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 معرفی این واحد

 

به موسی که رهبر بزرگ آزادی اسرائیل شد، معرفی شدیم و دیدیم که داوری خداوند از « دعوت خدا، رستگاری ما»در کتاب 

طریق بالها و آفات بر سرزمین مصر قرار گرفت و آن را نابود ساخت. شبی را که فرشتة مرگ از سرزمین مصر عبور کرد و 

به سرعت شام عید فصح را خوردیم و به دستور خداوند که توسط کردیم. زادة مصری را کشت، تجربه تمام پسران نخست

زده مردم اسرائیل را گرد آورده و از سرزمینی که صدها سال ما را در اسارت خود داشت، بیرون خادم او موسی صادر شد، شتاب

 آمدیم. 

کنیم که از میان صحرای خشک سینا به اتفاق یهودیانی که مصریان از اکنون سفر خود را در سرزمینی خشک و بایر آغاز می

رحمی داران ما با خشونت و بیسال مسکن ما و اجداد ما بود. برده ۴۰۰کنیم. مصر به مدت سرزمین خود بیرون راندند، عبور می

ها و بناهای عظیم فرعون برقرار شد. زندگی دشواری از سر ار و زحمت ما، ساختماناز مردم به سختی کار کشیدند. با ک

 گذراندیم اما سرانجام روز رستگاری و آزادی فرا رسیده است. 

هرگز فراتر از خانه و محدودة کار و کنیم و نیازی به دفاع از خود نداریم. اکنون خارج از آن سرزمین به اختیار خود سفر می

شناسیم و هزاران تن از ما به دنبال مردی به اسم موسی به زحمت خود قدم نگذاشتیم. حتی کسانی را که با ما هستند نمی

سفر کرده اما پیوسته در حال حرکت هستیم. مصمم هستیم که بردگی را پشت سر گذاشته  دهیم. به آهستگیراه خود ادامه می

و به سوی سرزمینی که خداوند به ما وعده داده است، ادامه دهیم. به سوی سرزمینی که جویبارهای شیر و عسل در آن 

 جاریست، سرزمینی که در انتظار ماست که آن را در اختیار بگیریم. 

هایی که توسط گاوهایی که همسایگان مصری مان در ارابهایم. اسباب و وسایل زندگیت که سفر را آغاز کردهیکی دو روز اس

سفر به بازی مشغولند. به ناچار به آنچه که در چند هفتة گذشته رخ داده است شود. کودکان در مسیر به ما دادند، حمل می

شد. حال بیرون آمده کرد. اجازة انجام هر کاری به ما صادر میوزانه پر میاندیشیم. پیش از آن زندگی ما را کار پر مشقت رمی

 رسیم. زنده ماندن نگرانی بزرگی است. و به اختیار خودمان هستیم و معلوم نیست چگونه و به کجا می

م شد. و اگر غذامان اگر مصریان تغییر عقیده داده و ما را تعقیب کنند، چه خواهد شد؟ اگر این کار را بکنند، بدبخت خواهی

رویم. به غیر از چند دهد و ما به دنبالش میکردیم؟ موسی به راه ادامه میمیریم. به چه فکر میتمام بشود، در این صحرا می

مان گفت، دیگر چیزی اش با یهوه در بوتة سوزان برایآفتی که با بلند کردن عصایش به مصریان وارد کرد، و از رویارویی

 دهیم. حال ما با او ادامه میدانیم. با اینة او نمیبیشتر دربار

چیزهای بسیاری وجود دارد که باید بیاموزیم. همانطور که گفتم، ما عادت کرده بودیم که دیگران به ما بگویند چه کار کنیم. 

اشته و کسی را نداشتیم که ما کردند. ما را در اسارت نگاه دما بردة مردمی بودیم که از ما برای رفع نیازهای خود استفاده می

را از این شرایط نامطلوب آزاد سازد. زندگی ما در اسارت دشمنان ما بود. آیا این رهاکننده موسی است؟ هارون چطور؟ موسی 
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دهندة ما نام برده است. خدا چه نقشی در این رویدادها دارد؟ ممکن است که این دعوت مکررا از خداوند به عنوان نجات

تنها ستم و مان زندگی در آزادی بیاورد؟ ما به ترک آنچه که ما را در اسارت خود داشت، تا برایرای ما باشد. دعوت خداوند ب

 فشار را تجربه کردیم. زندگی در آزادی و رهایی از بردگی چگونه است؟

ایم. شما هم با ما همراه شوید. یکی دو خوب، به اینجا رسیدیم. خسته و در گرمای شدید، برای استراحت و غذا خوردن آماده

دانیم که کنم که با ما غذا بخورید. نمیکند. غذای چندانی نداریم. اما از شما دعوت مینفر بیشتر چندان مشکلی ایجاد نمی

دانیم که به طرف جنوب، به سوی کوهی که خدا آن را سینا نامیده رهسپاریم. چندان اما می انجامد،این سفر چقدر به طول می

 رسیم. طولی نخواهد کشید. شنیدیم که تا چند هفتة دیگر به سرزمین موعود می

ین دریا عبور کنیم؟ توانیم از امان قرار دارد. چگونه میچه شد؟ از رفتن ایستادیم. اوه نه، تازه شنیدیم که دریایی بزرگ سر راه

بینم! صدای پای اسب است؟ مصریان در تعقیب ما بهتر است کسی راهی را پیدا کند. اوه، نه، گرد و خاکی پشت سرمان می

کرد؟ واقعا شرایط بدی گیرند. رهبر ما به چه فکر میدانیم که دوباره ما را به اسارت میهستند و اگر اول ما را نکشند، می

 ر خطر است. است، زندگی ما د
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 درس اول

 جنگدخداوند برای شما می
 رهاشده )رستگاری( – ۱۵-۱۲خروج 

 

 ۱بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 مقدمه

 ۱۵-۱۲: خروج ۱درس 

 راه به سوی سرزمین موعود •

 ها در دام افتادنداسرائیلی •

 داوری خداوند به مصر •

 خدای محافظ •

 جشن پیروزی اسرائیل •
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 مقدمه

شان در رنج و عذاب بودند، غارت هایزادهچنین چیزی امکان دارد؟ سرانجام آزادی! اسرائیلیان، مصریان را که از مردن نخست

نمودند. مصریان به سرعت اسرائیلیان را بیرون راندند. در این درس مشاهده کنید که چگونه قدرت محافظت خداوند بر قوم 

رسد، خدا چگونه اقدام نماید. ببینید که در زمانی که همه چیز ناامیدکننده به نظر مییمنتخب خود در راه آزادی آنها عمل م

 کند. کند. دریابید که چرا خدا تا این زمان صبر میمی

العمل انسان در برابر ناامیدی چیست؟ علیرغم تجاربی که در مصر داشتند، ببینید چگونه در رویارویی با شرایط بسیار عکس

العمل شما در مقابل شرایط ناامیدکنندة کردید. عکسدادند. در نظر بگیرید که اگر شما جای آنها بودید چه می خطرناک پاسخ

 های جدیدی را کشف کنید. تان چگونه است؟ راهزندگی

جشن داران فرعون و سپاهیان او های خروشان دریای سرخ غرق شدند و اسرائیل رهایی خود را از چنگال بردهمصریان در آب

تان تهدید شوید و ایمانها گرفتار میگیرید وقتی که در سختیگرفت. اسرائیل چگونه جشن گرفت؟ شما چگونه جشن می

 دهد؟عبور می« زمین خشک»شود و خداوند شما را از می
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 ۱بخش 

ها در حال ترک سرزمین را در حالی به پایان رساندیم که اسرائیلی« دعوت خدا، رستگاری ما»قسمت اول این کتاب  مقدمه:

مصر بودند. این قوم، سختی و خشونت فرعون را تحمل کرده بودند که حاضر نبود قوم خدا را آزاد نماید تا خدای خود را در 

خدا او را به رهبری اسرائیل گماشته بود، و برادرش هارون که به عنوان  بیابان پرستش نمایند. فرعون با موسی، کسی که

 سخنگوی موسی تعیین شده بود، آشنا شد. 

کرد. برای اطمینان ها از اسارت مصریان آزاد شوند، فرعون با لجاجت ممانعت میهرچند که موسی درخواست نمود که اسرائیلی

رت آفات گوناگون بر مصر قرار داد که سرانجام سرزمین را نابود ساخت. آخرین از آزادی آنها، خداوند داوری خود را به صو

شد. و در حالی که پسر فرعون نیز میزادة مصری بود که شامل آفت از ده آفتی که خداوند فرود آورد، مردن پسران نخست

مصریان از ترس از ا با خود ببرند. شکست خورده بود، دستور داد که مردم سرزمین را ترک کرده و تمام مال و اموال خود ر

ها را از اماکن خود بیرون راندند و حتی بیشتر ثروت مصر را به آنها بخشیدند. به این طریق، دست دادن زندگی خود، اسرائیلی

 دهیم.از اینجا به درس خود ادامه میها سفر خود را به رهبری موسی به سوی سرزمین موعود آغاز کردند. اسرائیلی

 

 را مطالعه کنید. ۱۶-۱۳: ۱۵را بخوانید. همچنین پیدایش  ۴۲-۴۰: ۱۲خروج یف: تکل

 کنیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه اطالعاتی در این آیات کسب می •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان، اعداد و تثنیه دربارة سفر قوم اسرائیل به سوی سرزمین موعود در های دیگر کتاب خروج، تمام کتب الویتوجه: قسمت

کنند. از آنجا که مطالب بسیاری در این کتاب وجود دارد، فقط چند فصل و آیه از آنها در این کتاب آمده کنعان روایت می

ها اجتناب نقت به جزئیات داستانشده را نیز مطالعه نمایید. از صرف وهای تعیینکنم که فصلاست. اما شما را تشویق می

سازد توجه کنید زیرا خدا مایل است که ما او را چنان که هست هایی که محبت و قدرت خدا را آشکار میننمایید. و به داستا

 مان با او در نظر بگیریم. بگذارید درس را شروع کنیم!بشناسیم و خود را در زندگی با توجه به رابطه

 

 را بخوانید.  ۲۲-۱۷: ۱۳خروج تکلیف: 
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 تمرین: 

دهد نگاه کنید. از دیدگاه عملی چه راهی ای که راه قوم اسرائیل را به سرزمین موعود نشان میبا قدری تامل به نقشه -۱

 شود؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرای رسیدن به مقصد به روشنی دیده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه چه دلیل خداوند آنها را از راه فلسطین که راهی ساحلی است هدایت نکرد؟  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلی مدیترانه های جنگی مجهز بودند. آنها منطقة سفلسطینیان جنگاوران نیرومندی بودند که در نبرد مهارت داشته و به سالح

ها که تازه مصر را ترک که اگر اسرائیلیکنید فکر میرسید، در اختیار داشتند. را که از شمال به غزه و از جنوب به جوپا می

 کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشدند، چه میکرده بودند و بالفاصله در جنگ با این مردم روبرو می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاش با قوم اسرائیل آشکار میاین تصمیم چه چیزی را در مورد خداوند و رابطه -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مردم را هدایت کرد...»گوید، می ۱۸آیة  -۴  در چه مسیری رفتند؟ ــــــــــــــــــــــ« اما ـــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می ۱۹در آیة  -۵

 (. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۵: ۵۰به یاد داشتند )پیدایش یوسف فراموش نشد. پسران اسرائیل سوگند خود را  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بودند و هدف آنها چه بود؟ نظیر نشان دهد. آن دو شکل چهخداوند انتخاب کرد که قدرت خود را به طریقی بی -۷

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قام و موقعیت هر کدام در رابطه با مردم چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، م۲۲در آیة  -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را مالحظه کنید. ــــــــــــــــــــــــــــ ۱۸گفت؟ همچنین آیة رائیل میاین مقام و موقعیت چه چیزی به مردم اس -۹
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به رهایی عظیم قوم اسرائیل از سلطة دشمن ایشان پادشاه مصر و مقامات رسمی او توسط خداوند  ۱۴خروج فصل مقدمه: 

یابد ها پایان میاستان خارج شدن اسرائیل، با غارت کردن مصریان توسط اسرائیلیدهد. ممکن است فکر کنیم که دادامه می

اما، گذارد. خواننده مایل است نفسی به راحتی برآورد. سرانجام، آنها آزاد شدند! و مصریان را در رنج و ناراحتی خود به جا می

  دشمن به شدت قصد دارد ملت عبرانی را زیر بار خشونت خود نگاه دارد.

 

که به واقعیت این سرگذشت توجه کنید. سوال کنید: کلمات پردازیم، به خاطر داشته باشید توجه: در حالیکه به این داستان می

رد از شخصیت خدا، نحوة برخوشود چیست؟ گویند؟ سپس بپرسید: حقیقتی که دربارة خدا در این داستان آشکار میبه ما چه می

ین قوم برقرار کند؟ و ای با امایل است چه رابطه آموزیم؟او در مورد نگرانی و مراقبتی که برای قوم خود دارد چه چیزی می

الزم است بپرسیم: چگونه ما در جستجوی مفهوم و استفادة شخصی از آن در زندگی خودمان هستیم.  سرانجام، در این درس

 یابد؟های دور اتفاق افتاد، به زندگی امروزة من ارتباط میای که در زمانواقعه

 

را مطالعه کنید. اگر سعی دارید که اماکن گوناگونی را که ذکر شده  ۳۱-۱: ۱۴اجازه بدهید که ادامه دهیم. خروج تکلیف: 

دانان از مکان دقیق این شهرهای شوند زیرا تاریخاست پیدا کنید، شاید بسیار دشوار باشد. بعضی مناطق در نقشه دیده نمی

مشخص نیست. اما محققان جایی را  باستانی اطالعی نداشتند. به طور نمونه، جایی که عبور از دریای سرخ اتفاق افتاد، دقیقا

 اند.مقدس دارد و حدود تقریبی آن سرزمین را تعیین کردهکه امکان زیادی بر وجود واقعیت کتاب

 

 تمرین: 

 چیست؟  ۳کند که در چه مکانی مردم چادر بزنند؟ دلیل خدا در آیة ، خداوند موسی را راهنمایی می۲و  ۱در آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افتد؟، خدا به موسی گفت چه اتفاقی می۴در آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. برای فرعون؟  

 ب. برای خدا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. برای مردم مصر؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (...۵گردیم )آیة در این احوال به مصر بر می -۳

 برای فرعون و مقامات رسمی او چه اتفاقی افتاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــ۵ب. نگرانی آنها از چه بود؟ )آیة  

 چه چیزی را با خود برد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۹و  ۷فرعون چه کرد؟ در آیات  ۹-۶پ. در آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تصمیم او ممکن است مهم به نظر نرسد اما، با توجه به آنچه که اتفاق خواهد افتاد، این تصمیم عمدتا در شرایط 

 گذارد.نظامی مصر تاثیر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۸خدا چه کرد؟ )آیة  -۴

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹مصریان چه کردند؟ )آیة  -۵

 وقتی که فرعون از راه رسید... -۶

اند. به سوی خدا فریاد بر آوردند. به موسی چه ترسیدند! وقتی که دیدند مصریان آنها را تعقیب کردهالف. اسرائیلیان 

 گفتند؟

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 

 چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲ب. نتیجه در پایان آیة 

: به طور آشکار، اسرائیل در مشکل بزرگی قرار دارد. فرعون پشت سر و دریا در جلوی آنها قرار دارد. آنها به ۱۴-۱۳ آیات -۷

 گوید که چه بکنند؟ موسی گفت که خدا چه خواهد کرد؟ اند. موسی به مردم میدام افتاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. مردم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. مردم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. خداوند: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت. خداوند: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ث. مردم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ۳بخش 

این سپاهیان عظیم پشت سر آنها ست. این همه مردم در ترس و وحشت! ایشود که موسی مرد بیچارهاحساس میمقدمه: 

هستند! در بیابان پهناور و در مقابل دریایی بزرگ احاطه شده است که هر کدام از آنها برای موسی و مردمی که هدایت 

آورد. وقتی که شرایط رسد که موسی نیز به سوی خدا فریاد بر میمیبه نظر  ۱۵آمد. در آیة کرد، تهدید بزرگی به شمار میمی

خداوند آماده است که کار خود را شروع کند و دستوراتی به موسی  «زمان فرا رسیده است!»گوید: بسیار دشوار است، خدا می

 !شوددهد. کار خدا آغاز میمی

 

 زمان حرکت فرا رسیده است، اما به کجا برویم؟ تمرین: 

 اولین دستور موسی چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۶در آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها را دوره کنید:ی خدا را به یاد آوریم. این قسمتای اهمیت عصابگذارید لحظه -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۷: ۴الف. خروج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۰: ۴ب. خروج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۹: ۷پ. خروج  

ها استفاده نماید. زمانی که موسی از عصا ام معجزات و نشانهبه موسی دستور داد که عصا را بر دارد و از آن برای انجخداوند 

استفاده کرد، خداوند داوری خود را به صورت بالها و آفات بر مردم مصر وارد ساخت. اما خداوند لطف و توجه و محبت و 

 فیض خود را نسبت به قوم اسرائیل نشان داد، تا تفاوتی بین آنها و مصریان باشد. 

دهد. کند اما داوری خود را بر مردم مصر قرار میکنیم که خدا از روی محبت با قوم خود رفتار میاهده میمش ۱۶در آیة  -۳

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه کاری انجام می ۱۷بر طبق آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازد؟ خداوند چه امری را بسیار روشن می ۱۸دهد. در آیة نهایتا، خداوند جالل خود را به فرعون و سپاهیان او نشان می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال، در مورد فرشتة خداوند چه گفته می -۵

 ـــــــــــــــــشود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة ستونی از ابرها چه گفته می -۶
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 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه پدیدة غیرعادی رخ می ۲۰در آیة  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد: با کلمات خود توصیف کنید که بعد چه اتفاقی رخ می -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ای بیاندیشید که اگر جای یکی از مردم اسرائیل بودید چه احساسی داشتید؟ لحظهبازتاب: 

 خواهید به دنیا بگویید. المللی با شما مصاحبه کند و از تجربة شما بپرسد، چه چیزی را میاگر یک خبرنگار بین -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و کنند و تمام اسبممکن است که خسته باشید و با شتاب بخواهید به آن طرف دریا برسید. مصریان شما را تعقیب می -۲

آیند و به وجود ری از آب روبرو شوند به زانو در میکنید که وقتی که با دیواسپاهیان فرعون به دنبال شما هستند. فکر نمی

 ــــــــــــــــــــــــکردید؟ کنید که شما چه کار میکنند؟ خدای دیگری وجود ندارد. فکر میخدای اسرائیل اعتراف می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ها را به سوی دریا راندند. و پس از آن در اما همانطور که خدا گفته بود، دل مصریان سخت شده بود. آنها اسرائیلیتمرین: 

زمانی بود که « آخرین لحظة شب»لحظات شب، خداوند مصریان را گیج و سردرگم کرد. جالب توجه است که بدانید آخرین 

 ای غیرمنتظره صورت گرفت. چقدر غیرمنتظره بود! چه گیجی و ابهامی رخ داد!حمله

 ـــــــــــــــــــــــــــــای برای سپاهیان مصری رخ داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــچه حادثه ۲۵در آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مصریان گفتند: »ها بودند؟ با دقت آن را بخوانید. مصریان اعتراف کردند که عمال چه کسی بر علیه آنها جنگید؟ اسرائیلی -۲

« جنگد ـــــــــــــــــــ بر علیه مصریان.ها بیایند. زیرا ـــــــــــــــــــ میبگذار فرار کنیم، پیش از آنکه اسرائیلی

 فقط از آنجا دور شدند. ها در حقیقت اسرائیلی
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 ۴بخش 

کند. از روی ناچاری، در دستان خداوند قرار گرفتند. خداوند با موسی و قوم اعالم میخداوند داوری خود را بر مصر تمرین: 

 اسرائیل بود. 

