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 فراخوانی خدا

 رهایی ما
 قسمت اول

 جکی اوسچ

 ۱۲خروج 

 او کودکی عالی بود –: پادشاه جدید مصر ۱درس 

 خداوند او را فرا خواند –: من هستم آنکه هستم ۲درس 

 من خداوند هستم –آورم : من شما را بیرون می۳درس 

 دست خود را دراز کن –: او قلب خود را سخت کرد ۴درس 

 قوم مرا آزاد کن –گیرد یبت سرزمین را فرا می: بال و مص۵درس 

 این روز عبور خداوند است –: این روز را به یاد آور ۶درس 

 «ام...من کالم تو را در دل نگاه داشته»... 
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 ۱۱: ۱۱۹مزمور 

 شروع کنیم

نظیر است و داشته و بیکنید که بقیة زندگی شما را شکل خواهد داد. این سفر برای شما کامال تازگی شما سفری را آغاز می

مقدس خواهد داشت. تعهد و کوشش شما در این نقش مهمی را در اشتیاق و عالقة شما در رشد و درک کتابی به نام کتاب

 کند. سازد زیرا خدا از طریق کالمش با شما گفتگو میدرس، زندگی شما را پر بار می

 را تهیه فرمایید:شود لوازم زیرا جهت مطالعة این دورة آموزشی توصیه می

 این کتاب: بخشش خدا، آزادی ما -1 

 مقدس شریف. مقدس فارسی تفسیری، یا مژده برای عصر حاضر و یا کتابکتاب -2 

 .ESV (English Standard Version)مقدس انگلیسی در صورت لزوم کتاب

 د. شومقدس یافت مییاب و چند نقشة جغرافیایی که معموال در پشت کتابکتاب آیه

 مداد و یا خودکار. -۳ 

 . ۴×۶و یا  ۳×۵های کارت برای یادداشت در اندازه -۴ 

شروع کنید. هرچند « مقدسسیری در کتاب»اید، بهتر است که با مطالعة کتاب مقدس آشنا شدهاگر برای نخستین بار با کتاب

« فراخوانی خدا، آزادی ما»کتاب کنونی به نام کنیم، اما به عنوان بخش الزم و ضروری مطالعة که این کتاب را توصیه می

 شود. محسوب نمی

نماییم. الیت( را برای خط کشیدن زیر عبارات و یا کلمات توصیه میبه کار بردن مداد رنگی یا قلم جوهری رنگی )های

ا در این سیر و سفر در برداری برای ثبت افکار و نظریات خود استفاده نمایید تا شما رهای نتتوانید دفتر و یا کارتمی

 مقدس کمک نماید. کتاب

ای منظم و روشی توانید به تنهایی آنها را مطالعه کنید. با برنامهاند که اگر مایل باشید میها به صورتی تهیه شدهاین درس

رید، با در میان آومثبت قادر خواهید بود که این دروس را به آسانی بیاموزید. در عین حال که اطالعات جدیدی به دست می

کنیم ای را که نیاز به پاسخ دارند، مطرح نمایید. برای دریافت این پاسخ، شما را تشویق میگذاشتن عقاید خود، سواالت پیچیده

 که چند نفر از دوستان خود را برای شرکت در مطالعة این دروس دعوت نمایید. 

مقدس قلب های کتابدریافت کالم خدا باشد. امیدوارم که داستانامیدوارم که از مطالعة خود لذت ببرید و قلب شما آمادة 

 شما را نسبت به محبت عظیم خداوند که از طریق پسرش عیسی به ما عطا فرمود اطمینان بخشد.
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 درس اول

 

 او کودکی شگرف بود
 پادشاه جدید مصر ۲-۱خروج 

 

 ۱بررسی اجمالی درس 

 

 ۳           بررسی

 ۴           مقدمه

          2-1: خروج 1درس 

 ۵         پادشاه جدید •

 8         شفره و فوعه •

 10        در سبدی کشف شد •

 1۳        ای در سرزمین بیگانهغریبه •

 1۶        خداوند به خاطر آورد •
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 مقدمه

شناخت مورد تهدید قرار قوم خدا از زندگی در سرزمین مصر راضی بودند. نیرو و جمعیت آنها پادشاه جدید که یوسف را نمی

زیستند، در میان این بیگانگان که به راحتی در قلمرو فرعون میداد. ببینید که خدا چگونه از این حاکم استفاده نمود تا نارضایتی 

 به وجود آورد. 

شان برخیزاند، بلکه نیاز به تعلیم و آماده کردن رهبر نه تنها خدا احتیاج داشت که این قوم را از بیچارگی و ناامیدی از شرایط

ایط متفاوتی که خدای برای انجام مقاصد عادالنة خود به را از زیر یوغ مصر آزاد سازد. با مردم و شربرای روزی بود که مردم 

 ای داد و حاال زمان انجام آن وعده فرا رسیده بود. او به ابراهیم وعدهکار برد، آشنا شوید. 

بود. بیاموزید که برای والدین چه اهمیتی دارد که از « کودکی شگرف»شود که مادری پی برد که پسرش به سادگی گفته می

ن دریابند که فرزندشان شخصیتی متعالی دارد. این شرایط برای همة ما وجود دارد. هنگامی که با چشم ایمان به روی ایما

 بینیم؟مان میکنیم، آیا افرادی متعالی در زندگیدیگران نگاه می
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 ۱بخش 

صر به سر بردند. وقتی که یوسف برادری شان با صلح و آرامش در مها گذشت و دوازده فرزند یعقوب و خانوادهسالمقدمه: 

که آنها را به مصر آورد، نزدیک به مردن بود، آخرین درخواست خود را به حضور برادران آورد و از آنها خواست که وقتی که 

داده های او را با خود به سرزمینی ببرند که خدا به ابراهیم، اسحاق، و یعقوب وعده کنند، استخوانسرزمین مصر را ترک می

 (.2۵-2۴: ۵بود )پیدایش 

ای بررسی کنیم. الزم است به یاد آوریم که خدا چه سرزمینی را به اسرائیل وعده داده بود. سرزمین اجازه دهید برای لحظه

کردند و از همه چیز برخوردار بودند. خداوند سرزمین مصر را فقط به عنوان وعده، مصر نبود که در آن به راحتی زندگی می

شان به سر ببرند. سرزمین وعده، سرزمین کنعان بود )پیدایش اه برای آنها فراهم کرده بود که در دوران قحطی با خانوادهپناهگ

( اما، سرزمین مصر را جای مناسبی برای خانواده و احشام خود یافتند. بدون تردید، هیچ نارضایتی و یا دلیلی وجود 8: 1۷

زمان مهاجرت فرا رسیده است. چگونه مینی که از آن آمده بودند، برگردند. اما حاال، نداشت که آنجا را ترک کرده و به سرز

گرداند؟ کتاب خروج این مسئله را از ابتدا آورد و به سرزمین وعده بر میخداوند این مردم راضی و خشنود را از مصر بیرون می

قحطی در کنعان، به مصر آمده بودند، از بین رفته  ای جدید و روزی دیگر بود. تمام نسلی که به علتکند. دورهروشن می

دیگر در قدرت بود که یوسف بودند. همانطور که خداوند وعده داده بود، از نسل ابراهیم ملتی عظیم ساخت. و اکنون پادشاهی 

 گردد. شناخت. داستان از اینجا آغاز میرا نمی

 

 را بخوانید. 1۴-1: 1خروج تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8دانیم؟ )آیة حاکم جدید چه می دربارة -1 

 چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۹نگرانی او در آیة  -2 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10آیة سازد؟ )چرا تعداد جمعیت اسرائیل او را نگران می -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کار کند؟ )آیة (. فرعون جدید تصمیم گرفت چه 10کنند )آیة ها برخورد میبا اسرائیلی« گریحیله»مصریان با  -۴

11) 
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 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحت فشار قرار دهد، جمعیت آنها به این سرعت افزایش نخواهد یافت. فرعون فکر کرد که اگر مردم اسرائیل  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ چه می 12شد پیش نیامد. در عوض آیة اما آنطور که تصور می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها ترسیدند. رفتار موذیانة مردم مصر به رفتاری ظالمانه تبدیل شد. توجه کنید در نتیجه، مردم مصر از اسرائیلی -۶

 ( 1۴کار رفته است. فرعون آنها را مجبور به چه کاری کرد؟ )آیة  به 1۴و  1۳که کلمة ظالم دو بار در آیة 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 را مطالعه کنید.  22-1۵: 1خروج تکلیف: 

فرسا و رفتار ظالمانة مصریان، تنها فشاری نبود که فرعون بر زندگی کردن با کارهای سخت و طاقتتلخی  -1

 نگاه کنید. بعد از آن فرعون چه کرد؟  22-1۵به آیات ها وارد ساخت. اسرائیلی

 ــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــ . های عبرانی را نام ببرید. ــــــــالف. قابله 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶ب. فرعون به آنها چه دستوری داد؟ )آیة  

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۷شود؟ )آیة ها گفته میپ. چه چیزی دربارة این قابله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــ1۹ت. فرعون آنها را احضار کرد و نافرمانی آنها را مورد بازجویی قرار داد. پاسخ آنها چه بود؟ )آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( خداوند چه اتفاقی را به وجود 21و  20برای اینکه از خدا بیشتر از فرعون ترسیدند، خدا با آنها چه کرد؟ )آیات  -2

 آورد؟ 
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 لف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــ22اما فرعون دست بر نداشت. آخرین دستور او به تمام مردم مصر چه بود؟ )آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

ها، هر دو سازد که تاریخ را برای مصریان و اسرائیلیچند آیه در فصل اول خروج، صحنه را برای نمایشی مهیا میبازتاب: 

در مقابل فرعون ایستادگی کردند. ترس از خدا سبب شد که از فرمان فرعون  «نه!»دهد. شفره و فوعه گفتند: تغییر می

کردید؟ این ای تامل کنید و بیاندیشید که اگر زندگی شما در خطر بود که میآسانی نیست. لحظهسرپیچی نمایند و این کار 

خواستند به والدین عبرانی ها نمیزنان از نظر روحانی قوی بودند. شغل آنها به دنیا آوردن نوزادان بود و نه کشتن آنها. قابله

 . خیانت کرده و از فرعون در عملی ظالمانه اطاعت نمایند

 

ها به دروغ گفتند که به قابلهتوانیم سوال کنیم که آیا کار درستی بود که شفره و فوعه به فرعون دروغ گفتند؟ میکاربرد: 

 موقع برای زایمان نرسیدند. 

 چه زمانی نگفتن حقیقت جایز است؟ آیا هرگز چنین زمانی وجود دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اید که شفره و فوعه تصمیم گرفتند که نه از انسان بلکه از خدا اطاعت نمایند. آیا هرگز خود را در شرایطی یافته -2

 خواستید رابطة خود را با خداوند و قدوسیت او به خطر اندازید؟میناگزیر بودید بر علیه دستوری رفتار کنید، زیرا ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــالف. چه کسی در آن سهیم بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. نتیجة نافرمانی شما در انجام آن دستور چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کردید و هم ه باشد که شما هم از خدا اطاعت میتوانست وجود داشتای بود و یا میحل خالقهپ. آیا راه

 نمودید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستور را اجرا می

اند. بعضی کار، موقعیت و یا موقعیت های دشواری تحمل کردهگروهی در اثر اقدامات آگاهانة خود عقوبت -۳

اند. آبرو و حیثیت و سوابق از بین رفته. و این همه در مقابل رنجی که مردم سرتاسر ز دست دادهاجتماعی خود را ا

رحمانه ای با رفتار خشن و بیآید. عدهاند، به نظر ناچیز میمتحمل شده« اطاعت از خدا و نه از انسان»دنیا به خاطر 

 دهند.ری به عیسای مسیح از دست میشان را به خاطر اعالم وفاداشوند و بعضی حتی زندگیمواجه می
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 گیرم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا جدی می« اطاعت از خدا و نه انسان»الف. چقدر جدال با  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، رفتار مسئوالنه، وجدان پاک و عمل شرافتمندانه دشوار است؟ ـــــــــــب. در چه مواردی گفتن حقیقت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ران را ناامید ام؟ آیا دیگپ. آیا با ترسیدن از دیگران و نتایج آن بیشتر از ترس از خدا، خود را ناامید کرده

 ام؟ با احساس تاسف و پشیمانی چه کار کنم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آورد. خداوند وفادار است. محبت و وحشت به ما روی میهرگز نباید احساس ناامیدی کرد، حتی اوقاتی که ترس 

دهد که دوباره در شرایط دشوار بخشد و به ما قدرت میبخشد. او ما را میکند و به ما امید میخداوند ما را بلند می

 محکم بایستیم.

 

شود زیرا قدرت ما می بخشد که نیروی خداوند، قدرتبه ما اطمینان می 1۴-1۳، 11-10: ۶افسسیان به خاطر سپردن: 

های یادداشت خود بنویسید و این آیات را روی کارت« محکم بایستید!»، «قوی باشید!»شود. عظیم او در عیسی از آن ما می

 از حفظ کردن آنها لذت ببرید و خود را برای موقعیتی آگاهانه، مصمم و مشتاق به اطاعت از خداوند و نه انسان، مسلح سازید. 

 

کند. به من ندا، با خواندن داستان شفره و فوعه دریافتم که قدرت تو در آنها کار کرد و همین قدرت در من کار میخداودعا: 

یاری ده که به نیروی تو تکیه کنم تا حرف درست و عمل درست را انجام دهم. این افراد به تو ایمان داشتند. آنها در قدرت 

خواهم چنان زندگی کنم که اعتماد به تو را در دند. من نیز به تو ایمان دارم و میمحبت تو زیستند و با اطاعت به تو پاسخ دا

 اعمالم نشان دهم. 
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 ۳بخش 

ها بر آن بودند که سرزمینی را که به ابراهیم وعده داده شده بود، تصاحب ناپذیر است. اگر اسرائیلیتغییر اجنتابمقدمه: 

رفت و همه چیز به خوبی ادامه داشت تا آنکه جمعیت اما، همه چیز به خوبی پیش می شدند.نمایند، بایستی از مصر خارج می

شناخت، مورد اسرائیلیان افزایش یافت و به صورت ملت بزرگی در سرزمین مصر در آمد و فرعون جدید که یوسف را نمی

 تهدید اسرائیلیان قرار گرفت. 

خصوص، فرعون در این زمان بهآمد. رضایتی از شرایط زندگی به وجود میبرای آنکه جنبش و نقل و انتقال رخ دهد، بایستی نا

فرسا آنها را تحت فشار قرار دهد. مردم اسرائیلیان را به بردگی بکشاند و با کار سخت و طاقتگری جدید تصمیم گرفت با حیله

که فرزندان پسر عبرانیان را به رود نیل  دادند تا جاییمصر از اسرائیلیان وحشت داشتند و آنها را مورد ظلم و ستم قرار می

 رسید. انداختند. بدون شک فریاد همه برخاسته بود به طوریکه در تمام سرزمین به گوش میمی

ناپذیر ها نقشی در این آشوب اجتنابنماید. تمام شخصیتکتاب خروج شخصیت اصلی این داستان تاریخی را معرفی می 2فصل 

 م خود را آماده کرد که به سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری بود، یعنی به کنعان برگرداند. ایفا کردند که خداوند قو

 

 کنید اسامی این افراد را در دفتر خود بنویسید. را بخوانید. هنگامی که این فصل را مطالعه می 2خروج فصل تکلیف: 

 

کنیم که از نسل اسرائیلی میبه خانوادة مخصوص  شروع کرده نگاهی 1ها چه کسانی هستند؟ از آیة این شخصیتتمرین: 

 (.۳۴: ۳0قبیلة الوی است. اگر به خاطر داشته باشید، الوی سومین پسر یعقوب و لیه است )پیدایش 

شود که یک مرد و یک زن ازدواج کردند و زن حامله شد و پسری زایید. چیزی غیرعادی گفته می 1: 2در خروج  -1

 ۵ها به خروج فصل را به عنوان آیة مرجع به کار ببرید: )جهت پاسخ به این سوال ۵۹: 2۶ وجود ندارد. کتاب اعداد

 مراجعه نمایید. مترجم(

 الف. نام پدر چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. نام مادر چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ 

اش امیدوار بود که دختری در شکم داشته باشد، اما پسری توان تصور کرد که این زن در تمام مدت بارداریمی -2

 بیند؟میچه  2زایید. به جای آنکه ناامیدی از به دنیا آوردن پسر را ابراز نماید، پس از نگاه کردن به نوزاد پسر در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خواست که پسرش را در آب رود نیل بیاندازد، وقتی که برای چند ماه یوکابد تواست نوزاد را پنهان کند. او نمی -۳

 کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توانست کودک را پنهان کند، چهدیگر نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیاندازید.  1۴: ۶دایش آورید که در آن از قیر استفاده شد؟ نگاهی به آیة مرجع پیواقعة دیگری را به خاطر می -۴

 بینید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز این دو وسیلة نقلیه روی آب میچه شباهتی در هدف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتد. شود که خواهرش در فاصلة معینی ایستاد که ببیند چه اتفاقی برای برادرش میگفته می ۴: 2در خروج  -۵

 نام خواهرش چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵۹: 2۶طبق کتاب اعداد 

ند. دختر فرعون سبد را دید. تنی به رود نیل رفتشود که دختر فرعون و کنیزانش برای آبگفته می ۵در آیة  -۶

 بعد چه اتفاقی افتاد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزاد عبرانی کشف شد، مریم خواهر نوزاد نزد دختر فرعون رفت. مریم چه پیشنهادی به دختر پس از آنکه ن -۷

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷فرعون داد؟ )آیة 

 بازتاب: 

 یافت کرد. چند لحظه به این واقعه بیاندیشید...مریم یوکابد را یافت و مادر فرزندش را از دختر فرعون در -1 

که فرزندتان را بدون این ترس که در رود نیل افکنده شود، پس بگیرید؟ هرچند چه احساسی دارید الف. 

 که نوزاد فرزند شما بود، حاال به دختر فرعون تعلق دارد و تحت حفاظت اوست. ــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که بچه تا حدود چهار یا شش سالگی با یوکابد بود. تصور دانیم اما گفته نمیب. به طور یقین نمی

رای زندگی کنید تاثیری که این مادر بر پسرش گذاشته بود که او را پرورش داد و در دوران خردسالی او را ب

 اصول و آدابی را که به عنوان مادری اسرائیلی مایلید به فرزندان بیاموزید بنویسید:در خانة فرعون آماده کرد. 

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 
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کنید چه چیزی در او دید؟ فکر می«. فرزندی زیباست»و دید که دانیم که یوکابد به نوزاد نگاه کرد می 2در آیة  -2

 مراجعه کنید.  2۳: 11کنند، دریافت؟ همچنین به عبرانیان مادران که به نوزاد خود نگاه می آیا چیزی متفاوت از سایر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای خواهد اید که پی ببرید چه کودک عالیاگر فرزندی دارید، آیا با تحسین و حیرت به کودک خود نگاه کرده -۳

 تان را دشوار ساخته است. به چه موردی پی بردید؟شد؟ یا شاید ابری چشمان شما را پوشانده و دیدن زیبایی کودک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانید تان فرزندی عالی هستید؟ میاید که در چشم خالقافتهاید و دریدربارة خودتان چه؟ آیا به خودتان نگاه کرده -۴

فرزندم تو را »گوید: کند و میدارد و به چشمان شما نگاه میبشنوید که او صورت شما را در دستان خود نگاه می

 یابید؟توانید لذت و خوشی او را احساس کنید و رضایت و تایید او را در خلقت خود ب؟ می«بسیار عالی خلق کردم!

 کنید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچنانکه مورد نظر او بود احساس می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دا از شما بسیار خشنود است و خواهدآورد که خبه یاد ما می 1۷: ۳صفنیا  -۵

 الف. ــــــــــــــــــــــــ بر شما با ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. او خواهد ـــــــــــــــــــــ شما را با ـــــــــــــــــــــــــ خودش، و  

 ـــــــــــــــ !پ. او خواهد ـــــــــــــــــــــ بر شما با صدای بلند ــــــــــ 

 فقط در نظر آورید!

آموزگاران، رهبران  –شوم نگرم و با افراد مختلفی در زندگی روبرو میپدر آسمانی، هنگامی که در زندگی به اطرافم میدعا: 

فرزندی »به من توانایی عطا کن که آنها را مانند  –کلیسا، کارفرمایان، همکاران، مقامات رسمی دولتی، خدمتگزاران جامعه 

بینم. به یادم بیاور بینم و فقط خطاهایم را میارزش میکنم و خود را کم و بیوقتی که خود را در آینه نگاه می ببینم.« عالی

هستم. تو مرا کودکی بسیار خوب خلق کردی. تو مرا از آن خود « فرزند عالی»که تو از من بسیار راضی و خشنودی و من 

 ستایم چون مرا آگاهانه و بسیار خوب آفریدی. ی تو را میساختی. با شادی و سپاسگزار
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 ۴بخش 

به کار آمد. پسرش با امنیت به خانه و به آغوش او برگشت تا زمانی که بزرگتر شد. سپس وقت آن  نقشة یوکابدتمرین: 

 رسید که کودک را به دختر فرعون برگرداند تا به او تعلق گیرد. 

