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 شروع کنیم

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

مقدس خواهد داشت. تعهد و کوشش شما در این رک کتابی به نام کتابنقش مهمی را در اشتیاق و عالقة شما در رشد و د

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

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

 این کتاب: بخشش خدا، آزادی ما -1 

 مقدس شریف. رسی تفسیری، یا مژده برای عصر حاضر و یا کتابمقدس فاکتاب -2 

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

 شود. مقدس 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

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

 شود. محسوب نمی

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

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

 س کمک نماید. مقدکتاب

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

آورید، با در میان مثبت 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 میود، سواالت پیچیدهگذاشتن عقاید خ

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

مقدس قلب های کتابکه داستان امیدوارم که از مطالعة خود لذت ببرید و قلب شما آمادة دریافت کالم خدا باشد. امیدوارم

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

 پدرشان او را بیشتر دوست داشت
 محبوب – 37پیدایش 

 

 ۱بررسی اجمالی درس 

 

 ۳           بررسی

 ۴           مقدمه

  ۳۷: پیدایش باب 1درس 

 ۵        رویاهایشیوسف و  •

  ۷        حسادت در میان برادران •

 9         یوسف فروخته شد •

 11         یعقوب فریب خورد •

 1۳        اندوه و غصة یعقوب •
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 مقدمه

شماری در اثر گناهان مکرر این خانواده را به شدت های بیشود. عقوبتبا داستان یوسف، پسر یعقوب آغاز می ۳۷پیدایش باب 

های عاطفی که به خاطر محبت پدر نسبت به پسر محبوبش رود، به شورشلرزاند. در ضمن اینکه داستان پیش میمی

 شود، توجه نمایید. برانگیخته می

توان این واقعیت را نادیده گرفت که میبگیریم.  به گناهان این خانواده پی برده و گناهان خود را نادیدهتوان به آسانی می

تواند به رابطة ما آسیب وارد کند. در ضمن خود ما جهت محبوبیت داشتن نزد کسی که به ویژه برای ما عزیز است، میاشتیاق 

آورد؟ با چه کسانی سعی کردید در صلح و مطالعة این دروس دربارة یوسف و برادرانش، روح خدا چه کسی را به فکر شما می

 آورد؟یبنده و مخرب به ذهن شما هجوم میآرامش زندگی کنید، اما پی بردید که افکار فر

چرا نتوانستند محبوبیت اما یوسف استحقاق چنان رفتاری از جانب برادرانش را داشت؟ ریشة حسادت برادران در چه بود؟ 

داشتن برادرشان را نادیده بگیرند و در صلح و آرامش زندگی کنند؟ درس را شروع کنید و از خداوند به وسیلة زندگی یوسف 

 علیم بگیرید. ت
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 ۱بخش 

کند. صحنه مهیا شده است. یعقوب با خانواده و تمام افرادش در سرزمین کنعان به ویژه در شهر حبرون زندگی میمقدمه: 

یعقوب را با ثروت و امالک فراوان برکت داد. همچنین خداوند او را با دوازده آموختیم که خدا « وفاداری خدا، امید ما»در کتاب 

 پسر برکت داد که از همسرانش لیه، راحیل و کنیزانش بودند. 

کنیم. داستان را از ها، یعنی پسرش یوسف تمرکز میدهیم، به یکی از شخصیتدر حالیکه به داستان زندگی یعقوب ادامه می

کند. به زندگی ها مراقبت میساله است که به همراه برادران بزرگترش از گله 1۷گیریم. یوسف نوجوانی از سر می ۳۷پیدایش 

داد؟ چه شعور و حکمتی داشتید، و یا فکر سالگی فکر کنید. در آن زمان چه اتفاقاتی در زندگی شما روی می 1۷خودتان در 

سالگی چگونه است. چه چیزی را  1۷تر هستید، تصور کنید که جوانهایی را نداشتید؟ اگر کنید که داشتید؟ چه تواناییمی

 سالگی رسیدید، به آن برسید؟ 1۷کنید که وقتی به شخصا انتخاب می

 را بخوانید. 1۸-1: ۳۷پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآورد؟ یوسف چه چیزی برای پدرش می 2در آیة  -1

 نامیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهند، اسمی داریم. آنها را چه میبرای افرادی که گزارش می

 ــــــــدرک نماییم. ــــــــــــــها رشد کرده است ای را که در طی سالکند که رابطهبه ما کمک می ۳آیة  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 یعقوب چه چیزی به وجود آورد که در فرق گذاشتن خود را نشان داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 را ببینید. 2۸-2۷: ۳2توجه: پیدایش  

 العمل برادران در برابر فرق گذاشتن آشکار پدرشان چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شود. استثناء قائل شدن یعقوب، بین برادران نفرت و عداوتی نسبت میای احساس اوه، خدای من، چه تنش و دشمنیتعلیم: 

کرد. حال خشم و نفرت تمام افکار برادران را در چینی میبه یوسف به وجود آورده است. یوسف نزد پدر از برادران خود سخن

د. باید تعجب کنیم که یعقوب پسرش کننای بین آنها وجود ندارد و محبتی به او ابراز نمیبر گرفته است. هیچ صحبت دوستانه

گوید که می ۳۰: 29(. پیدایش 2۸: 2۵را دوست دارد؟ محیطی را که یعقوب در آن پرورش یافت به خاطر آورید )پیدایش 

داشت. حال، به عنوان قربانی محبوب بودن، حسادت به خانوادة یعقوب رخنه کرد و یعقوب راحیل را بیشتر از لیه دوست می

 تر ایجاد شده است. پسران بزرگترش و برادر جواننفرتی بین 
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 (.۵: ۳۷یوسف رویایی دید )پیدایش تمرین: 

 ؟ ــــــــــــــــــــ۵العمل آنها چه بود در آیة وقتی که یوسف دربارة خوابش با برادران صحبت کرد، عکس -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷با کلمات خودتان بنویسید که چه خواب دید )آیة  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 آیا تو حقیقتا بر ما ـــــــــــــــــــ؟ یا آیا تو واقعا»برادرانش او را مورد سوال قرار دادند. از او پرسیدند  -۳

 در نظر آنها رویا به این معنی بود.« ــــــــــــــــ بر ما؟

او را شود که این برادران توان نادیده گرفت که برای سومین بار در این آیات گفته میباز هم نمی -۴

دهد های او آنها را خشمگین ساخت. زیر عبارتی که کلمة نفرت را نشان میـــــــــــــــــ . رویای او و حرف

 خط بکشید. 

دهد؟ دوباره چه اتفاقی رخ می 9شد. در آیة رسد که یوسف متوجه این نفرت نمیگاهی اوقات به نظر می -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این بار چه خوابی دیده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۰یة العمل یعقوب دربارة این رویا چه بود؟ )آعکس -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــالعمل برادرها در برابر این خواب چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــعکس 11در آیة  -۸

 پاسخ پدرش چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محبوبیت یافتن به نفرت و نفرت به حسادت آنان تبدیل شده بود. پدر مسئله را در ذهن خود پروراند. پدرشان او  -9

حسادت آنها در فرق گذاشتن پدرشان ریشه داشت. او یوسف را بیشتر از تمام  داشت. نفرت ورا بیشتر دوست می

 (. ۴: ۳۷داشت... )پیدایش برادرانش دوست می
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 ۲بخش 

های گذشته خواندیم که راحیل به خواهرش لیه حسادت لغت جدیدی نیست. اگر به خاطر داشته باشید در درستعلیم: 

ترسید که لیه جای او را در قلب یعقوب رزندی بیاورد اما راحیل عقیم و نازا بود. راحیل میورزید زیرا لیه قادر بود فحسادت می

صفات خدا را دهد. هیچ صداقتی وجود ندارد. محیط زیست ای بین عوامل موجود به دست میبگیرد. حسادت تصویر دشمنانه

تمایل شدید و یستة دریافت آن نیست. شود که کسی شاسازد، بلکه احساس میاز محبت و رحمت از خود منعکس نمی

وفاداری »که تحت عنوان  ۵، بخش ۵سوزد که آنچه دیگری دارد، تصاحب نماید. در درس ای در درون شخص میگونهوسواس

است، دربارة حسادت بین راحیل و لیه بحث شده است. همان گناهی که بین این دو خواهر نشان داده شده « خداوند، امید ما

 است، در رابطة این برادران رخنه کرده است. 

به آیات مرجع که ممکن است در « برادرانش به او حسادت داشتند.»گوید می 11: ۳۷پیدایش تر بکاویم: عمیق

افتد؟ گوید بعد چه اتفاقی میرا ببینید. این مرجع عهد جدید می 9: ۷تان باشد توجه کنید. کتاب اعمال رسوالن مقدسکتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسادت آنها را وادار به چه عملی نمود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را بخوانید.  2۵تا  12برگردید و آیات  ۳۷به پیدایش تکلیف: 

 تمرین:

 کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنجا چه کار می: برادران کجا رفتند؟ ــــ12آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ئیل پیدا ل اورشلیم و شمال بیتها، شکیم را در شماتان پیدا کنید. در یکی از نقشهمقدسشکیم را در نقشة کتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید. فاصلة بین حبرون و شکیم را تخمین بزنید. 

 : اسرائیل )یعقوب( به یوسف چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۳آیة  -2

 : دستورات یوسف چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۴آیة  -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــ2به خاطر آورید که آخرین بار که یوسف برگشت و گزارش داد چه اتفاقی افتاد؟ )آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1۵یوسف سفری طوالنی در پیش داشت. وقتی که به آنجا رسید به سختی توانست برادرانش را پیدا کند. در آیة  -۴

 ــــــــــاو به چه امری پی برد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۷تا 
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مایل به طرف شمال، شمال غربی است. با ماشین و از طریق اتوبان این فاصله زیاد به نظر  1۵-1۰دوتان حداکثر 

کند. این مسافرت رسد. اما در نظر بگیرید که یوسف با پای پیاده در جادة ناهموار و سنگی خاک کنعان سفر مینمی

 شود. از دیدگاه دیگری بررسی می

 دربارة چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۸ران در دوتان پیدا کرد اما آیة او براد -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برادرشان را به قتل برسانند. احتماال نباید تعجب کنیم شان به قدری شدید بود که آماده بودند خشم و حسادت -۶

 خواندیم که چگونه نفرت و حسادت قائن سبب شد که برادرش هابیل رو بکشد.  ۴زیرا در پیدایش 

 آید، چگونه صدا کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخوب، وقتی که برادران او را دیدند که می -۷

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۰ای برای او کشیدند؟ )آیة چه نقشه -۸

 ای برای یک داستان دروغین طرح کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه نقشه -9

دربارة این  ۳2: 29ـــــــــــــــ در پیدایش ـــــــــــکدام یک از برادران سعی کرد او را نجات دهد؟  -1۰

 آموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرادر چه می

 روبین به عنوان راه حل دیگر چه پیشنهادی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

 قصد داشت که چه کار بکند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -12

برادران طبق نقشة خود عمل کردند. لباس بسیار زیبای تزئین شده را از تنش در آورده و در  2۴و  2۳در آیات  -1۳

 ون آب بود. مخزن آبی که در بیابان بود انداختند. مخزن خالی و بد

 خوردند چه دیدند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر حالیکه غذا می 2۵در آیة  -1۴

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــ11: 1۶ها چه قومی بودند؟ )پیدایش ها رسید. اسماعیلیکاروانی از اسماعیلی -1۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3بخش 

آمدند. در نقشة خود جلعاد را در یک ناحیه و نه در یک شهر، پیدا کنید. اگر نقشة شما جلعاد ها از جلعاد میاسماعیلیمقدمه: 

رسد و قسمت دارد که قسمت شمالی آن به دریای جلیل یا دریای کناره میبرد، این سرزمین در شرق رود اردن قرار را نام نمی

 رسد.تر به سوی لبة دریای مرده یا دریای نمک میجنوبی آن پایین

 را مطالعه کنید. ۳۶-2۴: ۳۷پیدایش تکلیف: 

 تمرین:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــبردند؟ رفت. چه چیزی با خود میکاروان از جلعاد به راه افتاده به سوی مصر می -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 یهودا چه پیشنهادی به برادرانش کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2۷و  2۶در آیات  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 و، برادران چگونه پاسخ دادند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 خاطر آوریم: در اینجا الزم است چند کلمه را بررسی کنیم تا بهتعلیم: 

 (. 1۶: 1۶ها: فرزندان و نسل اسماعیل پسر ابراهیم )پیدایش اسماعیلی •

 (. ۴-1: 2۵ها: فرزندان و نسل ابراهیم از همسرش کتوره )پیدایش مدیانی •

رود که این کاروان ای در دوردست جنوب و سمت جنوب شرقی دریای مرده، در جنوب ادوم. تصور میمدیان: ناحیه •

کردند که در راه از کنعان، همان جایی که از منطقة مدیان شروع کرده به سوی جلعاد در شمال سفر میها اسماعیلی

 برادرها آنها را دیدند، عبور کردند که به نزدیکی شهر دوتان برسند. 

تر آسانمقدس را لطفا توجه نمایید: این کلمات از نظر آموزشی ضروری نیستند، اما آشنا شدن با آنها فهمیدن کتاب

 دانستید. ادامه بدهید!کنید که هرگز آن را نمیسازد. شاید دربارة بخشی از دوران کهن و فرهنگ آن مطالعه میمی

 کردند و برادرها چه کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها تجاری بودند که از آنجا عبور میمدیانی -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بازرگانان یوسف را با خود بردند.  
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 در این اثنا چه کسی از دیدن تمام این کارها محروم شد و ماجراهای جدید را ندید؟ ــــــــــــــــــــــــــ -۵ 

داند زده و نمینرسید. مخزن آب خالیست. یوسف رفته است. حیرتکوشش روبین جهت نجات برادر به جایی  -۶

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۰گوید؟ )آیة چه بکند. روبین چه می

 ــــــــــــــــکنند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرادرها چه می ۳1حال، دروغی بزرگتر... در آیة  -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳2گویند )آیة به پدرشان چه می -۸

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

وقتی . ۷: ۳این اولین داستان دروغین نیست. اولین داستان را به خاطر آورید که قبال در باغ عدن واقع شد. در پیدایش تعلیم: 

کنیم مخفی شدن و پوشاندن خطا است. آدم و حوا از برگ انجیر پوششی شویم، اولین کاری که میکه خطایی مرتکب می

توانستند به کاری که انجام داده بودند برگردند. وجه برادران نمیها مخفی شدند. به هیچبرای خودشان دوختند و در میان بوته

ادری که نفرت داشتند به خون آغشتند نقشة آنها برای کشتن یوسف باطل شد. آنها زندانی توطئة شیطانی خود شدند. لباس بر

داشت دریافت کرد و حاال باور نمود که او مرده و برای پدرشان بردند. پدرشان لباس خونین پسرش را که بسیار دوست می

 است.

کشیدید چه حسی داشتید؟ چقدر شرایط ممکن است سخت باشد که در فکر کشتن اگر نقشة قتل برادر خود را میبازتاب: 

سوختند. گناهی که در زندگی افراد بدون توجه سال زندگی یوسف در آتش حسادت می 1۷شیم؟ برادران حتما به مدت کسی با

 شود. کند، سرانجام به مرگ منجر میو بررسی به وجود آمده و رشد می

س نام آلود که پولگوید. اعمال طبیعت گناهچه می 21-19: ۵در نظر بیاورید که پولس رسول در غالطیان  -1

 برد کدامند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری میپولس رسول در مورد این اعمال چه هشدا -2

 آید ممکن است فقط به ـــــــــــــــــــــ بیانجامد. گوید آنچه که به نظر ما درست میمی 2۵: 1۶امثال  -۳

 1۳. آیة ای که ما داریمگوید و وظیفهکند سخن میدربارة مسیح که در ما زندگی می 1۴-1۰: ۸در رومیان  -۴

 افتد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید اگر ما با طبیعت گناهکار زندگی کنیم، چه اتفاقی میمی

 اما، اگر با روح خدا زندگی کنیم... ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۵

 پر قدرت است.  1۴-1۰: ۸رومیان به حافظه بسپارید: 

دوباره این آیات را به دقت بخوانید و سعی کنید به محبتی که خدا برای شما دارد پی ببرید. خدا زندگی وافر  -1

 خواهد. برای شما می

 های یادداشت خود بنویسید. را روی کارت 1۴و  1۳آیات  -2

 دربارة کاربرد آن سوال کنید.سپارید، از خود در حالیکه این هفته این آیات را به خاطر می -۳
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: ۵کنم؟ )غالطیان کنم طبق طبیعت گناهکار زندگی میام احساس میهایی از زندگیالف. در چه زمینه

19-21) 

سازد که با روح خدا کند و مرا قادر میدانم خدا در زندگی من کار میهایی از زندگی میب. در چه زمینه

 (2۳-22: ۵زندگی کنم؟ )غالطیان 

های خود را در طول هفته به آن خود بنویسید و به خاطر بسپارید و نت جواب این سواالت را در پشت کارت -۴

 اضافه کنید.
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 5بخش 

 کاربرد شخصی:

خواستید جای برادری باشید کنید؟ روبین، یهودا و یا دیگری؟ آیا میبا کدام یک از برادرها احساس همدردی می -1

 (؟ چرا و چرا نه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۷پذیرد )آیة که می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنید که ایستادگی کردید؟ چرا فکر میه مخالف ایستادگی میدانستید که کار درستی است، آیا در مقابل گرواگر می

 کردید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای کند چه نقشهداند خطا میبودید؟ برای راحت شدن از دست برادر کوچکترتان که نمیآیا یکی از محرکین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکشیدید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــگفتید؟ ـــــــسازد، به برادرتان چه میکردید؟ علیرغم اینکه او شما را خشمگین میآیا از یوسف دفاع می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روبین برادر بزرگتر بود و از اینرو در قبال برادر کوچکتر مسئولیت داشت. آیا هرگز مسئولیت شخص دیگری به  -2

آید؟ ؟ چه احساسی به وجود میدیگران را ناامید کنیدشما محول شده است که پس از آن خود و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواست او را بکشد. او به برادرانش توانید با یهودا همدردی کنید؟ یهودا مایل بود یوسف را طرد کند اما نمیمی -۳