 ـــــــــــــ( ــــــــــــــــــــ۲۶وقتی که در سالمت و امنیت عبور کردند، خداوند چه دستوری به موسی داد؟ )آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موسی اطاعت کرد. موسی دستش را روی دریا بلند نمود و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۷در آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داستان چگونه پایان گرفت؟ چه اتفاقی برای مصریان رخ داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

-۲۹گوید که حتی یک نفر هم زنده نماند. حال، دوباره آیات می ۲۸سپاهیان مصری به طور کلی نابود شدند. آیة بازتاب: 

 را بخوانید.  ۳۱

چقدر با سپاهیان فرعون فرق داشتند. چه کسی ظاهر پر قدرت و نیرومند داشت؟ چه کسی نبرد را از « اما قوم اسرائیل...» -۱

های های ابر و آتش در اختیار نداشت؟ به تفاوتو سازمان نظامی داشت؟ چه کسی جز ستوندست داد؟ ظاهرا چه کسی مهارت 

 دیگر بیاندیشید. به بردن و باختن بیاندیشید. 

و قوم اسرائیل به ساحل نگاهی افکندند و دیدند که دشمن آنها مرده است. به یاد آورید که چگونه ترسیدند و نزد خدا فریاد  -۲

 شان چنین بود: اتبر آوردند. اتهام

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــ ما را به بیابان آورد که بمیریم.  

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــ این کار را در حق ما کرده است.  

کردیم تا اینکه در صحرا ــــــــــــــــــــــــــ . و حاال، چه کسی در پ. بهتر بود که به مصریان خدمت می

 حل مرده است؟سا

 ( ۳۱ها چه تفاوتی داشت؟ )آیة خداوند قدرت عظیم خود را به مصریان نشان داد. برای اسرائیلی -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  
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 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 آموزیم؟دربارة خدا چه می

 کند؟ کند. چه کلماتی این محافظت را بیان میکنیم که خداوند از قوم خود محافظت میهده میمشا ۱۷: ۱۳در خروج  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانست در دراز مدت نیست. خدا به دلیل اهمیتی که به آنها داد، می ترین راهترین راه لزوما بهترین و سریعترین و کوتاهآسان

 شان بهترین راه بود... آیا اینطور نبود؟ تر برایکه راه طوالنی

 آموزیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا در نظر بگیرید. دربارة قوم خدا چه می ۱۲-۱۱: ۱۴شکایت آنها در خروج  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شان را نسبت به شان دیدگاهها در ترس و وحشت هستند و دیدگاه وسیعی ندارند، و حتی جهالتهنگامی که اسرائیلی -۳

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتار میقدرت عظیم خدا بسته است، خدا چگونه با آنها 

شان ساخت، برایشان را در شب روشن میکرد و ستون آتش که راهکنید که ستون ابر که روزها آنها را هدایت میفکر می -۴

 گرفتند؟ طبیعی را که خدا برای آنها فراهم کرده بود، در نظر میکنید که این امر مافوقچه مفهومی داشت؟ چگونه فکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داشتید؟ به چه صورتی؟ چرا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا شما برخورد متفاوتی با قوم اسرائیل می -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رسید؟ ممکن است موقعیتی اید که به نظرتان آنقدر طوالنی باشد که به زودی به مقصد نمیآیا در راهی قدم گذاشتهکاربرد: 

داشتن فرزندی هستید  ای هستید که ثمربخش نیست، یا در انتظارشغلی و یا تغییر یک موقعیت در زندگی... شاید در رابطه

 بینید...یابد... شاید با مخارج باالی امروز، تحصیالت دانشگاهی را در آیندة خود نمیمانند رویایی است که تحقق نمیکه 

 دهد؟ ام اهمیت میدهد، از کجا بدانم که به آرزوهای زندگیاگر خدا، خدایی است که مرا دوست دارد و به من اهمیت می -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نماید، ضرورتا به این معنی نیست که من دهد و از من مراقبت میدانم که خدا به امور زندگی من اهمیت میاینکه می -۲

پردازم، پس این چه معنی شوم و یا به تحصیالتم میزودی صاحب فرزندی می آورم و یا بهام را به دست میشغل مورد عالقه

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــتوانم تعیین کنم که خدا کیست، از طریق آنچه که برایم انجام میاز چه راهی می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب: 

 ـــــــــــــــــــــــــــتوانستید جایی بروید؟ توانید زمانی را به یاد آورید که ناامیدی شما را در بر گرفته بود و نمیمی -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد و مصمم است که شما را نابود سازد؟ رحمانه تحت فشار قرار میکنید که دشمن شما را بیدر چه اوقاتی احساس می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند. شاید کسی در زندگی شما وجود دارد شاید با اعتیاد دست به گریبان هستید و یا رفتارهای آنی و شتابزده شما را رها نمی

برید و یا در درة تاریک شاید در ترس و نگرانی به سر می شود.تان خارج نمیکه تاثیر خوبی در شما نداشته و از زندگی

 شود. برید که به افسردگی منتهی میاید، یا از تنهایی رنج میافتادهوسوسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوانید دریافت کنید؟ می ۱۴-۱۳: ۱۴چه تشویق و دلگرمی از خروج  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنگد؟ برای شما می دانید که خداسازد محکم بایستید؟ چگونه میدانید که شما را قادر میچه حقایقی دربارة خدا می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵ بخش

کنندة این اید. تهیهدیده« ده فرمان»داستان عبور قوم اسرائیل از دریا را از طریق فیلم سینمایی به نام به حافظه سپردن: 

دهد. این نمایش می ۱۹۵۰سازی هالیوود در سال فیلم، سیسیل ب. دمیل نام دارد. این فیلم تمام رویدادها را با تکنولوژی فیلم

دهید، در ذهن شما تصاویری کتاب خروج خواندید. بدون تردید، در حالیکه به این مطالعه ادامه می داستان را بر طبق گزارش

کنم از داستان نقش خواهد بست. با تمام تصاویر ذهنی، خداوند کالم را به ما داد تا این وقایع صورت پذیرد. شما را تشویق می

رسند. با وحشت رد به خاطر بسپارید. سپاهیان فرعون از راه میهمگونی دا ۱۴-۱۰: ۱۴های خروج که کالم را که با صحنه

اند. با روبرو شدن با چنین ترسی، بینند که تسخیر شده، نابود گشته، و حتی مردهکنند. خود را مینابودی خود را مشاهده می

 شود. یافت می ۱۴و  ۱۳دهد که در آیات موسی دستوری می

که هایی باشید اشت خود بنویسید و به خاطر بسپارید. در ظرف چند روز آینده، مراقب زمانهای یادداین دو آیه را روی کارت

کنید که از هر سو شما را در برگرفته آید و احساس میشوید، زمانی که دشمن به طرف شما میمواجه میبا شرایط وحشتناک 

هایی سپارید، به راهه کلمات موسی را به خاطر میهای خود بنویسید. زمانی کاست. به طور خالصه این شرایط را روی کارت

سازد. هنگامی که محکم بخشد که نگرانی شما را برطرف میآید و آرامشی میتوجه نمایید که خداوند به سوی شما می

تن کلمات رهاند زیرا خدا برای شما در نبرد است. با نوشایستید قدرت خداوند را تجربه نمایید که شما را از ناراحتی میمی

 تشکرآمیز و ستایش خداوند برای محبت وفادارانه و حفاظت او، یادداشت خود را پایان دهید. 

 

کنی. تو ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب به قوم اسرائیل خداوندا، تو به من محبت داری و از من مراقبت میدعا: 

کنم که مرا با دانشی شان روشن شود. تو به آنها نشان دادی که حضور تو همیشه با آنها خواهد بود. تو را شکر میدادی که راه

ها و ایام سختی دهی که در تاریکیکنی. از تو سپاسگزارم که به من اطمینان میمیآید، هدایت می که از طریق کالمت

 سازی. جنگی و مرا بر دشمنم پیروز میحضورت همواره با من است. از تو متشکرم که برای من می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خوانیم که موسی و قوم اسرائیل پس از آزادی از اسارت مصریان خواندند. خوشی سرودی را می ۱۵در خروج فصل تعلیم: 

با سرود خواندن از خداوند العاده و غیر قابل توصیف را در نظر بیاورید که جشن پیروزی بود! این سرود پیروزی آنها است. فوق

هایی توجه نمایید که با توانید بخوانید. به قسمتتند و فقط در چند لحظه میسپاسگزاری نمودند. این آیات چندان دشوار نیس

شود و بگویید که خداوند چه کاری کرده است. سپس کلماتی را در نظر بگیرید که احترام قوم اسرائیل آغاز می« من خواهم»

 ست.سازد. تمام ستون جدول زیر برای پاسخ به آیات مرجع نیرا نسبت به خدا آشکار می
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 خدا کیست خدا چه کرد «من خواهم» مرجع
 خدا را به اعال برافرازید او اسب و سوارش را به دریا ریخت برای خداوند سرود بخوانید ۱: ۱۵خروج 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

مشاهده  ۲۱و  ۲۰سرانجام در آیات خالصة اتفاقاتی است که پیروزی را نصیب قوم اسرائیل ساخت. و  ۱۹: ۱۵در خروج 

 رقصند. به کلمات سرود توجه نمایید...کنیم که زنان با سازهای خود با مریم، موسی و خوار هارون که نبیه است میمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

برای خداوند سرود خواندند و نام او را برافراشتند! ما نیز باید به خاطر بسپاریم که زمانی که خداوند ما را از شرایط کاربرد: 

نماید که آمده است، به شما کمک می ۱۵نماییم. کلماتی که در فصل بخشد او را سپاس گفته و ستایش دشوارمان رهایی می

آورد، جشن بگیرید. چرا سپاس و ستایش را تمرین نکنیم؟ خداوند دوست دارد هایی را که خداوند در زندگی شما میپیروزی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه از شما بشنود که چقدر قدرت و جالل دارد! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس دوم

 شما سیر خواهید شد
 ناراضی – ۱۸-۱۶خروج 

 

 ۲بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 مقدمه

 ۱۸-۱۶: خروج ۲درس 

 خداوند در مارّهنعمت  •

 اسرائیل شکایت دارد •

 من خداوند هستم •

 کندخداوند منا و گوشت فراهم می •

 کنداسرائیل از رهبری شکایت می •
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 مقدمه

کنیم! قوم اسرائیل هم همینطور بود. نیازمندی اصلی آنها یعنی آب و غذا در سفر بیابان الزم بود، اما از چه زود فراموش می

کجا فراهم شود؟ خداوند قدرت خود را در محافظت از قوم خویش با از بین بردن سپاهیان فرعون نشان داده بود. در این درس 

 قوم اسرائیل مشاهده خواهیم کرد.  قدرت خدا را به عنوان مهیاکنندة

العملی دارید؟ پاسخ معمولی شما چیست؟ قوم اسرائیل امری اساسی برای زندگی خود نیازمند هستید، چه عکسزمانی که به 

رسد، اما در هر سنی، عادتی داشتند. به این عادت پی ببرید. آیا به نظر شما آشنا نیست؟ هرچند که گاهی کودکانه به نظر می

 العمل ما نیز مانند قوم اسرائیل بوده است. کسع

آیا رفتار قوم اسرائیل ارادة خداوند را در محبت نسبت به قوم خویش تغییر داد؟ خداوند مهیا نمود و از آنها خواست که اطاعت 

ائیل به آن پی ببرد خواست قوم اسرنمایند. ببینید که خداوند چگونه آنها را به اطاعت آورد. یک واقعیت بزرگ که خداوند می

این عبارت چه امری را به قوم اسرائیل « من خداوند هستم.»کنند این بود: و بفهمد که به عنوان قوم او با هم زندگی می

 دهد؟ چه موضوع مهمی را برای اسرائیل در برخورد و رویارویی آنها با دنیا نشان می« من خداوند هستم.»دهد؟ نشان می
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 ۱بخش 

کند. موسی رهبر های دیگر خروج، الویان، اعداد و تثنیه بیشتر دربارة زندگی قوم اسرائیل در بیابان روایت میفصلمقدمه: 

آنان است. در این دوره از تاریخ اسرائیل، خداوند در کار بود تا قومی را به وجود آورد که به قدرت خداوند برای اقوام دیگر 

د که او خداست و این قوم به او تعلق دارد. حال آنها به سوی تحقق یافتن تعهدی بودند که خدا شهادت دهند و نشان دهن

 برای تصاحب زمین موعود به آنها داده بود. 

ای که شان را بشناسند و رابطهاما، وقایعی در ضمن راه روی داد. جماعتی نیاز به تشکل و انسجام داشتند. مردم بایستی خدای

های دیگر قدرت یابند که بر ملتخدا مایل بود با آنها برقرار کند، بیاموزند. بایستی راه و رسم زندگی را بیاموزند و اطمینان 

ای آنها بود. و همچنین قوم اسرائیل بایستی بدانند که نتیجة اطاعت برکت است و نافرمانی موجب خواهند یافت. زیرا او خد

 لعنت خواهد بود. 

ما باید یک بار دیگر از قدرت تصور خود استفاده کنیم. به خاطر بیاورید که زمانی اسرائیل در اسارت مصر بود. به یاد آورید که 

خ به دست آوردند که به نابودی سپاهیان فرعون انجامید. حال، همه چیز آرام است و ای از رد شدن از دریای سرچه تجربه

هایی در بیابان وجود خواهد داشت. بدون تردید این بار سختیابرها پس رفته و رهبرشان آنها را به حرکت فراخوانده است. 

 ها را در این درس خواهیم شناخت. یکی از سختی

 

 مطالعه کنید. اولین نیاز اساسی مردم چیست؟  را ۲۷-۲۲: ۱۵خروج تکلیف: 

 

  تمرین:

جزیرة سینا قرار دارد. همچنین ماره را خواهید یافت، هرچند که مکان به نقشه مراجعه کنید. صحرای شور در شمال شبه -۱

 افتد. دانیم. این وقایع در ماره اتفاق میدقیق آن را نمی

ـ در جستجوی چه چیزی بودند؟ ـــــــــــــــــــاند؟ چه مدتی است که در بیابان سفر کرده -۲  ــــــــــــــــــــــــ

 هنگامی که سرانجام به آب دسترسی یافتند، مشکل چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل فوری مردم چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس -۳

 مردم به موسی چه گفتند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به خاطر داشته باشید، که زمانی نه چندان دور خداوند قدرت خود را در دریای سرخ نشان داد. 
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 آورد؟ ـــــــــــــــــــــــرهبر مورد حمله قرار گرفته است. و، رهبرشان به سوی چه کسی فریاد بر می قبل از هر چیز -۴

 الف. خداوند به موسی چه نشان داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب. و، موسی باید با آن چه کار           

 پ. چه اتفاقی رخ داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

این قانون دهد که از آن پیروی نمایند تا آنها را آزمایش کند. کند، قانونی به مردم میخداوند فرمانی صادر می ۲۶در آیة  -۵

 «من خواهم.»دهد که و قسمت دوم، وعده می« اگر شما»شود: دارای دو بخش است. بخش اول چنین آغاز می

 من خواهم... اگر شما...
  

  

  

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند که او کیست؟ به چه کسانی یادآوری می -۶

 گوید که او چه خواهد کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه آنها می -۷

 طه او خدای آنان است و آنها قوم او هستند. ای که با آنها دارد به یادشان آورد که در این رابخواهد رابطهخداوند می

 

 تعلیم: 

رسند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مکان الیم را در نقشه بیابید. الیم درست در جنوب آنها به کجا می ۲۷در آیة  -۱

 ماره است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالیم را توصیف کنید:  -۲

توان تصور کرد که تا چه حد بیابان خشک کردند اما فقط میما مطمئن نیستیم که تا چه مدتی قوم اسرائیل در بیابان سفر می

گوید رسد که خداوند میچه آرامشی به دست آوردند. تقریبا به نظر می آب را تحمل کردند. وقتی که به این وادی رسیدندو بی

چشمة آب در  ۱۲ایست که آورد که درهکنیم. او آنها را به الیم میدانم که احتیاج به آب دارید و من را آنها مهیا میمن می»

ای با اه بود. توجه کنید که الیم در درهبدون تردید خداوند از نیاز آنها به آب تازه و سایة درختان نخل آگ« آن جاریست.

 است. « درختان بزرگ یا ستبر»به معنی « الیم»های آب واقع است. کلمة چشمه
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 ۲بخش 

پس از ترک وادی الیم به سوی بیابان سین خداوند از روی محبت آب فراوانی برای تمام قوم اسرائیل فراهم ساخت. مقدمه: 

ین روز در راه بودند. غذایی که از مصر آورده بودند تا این زمان یا مصرف شده بود و یا خراب در جنوب راه افتادند و دوباره چند

 شان قرار گرفت. هایشده بود. مسافران گرسنه بودند! غذا در لیست نیازمندی

 

 را مطالعه کنید.  ۵-۱: ۱۶خروج تکلیف: 

 

 تمرین: 

 دربارة اسرائیلیان پی بردید چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپس از خواندن این قسمت، اولین چیزی که  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشان چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریات -۲

 را ببینید. چه زود فراموش کردند.  ۵: ۶و  ۷: ۳ای بشنوید که در مصر چه گفتند. خروج لحظه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز چه کسی شکایت کردند؟  -۳

 خدا به موسی چه گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴در آیة  -۴

 چه بود؟  ۵و  ۴دستورات خداوند در آیات  -۵

 باید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. مردم  

 ب. در روز ششم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 شی در کار بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــکند. این بار چه آزمایخداوند مطلب جالبی را بیان می ۴در پایان آیة  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهند، او را به عنوان خواست به آنها موقعیتی بدهد که محبت خود را نسبت به او نشان این آزمایش اطاعت بود. خداوند می

 خدای خود بشناسد. 
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ای با فرزند خود در یک خانة معمولی سالم، والدین با اظهار محبت به نوزاد خود از طریق برآوردن نیازهای او رابطهتعلیم: 

خواهند د میآموزند و به طور ساده از فرزنبه او میکند اطاعت کردن را شود و رشد میسازند. تا کودک بزرگ میبرقرار می

کودک به والدین اعتماد کند. شان عمل کند. از طریق اطاعت کردن، کودک با والدین خود ارتباط برقرار میکه به دستورات

آمیز است که از ابتدا توسط نماید. اطاعت نمودن پاسخ کودک به این رابطة محبتکند و با عالقمندی از آنها اطاعت میمی

 والدین استوار شده است. 

 

تان، فرزند، دوست و یا همکارتان را مورد آزمایش قرار زمانی را در نظر آورید که اطاعت کردن رابطة شما با والدینکاربرد: 

 داد. 

 . چه کسی آزمایش را به وجود آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل چه بود؟ ــــــــــــ. عکس۲ 

 ای داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. چه نتیجه۳ 

 

 را بخوانید.  ۸-۶: ۱۶خروج تکلیف: 

 

 تعلیم: 

رسد. اما مسئلة بزرگتری وجود داشت که به اندازة کافی ساده به نظر می ۵و  ۴دستورات خداوند به قوم اسرائیل در آیات  -۱

 چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۸-۶شد. این مسئله در آیة بایستی به آن رسیدگی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهد گیرد چون آنچه را که میتواند وجود داشته باشد؟ شاید بهانه میکند چه مشکلی میجویی میوقتی کودکی بهانه -۲

به دست نیاوردن چیزی، مشکلی (. ۳)آیة « فقط اگر...»کند. گیرد و شکایت میانی بهانه میآورد. یا از روی پشیمبه دست نمی

 ـــــــــــــــــــــــــخواست اسرائیلیان چه بکنند؟ خداوند می ۴تر چیست؟ در آیة ظاهری و سطحی است. مشکل عمیق

ورزید ن کنترل را به دست بگیریم. خداوند اصرار میخواهیم خودماکنیم. میهمة ما در برابر مقامات قانونی مقاومت می -۳

موسی و هارون در جلوی جبهة مبارزه با  ۳و  ۲طبق آیات که او خدای آنهاست و موسی را به رهبری آنها برگزیده است. 