کند و به او شود. دختر فرعون او را پسر خود اعالم میگذاری میکه کودک نام شودابتدا گفته می 10در آیة  -1

ـ است. معنی این اسم چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنامی می  دهد. اسم او ــــــــــــــــــــــــ

معمولی نبود. او در  موسی کودکی عبرانی بود که در خانوادة مصری پرورش یافت و در آن زمان آن خانواده -2

دانست که فردی عبرانی است. به عنوان مردی توانیم حدس بزنیم که کامال میدربار خود فرعون تربیت یافت و می

 کرد چه اتفاقی افتاد؟جوان از زندگی و کار دشوار عبرانیان کامال آماده بود. وقتی که یک روز قوم خود را مشاهده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــ1۴-11)آیات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــعمل او چه نتایجی به بار آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

کشد، موسی چه کار کرد؟ )آیة در دفاع از یک عبرانی، فرعون او را مییک مصری از ترس اینکه برای کشتن  -۴

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۵

اما موسی از فرعون فرار کرد و در سرزمین مدیان ساکن شده و در کنار چاهی »... گوید: میبه سادگی  1۵آیة  -۵

 اما باز هم نبایستی به سرعت از این سه حرکت گذر کرد. « نشست.

موسی چه نسبتی با فرعون داشت؟ آیا موسی با این مرد بزرگ شده « موسی از فرعون فرار کرد...»الف. 

ست؟ فکر کنید کسی که در دربار فرعون که قدرتمندترین مرد مصر است پرورش دانکه او را نوة خود می

 ــــــــــــــــداند این مرد قصد دارد او را بکشد؟ کنید که مییافته چه احساسی دارد؟ چرا احساس می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که زمینی را که در زمان خروج و  ای استفاده کنیداز نقشه« و در سرزمین مدیان اقامت کرد...»... ب. 

دهد. دلتای رود نیل در مصر، سرزمین جوشن و رمسیس را پیدا تسخیر کنعان، سرزمین مدیان را نشان می

سپس از دهد. آغاز کرد نشان میای را که سفر خود را به مدیان تصویر عمومی منطقهکنید. این اماکن، 

جنوب رود نیل به غرب دریای سرخ حرکت کنید. در جنوب تا به شبه جزیرة سینا ادامه دهید. از شرق به 

باشد. راه سوی گوشة شرقی دریای سرخ سفر کنید. سرزمینی که در شرق واقع است، سرزمین مدیان می

تر ساخت و . کوه سینا سفر را طوالنیی بودفاصلة زیادسهل و آسانی به طرف مدیان وجود نداشت. 
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ای را زیر پا بگذارد تا از خشم فرعون صحراهای پهناور هیچ امنیتی نداشتند. آیا الزم بود که چنین فاصله

 کنید که او آنجا را انتخاب کرد؟دانیم که چرا موسی مدیان را انتخاب نمود. چرا فکر میدر امان باشد؟ نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشت که شود که این چاه در یک وادی قرار تصور می «و روی زمین کنار چاه آبی نشست...»... پ. 

رسد که کرد، به نظر میدادند. از آنجا که این چاه آب تمام منطقه را فراهم میشان آب میبه گله چوپانان

شود که موسی خستگی داستان از این چاه آب شروع میمحل اجتماع مردم و صحبت و گفتگوی آنها بود. 

 کند. سفر طوالنی و سخت خود را برطرف می

 (1۷-1۶: 2ر چاه آب بود چه اتفاقی افتاد؟ )خروج زمانی که موسی کنا -۶ 

 الف. چه کسی آمد که از چاه آب بکشد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 پدرشان چه کسی بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.   

 کشیدند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآب از چاه میپ. چرا آنها   

 چه اتفاقی رخ داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۷در آیة ت.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــث. موسی چه کار کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

خواهرها زودتر از معمول به خانه برگشتند. این برای پدرشان یترون سوال برانگیز بود. آنها تمام واقعه را برای  -۷

توانیم تجسم کنیم که مهمان چندانی به پدر گفتند که موسی به کمک آنها آمد و به گوسفندان آنها آب داد. می

به تمام سواالت توجه کنید. مطمئنا با این هفت دختر، ز این رو دیدار موسی برکت بزرگی بود. سوی چاه آب نیامد، ا

 21نوازی یترون را پذیرفت. دیگر چه چیزی از آیات نپدر مشتاق مالقات این مرد جوان بود. موسی دعوت و مهما

 آموزیم؟می 22و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. نام همسر او چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــ 

 چه بود و معنی این نام چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. نام پسرش  

 (۳0: ۷پ. پس، موسی به عنوان یک چوپان برای ــــــــــــــــــ سال در مدیان زندگی کرد. )اعمال  

 آموزیم؟چه می 2۳: 2.. در خروج در ضمن، در مصر. -8

 الف. چه اتفاقی برای این فرعون رخ داد؟ پدربزرگ موسی بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ها آمد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. چه بر سر اسرائیلی 

 

 (:2۵-2۴: 2روج )خآموزیم؟ دربارة خدا چه می

 و خدا ــــــــــــــــــــــ غرغر کردن آنها را •

 و خدا ــــــــــــــــــــــ پیمان خود را •

 خدا ــــــــــــــــــــــــ مردم اسرائیل را •

 و خدا ــــــــــــــــــــــــــ .  •

گونه است، توصیف نمایید. آیا عقیده دارید دانید چآورید و میدر زمینة این چهار عمل خدا، خدا آنطور که در نظر می -1

هایی را که به شما داده است به کنید که وعدهداند؟ آیا باور میشنود، اندوه و عذاب شما را میکه خدا غرولند شما را می

با نمونة رفتار  بیند و از نزدیکدانید که خدا شما را در نظر دارد و شرایط کنونی، رفت و آمد شما را میآیا می آورد؟یاد می

دانید که او نگران شماست و به احساس تقصیر، طرد شدگی و روابط از هم گسیختة شما و عادات شما آشناست؟ آیا می

 کند؟ دعاهای شما چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنود، عهد کند که بدانید و باور کنید که خدا که خالق شماست، غرولند و شکایت شما را میبرای شما چه فرقی می -2

 نماید، و به فکر شماست: ــــــــــــــــــــــآورد، مانند فرزندش از شما مراقبت میو پیمان خود را با شما به یاد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

های شماست آورد و نگران تمام کارها و راهشنود، به خاطر میبا کلمات خودتان، با خدای پدر، پدری که صدای شما را میدعا: 

 صحبت کنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

ها ناراضی اند. اسرائیلیها شناسایی شدهچیز در جای خود قرار دارد. شخصیت ممکن است احساس کنیم که همهمقدمه: 

کنند و آمادة یک تغییر و دگرگونی هستند. آنها برای آزادی به سوی شمار خود ناله و شکایت میهای بیهستند. آنها از ناراحتی

خداوند عهد و پیمان خود را با آنها به یاد آورده است. و شان را شنیده است. اند. خدا شکایات و فریاد خشمخدا فریاد بر آورده

 نگرد، قلب خداوند از محبت و شفقت لبریز شده است. زمان عمل فرا رسیده است. او به قوم خود در جوشن می

 

رد. ها را فورا از اسارت آزاد نکممکن است که حیرت کنیم که چرا خدا قدمی بر نداشت و با قدرت خودش اسرائیلیبازتاب: 

 چرا بالدرنگ آنها را نجات نداد؟ 

آسایی گر خود را حرکت نداد و یا کلمة معجزهشان را دید چرا عصای معجزهاگر خدا فریادشان را شنید و شرایط -1

داد؟ مثال رابطة والدین و فرزند را تصور کنید. آیا نگفت که همه چیز بهبود یابد؟ آیا برای خدا چنین کاری معنی می

شود؟ اگر کودک در ن یک کودک از ناراحتی و یا شرایط دشوار، ضرورتا بهترین اقدام محسوب مینجات داد

چه چیزهایی از مشکالت زندگی های زندگی قرار نگیرد در چه مواردی ممکن است شکست بخورد؟ سختی

 ــــــــــــــــــدهندة رشد و پرورش یک شخصیت باشد؟ ـــــــــــتواند نشانهایی میآموزیم؟ چه نمونهمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدا به ابراهیم گفت که چه اتفاقی برای  1۳: 1۵در پیدایش ها فریاد بر آوردند و خدا فریاد آنها را شنید. اسرائیلی -2

چه مدتی در بردگی خواهند بود؟ ــــــــــــــــــــــــ . به خاطر بیاورید که از زمان  دهد؟ تانسل او روی می

یعقوب و دوازده پسرش چندین نسل گذشته است. رابطة نزدیک با خدا به همان صورت که با اجدادشان بود، مشاهده 

، که او کی بود، و چه انتظاری از آنها شناختندشد. الزم بود رابطة خدا و قوم او پرورش یابد. بایستی خدا را مینمی

داشت. او سوگند خورده بود که خدای آنها باشد و آنها را قوم خود ساخت، اما الزم بود آنها معنی و مفهوم این رابطه 

آموختند. چه چیزهای بایستی اطاعت کردن را میرا بیاموزند. بایستی دربارة خدا نسبت به خودشان بیاموزند. و نیز می

 ری الزم بود انجام شود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها بتوانند به سرزمین کنعان مراجعت کنند و که اسرائیلیخواست مهیا کند قبل از آنچه چیزهایی خداوند می -۳

 زمین را در اختیار خود بگیرند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چه اقدامی الزم بود از آنها اجتماعی متحد بسازد که مردم آن سرزمین را تهدید نماید. چه کاری الزم بود که  -۴

 شان به کنعان صورت پذیرد؟ ــــــــــــــآنها را در راه سفر قدرت بخشد و همة این موارد بایستی قبل از حرکت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ها، طاقتی در دشواریدر اثر بیکنم از تنبیه و ناراحتی سر باز زنم. خواهم به راحتی خارج شوم. سعی میمن اغلب میدعا: 

خواهم که شخصیت خود را در من بنا کنی. مرا قادر بساز که گیرد. خداوندا من میآنچه را که مایلی انجام بدهی، صورت نمی

گیرد، بلکه هنگامی که مجبور گذرند، انجام نمیبفهمم و بپذیرم که بنا شدن یک شخصیت، هنگامی که مسائل به راحتی می

باالتر از همه، خداوندا، به من گیرد. به سوی تو رو کنم و بر وفاداری حضور تو در زندگی تمرکز نمایم، صورت می شوممی

گیرد بر خود هموار سازم. با . باشد که هرچه در راهم قرار میتر استتعلیم ده تا بفهمم که رابطة من با تو از همه چیز مهم

 کنی. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و بهبودی دیگران استفاده میاین اطمینان که تو از آن برای خیریت م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس دوم

 

 خدا او را فرا خواند
 ـ هستم آنکه هستم ۴-۳خروج 

 

 

 ۲بررسی درس 

 

 18           بررسی

 1۹           مهمقد

 ۴-۳: خروج 2درس 

 20         بوتة سوزان •

 2۳        مبارزه با فراخوانی خدا •

 2۶         خدای صمیمی •

 28         عالقهرهبری بی •

 ۳0         بازگشت به مصر •
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 مقدمه

پایان یافت. خدا شکایت ایشان را شنید، عهدی را « دانستخدا شنید... به خاطر آورد... دید... و خدا می»درس اول با کلمات 

ها به نظر در تمام این ساله یاد آورد. خدا درد و رنج قوم خود را دید و فهمید. ، اسحاق و یعقوب بسته بود بکه با ابراهیم

دانست و در فکر آنان بود. حال در زمان مناسب رسید که خدا خیلی دور و از زندگی قوم خویش کنار رفته است، اما خدا میمی

 خدا آمادة انجام وعده بود!

اید که چقدر تصمیم هرگز فکر کردهبرای روبرو شدن با موسی استفاده کرد؟ خدا موسی را کجا یافت؟ از چه طرقی خداوند 

تر است درست وقتی که خدا با شما صحبت کند؟ ببینید موسی چه پاسخی به نقشة خداوند داد و خدا از او خواست گرفتن آسان

های گاه خداوند پی ببرید. با اندیشههای جدیدی از شخصیت خدا را کشف کنید و به اهمیت زندگی از دیدکه چه کار کند؟ جنبه

 خدا در تصویر کلی برای زندگی مردم چالش کنید. 

خداوند بر آن بود که عهد خود را نگاه دارد و موسی را برای این هدف انتخاب کرد. موسی رهبر انتخاب شده از جانب خدا بود. 

 پذیر سازد؟ توانست غیر ممکن را امکانیزی میرساند با دقت توجه کنید. چه چبر آنچه که موسی را به این مقام می

کند. اساس این سرگذشت بر پایة رهبر خداوند قرار ندارد، بلکه بر اساس کسی قرار دارد که که این رهبر از او اطاعت می

ا پیروی رهبران بایستی پیروی نمایند. موسی به پیروی کردن دعوت شده بود. وارد داستان شوید و ببینید که چگونه موسی ب

 کند. قدرتمند، خدمت می« من هستم»از 
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 ۱بخش 

اند. با صرف وقت تمام داستان را بخوانید. شبه جزیرة سینا، بسیاری از مردم داستان موسی و بوتة سوزان را شنیدهمقدمه: 

باشید که سواالت و مشاهدات خود را  دهید، به خاطر داشتهکوه سینا و مدیان را پیدا کنید. در حالیکه به مطالعة خود ادامه می

 در دفترتان بنویسید. 

 

 را بخوانید. 1۷: ۴-۳خروج تکلیف: 

 

در روز مشخصی گله را در نزدیکی کوه کرد. شود که موسی به عنوان چوپان از گلة پدر زن خود مراقبت میگفته میتمرین: 

 چرانید. بود، مینامند و دورتر از خانة خودش حوریب که آن را کوه سینا نیز می

 موسی به چه چیزی پی برد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳و  2در آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رسد. مشهود است که بوتة با درجة حرارت بسیار باال چندان غیر عادی به نظر نمیسوختن یک بوته در صحرا  -2

 ( ـــــــــــــــــ2گیرد. چه امر غیر عادی در این واقعه وجود دارد؟ )آیة کریوزوت در حرارت بسیار باال آتش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه کسی از داخل بوته بر موسی ظاهر شد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

ای در بیابان پیدا شد، فرشتة خداوند با کی بود؟ وقتی که هاجر از سارای فرار کرد و نزدیک چشمه« فرشتة خداوند»

 آموزیم. بیشتر می ۳(. دربارة این فرشتة خداوند در چند آیة بعدی در خروج فصل 10-۷: 1۶یش او صحبت کرد )پیدا

، بوتة سوزان موسی «این واقعة عجیب را ببیند»از روی کنجکاوی، چرا وقتی که موسی به بوته نزدیک شد تا  -۴

 چه کسی از داخل بوته او را صدا زد؟ (۴را نسوزانید؟ وقتی که موسی به بوته نزدیک شد که آن را آزمایش کند، )آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ برای چه خدا او را از داخل بوته صدا کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پاسخ موسی چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۵

 چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵ن خدا در آیة فرما -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 را به موسی شناساند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خدا خود را چه اعالم کرد؟ چگونه خدا خود ۶در آیة  -۷

 العمل فوری موسی چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــدانست که او کیست. عکسبه طور آشکار، موسی می -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسی که در محیطی مصری پرورش یافته، تعلیم دیده و تحصیل کرده بود، چگونه خدا را شناخته بود؟ فکر  -۹

 کنید که دختر فرعون دربارة اصل و نژادش به او چیزی گفته بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند:خداوند دربارة سه مورد مهم نقشة خود با موسی گفتگو می -10

 : خداوند چه دیده و چه شنیده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷الف. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگرانی خداوند از چیست؟ ـــــــــــــ 

 : تصمیم خداوند چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8آیة ب.  

ـ خارج کند و به ــــــــــــــــ   ـــــاو نقشه دارد که آنها را از ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازگرداند.  

گوید که فریاد آنها را شنیده و سختی آنها را دیده است. چه کسی باید خداوند می 10-۹پ. سپس در آیة 

 آنها را از مصر بیرون بیاورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ب:بازتا

او « و، موسی من تو را انتخاب کردم!»در حیرتم که اگر حتی به فکر موسی رسیده بود که خدا به او بگوید:  -1

سازم که کنم، و قوم خود را آزاد میآیم، مصر را تسخیر میمن از میان ابرها به پایین می»نشنید که خدا بگوید 

بایستی که ممکن است خدا چنین چیزی بگوید، یا حتی میشاید موسی فکر کرد « بتوانند به سرزمین وعده بروند.

توانید در نظر بیاورید که در تمام مدت که گفت، اما بدون شک او نگفت که چنین کاری خواهد کرد. میچنین می

داد تا آنکه خدا به قسمت آخر حرف خود رسید؟ شما چگونه کرد، موسی با موافقت سر تکان میخداوند گفتگو می

 کنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت خود انجام نداد؟ خداوند قادر بود همة کارها را بسیار باز هم در حیرتیم که چرا خداوند همة کارها را به دس -2

برگزید که از مخلوق خود برای آزاد دانیم که او خالق زمین و آسمان است، پس چرا میآسان و ساده انجام دهد. زیرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساختن اسرائیل از بردگی مصر استفاده کند؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

 بازتاب بیشتر:

برو، من تو را »ایم تامل کنیم. خدا گفت، قبل از آنکه به داستان ادامه دهیم، الزم است بر آنچه آموخته -۳

انتظار « من با تو خواهم بود»گفت:  12و خدا در آیة « من کی هستم که باید بروم...»موسی گفت: « فرستم...می

. فقط فرصتی بده که این گوسفندان را به مدیان کنمحتما، میرم این کار را می»داشتیم که موسی چه بگوید؟ 

 از دیدگاه خداوند، تنها چیزی که موسی دربارة این ماموریت الزم بود بداند چه بود؟ ـــــــــــــــــــ« برگردانم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر بروم « »من کی هستم که باید بروم؟»به چه سرعتی شک و تردید و سوال در ذهنش به وجود آمد؟  -۴

کنم من برای این کار نیستم. من چهل سال دانم، فکر مینمی« »پرسند چه کسی مرا فرستاده است؟ها میاسرائیلی

چرا از میان تمام مردم مرا « »شناسند.نمی مردم مراپیش آنجا را ترک کردم. فرعون جدیدی در آنجا وجود دارد. 

 «ناچارم که بروم؟« »انتخاب کردی؟

توانید این شرایط را درک کنید؟ آیا در زندگی شما زمانی بوده که احساس کردید وظیفة سنگینی میالف. 

 ـــــــــــتوانید آن را انجام بدهید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه عهده دارید و نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب. چه سواالتی به فکرتان رسید؟ آیا سواالت برای اطمینان یافتن بود؟ و یا از روی شک و تردید بود که 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا شما قادر به انجام این مسئولیت هستید یا نه؟ ـــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های مشابهی را امروز امکان دارد خداوند به ما بدهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه مسئولیت -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

کند که تعمید گیرنده فرزند در تعمید خداوند اعالم میهر فرد مسیحی از جانب خداوند به کاری فرا خوانده شده است. تعلیم: 

تواند شان نمایندة خداوند باشند. فراخوانی خداوند برای کسی میه در تمام امور زندگیاو است. فرزندان خداوند مسئولیت دارند ک

مراقبت صادقانه و از صمیم قلب از والدین کهنسال باشد. در این پرتو، دربارة تالش و کوشش در اطاعت در این موارد بیندیشید 

 که با شرایط معمولی تفاوت دارد.