توانید که در مقابل این برادران خشمگین شود. اما آیا میای حاصل نمیگفت که با ریختن خون یوسف نتیجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبایستید؟ نظر شما چیست؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهد، بایستد، در د را نشان میآلود که به صورت حسادت خوچه شخصیتی قادر است که بر علیه طبیعت گناه -۴

 ــــــــــــــــحالیکه حسادت انگیزة به قتل رساندن است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندگی من وجود داشته است که حسادت عواطف مرا برانگیخته و به جای آنکه از روی محبت چه مواقعی در ز -۵

با سخنان ناراحت کننده و کلمات شان آرزو کنم، در عوض ها را برایدیگران را تشویق و حمایت نمایم و بهترین

ر خشم و عصبانیت در من ایجاد ام و اجازه دادم که افکاتخریبی، حقیقت را نادیده گرفته، به دروغگویی پناه برده

 شود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوم. به مقام و موقعیت دیگران، محبت دیگران، دوستی و روابط بسیار اوقات اسیر پنجة حسادت خود می خداوندا، چهدعا: 

کنم. آرزو دارم که همانطور که هستم مورد های دیگران حسادت میها و مهارتها و عالقمندیدیگران، استعدادها، توانایی

کنم چندان کننده و تخریبی مرا از راهم منحرف سازد. احساس میدهم افکار ناراحتتوجه و پذیرش قرار گیرم اما اجازه می

ام به وجود آورم. من تفاوتی با برادران یوسف ندارم. خداوند عیسی، مرا ببخش. من خودم قادر نیستم که تغییری در زندگی

نم به عنوان فرزند پدر آسمانی القدست مرا هدایت کنی که بتواکنم که در زندگی من کار کنی و با روحکامال به تو واگذار می

 طلبم که مرا در این مورد مشخص در زندگی یاری دهی. ــــــــــــــــــــــــــــــــزندگی نمایم. به خصوص از تو می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بخشد که ــــــــــــــــــــــام آزاد کردی. آزادی تو به من توانایی میز تو سپاسگزارم که مرا از گناهان در زندگی گذشتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های یوسف را تشخیص داد. در نظر آورد برادران عواقبی داشت. پدرشان بسیار ناراحت و آشفته شد و لباساعمال این تعلیم: 

های خود را پاره کرد، و خرقه به تن نمود که حیوانی وحشی پسرش را تکه پاره کرده و بلعیده است. در حال عزا، یعقوب لباس

ران و دخترانش دور او جمع شدند اما نتوانستند او را تسکین دهند. شماری در عزای یوسف به سر برد. تمام پسو روزهای بی

 (.۳۵-۳۳: ۳۷با ـــــــــــــــــــــــــــــــ برای پسرش به قبر خواهد رفت )پیدایش او گریه کرد و گفت 

خاطر داشته باشیم که ایم، ممکن است مجازات شویم. باید به ما نیز به خاطر اشتباهات گذشته که در مورد دیگران انجام داده

های پر محبت پدر آسمانی خدا وفادار است و هرگز ما را به خصوص در زمان سختی، ترک و یا فراموش نخواهد کرد. دست

برند، در آغوش گیریم. شان در سختی به سر میتوانیم آنهایی را که به سبب اشتباهاتگیرد. ما نیز، میما را در آغوش می

کردند. او برادر و پدر خود را فریب داد. او ای پرورش یافت که در ناراستی زندگی میبود. او در خانه کاریعقوب شخصی فریب

زمانی را در فرار از ترس برادر به سر برد. از دایی خود فریب خورد و همسری را که به او وعده داده بود به دست نیاورد. حال 
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شمار وغ تماما اعمال شیطان است. اما با این حال، علیرغم گناهان بیپسران خودش او را فریب دادند. حسادت، رشک و در

بینیم که خداوند پیروز برد. با ادامة داستان یوسف، میاش را در این خانواده به کار میاین خانواده، هنوز خداوند ارادهاعضای 

 است. 

 

 درس دوم

 خداوند با یوسف بود
 شخصی موفق -3۹پیدایش 

 

 ۲ بررسی اجمالی درس

 

 1۵           بررسی

 1۶           مقدمه

 ۳9: پیدایش 2درس 

 1۷        یوسف در خانة فوتیفار •

 19       یابدفوتیفار به خاطر یوسف برکت می •

 21       شودیوسف با وسوسه روبرو می •

 2۳        ورزدیوسف از گناه امتناع می •

 2۵       بردیوسف برای عدالت رنج می •
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 مقدمه

ها فروخته شد که آنها نیز او را به مصریان فروختند. اکنون در در درس اول خواندیم که یوسف توسط برادرانش به اسماعیلی

های یوسف را در خانة شود که سرانجام او به عنوان خدمتکار در خانة فوتیفار مسکن یافت. کار و مسئولیتاین درس گفته می

ای در سرزمین ها سفر کرد، و به عنوان بردههای برادران را از خود عبور داد، با مدیانرفتاریفوتیفار بیاموزید. چگونه تمام بد 

 بیگانه به سر برد؟ و، در ضمن، در تمام این وقایع، خدا کجا بود؟

مشاهده کنید. العمل یوسف را در مقابل رفتار ناعادالنه بیشتر در خانة فوتیفار مشکلی وجود دارد. عکسشود. توطئه شدیدتر می

شود، چگونه با عدالتی تنبیه میدهد و یا داده است، اما با بیداند کاری را درست انجام میاز یوسف بیاموزیم که زمانی که می

العملی از خود نشان عدالتی چه عکسکند. به رابطة یوسف با خداوند توجه نمایید. شما در مقابل بیمشکالت برخورد می

 آموزید؟گیرد چه میوسف به عنوان مردی پارسا که در شرایط سختی قرار میدهید؟ شما از یمی

دهی که با مردی پارسا چنین ناعادالنه رفتار شود؟ آیا او را فراموش شود. خداوندا، چرا اجازه میو مشکالت حتی بیشتر می

 ها ضرورت داشت؟ م این رنجبود، آیا تما“ شخص موفق”کند که فراموش شده است؟ اگر او آیا یوسف فکر میکردی؟ 

 ها بیاموزید.کارهای خدا را مشاهده کنید! دربارة خدا و توجهش به زحمت و رنج، در همراهیش با یوسف در سختی
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 ۱بخش 

بریم که گستاخی، فریب و حتی فکر کشتن در خانوادة یعقوب وارد شده است. پدری با پی می ۳۷قبال در پیدایش مقدمه: 

اش را نگاه داشته است. او فریب خورده و حال باور دارد که حیوانی آلود پسر مورد عالقهندوهگین و عزادار لباس خونقلب ا

تر و گستاخ خود را دور کردند و حال باید با داستانی ساختگی، عمل زشت خود درنده یوسف را کشته است. برادران، برادر جوان

کردند، ها( که از میان سرزمینی در راه مصر عبور میها )اسماعیلیت داده و او را به مدیانرا بپوشانند. اگرچه زندگی او را نجا

 داند که پسر محبوبش مرده است. فروختند، با وجود این پدر فقط این را می

 ۳۶: ۳۷پیدایش کنیم. شروع می ۳9گذاریم و از پیدایش پس، چه اتفاقی برای یوسف افتاده است؟ ما یعقوب و پسرانش را می

ها( یوسف را به مصر برده و او را ها )اسماعیلیگوید که در این اثنا، با تمام غصه و عزاداری که در خانة یعقوب بود، مدیانمی

 کرد و رئیس گارد او بود، فروختند. به فوتیفار، مردی که در دربار فرعون کار می

 است.  ۳۶: ۳۷با کلمه به کلمه تکرار پیدایش تقری 1الف را بخوانید. آیة ۶-1: ۳9پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 گیریم چیست؟ یاد می 2اولین چیزهایی که دربارة یوسف در آیة  -1 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.   

 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (۳ف قرار داد؟ )آیة چه چیزی توجه فوتیفار را جلب نمود که سرانجام یوسف را مورد لط -2 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (۴فوتیفار چه بود؟ )آیة های یوسف به عنوان دستیار مسئولیت -۳ 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

زیر تمام آنچه را که در  ۵تا  2(. در آیات ۵ار از طریق یوسف برکت یافتند )آیة مصریان و تمام افراد خانة فوتیف -۴

مقدس دربارة خدا گفته است خط بکشید. در این آیات دربارة تاثیر برکت خداوند در قوم خود و در نتیجة برکت کتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــآموزیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــکند چه میخداوند به دیگران عطا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم ۵پایان آیة  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه بود؟ و تکلیفش چگونه بود؟ ــــــــــــهای یوسف از آنجایی که خداوند همه چیز را برکت داد، مسئولیت -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶ای تنها نگرانی فوتیفار شد؟ )آیة مسئله چه -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ۲بخش 

دهد، بلکه از طریق برند. اما نه تنها که خدا قوم خود را برکت میخداوند به سر میقوم خدا تحت برکت کاربرد شخصی: 

 دهد. آنها دیگران را نیز برکت می

 خداوند به ابرام چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳-2: 12در پیدایش  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.. و اینکه تمام یابد و خدا آنهایی را که ابرام را برکت دهند، برکت خواهد داد.خداوند گفت که ابرام برکت می -2

 شما دارد:گیرند. در نظر بگیرید که چه تاثیری در زندگی مردم روی زمین به وسیلة ابرام برکت می

کنند، مثال همسایه، همکار، دوستان؟ این اشخاص را نام الف. چه کسانی در جمع تاثیرات شما زندگی می

 ببرید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند. مثال در نظر آورید، حفاظت و هایی را در نظر بیاورید که این افراد از طریق شما برکت گرفتهب. راه

های امانت، صداقت و حقیقت، شخصیت و واقعی بودن. چگونه خدا در زندگی آنها تاثیر گذاشته و زمینه

 ریق شما به نحوی ویژه لمس شده است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــدیگری که زندگی آنها از ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شیم. هرچه به مطالعه به خاطر خود و دیگران، خیلی اهمیت دارد که همواره کالم خدا را در دل داشته بابه حافظه سپردن: 

دهد یاد دهد و دیگران را توسط ما برکت میدهیم، بیشتر و بیشتر دربارة خدا و اینکه چگونه او ما را برکت میادامه می

 باشد. می ۳-1: 1گیریم. آیة انتخابی برای حفظ کردن مزمور می

 سه محیطی که باید از آن اجتناب نماییم کدامند؟ 1در آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ـ  
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 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بریم؟لذت می 2نویسندة مزمور معتقد است از چه چیزی در آیة  -2 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.   

 آید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه دست می ۳و، در پایان چه تصوری در آیة  -۳ 

 ر دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرخت را توصیف کنید. کجا کاشته شده؟ در چه شرایطی قرا -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دیگر  یافتة خدا، بار دیگر در نظر آورید خدا چه کسانی را از طریق ما برکت داده است؟ راهبه عنوان قوم برکت -۵

 اند؟ ـــــــهای من/ما یافتهاند و جایی امن در شاخههای ما/من النه کردهبپرسیم چه کسانی در شاخه این است که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد که درختی باشید هایی را به شما نشان میاین آیات را روی یک کارت بنویسید و از این موقعیت لذت ببرید که خدا راه

هایش امنیت و آسایش است و شاخه سارکه در کنار جویباری قوی و پر نور کاشته شده است، درختی که برای خستگان سایه

سازد. تجارت خود را پشت این کارت یادداشت نمایید و خدا را سپاس گویید که برای آنها که به استراحت نیاز دارند فراهم می

 ای جهت برکت یافتن دیگران باشید. این امتیاز را به شما بخشیده است که وسیله

و یا اش را به وسیلة زندگی یوسف برکت دادی. تو هر آنچه را که او در مالکیت خود دهخداوندا، تو فوتیفار و تمام خانوادعا: 

آمیز تو را به زندگی فوتیفار آورد. چشمان مرا بگشا تا ببینم مرا برکت خانه و مزرعه داشت برکت دادی. یوسف حضور محبت

دهی. باشد که زندگی من با این نیت و با آگاهی و شناسند برکت میدهی و توسط زندگی من آنهایی را که حتی تو را نمیمی

ای. افراد ای در درست تو به دیگران برکت دهد همانطور که وفادارانه به من برکت بخشیدهاین هدف باشد که مانند وسیله

 ند ــــــــــــــها هستی بشناسکنم. باشد که آنها تو را که منبع تمام برکتشان دعا میآیند که برایای به ذهن من میویژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3بخش 

حال که ما از طریق ایمان به عیسی در رابطه با خدا قرار داریم، به این معنی نیست که از نیروهای اهریمنی در این مقدمه: 

گیرد و شیطان در نبردی صورت می« نقشة خدا، انتخاب ما»در درس  ۳ه یاد آورید که در پیدایش دنیا در امان هستیم. شاید ب

گوید و اینک آزمایش ایمان دربارة خبر خوب برکت خدا در زندگی یوسف می ۳9تعقیب روح ماست. اولین شش آیه در پیدایش 

آید؟ چطور خدا این ی است که به نظر خوب و درست میها فقط چیزهایماند: آیا برکتآید. و این سوال باقی میاو پیش می

 توانند برکتی از جانب خدا باشند؟دهد؟ اینگونه شرایط میمرد ایمان را در میان شرایط دشوار برکت می

 را بخوانید.  2۳-ب۶: ۳9پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــب یوسف چگونه توصیف شده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــ۶در آیة  -1 

 ای همسر فوتیفار را در خود گرفته است؟ ــــــــــــــــــــــــــکدامند؟ چه وسوسه ۷کلمات بعدی در آیة  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 شود. گر میکند و وسوسهبه زیبایی ظاهر یوسف توجه میهمسر فوتیفار 

 گوید توجه کنید: ـــــــــــــــــــــکند. جواب یوسف را بنویسید. دقیقا به آنچه می: یوسف او را رد می۸آیة  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او در مقابل چه کسی مسئول بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اش را در اختیار او گذاشت و بنابراین هیچ نگرانی در مورد امور خانة خود کرد و تمام خانهارباب به یوسف اطمینان 

شد. اربابش هیچ چیز به غیر از همسرش را از او مضایقه نکرد. پس از آن او نداشت، یوسف ارباب دوم محسوب می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــکند: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوال می
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد. همسر فوتیفار از این امر اطالع داشت و یوسف مرد جوان و سالمی بود. او نیز مانند سایر مردان وسوسه می -۴

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــچه می 1۰مقدس دربارة یوسف در آیة نمود. کتابگونه از او دعوت میهر روز همان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ ــــــــــــاین صحنه دربارة همسر فوتیفار چه می -۵

گوید نگاهی بکنیم. سلیمان پادشاه کتاب امثال را برای به بخش دیگر از کالم که دربارة همین مسئله می تر بکاویم:عمیق

امثال را بخوانید. اما دهد. اگر مایلید تمام کتاب سلیمان به پسرش دربارة زن زناکار هشدار می ۷-۶پسر خود نوشت. در امثال 

دهد توجه کنید. امثال برای مطالعة این درس، به پندی که سلیمان دربارة برخورد کردن با زنان زناکار و بدکاره به پسرش می

 را با دقت بخوانید. شرایطی را که یوسف در آن قرار گرفته است به خاطر بسپارید.  ۳۵ -2۰: ۶

 باشد؟ ــــــــــــــــــــکند که هدف دستورات و تعلیمات والدینش میسلیمان چه نصیحتی به فرزندش می -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــآید؟ ـــــــــــــــــاین تعلیمات از جانب چه کسی برای حفاظت پسرش می 2۴در آیة  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: سلیمان دربارة زن زناکار و بدکاره چه می2۶آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوند کدام است؟ ــــــــــهای کسانی که با همسر مرد دیگری همخوابه می: بعضی از عقوبت۳۵تا  29آیات  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شویم کند. حقیقت کالم او برای تعلیم ما نیز مناسب است. ما تشویق میسلیمان پادشاه با فرزندش بسیار صریح صحبت می

 کند. نماید و با ما صحبت میکه این تعالیم را در دل خود حفظ کنیم زیرا ما را هدایت کرده، مراقبت می
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 ۴بخش 

 گردیم.بر 11: ۳9به پیدایش تمرین: 

 روزی که یوسف برای انجام وظایفش رفت چه اتفاقی افتاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 د که با او بخوابد. او از حضور زن فرار کرد اما در حین فرار ـــــــــــــــدر اصل همسر فوتیفار به یوسف دستور دا 

که با به دست آوردن آن زن فوتیفار داستانی برای خود جعل کرد و دروغ گفت. گناه شهوت ( 12را جا گذاشت )آیة 

د که یوسف را شدیدا زن و بعد از آن سرزنش کردن یوسف به خاطر طرد کردن و فرار، سبب شد که داستانی بپروران

 داستان او چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۸تا  1۳مجازات کند. در آیات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفار به خانه آمد به او چه گفت؟ وقتی که فوت 19در آیة  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو چه پاسخی داد؟ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۴: ۶کنید؟ )امثال تعجب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ2۰فوتیفار با یوسف چه کرد؟ )آیة  -۳

سیما، قابل اعتماد، بریم که یوسف چه جوان قابل احترامی بود. یوسف خوشپی می ۳9در اولین آیات پیدایش بازتاب: 

که چقدر  دانستنظر از اینکه میمستقل، صادق و قابل اطمینان بود. او حتی از خوابیدن با همسر ارباب خود امتناع کرد، صرف

کنند. و همان کسی که به سادگی به او اطمینان تر است. حال یوسف را به چشم مجرم نگاه میتسلیم وسوسه شدن راحت
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کرد، او را به زندان افکند. همان مردی که پی برد یوسف برکت خدا را به همراه دارد، دروغ زن خود را باور نمود. او محکوم 

 ای وجود نداشت. شدند، بدون تردید چارهداری میادشاه در آن نگهشد به جایی برود که زندانیان پ

چرا یوسف؟ او مردی جوان و محترم بود. چرا او؟ خوب، خدا کجا بود؟ آیا خدا فقط وقتی که آزاد بود و در اطراف بود با او بود 

جازه داد که چنین اتفاق ناگواری برای کرد و با مشاهیر و ثروتمندان در ارتباط بود؟ چرا خدا اکه در خانة ارباب زندگی می

کند، مسائلی جدی وجود دارد که باید مردی به این خوبی رخ دهد؟ ممکن است فکر کنید که اگر خدا به این طریق عمل می

 با او بحث کنم. 