 ـــــــــــــــــسازد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــموسی چه امری را برای آنها روشن می ۷ها بودند. اما در آیة اسرائیلی
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانستند غذا و آب کافی برای این جمعیت عظیم فراهم کنند؟ در آنها از هارون و موسی شکایت دارند. آیا این دو نفر می -۴

 .«ما دربارة چه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »گوید. چه می موسی ۷آیة 

 خداوند مهیاکنندة نان و گوشت آنها بود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادعای موسی چه بود؟  ۸در انتهای آیة  -۵
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 ۳بخش 

 را مطالعه کنید.  ۱۸-۹: ۱۶خروج تکلیف: 

 

 تمرین:

 : موسی تمام جمعیت اسرائیل را به حضور خداوند آورده بود. خداوند چگونه در بیابان به این قوم ظاهر شد؟ ۱۰-۹آیات  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شکایات قوم اسرائیل چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: پاسخ خداوند به ۱۲-۱۱آیات  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آمده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانستند که گوشت و نان چگونه به دست : از کجا می۱۲آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

؟ بگذارید بررسی کنیم. شرایط عجیب نیست که خدا یک بار دیگر باید قدرت خود را به عنوان خدا به آنها نشان دهدبازتاب: 

 «و، پی خواهند برد که من خدا هستم.»را در هر یک از این آیات مرجع به یاد آورید که خدا چنین چیزی گفت: 

 شرایط آیات مرجع
 ۸-۶، ۲: ۶خروج 

 
 

 ۱۸، ۴: ۱۴خروج 
 

 

 ۲۶: ۱۵خروج 
 

 

 

خواست که قوم اسرائیل بداند که او خدای آنهاست، او نه تنها می« در آن صورت پی خواهید برد...»گوید: خداوند مکررا می

ها نیز به این امر پی ببرند. او برگزید که به این قوم بسیار نزدیک باشد، قومی که بر بلکه قصد داشت که مصریان و همة قوم

شت. اما با اینحال برگزید که قدرت عظیم خود را به آنها نشان دهد. چه نوع خدایی است علیه او و خادمش موسی شکایت دا

انتهای خود را که آنقدر صبور و دیرخشم است و در مورد مردمی که از رها کردن زندگی در اسارت پشیمان هستند، فیض بی
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: ۱۷ل ابراهیم داده بود، تحقق بخشد )پیدایش ای را که به نسبخشد. آنها از خدایی شکایت داشتند که مصمم بود و عدهمی

۱- ۸ .) 

 «از این طریق پی خواهید برد که من خدای شما هستم.»گوید: خداوند می ۱۲: ۱۶یک بار دیگر در خروج 

 

 تمرین:

ی رخ بینیم که خداوند غذای کافی برای قوم اسرائیل فراهم نمود. با کلمات خود بنویسید که چه اتفاقدر آیات بعدی می -۱

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸-۱۳داد؟ )آیات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دید و گوشتی برای خوردن وجود نداشت، اولین شبی که گروهی پرندة بلدرچین وارد چادر شما اگر شما در بیابان بو -۲

بدانید که من خدای شما »اندیشید کنید که به این میکردید؟ ناباوری؟ فکر میالعملی داشتید؟ باور میشدند، چه عکسمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ« هستم؟

مانند روی های نازک برفاگر در بیابان بودید و گوشت نداشتید، اما شب قبل بلدرچین خورده بودید، صبح روز بعد که ورقه -۳

 ـــــــــــــــــــــــالعملی داشتید؟ باور؟ ناباوری؟ ـــــــــــــــــآوری کنید، چه عکسزمین را پوشانده بود که جمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهای نازک سفید چه بود؟ اسرائیل هنگام دیدن ورقهالعمل عکس ۱۵در آیة  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخداوند چه دستوری داده بود؟  ۱۶در آیة  -۵

 و، همه به قدر کفایت داشتند.
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 ۴بخش 

 را بخوانید.  ۳۰-۱۹: ۱۶خروج تکلیف: 

 

خواند. مردم او مردم را به اطاعت فرا می« هیچکس چیزی را برای فردا ذخیره نکند.»دهد: موسی به مردم دستور میمقدمه: 

( مربوط سازیم. خداوند به ۳توانیم به آسانی این صحنه را با صحنة باغ عدن در مورد آدم و حوا )پیدایش کنند. میانتخاب می

میرند. مار شک و تردید ایجاد کرد که آیا یوة درخت دانش نیک و بد بخورند وگرنه میآنها نیز دستور داد. آنها نبایستی از م

خدا واقعا چنین چیزی گفت و اگر چنین گفت، جدی نبود. همین ستیز و درگیری برای قوم اسرائیل وجود دارد. بعضی از آنها 

ها نافرمانی کردند بعضی« اما...»شود: ن شروع میبا ای ۲۰از دستور خدا اطاعت کردند که چیزی برای فردا ذخیره نکنند. آیة 

 داشتند.  های سفید را در شب نگاهو اعتنایی به دستور موسی نکردند و مقداری از ورقه

 

توان آنها را سرزنش کرد. چگونه اطمینان یابند که فردا باز هم چنین چیزی به دست ممکن است بگوییم که نمیبازتاب: 

کنید؟ در این باره توضیح کنید که مایلید که به قدر همان روز داشته باشید یا به دستور موسی توجه نمیآورند؟ شما فکر میمی

 دهید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرین:

رفت. برای غذایی که از شب قبل نگه برای گروهی از قوم اسرائیل، برای اولین بار از همه چیز چندان خوب پیش نمی -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداشتند چه اتفاقی افتاد؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملی نشان داد؟ موسی در مورد نافرمانی آنها چه عکس -۲

به قدر نیاز روزانة خود پیش ظاهرا، اسرائیلیان به نحوة استفادة روزمره از نعمتی که خدا داد به سرعت پی بردند و مطیعانه  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــآوری کردند. چه دستوری برای روز ششم صادر شد؟ از آنکه فاسد شود و از بین رود، جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳چرا دستورات برای این روز با روزهای دیگر متفاوت بود؟ )آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود: از خرید آذوقه و غذا پختن را به طور روزمره انجام دهید به غیر از روز سبت. بیان می که احتماال امروزه به این صورت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ چه دلیلی برای این دستور وجود داشت

ممکن  ۳: ۲کند. پیدایش در ستون مرجع راهنمایی می ۲۳ة حرف کوچکی قرار دارد که شما را به آی« سبت»در کنار کلمة  -۵

دوباره بخوانید. چه کسی در این سبت « سبت»برگردید و دربارة اولین استراحت  ۳: ۲است در آن لیست باشد. به پیدایش 

 ــــــــــــــــاستراحت کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مشکلی اشاره دارد. با وجود این  ۲۷کردند. آیة آوری میبر این است که بایستی دو برابر جمع ۲۲: ۱۶دستور در خروج  -۶

 بعضی از مردم چه کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوید که استراحت سبت خدا از مردم عصبانی است. او به آنها می ۲۸موسی از مردم عصبانی بود و حال در آیة  ۲۰در آیة  -۷

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۹گوید؟ )آیة دارد. او چه میچه معنی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

داند که خواهد که مردم نیز استراحت کنند. خدا میپس از آنکه خدا زمین و آسمان را آفرید، استراحت کرد. او میکاربرد: 

مردم روزی را برای استراحت از یک هفته کار نخواهند داشت مگر آنکه او فرمان دهد. روز سبت، روز مقدسی است، روزی 

معنی روز استراحت سبت معرفی « نقشة خدا، انتخاب ما»درس  تاببخشد. در ککه خدا برای سالمت و تندرستی مردم می

توانند او را از خود منعکس نمایند، هایی که مردم میشد. حال خداوند مایل است که او را به جهان منعکس نمایند و یکی از راه

از قوم خود مراقبت نمود چون سرائیل برقراری روز استراحت است. این امر قوم اسرائیل را از سایر اقوام برتری بخشید. خدای ا

شان فراهم ساخته بود هایی که برایو نعمتدانست که آنها به استراحت نیاز دارند. استراحت به آنها فرصتی داد که به او می

به  هنگامی کهلذت برده و برای روابط خود با دیگران ارزش نهند. بیاندیشند. استراحت فرصتی برای پرستش بود که از خلقت 

شود این است که: روز سبت کنم. سوالی که مطرح میکنیم، ما نیز در روز استراحت سبت شرکت میاین صورت زندگی می

دهید؟ زندگی که سبت را اعالم ساعت به بدن و روان خود استراحت می ۲۴گذرانید؟ چگونه در مدت این خود را چگونه می

 دهد. کند شهادت میراحت نمیشمارد، به دنیایی که استکند و محترم میمی
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 ۵بخش 

 را مطالعه کنید.  ۳۶-۳۱: ۱۶خروج تکلیف: 

 

 دانستند و قبال چیزی شبیه آن ندیده بودند.نمی« این چیست؟»های نازک را دیدند و گفتند: وقتی که اسرائیلیان ورقه تمرین:

 ها این غذای عجیب را چه نامیدند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، اسرائیلی۳۱در آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصیف آن را یادداشت کنید: ـــ -۲

 خداوند چه فرمانی داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۲در آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماند. اما خدا های آینده بدانند که او این قوم را غذا داد. جالب توجه است که منا تا صبح تازه نمیخواست که نسلخداوند می

 های آینده آن را ببینند. ای نگاه دارند که نسلدستور داد که مقداری جمع کرده، در شیشه

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۴هارون شیشة منا را کجا گذاشت؟ )آیة  -۴

شهادت بر این بود که بعدا به عنوان صندوق عهد نامگذاری شد که سرانجام اشیای دیگری را که خدا برای آیندگان در نظر 

 داشت، در آن گذاشتند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا چه مدتی خداوند منا را فراهم کرد؟  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ذا است. خیلی زود پس از ترک کردن مصر این دو نیازمندی اصلی جهت زنده ماندن، آب و غآموزیم: دربارة خدا چه می

نیازها آشکار شد. خداوند برای آنها بر علیه مصر جنگیده بود و آنها را قادر ساخت که از دریای سرخ بر زمین خشک پا بگذارند 

ر ستون ابر او حضور خود را با ظاهر شدن دو عبور کنند و حال به سوی سرزمینی که خداوند وعده داده بود در حرکت بودند. 

در روز و ستون آتش در شب، بر آنها آشکار ساخت. اما حضور پر قدرتش برای این مردم کافی نبود. وقتی که از دیدن مصریان 

هنگامی که با کردند تا در بیابان بمیرند. به وحشت افتادند به سوی موسی فریاد برآوردند که بهتر بود به مصریان خدمت می

شان تمام شده بود، و هنگامی که غذای« چه چیزی بنوشیم؟»شدند، به موسی شکایت کردند و گفتند: آب تلخ در ماره روبرو 

همه غذایی را که در مصر داشتند آرزو کردند، باز هم نزد موسی شکایت بردند. اما، در حقیقت موسی به آنها گفت که 

دهد؟ در دریا ها، خدا چگونه پاسخ میاعتراضات و بهانه شان بر علیه او نبود بلکه از خدا شکایت داشتند. به تمام اینشکایت
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سازد. و همة این کارها کند، در بیابان سین، گوشت و منا فراهم میشان شیرین میجنگد، در ماره آب را برایشان میاو برای

 را به مدت چهل سال انجام داد. 

 

 کاربرد:

 ـــــــــــــــــــــــ ؟دیبرگردی، به کار میر این ایام بیابانچه کلمه یا کلماتی برای توصیف نمایش شخصیت خدا د -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شناسید؟ از طریقی او خود را به شما آشکار ساخت؟ چگونه او را شناختید؟ ـــــــــــــــــاین خدایی است که شما می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانستید که او خدای در چه زمانی با خدای صبور که نیازمندی شما را برآورده ساخت، زمانی مانند قوم اسرائیل که می -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماست روبرو گشتید؟ 

 

های من ادامه دارد سپاس گویم. تو ها و ناراحتیتوانم تو را برای محبت و صبوریت که علیرغم ترسخداوندا، فقط میدعا: 

شنوی، مرا میهای تو شکایات و بهانهخدای من هستی، تو در زندگی من، همچون در زندگی مردم اسرائیل حضور داری. 

کنی. بخشی. تو همواره با وفاداری نیاز مرا هر روزه برآورده میایمانی مرا میهمانطور که شکایات آنها را شنیدی و باز هم بی

خواهی باران رحمت و کنم چشمان مرا بگشایی که تو را به عنوان خدایی صبور و با محبت ببینم که میاز تو درخواست می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعمت خود را بر من بباری. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس سوم

 طاعت کناز صدای من ا
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 مقدمه

کردند؟ این درس اعالم دستورات خداوند به قوم محبوب خود است. این قوم تازه از ها چگونه بایستی زندگی میاسرائیلی

اند. حال پی خواهند برد که چگونه در زندگی با یکدیگر سازگاری نمایند. انتظار خدا داران خود بیرون آمدهقدرت بردهاسارت و 

از قوم خود در این مسئله که چگونه او را از طریق زندگی کردن به دنیا منعکس نمایند، چه بود؟ خداوند بهترین برای قوم خود 

 خواست!می

توان انجام داد تا او را از خود منعکس سازیم، مشاهده خواهید کرد. بیشتر ، تمام آنچه را که میسضمن پیش رفتن در این در

توان انجام داد توجه فرامین در مورد کارهایی است که نباید انجام گیرد. در طول این درس به آزادی برای آنچه را که می

 کنید. 

بود. او آب و غذا برای همه فراهم نمود و همه را به آزمایش کشید و  زندگی اجتماعی به عنوان قوم خدا در حال شکل گرفتن

در مقابل همه بایستی او را از خود منعکس سازند. اما جمعیت در نشان دادن او چه کردند؟ پس برای از همه مراقبت نمود. 

رفتار کنند. برای آموزش زندگی آنکه هیچ اشتباه و سوءتفاهمی به وجود نیاید، فرمان صادر شد که والدین چگونه با فرزند 

خانوادگی، والدین بایستی راه و رسم خاصی را در پیش گیرند. این دستورات برای محدود کردن کودکان نبود، بلکه جهت 

محبت و مراقبت خدا را در زندگی قومش در نظر آورید برقراری حد و مرز درست و مناسب در مورد رفتار فرزندان تعیین شد. 

 آمیز او نسبت به آنها بود. دة محافظت محبتدهنکه نشان
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 ۱بخش 

توان به طور کامل در این درس بررسی کرد، در وقت کتاب خروج را نمی ۱۸و  ۱۷های از آنجا که جزئیات فصلمقدمه: 

آبی دهد. قوم اسرائیل مکررا با مشکل کمحادثة دیگری رخ می ۷-۱: ۱۷ها بپردازید. در خروج مناسب به مطالعة این فصل

این گفتگو پیش از ی پرسیدند چرا آنها را به بیابان آورد که بمیرند. آورند. از موسشوند و نزد موسی شکایت بر میروبرو می

 شان آب فراهم نمود. این نیز اتفاق افتاده است، چنانکه در درس دوم دیدیم. بار دیگر خداوند با محبت خویش برای

در وقت خود بخوانید و مشاهده ور شد؟ داستان را خوانیم. چه کسی به آنها حملهدربارة اولین نبردشان می ۱۶-۸: ۱۷در خروج 

کند که عادت دعا کنید که خداوند چگونه به آنها پیروزی داد. این حکایت یک نمونه از قدرت دعاست و شما را تشویق می

 کردن را در خود پرورش دهید. 

به همراه خود آورد؟  آید. چه کسی راآموزیم که یترون، پدرزن موسی، از مدیان برای مالقات به بیابان می، می۱۸در خروج 

ای کرد و چه نصیحتی به داماد خود موسی کرد؟ چرا او آمد؟ موسی چه چیزی را با او در میان گذاشت؟ یترون چه مشاهده

 پس از این مالقات یترون به خانه و کشور خود برگشت. 

 

. آنها به سمت جنوب به داخل شبه (۱: ۱۹تقریبا سه ماه از زمانی که اسرائیل مصر را ترک کرد گذشته است )خروج  تمرین:

اند. خداوند موسی را فراخوانده است و عهد خود اند و نزدیک کوهستان خداوند در بیابان سینا چادر زدهجزیرة سینا پیش رفته

 را تجدید و تحکیم نمود. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ اگر شما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه می ۵در آیة  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )در آن صورت( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ۸شان بازگو کرد چه بود؟ )آیة العمل مردم در برابر موسی که کالم خدا را برایعکس -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید که چگونه به سوی موسی خواهد آمد. چگونه او خواهد آمد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــخداوند می ۹در آیة  -۳

سازی آنها کد. باید خود را پاک سازند. چه قوانینی برای پادهخداوند دستوراتی به مردم می ۱۵-۱۰پس از آن در آیات  -۴

 برای آمدن خداوند وجود داشت؟ 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹-۱۶با کلمات خود صبح روز سوم را توصیف کنید )آیات  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کند؟ چرا؟ ـــــــــــــــــــــــــدر این آیات نام برده شده کدام یک توجه شما را جلب می از تمام مواردی کهبازتاب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمد و فقط از طریق آتش و دود در باالی کوه دیده ل میدر ذهن خود تصور کنید که به چه صورتی خدای قدوس اسرائی

 کنید؟ العمل مردم را چگونه توصیف میگوید که همه در چادرها به لرزه افتادند. این عکسمی ۱۶شد. در آیة می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که در تحسین و تمجید او که خداست با صورت به به زمین ترساند؟ آیا قدوسیت خدا سبب میآیا قدوسیت خدا شما را می

میان جماعتی که در دامنة این کوه با خدای قادر توانا، یهوه، که در باالی کوه قرار دارد، به آیید و او را سجده کنید؟ اگر در 

  العمل شخصی شما چه بود؟بردید، عکسسر می

 

انگیز است. تو خدایی هستی که زمین و آسمان را آفرید. تو پیش از آغاز زمان وجود داشتی. خداوندا قدوسیت تو شگفتدعا: 

ها را از هم جدا کردی و سپاه دشمن را در آب غرق نمودی. تو خدایی هستی که آب و نان و گوشت آبتو کسی هستی که 

را برای ادامة زندگی فراهم نمودی. حال تصمیم گرفتی که بیایی و در میان قوم خود ساکن شوی. قدوسیت تو را سپاس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنیم برای ـــــــــــــــــــــــــــــگوییم. از تو تشکر میمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

کتاب خروج، ده فرمان ذکر شده است. خدا دربارة آنچه در کوه سینا به موسی داد صحبت کرد. به یکی  ۲۰در فصل مقدمه: 

ها از سیستم گذاری فرمانگذاری وجود نداشت و کلیساها در شمارهدو مورد توجه کنید: در نوشتن ده فرمان اصلی، شماره

اند توجه ذکر شده ۱۱-۱اولین فرامین خداوند که در آیات به  ۳و  ۲های اند. در درس سوم، قسمتیکسانی استفاده نکرده

 کنیم. رسیدگی می ۵و  ۴های کنیم و به بقیة فرامین در قسمتمی

 

باشد، مطالعه کنیم. قبل از شروع درس، نکات آماده هستیم که ده فرمان را که قانون خداوند برای قوم خویش میتعلیم: 

نیم که هدف از این فرمان چه بود. چرا خداوند این قوانین را داد. قوانین خدا سه هدف الزم است بدامشخصی را باید بدانیم. 

