یاسرائ  قوم   اگرچه 

  صندوق عهد حمل  کاهنانبه دنبال  حایشهر ار  دوردر سکوت هر روز ، به مدت شش روز  می بایست قومداشت.  یا

بایست  صندوق عهد   یجلو   کاهنکردند. هفت    ی م  طواف ،   نواختندرا    ل یوبی یکرنا هفت    می        ی جنگ   مردان.  می 

 . راه می رفتند کاهنان ی جلو می بایست

  اد یفر  قومو    شوند  نواختهبلند    یصدابا    کَرِنّاهاو  کردند.    یم   طوافشهر    دور  مرتبههفت    می بایستهفتم ، آنها    روز

 خداوند گفته بود انجام دادند. را که  ی همان کار قاًیدق قوم.بریزندفرو  به صورت یک دست وارهاید تا برآورند

 

و    دند یبلند برکش  ی ادیفر  دند، یکَرِنا را شن  یکه مردم صدا   یبرآوردند و کَرِناها نواخته شد. هنگام  ادیقوم فر  پس

  6:20 وشعی .کردند ریو شهر را تسخ ش،یخو یرو شیپ مْیمستق  کیفرو افتاد. پس قوم به شهر برآمدند، هر  وارید

 

 اصول نبرد 

 

 وجود دارد. واقعه ن یاز ا ، نبرد موفق در روح  یاصل برا  نیچند

 .مینقاط ضعف دشمن بفرست  افتنی یرا برا  روحانیزنان بالغ از نظر    ایمردان  دیما با *

با  * کن  نقشه  ی برا  دیما  دعا  ده  م یخدا  گوش  )امیو  زمان  نی.  تاریختنها  در  که    ی  قوماست  یک  فریاد          وارها ید  با 

 ( فرو ریختند

حمل    کاهنان که    یهنگام  * با  روز  عهدهر  کردندشهر    دور  صندوق  می  ا  طواف  در  را  خدا  حضور   تیوضع  نی، 

 .داشتند

ی  دنیدم  * ا  کاهنان توسط    لیوبکرنای  پ  نینشانگر  از  ییشگویبود که خداوند چقدر قدرتمند است و    ی روز ی پ  ای 

 توسط کاهنان بود. 

 . مانیا ادیفر یک -بود   یروزی پ یادی، فر در طوافبار  نی، هفتم برافراشتند در روز هفتم قومکه   یادیفر *
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 آورد  یشکست را به ارمغان م گناه

 

 ی عاشهر در  اول نبرد

 

خود    اتگزارش  همراه بادو جاسوس را به آنجا فرستاد. آنها    یوشعبود و دوباره    ی اعشد ،   می  فتح   باید  که  یبعد   شهر

 بازگشتند.

 

قوم    یرا بزنند و تمام  ی و عا  ندیسه هزارنفر برآ  ایبه قدر دو    ند؛یایقوم برن  یبرگشته، او راگفتند: »تمام  وشعینزد    و

   7:3 وشعی «.اند کم  شانیکه ا  رایز  یرا به آنجازحمت نده 

 

 جنگ فرستادند.  نفر را به 3000 به حرف آن ها گوش دادند و  قومو  وشعی

  ی از آنها به قدر س  یفرار کردند. و مردان عا   ی به سه هزار نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضورمردان عا  ب یقر  پس

پ از  نفر کشتند و  تاشبار  شیو شش  ا  شان یا  میدروازه  نموده،  تعاقب  زدند، و دل قوم گداخته   ب یرا در نش  شان یرا 

   5  - 4: 7 وشعی .دیشده، مثل آب گرد

 

خدا ،    یا"انداختند .    نیبه زم  صندوق عهد  یخود را پاره کردند و خود را جلو   یلباسها  لیاسرائو بزرگان    وشعی

در آن طرف    دیما با  ؟(نیستآشنا    نوع حرف زدنآیا این    )  فتد؟یما ب  یاتفاق برا  نیکه ا  یاجازه ده  یچگونه توانست

 "و آنها ما را نابود خواهند کرد!   می ا ورده که چگونه شکست خ دیخواهند شن نی. همه مردم سرزممی ماند یاردن م 

 

 خدا چه بود؟  جواب

که به    ز ین  یگناه کرده، و از عهد   لی. اسرائیخود افتادها  یطور به رو  نیچرا تو به ا  زیگفت: »برخ  وشعیبه    خداوند