ان پادشاه به سر چال با افراد مطرود اجتماع، با زندانیفرض کنید که شما یوسف هستید. و شما کسی هستید که اکنون در سیاه

آورید؟ تا به حال، زندگی که برادران شما برای شما رسد؟ آیا به سوی این خدا فریاد بر میبرید. چه سوالی به فکرتان میمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در نظر داشتند چندان بد نبوده، اما حاال به این صورت!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: 2کنند رنجش داریم. در اول پطرس های ناعادالنه نفرت داریم. از افرادی که با بدرفتاری میما از شیوهتر بکاویم: عمیق

کند که باید نمونة خاص بنمایید که پطرس به عیسی اشاره میما به دعوتی باالتر خوانده شدیم. به این آیات توجه  2۵ -21

 ما در اعمال و رفتارمان باشد. 

ـــ و برای ما یک ایم که مانند مسیح باشیم. او ــــــــــــــــــگوید که ما فرا خوانده شدهپطرس می -1

 (21های او )خدا( بگذاریم )آیة جا گذاشت که ما بایستی ـــــــــــــــــــــ در قدمــــــــــــــــــ به

شود وقتی که او را ضربه زده و (. گفته می22کند. عیسی گناه نکرد )آیة نقل می 9: ۵۳سپس پطرس از اشعیا  -2

 ت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوهین کردند، هنگام رنج و عذاب چه گف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــگوید که او )عیسی( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادامه داده و می 2۳آیة  -۳

دانست داد، از این رو خود را به پدر تسلیم نمود. پدری که میاین یعنی چه؟! عیسی داشت ارادة خدا را انجام می

 اش عادل است. قدوس و در داوری

( ــــــــــــــــــ به 2۴عیسی مایل بود که گناهان ما را در بدن خود روی صلیب حمل کند که ما )آیة  -۴

ــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــ برای ـــــــــــــــــــــــ . من و شما به خاطر آنچه که او 

ایم. او رابطة شکستة ما را با پدر آسمانی برقرار کرد. برای آنان که باور دارند که عیسی برای ما انجام داد شفا یافته

د. ما مانند ــــــــــــــــــــــــــ که سرگردان بود و حاال به سوی شان چه کرد، دیگر گناهی وجود نداربرای

 (. 2۵ـــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــ از روح ما )آیة 
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 5بخش 

 یابد.بینیم که این فصل با بودن یوسف در زندان پایان می، می۳9در پیدایش تمرین: 

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــخوانیم. این آیه چه میمی 2پنج کلمة تقریبا مشابه را در آیة ، 21بار دیگر در آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 برد نشان داد.وسف که در زندان به سر میگوید که چگونه خداوند حضور خود را به یاین آیه در ادامه می -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بان هایی زندانچه مسئولیتبان قرار گرفت. بریم که طرز رفتار یوسف مورد توجه زندان، باز هم پی می2۳در آیة  -۳

 یوسف داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بان گوید که زندانمی 2۳کند. آیة ر یوسف نظارت میبان بایستی احساس راحتی داشته باشد که بزندان -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانست که خدا با یوسف است و در هر کاری او را موفق ساخت. او می

بان مشاهده ( و آنچه که را زندان۳فوتیفار در رفتار یوسف یافت )آیة توجه کنید که چه شباهتی بین آنچه که  -۵

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۳کرد، وجود دارد )آیة 

 

ندانی چه عملی ممکن است انجام بان را جلب نمود. به عنوان زانگیز است که یوسف با رفتار خود توجه زندانحیرتبازتاب: 

خشم عدالتی با او رفتار شد. ارباب سابقش که از داده باشد که در خور توجه باشد. یوسف قربانی دروغ شده بود و از روی بی

ای انهداند تا کی باید در زندان بماند، شاید تمام عمرش. نبایستی فراموش کنیم که او بیگسوخت او را به زندان افکند. او نمیمی
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داری گلة پدر و زندگی مانند یک عضو قبیلة چادرنشین، در سرزمین غریب است. فرهنگ و رسوم مصر با زندگی چوپانی و نگاه

زیستند. شد که اجتماعی از روشنفکران و متفکرین در آن میای پیشرفته و مترقی محسوب میبسیار متفاوت بود. مصر جامعه

 که بسیار به او نزدیک بود و حتی مورد لطف پدر بود، از زمین تا آسمان تفاوت داشت.  فرعون حاکم مصر بود که با پدرش

کردید که سبب شود او را شخصی مهربان توصیف کنید چه چیزی در او مشاهده میاگر شما با او در یک زندان بودید، فکر می

 ه خدا با او بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــای داشتید که بتوانید به دیگران بگویید ککنید چه تجربهکنید؟ فکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کاربرد شخصی:

تردید، مردی پارسا بود که به ای است که از او یاد بگیریم. بدون برگردید. یوسف نمونه 9: ۳به اول پطرس  -1

به نظر  9کنیم که توجه اشخاصی که در رأس بودند به خود گرفت. آیة چشم دیگران آمد. به ویژه مشاهده می

 اش انتخاب کرد. این آیه را بنویسید:رسد راهی بود که یوسف از زمانی که توسط برادران فروخته شد، برای زندگیمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کت دهد. رفتار او با دیگران، بسته ای دید که فرا خوانده تا به دیگران بریوسف زندگی خود را به عنوان زندگی -2

: 2به رفتار دیگران با او نبود. او از نمونة عیسی پیروی کرد و خود را به او سپرد که داوری عادل بود )اول پطرس 

 کنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(. دربارة این آیات و داستان یوسف چگونه فکر می2۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گذارد؟ کنید و اعمال نیک شما در زندگی دیگری اثر میچگونه طرز فکر و برخورد شما، کلماتی که انتخاب می -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مند است، چه تالشی در پیش دارید که به زندگی کنید که از برکت خداوند بهرهاگر خود را فردی محسوب می -۴

 دیگران برکت دهید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهم دنیای خود را با محبت تو خواهم در زندگی دیگران تاثیر بگذارم. میخواهم مانند یوسف باشم. میخداوندا، میدعا: 

ها دور کن. مرا ها، مرا از ناامیدی و تلخیبه سوی تو جلب شوند. در دشواریسرشار سازم تا محبت تو موجب شود دیگران 

قادر ساز که به آنها که در قدرت هستند به درستی صحبت کنم و از من به عنوان راهی برای رساندن محبت خود به آنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستفاده کن. 
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 مقدمه

ها خداوند به او وفادار بوده است. حال اتفاقی عجیب روی های بسیاری را تحمل نمود. اما در طول این سالیوسف سختی

کنید که چگونه خدا از او برای نجات مردم مصر استفاده دهد و دقت دهد. ببینید زمانی که در زندان است چه روی میمی

 نماید. می

ها را از او دور کند؟ پس توانست این دردها و رنجدر حیرتیم که آیا وقوع این حوادث در زندگی یوسف ضروری بود؟ خدا نمی

ر هر شرایط مشاهده نمایید. ببینید چه چرا این کار را نکرد؟ با هوشیاری به پاسخ یوسف به این وقایع توجه کنید. رفتار او را د

گرفت. چگونه در بان که ناظر او بود، داشت. و چگونه افرادی که با او در زندان بودند را در نظر میطرز برخوردی با زندان

  داد.العمل نشان میسپرد، عکسهایی که فرعون مشخصا به او میشد، مسئولیتهایی که به او سپرده میمقابل مسئولیت

دهید، تمام آنچه را که در زندگی یوسف در مسیر این رساند. در حالیکه ادامه میداستان را به پایان نمی ۴1و  ۴۰پیدایش 

 ها رخ داده است بررسی نمایید و دقیقا وفاداری خدا را نسبت به یوسف مشاهده کنید. سال
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 ۱بخش 

های زن فوتیفار پایان دادیم. یوسف مورد احترام و اطمینان یوسف به خاطر دروغرا با زندانی شدن ناعادالنة  2درس مقدمه: 

های پی در پی همسر اربابش دوری نموده و از حضور اربابش قرار گرفت که مسئولیت کلیة اموالش را به او سپرد. از وسوسه

داند که چه ال یوسف در زندان است و نمیهای او را باور نمود و حاآن زن فرار کرد. زن فوتیفار دروغ گفت و شوهرش دروغ

 شود. زمانی آزاد می

کند که حتی وقتی او در زندان مقدس اشاره میعلیرغم رفتار نادرست با یوسف، خدا همچنان نسبت به او وفادار است. کتاب

بان مسئولیت رار داد و زندانبان قبود، خداوند با او بود. خداوند با محبت و رحمتی که به یوسف داشت او را مورد لطف زندان

دانست که خدا با یوسف است زیرا در هر بان میزندانزندانیان را به او سپرد. یوسف مسئول تمام رویدادهای داخل زندان شد. 

 کرد. کاری او موفقیت حاصل می

توانست اگر خدا با او بود، نمی برد چه اهمیت و تفاوتی دارد؟اما، مسئولیت داشتن و موفق شدن در حالیکه در زندان به سر می

بنابراین زد؟ او را از زندان آزاد نماید؟ در نظر بیاوریم که اگر در زندان بودیم و شرایط مشابهی داشتیم، چه رفتاری از ما سر می

 شود؟کند یا خودش وارد شرایط ما میمان آزاد میپرسیم: آیا خدا ما را از شرایطمی

توان دهیم. از آنجا که مسائل زیادی را باید در این کتاب بررسی نماییم، نمیادامه می ۴1و  ۴۰یش سرگذشت را از پیداتکلیف: 

ها پشت سر کند که این فصلتمام مطالب را با جزئیات بررسی نمود. سواالتی که در این تمرین وجود دارد به شما کمک می

ها، در دفترتان بنویسید. تر درسسواالت خود را برای دورة طوالنی کنیم که بخوانید، مطالعه کنید وبگذارید. شما را تشویق می

 شروع کنید.  ۴۰با خواندن پیدایش 

 برند. این فصل دربارة دو تن از مقامات رسمی است که در خدمت پادشاه بودند و اکنون در زندان به سر میتمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند؟ ـــــــــاین دو تن چه کسانی هستند و چه کار کرده -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشان به کجا ختم شد؟ عمل -2 
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 رئیس گارد آنها را به چه کسی تحویل داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه اتفاقی افتاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵طبق آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( روز بعد یوسف چه چیزی را دریافت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸-۶)آیات  -۴ 

 لی از آنها کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه سوا 

 چه جوابی به او دادند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــ۸آید. به آنها چه گفت؟ )آیة ا مییوسف اعتقاد داشت که تعبیر خواب از جانب خد -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رویای ساقی دربارة چه بود؟ 11تا  9آیات  -۶ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تعبیر یوسف چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۴-12در آیات  -۷ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، یوسف از ساقی خواست که برایش چه کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۴در آیة  -۸ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دیگر چه چیزی یوسف به او گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۵در آیة  -9 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : رویای رئیس نانوایان چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۷-1۶آیات  -1۰ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تعبیر یوسف چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19و  1۸در آیات  -11 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، چه روز خاصی2۰در آیة  -12 

 چه اتفاقی برای ساقی رخ داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21در آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرای رئیس نانوایان چه اتفاقی روی داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چه مشکلی وجود دارد؟ 2۳شان گفته بود اتفاق افتاد. در آیة همه چیز درست همانطور که یوسف در تعبیر خواب -1۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ۲بخش 

ها آنقدر دربارة اتفاقاتی که در طول سه روز شود. رئیس ساقیرسد که بار دیگر با یوسف عادالنه رفتار نمیبه نظر میدمه: مق

فرعون بیاورد. مثل اینکه تقریبا گذشته رخ داده بود، هیجان داشت که دربارة یوسف به کلی فراموش کرد که او را به یاد 

و کسی را که در هنگام طردشدگی و ناامیدی به او خبر خوب داده بود از خاطر برده “ متشکرم”فراموش کرده بود که بگوید 

توان انتظار داشت که کسی که در تنهایی و ناامیدی شما را دلداری داده، تشویق نموده و یا خبر بود. آیا در چنین زمانی می

 خاطر آورید؟خوش به شما داده است، به

 لعه کنید.را مطا ۴۰-1: ۴1پیدایش تکلیف: 

اش در میان خداوند دوباره از طریق رویا با مردم گفتگو کرد. یک بار وقتی که یوسف دو رویا داشت و با خانوادهتمرین: 

ها و رئیس نانوایان هر کدام رویایی دیدند. حال، دو سال بعد، رویاها رئیس ساقی ۴۰(. سپس در فصل ۳۷گذاشت )پیدایش 

سزایی داشت. اگر کردند، رویاها اهمیت بهدر این دوره از زمان در این قسمت از دنیا زندگی می یابد. برای مردمی کهادامه می

سازد. در حالیکه شدند، عقیده بر این بود که این رویا حقایقی را دربارة آیندة بینندة خواب آشکار میها به درستی تعبیر میخواب

های خاور نزدیک، آب و هوا و محصوالت غله را به مداخلة اکثر فرهنگ رویم به خاطر داشته باشید کهبا این آیات پیش می

ساختند. توضیح و تفسیر قحطی هرگز به نیروهای دنیوی ارتباط نداشت، بلکه همواره به خدایان عوامل آسمانی مرتبط می

 دهند. شد که در مورد مردم عملی انجام میمنسوب می

 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: این بار چه کسی خواب دی۴-1آیات  -1 

 چه خوابی دید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فرعون به خواب رفت و دوباره رویایی دید. این خواب چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــفرعون چه کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۸در آیة  -۳ 

 نتیجة جستجویش برای تعبیر خواب چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

خاطر آورد. او دربارة جوانی عبرانی سرانجام! ساقی وقایعی که در زندان قبل از آزاد شدنش برای او روی داده بود بهتعلیم: 

دهد که این جوان را شد، با فرعون صحبت کرد. فرعون دستور میزندان بود و مستخدم رئیس گارد محسوب میکه با او در 

دهند و حاال بیاورند. او را از زندان خارج کرده، سر و رویش را تمیز و احتماال شستشویش داده و لباس تمیزی به او مینزد او 

 پادشاه ایستاده است. او در حضور

 آغاز کنید.  1۵: ۴1ایش با پیدتمرین: 

 خواهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو از یوسف چه می -1 

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶دهد )آیة یوسف چه پاسخی می -2 

 گوید، چیست؟ می 2۴کند. آخرین چیزی که در آیة خواب خود را برای یوسف تعریف می: فرعون 2۴-1۷آیات  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 کند.: یوسف قبل از آنکه رویای فرعون را تعبیر کند، به دو امر اشاره می2۵آیة  -۴ 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بکند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهد: تعبیر خواب او چیست؟ خدا چه می2۷-2۶آیات  -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گوید که خدا چه چیزی را برای فرعون گوید. او میسپس یوسف با کلمات خودش معنی خواب فرعون را می -۶

 آشکار کرده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3بخش 

خداوند به مدت هفت سال به سرزمین مصر فراوانی خواهد داد و پس از آن به مدت هفت سال مصر دچار چنان تعلیم: 

شود که خدا همان رویا را به گفته می ۳2های فراوانی را به یاد نخواهد آورد. در آیة قحطی شدیدی خواهد شد که دیگر سال

( او نقشة خود را به زودی 2که نقشة خود را اجرا نماید، و “ قاطعانه تصمیم گرفته است”( خدا 1داد:  دو صورت به فرعون

 دهد. انجام می

 دهد:در این دو آیة بعدی، فرعون به طور مستقیم دستوراتی به یوسف میتمرین: 

 (:۳۶-۳۳دهد )آیات ای به پادشاه ارائه مییوسف نقشه -1 

 جستجوی چه مشخصاتی در یک مرد بود که به او مسئولیت دهد؟ ـــــــــــــــــــــالف. فرعون در   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــ( ــــــ۳۶-۳۴ب. فرعون به چه افراد دیگری مسئولیت داد و وظیفة آنها چه بود؟ )آیات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 رد نقشة یوسف نشان دادند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملی در موفرعون و مشاورین او چه عکس -2 

 نگرانی آنها چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۸در آیة  -۳ 

 ــــــــــــــــــ: فرعون چه تصمیمی گرفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳9آیة  -۴ 

 ای در یوسف یافت و تایید کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرعون چه مشخصات ویژه -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسئولیت یوسف چه بود؟ ــ -۶ 

 داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کسی باید به او تحویل می -۷ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــداد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــیوسف به چه کسی باید تحویل می -۸ 

 

ای که به مصر آورده شد و به عنوان برده فروخته شد، حال شخص دوم در مملکت مصر شده یوسف، جوان بیگانهبازتاب: 

 است. همه به غیر از فرعون بایستی از او اطاعت کنند. 

ها تحمل کرد، ارزش مقامی که سالهایی که یوسف در طول این کنید؟ آیا تمام سختیپس، شما چه فکر می -1

 فرعون به او داده است دارد؟ به زبان ساده، آیا برکتی که در پایان نصیب یوسف شد، ارزش درد و رنج را داشت؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چرا چنین سوالی مطرح نشود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند. شاید شاید برای شما بسیار دشوار نباشد که با یوسف همدردی بکنید. شاید شما را برای یک پیشرفت شغلی نادیده گرفته

ا خود کردید که شمرتبه در یک مقام نظامی را داشتید اما به دیگری رسید. شاید فکر میکردید که شایستگی ارتقای تصور می

تجربه و مهارت بود رسید. شاید شایستگی بیشتری برای دریافت ارتقای شغلی دارید اما آن مقام به شخص دیگری که بی

دیگران با شما رفتار نامناسبی داشتند، مانند رفتاری که یوسف از برادرانش تجربه کرد. شاید خانوادة شما، شما را به عنوان 

رسد کنار گذاشت. یا، شاید شما حتی به عنوان شخص ارزشمندی در خانواده جایی نمی بین نیست و هرگز بهکسی که واقع

حال حقیقت شاید شرایط شما آنقدر هم دشوار نبود اما با اینمحسوب نشدید و خانواده شما را طرد کرد یا به دولت واگذار کرد. 