 



2۴ 

WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 یابد: بازتاب ادامه می

 اید که خداوند شما را فراخواند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهایی قرار گرفتهر چه سختید -۶ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

برد... شاید این دعوت برای تلفن ستان بود و یا در تنهایی به سر میشاید این فراخوانی در مورد دیدار کسی در بیمار

کردن به کسی بود که به ذهن شما آمد تا بتوانید به او اطمینان دهید... شاید خدا از شما خواست که در خانه به افراد 

ی برای رسیدگی کردن به خانواده خدمت کنید... یا موقعیت سختی را در کار و شغل خود بپذیرید... یا شاید فراخوان

خانمان و یا غذا دادن به گرسنگان در شهر شما بود... شاید دعوت بر این بود که سرپناهی برای افراد مستمند افراد بی

 فراهم کنید... افکار خود را بنویسید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« بگویم چه کسی مرا فرستاده؟»یا « من کی هستم؟»و یا « چرا من؟»اید: جواب شما چه بوده است؟ آیا پرسیده -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــچگونه به این سواالت پاسخ داده

 توان به فراخوانی خداوند پاسخ داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز چه راه دیگری می -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دهد. موسی باید برود!کند به سواالت موسی پاسخ دهد. اما هرگز خدا تصمیم خود را تغییر نمیپس، خدا شروع میتمرین: 

 گفت؟ چه کسی او را فرستاد؟ اسم او چیست؟ ــــــــــــــــــــــــها میموسی باید چه چیزی به اسرائیلی -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 خدا دیگر چه چیزی گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۵در آیة  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اولین دستوری که خدا به موسی داد این بود که با رهبران مالقات و مشورت کند. موسی دستور داشت که به  -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶آنها چه بگوید؟ )آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گوید که از شرایط آنها کامال (. خداوند به قوم خود می1۷-1۶کند )آیة توجه کنید که بعد از آن خدا چه کار می -۴

ا از درد و ناراحتی بیرون بیاورد. این دهد که آنها رداند که چگونه با آنها رفتار شده است و قول میآگاه است. و می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ امر چه افکاری در شما ایجاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوید. بعضی از آن موارد که خدا به ( بقیة سرگذشت را به موسی می22-18: ۳خداوند توسط آیات )خروج  سپس -۵

 چه بود؟شود موسی گفت با آنها روبرو می

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــ  

 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ۳بخش 

چه حقایقی را دربارة خداوند آشکار  ۳خروج برسیم، ببینیم که فصل  ۴قبل از آنکه به فصل آموزیم: دربارة خدا چه می

اندیشند که اگر خدا واقعا برای سازد. بعضی از مردم عقیده دارند که خداوند از خلقت خود بسیار دور شده است. آنان میمی

کرد. در کتاب نقشة خدا، انتخاب ما، پی بردیم داد، بدون تردید از همه چیز بهتر مراقبت میآنچه که خلق نمود، اهمیت می

را بررسی کنید و به مراقبت، محبت، و شفقت  ۳که گناه تا چه حد ویرانگر است و چگونه دنیا را به نابودی کشانده است. فصل 

 ید. و نزدیکی خدا به قوم خود توجه کن

 نزدیکی خداوند با قوم خویش مرجع
 خواند.آید. او موسی را به نام میخداوند به پایین نزد بشر می ۴: ۳خروج 

 کند.خداوند خود را به موسی معرفی می ۶: ۳خروج 

  ۷: ۳خروج 

  8: ۳خروج 

  ۹: ۳خروج 

  10: ۳خروج 

  12: ۳خروج 

  1۵-1۴: ۳خروج 

 

در یوحنا کند. شناسند ارتباط برقرار میخلوق خود و آنهایی که او را به عنوان خدا و پدر میخداوند صمیمانه با م -1

من »گوید: خواند زیرا میکند. او شاگردان خود را دوستان خود میعیسی دربارة دوستان صحبت می 1۴-1۵: 1۵

 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــ خوانم، زیرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشما را دوست خود می

دهد کنید؟ او به موسی اطالع میکند مشاهده میای را که خدا با موسی برقرار میرابطه 22-1۶: ۳در خروج  -2

دانستند. او موسی را دوست سازد که دیگران نمیکه چرا اتفاقی رخ خواهد داد. خدا مسائلی را بر موسی آشکار می

 کند.های خود با موسی گفتگو میخدا دربارة نقشه نامد زیراخود می

عالقه است؟ توجه و بیرسد که خدا نسبت به دنیای خود، قوم خود، و خلقت خویش بسیار دور، بیآیا به نظر می -۳

د خواهدهد و میدانید؟ او به شما توجه دارد، اهمیت میای که خدا مایل است با شما داشته باشد چه میدربارة رابطه

خواهد دربارة کار و هدف خود با شما صحبت کند. دوستی چگونه ادامه دارد؟ آیا که او را دوست خود بدانید که می

 دانید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدهندة خود میاید و عیسی را خدا و نجاتبه وسیلة ایمان دوست او شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای بلکه از آن با محبت و تو خلقت خود را رها نکردهبینم. خداوندا، تو را به عنوان خدایی نزدیک، با محبت و پدر میدعا: 

تو در قلب خود داری.  –پیر  سیاه و سفید، غنی و فقیر، جوان و –کنی. جای خاصی برای تمام نوع بشر رحمت مراقبت می

هر چیز را در اطراف خود مقدس ساختی و موسی را به نام خواندی و پایین آمدی و در بوتة سوزان بر موسی ظاهر گشتی. تو 

کنند. شان با یکدیگر صحبت میهایکنند و نیز دربارة نقشههمچنین خود را به نام به او شناساندی. دوستان اینگونه رفتار می

ای پایدار در صحرا آغاز کردید. خداوندا . تو و موسی رابطهگذارندان ترس و نگرانی و اضطراب خود را با هم در میان میدوست

توانم تو را دوست خود بنامم. ای درست با تو داشته باشم. آرزو دارم که دوست تو باشم و بدانم که میمن نیز آرزو دارم رابطه

 ام. رابطة ما با قدرت رشد یابد زیرا در عیسی، من به عنوان دوست به تو پیوند خوردهبا شناختن عیسی آرزو دارم که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 را دوباره بخوانید. بحث و گفتگو بین موسی و خدا ادامه دارد. ۴خروج فصل تکلیف: 

 

دهد که از آنها استفاده نماید تا مردم باور کنند دهد. خداوند دو نشان به موسی میالت خود ادامه میموسی به سواتمرین: 

 که او از جانب خدا فرستاده شده است. 

 چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵-1: ۴اولین نشان در خروج  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8و  ۶دومین نشان در آیات  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سپس خداوند نشان سومی به او داد که اگر دو نشان دیگر را باور نکردند، از آن استفاده کند. خدا به موسی گفت  -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹چه کار کند؟ )آیة 

های خود غرق شده ها و ضعفکنید که موسی فهمید و متوجه شد، اما او هنوز در افکار خود و ترسفکر می -۴

  تواند انجام دهد؟ عالقه و توجه عمدة خداوند چیست؟دهد که موسی چه کاری را نمیاست. آیا خدا اهمیت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10: ۴عذر و بهانة بعدی موسی در خروج  -۵

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچگونه پاسخ می 11وند در آیة خدا -۶

کنید که خداوند خیلی با موسی صبر و حوصله نشان داده است؟ خداوند شرایط انسان را به تا اینجا فکر نمی -۷

دهد رهبر انتخابی داند، اما اجازه نمیرایط انسان را میفهمد. علیرغم اینکه خداوند شداند و میعنوان یک گناهکار می

 گوید، چیست؟ می 1۳: ۴او برای آزادی اسرائیل او را رد کند. با اینحال، مسئلة مشخصی که موسی در خروج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود. خداوند از کوشش خواهد این کار را انجام دهد. این بار خشم خداوند در مقابل موسی برانگیخته میاو نمی -8

شود. خداوند قطعات معینی را در جای خود گذاشته است. این قطعات موسی در عدم انجام این وظیفه، منصرف نمی

 (1۴کدامند؟ )آیة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــپ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 «تو خواهی...»گوید، خداوند می 1۵و در آیة  -۹

 گذاری.بله موسی، تو نزد او خواهی ـــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــ در دهان او می •

 «من خواهم...»گوید، و، خدا می -10

 بله موسی، من با ـــــــــــــــــــ تو خواهم بود و با دهان او و خواهم ــــــــــــــ به •

 هر دوی شما چه کار بکنید.

 «هارون... خواهد...»گوید و، خدا می -11

کند، و او تو را ـــــــــــــ خواهد کرد بله موسی، هارون به جای تو با مردم صحبت میالف. 

 و تو به عنوان ـــــــــــــــــــ با او خواهی بود. 

 موضوع خاتمه یافت!ب.   

این  1۷: ۴دهد. در خروج ن پایگاه را ترک کند، آخرین دستور را به موسی میسپس خداوند قبل از آنکه ای -12

 دستور چیست؟

 الف. دستور داد چه چیزی با خود ببرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــب. هدف از عصای موسی چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

برد. برای آنان که قوم خدا در این درس خواهیم دید که بعضی اوقات موسی عصا را به کار می

 بودند، این عصای فیض و رحمت خداوند بود. برای آنهایی که قوم خدا نبودند، عصای داوری بود.

 

کنید که مصاحبة شما کردید، فکر میاگر شما خبرنگار روزنامة زمان الکساندریا بودید و داستان جالبی را جستجو میبازتاب: 

کردید. چه عنوانی برای آن انتخاب با موسی دارای چه نکاتی بود؟ چه تصویری را در مقالة بخش وقایع ویژة شنبه چاپ می

 ـکردید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 را بخوانید. ۳1-2۷: ۴و  2۳-18: ۴خروج تکلیف: 

 

گردد. د در مدیان بر میکرد به خانة پدرزن خوموسی از ناحیة اطراف کوه حریب، جایی که گوسفندان را چوپانی میمقدمه: 

و دستور گردد. او همسرش صفورا و پسرانش را برای چوپانی ترک کرد و با دریافت دستوری از جانب خدا، به خانه بر می

در راه بازگشت به خانه در چه فکری بود؟ به پدرزن خود یترون « قوم اسرائیل را از مصر خارج کن»خدای پدرانش این بود که 

د؟ چگونه برای صفورا و دو پسرشان توضیح دهد که باید با خانه و زندگی و هر چه که دارند وداع گفته و با او )روئل( چه بگوی

 به مصر بروند و با تمام آنچه ناشناخته است روبرو شوند و سواالتی پیش خواهد آمد که جوابی ندارد؟

ای بود. به مدت افت. حاال مرد بزرگ هشتاد سالهاندیشید که در خانة فرعون پرورش یاش میاو همچنین به دوران کودکی

کرد یاد گرفته بود. خداوند تجارب چهل سال در مدیان به سر برد و تمام سرزمین مدیان را در شبه جزیرة سینا که چوپانی می

او به میراث عبرانی های وسیعی به او داده بود. او بهترین تعلیم و تربیت را در سرزمین مصر کسب کرده بود. شمار و موقعیتبی

خود کامال آگاهی داشت. و مردم خود را تحت فشار بار سنگین کار بردگی دیده بود. او در سرزمینی زیسته بود که بایستی قوم 

دانست کجا زمین فهمید. میخدا را از آن بیرون آورد و به سوی سرزمین وعده رهبری نماید. با چوپانی کردن گوسفندان را می

اش تجربه کرده بود او را آماده ساخت تا به فراخوانی خداوند پاسخ دهد زه پیدا کند. هر آنچه که در مدت زندگیسبز و آب تا

 «قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد.»که به سرزمین مصر رفته، با فرعون صحبت کند و 

 

 تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــ18وقتی که موسی به مدیان بازگشت نزد چه کسی رفت؟ )آیة  -1 

 چه سوالی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2 

 خداوند به موسی چه اطالعی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۹در آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به مصر بازگشتند. طبق دستور خدا موسی با خود آن ـــــــــــــــــــ را در اش بنابراین موسی و خانواده -۴

 (20)آیة  دستش داشت.

خواهد که موسی آگاه باشد که فرعون چه خواهد کند. خدا میرا راهنمایی میجایی در این مسیر، خداوند موسی  -۵

 را بخوانید.  2۳-21خواهد موسی چه پاسخی بدهد. آیات کرد و خدا می
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 برگردد چه کار باید بکند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. وقتی که موسی به مصر  

 اهد داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. اما فرعون چه احساسی خو 

اسرائیل ـــــــــــــــ پسر من است، و »خواهد که به فرعون چه بگوید؟ پ. سپس خدا از موسی می

 .«بگذار پسر من برود که او ممکن است مرا ـــــــــــــــــــــ »، گویممن به تو می

 ( ــــــــــــــــــــــــــ2۷: ۴زرگتر موسی است. خداوند به هارون چه دستوری داد؟ )خروج هارون برادر ب -۶ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موسی را دید. چه پیوندی؟ چند سال  او به کوهستان خدا )کوه سینا، کوه حوریب( سفر کرد و در آنجاالف. 

 سال؟  ۴0بود که از یکدیگر جدا شده بودند؟ حدود 

 ( 28موسی در مورد وقایع به هارون چه گفت؟ )آیة ب. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 سفیدان اسرائیل گفتگو کردند.موسی و هارون با هم با رهبران و ریش -۷

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳0الف. چه کسی سخنگو بود؟ )آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهایی به آنها داد؟ ــــــــــــچه نشانهب.  

 (۳1پ. مردم چه پاسخی دادند؟ )آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 

کنم. تو های یک وظیفه روی شانة من است و احساس ناچاری میکنم که تمام مسئولیتخداوندا، گاهی اوقات فکر میدعا: 

کنی. از تو سپاسگزارم ا حمایت و تشویق کند. تو برای من هم این کار را میهارون را برای پشتیبانی موسی قرار دادی که او ر

که مرا تشویق کنند به خصوص در اوقات  دهیکه خانواده و دوستانم و حتی شاید مردم کلیسا را به حمایت من قرار می

و اعمال نیکوی ایشان بر من بخش آنها دهی. حضور تو از طریق کالم اطمیناندشواری، تو از طریق آنها به من یاری می
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دانیم هنگامی که دو یا سه نفر ها با دیگران سهیم باشم زیرا میها و نیز شادیآشکار است. مرا یاری ده که در هنگام سختی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوند، تو در میان آنها هستی. با هم جمع می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس سوم

 من خداوند هستم
 کنمـ من شما را خارج می ۷-۵خروج 

 

 ۳اجمالی درس  بررسی

 

 ۳۳           بررسی

 ۳۴           مقدمه

 ۷-۵: خروج ۳درس 

 ۳۵         شودنبرد آغاز می •

 ۳8        کار بیشتر، با کمبود کاه •

 ۴0         وضعیتی دشوار •

 ۴۴        اکنون زمان مناسب است •

 ۴۷         مرا بشناس •

 ۴8       اصل و نسب موسی و هارون •
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 مقدمه

ا انجام دهد. خواند که اهداف خود رممکن است کسی بیاندیشد که زندگی آسان است به خصوص وقتی که خدا ما را فرا می

کنید. از اینها گذشته، شما از خدا اطاعت می« فرستم... که قوم مرا بیرون بیاوری...برو، من تو را می»خداوند به موسی گفت: 

به موسی اطمینان داد. اما موسی دریافت که دعوت خداوند، دعوت انسانی « من با تو خواهم بود»سپس خداوند با این کلمات 

ها خوشحال بودند که خدا موسی را فرستاد که آنها حاضر بودند که کارگران خود را آزاد کنند؟ آیا اسرائیلی نیست. آیا مصریان

 دهندة آنها بود؟نجاتآیا واقعا موسی را از اسارت آزاد نماید؟ 

زان انجام ندهد. بلکه بارود روی دهد، خداوند برگزید که کار خود را مانند شعبدهبر خالف اینکه همه چیز آنطور که انتظار می

سفیدان و رهبرانش، و حتی موسی و هارون را با ها و ریشبازانش، اسرائیلیفرعون و شعبده –او مایل است توجه همه را 

دهد چه قرار می« مانند خدا در برابر فرعون...»به خود جلب نماید. توجه کنید که وقتی خدا موسی را « من خدا هستم»اعالم 

ها دشوارتر دهنده از مدیان به مصر برگرداند، در ابتدا زندگی اسرائیلید. چون خدا موسی را به عنوان رهبر نجاتافتاتفاقی می

 از همیشه شد. 

ها بود و آماده بود با دشمن خویش روبرو شود. فرعون نیز تصمیم نداشت که سر فرود اما خدا تسلیم نشد. او قهرمان اسرائیلی

ای برای ا عصایی که قصد داشت به کار ببرد مجهز نمود. دریاببید که از عصا چگونه به عنوان وسیلهآورد. خداوند موسی  را ب

 برقراری عدالت و بخشش برای فرعون و همچنین برای مردم اسرائیل استفاده شد. 

نطور که خدا از موسی خداوند به طریقی عمل کرد که همه بدانند او خداست. ما نیز باید این را به خاطر داشته باشیم. و هما

سازد که ما را از هرگونه اسارتی آزاد سازد، و همه فقط به برای رهایی قوم اسرائیل استفاده کرد، مردم را به زندگی ما وارد می

دهندة اعظم است تجربه این منظور که ما او را به عنوان خدای واحد حقیقی بشناسیم و آزادی او را در عیسای مسیح که نجات

 م. نمایی
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 ۱بخش 

 را مطالعه کنید. ۵خروج فصل تکلیف: 

 

خواستند بلکه به او گفتند که خدای زمان فرا رسیده بود. موسی و هارون با فرعون روبرو شدند. به او نگفتند که چه میتعلیم: 

خدا کیست که »گفت:  ای به این مسئله نداشت. فرعون با ریشخندیاسرائیل چه دستوری داده است. اما فرعون هیچ عالقه

از « کنم.شناسم، و از آن گذشته، اسرائیل را آزاد نمیمن باید از صدای او اطاعت کنم و اسرائیل را رها کنم؟ من خدا را نمی

 داشتند. نظر فرعون این مردان مزاحم بودند و بال و آفتی بودند که بردگان اسرائیلی را از کار خود باز می

رحم مصر آمده بود. در شد و جنگ آغاز شد. خداوند برای نجات قوم خود از فشار سلطة حاکم بی نقشة جنگ و نبرد کشیده

 رسد که موسی و فرعون بر علیه یکدیگر در ستیزند.نگاه اول به نظر می

 را ببینید. ــــــــــــــ و ــــــــــــــــ 1۵-1۴: ۳در حقیقت، نیروهای مقابل چه کسانی بودند؟ پیدایش  -1 

 از زمان واقعه باغ عدن تغییری رخ داده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2 

 گیرد.نبرد برای آزادی روح نوع بشر صورت می 

عت نماید. شناسد و بدون تردید نیازی ندارد از او اطاادبی فرعون نسبت به خداوند واضح است. او خدا را نمیاحترامی و بیبی

 از آنجا که احترامی برای خدا نداشت، بدون شک به پیامبران خدا که موسی و هارون نام داشتند اعتنایی نکرد. 

 بار دیگر، فرعون به گفتند که باید قوم اسرائیل را رها کند. 

 ـــــــــــــــــــهدف و منظور از سفرشان در بیابان چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1 

 ( ـــــــــــــــــــ۳دهد؟ )آیة ها روی میگفتند چه اتفاقی برای اسرائیلیرفتند، به فرعون میو، اگر آنها نمی -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

بینیم که فرعون اعتنایی نکرد و بحث و درخواست موسی و می ۵و  ۴ورد نتیجة خوبی نداشت. در آیة اولین برختمرین: 

کننده نبود. به هارون مبنی بر اینکه چرا فرعون باید بگذارد که مردم اسرائیل برای پرستش خدا به بیابان بروند، چندان قانع

 از آن چه کرد؟ رسد که حاال قدرت در دست کیست؟ پادشاه مصر پس نظر می

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷و  ۶دستور فرعون به سرپرست بردگان و ناظران چه بود؟ )آیات  -1 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 را بخوانید.  1۴ئیل را به کار گرفتند. آیة سرپرست بردگان، فرزندان اسرا 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8دستور فرعون چه تاثیری بر نیروی کار گذاشت؟ )آیة  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شان ها را برای ترک کردن و قربانی کردن برای خدایها چه نظری داشت؟ دلیل اسرائیلیفرعون در مورد اسرائیلی -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چگونه قلمداد کرد؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به چه طریقی کارگران را کنترل کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی از سلطه و های مشابهی در رفتار با مردم داشتند بیاندیشید. نمونهبه افرادی که در قرن گذشته عقاید و راه -۵

 ــــــــــــــــدهد ذکر کنید. این افراد چه کسانی هستند؟ شرایط چگونه است؟ فشار که در جهان کنونی رخ می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــها و سرپرستان به مردم چه گفتند؟ ــــــــــــــــــناظر برده 10در آیة  -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داران کماکان آنها را تحت فشار قرار ها آسان نبود. بردهکار بیشتر، بدون دریافت کاه بدون تردید برای اسرائیلی

داد؟ )آیة ه مقدار معینی کار را به انجام رسانند و وقتی که مقدار کار به حد کافی نبود چه اتفاقی رخ میدادند کمی

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۴

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــ1۵واست آنها چه بود )آیة ناظران از فرعون درخواست کردند، درخبنابراین طبعا  -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــچه انتظاری داشتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ18-1۷پاسخ فرعون چه بود؟ )آیات  -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا به هر صورت تغییر عقیده داده  -10

 دستور داد که بدون داشتن کاه میزان کار تعیین شده، باید به همان اندازه باشد. 

چه »یا « تر شد.اکنون آتش داغ»بریم. ممکن است بگوییم: ما عبارات گوناگونی در چنین مواقعی به کار می -11

تر گاهی اوقات مسائل سخت»یا « اگر طاقت گرما را نداری، از آشپزخانه برو بیرون.»یا « ت را باال برد؟کسی حرار

هرگونه عبارتی را که به کار ببریم، نباید رنج و زحمتی که در سلطة فشار و « تر گردد.شود به جای آنکه آسانمی

 چه صحبتی شد؟  1۹اند. در آیة ن شرایط به ستوه آمدهشود، نادیده گرفت. سرپرستان و ناظران از ایسختی افزوده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرپرستان اسرائیلی گفتگوی خود را با فرعون به پایان رساندند و چه کسی منتظر آنها بود؟ دانستی؟ تو نمی -12

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21( و چه استقبالی! به موسی و هارون چه گفتند؟ )آیة 20)آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــشرایط خوبی نبود. موسی چه اقدامی کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند. دعای او چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال موسی به حضور خداوند برای شفاعت می -1۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

شان با فرعون خاتمه یافت. فرعون آنها را کامال نادیده گرفت، خدای عبرانیان مشکالت زیادی در راه است. مالقاتمقدمه: 

ا بدون کاه ، و دستور داد همان مقدار کار روزانة درست کردن خشت ررا کامال انکار نمود. کارگران اسرائیلی را تنبل خواند

 انجام دهند. 

توانند دستورهای فرعون را به جا آورند و درخواست اند زیرا مردم نمیداران مصری خسته شدهسرپرستان اسرائیلی از برده

 رسد. مقدار کار روزانة بردگان به جای خود باقیست. سرپرستان اسرائیلی به گوش فرعون نمی

ها دهند. زیرا اسرائیلیسی و هارون با درخواست داوری خداوند بر آنها نشان میو حاال سرپرستان خشم خود را نسبت به مو

 برای فرعون و درباریان او مثل گنداب شده بودند و حاضر بودند آنها را بکشند. 

 

وسفندان کنید؟ خود را به جای موسی بگذارید. در مدیان به کار خود اشتغال داشتید و از گدر اینصورت شما چه کار میبازتاب: 

سوخت. جلو رفتید که ببینید چیست. صدای خدا را از درون بوته کردید. بوتة سوزانی را دیدید که نمیتان مراقبت میپدرزن

به خانه رفتید، به شنیدید و در پایان با دعوت خداوند آنجا را ترک کردید و به مصر رفتید که قوم او را از آنجا بیرون آورید. 