چ  شانیا از  و  نمودهاند  تجاوز  فرمودم  دزد  حرام   زیامر  گرفته،  کرده  اند،   ده یهم  انکار  اسباب بلکه  در  را  آن   ،

   11 -  10: 7 وشعی .اند خودگذاشته

 

لعنت قرار گرفتند.    زیر   لی( و تمام ملت اسرائ 6:19  یوشع )   کتاب  به   دی، نگاه کنی کرده بوددی عخان از خداوند دزد

 است.  گروهی تیاز مسئول  ینمونه ا  ن یا
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که    را یاند، ز  حضوردشمنان خود پشت دادهو از    ستندیتوانندبه حضور دشمنان خود با  ی نم   لیاسرائ  ی سبب بن  نیا  از

   7:12 وشعی .با شما نخواهم بود گریمن د د،یخود تباه نساز ان یحرام را از م ز یاند، و اگر چ ملعون شده

 

یک  کار را با تو نکردم    نی کجاست؟ من ات  مانی. ایوشع،    زیبرخ":  میکن  تفسیراینطور  را   وندسخنان خدا  م یتوان  یما م

 "!  ستند یتوانستند در برابر دشمنان خود با ینم لیاسرائ  یو به خاطر آن گناه ، بن هست یگناه

 

 یاصول منف  *

برنامه    یبود ، آنها وقت خود را صرف جستجو   "کمالبته مقدارش    "  نی بودند که امی  مطمئن    اریبس  قوم می بایست

کرد و    یبه گناه اشاره م  خدا،    جستجو  می کردندخواست خدا را قبل از پیش رفتن  خداوند نکرده بودند. اگر آنها  

از عهده    م یتوان  یم، ما    دیخدا را خسته نکن"گفته بودند:    کار انگار  با اینداد. آنها    یشکست نجات م  نی آنها را از ا

 ".مییکار برآ  ن یا

از آنها   یادند ، فقط بخشاز مردان را فرست تعداد کمیآنها فقط  و بودند. نداده آنها تعهد کاملى درمورد هرچه داشتند 

 خالص شدن کامل از آن است.  ، گناه به و تنها پاسخ  می آورد شکست به همراه  شهی هم گناه  به جنگ رفته بودند.
 

 عای نبرد دوم در 

 

 آمد.  نزد یوشعدر اردوگاه ، خدا  هگنا رفع کردنپس از 

 

به    و تمامگفت  وشعیخداوند  به عا  یمردان جنگ  ی : »مترس و هراسان مباش.  با خود بردارو برخاسته،  برو.    یرا 

و ملکش    حایکه به ار  یو ملکش به طور  ی دست تو دادم. و به عا  را به  نشیو شهرش و زم  و قوم او  یملک عا  نکیا

با بها  متشیغن  کنیبکن، ل  یعمل نمود و   وشعیساز.« پس    نیو در پشت شهر کم  دیریخود به تاراج گ  یبرا   مشیرا 

به عا  یمردان جنگ  عیجم و    ی برخاستندتا  ا  یس  وشعیبروند،  انتخاب کرده،  از مردان دالور  نفر  را در    شانیهزار 

  اریاز پشت شهر و از شهربس  ی عنی  د،یباش  نیشهردر کم  یشما برا   نکیرا امر فرموده، گفت: »ا  شانیشب فرستاد. وا

آمد، و چون مثل دفعه اول    م یشهر خواه  کیکه با منند نزد  ین و تمام قوم. ومدیمستعد باش  ماو همه ش  د،یدور مرو

  5 - 1: 8 وشعی .کرد میفرار خواه شانیا شی پ از ندیآ رونیبه مقابله ما ب
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  ند یآ  یم  رونیآنها بعد از ما ب"کرد.    لیتبد  یروز یو آن را به پ  برگرداندچگونه شکست خود را    یوشعکه    دیتوجه کن

 ".میدارند که ما مثل قبل فرار کنو انتظار 

 

  یگفت که مثل دفعه اول از حضور ما فرارم   راخواهندیز  م، یرا از شهر دور ساز  شانیما را تعاقب خواهند کرد تا ا  و

  ی خدا  هوه، ی  را یز  د،یگاه برخاسته، شهر را به تصرف آور  ن ی. آنگاه از کمختیگر  میخواه  شان یا  شیکنند، پس از پ