ر نیکی که از روی وجدان برای شخصی نیازمند داشت. شاید نمرة کمی برای انجام یک پروژه کسب کردید، یا شاید از کا

توانست زندگی را برای انجام دادید، مورد توجه و رضایت واقع نشد. یا شاید دوستی یا آشنایی در مورد شما به کسی که می

 تر سازد، یادآوری نکرد. شما راحت

های اش، ناگزیریم که به پاسخرایط زندگیهای او در برابر شالعملپس از مطالعة این بخش از زندگی یوسف و مشاهدة عکس

بان، در هر دو مورد خودمان در برابر مسائل زندگی تامل کنیم. به عنوان مستخدم چه در خانة فوتیفار و چه در خدمت به زندان

د. از طریق کند توفیق یابگفته شد که خدا با یوسف بود. برکت خدا با او بود و خدا او را قادر ساخت که در هر کاری که می

تجاربی که در زندگی به دست آورد، خدا او را برای مقامی که فرعون به او سپرد مهیا ساخت. اول، اختیار خانه، اموال و مزرعة 

مسئولیت زندگی ف داد، نمود. حال، یوسبان او را متصدی زندان و هرآنچه در آن رخ میفوتیفار را داشت. پس از آن، زندان
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مان های خدا در تمام کارهایرویی و شکایت کردن کار آسانی است. تشخیص برکتبه عهده دارد. ترش تمام سرزمین مصر را

این هم بیشتر « در رأس زندگی به پا خیز!»توانیم بگوییم: خواند. میکار دشواری است. این ما را به سطح باالتری فرا می

های خدا را ببینیم و به خدای خود توکل قرار گیریم و دست مانایم که در رأس شرایطهمان معنی را دارد. ما دعوت شده

 دهد. کنیم به ما توفیق مینماییم که در تمام آنچه می

 ای به زندگی شخصی خود بیاندیشید. لحظهکاربرد شخصی: 

چه  اوقاتی را به یاد آورید که احساس کردید شما را نادیده گرفتند و اعمال شما با نارضایتی روبرو گردید. -1

 آورید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرایطی را به خاطر می

 چه انتظاری داشتید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عمل چه پیش آمد؟ ــــــــــــــــــ -۳

 در آن شرایط چه پاسخی داشتید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ـــــــــــــچه عملی ممکن بود انجام دهید که نتیجة متفاوتی داشته باشد؟ چرا؟ ـــــــــــــــــــــــــ -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنید چه تاثیر و کاربردی در زندگی کنونی شما ممکن است در حالیکه به چنین شرایطی در گذشتة خود فکر می -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداشته باشد؟ ـــــــــــــــــــــــــ

 بینید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبا بررسی در این مورد، خدا را در چه قسمت از زندگی کنونی خود می -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دهم. من عقیده دارم که شایستگی قدرت و کنم که به استعداد و توانایی خود بیش از حد بها میخداوندا، اعتراف میدعا: 

مقام را دارم و اغلب اوقات انتظار دارم که حاال و فورا دریافت کنم. یوسف نمونة بسیار خوبی از فروتنی است، او به عنوان 

های بیشماری بخشیدی که به عنوان خدمتکار برای بان کار کرد. خداوندا تو به من نیز موقعیتبرای فوتیفار و زندان مستخدم

های تو در کارفرماها و مدیران و سایر افرادی که در زندگی من در قدرت بودند، خدمت کنم. یوسف ایمان داشت که دست

هایی که به من کند. امیدوارم پیروزیهای تو در من نیز کار مینم که دستکند. قلب مرا بگشا تا باور کاش کار میزندگی

 شان با تو روبرو گردند. ای باشد برای دیگران که در زندگیدهی وسیلهمی
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 ۴بخش 

امور  دربارة انتخاب او در ادارة ۴۵-۴1: ۴1فرعون یوسف را برگزید که بر تمامی سرزمین مصر حکومت کند. پیدایش مقدمه: 

شود. ابتدا، گوید. ما مراسم مشابهی داریم برای کسی که جهت خدمت در یک کلیسا از طرف کلیسا انتخاب میسخن می

ای که به دور گردن شبان است( گردد. در آن زمان، ردایی )معموال نوار رنگیشود و پس از آن منصوب میشبان انتخاب می

دهندة وظیفه و مسئولیتی است که به این شخص داده شده است. فرعون نشانگیرد که به دور گردن این شخص قرار می

 یوسف را بر امور مصر برگماشت و مقام او را اعالم کرد. دستور داد که همه از او اطاعت کنند. 

 را بخوانید.  ۵۷-۴1: ۴1پیدایش تکلیف: 

 تمرین:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: فرعون به یوسف چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــ۴1آیة  -1 

 یوسف به عنوان شخص دوم مصر چگونه مورد استقبال قرار گرفت؟  -2 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سرانجام، او بر ارابه نشست! صحنه را مجسم کنید. چه منظرة با شکوهی! یوسف را با رژه در تمام مصر گردش  -۳

دهد که همه باید کند و دستور میفرعون پادشاهی خود را اعالم می  ا مردم با شخص دوم مملکت آشنا شوند!ت دادند

 از یوسف اطاعت کنند. 

 دهد. چه نامی است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو نامی جدید به یوسف می -۴
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 م همسرش چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد. نافرعون همسری نیز به او می -۵

 

کنید که تمام این مراسم و شرایط کمی زیادی بود؟ کنید که یوسف شایستگی همة اینها را داشت؟ فکر میفکر میبازتاب: 

های فرعون چه تاثیری در یا، واقعا زیادی بود؟ به مسئولیت عظیمی که فرعون به یوسف عطا کرد فکر کنید. تمام ستایش

کردند، برای یوسف نیز سر فرود مردم گذاشت؟ مردم بایستی از او اطاعت کرده، و همانطور که در مقابل فرعون تعظیم می

 آورند. 

بریم. بدون شک فرعون یوسف کنیم که یوسف چند روز پیش در زندان بود، به عظمت خداوند بیشتر پی میوقتی که فکر می

 را از زندان تاریک و مرطوب بیرون آورد و او را در جای بزرگی قرار داد. 

کند و شاید کلماتی بیابید که آن را در شرایط زندگی شرایط یوسف را توصیف می ۳-1: ۴۰مزمور به حافظه بسپارید: 

شنود. یوسف نیز داند خداوند فریاد او را مینویسد که میمیخودتان بیشتر مطابقت دهید. نویسندة مزمور دربارة صبر و تحمل 

با تنگی و تهی بودن مخزن آب، سفر کاروان به مصر، و زندانی که در آن به دست فراموشی سپرده شده بود، روبرو گردید. 

نهاد، آهنگی  خداوند آهنگ جدیدی در قلب یوسفاش بود. این روز که به مقام دیگری منصوب شد، روز جدیدی در زندگی

های خود بنویسید و با آن به امید و هدف داند بسیاری خواهند شنید و به او اعتماد خواهند نمود. این آیات را روی کارتکه می

بیندیشید. اجازه دهید این آیات به شما آرامش و اطمینان بخشد که حضور خداوند با شما است. خداوند شما را فراموش نکرده 

 اید، خدا با شماست. کنید در عمق چاهی زندانی شدهتصور می و حتی زمانی که
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 5بخش 

 ۵۷-۴۶: ۴1پیدایش تمرین: 

های فراوانی را کند، جوانی سی ساله است. سال، وقتی که یوسف خدمتش را با فرعون شروع می۴۶طبق آیة  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصیف کنید: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوند. های فراوانی و برکت، یوسف و همسرش اسنات صاحب دو پسر میشود که در سال: گفته می۵۰آیة  -2

 اسامی پسران چنین بود:

ـ به معنی    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ به معنی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چگونه یک یا چند سال فراوانی، در زندگی خانوادگی افراد به غیر از نیاز به غذا تاثیر گذاشت؟ فکر کنید چه  -۳

 بهبودی عمومی، طرز رفتار و برخورد و از این قبیل وجود داشت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــفشارها، رفاه و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیکی دو سال فراوانی چه تفاوتی در زندگی شما به وجود می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ دربارة مصر چه می ۵۴های قحطی آغاز شد. آیة های فراوانی و نعمت پایان یافت، سالهنگامی که سال -۵
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گوید زمانی که قحطی به مصر روی آورد، مردم نزد فرعون آمدند که آنها را نزد یوسف فرستاد و گفت هرچه یوسف میتعلیم: 

ای بارهای آذوقه باز شدند و غالت فروش رفتند. در اینجا مسئلة پیچیدهیافت، اناطاعت کنند. در حالیکه قحطی شدت می

شود که تمام کشورهای اطراف دچار قحطی شدند و فقط مصر بود که آذوقه داشت. در نتیجه گفته می ۵۷وجود دارد... در آیة 

 فرا گرفته بود.  مردم از تمام کشورها به مصر آمدند تا از یوسف غدا خریداری کنند. قحطی سراسر زمین را

آورد؟ بسیار خوب، وقت آن است که قوة تخیل خود را به کار گیرید. این قحطی چه کسی را نزد یوسف میبازتاب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند. یعقوب و پسرانش در قحطی موجود ة از هم گسیختة بین پدر و پسرانش، از قحطی استفاده میخداوند برای بازسازی رابط

فرستد. یوسف برادران و پدر و تمام در کنعان در گرسنگی هستند و یوسف نعمتی را که در مصر انبار کرده است، بیرون می

کند که خداوند او را از میان رنج و سختی به وفور نعمت در سرزمین (. او اعتراف می۵1خانواده را فراموش کرده است )آیة 

 مصر رسانده است. همان سرزمینی که او در آن سختی کشید. 

شویم. وقتی که وارد سرزمین مصر شد، به زبان در این قسمت داستان، بیشتر با رنجی که یوسف در مصر تحمل کرد آشنا می

و رسوم این مردم بیگانه بود. او را به عنوان زناکار به زندان افکندند. باز هم، فقط  آنان آشنایی نداشت و نسبت به فرهنگ

شود که خدا با او بود. حال که از جانب فرعون افتخاری به او عطا شده است و او صاحب فرزندانی است، فریاد قلب گفته می

دوم در سرزمین و حال، در مقام شخص « ها باشم؟نجام که سزاوار این رمن چه کرده»شنویم که: ها میاو را از میان سال

 «ام که سزاوار تمام اینها باشم؟من چه کرده»خیزد. مصر، باز همان فریاد اما با صدایی متفاوت از قلب او بر می

نا ها با یوسف بوده است. او با خدای پدرش که با خدای مصریان بسیار تفاوت داشت آشفیض خداوند در طول تمام این سال

بود. این خدا به او محبت داشت، هرگز او را ترک نکرد، حتی وقتی که با او بدرفتاری کردند. خداوند تمام تجربیات زندگی او 

را به کار برد تا از او مردی بسازد که ارادة خدا بود. زیرا بدون آنکه یوسف پی ببرد، خداوند او را آماده ساخت که با پدر و 

 وند بخورد. ة پدر دوباره پیخانواد

 کاربرد شخصی: 

 آید؟ ــــــــــــــــای به ذهن شما میتان دور ساخته است؟ آیا شخص ویژهآیا جدایی تلخی شما را از عزیزان -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کنید که وقت آن است که اید و اعتراف میهایی را در نظر بیاورید که تجربة بیشتر کسب کردهتوانید راهمی -2

 ای را شروع نمایید که پیوندی با عزیزان خود داشته باشید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرحله



۴۰ 

WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آورید که بتوانید در آینده استفاده کنید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــهای گذشته را در نظر میچگونه رنج -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از زمانی که جدایی تلخ را تحمل کردید، چه تغییری در شرایط شما به وجود آمد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ام که سزاوار این شرایط من چه کرده»بلند کنید و از قلب خود فریاد بر آورید: ها را به سوی خدا با کلمات خود دستدعا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ« باشم؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی خدا بلند کنید و ها را به سوای که خداوند از روی فیضش به شما عطا کرده است، دستو، با سپاسگزاری قلبی برای آزادی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ« ام که سزاوار این همه باشم؟من چه کرده»با دعا بگویید: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس چهارم

 ترین برادرت را نزد من بیاورجوان
 حکمران – ۴3و  ۴۲پیدایش 

 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 

 ۴1           بررسی

 ۴2           مقدمه

 ۴۳-۴2: پیدایش ۴درس 

 ۴۳       مصر فرستاده شدندپسران یعقوب به  •

 ۴۵      مانند اجنبی و جاسوس با آنها رفتار شد •

 ۴۷        سخاوتمندی یوسف •

 ۴9        شدهتقصیر فراموش •
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 ۵1        بازگشت به خانه در کنعان •

 ۵۳         یوسف و بنجامین •

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

زیستند، کنعان، مکانی که یعقوب و پسرانش در آن مینه تنها قحطی در مصر شدت داشت، بلکه در سراسر آن ناحیه که شامل 

شان، این خبر چه معنی قحطی شدیدی بود. خبر به همه جا رسید که: در مصر غذا بود. برای یعقوب و پسرانش و خانواده

رادر شما بودند العملی خواهد داشت؟ انتظار دارید با آنها چگونه رفتار کند؟ اگر آنها بداشت؟ یوسف از دیدن برادرانش چه عکس

 شد؟و با شما مثل یوسف رفتار کرده بودند، چه می

کردند. دریابید که ای در سر خود احساس میگناه به زندان رفت. مشاهده کنید که که این برادران چه آزار و شکنجهیوسف بی

اخته بود؟ یوسف درخواست و چه چیزی آنها را در طول سالیان اسیر کرده بود. چه چیزی آنها را از زندگی کامل محروم س

العمل آنها را دریابید. چگونه آن را پایان دادند؟ اگر حاکم آنها را شناخته بود، فرمان محکمی از برادران به عمل آورد. عکس

ر شد؟ آیا به خاطشد؟ آیا پدرشان از حقیقت کار آنها خبر میچه زیانی متوجه آنها بود؟ آیا از غذا دادن به آنها خودداری می

 شدند؟ آنچه که در مورد یوسف کرده بودند، زندانی و یا حتی کشته می

ایم که به زندان افکنده شدیم؟ چه چیزی ما را اسیر کرد؟ چه برای ما نیز سوالی باقی است: چه کارهایی انجام داده و یا نداده

ای ندارم زیرا زندانی گناه و تقصیر خود بهرهمان حل نشده است؟ باید از خودمان بپرسیم: آیا از زندگی کامل مشکلی در زندگی

کنم که راه فراری وجود ندارد؟ قلب و احساس یوسف را کشف کنید و صلح خداوند را که درک و شعور به ما هستم و فکر می

 کند بیاموزید. عطا می
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 ۱بخش 

انتهای مخزن آب دید و در سی سالگی، دومین یوسف در این محدوده سفر کرده است. در هفده سالگی خود را در مقدمه: 

ای سفر کرده است. در مدت هفت شخص در سرزمین مصر است. سرزمینی که به فرعون تعلق دارد. این کشور نیز در محدوده

. سال گذشته در وفور نعمت بود که انبارها از غله و غذا پر بود. حال هفت سال بعد، قحطی شدید همة دنیا را فرا گرفته است

ترین ایام آماده است. از آنجا که فرعون به هشدار یوسف توجه کرد، سرتاسر کشور با نظم و ترتیب اداره شده و برای سخت

 خبر به همه جا رسیده است. مصر غذا دارد!

تصور کنید که چگونه این خبر از نظر اقتصادی، سیاسی و حتی با داشتن خدایان بارور، به سود مصر تمام شده است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را بخوانید. ۴2پیدایش تکلیف: 

 برد و یعقوب پی برده است که در مصر غله وجود دارد. کنعان در شرایط سختی به سر میتمرین: 

یعقوب از پسرانش عصبانی است. از زمانی که برادرها یوسف را فروختند، بیست سال گذشته  2و  1در آیات  -1

کنید کنند. اما در عوض فکر میاست. اکنون آنها مردان بزرگسالی هستند که بایستی از پدر کهنسال خود مراقبت 

 که چه شرایطی وجود دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید چه کاری بکنند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعقوب به آنها می -2
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غیر از ـــــــــــــــــــــــ به مصر سفر کردند که غله بخرند. چرا او در خانه ماند؟ : همه به ۳آیة  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروخت. برادران وارد د که غله را میدارد که یوسف به عنوان فرماندار کسی بوبه روشنی اظهار می ۶در آیة  -۴

 شدند و با یوسف روبرو شدند. اولین کاری که کردند چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما چه می به ۷آیة  -۵

یوسف آنها را شناخت اما نگذاشت که بفهمند آنها را شناخته است. در عوض چگونه با آنها رفتار کرد؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او چه سوالی از آنها کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶

برادرها برای خریداری غذا آمده بودند و بدون تردید مایل نبودند برادری را که مورد لطف پدر بود و آنها از او  -۷

دانست که شتند، مالقات کنند. اما شرایط تغییر کرده بود. موقعیت به سوی دیگری چرخیده بود. یوسف مینفرت دا

 9، ۵: ۳۷آید نگاه کنید. به پیدایش می 9اند. به مرجع مقابل که بعد از کلمة رویاها در آیة آنها فقط برای غذا آمده

 برگردید و گزارش رویای یوسف را بخوانید. 