مشخص دارد. یکی از اهداف این بود که قوم خود را از ارتکاب هرگونه عمل زشت و ناشایست باز دارد. به طور مثال قتل و 

رفاه و امنیت ماشین و راننده حفظ شود، و از کند که کشی. درست همانطور که قانون عبور و مرور یا ترافیک کمک میآدم

 نماید. تصادف و کشتن کسی جلوگیری شود، به همین صورت قانون خداوند مردم را از ارتکاب جرائم وحشتناک محافظت می

مام دومین هدف این فرامین این بود که به مردم نشان دهد که گناهکار هستند، که گناه به زندگی آنها و هر چیز دیگری در ت

خلق کرده بود.  ۲۷: ۱داد، تصویری که او در پیدایش خلقت وارد شده است. زندگی آنها بایستی تصویر کامل خدا را نشان می

، انسان آن تصویر را از دست داد. تصویر کامل خدا را که نوع بشر بایستی از خود منعکس اما، چون گناه وارد تمام خلقت شد

ای که جای تصویر خدا را گرفته آلود و شکستهای در آمد که تصویر گناهسازد شکست و نابود گشت. فرمان خدا به صورت آئینه

ود منعکس سازند. قانون به صورتی درآمد که انسان را آنطور داد. گناه مانع از این بود که مردم وجود خدا را از خبود نشان می

 کند. که هست، یعنی گناهکاری نافرمان آشکار می

رود. فرمان دستوری است که ما را در و سرانجام، قانون دستوری است که به عنوان راهنما و دستور برای زندگی ما به کار می

 مایل است ما در رابطه با او و یکدیگر باشیم.  دارد همانطور که خدامسیر درست زندگی نگاه می

دهیم. وقتی که خود را در بعضی از این با در نظر گرفتن این سه مسئولیت که قانون به عهده دارد، به مطالعة خود ادامه می

دهیم که واقعیت وجود خود را انکار کنیم و تاثیری را که گناه شویم، زیرا ما ترجیح میبینیم، با دشواری روبرو میشرایط می

بینی و درکی نماییم که اجازه دهید روح خداوند به شما درونه بگیریم. اما شما را تشویق میبر زندگی ما داشته است نادید

بدهد که نیاز خود را به عمل او در بازخرید از گناهان ببینید. او شرایط اسفناک ما را برطرف کرد که ما آن را در آئینة قانون 

اما، کاری سازد. سازی خودمان در حضور خدا آشکار میا را در پاککنیم. ناتوانی ما در انجام فرامین خدا ضعف ممشاهده می

که خداوند از روی محبت نمود ما را نجات داد و به این زندگی و زندگی آینده امیدوار ساخت. از طریق هدیة پسرش که بدون 

داد. قانونی که در ما نیست ما گناه زندگی کرد، تصویر خدا را در قدوسیت و نگاه داشتن قوانین بدون هیچ نقصی به ما نشان 

 او ]عیسی[ به خاطر ــــــــــــــــــــــــ ما فرستاده شد و »سازد که خاطرنشان می ۲۵: ۴د. رومیان سازرا محکوم می
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بخشد که با زندگی خود شباهت کسی را که عادل حال او به ما قدرت می« ــــــــــــــــــــــــــــــ برای دفاع از ما.

اش با خداوند در دهد. کسی که رابطهکند از خود نشان میزندگی می« انگار هرگز گناه نکرده است»ده شده و کسی که شمر

 پارسایی برقرار شده است. و این همه فقط به خاطر عیسی است. 

 

 ۲۰خروج تمرین: 

 دهد. دارد که او این تورات را میخدا اعالم می ۲در آیة  -۱

 گوید که او کیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو میالف.  

 گوید که چه کار کرده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. او می 

دانند او این خدایی است که آنها را به سالمت از دریای سرخ عبور داد و حتی همان خدایی است که دشمنان آنها می -۲

دهد. رجوع می ۷: ۱۷بیاید. این آیة مرجع شما را به پیدایش « خدا»(. ممکن آیة مرجعی پس از کلمة ۱۸: ۱۴خداست )خروج 

 .(۸گوید؟ )آیة نماید. در پایان آیة بعدی خدا چه میراهیم و نسل او تایید میگوید که عهد خود را با ابدر این آیه خدا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند که اوست که آنها را از مصر خارج کرد، از خانة بردگی بیرون آورد. اوست که ابراهیم خداوند اعالم می ۲: ۲۰در خروج  -۳

د. و هنگامی که ابراهیم به سرزمین کنعان، زمینی که خداوند به مردم خود وعده داده بود رسید، را از اور کلدانیان خارج کر

دهد. و دستورات و مقرراتی حال اسرائیل را از بردگی نجات داد و به سرزمین موعود آورد. خداوند با معرفی خود، توضیحاتی می

 دارد که او خدای آنهاست. عالم میکند و اکنون ابرای اشخاصی که آزاد نموده است برقرار می

 را بنویسید:  ۳: از نظرگاه دنیوی این اولین فرمان است. آیة ۳آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دستور دیگر نبود!  ۹دستور اجرا شده بود دیگر احتیاجی به بسیار جالب است که به آن فکر کنید! اگر این 

 

هایی را که شما ممکن است بپرسید: چرا اصال ضرورت داشت که این قوانین داده شود؟ اگر شما تمام ناراحتی بازتاب:

ها از زمان برگشتن موسی به مصر به عنوان رهاکنندة قوم خدا از بردگی بر خود هموار کردند، تجربه کرده بودید، فکر اسرائیلی

دارد که نباید خدایی غیر از شدید؟ در حالیکه اولین دستور اظهار میمشکلی میکنید که در نگاه داشتن اولین دستور دچار می

 او داشته باشیم.

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین دستور دربارة گرایش نوع بشر نسبت به داشتن خدایان دیگر چه می -۱
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ اگر خدا بر علیه پرستش خدای دیگر دستور داده است، در مورد رغبت من به خدای دیگر چه می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرین:

کنند. بعضی دیگر این دانند و از این رو آن را با اولین فرمان ترکیب میمی ۳را تکرار آیة  ۴بعضی از علمای االهیات آیة  -۱

گذاری مقدس آنها را شمارهدهند. به یاد داشته باشید که کتابای متفاوت به بقیة دستورات میده، شمارهدو آیه را جدا کر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند. دستور چیست؟ نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعنی هر ه پرستش نماییم. اشاره به این امر دارد که در مقابل هرآنچه که انسان به وجود آورد سر تعظیم فرود آورد ۵آیة  -۲

 ۶و  ۵دستور بر آن بود که خالق را پرستش نماییم و نه مخلوق را. در آیة آفریده بود. « خدا»دهندة آن است که بتی که نشان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآورد؟ چه دلیلی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قة شدید خود را کند تا عالکند که خدایی حسود است. در این آیه خدا از کلمة حسادت استفاده میخدا اعالم می ۵در آیة  -۳

 به قوم خویش ابراز نماید و مایل نیست که هیچ چیز دیگری جای محبت او و محبت او را بگیرد. 

 

 بازتاب:

 دهد که نباید بت مورد پرستش قرار گیرد؟ ــــــــــــــــــــــگوید ما نبایستی بت بسازیم و دستور میچرا خداوند می -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، باید اعتراف رام و اگر با خود صداقت داکه خدا به آن فکر کند؟ چه تصوراتی من به وجود آورده مدهآیا من دلیلی می -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنم که عالقه و اعتماد من به چیزهای دیگر بیشتر است؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کنیم و نفرت خود را نسبت به او کنیم، گناه میایم پرستش میگوید هنگامی که ما آنچه را که به وجود آوردهخداوند می -۳

گوید که او )خدا( می ۶گیرد. همچنین در آیة دهد که نافرمانی مورد تنبیه قرار میدهیم. و ادامه مینشان می

ـــــــــــــــــــ به آنهایی که ــــــــــــــــــــــــــ او و ـــــــــــــــــــــــ دستورات او را 

آمیز با ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشان خواهد داد. اشتیاق قلبی خدای برای ما این است که در یک رابطة محبت

 شود. برداری از او بیان میحبت ما نسبت به او از طریق فرماناو زندگی کنیم. و م

 

ای که هیچ چیزی را که در ای که هیچ خدایی را به غیر از تو پرستش نکنم. همچنین دستور دادهخداوندا، فرمان دادهدعا: 

خواهی تنها خدای ه باشم. تو میخواهی که من فقط به تو تعلق داشتاند جایگزین تو نسازم. تو میآسمان و زمین به وجود آمده

زندگی من باشی. تو مایل نیستی که من در جستجوی خدایان دیگر باشم. قلب مرا بیازما، خداوندا، و ببین آیا خدای دیگری 

هایم برگردم و مرا قادر ساز تا فقط جایگزین تو شده است؟ قلب مرا جستجو کن. مرا به توبه کردن هدایت نما، که از نافرمانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو را پرستش نمایم. ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

او گفت که خداوند خدای اسرائیل است، او  ۲در بخش دوم آنچه را که خدا دربارة خود گفت مطالعه کردیم. در آیة مقدمه: 

که از آنها چه انتظاری دارد و آنها چگونه دستورات او به مردم گفت کسی است که آنها را از بردگی در سرزمین مصر آزاد نمود. 

دهد که اسرائیل خدای دیگری را پرستش نکنند )آیة ( و دستور می۵سود است )آیة آموختیم که او خدایی حباید زندگی کنند. 

خواست که حاکم و فرمانروای قلب و زندگی آنها باشد. او مایل نبود که با هیچ بت دیگری چه در زمین و آسمان و (. او می۳

نمایند تنبیه کرده و به آنها که از دستورات او (. و او تعهد نمود که آنهایی که از فرمان او سرپیچی ۴دریا رقابت کند )آیة 

 دهیم. به درس ادامه می ۱۱تا  ۷با آیات  ۳(. در بخش ۶و  ۵آیات اند محبت نماید )اطاعت کرده

 

  تمرین:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنویسید:  ۷دستور خداوند را در آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخوابه طور مثبت اظهار نظر کنید. طبق این آیه، خداوند چه می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نام خود را در نظر بگیرید. بازتاب:

 ـــــــــــــــــــــــــــــیشید که از نام شما سوءاستفاده شد. چه ارزشی برای نام خود قائل هستید؟ به شرایطی بیاند -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمیگوید، نام شما در چه شرایطی قرار هنگامی که کسی دربارة شما دروغ می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــگیرد، نام شما در چه شرایطی قرار میوقتی که کسی نام شما را به مسخره می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیرد؟ ــــــــــــــــکند، نام شما در چه شرایطی قرار میزمانی که کسی از روی عداوت و دشمنی شما را محکوم می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کاربرد:

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرود، چه اتفاقی برای نام خدا روی میوقتی که نام خدا نادرست به کار می -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رود، کسی که با نادرستی نام او را داند. زمانی که نام او به راه نادرست به کار میخداوند قوم خود را مسئول نام خود می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرده است، خطاکار است. این برای شما چه مفهومی دارد؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 را بخوانید.  ۱۱-۸: ۲۰خروج تکلیف: 

)نقشة خدا، انتخاب ما( مطالعه کردیم، آموختیم که پس از آنکه خداوند  ۲-۱زمانی که داستان خلقت را در پیدایش مقدمه: 

باز  ۲۹: ۱۶(. و در این باره در خروج ۲-۱: ۲تمام چیزها را خلق نمود. او انتخاب کرد که در روز هفتم استراحت کند )پیدایش 

آوری تیم که به اسرائیل گفتند در روز ششم غذا به مقدار دو برابر برای خود جمعهم به آن اشاره کردیم. زمانی که فرا گرف

 کردند. کنند. برای آن بود که در روز سبت مردم بایستی استراحت می

 

 تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــآمده است بنویسید:  ۸این کار را به صورت فرمان قرار دادیم. فرمان را که در آیة  ۸: ۲۰در خروج  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه بود. در آیات « به یاد آوردن روز سبت»رسد! اما خداوند توضیح داد که منظورش از این به قدر کفایت ساده به نظر می -۲

 خداوند گفت: زیر 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹الف. آیة  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰ب. آیة  

 کند: مسائل و دستورات که باید روز سبت را به خاطر بسپارند، گفتگو می از اندیشة خداوند دربارة تمام این ۱۱آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بازتاب: 

خواست که باعث شد امر به خاطر سپردن روز سبت و مقدس دانستن آن را بسیار کنید خدا برای قوم خود چه میفکر می -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمیت دهد؟ 

خواهیم در تکلیف جالبی است که در روز سبت باید استراحت کرد. سعی در استراحت، حقایق بسیاری دربارة آنچه که می -۲

دهید، چه تغییراتی ممکن است در آنچه که شما در روز سبت انجام میسازد. با توجه به روز سبت انجام دهیم آشکار می

 ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان به وجود آید که بتواند انگیزة شما برای استراحت در روز سبت باشدزندگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها نیست، بلکه حیوانات نیز احتیاج به استراحت از خداوند مایل است که مخلوقاتش استراحت کنند. و این فقط برای انسان

خواهد نمی ها بشکفند، پرندگان هوا آواز بخوانند. و خداها نیاز به روییدن دارند، گل. علفشکار شدن و کار سخت روزانه دارند

 که قوم او لذت بردن از زیبایی طبیعت را از دست بدهند! 

 

ای هستم. تو فرمان دادی که روز سبت را به یاد نظیر تو برای آنچه آفریدهخداوندا بار دیگر شاهد محبت کامل و بیدعا: 

رسد که کارهای دانی من گرایش دارم که پیوسته کار کنم. همیشه به نظر میم. تو این فرمان را از آن جهت دادی که میآوری

دانی که بدن من، جان من، و فکر من به استراحت احتیاج دارد. از محبت عظیم و زیادی است که باید انجام گیرد. تو می

 ز خود را با استراحت اعتراف نمایم. مراقبتت سپاسگزارم. به من قدرت بده تا نیا
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 ۴بخش 

شامل دستوراتی است که احتماال بیشتر برای  ۱۷-۱۲آیات پردازیم. به مطالعة بقیة فرامین می ۱۱با اتمام مطالعة آیة مقدمه: 

ما آشناست. اجازه دهید نگاه کوتاهی به هر یک از این دستورات بیاندازیم و دربارة تاثیری که این مقررات خداوند بر زندگی 

 ما دارند تفکر کنیم. 

 

 را بخوانید. ۱۷-۱۲آیات تکلیف: 

 

 «.تو نبایستی»گوید: شود. نحوة آشناتری میشروع می« شما نباید»با این کلمات ، ۱۲تمام دستورات به غیر از آیة  تمرین:

 شود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــچگونه شروع می ۱۲شود. آیة ، با دستوری مثبت آغاز می۸نیز مانند آیة  ۱۲آیة  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مقررات دربارة این است که ما باید چگونه با افرادی که بر ما تسلط دارند رفتار کنیم و این دستورات با قوانین در مورد 

دهندة احترام ما به خداوند است گذاریم نشانترامی که ما نسبت به پدر و مادر خود و رهبران میشود. احوالدین ما شروع می

آموزیم. وقتی که از برداری از والدین را بیاموزیم، به طور مثال اطاعت از خدا را میرا به ما داد. اگر فرمانکه والدین و رهبران 

بریم به خداوند گذاریم. به همین صورت هنگامی که از خدا فرمان میکنیم به آنها احترام میبرداری میپدر و مادر فرمان

 گذاریم. احترام می

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای میدهد. چه وعدهای میانی است که وعدهاین فرمان تنها فرم -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کنید این سواالت را آورد. وقتی که به زندگی خود فکر میبه وجود میاین قانون ویژه سواالت زیادی در ذهن شما بازتاب: 

 در نظر آورید.

افرادی که در زندگی باید به آنها احترام بگذارم چه کسانی هستند؟ در خانه؟ در کشور، مدرسه؟ در کار و شغل؟ آنها را نام  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببرید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــگذارم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــتوانم نشان دهم که به آنها احترام میچگونه می -۲
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شان محترمانه نیست. علیرغم اینکه بعضی افرادی که در رأس من هستند، به سختی قابل احترام هستند. گفتار و اعمال -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توانم به آنها احترام بگذارم؟احترامی برای آنها ندارم، چگونه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نی نخواهند داشت؟ چگونه با این حقیقت روبرو شوم که بعضی افراد که به رهبران احترام دارند، زندگی طوال -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بنویسید.  ۱۳فرمان آیة تمرین: 

 را بررسی کنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴شود؟ شاید بهتر باشد که پیدایش فصل چه چیزی منع می -۱

 این فرمان قید شده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــعالوه بر از بین بردن زندگی شخص دیگر، چه چیز دیگری در  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهمیت منع شده است.  از روی محبت برای خدا، ناراحت کردن و یا به خطر انداختن دیگران از طریق گفتار و یا کردار -۳

بخشد تا موجب مرگ آنها شود. خشم و عصبانیت نسبت به دیگران نیز ممنوع است. دادن به رفاه دیگران، به آنها زندگی می

 گویند در نظر آورید: این مراجع و آنچه را که در این باره می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۶: ۴الف. افسسیان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷و  ۶: ۴ب. پیدایش  

ای بیاندیشید که این فرمان انجام چه مواردی را سازد. لحظهایم که این فرمان چه مواردی را ممنوع میما در نظر گرفته -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید، به ویژه در مورد رفتارمان با دیگران. نماتشویق می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب: 

هنگامی که « ام.ام. من از این فرمان سرپیچی نکردهمن کسی را نکشته»گفتن این امر آسان است که برای بیشتر مردم  -۱

 آزارم؟ ــــــــــــــــــــکنم، چه کاری است که با انجام آن دیگران را میبا دید وسیعتری به جزئیات این دستور نظر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شوم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند، روبرو میهایی که دیگران برای من به وجود آوردهچگونه با ناراحتی -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توانم به دیگران کمک کنم و به آنها مهربانی و نیکویی نشان دهم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچگونه می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گیرد؟ را در نظر آورید و از این جدول استفاده کنید. فرمان دربارة چیست؟ چه مواردی را در بر می ۱۷-۱۴آیات تمرین: 

 العملی خواهم داشت؟ زمانی که این فرمان را در زندگی خود به کار ببرم، چه عکس

 های منالعملعکس شامل چه مواردی است؟ دربارة چیست؟ فرمان
    ۱۴: ۲۰خروج 

    ۱۵: ۲۰خروج 

    ۱۶: ۲۰خروج 

    ۱۷: ۲۰خروج 

 

شاید دیدگاه  –اید گیرید؟ نظر خود را بنویسید. فکر کنید که تا چه حد آموختهای میبا در نظر گرفتن تمام فرامین چه نتیجه

جدیدی دارید. دربارة خدا چه آموختید؟ آنچه دربارة خدا یاد گرفتید چه تاثیری در رابطة شما با خدا داشت؟ با دیگران؟ با 

 خودتان؟ افکار شما... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

شدند، در این درس دیدیم که مردم چگونه خود را برای آمدن خداوند به کوه سینا آماده کردند. در حالیکه آماده میمقدمه: 

وه دست نزنند و برای دیدن او با فشار راه را باز نکنند. خداوند به موسی تذکر داد که حصاری به آنها هشدار داده شد که به ک

 (. ۲۳: ۱۹شد )خروج در اطراف کوه قرار دهد. این بخش بایستی به عنوان مکان مقدس محسوب می

ای برای کنترل قوم خویش و محدود توانیم قوانین خدا را وسیلهسپس خداوند دربارة قوانین خود با موسی صحبت کرد. می

توانیم این قوانین را به منظور راهی در نظر بگیریم که خداوند مایل بود آنها در نظر بگیریم. یا، می« تفریح و شادمانی»کردن 

ا محافظت نماید و شیوة سالمتی و تندرستی و خوشبختی را به آنها بیاموزد. قوم اسرائیل قوم خود را هدایت نماید، از آنه

 کند خدای آنهاست رفتار نمایند و چگونه به عنوان قوم خدا با یکدیگر رفتار کنند. بایستی بدانند چگونه با خدایی که اعالم می

 

. برای تکمیل کردن جدول زیر به این سوال پاسخ دهید: این تمرین ممکن است چند مورد را برای شما توضیح دهدتمرین: 

 را در یک یا دو ستون بنویسید. هر فرمان « باشد؟آیا این فرمان دربارة رابطة من با خدا و سایر مردم می»

 

 رابطة من با دیگران رابطة من با خدا
 مادر...: احترام به پدر و ۱۲آیة  : خدایی دیگر غیر از من نداشته باش.۲آیة 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

گوید، تعریف کردید، به مراجع زیر نگاهی بیندازید و نقطة مرکزی اش میای را که این فرمان به خصوص دربارهحال که رابطه

 مربوط به آن قسمت را دریابید. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۸: ۱۹الف. الویان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵: ۶ب. تثنیه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴۰-۳۴: ۲۲پ. متی  

شتن بود. این فرامین دربارة رابطة من هم با عیسی تمام دستورات را در دو فرمان خالصه کرد. این دو فرمان دربارة دوست دا

دهد که محبت خود را برای خدا با فرمانبرداری و اعتراف به باشد. قوانین به من فرصتی میخدا و هم با سایر همنوعانم می

 ام نشان دهم. کالم خدا به عنوان پادشاه زندگی

خداوند رابطة خود را با قوم اسرائیل آغاز کرد، به آنها گفت که خدای ایشان است و آنها قوم او هستند. با فرامینی که صادر 

کرد به آنها گفت که قومی ویژه هستند و به عنوان قوم او باید با محبت زندگی کنند. زندگی آنها از روی اطاعت و فرمانبرداری، 

 واهد داد. او را به سایر ملل نشان خ

 

های یادداشت بنویسید و دهد. این آیات را روی کارتخالصة مقررات را به دست می ۳۹-۳۷: ۲۲متی به حافظه سپردن: 

آمده است دوره کنید. در حالیکه بررسی  ۲۰سعی کنید که نه تنها این آیات را به حافظه بسپارید، بلکه ده فرمانی که در خروج 

دآور شوید که خدا شما را دوست دارد و خواهان محبت بی قید و شرط شماست. به خود یادآور شوید کنید، به خود یاو دوره می

 که خدا مایل است شما مورد محبت دیگران قرار گیرید و دیگران را نیز مانند خود دوست بدارید. 