   7  - 6: 8 وشعی .شما آن را بهدست شماخواهد داد

 

 خدا جدعون +
 

  یخدا ، کسان  دهیبرگز  نسلشود.    یکننده آغاز م  دیام  نا  ار یبس  یاتیبا آ  داوران  کتاب  و فصل ششم  وفات یافت  یوشع

 . خوراک بودندبدون و  داشتند حضوردر غارها  جهان باشند ،  مابقیاو در  ندهینما دیکه با

 

هفت    انیدست مد  را به   شانی. پس خداوند ادندیدر نظر خداوند شرارت ورز  لیاسرائ  ی بن  و   6,     2  -  1:   6  داوران

شکافها و مغاره ها و مالذها را    لیاسرائ  ی بن  انیو به سبب مد  افت،ی  الیاست  ل یبراسرائ  انینمود. و دست مد  میسال تسل

م درکوهها  اسرا  ی برا  باشند،یکه  چون  و  ساختند.  مد  به  لی ئخود  بن ی ذل  اریبس  ان یسبب  شدند،  نزد    لیاسرائ  ی ل 

  .برآوردند ادیخداوند فر

 

آنها در نظر خداوند شرارت    -  بودند  یطی شرا  نیگذارد که چرا آنها در چن  ینم  باقی  ما  برای  یکتاب مقدس شک

 . برآوردند  ادیخداوند فرنزد آنها  - انجام دادند یکار درست نیهمچن آنها  کردند.

 

 جدعون  فراخوانده شدن

 

. او از  دیپرست  ی خانواده خود بود. پدرش بعل را م  عضو  ن یکوچکتر  او ما باشد!    یتواند برا   ی م  تشویقی جدعون چه  

 .رهایی ببخشد. اما ، خداوند او را فراخواند تا قومش را ندبود که شکست خورده بود ملتی



173 
 

،    یهنگام آمد  او  نزد  خداوند  فرشته  کوبیدنمشغول    جدعونکه  و  شراب  خمره  پشت   باگندم    خرمن          سعی   بود 

 پنهان کند. ان یدمنظر  آن را از   می کرد

 

   6:12 داوران «.با تو است هوهیمرد زورآور،  ی را گفت: »ا ی فرشته خداوند بر او ظاهر شده، و پس

 

 )تمثال ها(  سمبل هاو  مذبح هابردن  نیاز ب

 

بعل    مذبح بعل قطع کرد ،    مذبح را در کنار    ره یاش  دستورات خداوند ، با کمک ده جوان ، تمثال، طبق    جدعون  سپس

تمثال اشیره که    از چوبو   تقدیم کرد.  مذبح گاو جوانی بر آن    برای خداوند ساخت و  مذبحی ،    منهدم ساخت را  

 .  استفاده نمود یسوزاندن قربان ی برا شکسته بود

 . نمودند یقربان خداوندبه  و دسترسی تقرب جستن یبردند و برا ن یرا از ب مشقوگناه   سمبلو افرادش  جدعون

 

 افتاد؟  ی چه اتفاق ، بعد از آن دیگو یکتاب مقدس م

اب  و واهل  نواخت  را  کرنا  پس  ملبس ساخت،  را  خداوندجدعون  و  عزریروح  عقب  در    یدر  ورسوالن  شدند.  جمع 

رسوالن فرستاد و به استقبال  یو زبولون و نفتال ریجمع شدند و در اش یدرعقب و زین شانیفرستاد که ا یمنس یتمام

   35 - 34:  6 داوران  .برآمدند شانیا

 

 جدعون ارتش 

 

 فرمود:آمدند ، و خدا   جدعونبه  وستنیپ یاز افراد برا   یادیز  تعداد

»قوم  و گفت:  جدعون  به  ز  یخداوند  توهستند،  با  مد  ادهیکه  که  آنند  ا  ان یاز  بهدست  مبادا    م، ینما  م یتسل  شانیرا 

که دست ما، ما را نجات داد. پس االن به گوش قوم ندا کرده، بگو: هر کس که    ندیبر من فخر نموده، بگو  لیاسرائ

روانه شود.« و برگشته،  از کوه جلعاد  باشد  وهراسان  هزارباق   ستیبترسان  ده  و  برگشتند  قوم  از  نفر  هزار  دو    یو 