 کند؟ ـــــــــــــــــچه اتهامی به آنها وارد می 9کند. در آیة ان با آنها به عنوان بیگانه رفتار مییوسف همچن -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای بود که آنها رنده را در دست داشت. او صاحب غلهده مرد و یوسف، اما یوسف فرماندار است. یوسف کارت ب -9

 بردند. در چه مورد یوسف پافشاری کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبایستی به کنعان نزد پدر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــشان برای یوسف آشکار می: چه چیزی را دربارة خانواده1۳و  11آیات  -1۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه آزمایشی را دستور  1۵اند. در آیة نماید که برای جاسوسی آمدهرحم است و آنها را متهم مییوسف بی -11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 کنید که او چنین دستوری بدهد؟ یوسف چه نیازی داشت که بداند؟ ــــــــــــــــــــــــــــچرا فکر می -12
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : دستورات یوسف چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۷-1۶آیات  -1۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهد بداند که شرایط گویند آزمایش کند. میقعیت آنچه را میخواهد وادهد، مییوسف به سر سختی خود ادامه می

 گویند. در خانوادة پدر واقعا به همان سختی است که می

 

 

 

 

 ۲بخش 

 این سومین روز زندانی شدن آنهاست. تمرین ادامه دارد: 

فکر کردند که هرگز آزاد کردند و دربارة چه گفتگو کردند؟ آیا کنید در این روزها برادران به چه فکر میفکر می -1

کنید چه شوند؟ چرا فرماندار تا این حد با آنها با خشونت رفتار کرد؟ اگر شما با آنها در اسارت بودید، فکر مینمی

 گفتگویی در بین آنها بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد. به این مردان چه گفتند؟یوسف دستورات خود را تغییر می -2

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۸الف. آیة  

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19ب. آیة  

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۰پ. آیة  

اند. با ها با خود حمل کردهطول سالسازد که برادران درد و احساس تقصیر را در آشکار می 21و  2۰آیات  -۳

 کلمات خودتان بنویسید که چه تقصیری را با خود حمل کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنامیم. تقصیر او چه « من که به تو گفتم»توانیم او را آقای د بود خود را تبرئه نماید. احتماال میروبین درصد -۴

 بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگفت چه کرده است؟ ـــــکنید اولین باری بود که میفکر می

 چه تقصیری داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجود دارد؟ آیا پیش از این به فکرتان رسیده بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــ 2۳چه مکاشفة جالبی در آیة  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمل یوسف در مورد گفتگوی برادران چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپس از آنکه بر احساسات خود غلبه کرد، چه دستوری داد؟ ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : یوسف سخاوتمند بود. چگونه سخاوت خود را ابراز کرد؟ 2۵آیة  -۷

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1  

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، و2  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳  
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 3بخش 

یوسف به برادرانش چیزی داد که استحقاق آن را نداشتند. آنها قصد کشتن او را داشتند، اما یوسف به آنها رحم و بازتاب: 

وسف بود و با رحمت و گوید که خدا با یبرگردیم. یوسف در زندان است. این آیه می 21: ۳9شفقت نشان داد. به پیدایش 

توجه کنید. به سخاوت یوسف پی بردیم. با مهربانی و شفقت  2۵: ۴2ای از پیدایش ای به صحنهشفقت به او توجه کرد. لحظه

ها خداوند با رحم و شفقت با یوسف بود، از اینرو او نیز مهربانی و با برادرانش برخورد کرد. همانطور که در طول این سال

توان دید که خدا قلب یوسف را نسبت به برادرانش تغییر داد. زیرا در این ان خود نشان داد. بسیار ساده میرحمت به برادر

ها هیچ کینه و تلخی در دل نگاه نداشت و حاال سرشار از محبت اشتیاق داشت با برادران آشتی کرده و به آنها لطف و سال

 مهربانی نشان دهد. 

جالب است که بدانیم احساس العمل برادران در برابر سخاوتمندی یوسف بیندیشیم. ه عکسای بهمچنین الزم است که لحظه

توانیم خود را ببخشیم، سازد. هنگامی که نمیدار میشود. تقصیر محبت را خدشهتقصیر مانع دریافت محبت از جانب دیگران می

سازد زیرا از آنچه در مورد بخشیم، ما را از دیگران جدا میسازد و زمانی که قادر نیستیم خود را بما را از خودمان نیز دور می

ایم سازد. ما با وجدانی آفریده شدهکنیم، احساس تقصیر داریم. و در نهایت، احساس گناه و تقصیر ما را از خدا جدا میآنان می

ایم، گناهکاریم. خطای ما انجام دادهسازد. ما برای اعمالی که بر علیه خدا آلودمان آگاه میکه ما را از شرایط اسفناک گناه

کشیم، ما را از ایم. گناهی که ما بر دوش میکنیم که با یکدیگر بدرفتاری کردهشود هنگامی که اعتراف میبیشتر آشکار می

 سازد.آمیز با خدا محروم میای محبتهای زندگی به ویژه از برکت زندگی در رابطهبیشتر نعمت
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توانیم با اعمال نامیم. فیض محبت خداست که ما نمیرا به همه بدهد. ما این محبت را فیض می خواهد محبتشخداوند می

توانستند و شایستگی محبت یوسف را نداشتند، به دست آوردند. خود آن را به دست آوریم و یا بیشتر از این ده برادر که نمی

و او آنها را بخشید. خدا نیز مایل است که ما بدانیم که گناهی  یوسف مایل بود که برادرانش بفهمند که او آنها را دوست دارد

کشیم، تحت پوشش خون عیسی قرار دارد. عیسی کسی است که برای گناهان ما مرد تا ما بخشیده شویم. را که بر دوش می

گوید که ما شایستة محبت می داند وگیرد. ما عقیده داریم که دروغ ما را هنوز مقصر میرحمی سر راه ما قرار میگناه ما با بی

کند، دریافت نماید که محبت رایگان او را که از طریق پسرش عیسی به ما هدیه میخدا نیستیم؛ اما خدا ما را دعوت می

 گوید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه ما چه می 9-۸: 2نماییم. بنویسید که خدا در افسسیان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند. در صورتی که باور ای است رایگان که خداوند به ما عطا میمحبت او خالص است و ما شایستگی آن را نداریم. این هدیه

مان با زندگی، مرگ و رستاخیز پسرش عیسای مسیح از بنیان برکنده شده است. هدیة رایگان بخشش خداوند، کنیم گناهان

 آزادی ماست. 

 

اما ــــــــــــــــــــ، غنی بودن »نویسد: پولس رسول اینگونه می ۴: 2در همین فصل، افسسیان به حافظه بسپارید: 

ــــــــــــــــــــــ عظیم ــــــــــــــــــــــــ که به وسیلة آن ما را در ــــــــــــــــــــــــــــ، توسط 

محبت نمود، حتی وقتی که ما ــــــــــــــــــــــــ بودیم، در ـــــــــــــــــــــ خودمان، ما را ساخت 

 ...«اید ــــــــــــــــــ ما بودهــــــــــــــــ با هم با ـــــــــــــــــــــ به وسیلة ـــــــــــــــــــــ ش

های خود بنویسید و این این قسمت مژدة محبت خدا را توسط عیسی برای ما دارد. این کلمات را مانند آیات دیگر روی کارت

آمیز خداوند تازه آیة حفظ کردنی را به صورت بخشی از کتابخانة حافظة خود به حساب آورید. هر روز در این کلمات محبت

وید که پدر مایل است محبت خود را در زندگی شما که کامل نیست، اما بخشیده شده است، جاری سازد که در حالیکه در ش

 حیات نوین، آزاد شده، و رها از اسارت خطا به سر ببرید، محبت و رحمت او را در زندگی دیگران نیز جاری سازید. 
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 ۴بخش 

 مان در نظر داریم، الزم است که از دو دیدگاه به آن بنگریم. را در زندگیحال که خطا کاربرد شخصی: 

 اول، مانند یوسف، آیا کسی هست که در حق من خطایی مرتکب شده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ -1 

ریزد. حال الزم است شود که چگونه هر روز باران رحمت و محبتش بر من میمحبت عظیم خدا به من یادآوری می

 در مورد رفتارم با کسی که نام بردم قدری تامل کنم. 

الف. چه شیوة دقیقی در زندگی من وجود دارد که محبت و مهربانی که خداوند سخاوتمندانه به من بخشیده 

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاست، به آن شخص نشان می

خواهم که خدا با من باشد و مرا قادر سازد تا تغییراتی به وجود آورم که هایی از زندگی میب. در چه جنبه

 رحمت و بخشش او را به دیگران منعکس نماید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همچنین الزم است که خطا را از دیدگاه برادران نیز در نظر بگیریم. آیا خطایی که از شما سر زده است دربارة  -2

اید؟ این شخص کیست؟ دانید کسی را شخصا ناراحت کردهصحبتی و یا کاری است که در دل خود می

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ف. چه کاری بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ای هستیم که برای هیچ کدام از ما آسان نیست که خطا را بپذیریم. ما نیز مانند روبین در جستجوی بهانه

ا را در دل خود نگاه داشتند. باور های سال خطاز خود رفع تقصیر نماییم. تصور کنید که این برادران سال

ما ناراحتی را در روحش مشاهده کردیم »خواندیم که  21: ۴2اند. در پیدایش کردند که چه کاری کردهنمی

چطور چنین عملی از ما »زنند: در اصل آنها فریاد می« و وقتی که به ما التماس کرد به او گوش ندادیم.

 «سر زد؟

به این سوال « ام؟چرا گناه را در خود نگاه داشته»آوریم باید بپرسیم: نظر می ب. وقتی که خطای خود را در

ام؟ آیا تقصیر در باید پاسخ داد. آیا گناه در من است زیرا با شخصی که از من ناراحت است، آشتی نکرده

م به من است زیرا خطای من قابل بخشش نیست؟ آیا احساس تقصیر در من است زیرا از این راه با خطای

ام؟ تر است؟ چرا تقصیر را در خود نگاه داشتهبرم و زندگی کردن با احساس گناه آسانسر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقصیر در زندگی از جانب خدا دانم که احساس گناه و پ. چه عملی بر علیه گناهم انجام دهم، زیرا می

 خواهد که من آزاد و و کامل زندگی کنم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنیست. خدا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آیم. دیگر نیاز ندارم که درد گناهان گذشته را با خود حمل کنم. بلکه خداوندا، با قلبی آزاد شده از گناه به حضورت میدعا: 

ام. عیسی یز عیسی من بخشیده شدهقادر هستم در آزادی کامل زندگی کنم. توسط ایمان باور دارم که به سبب مرگ و رستاخ

و مرا قادر ساختی  ام که برای تو زندگی کنم. تو محبت و رحمت خود را به من نشان دادیمن آزاد شده برای گناهان من مرد!

کنم که هدیة رایگان گیری. تو را شکر میتا محبت را به دیگران نشان دهم. از تو سپاسگزارم که گناهان مرا در نظر نمی

 ت را در فیض عیسای مسیح به من بخشیدی. محب
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 5بخش 

توانید تصور کنید که چه گفتگو و یا حتی سکوتی در بین برادران در راه را دوباره بخوانید. می ۳۸-29: ۴2پیدایش تکلیف: 

 «بر سر ما آورد؟این چه بالیی بود که خدا »کردند: بازگشت به خانه روی داد که هر کدام به این سوال فکر می

پسران یعقوب به خانه باز گشتند. تصور کنید با چه هیاهویی داستان خود را برای پدرشان تعریف کردند. چقدر مبهوت تمرین: 

 و سرگردان بودند. 

رسد؟ شرح گزارشی است که به پدرشان دادند. آیا همه چیز درست و صحیح به نظر می ۳۴تا  ۳۰در آیات  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی که یکی از برادران در راه بازگشت به خانه،  2۷دهد. به یاد آورید که در آیة اتفاقی رخ می ۳۵در آیة  -2

افتد؟ چه اتفاقی می ۳۵اند. و در آیة رگرداندهاش را باز کرد تا به االغ خود غذا بدهد، دریافت که پولش را بکیسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العملی از آنها سر زد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنگامی که پول را یافتند چه عکس

 یعقوب به پسرانش چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــبه ایت ده تا پسرش چه می کنید که یعقوب واقعاپس، چه اتفاقی افتاده؟ فکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقصیر  کند. او در مورد آنچه که دربارة یوسف اتفاق افتاده، و عزاداری پدرش احساسروبین صحبت می ۳۷در آیة 

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند. روبین چه میمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمل اویعقوب جدی و مصمم است. عکس -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همچنین تایید باشد، تعلق دارد. و اش به بنجامین که پسر دیگرش از راحیل میکند که عالقهیعقوب آشکار می

کند. شروع شد، او دیگر این ده تا پسر را فرزندان خود محسوب نمی 1کند که به سبب شک و تردیدی که در آیة می

 برد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه کار می ۳۸چه کلماتی را در آیة 

 آورد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــای دشواری را در خانواده به وجود میعالقة یعقوب به بنجامین چه معم -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ی خرید غله به مصر برگردند. یهودا دهد براقحطی چنان به شدت در کنعان ادامه دارد و یعقوب به پسرانش دستور میتعلیم: 

فایده است. یعقوب با دانست که سفر کردن به مصر بدون بنجامین بیدهد که فرماندار مصر چه گفت و یهودا میتوضیح می

در دهند که آنها را دقیقا مورد بازجویی قرار دادند اید. پسران توضیح میپرسد چرا اطالعات زیادی به فرماندار دادهشکایت می

کند: بنجامین را رود. یهودا پدر را به مقابله دعوت میدانستند تمام این جزئیات روزی بر علیه آنها به کار میحالیکه نمی

 توانی مرا تا آخر عمر سرزنش کنی. گیرم. اگر هر اتفاقی روی دهد، میبفرست. من مسئولیت او را به عهده می

 کند. میلی بنجامین را به همراه برادرانش روانة مصر میبیرا بخوانید. یعقوب با  ۴۳پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

هدیه شامل  12فرستد. در آیة توجه کنید به تمام آنچه که یعقوب با پسرانش به عنوان هدیه برای فرماندار می -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه چیزی بود؟ 
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در صورتی که پول اشتباها در کیسة آنها گذاشته شده بود، یعقوب قصد داشت که برادران آماده باشند که پول را 

 بپردازند. 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۴هنگام سفر، دعای یعقوب برای پسرانش چه بود؟ )آیة  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یة برادران شتابان به مصر رفته و بنجامین را به یوسف تحویل دادند. یوسف چه دستوراتی به مباشر خود داد؟ )آ -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بودند. می 1۸مردان را به خانة یوسف بردند. آیة  -۴

 ای گرفتند؟ ـــــــــــــــــــــــــدر نظر بگیرید خطای آنها چه خسارتی به فکرشان وارد کرد. چه نتیجه -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پس درخواست خود را به حضور مباشر آوردند و او به آنها اطمینان داد که هیچ مشکلی وجود ندارد. او پول را  -۶

 او چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2۳دریافت کرد. در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گناهی خود را در مورد پیدا کردن پول در در ادامة حکایت، هنگامی که برادرها مشکل خود را به مباشر گفتند و بیتعلیم: 

دانیم چه کسی ما نمی»کنیم: برخورد می سپس به این حملهشان اعالم کردند و مقدار بیشتری آذوقه خریداری کردند. کیسه

دهد که هراسی به دل راه ندهند. در اصل او (. مباشر به آنها اطمینان می22)آیة « مان گذاشتهایمان را داخل کیسهپول

ن نشان تان دیدید از کجا آمده است. زیرا من پول شما را دریافت کردم و دفتر مای که در کیسهدانم نقرهمن نمی»گوید: می

تان یافتند بایستی از جانب خدای شما، خدای اجدادتان باشد. اید! پولی که در کیسهدهد که شما تمام مبلغ را کامال پرداختهمی

پس چه کسی پول غذای ما را پرداخت، زیرا »سوالی که الزم است بپرسیم این است: « شما هیچ چیز به من بدهکار نیستید.

ای که به همراه داشتیم پرداخت شده اگر پول غذا با نقره»یا « مان پیدا کردیممان بود، در کیسهپولی که برای پرداخت غذای

 «است، چه کسی این نقرة اضافی را در کیسة ما گذاشت؟

آوریم که یوسف دستور داده بود که نقرة هریک از آنها را به ایشان برگردانید و مقداری به یاد می 2۵: ۴2با بررسی پیدایش 

ا برای سفرشان به آنها بدهید. یوسف خود مسئولیت پرداخت قرض آنها را به عهده گرفت. او آنچه را که برادران برای غذ

 بایستی بپردازند، از جیب خود پرداخت کرد. بنابراین آنها دیگر قرضی نداشتند. آذوقه می
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آمیزی را که خدا با ما دارد ما رابطة محبتدر این شرایط ویژه در زندگی او و برادرانش، آموزیم: دربارة خدا چه می

ایم، اما خداوند هنوز از محبت عظیم خود انتخاب کرد آموزیم. هرچند که ما رابطة خود را با خدا شکسته و به راه خود رفتهمی

گ و رستاخیز که جریمة گناه ما را بپردازد. مجازات ما مرگ ابدی بود و هدیة محبت او برای ما، حیات جاویدان از طریق مر

یوسف قرض برادرانش را پرداخت کرد. عیسی است. به طریقی مشابه یوسف تصویری از خدا و محبت عظیم او برای ما است. 

آنها همه چیز را به او مدیون بودند؛ او آنها را از پرداخت جریمه آزاد ساخت. او مشکل را برطرف کرد و تمام بدهی را پرداخت. 