ای سفر آماده شدید. پس از آن شما و خانواده سفری طوالنی را به سوی مصر پیش گرفتید. وقتی که به همسرتان گفتید و بر

سفیدان مالقات کردید و آنها با هر آنچه که شما گفتید موافقت نمودند. بعد رفتید و با مصر وارد شدید شما و برادرتان با ریش

شود. در راس تمام مسائل، مردم ایمان خود نجا به پایین سرازیر میرسد که همه چیز از آفرعون صحبت کردید و به نظر می

اند. جایی برای رفتن ندارید مگر آنکه به جانب کسی که از میان بوته شما را صدا کرد را به شما و رهبری شما از دست داده

خواستید. همة اینها به سبب هرگز نمیکنید که برند و شما طوری زندگی میها در سختی به سر میبرگردید. بنابراین، اسرائیلی

 دعوت کسی است که از داخل بوته شما را خواند! مثل اینکه گاهی اوقات زندگی معنی و مفهومی ندارد، اینطور نیست؟

 

داستان را خواندیم که فرعون دستور داد از کاه خشت بسازند. بدون شک زندگی دشوار بود. در حقیقت زندگی غیر کاربرد: 

وی کردند قادر نبودند میزان کاری را که فرعون تعیین کرده بود انجام دهند. گاهی اوقات نیر. هر چند که تالش میممکن بود

رسد اما کارهای بیشتری است که باید انجام گیرد. گاهی اشتیاق نداریم اما باز هم باید مردم را تشویق نماییم. ما به پایان می

کنیم بیشتر از توانایی ما، از ما هنوز کار تمام نشده است. گاهی اوقات احساس میو گاهی اوقات فرصتی در دست نیست و 

تان دارید که مصمم هستند شما را کنترل نمایند و از شما انتظار بیش رود. شاید شما کسانی شبیه فرعون در زندگیانتظار می

 از حد دارند. 
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 از حد از شما داشتند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمانی را به خاطر آورید که در شرایطی، انتظار بیش  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــرسید در اختیارتان باشد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــچه نیازی داشتید که به نظر نمی -2 

 طلبید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر شرایط دشوار، از کجا نیرو می -۳ 

العمل موسی در شرایطی که قرار گرفته عکس« اه خداوند چرا...»موسی به جانب خدا برگشت. موسی پرسید:  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ ــبود چگونه شما را تشویق می

 

 را بنویسید. ـــــــــــــــ 8-۶: 8۶داوود پادشاه نویسندة مزامیر در شرایط مشابهی قرار گرفت. مزمور به حافظه سپردن: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ـــــــــــــــــــداند و به چیزی اعتراف میرود. او دربارة خدا چه میداوود با دعا به حضور خداوند می -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوند چه درخواستی میاز خدا ۶در آیة  -2 

 بیند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر حال حاضر داوود زندگی خود را چگونه می -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیست؟ ــــــــــــــــــــــ« امروز سختی»راه حل او برای  -۴ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷چرا تصمیم گرفت که خدا را بخواند؟ )آیة  -۵ 

نگامی که شنود و هبخشد که خدا خود دعاهای ما را میسازد. به ما اطمینان میاین آیات ما را در روزهای سختی امیدوار می

: 8۶مزمور  دهد که دعای ما را اجابت نماید!آوریم از نگرانی ما آگاه است و همچنین به ما وعده میبه سوی او فریاد بر می

 های یادداشت خود بنویسید و به حافظه بسپارید و در روز سختی خود از این آیه برکت بگیرید. را روی کارت ۶-8

 

شرایط دشواری که در زندگی دارید با خداوند گفتگو کنید. مانند موسی با شجاعت از خداوند با صرف قدری وقت دربارة  دعا: 

ی خود هاها و ناراحتیناامیدیگفتن چرا ضرورتا در طلب پاسخ نیست بلکه فریادی از روی نیازمندی است. « چرا؟»بپرسید: 
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داند. بگذارید که خداوند فهمد، و تصویر کلی را میرا می شنود، شرایط شمارا به حضور خداوند ببرید زیرا او فریاد شما را می

 آورد. جاهر آنچه را که در اراده دارد و هر زمان که مایل است با نیکویی و فیض عظیم خود در زندگی شما به 

 ۳بخش 

ی در میان آنها وجود ها در شرایط دشوار و ناامیدی قرار گرفتند. فشار و نگرانی عظیمدانیم که موسی و اسرائیلیمیمقدمه: 

مرا اینجا آوردی که برای مردم مشکالت »پرسد: آورد و میداند چه کار کند. از این رو به خداوند روی میدارد. موسی نمی

موسی طبق دستور خداوند نزد فرعون رفته بود و فرعون شرایط آنها را دشوارتر کرده بود. نتیجة « بیشتری به وجود آوری؟

 «تو قوم خود را اصال آزاد نکردی.»نهایی این است: 

شدند زیرا رهبران ها، حتی چشم موسی بر خداوند بود. مردم از حکومت ظالمانة فرعون آزاد نمیلحظة دشواری بود. همة چشم

یافتند. سخنرانی برجستة هارون و یا اطاعت موسی از دستور خدا به آزادی دست نمیبا آن نقشه موافقت کردند. آنها به علت 

شدند که خداوند آنها را از اسارت بیرون شدند. فقط هنگامی آزاد میو به طور آشکار در اثر تصمیم فرعون هم نبود که آزاد می

 آورد. زیرا جالل متعلق به خداوند است. می

 

 را بخوانید.  12-1: ۶خروج تکلیف: 

 

کنید؟ اشتیاق او را در آزاد کردن مردم اسرائیل می دهد. آیا خوشحالی در صدای خدا احساسخداوند به موسی پاسخ میتعلیم: 

دوازده پسر یعقوب )اسرائیل( به صورت قومی عظیم با ثروت و امنیت که در  کنید؟که زمان آن فرا رسیده است احساس می

ه خداوند وعده شدند تا سرزمینی را ککثیر و بارور می ستیشان فراهم شده بود رشد کرده بودند. بایسرزمین بیگانة مصر برای

ها با کار دشوار و شدند. اسرائیلیگرفتند و الزم بود که از نظر جسمانی برای این سفر آماده میداده بود در مالکیت خود می

تنبیهات سخت، بسیار محکم و کار کشته شده بودند. افکارشان به رویاهای دست نیافتنی کشیده شده بود و در انتظار زندگی 

توجه همگان را جلب نموده بود زیرا پی بردند که او حال خدا  بودند که آزاد از هرگونه فشار و بردگی باشد.جدید در سرزمینی 

 تواند آنها را آزاد سازد. خودشان در مقابل فرعون هیچ قدرتی نداشتند!)خدا( تنها نیرویی است که می

 

کند. زمان مناسب فرا رسیده شروع می« حاال»قدرت خداوند گفتگوی خود را با کلمة کوچک اما پر  ۶در خروج فصل تمرین: 

حاال به عنوان رهبر من در کنترل هستم. زمان عمل فرا »گوید: است و همه چیز در جای خود قرار دارد. در اصل به آنها می

ها زد تا اسرائیلیسااو قصد دارد که از ابتدا برای آنها روشن سازد که اوست که با قدرت خود فرعون را وادار می« رسیده است.

 (. 1را از مصر بیرون سازد )آیة 
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خواست که چه چیزی دربارة بار دیگر خداوند برای موسی مشخص نمود که خدا کیست. او از مردم و موسی می -1

 او بدانند؟

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2الف. آیة  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ب. آیة  

کند. ابراهیم، اسحاق و یعقوب او را به نام خدای قادر و یا دربارة اسم خدا صحبت می ۳توجه کنید: آیة 

خدا، به آن صورت که در این آیه معرفی  اما خدا، خود را به عنوانشناختند. شدای )در زبان عبری( میاِل

به خدایی دارد که بیشتر شخصی، نزدیک و کسی است که  کند، به آنها آشکار نساخت. نام خدا اشارهمی

به موسی  1۵-1۳: ۳کند. این نامی است که در خروج کننده است و هم به مردم خود محبت میهم فراهم

 داد. این نام در عبری یهوه است.

ـ از ـــــــــــــــبه آنها یادآوری می او -2   کند که عهدی با این قوم دارد و این عهد و پیمان شامل ــــــــــــــ

 ( آنها ابتدا به کنعان آمدند و به عنوان بیگانگان )ساکنین سیار( در سرزمین خود زندگی کردند.۴باشد، )آیة می 

ام ــــــــــــــــــــــ مردم ــــــــــــــــــ ــ شنیدهمن ــــــــــــــــ»گوید: پس از آن خدا می -۳

ـ نگاه داشته ـ به عنوان ــــــــــــــــــــ اند، و من دارم ــــــــــــــــــــ کسانی که ـــــــــــــــــــــ

 «خود را.

 

ا ابراهیم بست به یاد آورده است. کسی ها خداوند پیمانی را که بها و در میان تمام این نسلدر طول تمام این سالتعلیم: 

اش را مطالبه نماید اما خداوند وفادار است و کالمش برای همیشه زنده نمانده است که به یاد آورد و کسی آنجا نبود که وعده

امش داشته توانند آرجاویدان است. آنچه را که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب گفت هنوز تا به امروز به جای خود باقی است. می

 باشند. در حقیقت آیا اتفاقاتی که رخ داده است، به همان صورت که صدها سال پیش به ابراهیم گفته بود انجام نشد؟

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــای را پیشگویی میرا بخوانید. این آیات چه واقعه 1۴-1۳: 1۵پیدایش  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

را بخوانید. این آیات چه چیزی را  1۵-1۳: 28که در بیت ایل به یعقوب گفت به یاد آورید. پیدایش آنچه را  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنند؟پیشگویی می
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ای به او خواست که موسی به مردم بگوید که خدا کیست و چه وعده( خداوند می۶)خروج آموزیم: دربارة خدا چه می

 داده است. 

 تنها حقیقتی را که بایستی در مورد خدا بدانند چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶بر طبق آیة  -1 

 خواست آنها بدانند این بود که چگونه بدانند که او خداست.ت دیگری که خداوند میحقیق -2 

 آورم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: من می۶الف. آیة   

 ـــــــــــــــــــــکنم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: من آزاد می۶ب. آیة   

 کنم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: من بازپرداخت می۶پ. آیة   

 گیرم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: من می۷ت. آیة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: من خواهم بود ـــــــــ۷ث. آیة   

 آورم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: می8ج. آیة   

 ـــــــــدهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ. آیة من می  

 دهد.پایان می« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»خداوند با تکرار کلمات   

 

ها را برای مردمی که گفت فکر کنید. او خدا بود و تمام این هدیهای به آنچه که موسی بایستی به مردم میلحظهبازتاب: 

وجود داشت که درخواست کنند؟ در اصل خدا وعده داد که دنیا را به آنها بدهد. در داد. چیز دیگری دوست داشت انجام می

ها کنید که موسی و هارون خوشحال بودند که به اسرائیلیدارد. فکر نمیاو عهد خود را که خدای آنها باشد نگاه می ۷آیة 

ها شود که چگونه اسرائیلیگفته می ۹ها بگویند و در آیة آنها رفتند که به اسرائیلیبگویند تمام اینها را خدا به آنها داده است؟ 

 را دریافت کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپیغام موسی و هارون 

ند بلکه ناامید شده بودند. شدطریقی از شنیدن سخنان موسی و هارون خوشحال نمی توان آنها را سرزنش کرد؟ آنها به هیچمی

ست که کسی کننده را بشنوید؟ نا امیدی زمانیآیا برای شما سخت است که وقتی ناامید هستید، سخنان مثبت و تشویق

آید. کمبود شهامت، انگیزة ما را در رویارویی با خطر، شهامت حرکت کردن به جلو را ندارد و همه چیز به نظر بسیار دشوار می

گیرد. ناامیدی نیروی افراد های زندگی و پیش رفتن و کسب تجارب نوین را از ما میبه دست آوردن موقعیت درگیر شدن و

 سازد. سازد و تنها به زندگی روزمره و لحظه به لحظه محدود میرا در خود نابود می

 ــــــــــــــــــــــــــــاید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای با ناامیدی داشتهشما چه تجربه -1 
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 یکی دو مورد را که سبب ناامیدی شما گشت نام ببرید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ید به ناامیدی پاسخ دهید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچگونه مایل -۳ 

 بخشند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کسانی به شما امید می -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپذیرفتن تشویق آنها دشوار است؟ ــــــــــــــــــــــ -۵ 

 

رسد. به من شهامت بده آورد و همه چیز به نظر دشوار میشوم. زندگی مرا پایین میخداوندا، گاهی با ناامیدی مواجه میدعا: 

ه من ایمان عطا کن تا به تو، نمایم. ب عمل. به من نیرو بده تا با پیام امید تو بشنومتا پیام امیدبخش تو را در چنین لحظاتی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نمایم. عتمادبخشی اکسی که به من امید می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

(: اما عمل خداوند در مورد آزاد ساختن قوم خویش از دست فرعون ارتباطی به این نداشت که ۶)ادامة خروج فصل تمرین: 

 را پذیرفتند، و یا تشویق شدند و یا دلسرد گشتند، یا امیدوار بودند یا ناامید. قوم اسرائیل به او گوش دادند و یا پیغامش 

 خداوند چه دستوری به موسی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11در آیة  -1 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــ12موسی چگونه به خداوند پاسخ داد؟ )آیة  -2 

د و خدا دوباره او کنگفتار نیست و در حقیقت با لکنت تکلم میکنیم که خوشدر واقع، دربارة مردی صحبت می -۳

شناسد، بنابراین چرا این مرد حرف خدا را گوش تا نزد پادشاهی برود که به او گفته است که خدایی نمی فرستدرا می

ها از موسی عصبانی شده و حتی بیشتر پادشاه کاه را از آنها گرفت. این بار چه خواهد کرد که اسرائیلیدهد. اولین بار 

شناسند، به حرف او گوش ندهند، چرا فرعون که خدا را ها که خدا را نمیاز او نفرت داشته باشند؟ اگر اسرائیلی

 شناسد به او گوش دهد؟نمی

 

که نامة اشخاصی بخشی از شجره 2۷-1۳: ۶گردد. در خروج ه هر دلیلی داستان بر میحال در عمل توقفی داریم. بتعلیم: 

های اسرائیلی هستند در اختیار داریم. خانوادة رهبرانی که از قبایل روبین، شمعون و الوی بودند ذکر شده در راس خانواده

یک دلیل وجود دارد. از میان تمام این اسامی،  مطمئن نیستیم که چرا این اسامی در اینجا ذکر شده است، اما احتماالاست. 

  از اصل و نسب موسی و هارون یاد شده است. 20در آیة 

گوید؟ او با چه کسی ازدواج کرد؟ عمرام و یوکابد چه نسبتی با هم دربارة پدری به نام عمرام چه می 20در آیة  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های ــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــکند. آنها دو پسر داشتند به نامعمرام با عمة خود ازدواج می -2

. نشده است زیرا خط ادامة نسل از طریق مردان ادامه داردنامه ذکر آنها دختری هم داشتند که در این شجره -۳

نام هر سه خواهر و برادر ذکر شده است. نام دختر چه بود؟  ۵۹: 2۶آورید، در کتاب اعداد اما چنانکه به یاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آید که آیا اصل و نسب این برادران به این دلیل ذکر شده است که تایید شود که آنها در اینجا این سوال پیش میبازتاب: 

تایید شود که موسی و هارون همان افرادی هستند که با فرعون پادشاه مصر دربارة  2۷و  2۶یلة الوی بودند و طبق آیات از قب

 نماید. اند. ثبت این خانواده، این حقایق را تایید میبیرون آوردن قوم اسرائیل از مصر صحبت کرده
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مقدس است. ممکن است که این امر برای موسی اب اول کتابدانیم که موسی نویسندة اسفار پنجگانه یا پنج کتهمچنین می

اهمیت داشت که وقایع ثبت شده نشان دهد که او از طرف خدا برای آزاد کردن قوم خدا از مصر خوانده شد؟ آیا اهمیت داشت 

 نماید؟مه آن را ثابت میناو حال این شجرهکه مردم بدانند که او نیز شخصی عبرانی بود که خداوند برای آزادی اسرائیل برگزید 

 دالیل چندان مشخص نیست، اما ابهامی در مورد این اطالعات وجود ندارد. 

 

ها را از دست فرعون آزاد کند؟ چرا و کنید الزم بود که یک فرد عبرانی، مردم عبرانی، اسرائیلیفکر میسواالت فکری: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچرا نه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 را بخوانید. ۷خروج فصل تکلیف: 

 

(. اما وقایع 2-1: ۵رعون رفتند، کلمات به تنهایی کاری نکرد )خروج وقتی که موسی و هارون برای اولین بار نزد فتمرین: 

 دادند. همانگونه که خدا به موسی گفته بود، رخ می

پایان یافت. آیة  12نامه در آیة کنیم که در هنگام بازگشت به شجرهبا همان کلماتی شروع می ۳0: ۶در خروج  -1

 پرسید چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳0موسی در آیة با چه کلماتی پایان یافت؟ همان سوالی که  12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــخداوند به موسی چه گفت؟ ـــــــــــــ 1: ۷الزم بود خداوند توضیحی به موسی بدهد. در خروج  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خداوند قصد داشت که ترس، حیرت، و احترام در فرعون ایجاد کند تا فرعون موسی را به عنوان خدا در نظر آورد. 

های انگیز و داوری شجاعانه دستها، کارهای حیرتد اما حاال با نشانهکردنمردم مصر خدایان بسیاری را پرستش می

 گشتند.خدای خدایان روبرو می

داد. اولین دستوری که موسی و هارون بایستی انجام موسی بایستی هرچه خداوند دستور داده بود انجام می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2دادند چه بود؟ )آیة می

 :افتدگوید که چه اتفاقی برای فرعون میخداوند می -۴



۴۶ 

WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 : او خواهد ـــــــــــــــــــــــــ برای فرعون ـــــــــــــــــــــــــ . ۳الف. آیة  

ـــــــــــــ در سرزمین : هرچند خدا ــــــــــــــــــــ او را ــــــــــــــــــ و ــ۴-۳ب. آیة 

 مصر، ـــــــــــــــــــــ نخواهد ــــــــــــــــــــــ . 

آورد ر سرزمین مصر دست خواهد گذاشت و ــــــــــــــــــ می: سپس خدا ب۴پ. آیة 

ـــــــــــــــــ به وسیلة ــــــــــــــــــــــ عظیمی. چه کسانی میزبانان او خواهند بود؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: در نتیجه، مردم مصر چه می۵ث. آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسی و هارون از خداوند اطاعت کردند و هرآنچه او دستور داد به جا آوردند. موسی چند سال داشت؟  -۵

 ـــــــــــــــ هارون در چه سنی بود؟ ــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

کند. خداوند همواره آنها را از آنچه رون را در این راه هدایت میجالب توجه است که چگونه خداوند با دقت موسی و هاتعلیم: 

دهد که چه کنند تعجب نکنند. و سپس به آنها دستور میسازد تا هنگامی که رویدادها را مشاهده میروی خواهد داد، آگاه می

کند. خداوند مسئولیت رهبری می دارد که خداوند آنها را در تمام مراحل 101کار کنند. این تقریبا شباهت به کالس رهبری 

 شود. سپارد که پس از آن آنها را ترک نماید. زمانی که همه چیز در جای خود قرار بگیرد، عمل آغاز میخطیری به آنها نمی

 

 تمرین: 

 دهد؟ خدا چه دستوری به موسی و هارون می ۹ای انجام دهند. در آیة خواهد که معجزهفرعون از آنها می -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

روند و همه چیز همانطور که خداوند گفت رسد. بنابراین آنها به حضور فرعون میبه قدر کافی ساده به نظر می -2

 شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته میچه گف 12و 11آیا همینطور شد؟ در آیات  افتد.اتفاق می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــاما چه اتفاقی افتاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

مانند یک آزمایش قلبی روحانی در مورد فرعون است که به  1۳انگیزی دارد. آیة این بخش از داستان پایان غم -۴

 آموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر اینجا چه میخورد. درد نمی

 ه امری سبب شد که قلب فرعون سخت گردد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــکنید چبر طبق این آیه، فکر می -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مصر توسط خداوند آغاز  ایم. درس چهارم با داستان رهایی قوم خدا از سرزمینبه پایان درس سوم رسیدهپایان سخن: 

بینیم. هنگامی که عصای های عادالنة خود میگردد. قدرت خداوند را در مورد به کار گرفتن موسی و هارون برای هدفمی

خیزد، رحمت خداوند و محبت او را برای قوم خویش در هنگام آزادی آنها از موسی جهت داوری بر حکام این سرزمین بر می

 کنیم. هده میاسارت از بردگی مشا

صحنه را آماده کرده است. شخصیت اولیة داستان را شناختیم. با موسی از زمان بوتة سوزان همراه شدیم که  2و  1های درس

کنم که ای کاش ما گاهی اوقات آرزو می« ایزیرا در مکان مقدسی قدم نهاده»هایش را در آورد خداوند دستور داد که کفش
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مان را به خواند و مسئولیتنی مقدس داشتیم. آرزو داریم که صدای خدا را بشنویم که ما را به نام میای سوزان و زمیهم بوته

 همان روشنی که به موسی داد، دریافت کنیم. 

توانیم به صحبت دو تن از شاگردان عیسی گوش می ۳2: 2۴ما بوتة سوزانی در قلب خود داریم که کالم خداست. در لوقا 

کردند؟ ما شاگردان چه سوالی از یکدیگر میکردند. وبرو شدن با او پس از رستاخیزش با یکدیگر گفتگو میدهیم که پس از ر

رویم و با دعا از او درخواست این امتیاز را داریم که به حضور او رفته و در مکان مقدس او قرار گیریم. ما به حضور او می

گوییم. قلب فرعون سخت گردید زیرا خدا را و او را حمد و سپاس میکنیم کنیم و با سرود و مزمور او را ستایش میمی

کند و همة ما شناخت و حاضر نبود کالم او را توسط موسی و هارون بشنود. خداوند از طریق کلماتش با ما صحبت مینمی

 این امتیاز را داریم که به صدایش گوش دهیم.