گفت: جدعون  به  خداوند  و  ز  ماندند.  قوم  هم  ا  ادهی»باز  ب  شانیاند،  آب  نزد  ا  اوریرا  آنجا  شانیتا  تو    ی برا  را 

با تو نرود، او    نیا  میبرود، او همراه تو خواهد رفت، و هرکه را به تو گو  با تو  نیا  میو هرکه را به تو گو  م،یازمایب

   4 -  2:  7  داوران «.نخواهد رفت
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 نوشدیبه جدعون گفت: »هرکه آب را به زبان خود بنوشد چنانکه سگ م  چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند   و

همچن و  بگذار،  تنها  را  زانو  نیاو  بر  آنان   یهرکه  عدد  و  بنوشد.«  شده،  خم  آورده،    یخود  دهان  به  دست  که 

  نی. و خداوند به جدعون گفت: »به ادندیوشخود خم شده، آب ن  ی قوم بر زانو  هیبق   عی نفر بودو جم  صدیس  دند،ینوش

قوم هر کس    ریخواهم نمود. پس سا  میرا بهدست تو تسل  ان یو مد  دهم، یشما را نجات م  دند، ینفر که به کف نوش  صدیس

   7 - 5: 7  داوران  «.خود بروند یبه جا

و    ار یرا که کامالً هوش  آنانیحذف کرد. سپس همه    جنگجومردان  بین  از    دند یترس  یرا که م  ی خداوند کسان  در ابتدا 

 بودند ، کنار زد. ن آماده نبرد

 

 درک می کند ما را خدا 

 

،    و آن را تصرف کند  برود  نییمقابل اردوگاه پادر    بی درنگبه او گفت که    ورا درک کرد.    جدعون   تیانسان  خدا

 . کن یبرده و از اردوگاه جاسوس  با خود را  قبل از آن خادمت،  داریترس  رفتن اما اگر از 

و  صدیس  جدعون داشت  و شتران  مردان  تعداد  اردوگاه  پایین  نفر    ی سع   جدعون.  ندبود  "ایشن در"مانند    بی شمار 

 کند. یاردوگاه را جاسوس قبل از رفتن ،گرفت  میاو تصم برای همین .بزندرا که نداشت ، بلوف  ینکرد شجاعت

 

و هان گرده    دم،ید  یخواب  نکیکه »ا  گفتیکرده، م  انیب   یخواب  قشیبه رف  یکه مرد  دید  د،یچون جدعون رس  پس

برخوردو آن را چنان زد که افتاد و آن را واژگون    یمهایشده، به خ  دهیغلطان  انیمد  ی اردو  انیدر م  نینان جو  یا

زم  مهیساخت، چنانکه خ رف  نیبر  و  قشیپهن شد.«  »  ی درجواب    وآش، یبن    رجدعون یجز شمش  ست ین  نیاگفت که 

   14 - 13: 7 داوران  «.کرده است میتمام اردو را بهدست او تسلو  انیخدامد را یز ،یلیمرد اسرائ

 

 کوزه  کی مشعل ،   کی،  پوریش کی

 

 :به نزد مردان خود بازگشت و گفت  مانیشد. او پر از ا  قیتشو  جدعونکه خدا گفته بود ،  همانطور

که    رایز  دیزیبرگشته، گفت: »برخ  لیسجده نمود، و به لشکرگاه اسرائ  د،یراشن  رشیچون جدعون نقل خواب و تعب  و

   7:15 داوران «.کرده است میدست شما تسل را به ان یمد یخداوند اردو
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کرناها و   شانیاز ا یکیدست هر    نفر را به سه فرقه منقسم ساخت، و به   صد یآن س  و   21 -  20,     18 -  16: 7 داوران

ا  داد و مشعل  یخال  یسبوها . پس چون به دیگفت: »بر من نگاه کرده، چنان بکن  شانیها در سبوها گذاشت. و به 

شما    م،یبنواز  هارا که با من هستند کرنا   ی . و چون من و آناندیشما هم چنان بکن  کنم،یکنار اردو برسم، هرچه من م

نواختندو ( خداوند و جدعون.« و هر سه فرقه کرناها را  ری)شمش  دییو بگو  دیاز همه اطراف اردو کرناها رابنواز  زین

به را  مشعلها  و  شکستند  را  شمش  سبوها  زدند  وصدا  نواختند،  گرفته،  خود  راست  بهدست  را  وکرناها  چپ    ر یدست 