 به آنها زندگی آزادی داد.  او قرض آنها را بخشید و

اید؟ آزاد از شرم و تقصیر؟ پدر آسمانی ما اید؟ آیا آزادی از خطا را تجربه کردهآیا زندگی بدون قرض داشتن را تجربه کرده

 کند چنانکه در ایمان هدیة رایگان بخشش او را بپذیریم. هدیة زندگی بدون خطا را به ما عطا می

 

 )ادامه دارد(:تمرین 

(. همه چیز آماده شد که فرماندار با آنها غذا بخورد. هدایا برای 2۴پس از آن شمعون را نزد آنها آوردند )آیة  -1

ها مراقبت شد و برادران پا ها را شسته و برای غذا خوردن آماده بودند. هنگامی که یوسف از االغیوسف آماده بود. 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۷نها چه پرسید؟ )آیة به خانه رسید آنها جلوی او تعظیم نمودند. او از آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2۸آنها به او گزارش دادند و دوباره به او تعظیم کردند )آیة 

تر او بسیار تغییر کرده بود. و ها سپری شده بود و بدون تردید برادر جوان. سالسپس او جویای بنجامین شد -2

 خواست مطمئن شود که بنجامین آنجاست. یوسف به بنجامین چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــظاهرا یوسف می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنید هنگامی که یوسف با برادرانش صحبت کرد، صدایش خشن نبود؟ احساس می

در خودش بود. به ویژه برای بنجامین که برادر او از ماسازد. قلب یوسف را در مورد برادرانش آشکار می ۳۰آیة  -۳

گوشة خلوتی برای گریستن بود که سرانجام به  احساسات بر او غلبه نمود و فورا از اتاق بیرون آمد و در جستجوی

ها در دل نگاه داشته بود که با دیدن اتاق مخصوص خود رفت و گریه کرد. چه چیزی یوسف در طول این سال

برادرانش آزاد شد؟ یوسف و بنجامین در کودکی تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک بودند؟ به چاه افتادن در رابطة اعضای 

 خانواده به خصوص رابطة بین دو برادر تاثیر گذاشته بود. 
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که بعد از آن در زندگی یوسف و برادرانش رخ داد، ادامه با حوادثی  ۵به طور آشکار داستان پایان نیافته است. درس دعا: 

مان در دهد. خدا با ما نیز هست و ما را به عزیزانیابد. همانطور که خدا با آنها است و بار دیگر آنها را با یکدیگر پیوند میمی

زمانی که خشنودی  ،نشان دهید سازد. اشتیاق خود را برای محبت خدا که برای همه ما است به خدا نشانتر میزندگی نزدیک

 کنید. او را در عطای بازسازی حیات ابدی با او تجربه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس پنجم

 من یوسف هستم!
 آن برادر – ۴5تا  ۴3پیدایش 

 

 5بررسی اجمالی درس 
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 ۵۵           بررسی

 ۵۶           مقدمه

 ۴۵-۴۳: پیدایش ۵درس 

 ۵۷       خوردیوسف با برادرانش غذا می •

 ۵9         برادر محبوب •

 ۶1        شوندبرادرها آشکار می •

 ۶۳        دوباره در حضور یوسف •

 ۶۶        شودهویت یوسف آشکار می •

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

زمان آن رسیده است که یوسف هویت خود را بر برادرانش آشکار سازد، اما یک مسئلة دیگر باقیست که باید روشن شود. چرا 

ترین برادر را نزد او ببرند؟ چرا این برادر جوان از طرف یوسف با هدایا و غذا استقبال شد؟ چرا با ورزید که جوانیوسف اصرار 

یا، چرا یوسف از تمام برادرانش مانند بنجامین، استقبال نکرد؟ در درس  -بنجامین، برادر جوان، مانند سایر برادران رفتار نشد

 امری پی ببرد قبل از آنکه خود را به آنها بشناساند.کشف کنید که یوسف بایستی به چه  ۵

ای که آنها برایش ایجاد کرده بودند، تالفی کند؟ یوسف کند. آیا مایل بود که سختیگیری میدر مورد برادران سختیوسف 

ی الزم باشد، امطالبهدهد؟ آیا بخشش مستلزم مجازات است قبل از آنکه آزاد شویم؟ اگر چه درسی دربارة بخشش به ما می

 بخشش مستلزم چیست؟

دانست و دربارة خدای اجدادش که خدای دانستند. پی ببرید که یوسف چه مییوسف به چیزی ایمان داشت که برادرانش نمی

 جستجو کنید. خود ای داشت. معنی و مفهوم آن را در زندگیابراهیم، اسحاق و یعقوب بود، چه عقیده
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 ۱بخش 

یعقوب سرانجام رضایت داد که بنجامین به همراه نه تن برادرانش به مصر برود. با هدایای بیشماری برای فرماندار مقدمه: 

جهت خرید بیشتر غله عازم شدند. این گروه کوچک مسافر قدری نگران بودند. آخرین سفری که به مصر رفتند آنطور که 

ت رفتار کرد و آنها را به مدت سه روز زندانی کرد و دستور داد که یکی از انتظار داشتند به خوبی پیش نرفت. فرماندار با خشون

، های غلة خود را باز کردندبرادران در مصر بماند تا بازگشت سایر برادران به همراه بنجامین تضمین شود و هنگامی که کیسه

 تمام پولی را که جهت خرید غله پرداخته بودند، برگشته بود. 

ان دریافتند که باید به منزل فرماندار بروند و در آنجا ناهار بخورند. اما تخیالت ذهنی آنها سبب شد که تصور در این سفر برادر

مباشر به افتند. کنند به عنوان مجازاتی از جانب خدا برای خطایی که سالیان گذشته در مورد یوسف کرده بودند، به بردگی می

تان هایدر آرامش باشید، نترسید. خدای شما و خدای اجداد شما پول را به کیسه»د. آنها اطمینان داد که هراس به دل راه ندهن

 در پایان، ده برادر با برادرشان شمعون که در مصر مانده بود، به هم پیوستند. « برگردانده است.
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آنها هدایای خود را به او  شود که با هم غذا بخورند.ها آماده بود که یوسف به خانه وارد میشان شسته و علوفة االغپاهای

اند. یوسف با دیدن برادر کند که اطمینان یابد آنها بنجامین را با خود آوردهدادند. سپس یوسف سواالتی دربارة پدرشان می

ای گریه کند. داستان را از جایی که او برای غذا کند که در گوشهشود و به سرعت آنها را ترک میکوچک خود، احساساتی می

 کنیم. شود، دنبال مین وارد اتاق میخورد

 را بخوانید. ۴۳تا آخر فصل تکلیف: 

 پس از آنکه یوسف دست و روی خود را شست، آمد و اعالم کرد که غذا حاضر است. تمرین: 

 (۳2توجه کنید که هر کسی کجا نشست؟ )آیة  -1 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــالف. یوسف کجا غذا خورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ب. برادرها کجا غذا خوردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 پ. مصریان کجا غذا خوردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 معین شده بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچرا جای نشستن از قبل  -2 

 کلید سوال کجاست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 12: ۴1چرا یوسف با مصریان نشسته بود؟ در پیدایش  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 شود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ، چه چیز دیگری دربارة معین شدن جا در هنگام غذا گفته می۳۳در آیة  -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 العملی داشتند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرادرها چه عکس -۵ 

 چه چیزی دربارة نحوة غذا خوردن و یا غذا کشیدن جالب بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه مقدار غذا به بنجامین داده شد؟ ــــــــــ -۷ 

 و آنها ـــــــــــــــــ و بودند ــــــــــــــ»... : رسد که به همه خوش گذشته بودبه نظر می ۳۴طبق آیة  -۸ 

 «با او. 
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 ۲بخش 

 اید...داستان نادیده بگیریم. آیا در نظر گرفتهتوانیم چند نکته را در این چند آیه از نمیها: بازتاب

چرا یوسف به آنها نگفته است که او کیست؟ با دیدن بنجامین به طور قابل توجهی احساساتی شد. هر دوازده  -1

 کند؟ برادر در یک اتاق با هم هستند. ظاهرا او آنها را بخشیده است. پس چرا هویت خود را از آنها پنهان می

ئلة تعیین جای نشستن هنگام غذا خوردن وجود دارد. ابتدا، سه جای متفاوت غذاخوری وجود دارد. سپس، مس -2

شود که مصریان از غذا خوردن با عبرانیان پرهیز جای متعلق به یوسف، جای برادران، و جای مصریان. گفته می

 خورد؟ف به تنهایی غذا میرسد که این تعیین جا مناسب یک رئیس یا رهبر بود. یوسکردند. به نظر میمی

و، از کجا مصریان جای آنها را به ترتیب مناسب تولدشان از بزرگترین تا کوچکترین قرار داده بودند، از کجا  -۳

 دانستند؟ برادران در حیرت بودند.می
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شود و نه از میآیا برادران توجه کردند که غذای آنها با غذای فرماندار یکسان بود؟ غذا از میز فرماندار گرفته  -۴

 شان اهمیت داشت؟ خوردند؟ آیا برایآیا متوجه شدند؟ آیا همه یک نوع غذا میمیز مصریان. 

ها آزادانه داد و با اینحال آنرسید و به او بیشتر از دیگران غذا میتر خود مییوسف به طور آشکار به برادر جوان -۵

دادند. تا پنج بار به طور واضح غذای بیشتری صرف شد و باز هم کسی را آنقدر ناراحت به خوردن و نوشیدن ادامه می

 نکرد که اعتراضی بکند. 

 

 را بخوانید. ۴۴پیدایش تکلیف: 

 یابد. حکایت با یک حادثة دیگر ادامه میتمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــدهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ: یوسف چه دستوری به مباشر خود می2-1آیات  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شوند. دستور بعدی یوسف به مباشرش چه بود؟ صبح روز بعد، برادران آمادة مراجعت به کنعان می -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند. پاسخ آنها به این اتهامات چیست؟ کند و آنچه را که یوسف گفته است تکرار میمباشر آنها را متوقف می -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایم؟ زیر کنید؟ به اندازة کفایت تحمل نکردهایم؟ خشم و عصبانیت آنها را درک میچرا؟ چرا؟ چرا؟ حاال چه کار کرده

 خط بکشید.  ۸و  ۷کلمة چرا را در آیة 

 چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9سوگند آنها در آیة  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید هر کدام که جام نقره را در کیسة خود داشته باشد، باید بردة او بشود. مباشر می

های خود را جستجو کردند و البته جام نقره را کجا یافتند؟ : بنابراین، هر یک کیسه1۳-1۰آیات  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3پارت 

های خود را حاکی از آن است که برادران جامه 1۳: ۴۴هنگامی که جام نقره در کیسة بنجامین پیدا شد، در پیدایش تعلیم: 

بود در چه آن شخص کی  29: ۳۷دریدند. دریدن جامه نشان از غم و اندوه عمیق یا پشیمانی در عزاداری دارد. در پیدایش 

 موقعیتی بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود و آن شخص کی « های خود را پاره کرد.او لباس»یش، در حکایت یوسف این کلمات بیان شده بود که بار دیگر در پیدا

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۴: ۳۷در چه موقعیتی بود؟ )پیدایش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توانند بنجامین را ترک کنند از اینرو و یک بار دیگر به مصر برگشتند که به فرماندار برادران ناامید هستند. نمیتمرین: 

 رسد که یوسف در خانة خویش منتظر آنهاست. به نظر می 1۴: ۴۴التماس کنند. در پیدایش 

 ( ــــــــــــــــــــ1۶رود. او کدام یک از برادران است؟ )آیة یکی از برادران به عنوان رهبر و سخنگو جلو می -1 

 ـــرا مطالعه کنید. ــــــــــــ 1۰-۸: ۴۳گیرد؟ چه خطری در انتظار او بود؟ پیدایش و چرا او رهبری را به عهده می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بالدرنگ خود را به زمین انداختند. به او تعظیم نمودند و به این صورت اعتراف وقتی که به حضور یوسف رسیدند،  -2

کردند چه کسی در میان آنها باالترین مقام را دارد. پس از ثابت شدن مقام و موقعیت، یوسف اتهامات خود را علیه 

دن به اعمال آنها دارد؟ با چه دانستند که او راهی برای پی برکند. او آنها را به چالش وا داشت. نمیآنها وارد می

توانند با چنین رفتاری بر علیه فرماندار مصر، آزاد شوند! چرا به برادرانش چنین ناعادالنه جراتی فکر کردند که می

 حمله کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آنها سر زده بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا خطایی از 

ها به آنها روی آورد. ارتباطی به زمان حال نداشت. اما، بار دیگر، بار سنگین گناه بر شانة آنها قرار گرفت. گذشته -۳

 رانجام و نهایت در چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــس 1۶ها به زمان حال آسیب وارد ساخت. طبق آیة گذشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را گوید که چنین کاری مانند. یوسف مییهودا اظهار داشت که همه مقصرند و همه به عنوان برده در مصر می -۴

ماند و البته آن شخص گناهکار ـــــــــــــــــــــ بود. بار دیگر کند و فقط شخص گناهکار در مصر مینمی

 کند؟شود. یهودا چه مواردی را با فرماندار بررسی مییهودا سخنگوی گروه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 21-2۰الف. آیات  

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۴-21ب. آیات  

 ـــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۶-2۵پ. آیات  

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29-2۶ت. آیات  

یهودا همه چیز را خالصه کرده است. او حقیقت تمام وقایع را از زمان اولین سفرشان برای خرید غله در مصر شرح 

 داد. 
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دهد. عالوه بر آن، در اگر بنجامین نزد پدر به مصر برنگردد چه اتفاقی رخ می دهد کهدر ادامه یهودا توضیح می -۵

کند؟ زندگی چه کسی در خطر است؟ اگر بنجامین به خانه بر نگردد، چه چه مسئلة دیگری را آشکار می ۳2آیة 

 ــــــــــــــــــای در انتظار آن شخص است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآینده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیهودا چه درخواست می ۳۴و  ۳۳در آیات  -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴بخش 

نساخته است، ولی مایل است از تغییراتی که از دوران چوپانی یوسف هنوز هویت واقعی خود را به برادرانش آشکار بازتاب: 

آمد برادران را بر آن داشت که تاکنون رخ داده است، با خبر شود. در آن زمان دشمنی با یوسف که فرزند محبوب به شمار می

آنها پدرشان را با آلودن د. رفتند بفروشنقصد کشتن او را داشته باشند اما تصمیم گرفتند او را به تجاری که به سوی مصر می

شناسد؟ و پس از آن یعقوب را با افکار خودش یوسف به خون بز، فریب دادند و از او پرسیدند که آیا لباس یوسف را میجامة 

 در مورد یوسف تنها گذاشتند. 

 ای داشت؟ با هر سوال، مرجع الزم را برای جواب خود بنویسید. مسائل تغییر کرده بود؟ یوسف چه مشاهدهتمرین: 

 با یکدیگر چگونه رفتار کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1 
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 ــــــــــــــــچه خبری برای خانواده آوردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2 

 دربارة بنجامین چگونه صحبت کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 آیا پدرشان بنجامین را پسر محبوب خود ساخته بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴ 

 کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچگونه فکر میبرادران در مورد پدرشان  -۵ 

 قلب خودشان در چه شرایطی بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــرفتار خودشان را بر علیه یوسف چگونه بررسی کردند؟ ـــــــــــــــــــ -۷ 

 

کنید؟ شرایط تغییر کرده است؟ کنید به این سواالت پاسخ دهید. شما چه فکر میدر حالیکه حکایات را بررسی میبازتاب: 

 ــــــآورید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای را به عنوان بزرگترین تغییر به شمار میچه مورد ویژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای در زندگی تواند ما را در جای کامال تازهبله، شرایط این برادران تغییر کرده بود. زمان و کسب تجربه میکاربرد شخصی: 

 قرار دهد.

ها و روابط شما اید که نکات خوبی دربارة شخصیت، رفتار و ارزشیراتی در زندگی خود مشاهده کردهآیا تغی -1

دهد، چه احساسی در این باره آنها را تایید کنید. از همه گذشته، اگر تغییراتی رخ نمیسازد؟ با شجاعت آشکار می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارید؟ تغییرات مثبت کدامند؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، کدامند؟ همانطور که خداوند تغییرات مثبتی که در دوست، همکار و یا کودکی در طی چند سال مشاهده کردید -2

 کند. بعضی از این تغییرات مثبت را ذکر کنید. ــــــــــــــــــــــکند، در زندگی دیگران نیز کار میدر ما کار می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توانید با صحبت کردن با این شخص او را تایید و تشویق نمایید. ــــــــــــــــــدر نظر بگیرید که شما می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سازد که کار عظیم خدا را در خود به جهان منعکس آمیز ما را قادر میتصدیق کردن و سخنان تشویقبه حافظه سپردن: 

شود که این خداست که کارهای عظیمی نیم. پولس رسول به ما یاد آور میسازیم و هدف و منظور او را در خود به انجام رسا

های را به حافظه بسپارید. باز هم از کارت ۶: 1بخشد. فیلیپیان کند و خدا است که به ما قدرت زندگی روزانه را میدر ما می

نظر بگیرید که کار خدا را در خود تشخیص  هایی را دریادداشت خود استفاده کنید. این قسمت را بنویسید و در طول هفته، راه

 دهید. 

جالب توجه است که هرچند که روابط برادران تغییر کرده بود و دیگر از هم نفرت نداشتند و درصدد انتقام نبودند، تمرین: 

شیدند. گناه و ککردند. از اعمال گذشتة خود پشیمان بودند، و هنوز بار تقصیر را به دوش میبلکه بیشتر احساس پشیمانی می

نگاهی بیفکنید و به لیست مراجع توجه نمایید. لغاتی  ۴۴-۴2شود مگر آنکه خطا بخشوده شود. به پیدایش تقصیر برطرف نمی

 دهندة تقصیر است بنویسید.را که نشان

 دهدکلماتی که معنی تقصیر را نشان می     مرجع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1    22، 21: ۴2پیدایش  -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2    2۸: ۴2پیدایش  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳    1۶: ۴۴پیدایش  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

وند؟ اما اصال امکان داشت؟ چه چه چیزی را واقعا مایل بودند بشنوند که الزم بود از کسی که آنها را ناراحت کرده بود، بشن

 کردند که او مرده است. حال یوسف کجا بود؟ برای آنکه برادران فکر میدانست که تا بهکسی می

 

کنیم بدون آنکه حتی فکر کنیم که قادر به انجام آن هستیم. ما خداوندا، گناه بار سنگینی است. ما در حق خود گناه میدعا: 

شویم گوییم و باعث رنجش دیگران میدقتی دربارة آنها میکنیم از طریق سخنانی که از روی بینسبت به دیگران گناه می

ای که با خود و دیگران رفتار شیوهکنیم با ما به تو گناه میورزیم. خداوندا، زیرا به آنچه که دارند و یا هستند حسادت می

هستیم. مرا ببخش که با افکارم، سخنانم و اعمالم تو را ناراحت  ایم و مورد محبت توهمة ما توسط تو خلق شدهزیرا  کنیممی

 ام ببخشی: ـــــــــــــــــــــــکنم گناهانی را که بر علیه خودم مرتکب شدهخصوص از تو درخواست میام. امروز بهکرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ام ببخش: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگناهانی را که در حق دوستان، اعضای خانواده، همسایگان و دیگران کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواستم هیچ کاری انجام ام و گاهی که نمیام کاری را به راه خود انجام دهم و تو را ناراحت کردهمرا ببخش که گاهی خواسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم. مرا ببخش که: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و هستم که پیوسته در من کار کنی. من ساختة دست تکنم که به یادم آوردی که تو در من کار میخداوندا، تو را شکر می

 کنی. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنی. تو کار خود را در من کامل میکنی. تو مرا ترک نمیمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 5بخش 

 را بخوانید.  1۵-1: ۴۵پیدایش تکلیف: 

کند. یوسف درخواست مییوسف دیگر قادر نیست به سکوت خود ادامه دهد. یهودا از جانب پدر برای آزادی بنجامین تمرین: 

 یابد که زندگی خانواده در کنعان تغییر کرده است. اطمینان می

دهد؟ چه دستوراتی می 1دهد. در آیة ممکن احساس کنیم که یوسف هر لحظه کنترل را از دست می -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردند وقتی که فرماندار کشور مصر کامال با آنها تنها یوسف حاال با برادرانش تنها است. برادرانش چه فکر می -2

کند که مصریان و خانوادة فرعون صدای او را گریه می است؟ او کنترل خود را از دست داد و چنان با صدای بلند
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کردید؟ یا، اگر شما جای مباشر او بودید؟ یا، برادرها در آن اتاق بودید چه فکر میشنوند. اگر شما جای یکی از می

 کردید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتی به جای خود فرعون بودید چه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند که یوسف هویت خود را به آنها نشان نداد. چیزی به آنها گفته نشده است. حقیقت این است که انقدر گریه می

 قادر نیست با آنها صحبت کند. 

 ـــــــــگوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوسف به طور خیلی ساده چه می ۳در آیة  -۳

 و اولین سوال او چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 العمل برادرها چگونه است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس -۵

گوید؟ یوسف چه می ۵سازد. در آیة و آنها را مطمئن میگوید که او کیست باز یوسف به آنها می -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــگوید: ـــــــــــــــــــــدانست که خدا با او بود. حتی حاال در این هنگام مکاشفه به آنها مییوسف می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مصر در پیش است اما عقیده دارد که خدا او را برای چه منظوری سال دیگر از قحطی  ۵گوید که به آنها می

 آورد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای ساخت و زندگی آنها را با آزادی عظیمی بیند، خدایی که اندوختهاو زندگی خود را تحت فرمان و ارادة خدا می

 دهد. نجات می

و شرایط نامناسب زندگی او را در دست گرفت تا آزادی عظیمی برایش  یوسف عقیده داشت که خداوند خطاها -۷

فراهم آورد. هرچند که برادران با او بدرفتاری کردند و او را توسط کاروان بیرون کردند، یوسف ایمان داشت که 

گوید خدا او ببینید که یوسف می ۸کند. در آیة های عظیمی تبدیل میگیرد و به برکتخداوند شرایط را به دست می

 ها چگونه بنا کرد: را در این سال

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــ۳ 

 

ترین مرد مصر پس از فرعون، مردی که قادر بود فرمان چه صحنة با شکوهی! برادرها به هم پیوستند. پر قدرتبازتاب: 

نیست، بلکه فرماندار سرزمینی شده است. یوسف هیچ  مرگ یا آزادی آنها را صادر کند، برادر آنهاست. او یک برادر معمولی

دارد این است که دست خداوند در کار بوده است. خداوند بود که او ادعایی در مورد مقام خود ندارد. تنها چیزی که اعالم می

نمود که رهایی عظیمی  را به اینجا رسانده است. خداوند است که شرایط نامطلوبی را که بین برادران برقرار بود به راهی هدایت

 شان آورد. این آزادی و رهایی تنها مردم مصر را در بر نگرفت بلکه مردم کشورهای اطراف مصر را نیز فرا گرفت.برای

ای از اتاق فرماندار که با خوب، حاال شما گزارشگر یک روزنامه در مصر هستید. شما از مصریان شنیدید که صدای بلند گریه

ها بود، به گوش رسید. شما موظف هستید که حکایت را گزارش دهید. اول چه کسی را برای مصاحبه انتخاب این یازده مرد تن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپرسید؟ کنید؟ چرا؟ چه سوالی از او میمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند؛ مردی که رویایی این سرگذشت جالبی است که چگونه خدا با زندگی مردم را با استفاده از مردی به نام یوسف حفظ می

تری را در یا، این حکایت واقعیت عمیق کند.حلی پیشنهاد میهایی که در راه است راهبیند و برای ذخیرة آذوقه برای سالمی

اید به دست آوردید که اهمیت بیشتری به این زندگی خانوادگی واقعی خود دارد؟ چه اطالعاتی از افرادی که مصاحبه کرده

 بخشد که سرانجام بر یک ملت و تمام جهان تاثیر گذاشت؟می

گوید خدا مقدس حکایاتی است که میدر سرتاسر کتاب« .خدا مرا فرستاد..»سه بار یوسف اظهار داشت به حافظه سپردن: 

شود. یافت می 2۰: ۵۰توان نادیده گرفت. این آیه در پیدایش یابد که نمیای خاتمه میفرستد. این داستان با آیهمردم را می

در آنها به وجود آمد.  تا زمانی که یعقوب زنده بود، برادران از یوسف ترسی نداشتند. وقتی که پدرشان درگذشت، ترس جدیدی

را بنویسید:  2۰: ۵۰صحبتی که یوسف با برادران خود کرد، عبارتی است که باید به خاطر بسپارید. پیدایش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که هرچند که افکار، آرزوها، و اعمال رید. این آیه به ما یادآور میاین آیه را به عنوان بخشی از آیات حفظی خود نگاه دا

کند. برای افرادی که قسمت دیگری از کالم را پاکی نداریم، خداوند در آنچه که داریم برای خیریت ما و دیگران کار می

خواهد آن کند، اما خدا میناه ما را پر میتقصیر و گمراجعه کنید.  29-2۸: ۸جویند که همین پیغام را در بر دارد، به رومیان می
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ها را به به نفع آنان که خدا را دوست دارند، بدیآورد که علیرغم اعمال نادرست ما، در عیسی را از ما دور نماید و به یاد ما می

 کند. خوبی و نیکویی تبدیل می

 

نظیرش سپاسگزاری نمایید. خداوند مایل است که بیبا صرف وقت، خدا را ستایش کنید و از او به خاطر محبت عظیم و دعا: 

 دهندة حضور و جالل او باشد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزندگی ما نشان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس ششم

 پدر مرا اینجا بیاور
 آن پسر – 50و  ۴۶، ۴5پیدایش 
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 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 ۶9           بررسی

 ۷۰           مقدمه

 ۵۰و  ۴۶، ۴۵: پیدایش ۶درس 

 ۷1      گردندبرادران به خانه نزد یعقوب بر می •

 ۷۳        روزی برای جشن گرفتن •

 ۷۵       کندکاروان یعقوب، کنعان را ترک می •

 ۷۷        وعدة نگاه داشته شده •

 ۷9        پیوندندپدر و پسر به هم می •

 ۸2      سازدبخشش ترس را از ریشه نابود می •

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

رسند! همه چیز یابد که اصرار دارد پدرش یعقوب را به مصر بیاورند. سرانجام پدر و پسر به هم میسرگذشت یوسف ادامه می

رود. خانواده پس از ترک سرزمینی که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده شده بود، یکدیگر رود و پیش میآنطور که انتظار می

کند و به مصر، جایی که اکنون پسرش اند ترک میب سرزمینی را که والدین و اجدادش در آن به خاک سپردهبینند. یعقورا می

 کند.فرماندار و شخص دوم مصر است سفر می
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یعقوب بسیار کهنسال بود. قبل از مرگ به هر یک از پسرانش برکت داد و آخرین درخواست خود را با آنها در میان گذاشت. 

دانست که مصر سرزمین وعدة او نیست، از اینرو ر غاری که ابراهیم در سرزمین کنعان خریده بود دفن شد. میخواست داو می

 خواست به آنجا برگردد که به خاک سپرده شود. می

اما پس از درگذشت یعقوب و تدفین او در کنعان طبق وصیتش، مشکالت روابط خانوادگی به جای خود باقیست که ترسی در 

رود و روابط بازسازی شده است؛ اما، برادرها از این در برادران برانگیخت. شاید تصور شود که همه چیز خوب پیش میدل 

ت، یوسف انتقام خود را از آنها خواهد گرفت. به آرامی با برادران وارد این لحظه شوید هراس بودند که حال که پدر مرده اس

 کند.شود و ترس را یک بار برای همیشه از ریشه بر میاعالم میزیرا بخششکه نیروی بسیار قدرتمندی است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱بخش 

خواهد که برگردند افتد؟ یوسف از برادرانش میسرانجام یوسف و برادرانش به هم رسیدند. خوب، بعد چه اتفاقی میمقدمه: 

پدرش از مقامی که در مصر دارد با خبر شود. و و تمام آنچه را که اتفاق افتاده است به او گزارش دهند. او قصد دارد که 

 خواهد برادران یعقوب را به مصر بیاورند که همه در سرزمین گوشن زندگی کنند زیرا قحطی پنج سال دیگر ادامه دارد. می
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ه خدا او را ها گذشته بود با یکدیگر گفتگو کردند. یوسف معتقد بود کبرادران با هم وقت گذراندند و از آنچه که در طول سال

جلوتر از دیگران به مصر فرستاده بود که از آنها محافظت نماید. او عقیده داشت که خدا او را فرستاد و حکمران تمام سرزمین 

نمود. او آنها را بخشید. او به تمام خانواده رحمت عطا نمود. او زمینی به آنها داد که در آن زندگی کنند و گوسفندان و 

خواست در این مورد تاخیر شود بلکه همه تحت حمایت و حفاظت او قرار گیرند و از ه داشته باشند. او نمیشان چراگاهایگله

خیر گفته و با هم قحطی در امان باشند. قبل از آنکه مصر را ترک کنند، برادران یکدیگر را در آغوش گرفته، بوسیدند و سفر به

 گریستند. 

حتی فرعون نیز از آنها دعوت نمود و اصرار ورزید که تمام خانواده با هم در مصر به سر برند و از سرزمین پر برکت لذت ببرند. 

فرعون آنچه را که یوسف وعده داده بود، تایید کرد. عالوه بر آن او پیشنهاد کرد که ارابه با خود ببرند تا به نقل و انتقال 

 مصر به آنها تعلق دارد. د کرد که بهترین بخش خانواده کمک شود. او تعه

 را بخوانید.  2۸-1۶: ۴۵پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 ( ــــــــــــــــــ22، 21برادران راهی خانه شدند. یک بار دیگر بارشان را بستند. یوسف به آنها چه داد؟ )آیات  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دهد؟ یوسف به او چه می 22(. در آیة 2: ۴۴، پیدایش ۳۴: ۴۳گیرد )پیدایش بار دیگر، بنجامین مورد لطف قرار می -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۳فرستد )آیة برای پدرش چه چیزی می -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چیست؟  2۴کند. دعای خیر او برای برادرانش در آیة های مصر روانه میینیوسف برادرانش را با باری از بهتر -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــچرا چنین چیزی گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

زند. مثل اینکه بگوید: خداحافظ آخرین صحبت یوسف با برادرانش اینطور بود که انگار آخرین ضربه را به آنها میتعلیم: 

دانیم که طبیعت انسان طالب آن است البته که این از واقعیت به دور است. اما می« شماها. با هم خوب باشید و دعوا نکنید.

کند و تقصیر را به به جانب کسی بداند. مثل اینکه ما از برطرف شدن مشکالت راضی نیستیم تا اینکه بدانیم  که سرزنش

خاطر آورید که تقصیری متوجه ما نیست. هنگامی که از اولین سفرشان به مصر مراجعت کردند، گفتگو را به یاد بیاورید. به
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من به تو (. »22-21: ۴2نشأ این فشار و ناراحتی پی ببرند )پیدایش روبین به آنها چه گفت در جایی که سعی کردند به م

سرزنش و تقصیر مانند توپی در فضا باال و پایین « تقصیر من نبود که در این شرایط قرار گرفتیم»؛ «از من نبود»؛ «گفتم

 ا سرزنش کن.ست. او ررسد. فقط از من دورش کن. این تقصیر شخص دیگریشود که از یک نفر به دیگری میمی

 

 سواالت فکری: 

 آیا برادران یکدیگر را بخشیده بودند؟ نظر شما چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــخود را بخشیده بودند؟ نظر شما چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا آنها  -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲بخش 

آید، هر احساسی دارید؟ وقتی که مسئلة اعتراف به خطاهای خودمان پیش میشما دربارة سرزنش چه بازتاب شخصی: 

 های خود را در نظر بگیریم.العملیک از ما الزم است عکس
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 من واقعا مایل نیستم بپذیرم چقدر خطاکارم. -1 

 خواهم برای خطاهایم مجازات شوم.من واقعا نمی -2 

 شوی. من مایلم آزاد شوم و بگذارم که تو سرزنش -۳ 

 دهم که ببینم تو در عذاب هستی. از همه گذشته، تقصیر توست. من اهمیت نمی -۴ 

 هرچه که برای حفظ آبرو الزم است... -۵ 

 کنم، با در نظر گرفتن کارهای تو، من آنقدر بد نیستم.وقتی که فکر می -۶ 

 دانم که آیا خطایی از من سر زده است.در واقع، من حتی نمی -۷ 

شوید؟ العمل خود را به هنگام اعتراف به گناه بنویسید. شما چگونه با احساس تقصیر یا سرزنش مواجه میعکس -۸ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

شدن دچار سختی هستم. من شباهت زیادی به روبین دارم.  خداوندا باید بپذیرم که برای قبول گناهانم و سرزنشدعا: 

حرکت کنم به جای آنکه اعتراف کنم واقعا تقصیر من است که « من به تو گفتم»خواهم در اطراف خود با طرز برخورد می

از همه، من  ام. مایل نیستم مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرم و نتایج خطاهایم را تحمل کنم. باالتردچار سختی شده

ام. من کند. اما من خطا کردهخواهم بپذیرم که احتیاج به بخشیده شدن دارم. اعتراف به تقصیر فورا مرا محکوم میحتی نمی

ای. دانستن اینکه تو مرا آلودم را اعتراف نمایم. احتیاج دارم از تو بشنوم که مرا بخشیدهتقصیرکارم. نیاز دارم که اعمال گناه

باری خواهم داشت. در ایمان به پسرت عیسی من تنها راهی است که از بار سنگین گناه آزاد شده و زندگی سبکای بخشیده

 کنم که مرا دوست داری و آزاد نمودی. ام. تو را شکر میآزاد شده

در نظر بگیرید. بدون در راه بازگشت به کنعان به سوی پدر هستند. فضایی که در این گروه وجود دارد هر یازده برادر بازتاب: 

؛ «تا چه حد چشمان بسته بود؟»تردید هر یک از آنها در فکر و تامل خویش است. گفتگویی ممکن است به این صورت باشد: 

؛ «او لباس حاکم مصر را به تن داشت که کامال او را تغییر داده بود»؛ «شناختیمالبته یوسف فرماندار بود، بایستی او را می»

چه راحت شدم. آیا پدر خوشحال »؛ «گوییم. او به روی خود نیاورددانست که ما چه میحضور او بودیم و او میپس از آن در »

 «کند...بندم که او حرف ما را باور نمی؟ شرط میشودمی

پسرش  توانید تصور کنید که چقدر اشتیاق داشتند که به خانه برسند و با پدرشان باشند؟ پسرش نمرده، بلکه زنده است.می

کند. پسرش مشتاق است که با او پیوند برقرار برده نیست بلکه در سرزمینی حاکم است و انبارهایش برای تمام دنیا کفایت می

 رسد؟کند. چه مسرتی در خانوادة یعقوب وجود دارد! آیا تقریبا تخیلی به نظر نمی
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 خوشی پدر قابل توصیف نیست.تمرین: 

 (2۸-2۵العملی نشان داد؟ )آیات پسرانش چه عکسیعقوب در برابر گزارش  -1 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۵آنها چه چیزی به او گفتند؟ )آیة الف.   

 العملی دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعقوب چه عکسب.   

 ی ناباوری او را تبدیل به باور کرد؟ چه چیزی روح او را بیدار ساخت؟ ــــــــــــــــــــــــپ. چه عامل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو چه می 2۸ت. در آیة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3بخش 

 را بخوانید.  2۷-2۶: ۴۶و  ۷-1: ۴۶پیدایش تکلیف: 
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 چه روز شادمانی!تمرین: 

داند زنده شود و در اشتیاق پیوستن به پسری است که حاال مییعقوب )اسرائیل( از جبرون در کنعان خارج می -1

یعقوب  است. در راهش از بئرشبع گذشت. در آنجا قربانی به خدای پدرش اسحاق تقدیم کرد. چه عاملی سبب شد که

 دربارة ترک کردن کنعان تردید نماید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آورید؟ عقوب چه چیزی به خاطر میو ی وعدة خدا به ابراهیم، اسحاقدربارة 

 : خدا در یک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نزد اسرائیل آمد. ۴-2آیات  -2

 الف. خدا او را صدا زد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. او چه پاسخی داد؟ ــــــــــــ 

 پ. خدا چگونه خود را معرفی کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت. خدا به یعقوب گفت از رفتن به مصر هراسان نباش و سپس چهار وعده به او داد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــ1  

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2  

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳  

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴  

 

اتفاقات زیادی در زمانی چنین کوتاه رخ داده است. بدون تردید وقتی که سرگذشت را برای یعقوب گفته شود و بازتاب: 

ها، زدگیبندند که سفر را آغاز نمایند. در میان این شتابمییعقوب باور کند که یوسف زنده است، همه با شتاب بارهای خود را 

آورد. خدا هایی را که به پدر و پدربزرگش داده به جا میخواست به یعقوب اطمینان دهد که با اوست و تمام وعدهخداوند می

، او پیش از آنکه دیده از جهان آورد و بلهبه سرزمین کنعان میبا او خواهد بود و از او ملتی بزرگ خواهد ساخت. نسل او را 

 شود. فرو بندد، به دیدار یوسف نائل می

کنید که در شود و خانواده در حال آماده شدن برای سفر هستند، فکر می، هنگامی که یعقوب بیدار میصبحگاه -1

 گذرد؟ بار دیگر، خدای پدرش نزد او آمده است. اوقات دیگری بوده است...درون یعقوب چه می

 و آیات بعدی، چه شرایطی وجود داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۰: 2۸لف. در پیدایش ا 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و آیات  22: ۳2افتاد؟ )پیدایش شب پیش از مالقات با عیسو را به خاطر آورید. آن شب چه اتفاقی ب. 