 

هارون همراه بودی، با من نیز حضور داری. تو مشتاقی که من به حضور تو خداوند قادر توانا، همانطور که با موسی و دعا: 

به تو پاسخ بیایم، حقیقت کالم تو را بشنوم و مطیعانه به ندای تو پاسخ گویم. قلبی به من عطا کن که به روی تو بگشایم و 

محبت عظیم تو در عیسای مسیح پاسخ های تو اعتماد کند. قلبی بده که با اشتیاق به قلبی عطا کن که به تمام وعدهدهم. 

 کنم که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد. خداوندا، بخصوص امروز درخواست می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس چهارم

 

 های خود را بلند کندست
 ـ خدا قلب او را سخت گرداند ۸-۷خروج 

 ۴بررسی اجمالی درس 

  

   ۴۹           بررسی

 ۵0           مقدمه

 8-۷: خروج ۴درس 

 ۵1        ناپذیر فرعونقلب تسلیم •

 ۵۳         عصای خداوند •

 ۵۵         هاآفت قورباغه •

 ۵۷         صدای قلب خدا •

 ۵۹         انگشت خدا •

 ۶0         قومی جدا شده •

 ۶0         قومی هدفمند •
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 مقدمه

ای ی عدالت خود را در نگاه داشتن وعدهشود. فرعون حاضر نیست قوم خدا را آزاد سازد و خداوند با سرسختتنش شدیدتر می

ام تا آنها را از دست مصریان آزاد سازم و به سرزمینی از زحمت و رنج آنها آگاهم و آمده»نماید. که به ابراهیم داد اجرا می

 هیچ چیز، حتی لجاجت و قلب سخت فرعون خدا را از انجام هدفش باز نخواهد داشت. « خوب و وسیع برسانم... 

شان از این اسارت و شود؟ نقش مردم اسرائیل در آزادیرود و نبرد ادامه دارد. نبرد بین چه کسانی واقع میان پیش میداست

برد تا در برابر نیروی مخالف ای خداوند به کار میالعادههای خارقکند؟ چه راهبردگی چیست؟ چه کسی آنها را حمایت می

 عطوفت خدا را برای قوم خود کشف نمایید.  خود ایستادگی نماید؟ قلب مهربان و پر

موسی عصا را بلند کرد و خداوند دستور داد. دستور خداوند برای آزادی مردم اسرائیل چه بود؟ از قدرت تخیالت خود در این 

م اسرائیل های گوناگونی را که خداوند در شکستن بندهای اسارت قودرس استفاده نمایید. در شرایط داستان قدم بگذارید و راه

 به کار برد، در نظر آورید. 

آورد؟ آنها قومی عادی نبودند. ها چه اهمیتی داشت که او خدا بود؟ چه تفاوتی در نحوة زندگی آنها به وجود میبرای اسرائیلی

برای من »آنها قوم خدا بودند که توسط خدا و برای خدا انتخاب شده بودند. در مسیر این درس از خود اینگونه سوال کنید: 

 «ام که او را خدمت نمایم؟چه اهمیتی دارد که از جانب خداوند انتخاب شده
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 ۱بخش 

درس سوم را با موسی و هارون در حضور فرعون و حکیمان و جادوگران دربار فرعون به پایان رساندیم که عصای مقدمه: 

علیرغم  ت و مار عصای هارون عصای جادوگران را بلعید.هارون به مار تبدیل شد و عصای جادوگران نیز به مار تبدیل گش

آسا هنوز قلب فرعون سخت بود و حاضر نبود به موسی گوش دهد. تمام این وقایع همانگونه که خداوند گفته این نشانة معجزه

 .بود اتفاق افتاد

پدیدة طبیعی محسوب دارند. به اند که هر آفت را به عنوان یک کند. بسیاری کوشیدهاین درس دربارة ده آفت صحبت می

گذارد که بستر رودخانه را به طور مثال، هر سال که رود نیل طغیان کرده و مواد غنی و معدنی را بر زمین رودخانه به جا می

ای طبیعت گردد. علوم پایهبه زمین نابود می آورد. همچنین بسیاری اوقات محصوالت زمین با هجوم ملخرنگ خون در می

آفت را تشریح کند، اما صرفنظر از تمام این توضیحات، این آفات آشکار از جانب  10آفت از  ۹ت قادر باشد که ممکن اس

خداوند بودند که از طریق آن خود را به عنوان تنها خدای حقیقی، و نه خدای رود نیل، اعالم نمود. هدف این مطالعه این است 

وره از تاریخ اسرائیل و مصر دارد، در اختیار شما قرار دهد. تاریخ نقش فرعون مقدس دربارة این دکه آگاهی و دانشی که کتاب

 دهد. و رویارویی او را با خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب که قوم خود را از جور و ستم پادشاه مصر آزاد ساخت نشان می

 

ها را به طور خالصه مده است. این بابآ 11: 10تا  1۴: ۷آفاتی که خدا بر مردم مصر وارد ساخت در کتاب خروج تکلیف: 

تری به هر یک بررسی کنید. در جدول زیر آفتی را که در هر آیة مرجع ذکر شده است، بنویسید. پس از این بررسی نگاه دقیق

 از آفات خواهیم کرد. 

 آفت آیة مرجع
  2۴-1۴: ۷خروج 

  1۵-1: 8خروج 

  1۹-1۶: 8خروج 

  ۳2-20: 8خروج 

  ۷-1: ۹خروج 

  12-8: ۹خروج 

  ۳۵-1۳: ۹خروج 

  20-1: 10خروج 

  2۹-21: 10خروج 

  10-1: 11خروج 
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 را مطالعه کنید. 2۴-1۴: ۷خروج تکلیف: 

 

 تمرین: 

خداوند به موسی گفت که قلب فرعون ـــــــــــــــــ بود و او ـــــــــــــــــــ بگذارد که  1۴در آیة  -1

 مردم بروند.

 داوند چه دستوراتی به موسی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خ1۵آیة  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون را در کنار رود نیل مالقات کند. در خروج رود نیل یکی از خدایان مصر بود. موسی بایستی با عصای خدا فرع

رسد که این دیدار در آموختیم که خداوند موسی را در مقابل فرعون در موقعیت خدایی قرار داد. به نظر می 1: ۷

 ساحل رود نیل تقریبا صحنة نمایش قدرت بین خدای نیل و خدای اسرائیل بود. 

توسط این پی »گوید از این رو خدا می»گوید: (. سپس موسی می1۶تا این زمان فرعون گوش نداده است )آیة  -۳

 گوید که چه کار خواهد کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــموسی می 1۷در آیة « خواهید برد که من خدا هستم...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : چه نتایجی به بار خواهد آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ18آیة  -۴

 و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وند چقدر پر قدرت است. از اینرو عصای خدا برخاست و به سوی نیل فرود آموزیم که داوری خدامی 1۹در آیة  -۵

رفت. اما، در آیة آموزیم که به همان سختی بود که تصورش میمی 21آمد و به آب رودخانة نیل اصابت کرد. در آیة 

 ــــــــــــــــدهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه روی می 22

و قلب فرعون ـــــــــــــــ باقی ماند. او به موسی ـــــــــــــ نکرد. به قصر خود بازگشت و  -۶

 (.2۳-22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة 

 ایجی برای مردم مصر به بار آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــدر اینصورت، سرپیچی از فرمان خدا چه نت -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

ک بخش تکرار شده است توجه کنید بسیار مهم است که به کلماتی که در یمقدس را مطالعه میهنگامی که کتابتعلیم: 

مقدس نقش مهمی دارند. به طور مثال، شود که در فهمیدن حقایق کتابنمایید. معموال این کلمات به این دلیل تکرار می

توجه نمایید و آن را « عصا»( چهار مرتبه به کار رفته است. به کلمة 2۴-1۴: ۷آیه )خروج  11ای وجود دارد که در این کلمه

 ز این آیات مرجع مشخص کنید. در هر یک ا

 دربارة عصا چه گفته شده است؟ مرجع
 عصا به مار تبدیل شد 1۵: ۷خروج 

  1۷: ۷خروج 

  1۹: ۷خروج 

  20: ۷خروج 

 

 عصا چه نام داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20: ۴دانیم؟ در خروج دربارة عصا چه می

ای قابل رویت برای اعالم داوری خود در مورد مردم مصر استفاده کرد. داشته باشید که خدا از عصا به عنوان وسیلهبه خاطر 

داوری خشمگین خود را به مردم به طور مثال، هنگامی که عصا را به طرف رود نیل بلند کرد و آب را به خون تبدیل نمود، 

کند. آماده شوید تا جایی را جه نمایید که عصای خدا داستان را بازگو میمصر وارد ساخت. در ضمن مطالعة کتاب خروج، تو

 که کلمة عصا به کار رفته است عالمت بگذارید و داوری خدا را بر فرعون و مصریان جستجو کنید. 

این خدا دهد. عصا به منظور دیگری نیز به کار رفت. عصا به موسی یادآوری نمود که این خداست که معجزات را انجام می

( که خداست، ۳: ۶بود که با فرعون جنگید. خدا بود که قوم خویش را آزاد ساخت. این خدای قادر متعال، اِل شدای بود )خروج 

پی خواهیم  2(. به استفادة دیگری از عصا در مطالعة خود از خروج بخش 1۴: ۳باشد )خروج میقادر  «من هستم»که همان 

 برد. 

 

دانیم که هفت روز دانیم که آفت خون به سرزمین تا چه مدتی دوام داشت، اما میا بخوانید. نمیر 1۵-1: 8خروج تکلیف: 

 بعد چه اتفاقی افتاد.

 

 شود.نمایشنامه دوباره شروع میتمرین: 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دستورات خداوند به موسی تغییری نکرده است1آیة  -1 
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 گیرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآفت بعدی چه خواهد بود و با چه شدتی صورت می ۴-2در آیات  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نیز توانستند این کار را انجام دهند.همه جا را فرا گرفت. اما جادوگران مصری  قورباغه 

فرعون چه درخواستی  8خواند. در آیة اما، این بار چیزی متفاوت صورت گرفت. فرعون، موسی و هارون را فرا می -۳

 دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند که روز بعد بال و آفت پایان گیرد. پس از آن برای آنکه ثابت موسی و فرعون موافقت می 10و  ۹ در آیات -۴

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــچه اتفاقی رخ می 11شود که خدایی مانند خدای ما وجود ندارد، طبق آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رود و با خداوند دربارة چه امری کنند. موسی به حضور خداوند میموسی و هارون فرعون را ترک می 12در آیة  -۵

 ها! موسی چه درخواست کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ قورباغهصحبت می

 چه رحمت کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و خدا

(. موسی چنین درخواست کرد؟ این پاسخ برای همه 1۴-1۳ها ناپدید شوند )آیات خدا فقط دستور نداد که قورباغه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ـــــــــانگیز بود؟ شما چه فکر میو برای فرعون حیرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسد یادداشت کنید. زندگی را در ذهن خود مجسم کنید. آنچه به فکرتان می 1۴آه، خدای من! سعی کنید آیة  -۶

 صر در آن زمان چگونه بوده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر م

 گوید وقتی که فرعون راحتی و آزادی را دید او ـــــــــــــــمی 1۵پس، فرعون چه فکری در سر داشت؟ آیة  -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــ

 یابد؟ کنیم؟ آیه چگونه پایان میکنیم؟ یا، آیا تعجب میگردیم! چرا تعجب میبه جای اول خود بر می -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

بال یا آفت وجود دارد که ما فقط دوتای آن را بررسی کردیم. آفت  10دانیم که فهمید؟ میاز تمام این وقایع چه میبازتاب: 

شود بسیاری از مردم به درخواست موسی و هارون پاسخ دهند، اما فرعون های مرده که سبب میخون و بوی نامطلوب قورباغه

خداوند داوری و خشم خدا را بر این مردم وارد ساخت. خداوند در کار است و هیچ رحم و بخششی کند. عصای چنین کاری نمی

شود که گفته می 8و حال باز در فصل  ۷دارد. در خروج فصل دهد، روا نمیر فرعون که قلب سختی دارد و به او گوش نمیب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلب فرعون ـــــــــــــــــــــــ و نگذاشت ـــــــــــــــــــ

شود. او های قلب فرعون سخت شده و شرایطش بدتر میبه سیستم جریان خون بدن انسان فکر کنید. مثل اینکه شاهرگ

بت کرده مردی لجباز و مغرور است. به عنوان حاکم و پادشاه سرزمین پهناور مصر موقعیت و مقام خود را در مرحلة خدایی ثا

برد به ویژه که های او هستند. از کسی فرمان نمیها بردهپذیرد زیرا اسرائیلیاست و هیچ فرمانی از سوی خدای اسرائیل نمی

خود او پادشاه است و در مقام فرماندهی است. او و فقط او وجود دارد. برای او کسی دیگر وجود ندارد. سعی دارد که با فریب 

دانیم که اینطور نیست. ن را متقاعد سازد که توبه کرده است و تصمیم خود را تغییر داده است. اما میو خدعه، موسی و هارو

ها ناپدید شوند، خداوند به سادگی آنکه قورباغهها از بین برود. اما، به جای او فقط وانمود کرد که توبه کرده تا بالی قورباغه

های قورباغة مرده است. چه ها بمیرند. حال تمام کشور پر از انبوهی از تودهباغهشود که قورگیرد و سبب میزندگی آنها را می

 بوی بدی! 

کنید؟ کاله خبرنگاری خود را بار دیگر بر سر بگذارید. از طرف روزنامة الکساندریا تایمز، بار دربارة تمام این وقایع چه فکر می

اید. مردم کوچه و خیابان دربارة این دهد، اعزام شدهس رخ میدیگر برای گزارش نزدیک و جنبة شخصی وقایع که در رمسی

 ای دارند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرایط چه عقیده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بینید که شنوید و محبت خدا را برای قوم خویش در این کلمات میضربان قلب خدا را میآموزیم: دربارة خدا چه می

سازد. این مردم، قوم او هستند. وقتی که با ابراهیم پیمان این کلمات قلب خدا را بر ما آشکار می« قوم مرا آزاد کن!»گوید: می

( و این پیمان شامل تمام خویشاوندان او گشت. تمام اعقاب 1۹: 1۷بست که خدای او باشد، این مردم قوم او گشتند )پیدایش 

داران خود خدمت ابراهیم! خداوند آنها را دید، از آنها مراقبت کرد، و محبت و دلسوزی به آنها نشان داد. حتی حاال که برای برده

 کنند.می

ها خواهد که اسرائیلیرسد که خدا از فرعون میرعون این است که قوم او را آزاد سازد. در ابتدا به نظر میفرمان خدا برای ف

کنیم. محبت خداوند راه دیگری را فقط از اسارت جسمانی آزاد سازد. اما شاید محبت و دلسوزی خدا را برای قومش درک نمی

کند. ما در میان نبرد ستیزد. او برای آنها نبرد میشان میآزاد نشوند او برای طلبد. و اگرندارد. محبت خدا آزادی قوم او را می
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دهد که جنگد. او دستور میخوب با بد هستیم، بین خدا و فرعون، بین خدا و شیطان. خداوند برای روح و جان قوم خویش می

ود زندگی نمایند. او خدای عهد و پیمانی بود که به شان مقرر نماز اسارت آزاد شوند تا بتوانند آنطور که در ابتدای خلقت برای

 خواست که عهد و پیمان خود را نگاه دارد. اجداد اسرائیل، فراوانی، نعمت و ثروت وعده داده بود و می

شناسیم. اما خداوند عاشق پایداری است. او تا سر محبت خدا پایدار است. ما فرعون را به عنوان مردی لجوج و خودمحور می

شناسید؟ جنگد. آیا خدا را به عنوان کسی که شما را لجوجانه و پایدار دوست دارد میمرگ برای آنهایی که دوست دارد می حد

خواهد داند، محبتی که میدهد، محبتی که از نزدیک همه چیز را دربارة شما میبخشد، محبتی که اهمیت میمحبتی که می

 خدای شما باشد و شما فرزند او باشید؟

چنین محبتی را سراغ دارید؟ این دو داستان را بخوانید و چنین محبتی را در نظر آورید. این دو داستان چه  -1

 سازند؟ حقیقتی را در مورد محبت خدا برای شما آشکار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷-1: 1۵الف. لوقا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2۴-11: 1۵ب. لوقا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کند دانید که خداوند همه جا در جستجوی شماست و وقتی که شما را بیابد، شما را تا خانة خود حمل میمی -2

های لذتکند حتی هنگامی که او را رها کرده و به دنبال دانید که خداوند برای شما نبرد میکه تا ابد با او باشید؟ می

بیند و با اشتیاق و آغوشی پر از محبت به استقبال شما دانید که خداوند آمدن شما را میود هستید؟ میخودخواهانة خ

 کنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآید؟ محبت پایدار خداوند برای همة ماست. شما چه فکر میمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خواهد شما را از اسارت تمام فشارهای زندگی آزاد اندیشید که میدعای خود را بنویسید که به محبت پایدار خداوند میدعا: 

د. آغوش باز و محبت و احساس خود را دریابید که شما را خلق کر« قوم مرا آزاد کن!»سازد. درخواست خداوند این است: 

گیرد. به خداوند بگویید که شخصا چقدر محبتش برای شما اهمیت دارد و عشق مشتاق او را در نظر آورید که شما را در بر می

 و محبتی ابدی برای شما دارد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

های مرده و متعفن در مصر پایان را با انبوهی از قورباغه ۳را بخوانید. بالها ادامه دارند. بخش  1۹-1۶: 8خروج تکلیف: 

 دادیم. 

 

خدا را از طریق موسی و هارون که  بریم که چه اتفاقی برای قلب فرعون رخ داد زیرا صدایبا سومین آفت پی میتمرین: 

 خادمین خداوند بودند شنید، اما باز هم به دستور خداوند اعتنایی نکرد. 

 خدا به موسی گفت که بعد از آن چه کار کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۶در آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کنند و خشم تو را ای هستند که تو را رها نمیاین بالی ــــــــــــــــــــــ است. اینها موجودات آزاردهنده -2

زد. را به زمین میآورند. هارون بایستی عصا کنند. بیماری با خود به همراه میانگیزند. جلوی صورتت پرواز میبر می

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة پشه چه می 1۷تصورش را بکنید! آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می 18ین تفاوت داشت. در آیة این بال با دو بالی پیش -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجادوگران به چه امری پی بردند؟ ـــــــــــــــــــــــــ 1۹در آیة  -۴

 ای پی خواهند برد؟ ــــــــــــــخدا به موسی چه گفته بود؟ خداوند گفت که مصریان به چه مسئله ۵: ۷در خروج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند که وقوع این آفت مافوق قدرت آنها بود. هرچند که کنیم که با این رویداد، جادوگران اعتراف مییمشاهده م

ها پر در بالی اول و دوم جادوگران توانستند رنگ آب را مانند خون به رنگ قرمز تبدیل کنند و زمین را از قورباغه

 (. 1۳-12: 8ین کار خداوند بود )خروج ها را از بین ببرند. اکنند، اما قادر نبودند که بالی پشه

شود که قلب فرعون سخت شده بود که این در حال وقوع گفته می 1۳: ۷اما فرعون باز هم اعتنا نکرد. در خروج  -۵

دربارة قلب فرعون  1۹: 8شود که ــــــــــــــــــــــ قلب او را سخت کرد. خروج گفته می 1۵: 8بود. در خروج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ ــچه می
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 را بخوانید.  ۳2-20: 8خروج تکلیف: 

 

 تمرین: 

 باشد. شود که بالی ـــــــــــــــــــــــ میدر چندین آیة بعدی چهارمین بال معرفی می -1 

 دهد که با فرعون روبرو گردد. باز هم، دستور خدا چیست؟ ــــــــــــــــور میبار دیگر خداوند به موسی دست -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــ21اگر فرعون اطاعت نکند، چه مجازاتی خواهد دید؟ )آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

کنند غذا های مزاحم پرواز میبرای چند لحظه به مگس فکر کنید. آیا هرگز در فضای آزاد که انبوهی از مگسبازتاب: 

نشیند. دانید که چقدر آزاردهنده است. مگس از آشغال و زباله بیرون آمده، هر جا که بخواهد و روی هر چیزی میمی اید؟خورده

کند. در کلیسا مزاحم هستند و تان میشوند اما مگس در هر صورت هر جا که باشید پیدایمردم به طرف مگس جلب نمی

 کنند. ن و یا در فروشگاه مواد غذایی، مزاحمت ایجاد میحتی در هنگام قدم زدن نامطلوب است. در یک رستورا

در هر صورت، قرار بود که سرزمین مصر در محاصرة مگس در آید. بدون شک مشکلی به وجود خواهد آمد. اجساد متعفن 

ی برای کرد و جسدهای پوسیده جای مناسبها را به سوی خود جلب میها و بوی نامطلوبی که در همه جا بود، مگسقورباغه

رفتی. تصویر بسیار کرد. تصور کنید آنقدر مگس وجود داشت که بایستی روی آنها راه میها ایجاد میرشد و نمو مگس

 نامطلوبی است.