نعره زده،    شانیلشکر فرار کردند و ا  یوتمام  ستادندیاردو ا  رافخود به اط  یجا  خداوند و جدعون. و هرکس به

  .آنها رامنهزم ساختند

 

ارا د  ی انسان  یجنگ  ی آنها سالح ها با  آنها  نداشتند.  از طر  مانیر دست  اطاعت  ها  قیو  خود در    فراطبیعی   ی سالح 

 شدند.  روزیجنگ پ

 

 جلیاتو   داود

 

 .دیسخنان او را بخوان  د؟ی. چگونه او در آن نبرد جنگستادیا کریغول پ جلیاتمقابل در ،  مرد جوان یک  ، داود
 

.« و  دیخواهد رهان  ینیفلسط  نیمرا از دست ا  د،یخرس رهان  و از چنگ  ریداود گفت: خداوند که مرا از چنگ ش  و

باد.« و چوب دست تو  با  »برو و خداوند  به داودگفت:  مال  یشاول  پنج سنگ  بهدست گرفته،  نهر سوا    ده، یخودرا  از 

 ینیو فالخنش را بهدست گرفته، به آن فلسط  شتدرانبان خود گذا  یعنیکه داشت،    یشبان  سهیکرد، و آنها را در ک

داود را به    ینیو فلسط  ؟«ییآ ینزد من م  یسگ هستم که با چوب دست  امنیبه داود گفت: »آ  ینیشد. و فلسط  کینزد

ن  ریگفت: »تو با شمش  ی نیخود لعنت کرد. داود به فلسط  انیخدا   هوه ی اما من به اسم    ییآیو مزراق نزد من م  زه یو 

  میو خداوند امروز تو را به دست من تسل.  میآینزد تو م  یکه او را به ننگ آوردها   لیاسرائ  ی لشکرها  یخدا  وت،یصبا

را امروز به مرغان هوا و    انینیلشکر فلسط  یهاخواهد کرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خواهم کرد، و الشه 

دانست جماعت خواهند  نی ا یو تمام هست. ییخدا لیبدانند که در اسرائ نیزم یخواهم داد تا تمام نیدرندگان زم

ن  ریکه خداوند به شمش که جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد   رایدهد ز  ینم  یخالص  زهیو 

 47  -  45,   43,   40,     37:  17 لیسموئ۱ .داد.«
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لشکر   یبه سو  ینیشد، داود شتافته، به مقابله فلسط  کی آمد و به مقابله داود نزد  شی برخاسته، پ  ینیچون فلسط  و

زد، و    ینیفلسط  یشانیاز آن گرفته، ازفالخن انداخت و به پ  یاش برد و سنگ  سهی. و داود دست خود را به کدیدو

پ  نیخود بر زم  یاو فرو رفت که بر رو  یشانیسنگ به پ با فالخن و سنگ غالب آمده،   ینیداود بر فلسط  سافتاد. 

او را گرفته،   ریو شمش ستاد،یا ینیر آن فلسطب ده،یداود دو و.نبود یریرا زد و کشت و در دست داود شمش ینیفلسط

فلسط  د یاز غالفش کش تنش جدا کرد، و چون  از  با آن  را  را کشته، سرش  او  د  ان،ینیو    دند، یمبارز خود را کشته 

 51 – 48: 17 لیسموئ۱  .ختندیگر

 

خدا را به خاطر آنچه  صحبت کرد و    مانیداشت. او با ا  یدانست و در همان قدرت قدم برم   ی داود قدرت خدا را م

 نگاه نکرد.  یظاهر طی. او به شرانمود شیانجام داده و آنچه قرار است انجام دهد ستا

 

 خالصه

 

  ی امروز   یجنگ ها ، برای    م یمطالعه کرد   قیکه در عهد عت  ییاز جنگ ها  میتوان  یوجود دارد که م  یاد یز  یزهایچ

 . میریبگ ادی

 

هرگز برنامه    نیا  رایز  میخور  یاوقات ما شکست م  یخاص فراخواند. گاه  یرا به نبردها  یخداوند افراد خاص  *

 . مینبرد خاص شرکت کن کیخدا نبود که در 

 

  م ی انجام ده  دیکه با  ییکارها  نی، اول  رد یگ  یمورد توجه ما قرار م   یطیشرا  ای  مورد حمله قرار می گیریم  یوقت  *