های یادداشت بنویسید و کلمة تکنم که ده فرمان را به حافظه بسپارید! این کار دشواری نیست. روی کارشما را تشویق می

 ده فرمان را به عنوان تیتر کارت انتخاب کنید. کارت شما ممکن است چنین به نظر برسد: 

 اولین: خدای دیگری غیر از من نداشته باش.

 دومین: بتی برای خود نساز.

 سومین: نام خدا را به بیهودگی نبرید. 

 را مقدس بدانید.  چهارمین: روز سبت را به یاد داشته باشید و آن

 پنجمین: به والدین خود احترام بگذارید. 

 ششمین: قتل مکن.

 هفتمین: زنا مکن.

 هشتمین: دزدی مکن.
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 ات نده. نهمین: شهادت دروغ بر علیه همسایه

 دهم: به خانة همسایه، همسر، خدمتکار، گاو، االغ، یا هر احشام دیگری که دارد چشم طمع ندوز.

 

یابم که تا چه حد کنم، در میرسد، اما هرچه بیشتر فکر میخداوندا، دستورات تو در نظر اول چندان دشوار به نظر نمیدعا: 

سازی که محبت عمیقی به قوم خود داری و نیاز داری که رابطة مجدد به زندگی من ارتباط دارند. تو به من خاطر نشان می

ه که تو را با تمام قلب و عدن از دست رفته بود، بازسازی کنی. خداوندا محبتی بدخود را با من و دیگران که زمانی در باغ 

ام را مانند خود دوست بدارم. امیدوارم که خوشی عظیمی در اطاعت از جان و روان خود دوست بدارم. محبتی بده که همسایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو و کالم تو بیابم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دورة انتقال

آیا کننده هستند. مثال، آیا موسی باالی کوه بود یا پایین؟ در این مرحله از داستان موارد شخصی تکراری و خستهقدمه: م

هارون به همراه موسی به دیدار خدا رفت؟ برای چه مدتی موسی رفته بود؟ ممکن است شما سواالت بیشتری داشته باشید. 

مردم در فاصلة معینی توقف کردند، و موسی به تاریکی عمیقی، جایی که » گوید این است کهمقدس میآنچه که متن کتاب

(. برای ما، برای ادامة درس باید بفهمیم که خدا بیش از ده فرمان به موسی داد. ده فرمان ۲۱: ۲۰)خروج « خدا در آن بود رفت

، ۳۱تا  ۲۱ی که در پیش داریم، خروج نامند. خداوند همچنین دستورات آئینی به موسی داد. فصلرا اغلب قانون اخالقی می

ای در زندگی واقعی در بیابان سازد. دستورات آئینی بر اساس قانون اخالقی هستند که با شرایط ویژهاین قوانین را آشکار می

 و پس از آن در کنعان وضع گردید. 

 

کنم که به فراوانی مطالب مانع از آن است که این فصول را با جزئیات در نظر بگیریم. از شما دعوت میتر بکاویم: عمیق

بررسی بپردازید. در جدول زیر، ستون سمت راست را به طور خالصه تکمیل نمایید و بنویسید موضوع هر قانون چه بود. مراقب 

 باشید که وقت زیادی صرف جزئیات نکنید. 

 بررسی قانون مرجع
  ۲۶-۲۲: ۲۰خروج 

 
  ۱۱-۱: ۲۱خروج 

 
  ۳۶-۱۲: ۲۱خروج 

 
  ۱۵-۱۰: ۲۲خروج 

 
  ۳۱-۱۶: ۲۲خروج 

 
  ۹-۱: ۲۳خروج 

 
  ۱۳-۱۰: ۲۳خروج 

 
  ۱۹-۱۴: ۲۳خروج 
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کند. چگونه موسی باالی کوه رفت، چه کسی با او رفت، و نکاتی دربارة اتفاقاتی که تمام وقایع را بازگو می ۲۴خروج تعلیم: 

رهبر و شام بر فراز کوه رخ داد و سپس خدا موسی را فراخواند که باال رود.  ۷۰رخ داد. ابتدا قربانی خون بود. پس از آن صعود 

 ارد ابر شد و به باالی کوه رفت. گوید که موسی ومی ۱۸-۱۵: ۲۴خروج 

روز از مردم دور شد. در این مدت، عالوه بر ده فرمان، خداوند دستورات شبانه ۴۰شود که موسی به مدت گفته می ۱۸در آیة 

داد و به دهد. خیمه ساختمانی بود که نمایی قابل رویت از حضور خدا در میان مردم به آنها میای دربارة خیمة عبادت میویژه

ای قابل حمل تهیه شده بود، به طوری که هر زمان که قوم برد. خیمه به گونهبه سر می عنوان مکانی بود که خدا در آن

 بردند. کردند، ساختمان معبد را باز کرده و محتویات آن را با خود میاسرائیل از مکانی به مکان دیگر حرکت می

 کنیم. به این جزئیات رسیدگی می ۵دربارة دستورات خدا برای نوشته شده. ما در درس  ۳۱تا  ۲۵تذکر: خروج فصل 
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 درس چهارم

 اما موسی از خداوند درخواست کرد
 خود را تباه کردند – ۳۲خروج فصل 

 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 مقدمه

 ۳۲: خروج فصل ۴درس 

 گوسالة طالییاسرائیل و  •

 کندموسی برای قوم اسرائیل شفاعت می •

 ها شکستندلوحه •

 برادرها علیه برادرها •

 کندموسی نزد خدا التماس می •
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 مقدمه

کرد، قوم اسرائیل چنان رفتار تنفرآوری در پایین کوه از خود نشان ضمن اینکه موسی در باالی کوه قدوسیت خدا را تجربه می

حرمت آلودگی و تباهی کشانده بودند و خدا را بیخواست چه بکند؟ آنها خود را به داد. خدا با این مردم چه کار کند؟ خدا میمی

 کردند. 

باز هم موسی واسطة بین خدا که آماده است تا خشمش را فرو ریزد و این مردم قرار گرفت. خدا آماده بود چه کاری بکند؟ 

 کند، انجام نداد؟ مردم الیق چه بودند؟ چگونه داوری خدا در میان مردم نشان داده شد؟ چرا او کاری که گفت می

اسرائیل سزاوار مرگ بود اما ایست در مقابل تباهی نوع بشر. ت خدا مانند جرقهاین مرحلة پایینی از تاریخ اسرائیل بود. قدوسی

خدا با عدالت و رحمت عمل نمود. ابتدا قدمی به عقب بر دارید و سعی کنید اعمال زشت، بد و تباهی که در پایین کوه اتفاق 

می که موسی برای بار دوم باالی کوه به تر شده، فیض و رحمت خدا را مشاهده کنید، هنگاافتاد درک نمایید. سپس نزدیک

 گردد. رود، محبت و رنج دراز مدت خدا آشکار میحضور خدا می
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 ۱بخش 

کند که وقتی خداوند صحبت خود را با موسی باالی کوه سینا پایان داد، دو لوحة مدرک قانون نقل می ۱۸: ۳۱خروج مقدمه: 

ها در مدت تمام ایننگ بود که توسط ــــــــــــــــــــــ روی آن نوشته شده بود. ها از سرا به موسی داد. این لوحه

 روزی که موسی باالی کوه بود اتفاق افتاد. چهل شبانه

 کنید در پایین کوه چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بود؟ خوب، در این ضمن فکر می

 

 را مطالعه کنید.  ۶-۱: ۳۲خروج تکلیف: 

 

 تمرین: 

 کردید؟ هفته رفته بود، به چه فکر می ۶اگر شما یک اسرائیلی در صحرای سینا بودید و رهبر شما تقریبا به مدت  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانست به این معنی باشد که حقیقت اینکه او به اعماق تاریکی رفته بود که با یهوه، جهوا، خدای قادر توانا روبرو شود، می

 همان جا مرده بود و حاال آنها رهبری نداشتند. 

 (. چه کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱لی به نظرشان آمد؟ )آیة آنها چه راه ح -۲

 الف. از هارون چه درخواست کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشان چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. دلیل 

 دهنده در نظر گرفتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرانجام، چه کسی را برای نجات -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهندة آنها بود؟ الف. در واقع چه کسی نجات 

شان داده بود؟ )مثال نبرد با هایی او نجاتب. چه کارهایی خدا برای آنها انجام داده بود؟ از چه ناراحتی

 خودتان لیسیتی تهیه کنید. فلسطینیان، گرسنگی(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۱  

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲  
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 ـــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳  

 شان کرده بود؟ آورند هارون است؟ چرا هارون؟ چه کار برایجالب نیست به اولین کسی که روی می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شود و از جا و مکان او رهبرشان دیده نمی« شان بسازد که جلوی آنها برود.ی برایخدای»خواهند که حال، از او میبازتاب: 

خدایان خود را درست کنیم که جلوی »گیرند که اگر رهبرمان ما را رها کرده است، بگذار بنابراین، نتیجه میاطالعی ندارند. 

 « ما بروند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسد؟ چرا؟ آیا این احمقانه به نظر نمی -۱

 شان کرده است؟ ــــــــــــــــــــآورید که خدا همه کار برایکنید، مخصوصا وقتی که در نظر میشما به چه فکر می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنید که خدا به عنوان تان انجام داده است، فکر میاندیشید و به هر آنچه که خدا برایوقتی که به زندگی خود می -۳

 ــــــــــــــــکند؟ چرا؟ چرا نه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنده، شما را رها مینجات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرین:

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲دهد؟ )آیة هارون چه پاسخی به آنها می -۱

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳کنند؟ )آیة پس مردم چه می -۲

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴کند؟ )آیة هارون با تمام آنچه را که نزدش آوردند، چه کار می -۳

 چه چیزی شباهت داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتی که ساختند که به  -۴

 اینها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»العمل مردم چه بود؟ عکس -۵

 (.۴)آیة .« ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شان پاسخ دهید؟ آیا با آنها موافقید؟ چرا؟ چرا نه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا جرأت دارید که به ادعای -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دارید؟ چرا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآیا خود را سخنگو و پشتیبان خدا محسوب می -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذکر شده است که هارون بت را با یک ابزار شکل داد. ظاهرا در شکل دادن به گوساله خیلی زحمت کشید. در  ۴در آیة  -۸

 ، در هارون چه چیزی مشاهده کردید؟ او چه کار کرد و در چه چیزی پیشقدم شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶مردم چگونه به هارون پاسخ دادند؟ آنها چه کردند؟ )آیة  -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گر دست به کار شد و بت را به وجود آورد که به منظور هارون به خواستة آنها عمل کرده بود. به عنوان یک صنعت -۱۰

 پرستی هدایت کرد. جایگزین کردن خدا بود. او مردم را به بت

 

هارون مذبحی جلوی گوساله بنا کرد. سپس اعالم نمود که جشنی به نوعی نامشخص هستند.  ۶و  ۵آیات تر بکاویم: عمیق

گویند این گوسالة کرد؟ زمانی که شنید که مردم میآیا هارون از آنچه که کرده بود احساس تقصیر میبرگزار کنند. برای خدا 

سرزمین مصر بیرون آورده بود، این بیداری در برابر واقعیتی بود که مردم اسرائیل طالیی خدای آنهاست، چه کسی آنها را از 

چه را دید، گوساله را دید؟ مردم اعالم کردند که « وقتی که هاورن این را دید...»گوید، می ۵پرستی کشانده بود؟ آیة را به بت

گوید که او مذبحی جلوی گوساله ساخت و اعالم ن میمقدس چنیاین چه بود که هارون دید؟ سپس کتابای دارند. خدای تازه

 شود. نمود که روز بعد جشنی برای خدا برگزار می

بینیم که مردم در مقابل گوساله تعظیم کردند و برایش قربانی دادند، اعالم کردند که بیاندازیم، می ۸اگر نگاه کوتاهی به آیة 

ها به بت ساخته شد و جشن برای خدای جدید این خدایان آنها را از مصر آزاد کرد. اگر چنین باشد، پس مذبح برای قربانی

 آنها بود. 
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 ۲بخش 

گذرد، برویم باالی کوه و گفتگویی که در آنجا صورت گرفته است بشنویم. دانیم در پایین کوه چه میپس حال که می: تکلیف

 را بخوانید.  ۱۴-۷: ۳۲خروج 

 

 داند که پایین کوه چه خبر است.خدا میتمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید چه کار کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا به موسی می ۷در آیة  -۱

 اند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید که مردم چه تغییری کردهدهد؟ خدا به موسی میچرا این دستور را می -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۷اند؟ )آیة ها قوم چه کسی شدهاسرائیلی -۳

 گوید؟ برگردید. خداوند در این آیات، دربارة شرایط روی زمین چه می ۱۳-۱۱: ۶الف. به پیدایش  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــخداوند گناه و تباهی را چگونه توصیف می ۸: ۳۳ب. با استفاده از خروج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹گوید؟ )آیة چه چیز دیگری خدا دربارة این مردم می -۴

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰آیة گوید که چه خواهد کرد؟ )خداوند به موسی می -۵

 

موسی نقش منحصر به فردی در رهبری مردم دارد. مردم به او تعلق ندارند، اما از آن خدا هستند، با اینحال قادر تعلیم: 

گفتگو نکند. موسی به عنوان کاهن این گروه با آنها کند که مستقیما نیستند مستقیما با خدا صحبت کنند و خدا نیز انتخاب می

کند. در عهد عتیق، کاهن مسئولیت خدمت در مقام نمایندة خدا برای مردم داشت و نمایندة مردم در حضور خدا خدمت می

 کنیم. مشاهده می ۱۴-۱۱: ۳۲بود. این امر را در خروج 

 تنهایش بگذارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند. دوباره، چرا خدا به موسی گفت که مردم گناه کرده -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در خواهد آورد. گوید که او را، یعنی موسی را، به صورت یک ــــــــــــــــــــــــ او به موسی می
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گوید که موسی از خدای خود درخواست می ۱۱کند. آیة حال موسی در مقام کاهن، مردم را در حضور خدا نمایندگی می -۲

 چرا بایستی ــــــــــــــــــ»گوید: او می ۱۲. سپس در آیة ۱۱در آیة « ور است...خدایا، چرا خشمت شعله»نمود. او گفت: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواهد در عوض چه کاری بکند؟پس از آن از خدا می -۳

 الف. از ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور شود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ب. رحم آورد ـــــ 

 پ. به خاطر آورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 

 ـــــــــــــــــــــــــخدا چه کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 

نماییم که این تر از این بخش ویژة خروج، شما را تشویق میتر و دیدگاهی وسیعبرای درکی عمیق تر بکاویم:عمیق

ها چه آموزشی در مورد بهتر درک کردن وجود خدا و وجود شما در ها را مطالعه کنید. از خود سوال کنید که این بخشقسمت

 گذارد. رابطه با او در اختیار شما می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۱۴-۱۳: ۲۰حزقیال  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــ۷-۶: ۱۰اول قرنتیان  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کنم که از تو اطاعت لحظه تعهد میخداوندا، در این درس به سادگی برایم آشکار نمودی که قلبی ضعیف دارم. یک دعا: 

شود. مرا ببخش. سازم. قلب من به نافرمانی کشانده میای از نظر دور مینمایم و لحظة بعد هر آنچه را که برایم انجام داده

را  . و خشم خداایکنی. تو گناه تمام عالم را بر خود گرفتهعیسی از تو سپاسگزارم که به عنوان کاهن از جانب من خدمت می

بر خود هموار نمودی. تو بر صلیب برای تمام نوع بشر خود را فدا کردی و حال به عنوان وکیل و مدافع من در مقابل تخت 

ام که تو را خدمت نمایم، محبت کنم، احترام بگذارم و از تو ام. آزاد شدهای. به خاطر فداکاری تو من آزاد شدهپدر قرار گرفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنم.ا تو را ستایش میاطاعت کنم. برای همة اینه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

: ۳۲گذرد و حال موسی آماده بود که خودش آن را مشاهده کند. خروج دانست که در پایین کوه دقیقا چه میخدا میتکلیف: 

 را بخوانید.  ۱۵-۲۴

 

 تمرین: 

ای را که خداوند با انگشت خود بر آن فرمان را نوشته بود به مردم نشان دهد )خروج بدون تردید موسی مشتاق بود لوحه -۱

 آموزیم؟ دربارة دو لوحة سنگی چه می ۱۶و  ۱۵دانست که اشتباه بزرگی رخ داده است. در آیات وز می(. اما هن۱۸: ۳۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. اما، هنگامی که خدا موسی را صدا زد، موسی ۱۳: ۲۴یوشع بخشی از راه را به باالی کوه با موسی همراهی کرد )خروج  -۲

کند. یوشع دربارة صدایی که شنید چه میخود به تنهایی به میان ابرها رفت. حال موسی پایین آمده و یوشع را مالقات 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷: ۳۲گوید؟ )خروج می

 ـــموسی گفت صدا به چه صدایی شباهت داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

کند. اند و یا در حال انجام آن هستند مشاهده میشود و آنچه را که کردهحال موسی به جماعت مردم نزدیک می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل او چگونه است؟ عکس

 ای است! موسی تازه از کجا آمده بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنندهچه لحظة ناراحت -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای روبرو است؟ ـــــــــــــــــــو حاال با چه مسئله

ها شکسته بودند. خشم داد در دست داشت. حال لوحههایی را که با انگشتان خدا، کار خدا را نشان میلحظاتی قبل لوحه -۶

 ندیشید: ــــــــــــــــــــــــــاها را پرت کرد تا بشکنند. شما چه میور شد و به قدری عصبانی شد که لوحهموسی شعله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــموسی پس از آن چه کرد؟ ـــــــــــــــــ ۲۰ها نابود شدند. در حقیقت قانون شکسته و خرد گردید. در آیة لوحه -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : از هارون چه سوالی کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱آیة  -۸
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 خالصه هارون چه پاسخی داد؟و، به طور  -۹

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲الف. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۲۳ب. آیة  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴پ. آیة  

 

 تعلیم: 

توان می« کنی.حتما شوخی می»توان خندید و گفت میترین مرحله در زندگی قوم اسرائیل است. این بدون شک، پایین -۱

 مشکل چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــ«. این گوساله را ساختیم»گوید: با خنده به هارون گوش دهیم که به موسی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ هارون تمام اختیارات خود را کنار گذاشته بود. این کنار گذاشتن به شما چه می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــ۲۱مشکل دیگری که آشکار شد، هنگامی که موسی از او پرسید چه اتفاقی افتاده، چه بود؟ )آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی کنید. او وانمود  ۲۴-۲۲هارون مسئولیت آنچه را که رخ داده بود به عهده نگرفت. پاسخ او را به موسی در آیات  -۴

برد که به این امر اشاره کلمات و عباراتی را به کار میکند؟ چه کند که قربانی شرایط شده است. چه کسی را سرزنش میمی

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تر از پذیرفتن مسئولیت و اقدام کردن بر اساس اغلب اوقات شانه خالی کردن از بار مسئولیت در مورد اشتباهات آسانکاربرد: 

 مسئولیت است. 