 اندکی وقت صرف کرده، افکار خود را دربارة شرایط سرزمین مصر بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 تمرین: 

 فرستد. این بار خداوند چه خواهد کرد؟ ــــــــــــــنحوی متفاوت بالی مگس را می : خداوند به2۳-22آیات  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ها بر مردم و انبوه متراکم مگسفرعون، مقامات رسمی او، و مردم.  -تمام مردم مصر با هجوم مگس مواجه هستند

کند که تفاوت عظیمی بین خود در سرزمین ای دیگر اقدام میمنازل آنها خواهد آمد. اما خداوند این بار به شیوه

دهد، بلکه داوری او بر جوشن و مردم مصر به وجود آورد. دست رحمت خداوند داوری را بر قوم خویش قرار نمی

 ود. شفرعون و مردم او واقع می

 خواست که فرعون به چه امر خاصی پی ببرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخداوند می -2

 «من، خداوند در این سرزمین هستم.»که فرعون بداند که 

 ـــالف. چه اهمیتی دارد که فرعون به این امر پی ببرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. چرا مهم است که مردم اسرائیل به آن پی ببرند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 در نظر بگیرید که خداوند چه کرد؟« و این کار خداوند بود.: »2۴آیة  -۳

 الف. در قصر فرعون: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. در منازل مقامات رسمی دربار فرعون: ـــــــــــ 

 پ. در سرتاسر مصر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 رسد که فرعون برای مذاکره آماده است.به نظر می -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــ 2۵الف. پیشنهاد او در آیة  

 آورد؟ ــــــــــــــــــــــــــــورزد؟ چه دلیلی میموسی به چه چیزی اصرار می 2۷و  2۶ب. در آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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را مالحظه کنید. آیا خدا مایل است که با  18: ۳، موقعیت خدا تغییر کرده است؟ خروج 2۷طبق آیة پ. 

 ـــــــفرعون مذاکره کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرعون با چه موردی موافقت می 28در آیة  -۵ 

 آخرین درخواست فرعون از موسی چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶ 

ها فرعون، مقامات رسمی او و مردم را ترک دا دعا کرده و مگسدهد که نزد خموسی به فرعون اطمینان می -۷

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسی چه هشداری به فرعون می 2۹در آیة کنند. می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد. کند. خدا به درخواست موسی پاسخ میگوید و نزد خدا دعا می: موسی فرعون را ترک می۳1-۳0آیات  -8

کنیم که آیا تعجب می« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماند.»ها دور شدند تا مگس

دانیم، اما اگر شما جای کنیم که پایان داستان را میجب نمیباز هم دل فرعون سخت شد؟ شاید به این دلیل تع

ها، چرا از دستور خدا سرپیچی کرده و قوم او را آزاد کردید؟ به دلیل بوی بد و هجوم مگسفرعون بودید چه می

 ــــــــکنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ یا اطاعت مینمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دهد. آنها قومی این بالی مگس بخشش و محبت خدا را نسبت به قوم خویش نشان میآموزیم: دربارة خدا چه می

متفاوت هستند. او خدای آنهاست. او اعالم کرد که آنها به او تعلق دارند و  اند. قومیهستند که برای خدا تعیین و جدا شده

خواست که تمام دنیا نیز آن را تحت پیمانی هستند که او با ابراهیم بست و آن را با اسحاق و یعقوب تجدید نمود. حال می

اسرائیل در سرزمین جوشن که محل سکونت بنی اما»کند. ها زندگی میاو مایل بود که فرعون بداند که او با اسرائیلیبدانند. 

(. مردم دوران باستان بر این عقیده بودند 22: 8)خروج « است، مگسی نخواهد بود تا بدانی که من خدای این سرزمین هستم.

دای که خدایان، خدایانی بودند که بر قلمرو خویش قدرت داشتند. به طور مثال، خدای سرزمین مصر، هیچ قدرتی در برابر خ

سرزمین فلسطین نداشت. اما یهوه، نشان داد که او خدای متعلق به یک سرزمین یا کشور نیست، بلکه قدرتی دارد که هر جا 

 تواند از آن استفاده کند. که بخواهد می

-۳: ۴۶(. در پیدایش ۴۶ای را که به او داده بود، حفظ کرد )پیدایش وقتی که یعقوب رهسپار سرزمین مصر شد، خداوند وعده

 خداوند به یعقوب چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای که به موسی وعده« که فرزندان اسرائیل را از مصر بیرون آورد»د موسی را نزد فرعون فرستاد همچنین، وقتی که خداون

 چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 12: ۳داده بود نگاه داشت. اولین پاسخ خداوند در بحث و مجادلة موسی در خروج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خداوند همین وعده را به همة ما نیز که از طریق ایمان به عیسای مسیح که نجات ما را از گناهان مهیا نمود و ما را از سلطة 

 شده است کدامند؟ ـــــــــــــــذکر  20: 28بخشی که در متی فشار گناه و اعمال زشت رهانید، داده است. سخنان اطمینان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــاین نام چه معنی دارد؟ ــــ 2۳: 1باشد. در متی ای که به مسیح داده شده است، عمانوئیل میآموختیم که یکی از اسامی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اینکه آیا خدا در میان قوم خود حضور دارد یا نه، هیچ شکی وجود 

 ندارد. 

 

شناسند جدا شناسیم، از آنان که او را نمیها انجام داد، ما را که خدا را میخداوند همانطور که در مورد اسرائیلیحفظ کردن: 

های یادداشت خود بنویسید و در گوید؟ این دو آیه را روی کارتخدا به ما چه می 10-۹: 2است. در اول پطرس  ساخته

کتابخانة حافظة خود نگاه دارید. در نظر بگیرید که امروز و هر روز چگونه باید اعمال متعالی او را که شما را از اعماق تاریکی 

 ستایید بنویسید.های ویژة خود را هنگامی که او را می، اعالم کنید. موقعیتبیرون آورد و به نور جالل خود روشن کرد

 

 ایم، با صرف قدری وقت در نظر بگیرید که...ها آموختهبا توجه به آنچه که تاکنون دربارة اسرائیلیتر بکاویم: عمیق

 برای آنها چه اهمیتی داشت که یکی از موارد زیر بودند: -1 

 خب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. یک نژاد منت  

 ب. یک کاهن سلطنتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــپ. یک قوم مقدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ت. قومی متعلق به خداوند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

برای آنها چه اهمیتی داشت که دارای هدفی بودند، هدف اعالم پرستش خدایی که آنها را از تاریکی به نور  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجالل خود منتقل کرد؟ ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د، اما اکنون ای که روزی یک ـــــــــــــــــــــ نبودنبه عنوان جامعهبرای آنها چه اهمیتی داشت که  -۳

ـــــــــــــــــــــــــ هستند؛ زمانی در گذشته ــــــــــــــــــــــــ دریافت نکرده بودند، اما حاال آنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ شما چه نظری دارید؟ ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواند. با تامل در نظر آورید که خداوند از طریق زندگی، مرگ و رستاخیز پسرش عیسی، ما را فرزند خود می -۴

 برای شما چه اهمیتی دارد که شما هستید...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. یک شخص انتخاب شده ــــــــــــــــــ 

 ب. یک کاهن سلطنتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. یک قوم پاک و مقدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 شخصی که به خدا تعلق دارد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. یک قوم یا  

فکر کنید برای شما چه اهمیتی دارد که دارای هدفی هستید، و آن هدف ستایش خداوند است که شما را از  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــدرون تاریکی به نور جالل خویش آورد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نظر آورید برای شما به عنوان اجتماعی که کلیسا نام دارد که روزی ــــــــــــــــــــ آن نبودید، اما  -۶

ــــــــ آن هستید. روزی ــــــــــــــــــــــ دریافت نکرده بودید اما حاال حاال ـــــــــــــــ

ـ نظر شما چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

که به زندگی شما معنی و مفهوم  خدا را شکر کنید که به شما هویت منتخب خویش را عطا کرد. او را سپاس گوییددعا: 

بخشید. او را پرستش کنید. از او به خاطر وجود ایمانداران، کلیسا، قوم او و رحمت و بخششی که به این اجتماع داده است 

 سپاسگزاری کنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس پنجم

 

 نقوم مرا آزاد ک
 ـ خداوند قلب فرعون را سخت کرد ۱۱-۹خروج 

 ۵بررسی اجمالی درس 

 

 ۶۳          بررسی

 ۶۴          مقدمه

 11-۹: خروج ۵درس 

 ۶۵        آموختن عدالت •

 ۶۷       بالی احشام، دمل، و تگرگ •

 ۷0       درست رحمت خداوند •

o تعریف: فیض 

o تعریف: رحمت 

 ۷1        آفت ملخ و تاریکی •

 ۷۴        آفت مرگ •

 ۷۵       زادة خداوندپسر نخست •
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 مقدمه

د آمد. آفات زمین را به نابودی کشانیدند. اما در عین حال در ضمن مطالعه، به دست فیض بارها داوری خداوند بر مصریان فرو

نماید. به معنی فیض و بخشش دوباره نظر و برکت خداوند توجه نمایید که از قوم خود دفاع کرده و آنها را محافظت می

 کنید. مشاهده می 11-۹را در خروج هایی از خداوند بیافکنید. چه فرقی در این دو کلمه وجود دارد؟ چه ویژگی

موقعیت موسی به خادمین فرعون و مردم ثابت « آورم.هنوز یک آفت دیگر بر فرعون و بر مصر می»گوید: سرانجام خدا می

ها از او شاکی بودند، وارد مصر گشت. اما اکنون مورد توجه قرار گرفته و جایگاه گردید. موسی به عنوان مزاحمی که اسرائیلی

 ظیمی در این سرزمین به دست آورده است. چه امری سبب این دگرگونی شد؟ع

زادة فرعون، قلب سخت او را نرم نکرد. به زادة مصریان، حتی نخستموسی با آخرین آفت تهدید نمود. تصور مرگ نخست

ر روی دهد؟ اگر فرعون قوم خواست چه اتفاقی در مصآفت مرگ در بین انسان و احشام نیز اعتنایی نکرد. چرا نه؟ خداوند می

 خدا را آزاد نکند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

 هایی را که خداوند برای آزادی همة ما برگزید بیاموزید!گناه بار دیگر نوع بشر را بردة خود ساخت. راه
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 ۱بخش 

موسی اعزام شد ز بردگی اسارت بیرون آورد. موسی نقش جالبی در این داستان دارد. خداوند او را فرستاد تا قومش را اتعلیم: 

تا با فرعون روبرو گشته، دستور خدا را به او ابالغ نماید. خداوند آفات آشوب، درهمی و حتی ویرانگری را از طریق موسی به 

فرستاده فرعون از موسی درخواست کرد که به سوی خدایی که او را  28: 8و  8: 8اما در خروج مصر و مردم مصر وارد ساخت. 

تر از خدایان مصر کنیم که فرعون دریافت که خدای موسی پر قدرتبود دعا کند که این آفات و بالیا پایان پذیرد. مشاهده می

طلبد و خداوند با پایان دادن به هر یک از آفات به دعای او پاسخ است، از اینرو اکنون فرعون از خدای اسرائیل آزادی می

 دهد. می

ه خدا برای فرعون انجام داد، فرعون مردم اسرائیل را از سلطة فشار خود آزاد نساخت زیرا فرعون فقط جویای علیرغم آنچه ک

ای به اطاعت از ارادة خدا نداشت. با وجودی که از فریبکاری فرعون رهایی از نتایج قلب سخت و فریبکار خود بود. او عالقه

ند برد. و خداوند اجابت نمود و آنچه فرعون درخواست نمود انجام داد آگاه بود، موسی درخواست فرعون را به حضور خداو

 هرچند که فرعون از دستور خدا سرپیچی کرد. 

دانست که فرعون سرپیچی کرده و درک این مسئله مشکل نیست؟ چرا خدا به درخواست فرعون پاسخ داد در حالیکه می

 گوید؟ این آیات را بخوانید. چه می 11-۹: ۳۶کند؟ اشعیای نبی در اشعیا کارانه عمل میفریب

 افتد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــگوید وقتی که داوری خدا بر مردم دنیا قرار بگیرد چه اتفاقی میمی ۹آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اگر ـــــــــــــــــــــــ نشان داده شود به ـــــــــــــــــــــــ آنها ــــــــــــــــــــــ: »10آیة  -2 

 «نخواهند کرد. 

 بینند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمی 10آنها چه چیزی را در آیة  -۳ 

 شود، اما ـــــــــــــــــــــــــــــــ( دست خداوند بلند می11آموزیم؟ )آیة ة بدی میچه چیز دیگری دربار -۴ 

بگذار ــــــــــــــــــ تو را ببینند. زیرا ــــــــــــــ تو و »گوید: اشعیای نبی به خداوند می 11در آیة  -۵

 ـــــــــــــــــــــــ . 

کنندة خداوند برافراشته شد اما قدرت و عظمت ا عدالت را نیاموخته است. دست داوریداوری خداوند بر فرعون قرار گرفت زیر

 او را اعتراف نکرد. غیرت خداوند برای قومش مایة شرمساری و پشیمانی تمام مصر خواهد گردید. 

قوم خدا را آزاد نخواهد کند. قلب او سخت است. انگیزی دارد. فرعون با خدعه عمل میاین آفت نیز مانند بالی دیگر پایان غم

 کند. کرد. از دستور خدا اطاعت نمی
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را بخوانید. تاکنون به جزئیات چهار آفت اول پرداختیم که خداوند بر مردم مصر وارد ساخت زیرا فرعون  10و  ۹خروج تکلیف: 

به چهار آفت اولی شباهت شود که بعضی موارد آن از پنج آفت بعدی صحبت می 10و  ۹ناپذیر بود. در خروج سرسخت و تسلیم

تری از آنچه خداوند در مورد لجاجت فرعون به کار برد، آشکار کلمات و عباراتی در آن به کار رفته است که دیدگاه عمیقدارد. 

را بخوانید و به سواالت جدول زیر در مورد هر یک از بالیا پاسخ دهید: برای هر یک قسمت از  10و  ۹های سازد. فصلمی

 یاج به پاسخ نیست. جدول احت

 آفت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ . : ۵آفت شمارة 

 نظریات شخصی هابصیرت هاشباهت مرجع
    1: ۹خروج 

    ۳-2: ۹خروج 

    ۴: ۹خروج 

    ۶-۵: ۹خروج 

    ۷: ۹خروج 

 

 آفت ــــــــــــــــــــــــــــــــ . : ۶آفت شمارة 

 نظریات شخصی هاتبصیر هاشباهت مرجع
    ۹-8: ۹خروج 

    10: ۹خروج 

    11: ۹خروج 

    12: ۹خروج 
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 ۲بخش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ .آفت : ۷آفت شمارة 

 نظریات شخصی هابصیرت هاشباهت هامرجع
    1۳: ۹خروج 

    1۶-1۵: ۹خروج 

    1۹-18: ۹خروج 

    21-20: ۹خروج 

    2۵-22: ۹خروج 

    2۶: ۹خروج 

    ۳۳، ۳0-2۷: ۹خروج 

    ۳۵-۳۴: ۹خروج 

 

فرسا بود، به همان اندازه که آفات برای مصریان طاقتگذارد. ها به روشنی فرق میخداوند بین مصریان و اسرائیلیتعلیم: 

شود. در مورد بالی تگرگ، خداوند داوری یای بین داوری خداوند و رحمت او مشاهده مها در امان بودند. تفاوت عمدهاسرائیلی

توانست فرعون و مردم او را به زیر آورد. خداوند قادر بود که آنها را از روی زمین بر سازد که میخود را بر مصریان آشکار می

ه همة آنها اندازد. جالب توجه است که علیرغم آفاتی که بر سرزمین مصر فرود آمد، باز هم دست رحمت خداوند آشکار بود ک

 را به نابودی نکشاند. 

 دهد که خداوند از آنها گذشته بود. خداوند چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــدلیلی ارائه می 1۶: ۹خروج  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کند، هنوز به درخواست فرعون پاسخ داد و رعد و برق و دانست که فرعون قوم او را رها نمیکه خدا میبا آن -2

هایش را به سوی خدا برد و خدا به مصریان رحم نمود. خداوند چه موسی دست ۳۳: ۹تگرگ را پایان داد. در خروج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دل شدند. بار دیگر فرعون و مقامات درباری او سخت

 کاربرد: 

ها در زندگی خود پیدا کنیم؟ با چند لحظه تامل، در نظر بیاورید که در آیا مشکل است که راهی برای به کار بردن این فصل

انگاریم. دقت میآشکار است. بسیاری اوقات زندگی را سهل و ساده و بیزندگی کنونی ما دست رحمت خداوند به چه صورتی 

کنیم شایستة برخورداری از نعمات را داریم و دلیلی ندارد که هیچگونه بریم که فکر میبسیاری از ما در جهانی به سر می
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آموزیم که دست رحمت فته شده میهای کتاب خروج که دربارة آفات و بالیای ویرانگر گسختی را تجربه نماییم. در این فصل

آفت دیگر  ۹خداوند حتی بر فرعون قرار گرفت. خداوند قادر بود که همه را با فرود آوردن یک آفت نابود سازد و نیازی به 

که خالق زمین و نبود. اما خداوند تصمیم گرفت که موقعیتی در اختیار آنها قرار دهد که به وجود او به عنوان خدای خالق 

 دهد تا نام او در تمام دنیا اعالم شود. ن است اعتراف نمایند. او اعالم نمود که قدرت خویش را به آنها نشان میآسما

 

های گناهکار شایستة چیزی جز خشم و تنبیه و داوری خداوند نیستیم. اما علیرغم عدم ما انسانبررسی معانی لغات: 

 کنیم. یشایستگی، همة ما فیض و رحمت خداوند را دریافت م

 معنی فیض:  •

کند که من قادر نیستم با اعمال خود کسب نمایم و بدون تردید شایستگی خداوند محبتی به من عطا می

را مالحظه نمایید.  2۳: ۶و  1۷: 2آن را ندارم. محکومیت گناه مرگ است و من سزاوار آن هستم. پیدایش 

فیض خداوند را دریافت کردم و آن محبت از طریق مجازات و مرگ عیسی من با عدم شایستگی محبت و 

از کتاب نقشة خدا، انتخاب ما  2مرا از اسارت گناه رها ساخت تا با او به حیات ابدی دست یابم. به درس 

 مراجعه کنید. 

 معنی رحمت: •

مان نرساند. در اثر گناه و تمایل قلبی که ما را به سزای اعمال رحمت به این معنی است که خداوند برگزید

آموزیم که می 2۴: ۶ه کارهای نادرست، ما سزاوار مجازات هستیم. ما سزاوار مردن هستیم. در رومیان ب

ما شایستة مردن « مجازات گناه مرگ است. اما هدیة خدا حیات ابدی در خداوند ما عیسای مسیح است.»

آن را نداشتیم. در  هستیم اما خدا رحم و بخشش خود را به صورت محبتی به ما نشان داد که ما شایستگی

از کتاب  ۴عوض او محبت خود را نسبت به ما با بخشیدن حیات ابدی از طریق عیسی، نشان داد. به درس 

 نقشة خدا، انتخاب ما مراجعه نمایید. 

در دانید فیض خدا را را که میفقط به منظور بررسی، یک بار دیگر به زندگی خود در حال حاضر بیاندیشید و اوقاتی بازتاب: 

، برکات خدا و نیکویی خدا را حتی وقتی که سزاوار آن نبودید دریافت زندگی تجربه کردید، در نظر آورید. زمانی که فیض خدا

اید و آنچه را که واقعا سزاوار آن بودید، دانید که مورد لطف خدا قرار گرفتهکردید. به نحوی دیگر سوال کنید: در چه مواقعی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر شما قرار نگرفت. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که سرشار از فیض و رحمت بود. خداوند آنها را قوم خود خواند و خود را خدای  ای با خداوند قرار گرفتندقوم اسرائیل در رابطه

های دیگر از جمله مصریان جدا ساخت. خداوند بین قوم خود و مردم مصر آنها اعالم نمود. این رابطه قوم اسرائیل را از ملت

 (. ۴: ۹قرار داد، نجات بخشید )خروج (. او قوم خود را از مرگی که بر مصریان 2۳: 8ای قائل شد )خروج تفاوت ویژه

خدایا، تو خدای من هستی و مرا قوم خود اعالم نمودی از اینرو از تو سپاسگزارم. مرا مورد محبت خود قرار دادی و به دعا: 

شوم آگاهی از اینکه تو خدای من هستی به من آرامش ها روبرو میمن برکات فراوان عطا نمودی. هنگامی که با سختی

دهندة من است دوست داری. بگذار که همواره هد. زیرا تو مرا با محبت پایدار خود توسط عیسای مسیح که خدا و نجاتدمی

گیرم مرا ببخش. چشمان مرا بگشا تا نیکویی و تازگی زندگی به فیض و رحمت تو بیاندیشم. هرگاه که محبت تو را نادیده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا هر روز ببینم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 ادامه دهید. ۳مطالعة خود را در مورد دو آفت بعدی از سر گیرید. به کار خود در بخش مقدمه: 

 آفت ـــــــــــــــــــــــــــــــ . : ۸آفت شمارة 

 نظریات شخصی هابصیرت هاشباهت مرجع
    1 :10خروج 

    2: 10خروج 

    ۶-۳: 10خروج 

    ۷: 10خروج 

    ۹-8: 10خروج 

    11-10: 10خروج 

    1۵-12: 10خروج 

    20-1۶: 10خروج 

 

 آفت ــــــــــــــــــــــــــــــ .: ۹آفت شمارة 

 نظریات شخصی هابصیرت هاشباهت مرجع
    21: 10خروج 

    21: 10خروج 

    2۳-22: 10خروج 

    2۶-2۴: 10خروج 

    2۹-2۷: 10خروج 
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 ۴بخش 

آفت بر مردم مصر واقع شد. یک آفت دیگر پیش خواهد آمد. این آفت بر اولین پسر هر خانواده خواهد  10عدد از  ۹مقدمه: 

زاده این سرزمین ن بردن نخستبود و هیچ توضیح علمی دربارة آن وجود ندارد. این اتفاق آشکارا اتفاقی طبیعی نبود. با از بی

آید. تر از قدرت فرعون است. خداوند قادر مطلق است و قدرت او بار دیگر به نمایش در میخداوند نشان داد که قدرتش عظیم

ها سرزمین مصر را ترک گویند. مرگ هر گذاشت اسرائیلیو هنوز، حتی با هشدار دادن فرعون حاضر نبود اعتنا کند و نمی

 ه داوری نهایی خداوند بر حاکمین، مقامات رسمی و تمام خدایان مصر بود. زادنخست

 

 را بخوانید. 11خروج فصل تکلیف: 

 

 تمرین:

چه  1: 11خداوند به موسی گفت که در صدد آوردن آفت نهایی خویش بر فرعون و مردم مصر است. در خروج  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیز دیگری به موسی گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ

شوند. در حقیقت، با ها از سلطة فرعون آزاد میهمه چیز آماده است و وقت آن رسیده است. سرانجام اسرائیلی -2

  دستورات خداوند برای قوم اسرائیل چه بود؟ 2شوند. در آیة این آفت، قوم اسرائیل از سرزمین مصر کامال رانده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها بایستی ثروت گوید که بایستی خود را آماده سازند تا مصریان را چپاول کنند! اسرائیلیخداوند به قوم خود می

 مصر را غارت کنند. 