 .آگاه شویمخود  تیوضع به جهتبرنامه او از  دی. ما بامیخدا برو نزددعا  بااست که  نیا

 

توان مصالحه کرد. اگر    ینم  روانشیو پ  طانیبا ش  از آن خالص شد؟  دیوجود دارد که با  یما گناه  یدر زندگ  ایآ  *

 با ما صحبت خواهد کرد.  ندستیکه درست ن  ییزهایخدا درباره چ می اجازه ده خدابه 

 

.  م یما انجام داده است ، انجام ده  ی که در گذشته برا  ییاو بخاطر همه کارها  شیوقت خود را صرف ستا  د یما با  *  

بنا  او    زیشگفت انگ  ی کارها  یادآوری، بلکه روح ما در    می ریخدا قرار بگ  دییمورد توجه و تأ  م یکه بتوان  نیا  ی نه برا

 .می شود

 

 !م یتا دشمن را شکست ده میحرکت کن به کالم خدا و به قدرت او  مانیبا ا دیپس ما باس * 
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 درس دهم  دوره کردن یبرا  هایی پرسش

 

  از آنهمان موارد با وجود مشاهده  گریب  با ده جاسوس دیکالو   یوشع یچرا گزارش ها (1

 ،  متفاوت بوده است؟  نیسرزم

 

 

 

 

 

 

 دند؟ ی ترس  لیاسرائ یاز بن  حای، چرا مردم ار 11-9: 2 وشعی. طبق 2

 

 

 

 

 

 

 

  به وسیله  ای تصرف کرد ارث خود را  لیاسرائ ی که چگونه بن دی کن انیب  ی رامثال قیاز عهد عت (3

 ؟شدند  روزیپ عظیم روحانینبرد  ک یحکمت و قدرت خدا در  تجلی فراطبیعی 
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 آموزش کامل یسر کی
 

  مطالعه ،    مطالعه  یها  گروه،  کشنبهی  مدارس  لیانج   ،  مدارس  لیانج  ،  مراکز آموزش  یبرا  یعال

 ی  شخص

  ی ار ی،بس  میدان  ی کالم خدا را نم  نکهیا  لی. ما به دل۶:۴  عدم دانش هالک شدند  لیمن به دل  قوم  م،یخوانی  هوشع م   در

م ها شکست  نم  ییزهای.ما چمی خوری  از زمان  ا  میتوانی  نم  م،یشناس  یرا که  باش  مان یبهشان  مجموعه    نی.امیداشته 

 .میکن یخدا زندگ  یدر پادشاه قدرتو هم   یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان یآموزش

با این   یدهنده زندگ  رییو تغ قدرتمند ،یادیمجموعه بن ن ی.امیباش ماندارانیا  یو معجزه کننده برا ی قو ی بدن دیبا ما

و معرفتِ تّامِ   مانیا یگانگیتا همه به 13  ح،یجسد مس یبنا ی کار خدمت، برا به جهت ن،یمقدّس لیتکم یبرا هدف

 13  - 12:  4  انی. افسسم یبرس حیمس ی پسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازة قامت پُر

 .دهندی م که کار عیسیِ خداوند را انجام یمانداران یا  تمام یبرا  و 

 

 : می کنیم  هیتوص کار ن یا  به جهتموضوعات را  نی به شما خواندن ا ما

 .می هست چه کسی ح یدر مس نکهیدانستن ا:  خلقت تازه شمایل

برا  دیکن  کشف ما  شده   هدفی  چه   ی که  چ  ی .معنامیا   خلق  شدن  متولد  مطلق  مکاشفه    ن ی ا  .ستیدوباره  نیکی 

   خداوند ِحیمس  شباهتبه    ی بودن برا  یو ناکاف  یگیفروما  ت،یمحکوم  را از شکست در افکار گناه آلود،  ماندارانی،ا

 .کند یآزاد م  شدن

 

 .میباش روزمندی پ کی داده و  انیچگونگه به شکست پا: مانداریا اقتدار

قدم    د یجد   دلیری   کی بشر فاش کرد.در    ی هدف جاودانه خود را برا،  سلطنت کنند  دی که خدا گفت بگذار  یهنگام

 .بود یخواه روزیخود پ ی روزانه و خدمت  یدر زندگ  ریو و ارواح شر  طانیزد.تو در مقابل ش یخواه 
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 .روح القدس   هی هد قی از طرفرا طبیعی:   یزندگ