عنوان مدیر و مجری، زمانی را به یاد آورید که نقش رهبری داشتید. شاید به عنوان پدر خانواده یا در محل کار و شغل به  -۱

 و یا به عنوان یک ورزشکار در یک تیم ورزشی. چه معنی برای شما داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توانستید انتخاب کنید که مسئولیت بگیرید و مورد سرزنش باشید یا آن را انکار کرده و شرایطی را به خاطر آورید که می -۲

 و سرزنش را به دوش دیگری بیندازید. چه چیزی را انتخاب کردید؟ ـــــــــــــــــــــــ به عنوان یک قربانی بار تقصیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتیجه -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــدر زمینة قدرت و اختیار و یا مسئولیت داشتن، چه آموختید؟ ـــــــــــــــــــــــــ -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مل کنم. مایل نیستم مسئولیت بگیرم، در موقعیتی قرار بگیرم و یا عخداوندا، چه بسیار اوقات مانند هارون عمل میدعا: 

کنم کاری درست را انجام دهم به ویژه اگر مورد تمسخر، طرد شدن و یا مقاومت کردن قرار بگیرم. در عوض انتخاب می

پاشیدگی نشوم. صلح و انجام دهم که همه را از خود خشنود سازم، صلح و آرامش را نگاه دارم، و موجب ناراحتی و از هم

شوم. خداوندا، توجه میمسئولیت و بیشود. مرا ببخش که گاهگاهی بیمن میبه قیمت هر چیزی، مکررا مرکز عبادت آرامش 

نمایم. تو را شکر کنم و با مسئولیت تصمیم گرفته و عمل میگیرم و هدایت میاوقاتی وجود دارند که اقتدار را به دست می

ا مخالفت روبرو هستم. خصوصیات بخشی که کار درست را انجام دهم حتی وقتی که بکنم که به من جرأت و شهامت میمی

 خود را در من پرورش ده. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

پس به آنها گفتم هرکس که طال »پایان گرفت که گفت:  ۲۴: ۳۲با سخنان باورنکردنی هارون در خروج  ۳بخش تعلیم: 

ای اما موسی چنین کار بیهوده« شان را به من دادند و من آنها را ذوب کردم و این گوساله را درست کردیم.دارد بیاورد. طالهای

س آمده و با اعمال ناشایست نوع بشر مواجه شده است. او ارادة خدا و دستورات کند. او از رویارویی با خدای قدورا باور نمی

او را آورده است و با حقیقت سخت تمایل قوم خدا به طرف شیطان روبرو شده است. در باالی کوه موسی از جانب مردم به 

برگرد و از این ـــــــــــــــــــ بگذر  از ــــــــــــــــــــ خشم خود»خدا التماس کرده بود. او از خدا خواسته بود که 

حال او گوساله را دیده است و رقص و پایکوبی جشن را و از خشم (. ۱۲: ۳۲بر علیه ــــــــــــــــــــــــــ خود )خروج 

-۴۴ :۲۹یک مورد دیگر در نظر داشته باشید؛ خدا برای هارون چه در نظر داشت؟ )خروج (. ۱۹جوشد )آیة در درون خود می

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقش و وظیفة اولیة ا -۱

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیند که او چه کار میحال موسی می -۲

. شناسیتو مردم را می»گوید: ی انقدر عصبانی است؟ او به موسی میچرا موسفهمد. رسد که هارون منظور را نمیبه نظر می

اظهارات او واقعیت دارد. مردم به شیطان تمایل دارند. اما موسی نبرد را تشخیص .« اند که ـــــــــــــــــــــــ آنها آماده

خدا است و خدای آنها است. اینها قومی بودند  داد. خداوند این قوم را فرا خواند که به او تعلق داشته باشند. او اعالم کرد که

که بایستی او را به تمام ملل بشناسانند. آنها مردمی بودند به که آنها وعدة سرزمین، پیشرفت و اموال داده بود. او آنها را از 

 مل خداوند صادر شده بود. مصریان آزاد کرده و از دریای سرخ عبور داده بود و حاال در این بیابان و در باالی این کوه قانون کا

آنها توسط خدا از آشکار بود، با سرسختی صدها سال بعد در حال حمله و نبرد بود.  ۳اما، اهریمنی که در باغ عدن در پیدایش 

مصر بیرون آمده بودند اما مکررا میل به بازگشت داشتند. هنگامی که با بحران دریا، تلخی آب، و کمبود نان و گوشت مواجه 

اندیشیدند و قصد بازگشت داشتند. این موقعیت نیز به همان صورت بود. هیچ فرقی نداشت. انتخاب شدند، به گذشتة خود می

دهندة توانستند خودشان به وجود آورند تا اینکه به خدا، که خدای آنها بود و نجاتکردند که خدایان مصری را بپرستند که می

خواست و به همین دلیل دستوراتی صادر کرد که با آن قوانین راه درست را را برای آنها می آنها، اعتماد کنند. خداوند بهترین

دریابند. اما در عوض آنها مایل بودند به راه خود و کارهای خود ادامه دهند. در نتیجه، به جای آنکه خوبی و محبت خدا را 

 خت.آشکار سازند، قوانین و مقررات شرایط اسفناک آنها را بر مال سا
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« شما نباید خدای دیگری غیر از من داشته باشید»در دفتر یادداشت خود به این سوال پاسخ دهید: اگر خدا نگفته بود: سوال: 

: ۴، و ۲۰: ۳آیا پرستش و عیاشی آنها نادرست بود؟ )به مراجع پیشنهادی در رومیان « شما نباید برای خود بت بسازید...»یا 

 « ه کنید.مراجع ۷: ۷، و ۱۳: ۵، و ۱۵

 

 را مطالعه نمایید.  ۲۹-۲۵: ۳۲خروج تکلیف: 

 

گیرد و کنیم که نمایندگی خدا را نزد مردم به عهده میحال موسی را در نقش خود به عنوان کاهن مشاهده میمقدمه: 

بودند مشاهده موسی کار زشت پرستش و رقصیدن در اطراف بتی که ساخته (. ۱۵شهادت خدا را نزد آنها آورده است )آیة 

 ۲۰ناپذیر است. در آیة ها نابود شدند. عقوبت گناه اجتنابجاست و لوحه(. خشم او خشمی درست و به۱۹کرده است )آیة 

شود و قوم اسرائیل مجبور است که این آب را بنوشد. آید و بر آب پاشیده میشود و به صورت پودر در میگوساله سوخته می

 ارد...اما، وقایع بیشتری وجود د

 

 تمرین: 

 موسی چه چیزی مشاهده کرد؟  ۲۵در آیة  -۱

 الف. مردم بودند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهارون ب.  

 پ. و بنابراین آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شدند.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه آنها چه گفت؟  ۲۶او در جلوی چادرها ایستاد و در آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــو چه کسی پاسخ داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 صحبت از کالم خدا، خدای آنها، خدای اسرائیل، دستور چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۸: ۳۲نتیجة فرمانبرداری الویان چه بود؟ )خروج  -۵
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بار است که در کند که شمشیرشان اسلحة خشونت، اشاره می۴۹هنگامی که یعقوب پسرش الوی را برکت داد، در پیدایش 

 اند. هنگام خشم افراد را کشته

ـــــــــــــــــ »گوید که قبیلة الوی می ۹: ۳۳دهد، در تثنیه زمانی که موسی در روزهای آخر عمر قبایل را برکت می -۶

 آنها از کالم خدا دفاع کردند. « شما را مشاهده کرد و ــــــــــــــــــــــــــ شما را نگاه داشت.

 (. موسی به آنها چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۹: ۳۲موسی برکت خدا را به آنها داد )خروج  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدا به هارون چه گفت؟  ۷-۵: ۱۸. در اعداد این دقیقا کاری است که خدا انجام داد. الویان از سایر قبایل جدا شدند -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 از قدرت تخیل خود استفاده کنید. اگر شما قرار بود که تمام وقایعی را که آن روز رخ داده بود گزارش کنید...بازتاب: 

 مایل بودید به چه چیزی پی ببرید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردیبا چه کسی مصاحبه می •

 کردید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجواب چه سواالتی را درخواست می •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کشیدید و چرا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه چیزی را با مداد رنگی خط می •

 عنوان یا تیتر بزرگ گزارش چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
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 ۵بخش 

های اسرائیلی، ایشان با جنگ و ستیز، خانوادهدر اثر گناهان قوم اسرائیل، سه هزار نفر توسط قوم الوی کشته شدند. مقدمه: 

نشین تجربه نمود، نبردی بود که شان را گردن زدند. روز وحشتناکی بود! اولین نبردی که این قوم بیاباندوستان و همسایگان

شد. نیروهای اهریمنی، آشوب و سردرگمی را ایجاد کردند. مردم وحشیانه و خارج از کنترل به  بین افراد اردوی خودشان واقع

شان (. خود را به نابودی کشاندند و آبروی خدای۲۵: ۳۲رفتند و موجب خنده و تمسخر دشمنان خویش شدند )خروج اطراف می

توجه نمایید که خداوند پیشقدم  ۵ن پیروز بود. در بخش توان گفت که اهریمرا به خطر انداختند. با مشاهدة ظاهر شرایط، می

 سازد. شده، رابطة خود را با آنان که برای خود انتخاب نموده بود، دوباره برقرار می

 

 را مطالعه کنید.  ۶: ۳۳-۳۰: ۳۲خروج تکلیف: 

 

برد. م را به حضور خداوند میاهنی خود را به دوش گرفته و مردکنیم که موسی مسئولیت کیک بار دیگر مشاهده میتمرین: 

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه می ۳۰در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آور و بدون قید آرام گرفت، و سه رود. بت نابود شد، زندگی شگفتنتایج گناهی تنها بخشی از تنبیه گناه به شمار میتعلیم: 

هزار نفر مردند. اما، مسائل بیشتری وجود داشت که الزم بود مورد توجه قرار گیرد. بزرگترین عاقبت گناه، عبارت است از 

گرفتند، شد، نادیده میبدون تردید، اگر به عهدة مردم گذاشته میبشر است.  نابودی و شکسته شدن رابطة بین خدا و نوع

بگذار که حاال »کردند که نافرمانی آنها چه عواقبی آورده است. هیچ چیزی ضرورت نداشت. دادند و یا انکار میاهمیت نمی

قابله نمود. او به آنها گفت که گناه بزرگی اما روز بعد موسی دوباره با مردم م« بگذار که فقط فراموش کنیم.« »ادامه دهیم.

ای برای گناهان رود که ببیند اصال کفارهمرتکب شدند، گناهی که رابطة آنها را کامال از بین برد و حال او به حضور خدا می

 پذیر بود. امکان

 

 به عنوان نمونه اگر کسی از دوستی چیزی به سرقت ببرد، این را در نظر بگیرید: بازتاب: 

 آیا برگرداندن مال مسروقه، حتی مدتی به زندان رفتن، کافیست که یک کار نادرست برطرف شود؟ چرا؟ چرا نه؟ -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حتی با همة کارهایی که انجام شده است، چه مشکلی وجود دارد که باید به آن رسیدگی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمل آشتی دادن دو جناح جنگی است. عمل پیوند دادن دو عامل متضاد است. « کفاره»برای بررسی: کلمة 

 

 گردد. موسی نزد خدا بر می تمرین:

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه اعترافی می : موسی۳۱آیة  -۱

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: چه چیزی درخواست می۳۲آیة  -۲

 ارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگر خدا آنها را نبخشد، موسی چه درخواستی د -۳

کنم خواهش می»موسی حاضر بود که به خاطر مردم از حضور خدا اخراج شود. او از خداوند درخواست بخشش نمود. 

 « شان را ببخش.گناهان

را به حساب او بگذارد. موسی چه اشتباهی کرده بود؟ شان موسی درخواست کرد به جای آنکه خدا مردم را نابود کند، گناه -۴

تقصیرش چه بود؟ با نمایندگی کردن برای مردم، خطر خشم خدا را بر خود گرفت و حتی خطر مرگ خود را پذیرفت. شما چه 

 ــــــــــــکنید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفکر می

 دهد. : خداوند درخواست موسی را برای مردم پاسخ می۳۵-۳۳آیات  -۵

 الف. محکومیت گناهکاران چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــب. دستور خدا به موسی چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ای داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. خدا چه وعده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. خدا چه مجازاتی برای گناه آنها تعیین نمود؟  

آموزیم که خدا به موسی دستور داد که این مکان را ترک کند و به سوی سرزمینی که وعده داده می ۶-۱: ۳۳در خروج  -۶

 ـــــــــــــــــــبود رهسپار شود. خبر ناگواری که خداوند از موسی خواست به مردم بدهد چه بود؟ ـــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملی داشتند؟ مردم چه عکس -۷

 چه چیزی را پاره کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۸
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اما نباید فکر کنیم که ما بهتر از آنها هستیم. شاید قبل آنها به انگیزی در تاریخ اسرائیل است. این تعبیر و تفسیر غمبازتاب: 

پردازیم، اما باید از خود بپرسیم: در چه مواردی من از رقص و پایکوبی و کارهای زشت و وحشیانه جلوی گوسالة طالیی نمی

ود در زندگی بیاندیشیم و سواالت کنم؟ هر کدام از ما باید وقت بگذاریم و بر اعمال خشوم و وحشیانه عمل میکنترل خارج می

که من پرستش « هاییبت»زندگی من کدامند؟ « خدایان»دهم؟ دیگری مطرح کنیم: به چه اموری بر کار خداوند ارجحیت می

 کنم کدامند؟ می

توانیم با سواالت در مورد محکومیت توقف نماییم، اما همین که موسی برای کفاره کردن نزد خدا رفت که رابطة از ما نمی

که برای ما به حضور تخت پدر آسمانی هم گسیختة بین خدا و مردم را برقرار سازد، ما نیز باید درک کنیم که کاهنی داریم 

کاهن ما عیسای مسیح، تنها کسی که عادل است. به خاطر رنج و ناراحتی و مرگی که  دهد.رود و گناهان ما را کفاره میمی

به جای ما بر خود هموار کرد، خشم پدر برطرف شده است. خشم از ما دور شد و پاک شد. کفارة ما از طریق خون و قدوسیت 

 عیسی و عدالت او پرداخت شده است. 

 

بخشد که گناهان ما مقدس وجود دارد که به ما اطمینان میی از کتاببخش ۲-۱: ۲در اول یوحنا به حافظه سپردن: 

توانستیم داشته بخشیده شده است که خشم خدا برای ابد از ما دور شده است. صرفنظر از اعمالی که در گذشته داشتیم و یا می

کند. با محبت با فرزندانش صحبت میاو مانند یک پدر « فرزندان عزیزم...»کند: ، یوحنای قدیس با این کلمات شروع میباشیم

 داند. کلمات را بنویسید و به او گوش دهید که خودش محبت عیسی را شخصا احساس کرد و می

 

دانم که اعمال بد و نادرستی شناسم. میآیم. من خود را کامال می، با ستایش و سپاسگزاری به حضورت میعیسی ،خداونددعا: 

بخشد که علیرغم گناهان و کمبودهایم، تو روی صلیب برای من مردی. تو به من اطمینان می ام وجود دارد. کالمدر زندگی

ای را که بین من و پدر آسمانی، به علت گناهان من به وجود آمده بود، ترمیم و بازسازی تو مرا کفاره دادی. تو رابطة شکسته

و در خصوصیات من کار کنی چنانکه دیگران این خبر خواهم که در من زندگی کنی کنم. از تو مینمودی. تو را شکر می

 خوش را بدانند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس پنجم

 استخدا با ما 
 بخشیده شده –روایاتی از خروج، الویان، و اعداد 

 

 ۵بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 مقدمه

 : حکایاتی از خروج، الویان، اعداد۵درس 

 گیردجالل خداوند معبد را در بر می •

 روز کفاره •

 جاسوسان به کنعان فرستاده شدند •

 داوری خداوند بر اسرائیل •

 نافرمانی موسی •

 مار بر چوب •
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 مقدمه

به اتفاق قوم خویش، به مکانی  شود. به عالقة خدا در انتقال از جایی دور افتادههای متعددی در این درس نقل میداستان

بریم. توجه کنید که هنگامی که ساختن خیمة عبادت سرانجام پایان کند پی میتر در حالیکه در میان آنها زندگی مینزدیک

 دهد. یابد چه اتفاقی روی میمی

به همان اندازه که مشرق از سازی گناهان ما در بر دارد. بخشش خداوند و پاکحکایت روز کفاره، تعلیمات و مقررات زیادی 

 شود که بمیرد. یابد، وقتی که بز به سوی بیابان فرستاده میمغرب فاصله دارد واقعیت می

شوند. گزارش آنها را بخوانید. به پاسخ مردم گوش فرا دهید. به پاسخ دو سپس جاسوسانی به سرزمین موعود ارسال می

کردید اگر در آن زمان در آنجا بودید و پس از آن نتیجة ه کسی طرفداری میکنید شما از چجاسوس ویژه توجه کنید. فکر می

 سفرشان را به کنعان دریابید. و، بر سر موسی چه آمد؟ 

دهد تمرکز ها رخ میکند که نه تنها بر مرگ و نابودی که در میان اسرائیلیآخرین داستان، حکایتی است که به ما کمک می

 گناه است توجه نماییم. دهندة نهایی اسرائیل، عیسای مسیح، عادل و بینجات کنیم، بلکه بر تنها کسی که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ۱بخش 

دهد و تری به ما آموزش میاندازیم که به طور وسیعدر این درس، نگاهی به قسمت بزرگتری از آیات کالم خدا میمقدمه: 

دهد. علیرغم عالقة شدید اسرائیل درک ما را از رابطة خدا با این افراد لجوج که در عین حال منتخب خدا هستند افزایش می

هایی از این بست وفادار ماند. او خدای آنها است و ایشان قوم او هستند. در بخشدر نافرمانی، خداوند به عهدی که با ابراهیم 

شود. در زمانی دیگر جهت جزئیات بیشتری در این مقدس یافت مییابد که بعضی اطالعات ویژه در کجای کتابدرس، در می

 کنیم. ها مراجعه میدرس به این بخش

 

توانید جدولی دربارة دستورات خداوند در مورد خیمة عبادت است. در دفتر یادداشت خود می ۴۰-۳۵و  ۳۰-۲۵خروج تکلیف: 

مقدس را بنویسید و در دومین ستون، دیدگاهی از خیمة عبادت را که خداوند با دوستان تهیه کنید. در اولین ستون مراجع کتاب

عنوان گیرد مطالعه کنید، اما بدانید که فقط در جستجوی القة شما قرار میمشخص نمایید. آنچه که مورد ع ۳۰-۲۵در خروج 

 عمومی هر بخش هستید. 

 

دانست که دقیقا چه خداوند دستورات دقیقی به موسی داد. دستوراتش شامل جزئیات بسیاری بود. خداوند میتمرین: 

 ...۱۱-۱: ۳۱وج شد. در خرخواهد. وقتی از مواد ساختمانی مشخصی باید استفاده میمی

 چه کسی مسئول بود که از روح خدا پر بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱

 کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کسی به او کمک می -۲

 رت داشتند که همه چیز را بسازند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کسانی مها -۳

 

آورید، هنگامی که تکرار شده است. چنانچه به خاطر می ۳۹تا  ۳۵هرآنچه در این فصول ذکر شده است، در خروج تعلیم: 

ای را که خدا در باالی کوه به او داده بود اند مشغولند، دو لوحهموسی مشاهده کرد که قوم اسرائیل به پرستش بتی که ساخته

(. در فصول آینده خداوند ۳۴فت و خدا لوحه را برای بار دوم به او داد )خروج به زمین انداخت. موسی دوباره به باالی کوه ر

رسد و خیمه دوباره دستورات خود را در مورد خیمة عبادت توضیح داد. سرانجام روزی که باید خیمة عبادت درست شود فرا می

 در جای خود قرار دارد. کار تمام شد! های ساخته شده اند و تمام قطعهساخته شد. هارون و پسرانش جامة کهانت پوشیده

 

 را بخوانید. ۳۷-۱: ۴۰خروج تکلیف: 
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 تمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد چه اتفاقی رخ داد؟  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل خداوند خیمه را پر کرد. ابرهایی که در کوه قرار داشتند، حال روی جالل خداوند خیمه را در بر گرفت. جایی خالی نبود. جال

 چادر مالقات قرار گرفتند. 

 ۸: ۲۵و مکان جدید چادر اجتماع یعنی خیمه که در خروج  ۷: ۳۳در خروج « چادر اجتماع»چه فرقی بین جای قدیم  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباشد وجود دارد؟ می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شان انتخاب کرد که در میان آنها زندگی کند؟ ــــــــــــــــــــــــــچه مفهوم و اهمیتی برای مردم دارد که خدای -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کنند. مرجعی از عهد جدید است. این چهار آیه امروزه با قلب ما صحبت می ۱: ۷تا  ۱۶: ۶دوم قرنتیان  :بسپریدبه حافظه 

کند و ما را محل دگی میخواهد که ما بدانیم که او تنها در یک ساختمان به نام کلیسا وجود ندارد، بلکه او در ما زنخداوند می

و معبد خود ساخته است. او که خدای زنده است، برگزیده است که در درون ما زندگی کند. زمانی که آنها در ابتدا مصر را ترک 

سپس او خود را از چادر مالقات که خارج از اردو بود به کردند خدا خود را به صورت ابر و آتش برای مردم قابل رویت ساخت. 