 بعدی را( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد که همسرش اهمیتی برای یعقوب نبود. او سرزمینی را ترک مییترک کردن سرزمین کنعان مسئلة ب -2

کرد که هرگز دوباره نخواهد دید. ترک کردن یک راحیل، اسحاق و ربکا در آن دفن شده بودند. او مکانی را ترک می

همراه دارد. در مکان و رفتن به جایی دیگر وقایع و خوشحالی در خود دارد، اما در عین حال اضطراب و تردید نیز به 

 خواهد یعقوب به خاطر آورد چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیزی که خدا می ۴آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانید که هر جا که بروید حضور خدا با شماست؟ بداند خدا با اوست! از کجا میکند که برای یعقوب چه فرقی می -۳

 دانید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴بخش 
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دانست خدا با او است. برای من و شما نیز آرامش آرامش و اطمینان عظیمی برای یعقوب بود که میبه حافظه سپردن: 

یسنده نو 1۰-۷: 1۳9دانیم و عقیده داریم که خدا با ماست، درست همانطور که خدا با یعقوب بود. در مزمور بزرگی است که می

مهم نیست که کجا برویم، خدا با ما در آنجاست، کالمش « از روح تو کجا بگریزم، از حضور تو به کجا فرار کنم؟»پرسد می

تمام جاهایی را که ممکن  های خود بنویسید و در پشت کارتگوید. این حقیقت است. باز هم، آیه را روی کارتاین را می

 ادآور شوید که جایی وجود ندارد که بتوانید بروید و خدا آنجا با شما نباشد. است بروید بنویسید و به خودتان ی

 کاربرد شخصی: 

 آید که بدانید هر جا که بروید خدا با شماست؟ ــــــــــــــــــــــــــبخشی به سرتان میچه افکار آرامش -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 روید احساس ناراحتی دارید زیرا آنجا خدا با شماست؟ ــــــــــــــــــــــــــــآیا جایی هست که وقتی می -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

روید حضور خداوند ممکن است بسیار آشکار به نظر برسد. این اماکن شاید باالی کوه و یا بعضی جاها که می -۳

 د که خدا آنجاست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنیاتاق بیمارستان باشد. در چه جاهایی شما احساس می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

که شما بایستی اعتراف  هایی با خداوند صحبت کنید که او شما را بیابد و جاییتوانید از مکاندعای خود را بنویسید. میدعا: 

نظر از آنچه دانید حضور خدا برای شما راحت نیست، اعتراف کنید. صرفکنید که او در آنجا با شما است. به جاهایی که می

روید شادمان باشید که او با شماست. حضور وفادار خداوند بستگی به طرز رفتار شما ندارد، بلکه به کنید و جایی که میمی

 نگیز او برای شماست. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامحبت حیرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این کاروان صحرایی به چه چیزی شباهت داشت در  ای را در نظر دارد که خواننده بداند کهمقدس نکتة عمدهکتابتعلیم: 

 حالیکه از کنعان خارج شد. الزم است چندین نکته را بررسی کنیم.
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فقط از ابراهیم، سارا، و اسحاق نام برده و سپس  مقدسدر این زمان فرزندان ابراهیم تعداد کمی بودند. کتاب -1

م که خانوادة یعقوب حداقل دارای یازده پسر بودند به اضافة دانیاند. میاسحاق، ربکا و یعقوب و عیسو گزارش شده

شود در حالیکه ما به داستان یوسف که در مصر بود. دقت کنید که وعدة فرزند داشتن در خانوادة یعقوب شروع می

 دهیم. ادامه می

ید و سرزمین وعده آنقشة خداوند برای قوم خود همیشه در یک خط مستقیم قرار ندارد. ابراهیم به کنعان می -2

آید. سپس پی بردیم که سارا عقیم بود. شده است. همچنین به او وعده داده شد که از او ملتی بزرگ به وجود می

کنند. زندگی بینیم که به سبب قحطی کنعان را ترک میدانیم که کنعان به خانوادة یعقوب تعلق دارد و میحاال می

ید که همه چیز در زندگی سیاه و سفید نیست؟ همه چیز بر طبق نقشة ما انجام اخود را در نظر آورید. آیا پی برده

های زیادی در راه است ها و آرزوهایی داریم و گاهی اوقات برای رسیدن به آنها پیچ و خمشود. ما اهداف، نقشهنمی

ید که مایل نیستید به که الزم است طی نماییم تا سرانجام به جایی که قصد داشتیم برسیم. چه هنگام احساس کرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهی قدم بگذارید که با هدف شما تفاوت دارد؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های کنند. این حرکت کوچکی نیست. بدون شک، ارابهحداکثر هفتاد نفر با هم مسافرت میکاروان بزرگتر شده،  -۳

سازد که وعدة خدا فرعون برای حمل و نقل تمام اموال خانواده، مورد استفاده قرار گرفت. این به ما خاطرنشان می

 در مورد دارایی و امالک بزرگ نیز عملی شد. 

های پسری، دختران نماییم. تمام پسران، نوهکنند مشاهده میحالیکه با هم سفر میو ما نمونة یک خانواده را در  -۴

های خودمان دارد که به خانوادههای دختری یعقوب، همه با هم بودند. این تصویر از خانوادة یعقوب ما را وا میو نوه

ت دارد. هیچکس عقب نماند. فکر کنیم. بزرگی و کوچکی مسئلة مهمی نیست بلکه قوی بودن و با هم بودن اهمی

همه تصمیم داشتند که زندگی نوینی را در مصر شروع کنند. همه در یک مسیر و منظر با دیدگاهی از یک زندگی 

دربارة تمام افرادی که با یعقوب از  2۷-۸جدید و با هم در مصر قرار داشتند. اتحاد خانواده را قدرت بخشید. آیات 

 دهد. زارش میکنعان به مصر مسافرت کردند گ

توانیم ببینیم که خدا وعدة خود را به ابراهیم، اسحاق و حاال یعقوب نگاه با مشاهدة این کاروان در ذهن خود میبازتاب: 

ای را در دست دارید، کسی زنید، احتماال دست بچهتوانید در نظر آورید که به همراه افرادی در خانواده قدم میداشته است. می

کوشید این زندگی جدید را در سرزمینی کنید در حالیکه میکنید و با برادری صحبت میگرمازده شده تشویق میرا که خسته و 

جدید در نظر خود مجسم کنید. اگر شما خبرنگاری بودید و دوربین تلویزیون داشتید، با چه کسی برای تهیة گزارش بیشتر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگذراندید و چرا؟ ــــــــــــــــــــــــــوقت می

 5بخش 
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 را بخوانید.  ۳۰-2۸: ۴۶پیدایش تکلیف: 

 شود. کاروان به مصر نزدیک میتمرین: 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۸فرستد. او باید چه بکند؟ )آیة یعقوب یهودا را برای خدمتی می -1 

ای مقدس پیدا کنید. و به فاصلههای پشت کتاباند. منطقة گوشن را در یکی از نقشهآنها به منطقة گوشن رسیده -2

اند توجه کنید. به خاطر داشته باشید که در بئرشبع بود که خدا در دیدگاهی به سوی یعقوب آمد. از که آنها پیموده

 ـــــ فاصله است. بئرشبع تا گوشن حداکثر ـــــــــــــــــــــــــ

اش را آماده کرده بود. وقتی که شنید پدرش نزدیک شده است رفت به ــــــــــــــــــــــــــ یوسف ارابه -۳

 او را مالقات کند.

 شود: ـــــــــــــــــاحساسی که از طرف پدر و پسر ابراز می 29چه دیدار و مالقات زیبایی! توجه کنید در آیة  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جدایی از یوسف تنها امری نبود که یعقوب با آن دست به گریبان بود. مشکالت بیشتری وجود داشت. بازتاب شخصی: 

دهیم و دربارة کودکانی ست یا مرده. ما هر شب به اخبار گوش میمشکل یعقوب این بود که مطمئن نبود آیا پسرش زنده ا

شنویم. و یا سربازانی را که به کشورهای خاور هایی میاند داستانشان ربوده شده یا به هر دلیل از خانه فرار کردهکه از والدین

سئلة مشابهی در زندگی شما اتفاق افتاده است؟ اند در نظر آورید. آیا مدور اعزام شده و برای مدت نامعلومی از خانواده جدا شده

برد و آیا زنده بود، یعقوب را کننده نبود بلکه ناآگاهی از اینکه آن شخص کجا بود و یا در امنیت به سر میجدایی آنقدر ناراحت

 داد. رنج می

 کنید؟ ـــــــــــــــــاگر شما به جای این شخص بودید، آیا قادر هستید احساساتی را که تحمل کردید، بیان  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آیا شرایط شما پایان خوبی داشت؟ اگر خوب بود چه احساساتی به وجود آمد؟ آیا احساسی به وجود آمد؟  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسید که آرزو دارد از سرنوشت عزیزان خود اطالع داشته اما شاید شما در چنین شرایطی نبودید. آیا کسی را می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــباشد؟ چه آرامشی برای چنین درد و رنجی وجود دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



۸1 

WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

خواهند شما را در آغوش گیرند مانند توانید راهی بیابید که با عزیزانی که شما را دوست دارند و میچگونه می -۴

 را بغل کرد و گریست، ارتباط برقرار نمایید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعقوب که پسرش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها را تغییر داد؟ توان آن واقعیتساخته، چگونه میاگر احساس شرم و تقصیر از خطاکاری شما را از هم جدا  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سهم شما چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶

آمیز با خودش برگرداند. او پدر آسمانی خواهد ما را به رابطة محبتخداوند مایل است ما را در آغوش پر قدرتش بگیرد. او می

توانیم بپذیریم که انتخاب کند که به عنوان فرزندانش به خانه رویم. ما فقط میما و خالق ماست. او همواره از ما مراقبت می

تر از آن هستیم که او قصد داشت توانیم اعتراف کنیم که ناالیقویم و به کار خود بپردازیم. ما فقط میایم تا به راه خود برکرده

ها و شرایطی که ما در آن قرار گرفتیم، او با آغوشی باز در نظر از موقعیتدر این جهان او را از خود منعکس نماییم. اما صرف

 ایم؟ کند زیرا ما به خانه برگشتهز خوشحالی گریه میاید که خدا اانتظار ماست. آیا هرگز فکر کرده

پدر آسمانی، تو مرا آفریدی. تو انتظارات بسیار عالی برای زندگی من داشتی. تو مرا خلق کردی تا در آفرینش تو را از دعا: 

رم از خود منعکس گیام در پیش میخود منعکس سازم. تو به من آزادی دادی که بخشش تو را به وسیلة راهی که در زندگی

کنم. به من قدرت بده که صلح و خوشی را با آزادی کامل در تو بیابم. از تو سپاسگزارم که با محبت و بخشش خود مرا در 

ام، با دهندهدار زیرا ما از طریق پسرت عیسای مسیح، خداوند و نجات نظر داری. مرا بپذیر و برای همیشه نزدیک خود نگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هم در اتحاد هستیم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد. این سرگذشت جالب های باقیماندة پیدایش ادامه میمقدس دربارة زندگی این خانواده در فصلکتابتر بکاویم: عمیق

که در زیر آمده است، شما را در ادامة گیرد. اگر مایلید، لیست مراجع های بیشتری را در بر میاست و اطالعات و دیدگاه

 کند: مطالعات راهنمایی می

 اقامت در سرزمین گوشن – ۳1: ۴۶پیدایش  •

 سن یعقوب زمانی که به حضور فرعون آمد – 9: ۴۷پیدایش  •

 تاثیرات قحطی و چگونه یوسف قحطی را در مصر کاهش داد – 1۳: ۴۷پیدایش  •

 حصول به فرعون تعلق داردقانون یوسف: یک پنجم از م – 2۶: ۴۷پیدایش  •

 مرگ یعقوب نزدیک است – 2۷: ۴۷پیدایش  •
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 گیرندپسران یوسف از یعقوب برکت می – ۴۸پیدایش  •

 کنندهر یک از پسران یعقوب، برکت مناسبی قبل از مرگ یعقوب دریافت می – ۴9پیدایش  •

 میردیعقوب می – 29: ۴9پیدایش  •

 سپارندر کنعان به خاک مییوسف و برادرانش پدر را د – 1۴-1: ۵۰پیدایش  •

 مرگ یوسف – 22: ۵۰پیدایش  •
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 ۶بخش 

رها کنیم. این آیات خبرهای خوبی برای این برادران  21-1۵: ۵۰توانیم داستان یوسف را بدون توجه به پیدایش نمیمقدمه: 

گردان شود. آنها قدرت او را در مصر آنها روی و برای ما دارد. حال که پدرشان درگذشته است، برادران در هراسند که یوسف از

توانست همه را به زندان افکند و یا بردند. او فقط با گفتن یک کلمه میمشاهده کرده بودند. همه بایستی از او فرمان می

آنها را حفظ نموده بکشد. برادران بر این عقیده بودند که زندگی آنها را پدرشان یعقوب نجات داده بود و معتقد بودند که یعقوب 

 و امنیت الزم را برای آنها فراهم کرده بود. حال یعقوب مرده است. 

 را بخوانید. 21-1۵: ۵۰پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 سازد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین آیات چه چیزی را دربارة این برادران آشکار می -1 

 چه هراس داشتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنها از  1۵در آیة  -2 

 گویند که پدرشان چه گفت؟ ـــــــــــــکند. به یوسف میبار دیگر، خدعه و فریب، سر کثیف خود را بلند می -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین آیات چه چیزی دربارة یوسف می -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دانستند خبر بودند؟  نمیدوباره آنها برای درخواست بخشش آمدند و این کار یوسف را ناراحت کرد. از محبت او بی -۵

 تر بود؟ یوسف به آنها چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــکه محبتی که یوسف به آنها داشت از تقصیر آنها پر قدرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شان مراقبت دهد که از آنها و فرزندانسازد. به آنها گفت که هراسی نداشته باشند و قول میکن میبخشش ترس را ریشه

 از محبت و مهربانی خود مطمئن ساخت. عمل بخشش کامل شد. خوانیم که یوسف آنها را نماید. سرانجام، می

 

دارید؟ تقصیر برادران موجب ناراحتی یوسف شد و برای آنها آیا همواره احساس تقصیر را در خود نگاه میکاربرد شخصی: 

آنها به زندگی خواست که توانست بکند و بگوید که آنها را از محبت و بخشش خود اطمینان دهد. او میاشک ریخت. چه می

 خود ادامه دهند و بردة گناه و تقصیری که دیگر وجود ندارد، نباشند.
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توانید خود را ببخشید؟ خود بخشیدن شود؟ چه چیزی است که شما نمیچه تقصیری در زندگی شما وجود دارد که فراموش نمی

بخشش را بپذیریم، نه تنها از جانب خدا،  کند که ببخشیم ودهد. او به ما کمک مییک انتخاب است و خدا به ما یاری می

بلکه از طرف دیگران. بخشش او برای ما رایگان است که به نیروی خودمان قادر نیستیم دست یابیم. اما قدرت بخشش او به 

اییم آموزد که گناهان خود را نزد یکدیگر اعتراف نممقدس به ما میدهد که بدون تردید ببخشیم. کتابما نیز شخصا قدرت می

شود که تقصیر روشن و آشکار شود و بیرون اعتراف کردن باعث میاعتراف بخشی از دریافت بخشش است. (. 1۶: ۵)یعقوب 

گردد. اعتراف گناهان نزد یکدیگر باعث ترمیم و تسلی آورد. اعتراف موجب شفا و تسلی میبرید و بخشش را به درون می

این معنی نیست که یکی از دیگری برتر است. اعتراف به دیگری ما را یاری  شود. اعتراف کردن بههای زندگی میشکستگی

 گشاید. مان میهایدهد که بدانیم همة ما یکسان و گناهکاریم. اعتراف راه را برای کالم محبت در زندگیمی

کننده را که تقصیر مسموم مان را به ما عطا کردی. دیگر نیازی نداریم که احساسخداوندا، تو مژدة بخشش تمام گناهاندعا: 

آمیز تو را دریافت کنم که مرا قادر ساختی که بخشش محبتشد، با خود همراه کنیم. خداوندا، تو را شکر میاز ما دور نمی

ای که بخشش را به زندگی من آورد سپاسگزارم. توسط عیسی در زندگی این امتیاز را دارم که به عنوان کنم. از تو برای آزادی

گوید برای هر یک گناهکار که توبه کنم. بله، باور دارم که کالم تو میتو، فرزند پادشاه زندگی نمایم. تو را شکر می فرزند

هایی را دریافت کنم که دیگران را (. چشمانم را بگشا که موقعیت۷: 1۵)لوقا  شودنماید در بهشت شادی و جشن برپا می

 ان را آزاد نما تا در بخشش و آسودگی زندگی کنند. ـــــــــــــــــــــــــــببخشم، همانگونه که تو مرا بخشیدی. دیگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بررسی این درس

 

 بخشش خداوند

 آزادی ما
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 بررسی

های شخصیتمقدس عهد عتیق تضمین نماید. دانش شما را در حکایاتی از کتاب هدف از این تمرین ویژه آن است که رشد و

اند. شان نام بردهبا مقام و موقعیتها را در ارتباط اولیة این درس یعقوب و پسرانش هستند. بیشتر افراد دیگر در این فصل

آورید یادداشت نمایید و آنچه را که به خاطر میهای گوناگونی داشتند را بررسی ها و افراد را که موقعیتعضی از این شخصیتب

 کنید. 

 آورمخاطر میمواردی که به شخصیت مرجع

   2۳-21: ۳۷پیدایش 

   9-۸: ۴۳؛ 2۶: ۳۷پیدایش 

   1: ۳9پیدایش 

   ۷: ۳9پیدایش 

   21: ۳9پیدایش 

   2: ۴۰پیدایش 

   2: ۴۰پیدایش 

   2۴: ۴2پیدایش 

   29: ۴۳پیدایش 
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 سفر یوسف را تا جایی که به مقام دوم شخص در حکومت مصر رسید، بنویسید. سیر و

 ۳۷پیدایش  -1 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ۳9پیدایش  -2 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــ  

  ۴۰پیدایش  -۳ 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ۴1پیدایش  -۴ 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.  

 ۴۴-۴2پیدایش  -۵ 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ۴۵پیدایش  -۶ 

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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تان اهمیت شخصی کنید برایاید دوباره بررسی نمایید. آیاتی را که فکر میمقدس زیرنویس کردههایی را که در کتابقسمت

 کنند، پیدا کنید. آیات را بنویسید. ای میدارند از قبیل )آنها( به مواردی در زندگی شما در این قرن بیست و یکم اشاره
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اگر موقعیتی داشتید که با یوسف به تنهایی روبرو شوید و از او سواالتی بکنید که شما را در اوقات تنگی کمک کند، چه سوالی 
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آورد که خدا با شماست و از او ا میتان بیندیشید که به یاد شمای تامل کنید تا به اموری در زندگیلحظه« خداوند با او بود»

 تشکر کنید که با لطفی که به شما داشته است در نظر دیگران موفق گردانده است. 

 