القدس را    ح رو  عطایایتا نحوه عملکرد هر نه    کندی  .کمک مکندی  بر قرار م   یمیو صم  دیروح القدس رابطه جد   با

 .د یرا شعله ور ساز  ایهدا نی ،ا دیکنی فوق العاده ،مشتاقانه آرزو م یاز زندگ  یدی جد ی.با ورود به زندگ  دیکشف کن

 

 .فوق العاده داشتن  یزندگ   کی :مانیا

.وقت آن  دیخدا قدرتمند رفتار کن  ی برا  دیتوانی  .چگونه م دیحرکت کن  مانیدر قلمرو ا  دیتوانی  که چگونه م  د یاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان  یقدم برداشتن در قلمروها  یخود را برا   مانیا   مانداران،یاست که ا

 .بکار ببرند

 

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

برا  مانیا  محکم کالم،  ه یپا  داشتن م  افتیدر   ی را  آماده  شفا  خدمت  مسکندی  و  خداوند ِحی. خدمت  شاگردان      و 

 .دهد  یشفا به ما م  یبرا  ییامروز الگو
 

 خدا شدن  ة پرستند : و پرستش  شیستا

برا و    یابد   هدف را  م  ش یستا  ی جاودانه خدا  پرستش آماده  ه   ماندارانی.اکندی  و  به  ب  جانیرا  عظمت کتاب   انیو 

 .میدر حضور خداوند را داشته باش یمیآموزد که چگونه پرستش صم یکند.به ما م  یم تیمقدس هدا 

 

 حضور خدا  :  جالل

  ن ی .اابدی  یم  ی.او در اطراف ما تجلمیجالل خدا را تجربه کن  م یتوانی  م   می کنیم!  یزندگ  یزیچه روز شگفت انگ  در

 .دی اموز یب و دیآن را تجربه کن دیتوانی و چگونه م ستیجالل چ
 

 .به جهان دن یرس ی نقشة خدا برا:   معجزههمراه با    بشارت

  ی و معجزات شفا را در زندگ   و نشانه ها  عجایب  میتوانی  در کتاب اعمال رسوالن  هستند م  کهی  مانند کسان  زین  ما

 .م یاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیدهی که م یبا معجزه بشارت  میتوانی .ما ممیخود تجربه کن
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 .آورد  یم نی آسمان را به زم :دعا

دعا کردن    شفاعت،  قی.از طردیانجام ده  نی زم  یاراده خدا را در آسمان ،بر رو  دیتوانی  که چگونه م  دیکن  کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ   یتوان یم ، اتحادو  مانیا  یدعا  ،مطابق کالم
 

 در کتاب اعمال رسوالن   کلیسای پیروزمند: 

  کتاب   نی جهنم بر آن غلبه نخواهد کرد.در ا  ی خود را بنا خواهم کرد و دروازه ها  یسایمن کل  فرمود  عیسیِ خداوند 

  د ی تجد  یبرا   یی الگو   ن یدر عمل است و بنابرا  هیاول  یسایداستان کل  که چگونه کتاب اعمال رسوالن ،   د ید  د ی،خواه

 .امروز است یسا یکل یو نشانه ها برا  عجایب
 

 .نیها و معلم شبان ن،یها، مبشر یرسوالن ،نب  ی :خدمت  عطایای

خدمت   یمردان خدا را برا   سایدر کل د یبا ایهدا   نیکه چگونه ا  دی.کشف کندیبخش عطایاییبه انسان ها  عیسیِ خداوند

 .ابد یرا در تانی آماده کند.نقشة خدا در زندگ

 

 ق یاز عهد عت برگفته ی:زندگ  ی برا ییالگو

بن  یغن  قیحقا ا  یادیو  م  نیخداوند در  زنده  و    یقربان  ،  ادیاع  ح،یها در مورد آمدن مس  ییشگویشود.پ  یمطالعه  ها 

 .دهند  یخدا را نشان م  ی ،همه نقشة ابد قیمعجزات عهد عت
 

 ل یگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .خداوند ِحیمس یسیع  در نام سلطه داشتن !  یبرا هدف

 ب یبر فر  یروزیپ

 

 مطالعه  یراهنماها

 کردن به جالل  رخنه

 از شرارت  یآزاد 

 .دانلود در دسترس هستند یدفترچه راهنماها ،کتاب ها و راهنماها مطالعه برا تمام
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