القات یعنی خیمه دیدار است، به داخل اردو منتقل ساخت. خیمة عبادت یادآور همیشگی مردم از حضور خدا در میان چادر م

آموزیم که خدا برگزید که حتی بیشتر از آن به قوم اسرائیل نزدیک شود. او در می ۶قوم اسرائیل بود. حال در دوم قرنتیان 

زنده هستیم. در نتیجه خدا در مورد نگاهداری معبد خود دستورات کامال روشنی  برد. ما مکان و معبد خدایدرون ما به سر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ به ما چه می ۱۷-۱۶: ۳دهد. در اول قرنتیان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های یادداشت خود آیاتی از کنم که این آیات هر یک از این فصول را به خاطر بسپارید. در یک طرف کارتشما را تشویق می

را یادداشت نمایید. در دفتر یادداشت روزانة  ۱۷-۱۶: ۳ید و در طرف دیگر، از اول قرنتیان را بنویس ۱: ۷-۱۶: ۶دوم قرنتیان 

خود بنویسید که برای شما چه معنی و اهمیتی دارد که خدا برگزید در درون شما زندگی نماید. همچنین افکاری که شما را 

 بنویسید. برد، کند که در نظر بیاورید که روح خدا در شما به سر میهدایت می
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چه عالیست که فکر کنیم جالل تو خیمة عبادت را پر ساخت. تو برگزیدی که در میان مردم اسرائیل زندگی کنی. حتی دعا: 

به این بیندیشم که چه مفهوم و اهمیتی دارد که تو انتخاب  وقتی که ایشان بر علیه ارادة مقدس تو عمل کردند. حال باید

برد. با فروتنی در مقابل سر فرود کردی در درون من باشی. من معبد تو هستم و روح مقدس تو در درون من به سر می

 ــــــــــــــــــآورم. زندگی مرا بپذیر و با فیض عظیمت مرا از حضور خود پر ساز. ـــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

شود. تمام این دستورات به عنوان قوانین الویان کتاب الویان شامل دستوراتی است که یکی پس از دیگری نقل میتعلیم: 

وند. این دستورات و قوانین از جانب خدا برای اطاعت قوم اسرائیل است. آنها به همراه هدایای خود دستورات و شنامیده می

سازی فرستادند. در مورد روابط جنسی غیر قانونی، مجازات ها و پاکیراهنمایی مبنی بر چگونگی تشریفات غذا، درمان بیمار

کردند. تمام این قوانین برای برقراری حد و مرزی برای جامعه بود. این  ها و غیره صحبتخطاها، و طرق برگزاری مهمانی

قوانین شامل دستوراتی دربارة چگونگی پرستش خدا و رفتار در اجتماع با یکدیگر بود. خداوند کسی بود که راه و رسم زندگی 

 خواست. را برای آنها میدانست بهترین کدام است و فقط بهترین گذاری نمود. او است که میشان پایهرا برای

برای فهمیدن مفهوم کلی روزی که جشن کنیم. می ۱۶نگاه کوتاهی به یک فصل، یعنی الویان  ۵در این بخش از درس 

پایان است. اما دلسرد نشوید. زیرا شد، نیازی به بررسی جزئیات مطلب نیست. مراسم چنین روزی بیساالنة اسرائیل برگزار می

 یابیم. و روز کفاره دست می« قربانی شدن»این خود بخشی از سیر و سیاحت است. با هم به درک 

 

 خوانید. را ب ۱۶الویان تکلیف: 

 

 کنیم.شروع می ۶برای مطالعة این درس از آیة تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباید چه کار کند؟ هارون  -۱

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷کند؟ )آیة پس از قربانی کردن یک گاو برای گناهان خویش، بعد چه کار می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۱۰یکی از دو بزها، به عنوان قربانی گناه به حضور خداوند تقدیم شد. برای بز دیگر چه اتفاقی افتاد؟ )آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵خون اولین بز قربانی را به کجا پاشیدند؟ )آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۱۹، ۱۶گردد زیرا )آیات ترین مکان یعنی چادر یا خیمة مالقات و مذبح می، خون کفارة مقدس۱۸، ۱۶آیات  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توجه: به خاطر داشته باشید که کفاره یعنی آشتی دادن طرفین مخاصم.
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ترین مکان، آن خیمة عبادت )مقدس دهد و پس ازاش کفاره میهارون، کاهن اعظم، ابتدا برای خود و خانوادهخالصه کنیم: 

کند. دهد. در پایان با قربانی کردن بزی که برطرف کرد یا گناهان مردم را با خود به بیابان برد، کفاره میمذبح( را کفاره می

 گیرد. کفاره کردن با پاشیدن خون و با فرستادن قربانی به بیابان انجام می

 

ور داد موسی بسازد، صندوق شهادت بود که صندوق عهد نیز نام دارد و با طالی یکی از قطعاتی که خداوند دستتعلیم: 

ای بودند که خداوند در کوه سینا به موسی خالص پوشیده شده بود. در میان اشیایی که در این صندوق قرار داشت، دو لوحه

بود و در خیمة عبادت در اطاقی به نام  شد. این صندوق مکان مالقات خداداد. صندوقچه دور از دیدگاه مردم نگاه داشته می

شد. فقط کاهن اعظم اجازه داشت به این اطاق وارد شود. این کار فقط سالی یک بار صورت اری مینگاه« مقدس مقدسین»

، پاشید. دَرِ صندوقچهگرفت و بر روی صندوقچه، بر پوشش کفاره بود و جلوی آن میگرفت. کاهن خون بز قربانی شده را میمی

نشست، مکانی که خدا کالم رحمت خود را به موسی نام داشت. این مکانی بود که خدا می« مکان رحمت»یا پوشش کفاره 

 ساخت. آشکار می

 

 تمرین: 

 پاشیدن خون بز ضرورت داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۶چرا در آیة  -۱

 (. ۱۹برد )آیة خون چیزی بود که ناپاکی قوم اسرائیل را از بیابان می

 چه اتفاقی افتاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۲-۲۰کرد؟ برای قربانی در آیات هارون باید با بز زنده چه می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردند که گشت تا زمانی که بز را آزاد میرحمی آنها کامال از ایشان دور میبه این طریق، گناهان مردم و تمام شورش و بی

 به بیابان برود و بمیرد. دیگر گناهی وجود نداشت. 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۴فت؟ )آیة گربرای چه مدتی این مقررات پایدار بایستی انجام می -۳

 از چه طریقی کفاره توسط چه کسی
قربانی کردن گاو برای گناهان؛ پاشیدن  اشبرای خود و خانواده هارون کاهن اعظم

خون جلو و پشت پوشش کفاره 
 )صندوقچه(
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ترین مقدسبرای چادر مالقات، مذبح،  هارون کاهن اعظم
 مقدسات

قربانی کردن بز برای گناهان؛ پاشیدن 
خون جلو و روی پوشش کفارة 

 صندوقچه، روی جایگاه رحمت.

برای مردم، اعتراف به آشوب و  هارون کاهن اعظم
تمام گناهان را روی سر  –شان شرارت

 داد.بز قرار می

کرد بز زنده را که گناه همه را حمل می
فرستاد تا به بیابان در مکانی خالی می

 در آنجا بمیرد. 

  

گناهکاران را دوست دارد زیرا خدای محبت است. خدای ما خدای قدوس است و از گناه متنفر است اما در عین حال بازتاب: 

آرامش. اگر من یک گناهکار هستم، کسی که ناپاک و  متحد ساختن دو دشمن در یک رابطة صلح وکفاره عبارت است از 

شریر است، چگونه ممکن است صلحی بین من و خدایی که از گناه نفرت دارد به وجود آید؟ اگر گناه باعث دشمنی بین ما 

با خدا چگونه ممکن است که ما سازد تا دوست یکدیگر شویم؟ برد و ما را قادر میشده است، چه چیزی گناه را از میان می

آشتی کنیم؟ باید گناه برطرف گردد تا خدا بیاید و در میان قوم خود زندگی کند. از این رو هر سال این مراسم را به جا آوردند. 

برد، کفاره هر سال کاهن اعظم برای خود، خانواده و حتی برای خیمة پرستش که در میان آنها است و با ناپاکی آنها به سر می

اما هنگامی که سال او گناه را بر بز گذاشت و بز را بیرون به بیابان فرستاد تا گناهان کامال از مردم دور شود. (. هر ۱۶داد )آیة 

ترین مکان وارد شد! روز کفاره روزی بود که مسیح به عنوان کاهن اعظم آمد، با خون خود یک بار برای همیشه به مقدس

عیسی خون خود را برای قربانی مقدس داد. به عنوان قربانی که بین خداوند که از گناه نفرت دارد و گناهکارانی که خداوند 

 به وجود آورد. او گناه عالم را بر دوش خود گرفت در حالیکه هرگز مرتکب گناهی نشده بود.  آنها را دوست دارد، آشتی

درک چنین محبتی بسیار دشوار است، محبت خدا برای همة ما. برای من چه تفاوتی دارد که بدانم گناهان من بخشیده  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشده است؟ 

 آورد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه تفاوتی در شیوة زندگی من به وجود می -۲

آلود پاک ساخته های گناههای خود را از اندیشهصمیم قلب و از روی ایمان کامل دل از»گوید: می ۲۳و  ۲۲: ۱۰عبرانیان  -۳

مان را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که به آن معترفیم محکم نگه داریم، زیرا او که به ما هایو بدن

(. با شسته شدن در خون مسیح که منجی دنیاست، ما )نقل از انجیل شریف« کند.های خود وفا میوعده داده است، به وعده

 ایم. گناهان ما برداشته شده است. ایم و حال وجدانی بدون گناه داریم. با بخشیده شدهپاک شده

 

 شکر و سپاس خود را به حضور خداوند ببرید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

کشید، اما حکایتی که در کتاب برای قوم اسرائیل، سفر از مصر به سرزمین وعده نبایستی بیش از دو ماه طول میمقدمه: 

حاکی از آن است که مردم همچنان  ۱۱دهد. نگاهی سریع به اعداد وتی را گزارش میاعداد ذکر شده است، مدت زمان متفا

بینیم که حتی خواهر و برادر موسی می ۱۲در فصل داد. کردند اما هشدارهای ممتدی در اردو رخ میها شکایت میاز سختی

 ت. کنند. چنین اختالف نظرهایی خشم خدا بر علیه مردم برانگیخبر علیه او صحبت می

مقدس پیدا هزاره سفر کرده و در آنجا اقامت نمودند. جای هزاره را در نقشة کتابقوم اسرائیل کوه سینا را ترک گفته به سوی 

 شود. وقت آن است که ببینیم چه وقایعی رخ خواهد داد. کنید. در این زمان، داستان ما از اینجا شروع می

 

 را مطالعه کنید.  ۲۵-۱: ۱۳اعداد تکلیف: 

 

 طرحتمرین: 

 ی داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خدا چه دستوراتی به موس۱آیة  -۱

 الف. این سرزمین چه ویژگی دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــفرستادند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. چه کسی را بایستی می 

 : چه کسانی از صحرای پاران فرستاده شدند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲آیة  -۲

 توجه کنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۶و  ۸الف. لیست اسامی داده شده است. به ویژه به آیات  

 است. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶که باید به او دقت کنید در آیة ب. جاسوس دیگری  

 : موسی چه دستوراتی به این افراد داد؟ این افراد برای بررسی چه چیزی رفته بودند؟ ۱۷آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۱۸الف. آیة  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹ب. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۹پ. آیة  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰ت. آیة  

 : آنها ماموریت خویش را انجام دادند. چه چیزی با خود آوردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴تا  ۲۱آیات  -۴
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 : برای چه مدتی رفته بودند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۵آیة  -۵

 

 را مطالعه کنید.  ۳۳-۲۶: ۱۳اعداد تکلیف: 

 

 جاسوسان با گزارش خود بازگشتند. تمرین: 

 این رهبران چه گزارشی دادند؟  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. مثبت: ــــــــــــــــــــــــ 

 ب. منفی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــآمده توجه کنید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۸که در آیة « اما»پ. به کلمة  

 صحبت کرد. او چه مقامی داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۰کالیب در آیة  -۲

 مقام سایر افراد چه بود؟ چگونه انتخاب کردند که دیگران را تحت تاثیر قرار دهند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، خود را چگونه پنداشتند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۳بر طبق آیة  -۴

 

؟ نیروهای محرکه کدامند؟ این رهبران از طرف موسی فرستاده شدند که سرزمین را جستجو اینجا چه خبر استبازتاب: 

کننند و چند مسئله را بررسی نمایند. آیا به آنها مسئولیت دادند که تصمیم بگیرند که قوم اسرائیل باید بروند و زمین را تصاحب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه امری را روشن ساخت؟ خداوند چه گفت؟ ــ ۱کنند؟ در آیة 

ای بود از جانب خداوند. و او وعدة خود را با اجداد آنها برقرار و حفظ کرده بود. قوم اسرائیل ناگزیر نبودند این سرزمین هدیه

عالم نمایند که این سرزمین به آنها توانستند زمین را در اختیار بگیرند و اکه قیمتی بپردازند. بدون هیچ کار و مسئولیتی می

رسد که چنین تصویری مشاهده تعلق دارد. البته به این صورت نبود که نبایستی برای گرفتن سرزمین بجنگند اما به نظر می

ه اشتباه کردند! خداوند گفت ککردند، تنها یافتند. شود. این مامورین خود را در مقابل قومی که در آن سرزمین زندگی میمی

زد. هیچ کالمی دربارة اینکه دهد. و خداوند قهرمان برندة آنها بود و بر علیه دشمن دست به نبرد میاین زمین را به آنها می

 ستیز کنند شنیده نشد. قوم اسرائیل به تنهایی باید 
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ما باید برویم و زمین را تصاحب کنیم، زیرا »در این مرحله کالیب تنها سخنگو بود. کالیب از جانب خود به مردم اعالم کرد: 

دانست که دیگران از آن کنید که کالیب چه چیزی را میفکر می(. ۳۰توانیم این کار را انجام دهیم )آیة بدون تردید می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیدند؟ کرد که دیگران نمیمشاهده میاطالع بودند؟ او چه امکانی را بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رویم اما اکثریتی وجود دارد. تفکر دموکراتیک با حکومت اکثریت موافقت دارد. اکثریت برنده است. حتی اغلب تا آن حد جلو می

 گوید. چه نیازی بود که خبر بدی دربارة سرزمینی که در آن تحقیق کرده بود گزارش دهند؟ گوییم اکثریت درست میکه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کنید؟شما چگونه فکر میکاربرد: 

 آمدید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید که تنها صدا به شمار میآیا در شرایطی بوده -۱

گویید، به هر کاری اید که با اکثریت موافقت کنید و برای آنکه دیگران باور کنند که شما راست میآیا در شرایطی بوده -۲

 است بزنید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد، خودداری دانستید خدا به شما میزمانی را به خاطر آورید که ترس بر شما غلبه نمود و از دریافت چیزی که در دل می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردید و اجازه دادید که ترس برنده شود و برای شما تصمیم بگیرد؟ ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهید؟ چرا؟ ـــــــــــــــــــــــکنید؟ به چه رای میکنید از چه کسی جانبداری میدر این مرحله از داستان، فکر می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دهی تو کسی هستی های بیشماری مرا برکت مین بیندیشم که در زندگی من حضور داری. تو از راهخداوندا، بگذار به ایدعا: 

هایم. و زمانی که الزم است ندای شجاعت باشم، باشد و نه بر ترسدهی. بگذار نگاهم بر تو ها را به من میکه تمام نیکویی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به من قدرت و شهامت بده که با اطمینان به پیروزی تو صحبت کنم!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 یابد...سرگذشت ادامه می

 

 را بخوانید.  ۲۵-۱: ۱۴اعداد تکلیف: 

 

 انگیزی!چه رویداد غمتمرین: 

 سازد توجه کنید. آشکار می ۴-۱کلمات و عباراتی را که شخصیت ضعیف قوم اسرائیل را در آیات  -۱

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــت. ـــــــــــــــــــــــــــــ  پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ث. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی به بار آورده بود. آنها طعمة تصورات های نامطلوبی که در اطراف منتشر شد، خرابیگزارش مامورین و گزارش -۲

کردند که بهتر است به مصر برگردند. همه آماده بودند که و فکر می« اگر فقط» آمیز خود گشتند و فریاد بر آوردند کهمبالغه

 العملی نشان دادند؟ گردیم. موسی و هارون چه عکسهر کسی جداگانه به راه خود رود. ما با رهبری جدید بر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمل آنها چه بود؟ و آنها چه گفتند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( عکس۶چه کسی به آنها پیوست؟ )آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آنها چه هشداری دادند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۹چه نصیحتی کردند؟ )آیة  -۵

 گوید؟ ظاهر شد. خدا چه می« جالل خداوند»صحبت شورا دربارة سنگسار کردن آنها به معنی مرگ بود. در آن مرحله  -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. تا چه مدت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. تا چه مدت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. من خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



77 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. من خواهم ـــــــــــ 

 را دوباره بخوانید.  ۱۰و  ۹: ۳۲ایم؟ خروج خبر مشابهی قبال نشنیدهآیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــآورد؟ کالم آخر چیست؟ موسی چه چیزی را به حضور خداوند می ۱۶-۱۳: ۱۴در اعداد  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند که قدرتش را کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او از خدا درخواست میموسی برای چه شفاعت می -۸

شان دهد. موسی درخواست نمود که خدا شخصیت خود را یعنی شخصیتی که خداوند در کوه سینا به موسی آشکار نمود، ن

 نشان دهد. 

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا دربارة خودش چه می ۷و  ۶: ۳۴در خروج  -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، موسی دربارة خدا چه می۱۸: ۱۴در اعداد  -۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسی چه چیزی درخواست می ۱۹در آیة  -۱۱

اند و تنبیه این آمیز داشتهرفتار اهانتام. با این حال، آنچه را که تو )موسی( درخواست کردی به آنها داده»گوید: خدا می -۱۲

 بود: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه کسی از این محکومیت معاف شد و خدا دربارة او چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه آنها گفت که چه کار کنند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خدا ب۲۵آیة  -۱۴

 

 را بخوانید.  ۴۵-۲۶: ۱۴اعداد تکلیف: 
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 تمرین: 

چه « این جماعت شریر»گوید که جریمة شکایت و نارضایتی در چند آیة بعدی خداوند در ادامه به موسی و هارون می -۱

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۵-۲۶خواهد بود. به آنها چه گفت )آیات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــ۳۷-۳۶ی تحقیق و بررسی فرستاده بود، چه اتفاقی روی داد؟ )آیات برای افرادی که موسی برا -۲

 (.۳۸اما، خدا زندگی ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــ را حفظ کرد )آیة 

 بود؟  سپس موسی هر آنچه را که خدا گفته بود با جماعت در میان گذاشت. پاسخ آنها چه -۳

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۹الف. آیة  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۰ب. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۴۰پ. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسی گفت که مجازات نافرمانی آنها چه خواهد بود؟  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــالف. چرا شکست بخورند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. در چه مورد سقوط کردند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به افرادی که نافرمانی را برگزیدند، گفته شد که خدا و موسی و یا صندوق عهد با آنها نخواهد بود. اما به هر حال به راه  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه بود؟اش چخود رفتند. نتیجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما گناه »ودند که خدا طرف آنهاست. آنها فرض کردند که گفتن اینکه رود و معتقد بند که خدا با آنها میآنها فرض کرد

 کافی است و گناه هیچ مجازاتی ندارد. « ایمکرده
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 بازتاب: 

اید کافیست اید که اعتراف به گناه و اشتباه و متاسف بودن از اینکه راه نادرستی را در پیش گرفتههیچوقت احساس کرده -۱

شد؟ عصبانی شدن اشتباه است؟ خشم خود که شما را از مجازات گناه معذور سازد؟ آیا خدا نبایستی از این مردم عصبانی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوشید؟ کند که در درون میه قدری عصبانی میرا در نظر آورید. چه چیزی شما را ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه چه دلیل خداوند در این دروس خشمگین بود؟ ــــــــــــــــ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آیا عقیده دارید که حق داشت عصبانی باشد؟ چرا؟ چرا نه؟ -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خداوندا، یک بار دیگر »گوید: رسد که مینماید. به نظر میخدا را توصیف می ۱۸: ۱۴موسی در اعداد به حافظه سپردن: 

را روی کارت  ۱۸کند. آیة داند تکیه میستی، موسی بر واقعیتی که از شخصیت خدا میاما با چنین درخوا« آنها را ببخش.