 

سال سلطه و فشار بردگی  ۴۳0کردند. پس از زده را با طال و نقره ترک میاین سرزمین آفت ها بایستیاسرائیلیبررسی: 

 کرد! داران، قوم اسرائیل سرزمین مصر را نه به عنوان برده، بلکه پیروزمندانه ترک میتحت نظارت برده

 ـــــــــــــــــــــــــــای به موسی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــخداوند چه وعده 22-21: ۳در خروج  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

های خداوند چقدر غیرممکن از زمانی که این آیات را خواندیم وقایع بسیاری رخ داده است. به خاطر آورید که وعده -2

. در آن زمان موسی هنوز با خداوند در بحث و مجادله بود که توانایی رهبری قوم را ندارد. رهبران رسیدبه نظر می
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آوری کاه بپردازند. اسرائیلی بر ضد موسی برخاستند زیرا ناگزیر بودند که برای درست کردن خشت، خودشان به جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآورید؟ ــــــــــــچه موارد دیگری دربارة این شرایط به یاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رخ با تامل، رابطة مردم را با موسی که خدا به عنوان رهبر برگزید، در نظر آورید. در این دوره که آقات گوناگو -۳

 داد، چگونه روابط موسی با مردم تغییر کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ین قوم خود و مردم فرعون تفاوت نهاد، شروع شد. چه تمایزی در این آیات رهایی اسرائیل از زمانی که خداوند ب -۴

 وجود دارد که خداوند قوم اسرائیل را آزاد ساخت؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22: 8الف. خروج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴: ۹ب. خروج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2۶: ۹پ. خروج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷: 11ت. خروج  

 

ای که خداوند برای قوم خود فراهم این فصول دربارة عمل ویژة خداوند دربارة اسرائیل و آزادیآموزیم: دا چه میدربارة خ

 آموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند. دربارة طبیعت و شخصیت خدا چه مینمود صحبت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرین: 

دربارة مقامات درباری فرعون و مردم مصر  چه نظری ۳: 11علیرغم رفتار خودخواهانه و لجوج فرعون، خروج  -1

 کند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیان می

از چشم من دور شو. هرگز به حضور »فرعون موسی را از درگاه خود اخراج کرد و چنین گفت:  28: 10در خروج  -2

از وقوع  ۷-۴: 11در  اما موسی قبل از آنکه فرعون را ترک کند« ی که با من روبرو شوی خواهی مرد.من نیا. روز

کند. این آفت بالی مرگ و از دست رفتن زندگی انسان است. پسر اول هر خانواده خواهد آخرین بال صحبت می
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خواهد بود. فرعون که قدرت مافوق  میرند. غصه و گریه و شیون شدیدتر از گذشتهمرد و اولین فرزند احشام هم می

شود و یا تقریبا قدرتی مافوق دارد، از این بال محفوظ نخواهد بود. مقام او به عنوان پادشاه از فرزند محسوب می

ترین فرزند نخست هر خانواده خواهد مرد. ترین یا پستنخست او در برابر داوری خدا محافظت نخواهد کرد. از مهم

 ( ـــــــــــــــــــــــــــ۶را ادا نمود. نتیجة این آفت برای مردم مصر چه خواهد بود؟ )آیة موسی کالم نهایی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــ۷افتد؟ )آیة ها چه اتفاقی میبرای اسرائیلی -۳

 دهد.گیرد. هیچ اتفاقی برای مردم اسرائیل رخ نمیتمایز نهایی انجام می

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ8داند که زمان ترک کردن مصر فرا رسیده است؟ )آیة چه وقت موسی می -۴

کند. از زمان اولین برخورد ی و هارون را از حضور خود مرخص میبینیم که فرعون، موسمی  ۴-1: ۵در خروج 

اش بر اتفاقات زیادی رخ داده است. مکررا فرعون از پذیرفتن خدای اسرائیل سر باز زده است و مکررا خداوند داوری

موسی  مصر قرار داده است. اکنون این سرزمین سرنگون است. در حیرتیم که چه چیز دیگری اتفاق خواهد افتاد.

گوید: می 8دربارة آخرین آفت به فرعون هشدار داده است. او با شجاعت حقیقت را به فرعون گفت. سپس آیة 

 حال موسی از فرعون بسیار عصبانی بود!« موسی که از شدت خشم برافروخته بود، آنجا را ترک کرد.»

: 11ن کالم آخر را گفت. وقتی که خروج رسد فرعواشاره کردیم که به نظر می 28: 10به خاطر آورید که در خروج 

بریم که نه تنها موسی آخرین کالم را گفت بلکه توضیح داد که پس از آنکه خدا آخرین بال خوانیم پی میرا می 8

کنند که قوم اسرائیل سرزمین را ترک کنند! حتی فرعون خودش آنها را فرود آورد مقامات رسمی فرعون التماس می

ها کشور را ترک کنند، فریاد شیون مصریان بلندتر خواهد شد. یرون خواهد کرد. زمانی که اسرائیلیرا از کشور خود ب

در مصر انگیز خداوند گریه و شیونی که تا آن زمان و به آن بلندی نبوده است و دیگر نخواهد بود. حال اعمال حیرت

 (. ۹گذارد )آیة رو به افزایش می
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 ۵بخش 

موسی به فرعون  ۵برویم باید به اهمیت آنچه خدا انجام خواهد داد توجه نماییم. در آیة  12که به فصل پیش از آنمقدمه: 

 «زادگان احشام.زادة بردگان و تمام نخستزادة فرعون... تا نخستهر پسر ارشد خانواده خواهد مرد، از نخست»گوید که: می

 

انگیز و قدرتی که به موسی داده بود تغییری در ام کارهای حیرتدانست که تمخداوند دانای مطلق میتر بکاویم: عمیق

کند به حدی که خدا در نهایت قلب او را سخت دانست که فرعون قلب خود را سخت میکند، خدا میفکر فرعون ایجاد نمی

از سلطة فشار مصریان کند که نتواند تغییر دهد. احتماال ممکن است چنین باشد، اما خدا تنها کسی است که قوم خود را می

 و نه فرعون.  سازدآزاد می

 گویددهد که به فرعون چه بگوید؟ این است آنچه که خدا میخداوند به موسی دستور می 2۳-22: ۴در خروج  -1 

بگذار ــــــــــــــــــ »گویم ــــــــــــــــــــــــ من است ـــــــــــــــــــــــــ ، و من به تو می»

ــــــــــــــــــــــ بروند، که او مرا ــــــــــــــــــــــ . اگر تو ـــــــــــــــــــ بگذاری برود، من ــ

 .«کنم ـــــــــــــــــــــــــ تو را ــــــــــــــــــــــــ آگاه باش. من ــــــــــــــــــــ می

گردید. این آیه چه امری را دربارة پسر ارشد آشکار بر ۵1: ۷8پس اهمیت پسر ارشد در چه بود؟ به مزمور  -2

 سازد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

زاده نمایندة رجولیت یا روحیة پدر و قدرت ملت فرزند ارشد نمایندة قدرت و نیرومندی ملت است. پسر نخست -۳

زادة اوست. به وسیلة اسرائیل خداوند نیرو و قدرت خود را نشان ت. خداوند آشکار ساخت که اسرائیل پسر نخستاس

دهد. این رویارویی با فرعون، رویارویی با قدرت و نیروی او با قدرت خدای توانا بود. حال در آخرین بال یا آفت می

این آفت برای فرعون و مصریان چه معنی مرد.  آموزیم که هر پسر نخست مصری خواهدمی ۵: 11در خروج 

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ این مسئله دربارة نیرو و قدرت فرعون چه میمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل پر قدرت کیست؟ چه کسی دارای تمام قدرتعا

ها  بخشد و مصریان را با فرود آوردن مرگ پسران نخست خانوادهزادة خویش )اسرائیل( قدرت میخداوند به نخست

 . کشدها، از قدرت به زیر میزادگان احشام و گلهو تمام نخست

ها ممکن است در این مرحله از درس، قابل درک نباشد. دلسرد نشوید. دربارة ها و بصیرتتوجه: بعضی از این بینش

های بعدی توضیح خواهیم داد. فقط از نظر مطالعة خروج بدانید که کشتن فرزند ارشد بعضی از این حقایق در درس

  ند ارشد خداوند است. نمایش قدرت خدا برای قوم خویش است زیرا اسرائیل فرز
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ممکن است آیة آشنایی برای شما باشد. آیه  ۷: 2لوقا فرزند ارشد دیگری نیز وجود دارد که نبایستی نادیده گرفت. تعلیم: 

اگر این داستان به نظرتان آشنا .« او )مریم( داد ــــــــــــــــــــــــ به آن زن ـــــــــــــــــــــ »گوید: چنین می

 را بخوانید. این بخش داستان تولد عیسی است که پسر و تنها پسر خداست. 20-1: 2نماییم که لوقا ، شما را تشویق مینیست

 خدا آنقدر جهان را دوست داشت که تنها پسر خود را داد تا هرکس به او ــــــــــــــــــــ»شود که گفته می 1۶: ۳در یوحنا 

دهد. در زندگی و توسط عیسی پسر ارشد، خداوند قدرت و نیروی خود را نشان می« یابد. نگردد، بلکه ــــــــــــــــــــ

گردد. گناه، مرگ، و شیطان قدرت خود را به مرگ فرزند نخست خداست که قدرت جهنم و تمام نیروهای تیرگی نابود می

نویسد که همین قدرت که عیسی می 20-1۹: 1اند. پولس رسول در افسسیان سبب مرگ و قیام عیسای مسیح از دست داده

 آوریم وجود دارد. را از مردگان برخیزانید، برای ما که به او ایمان می

 

خواهد که مایل است قبل از آخرین بال و یا آفت در شرف وقوع است. اما خدا چیزهایی میآموزیم: دربارة خدا چه می

ه دوباره به آنچه روی داده است نظری میفکنیم. وقت آن است این جای مناسبی است کوقوع آفت در جای خود قرار گیرند. 

که نفسی تازه کنید تا به مطالعة خود ادامه دهیم. دربارة رحمت خداوند نسبت به قوم اسرائیل گفتگو کردیم. قوم اسرائیل قوم 

آن داشت که برای رهایی آنها از خدا هستند. رابطة خدا با اسرائیل، رابطة پدر و فرزندیست. محبت او برای فرزندانش او را بر 

با ای بیاندیشد. محبت محکم و پایدار او هرگز او را از تصمیمش باز نداشت حتی هنگامی که فرعون بند اسارت بردگی چاره

لجاجت از خود دفاع کرد. خدای ما نیکو است، مهربان است، و پاک و مقدس. او قادر مطلق و دانای مطلق است. محبت او 

یل، فرزند ارشدش در عملش بر علیه قدرت شیطان آشکار گشت. همانگونه که خدا قدرت خود را بر اسرائیل نمایان برای اسرائ

 سازد. ساخت، محبت و قدرت خود را برای من و شما نیز آشکار می

 

ز جانب آنها عمل خداوندا تو نسبت به ما رحیم و بخشنده هستی. تو هنگامی که اسرائیل قادر نبود خود را نجات دهد، ادعا: 

کردی و برای آنها با فرعون جنگیدی در حالیکه آنها ناامید و دلسرد گشتند. همانگونه که برای اسرائیل نبرد کردی، برای 

جنگی. به سبب کمک و محبت تو مشکالت روزانة من نیز در ستیز هستی. از تو سپاسگزارم که از جانب من با مشکالت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و شهامتی داشته باشم. توانم زندگی پر از امیمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس ششم

 

 این زمان عبور خداوند است
 ین روز را به خاطر بسپارـ ا ۱۳-۱۲خروج 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 ۷۶          بررسی

 ۷۷          مقدمه

 1۳-12: خروج ۶درس 

 ۷8        فراخوانده •

 81      اُور(دستورات عبور )پس •

 8۴     زاده )فرزند ارشد(آفت مرگ نخست •

 8۶     رهایی قوم اسرائیل خارج از مصر •

 8۹       آزادی من •
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 مقدمه

دهد. خدا از روی قصد و عهد مردم خود را برای قلب فرعون تغییری نکرد. اکنون خدا آماده است که داوری نهایی را انجام 

 آنچه اتفاق خواهد افتاد مهیا سازد. 

این شب چه ویژگی دارد؟ چرا دستورات غیر عادی برای شام وجود دارد. به زودی به دلیل آن پی خواهند برد. وقتی که به این 

ها را که با دیشید. اهمیت بره را دریابید، چهارچوبهاُور )عبور( بیانکنید به اهمیت تمام جزئیات و مقررات پسدرس توجه می

 اند، نان بدون خمیرمایه، و لباس ناآشنایی که در این دستورات از جانب خداوند آمده بود کشف نمایید. خون رنگ شده

مصر مشتاق زاده چه بود؟ چرا فرعون و تمام مردم و بالی نهایی چه بود؟ مسئلة مهم در مورد فرزند ارشد یا نخست آخرین

ها آزادی داد که مصریان را غارت شدند که مردم اسرائیل کشور را ترک کنند؟ و زمانی که ترک کردند، چه عاملی به اسرائیلی

 های آنها را بگیرند و با خود ببرند؟کرده، جواهرات طال و نقره و لباس

د... این شب، شبی بود که خداوند همه را نظارت تمام رهبران )لشکریان( خدا از مصر خارج شدن»سال  ۴۳0در پایان، پس از 

 . ها برقرار گرددها تا نسلداری برای احترام به خداوند در خاطرهزندهاین شب بایستی به عنوان شب« کرد...می
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 ۱بخش 

فرشتة مرگ از ها باقی بماند که نشان دهد خواست آن شب چیزی به مردم بدهد که همیشه در خاطرهخدا میمقدمه: 

زاده به سالمت دور کرد. خدا برگزید این یادبود به صورت شام در یادها ها عبور کرد و آنها را از بالی فرزند نخستاسرائیلی

ها اهمیت آن را در تاریخ خود همیشه به یاد آورند این شام عبور از مرگ باشد که نسل« حکمی پایدار»بماند. این شام بایستی 

ایستی به طور ساالنه انجام گیرد و نسل به نسل منتقل گردد. هدف این درس این نیست که به جزئیات این آئین اُور بیا پس

اُور پی ببریم که از جانب خدا و دستورات خداوند مدتی طوالنی توقف کنیم، بلکه برای آن است که به معنی واقعی شام پس

ته باشند که او خدای آنان است، تنها کسی که آنها را آزاد ساخت، برای قوم خویش مقرر شده بود که همیشه به خاطر داش

 تنها کسی که آنان را از زنجیرهای بردگی رهانید. 

 

 شود. در اینجا ذکر می 12ای از فصل بندی سادهرا بخوانید. تقسیم ۵1-1: 12خروج تکلیف: 

 دستوراتی که موسی به رهبران داد. – 28-21آیات  •

 رگ پسران ارشد مصریانآفت م – ۳0-2۹آیات  •

 خارج شدن، رهایی یافتن توسط خدا، زمانی که او اسرائیلیان را از مصر بیرون آورد.  – ۵1-۳1آیات  •

 

گیریم. پس از آنکه در این قسمت دستوراتی را که خدا با صحبت کردن با موسی و هارون به مردم داد فرا میبررسی: 

، دستورات خدا را به آنها ابالغ نمود. این 21ران اسرائیل را فرا خواند و در آغاز آیة دستوراتی به موسی داده شد، او سران و رهب

شد. آنها فراخوانده شدند که از زنجیر اسارت آزاد گردند و برای پرستش خداوند فراخوانی آنها بود که به رهایی آنها منجر می

روج در زمانی که خدا در ابتدا وعدة آزادی به آنها داد، مشاهده آزاد باشند. با صرف دقت الزم این آیات را که در اوائل کتاب خ

 کنید بررسی نمایید. می

را بخوانید. خدا چنانکه ــــــــــــــــــــ از مردم خود دید و کرد ــــــــــــــــــــ به  10-۷: ۳خروج  -1

که ــــــــــــــــــــــــ . او پایین آمده  زنند زیرا ـــــــــــــــــــ . او نگران آنهاست زیراآنها. فریاد می

است تا ـــــــــــــــــــــــ آنها را از ـــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــ و آنها را 

ـــــــــــــــــــــــــــــ بیاورد از آن سرزمین ــــــــــــــــــــ یک زمین وسیع و خوب، زمینی که 

 ـــــــــــــــــ با ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــ . ــــــــ

را بخوانید. او هست آن ـــــــــــــــــ . او کسی است که آنها را از سلطة  ۵-2: ۶خروج  -2

 آورد. ـــــــــــــــــــــ بیرون می
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 از به سر بردن در ــــــــــــــــــــــــــ . دهد که ـــــــــــــــــــــ آنها را الف. او قول می 

دهد که ــــــــــــــــــــــ به آنها با ـــــــــــــــــــــ پهناور و با او قول میب. 

 ـــــــــــــــــــــــ قدرتمند ـــــــــــــــــــــــــ داوری. 

ـــــــــ خود بپذیرد و ـــــــــــــــــــــ دهد که آنها را به عنوان ــــــــــــــــــاو قول میپ. 

دهد که آنها را قول می 8آنها باشد. کسی که آنها را از زیر بار ستم مصریان رهانید. در آیة 

ــــــــــــــــــــ به سرزمینی که سوگند خورد بدهد ـــــــــــــــــــــــــ و به اعقاب آنها. او 

 ــــــــــــــــــ به اسرائیل بدهد به عنوان یک ـــــــــــــــــــــ .ـــــــــوعده داد که آن را 

سپس وعدة خود را با این کلمات ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 مهر و امضا نمود. 

 

 (:28-1: 12)خروج تمرین: 

اُور باید در فصل بهار در زمان که عبور فرشتة مرگ یا پس گویدخداوند به موسی و هارون می 2و  1در آیات  -1

 که بعدا نیسان نامیده شد صورت پذیرد. نیسان ماهی از تقدیم یهودیان. « اولین ماه»ماه تمام، 

 چه اتفاقی در روز دهم ماه رخ خواهد داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳طبق آیة  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد و مقدار بره بایستی با دقت محاسبه و تقسیم شود. این محاسبه بر اساس ـــــــــــــــــــــــــــــ  -۳

 (. ۴گشت )آیة تعیین می

 است؟ ذکر شده  ۵چه مشخصاتی در آیة  -۴

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــ۶افتاد؟ )آیة اقی میشد. در روز چهاردهم چه اتفبره در روز دهم انتخاب می -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــکردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــشد چه میبا خونی که از کشتن حیوانات حاصل می ۷طبق آیة  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خون چه اهمیتی دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۳طبق آیة  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غذا بایستی روی آتش ــــــــــــــــــــــــــ شود، به همراه ـــــــــــــــــــــــ گیاهان معطر و  -8

 (8نان که بدون ــــــــــــــــــــــــ درست شده است. )آیة 

شود و نباید برای صبحانه یا ساندویچ ناهار روز بعد نگاهداری شود. به توجه کنید که غذا باید همان شب مصرف 

عجله و شتابی که در تهیة این غذا مورد نظر است دقت کنید. به طور مثال، نانی که بدون مصرف خمیرمایه تهیه 

 شود که باید خمیر آن با مصرف خمیرمایه بزرگتر شود. از نانی آماده میشود خیلی زودتر می

درسته بدون شکستن استخوان پخته شود. این آموزیم که بسیار جالب است. بره باید چیز دیگری می ۹آیة  در -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــبا باقیماندة غذا باید چکار کنند؟  10مورد را در ادامة آیات به خاطر داشته باشید. در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوند. چگونه و از کجا غذا فراهم کنند؟کنیم که اسرائیلیان آمادة ترک مصر میمشاهده می 11دوباره در آیة  -10

 ــــالف. عبا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. کفش 

 پ. عصا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــ دارد. سرانجام، در ــــــــــــــــــــــــ بخور. این به خدا ـ

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ۲بخش 

دستورات خداوند مستقیم و ساده بود. کسی قادر نبود که در مورد دستورات خدا به قوم خود در مورد آماده شدن برای تعلیم: 

باشد، در  شان برای سفر قویهایخواست غذای کافی بخورند که بدنخداوند میترک مصر، بحث و گفتگو و یا سوال کند. 

همه بایستی لباس حالیکه این غذا با هر غذای دیگری تفاوت داشت. این زمان برای مشارکت و لذت بردن در نظر نبود. 

گوید همان شبی که بره پخته و خورده شده است. خداوند به موسی و هارون می 1۳و  12پوشیده و آمادة سفر باشند. در آیات 

پرستند تحت داوری زاده را که خدایان سرزمین را میعبور کرده و خانة هر پسر نخست همان شبی است که او در میان مصر

شان خانهها بستگی به خونی داشت که بر چهارچوبة زندگی اسرائیلی« من خدا هستم.»گوید: دهد و دوباره میخود قرار می

دانست که قوم اسرائیل در خانه نداشت. زیرا می پاشیده بودند. خداوند احتیاجی به دیدن خون برای شناختن و پی بردن به آن

ای که با خون خواست که آنها بدانند که از کنار خانهاو میکنند. بلکه این خون نشانی از ایمان قوم خدا بود. کجا زندگی می

زاده ت مرگ نخستبر چهارچوبة آن رنگ شده است عبور خواهد کرد. خون نشان ایمان آنها به کالم خدا بود که آنها را از آف

 داد. نجات می

 

 ای توقف کرده و بر شرایطی که در دوران قبل از ما وجود داشت تامل کنیم. برای لحظهبازتاب: 

آورید که با روی دادن آن، شود. چه عواملی را به خاطر مییک قسمت از این تاویل به گذشته مربوط می -1

هنگامی که موسی و هارون بار اول به شهر آمدند.  2۹: ۴در خروج شخصیت مردم را بنا نمود؟ مثال در نظر آورید 

چه اعتباری این دو نفر در میان رهبران و مردم آن زمان داشتند؟ به خاطر آورید که خدا به این دو نفر گفت که چه 

 ـــــــــــــــــقصدی دارد، شرایط و آفاتی را که برای انجام ارادة خداوند روی داد به خاطر آورید. ــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی بگذارید که این دستورات همچنین بایستی به زمان حال اسرائیل بیاندیشیم. خود را جای یکی از خانواده -2

سال، امشب شبی است که همه  ۴00های بیش از اند که پس از گذشت تمام نسلاید. به شما گفتهرا دریافت کرده

 اندیشید؟ ــــــــــــــــــــشما در اینباره چه میکردند ترک نمایند. بایستی تمام آنچه را که داشتند و زندگی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالة بدون بیماری و عیب و نقص که بر خواهند که باور کنید خون برة یکتان میحاال، از شما و افراد خانواده -۳

فرزندتان  رهاند. با نگاهی به اطراف، به چشمانتان رنگ شود، فرزند ارشد شما را از مرگ میچهارچوبة در منزل

گذرد آگاه است. گناه و ناآگاه و یا شاید بزرگتر است و کامال از آنچه که میشاید در گهواره بی فرزندتانکنید. نگاه می

اندیشید و در خانواده چگونه با یکدیگر به عنوان عضو شاید شما خود فرزند ارشد خانواده هستید. شما به چه می

 کنید؟ ـــــــــــــــــــــــــن مصر آماده میخانواده، خود را برای آمدن خداوند و از بین بردن فرزند ارشد سرزمی



82 

WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسد...شب فرا میو مردم مصر هیچ اطالعی ندارند که چه اتفاقی در حال وقوع است. ساعات نیمه

این داستان ادامه دهند. گروهی دیگر احتماال آموزان مشتاق باشند که به بقیة توجه: در اینجا شاید بعضی از دانش

عالقمند به پی بردن جزئیات داستان و ادامة آن باشند. برای آن دسته که عالقمند به حوادث بعدی داستان هستند، 

باشد ادامه که در بخش سوم می« تکلیف»در این بخش، بگذرید و داستان را در بخش « تر بکاویمعمیق»از قسمت 

 دهید. 

 

اُور یا به عبارتی شام نان بدون در چند آیة بعدی خداوند دستورات بیشتری برای نسل آینده دارد. این پستر بکاویم: عمیق

روز  ۷(. این جشن بایستی برای 1۴شد که حکمی پایدار و ابدی بود )آیة خمیرمایه، برای جشن مهمانی خداوند محسوب می

 ال را در زیر بنویسید: شد. مشخصات این مهمانی یا فستیوبرگزار می

 : برای هفت روز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۵آیة  -1 

 : در روز اول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۵آیة  -2 

 ه چیزی را که خمیرمایه دارد بخورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: هرکس ک1۵آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: در روز اول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶آیة  -۴ 

 : کاری انجام نده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶آیة  -۵ 

 

ید جشن کند. این خالصه از این قرار است که این روز باآنچه را که قبال بیان شده است تکرار می 20-1۷آیات خالصه: 

های آینده آگاه باشند که این بسیار مهم بود که نسل« در این روز من لشگریان شما را از مصر بیرون آوردم.»گرفته شود. زیرا 

ای یافت به عنوان قوم خدا دارد. مصرف خمیرمایه ممنوع بود و نبایستی در هیچ جای خانهروز چه اهمیتی برای قوم اسرائیل 

اعت اسرائیل اجازه نداشت از آن بخورد. مهم نبود کجا زندگی کنند، اجازه نداشتند نانی که خمیرمایه شود. و هیچ فردی از جم

شد و این آئین بایستی حتی زمانی آموزیم که این دستورات بایستی اطاعت میو پس از آن می 2۴دارد مصرف کنند. در آیات 

دستوراتی به والدین داده شد که چگونه اهمیت این حکم را  2۶ة گردید. در آیگذاشتند اجرا میکه به سرزمین وعده قدم می
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دادند که این آئین چه اهمیتی برای آنها دارد. و حتی آموزش به فرزندان خویش بیاموزند و بایستی به فرزندان خود توضیح می

 ــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می 2۷دادند که چه پاسخی بدهند. آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شان را و دادند، آنها ــــــــــــــــــــــــــــ سرهایها، مردم پاسخ میسپس بعد از تمام این آموزش

ها فرمانبرداری کردند. آنها هرآنچه را که خدا شود که اسرائیلیبه ما گفته می 28ـــــــــ . در آیة ـــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ موسی و هارون انجام دادند.
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 ۳بخش 

فرزند ارشد است به کار قابل توجه است که خداوند موسی و هارون و عصا را برای اجرای این آفت که برای مرگ مقدمه: 

با خونی که از آمیزی شده بود. شان بودند که با خون رنگهایبرد. بلکه این مردان نیز مانند سایر مردم اسرائیل در خانهنمی

 بندی کرده بودند، آمادة جداشده بودند. آنها نیز لباس پوشیده و همه چیز را بسته اُور کشتهبرة سالم و جوان که برای شام پس

شدن از سلطة مصریان و بازگشت به سرزمین کنعان بودند. سرزمینی که خداوند وعده داده بود در آن جویبارهای شیر و عسل 

 جاریست و خداوند آن را به ابراهیم و نسل او برکت داده بود. 

 

 را مطالعه کنید.  ۴2-2۹: 12خروج تکلیف: 

 

 تمرین: 

 رخ داد بنویسید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳0و  2۹با کلمات خود آنچه را که در آیات  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 را دوباره بخوانید. موسی به فرعون گفت که خدا چه خواهد کرد؟  ۶-۴: 11و  2۳-21: ۴با صرف وقت خروج  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ق افتاد؟ همه چیز همانطور که خدا به موسی گفته بود اتفاق افتاد. آیا چیزی غیرمنتظره اتفا 

کند که دربارة ویرانی که خداوند بر مردم مصر فرستاد صحبت می ۳0-2۹شود که آیات به طور ساده گفته می -۳

اند؟ داشته ها در مورد قدرت و خشم خداوند چه احساسیتمام فرزندان ارشد این سرزمین را از بین برد. این خانواده

آیا به قدر کافی رنج نبرده بودند؟ مردم نتایج و عقوبت قلب سخت رهبر خود را تحمل کرده بودند، حال با مرگ 

چیزی وجود نداشت ــــــــــــــــــ جایی که ـــــــــــــــــــــ نبود ».... نهایی دیگری روبرو بودند. 

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 رسید.های بلند به گوش میوجود نداشت و فقط صدای شنیدن هیچ همدردی

 

 را بخوانید.  ۳۶-۳1: 12خروج تکلیف: 
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 خواند. شب فرا میشود. فرعون موسی و هارون را در نیمهخروج از مصر آغاز میتمرین: 

 گوید؟فرعون به آنها چه می ۳2و  ۳1های در آیه -1

 .« ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرخیز و بیرون برو ـــــــــــــ»الف.  

 .« ـــــــــبرو، و خدمت کن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»ب.  

 .« ـــــــــخود را بردار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»پ.  

 .« ـــــــــو دور شو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»ت.  

 (۳۳ها را از مصر بیرون کنند؟ )آیة خواستند اسرائیلیبه نیاز شدید و فوری مصریان توجه کنید. چرا می -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها به سرعت مصر را دانیم که اسرائیلیدهد که به چه سرعتی مصر را ترک کردند. از کجا میتوضیح می ۳۴آیة  -۳

 ترک کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها چه کردند؟ ــــــــــــــــــها مردم مصر را غارت کردند. اسرائیلیگوید که اسرائیلیبه ما می ۳۶و  ۳۵آیات  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د مردم مصر را غارت کنند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها توانستنخداوند چه کرد که اسرائیلی -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

مقدس وجود دارد مراجعه کنید. ابتدا، که در کتاب شود. به نقشة خروجو به این ترتیب سفر خارج شدن از مصر آغاز میتعلیم: 

رمسس مکانی که سفرشان را شروع کردند پیدا کنید. راه را به سوی سوکات در مسیر جنوب شرقی ادامه دهید. به خاطر داشته 

 2شت. در خروج و این سفر را قبال نیز داشته اباشید که این قلمرو ناآشنایی برای موسی نیست. موسی در بیابان زندگی کرد. 

 ۴0شود پس از آنکه مرد مصری را کشت برای نجات خود از آنجا برای نجات خود به مدیان فرار کرد که به مدت گفته می

 «آنجا زیست، جایی که همسر خود صفورا را مالقات نمود.»سال 

 

 را بخوانید.  ۴2-۳۷: 12خروج تکلیف: 

 

 تمرین: 

 کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرد با پا سفر می گذشته از زنان و کودکان، چند نفر -1 

هایی که مصر را ترک دانیم که تعداد اسرائیلیدانند که آیا تعداد عدد واقعی است یا تخمینی، میهرچند که علما نمی

 کردند، بسیار زیاد بود!

 ند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــچه کسانی بود« دیگری که با آنها رفتند تعداد فراوان»کنید بعضی از فکر می -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کن است مایل بودند که با آنها بروند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کسانی ممکنید فکر می -۳

 مراه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سفر این این مردم، دیگر چه چیزی درعالوه بر تمام  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــاشاره شده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــ ۳۹یزی دوباره در آیة به چه چ -۵

 مایه است؟ میردوباره اشاره شود، که نان بدون خ« خمیر بدون خمیرمایه»کنید که مهم بود به چرا فکر می -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند پیدا کنید.ره میآیاتی را که به نان بدون خمیرمایه اشا 12صل در ف

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تا چه مدتی مردم اسرائیل در مصر زندگی کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴0ة بر طبق آی -۷

 ایان این مدت چه اتفاقی رخ داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر پ -8

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــها چه میرائیلیگذاری زندگی اسدربارة خدا و توجه شخصی او پایه ۴2آیة  -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــند؟ ــــــــــــسخ دههای بعدی پارا به نسلها موظف بودند چگونه توجه خداوند و اسرائیلی -10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ل سر بردند. در اص بهشور مصر های بیشماری در کد. این خانواده تا نسلیخ اسرائیل در نظر آوریراین زمان را در تابازتاب: 

زمان  یوسف و حاکم آنب برادرشان نواده از جانخاصر آمدند. به مان کنعان رخ داد، شطی شدیدی که در سرزمینقحبه علت 

جمعیت عظیم شناخت و از سف نمیکه یو سپس پادشاه جدیدی جای فرعون را گرفترفت. فرعون مورد استقبال قرار گ

ها در بردگی و اسارت شدند. سالنت رفتار شد و به کارهای سخت گماشته قرار گرفت. با آنها با خشود هدیمورد تاسرائیلیان 

شنید برای نجات آنها به پایین آمد. خداوند مردی به نام موسی و برادرش به سر بردند. سرانجام، خداوند که فریاد آنها را 

یدی های شدپس از آنکه آفت دارند.خواهد اعالم دی آنها را میاآزرا که هارون را برگزید که نزد فرعون بروند و کالم خدا 

آنجا ها از ی مصر را کشت، مردم التماس کردند که اسرائیلیهارشد خانوادهسرزمین مصر را نابود ساخت و سرانجام فرزندان ا

. مصریان ک کنندجا را ترها دادند که فورا آنه اسرائیلیتند بها و هر چیز دیگری که داش، لباسبروند. در واقع جواهرات

 خمیرمایه به نان را نداشتند. الزم برای اضافه کردن چنان شتابی بیرون راندند که وقت ها را از کشور خود با ئیلیاسرا

ت شما را از خود دور کند خواهد به سرعسابق خود خود که میة سایهم حال، در نظر بیاورید که شما از طرف -1

سایة خود چه اید؟ از همکردهآیا برای سفر آماده هستید؟ چه چیزهایی برای خود فراهم اید. مورد فشار قرار گرفته

تیار شما قرار داد که هرچه زودتر بروید. ه هرچه را که خواستید در اخاید؟ از همة اینها گذشته، همسایدرخواستی کرده

دارید؟ چه چیزی را به سبب نیازی که تان در مصر با خود بر میهای زندگیسال« یادگاری»چه چیزی به عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارید؟ برای زندگی در صحرا به آن دارید بر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنا کردن انبارهای شهر برای خشت و غول ساختن شها ماین سال دانید که چه در پیش رو دارید؟ تمامآیا می -2

ا کجهر کسی به نیستید که  حقیقت، احتماال مطمئن؟ در ایدشناختهغیر از رمسیس اید. چه چیزی به فرعون بوده

کنید؟ فکر می. شما چه گذارندآنجا نمیطور قطع شما را ستند و به دانید که همه در حال رفتن هرود؟ فقط میمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی خود و خارج زندگستان خود را خواهید دید؟ مها و دوروید؟ آیا دوباره همسایهدانید که برای چه مدتی میمی -۳

. اگر با شیدائل و مشکالت بیاندییستید که به این مسنر خوب است که شما ناگزی؟ کنیداده را چگونه فراهم میخانو

 شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردید، آیا تصمیم شما در مورد رفتن عوض میل فکر میاین مسائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرچه موارد دیگری به فکرتان می -۴

 

 کاربرد: 

ای پیش . تغییرات عمدهکنیدکر میاندیشید، دربارة زندگی خودتان چگونه فگامی که به تاریخ اسرائیل میهن -1

 لوم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتی بر خالف میل شما؟ تغییرات نامعهانی؟ تغییراگاآمده است؟ تغییرات ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ته اتفاق افتاده است؟ چه تغییری پیوساوقات روی دهد، نیست که در این با تمام آنچه ممکن است و یا ممکن  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تد؟ ـــــــــــــــــــــــــــافرسد که همیشه تا حدودی به طور نامعلوم اتفاق مییظر مچه مسائلی به ن -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ها دستخوش تغییرات بسیاری شده است. تغییر همیشه ناپایدار است. تغییر روال معمولی طول سالخداوندا، زندگی من در دعا: 

نحوی یر به غیتورد کنم، بینانه برخها با رفتاری خوشسازد. تغییر مستلزم آن است که در مقابل موقعیتمرا آشفته می

با میشه ضور تو هحیشم که اندمییابم آنها آگاهی میسازد. وقتی که به تغییراتی که از پذیری و ضعف مرا آشکار میسیبآ

ند و به نکهدایت می که مرا ای. از دستان پر قدرت تو سپاسگزارمدایت کردهام هبه جایی که رسیدهمن بوده است. تو مرا 

 کنند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرگ و کوچک راهنمایی میسوی تغییرات ب
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 ۵بخش 

ند، گوی داعواند کردهشوند. زمان آن است که با هرچه که زندگی ها خارج میت فرا رسیده است. اسرائیلیجرهازمان ممقدمه: 

وعدة خدا، »رس کتاب بدهند. ما با بعضی از این افکار در داز آنکه تغییر عقیده خداحافظی کنند پیش الزم است که به سرعت 

واهد داد. سپس ابرام از جانب خدا فراخوانده شد که به سرزمینی برود که خدا به او نشان خم. دست به گریبان شدی« ما برکت

اهیم، اسحاق ند رفت. اما همانطور که خدا با ابرخدا به ابرام گفت که نسل او نیز به آن سرزمین خواه 1۴-1۳: 1۵در پیدایش 

و به سرزمین وعده هدایت کند.  وردوعده داد با او باشد تا موسی قوم خود را از مصر بیرون آقوب بود، به موسی نیز و یع

ناختند، اما خدا زمینی به آنها وعده داده بود که در انتظار آنها بود، شائیل زندگی خود را در مصر به آن صورت که بود میاسر

 . او به قوم خود وفادار ماند. ة خود را نگاه داشتیش وعده داده بود. خدا وعدها پو سالنسل ااهیم و برمینی که ابتدا به از

 

 ربرد: کا

نطور است؟ کنید که همة زندگی همیست؟ آیا تصور مینوعی زندگی تحت فشار اکنید که زندگی شما فکر می -1

سرشار تان که و مکان جدیدی در زندگیخواند تان فرا میتی در زندگیکنید که خدا شما را برای تغییرایا احساس می

حت  اترجایی که در آن اسمکانی جدید، خواهد به شما ن مییاحتی است که در آو یک سو ماجراها،  وقایع ،از آزادی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتواند باشد؟ ی میمش است بدهد؟ سرزمین وعدة شما چه مکانآراو صلح و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهید؟ چه امری میآزاد سازد. از چه چیزی آزادی دارد ا میدارد که شما را از آنچه که به اسارت و زوخداوند آر -2

ب یا عادت نامطلورخواستی دارید؟ شاید گردد؟ از خداوند چه دبینی شما در زیستن در سرزمین وعده میمانع درون

یا حتی رفتار شما است؟ یا شاید برنامة زندگی و یا احساس درونی شما و اعتیادی شما را بردة خود ساخته است؟ و 

هایی که کند؟ به چه نوع آزادی نیاز دارید که بتوانید از برکتخود میشما را اسیر ای وجود دارد که و یا شاید رابطه

 کند لذت ببرید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیخداوند به شما عطا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

یم و حتی مانند تحت فشارها باش توانیما مید او برویم. مخواند نزفرا میکند. خداوند ما را دعوت می ن:به حافظه سپرد

و  2۹مشتاق هستید، آیات یفکنید. اگر نگاهی ب 28: 11به متی « بیا!»گوید: ا با ما با خشونت رفتار شود اما خدا میهلیئیاسرا

ما را فرا ادداشت خود بنویسید و به حافظه بسپرید. عیسی های یتند. آنها را روی کارته هسن آیات کوتارا نیز بخوانید. ای ۳0
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ی امشت عیسی باشد که آرگی برهاند. با پاسخ دادن به دعوی زندهاتیخخواهد ما را از سبرویم. او میخواند که به سویش می

 احساس کنید. در روح خود بیابید و آزادی او را 

س کنم. به من ه محبت تو را در زندگی خود احسایم. تو مرا دعوت نمودی کخواندی که نزد تو بیامرا  خداوند عیسی، تودعا: 

 و خدای من هستی،. تها اشتیاق یابمهایی از تمام بردگیالقدس تو قدرت یابم و با زندگی در امید به رطا کن که با روحقدرت ع

ها اسارت بردگی رم که مرا ازداری. از دعوت تو سپاسگزاو دوست ی خلق کردند تو هستم که مرا تو سرور من هستی. من فرز

 دهد. غوش محبت و امنیت تو قرار میرهاند و مرا در آمی
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  درسبررسی 

 

 دعوت خداوند،

 آزادی ما
 ۱بخش 
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 بررسی و دوره

 . به مطالب و اطالعات بسیاری را مطالعه کردیمفصل کتاب خروج  12در اولین 

 همیت دارند بنویسید:نظر شما ا را که بهن نام پنج شخصیت داستا -1 

  الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــ  

 ت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــث. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شت نقدر اهمیت دامشخص نمایید. چرا این وعده آرا  8-۶: ۶روج دة خدا را به موسی در خعبا قلم رنگی خود، و -2

 که در این زمان خاص داده شد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م ببرید:ده آفت را نا -۳

 ــــــــــج. ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ. ـــ  ت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ث. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن چه چیزی را بدانند؟خواست مصریاخدا می ۵-۴: ۷سا را انجام داد. طبق خروج آهای معجزهخداوند این نشان -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نی و مفهوم باشد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــیابید که دارای معپسر ارشد میبینی در مورد فرزند روندچه  -۵ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اشد؟ ـــــــــــــــــــــر برای اسرائیلیان بصورت حکمی پایدااُور چه بود؟ چرا این شام بایستی به شام پس -۶ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

آموزید. طالعة خود ادامه دهید. بسیار مینماییم که به مشویق میشما را ت: ۱-ت خداوند، آزادی ماگیری از دعوجهنتی

حدی سازد. تا الم خدا آشنا میآموزید که شما را با کهایی را میشناسید. داستانمقدس را میهای کتاببه آسانی تمام قسمت

ظیم خدا برای خود بت عکنید. دربارة محاحتی میساس رگوید، احمش میبال کردن مطالعة خود از آنچه که خدا در کالدر دن

 برید.یرید و به اشتیاق خدا برای رابطة صمیمانه با خودتان پی میگفرا می

 

آنها را به بردگی قوم خود را از هر آنچه که ، اسحاق و یعقوب وفادار بودی. تو های خود به ابراهیمبه وعده ا، توخداونددعا: 

کنم که تحت ار بودی، با من نیز وفاداری. حتی زمانی که من احساس میبه آنها وفادکشانده بود آزاد ساختی. همانطور که 

ی که کارهای دهت میتو به من قو، بخشیمواره با منی. تو به من نیرو میهار مردم و شرایط نامطلوب زندگی هستم، تو فش

ای در کنار خود به من یات تازهو زندگی و ح ختیرها سااز اسارت گناه  مراانجام دهم. از تو سپاسگزارم که ام را خت روزانهس

 شیدی.بخ

 

 