یادداشت خود بنویسید و این کلمات را به حافظه بسپارید. بگذارید این کلمات همواره شما را از آرامش خداوند اطمینان بخشد. 

همانطور که در عبادت هستید، خداوند است.  خداوند دیر خشم است. مهربان و بخشندة گناهان و خطاهاست. این خصوصیت

توانید برای توصیف خداوند استفاده کنید. شاید کلمة دیگر در به این کلمات بیندیشید و فکر کنید که چه کلمات دیگری را می

ان به خاطر باشد. پس وفاداری خدا را نسبت به قوم اسرائیل به یاد آورید و وفاداری او را نسبت به خودت« وفادار»وصف خدا 

 آورید در دفتر یادداشت خود بنویسید. آورید. هر آنچه را که به خاطر می

 

 آورید، قلب خود را برای ستایش و شکرگزاری از او آماده کنید.ها و وقایع زندگی خود را به یاد میهمانطور که داستاندعا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

تر از موسی کسی وجود آموختیم که فروتن ۳: ۱۲شاید فکر کنیم که موسی بهترین شخص روی زمین بود. در اعداد مقدمه: 

آور بدانیم که او نیز خطا کرد. برای همة ما تعجتوانیم بیاندیشیم که او هرگز خطایی نکرد و گناهی از او سر نزد. مینداشت. می

رهبری او فقط قادر بود که مردم را به این سرزمین است که بدانیم موسی هرگز اجازه نداشت به سرزمین وعده قدم بگذارد. 

 کند که وارد شوند و آن را تصاحب نمایند. 

 

 را مطالعه کنید و دریابید که چه چیزی مانع از ورود موسی به سرزمین وعدة کنعان بود.  ۱۳-۱: ۲۰اعداد تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه مشکلی وجود دارد؟  ۲: ۲۰بار دیگر، در اعداد  -۱

 بار دیگر، چگونه مردم به آن شرایط پاسخ دادند؟ شما انتظار دارید که چه بگویند و چه بکنند؟ ـــــــــــــــــــــــــــ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 پرسش کاربردی: 

 زمانی که شما در بحران هستید، مردم دیگر انتظار دارند که چه بکنید و چه بگویید؟ شیوة برخورد شما چگونه است؟  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تواند شخصیت خدا را در چنین موقعیتی آشکار کند؟ حت هستید؟ چه پاسخی میالعمل و پاسخ خود راآیا با عکس -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )ادامه دارد(تمرین: 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــ۶ه شدند به کجا پناه بردند؟ )آیة وقتی که موسی و هارون بار دیگر با حمالت مردم مواج -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه دستوری به موسی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــخدا گفت که چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱در عوض موسی چه کار کرد؟ )آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(؟ ۱۲چه اشتباهی رخ داد؟ موسی چه عملی انجام داد که خداوند را خشنود نکرد )آیة  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهیچ نظری می ۳: ۱۰آیا الویان 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳هایی که در مکان آنها بود چه نام داشت؟ )آیة آب -۶

 

بینیم که هارون نیز مرده اما قبل از می ۲۹-۲۲رد و در آیات کنیم که مریم در کادش م  مشاهده می ۱: ۲۰در اعداد مقدمه: 

شود. خداوند خواست که تمام جماعت بدانند چه کسی به عنوان کاهن اعظم جانشین هارون میمرگ هارون، خداوند می

کند. پس از آن میکند. الیزار لباس کاهنی هارون را به تن موسی و هارون و پسر هارون، الیزار را به باالی کوه احضار می

دانستند که او به مقام کاهن اعظم انتخاب شده است. هارون مرده بود و مردم روند. همه میموسی و الیزار به پایین کوه می

 روز برای او عزاداری کردند.  ۳۰به مدت 

 

 را مطالعه کنید.  ۹-۴: ۲۱اعداد تکلیف: 

 

 تمرین:

 شکایت آنها از چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵و  ۴ای است؟ در آیات حاال چه مسئله -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین بار تنبیه خداوند چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

 مردم به گناهان خود در حضور موسی اعتراف کردند. از او چه درخواستی نمودند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و، یک بار دیگر، موسی از جانب مردم به حضور خداوند آمد. خداوند چه دستوری به موسی داد؟ ــــــــــــــــــــــــــ -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هدف قرار دادن مار روی چوب چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۵

 ( ــــــــــــــــــ۹چه اتفاق افتاد؟ )آیة  ر داد موسی انجام داد و برای آنهایی که مار گزیدبنابراین، هرچه خداوند دستو -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خداوند وعده داد که  ۱۵: ۳ت تمام نوع بشر بودیم. در پیدایش شاهد نقشة خدا برای نجا ۳در آغاز پیدایش فصل تعلیم: 

ای خواهد آمد که بین خدای قدوس و انسان گناهکار آشتی برقرار خواهد کرد. حکایاتی که در عهد عتیق ذکر دهندهنجات

 ۲۱ی که در اعداد فصل شده است، اشاره به کسی دارد که صلح را مهیا کرده و ما را از اسارت گناه آزاد خواهد ساخت. داستان

شود. مرجع مقابلی از عهد بخش جهانیان میکند که به نام عیسای مسیح، فرزند خدا نجاتذکر شده، باز حکایت از کسی می

گذاری کرده و به ستون مرجع مقابل توجه کنید. مرجعی وجود دارد. مرجع مقابل را دریابید و آن را عالمت ۹: ۲۱جدید در اعداد 

 برگردید و این دو آیه را بنویسید: ۳باشد. به یوحنا فصل می ۱۵و  ۱۴: ۳ه یوحنا که مهیا شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند. و دربارة ادامه دهید. این چهار آیه دربارة عیسی صحبت می ۱۷و  ۱۶برای کامل کردن این درس به خواندن آیات 

ای متفاوت بلند کردند که یک صلیب بود. او را روی یک گوید. او را روی تختهمحکومیت و مردن عیسی روی صلیب می

به مار برنجی نگاه کردند، زنده های گزیده شده برای زنده ماندن اسرائیلی هنگامی کهصلیب بلند کردند تا همه بتوانند ببینند. 

دوزیم، ما نیز زنده خواهیم ماند. اما، زندگی برای ما خیلی بیشتر ماندند. بنابراین وقتی که برای زندگی خود به عیسی چشم می

 (. ۱۷-۱۶: ۳ت که با او داریم )یوحنا دهد، حیات ابدیساز زنده بودن در حیات انسانی است. حیاتی که او به ما می

 

دهنده به ما دادی، محبت تو دنیای ما را تسخیر کرد. موسی و قوم اسرائیل خداوندا، زمانی که عیسی را به عنوان نجاتدعا: 

بینیم و دهندة خود را میکنیم و نجاتشان را نجات دادی. ما به صلیب نگاه میبه مار نگاه کردند و تو با بخشش خود زندگی

حیاتی کامل و جاویدان با خودت باشد که روح تو به ما بصیرت بخشد که ببینم تو  ،بخشیخود به ما حیات میتو با رحمت 

 چگونه هستی و قلب ما را بگشاید که با اشتیاق تو را در آغوش گیرم به عنوان کسی که به ما حیات ابدی با خود بخشیدی. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درش ششم

 ای اسرائیل، بشنو
 برکت یافته – ۳۴-۱تثنیه 

 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 مقدمه

 ۳۴-۱: تثنیه ۶درس 

 بررسی تثنیه •

 گذشتهنگاهی به  •

 به یاد آوردن دعوت اسرائیل •

 هاها و لعنتمیراث اسرائیل: برکت •

 انتقال رهبری •

 مرگ موسی •

 من خداوند هستم! •

 فراخوانده شد که از هم جدا شوند •
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 مقدمه

بخش عمدة کتاب تثنیه دربارة وداع موسی با قوم اسرائیل قبل از انتقال مقام رهبری و مرگ او است. او از چه چیزی گفتگو 

دهد صحبت کرده باشد. در اوائل این درس مسائل گوناگونی کنید که او برگزید تا از آنچه را که انجام میکرد و چرا تصور می

دهید، تصور کنید که شما چه زید. زمانی که به گفتگوی موسی با قوم اسرائیل گوش میآمورا که موسی از آن سخن گفت می

های خود و افرادی که پس از شما خواهند بود در میان بگذارید. میراث شما برای مسائلی را مایلید با فرزندان و یا نوه

 تان چه خواهد بود؟ بازماندگان

رفت که از رهبر ر بیابان گذشت، تجربة دشواریست. از قوم اسرائیل انتظار میانتقال مقام رهبری پس از آن همه سال که د

چه کسی رهبر جدید پیروی کنند. مراحلی را که خداوند به وجود آورد تا این انتقال به آسانی انجام مورد توجه قرار دهید. 

 خدا برای او و اسرائیل چه بود؟ بخش مند بود؟ کالم اطمینانای بهرهانتخابی خداوند بود؟ از چه خصوصیات ویژه

رابطة خداوند با مردم اسرائیل به صورت گذشته برقرار بود هرچند که موسی دیگر با آنها نبود. او خدای آنها بود و ایشان قوم 

او بودند. این قوم به عنوان ملتی پارسا که محبوب خداوند بود از سایر اقوام جدا شده بود. فراخوانی و مسئولیت آنها همان بود. 

ایم. دریابید که پطرس مقدس در ی به عنوان قوم خداوند داریم که برای کارهای مقدس او تعیین شدهما نیز فراخوانی مشابه

گوید. بشنوید که به عنوان ایماندار عهد جدید با قلب شما چگونه صحبت اش به مسیحیان غیر یهودی چه میاولین نامه

 کند. می
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 ۱بخش 

دهیم. این خالصة پنج کتاب اول عهد عتیق یعنی تورات ای متفاوت انجام میدرس ششم مطالعات خود را به شیوهدر مقدمه: 

داند که زمین را تصاحب کنند. موسی میموسی با مردم طی چهل سال در بیابان به سر برد. آنها آماده هستند رود. به شمار می

گذارد. تثنیه آخرین ی شباهت زیادی دارد که برای مردم اسرائیل به جا میمیرد. کتاب تثنیه به ارثیة موسکه به زودی می

سخن او با مردم است. بدون مقدمه در فکر خود، اگر جای موسی بودید که در حال مرگ است، چه چیزی را مایل بودید با 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمردمی که به مدت چهل سال رهبری کردید در میان بگذارید؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های خاصی که مربوط به رهایی توان مورد بحث قرار داد. اما بخشبه خاطر داشته باشید که تمام محتویات کتاب تثنیه را نمی

خداوند وعده داده  ۲۱-۱۸: ۱۵(. سرزمینی که در پیدایش ۸: ۳کنیم )خروج قوم خداوند به سوی سرزمین است، بررسی می

 بود. 

 

 بررسی:

 محتوا مرجع
بررسی تاریخی مراحلی که خدا مردم را به صورت اجتماع  ۹-۱تثنیه 

 شکل داد. 

اگر اطاعت کنی، برکت خواهی یافت، اگر نافرمانی کنی،  ۲۸، ۱۲تثنیه 
 لعنت خواهی شد. 

 رهبری جدید برای جانشینی موسی تعیین شد. ۳۱تثنیه 

 دهد.موسی قبایل را برکت می ۵۲-۴۸: ۳۲تثنیه 

 مرگ موسی ۳۴تثنیه 

 

هنگام خواندن توجهی به جزئیات نکنید. اما سعی کنید که این سوال را پاسخ دهید: آخرین را بخوانید.  ۹-۱تثنیه تکلیف: 

 گوید؟کند، از چه چیزی سخن میباری که موسی با قوم اسرائیل صحبت می

 

سرگردانی در بیابان رخ داد. دهد، بررسی بعضی از وقایع مهم است که در دوران اولین کاری که موسی انجام میتمرین: 

ایم. سعی کنید بعضی از این وقایع ایم؛ بقیه را نخواندهکند، مطالعه کردهبعضی از وقایع را که موسی برای یادآوری انتخاب می

 و دستورات را به طور خالصه بنویسید. 
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 رویداد مرجع
  ۱۸-۹: ۱تثنیه 

  ۴۶-۱۹: ۱تثنیه 

  ۲۳-۱: ۲تثنیه 

  ۲۹-۲۱: ۳تثنیه 

  ۵-۴تثنیه 

  ۱۱: ۱۰-۷: ۹تثنیه 

 

 کنیم. دهد که به خاطر آوریم. اگر به خاطر نیاوریم، اشتباهات خود را تکرار مینگاهی به گذشته ما را یاری میتعلیم: 

 خواست مردم چه چیزی را به خاطر بسپارند هنگامی که بیابان را ترک گفته و صاحب زمین شدند.موسی می -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۰: ۴نیه الف. تث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵: ۵ب. تثنیه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۸: ۷پ. تثنیه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲: ۸ت. تثنیه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷: ۹ث. تثنیه  

 به کار برده شده است پیدا کنید و در دفتر خود بنویسید. این لیست شروع کار است. « به یاد آور»اوقات دیگری را که کلمة 

که الزم است تاریخ خود را به یاد آورند، زیرا بیشتر آن  چرا به خاطر آوردن انقدر اهمیت دارد؟ چرا موسی احساس کرد -۲

 بخش نیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانقدر رضایت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما به یاد داشته باشیم که نسلی که آزادی خداوند را از مصر و از طریق دریای سرخ تجربه کرده بود، مرده بود. کودکان بایستی 

ه ها را دوره کرد، وقایع مهم در زندگی اسرائیل را کرا که بخشی از تجربة والدین آنها بود بدانند. موسی داستانهایی داستان

 کودکان بایستی بدانند و به یاد آورند، با والدین بازگو کرده بود. این میراث آنها بود، این یادگار آنها بود. 

چه خوب، چه بد و زشت. آنهایی را که موسی برای حفظ کردن برگزید، در شورای عمومی  –ها بایستی بازگو شوند حکایت

ها ای وجود ندارد، هیچ اشتباهی را نباید با دروغ و بهانه پنهان نمود. گذشتهانهاعالم کرد. و مردم بایستی بدانند هیچ چیز محرم

 همانطور که رخ داده بود بایستی نقل شود. 
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ها سرگذشت بازخرید و کفارة ملت را در بر دارد. این این داستانحکایات قوم اسرائیل بیش از آن بود که به ترتیب نقل شود. 

دهد چگونه خدا آنها را برگزید، آزاد کرد، و به آنها تجربة زندگی بخشید. این ها شامل وقایعی است که نشان میداستان

ن وعده رسانید. این حکایات کنند که چگونه خدا آنها را تحت فرمان خود آورد و چگونه آنها را به سرزمیها نقل میداستان

ها از محبت خدا و وفاداری او نسبت به آنها شان رهایی یافتند. این داستاننشان از آن دارد که چگونه از چنگال دشمنان

گوید. ها دربارة کار بازخرید خداوند میگوید و چگونه وعدة خود را که به اجدادشان داده بود به تحقق رساند. این داستانمی

 حکایات بایستی در یادها بماند تا مردم فراموش نکرده و به خدایان دیگر روی نیاورند.  این

 

 کاربرد: 

نویسیم، لیست خرید آذوقه کنیم. لیست )کارهای الزم( را میما افرادی هستیم که برای هر کاری یک لیست درست می -۱

اید که از کنیم تا فراموش نکنیم. آیا در نظر گرفتهین کار را میآوریم. او یا اماکنی که باید برویم و دیدن کنیم، به وجود می

کنند، هایی را مایلید برای آنها که بعد از شما زندگی میچه داستان خواهید دیگران به یاد آورند لیستی تهیه کنید؟اموری که می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبازگو شود. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــآیا شهامت آن را دارید که در لیست خود از خوب و بد و زشت نام ببرید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشنوند چه میپردگی شما به آنهایی که داستان شما را میصداقت و بی -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوید؟ آنها چه چیزی را ها چه چیزی را دربارة رابطة شما با خدا و محبت عظیم او برای شما به دیگران میاین داستان -۴

 ند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوییگران میدربارة بخشش گناهان خودتان به د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد. اما در میان گذاشتن این امور به فی را نشان نمیصداقت در گفتن رویداد بد و زشت، فقط به منظور بد و زشت هد -۵

شنوند دهد که در ایمان آنهایی که میالقدس فرصتی میمنظور اشاره کردن به کار بخشش خداوند در عیسای مسیح، به روح

ارة محبت خدا و آیند دربکار کند. بخشش خداوند را در زندگی خود شهادت دهید. چه چیزی را مایلید آنها که بعد از شما می

 بخشش او بدانند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



89 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 
 

گناه تو در ای. تو مرا از اسارت گناه آزاد نمودی و قدرت بخشیدی که به عنوان فرزند بیدا، تو به من وفادار بودهخداوندعا: 

اند. به من خواهی همه بدانند که بخشیده شدهآمیز با تو از طریق پسرت عیسای مسیح، زندگی کنم. تو میای محبترابطه

های من دربارة شخصیت تو ان نقل کنم تا میراث آنها شود. باشد که داستانشهامت بده که داستان بخشش تو را برای دیگر

سخن بگوید. تو خدای من هستی و من فرزند تو و وارث حیات ابدی با تو هستم. برای این نعمت از تو سپاسگزارم و تو را 

 کنم. ستایش می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

آموزیم که خداوند برگزید که با قومش از طریق قانون ارتباط برقرار کند. دستور او این بود که باید در عهد عتیق میتعلیم: 

نگوید  خواست توضیح داد. دستوراتش را کامال توضیح داد که هیچکسزبانی ساده آنچه را که میاز قانونش اطاعت شود. و با 

فهمد. در تاریخ اسرائیل مشاهده کردیم، مردم در یک دوره اطاعت کرده و پس از آن نافرمانی کردند. خداوند معنی آن را نمی

آلود خود برگشتند. احتماال کنند. اما پس از آن، دوباره به راه گناه آنها را مجازات نمود، توبه کردند و تعهد کردند که درست رفتار

ها به سر ببریم، در زندگی افتد. اگر در اطراف بچهآورد. زیرا در زندگی خودمان نیز اتفاق میاین مراحل ما را به تعجب نمی

سازد تا اموری تر میاخته است، برای ما جالبکنیم. گناه اغلب اوقات اشتباهات و آنچه را که خدا ممنون سآنها نیز مشاهده می

کند که قوم خدا که خداوند خواستار آن است. نبرد بین خدا و شیطان همیشه وجود دارد. شیطان از دروغ و فریب استفاده می

کند. ستفاده میطلبد و از هر کاری برای اسارت و نابودی ما ارا به دنیای شرارت و فاسد خود جلب نماید. اهریمن روح ما را می

جنگد. او برگزید که قانون خود را به ما بدهد که ما بد و خوب را سازد. او برای ما میاما از سویی خداوند ما را پیروز می

خواهد که ما آزاد شویم و زندگی کامل و آزادی داشته باشیم. چه تفاوت و از مجازات گناه محفوظ باشیم. او می بشناسیم

 و دشمن وجود دارد! ای بین این دعمده

گیریم و طعمة افراد های نادرست میجالب توجه است که قوم خدا قادر نیستند که دستورات خدا را به جا آورند. ما تصمیم

شویم. این دو دشمن در درون ما با هم در ستیز هستند. شویم. ما به چیزهایی که بر خالف قانون خداست جلب مینادرست می

ها و رفتارشان نفرت داشته باشیم. اما در عین حال باید اعتراف کنیم که ما درست توانیم از اسرائیلیم. میما میدان جنگ هستی

در کالم خود وفادار بود و خدا ها آیا خدا نیز با آنها همانطور رفتار کرد؟ مثل آنها هستیم. اما، علیرغم رفتار نامناسب اسرائیلی

که آنها خدایان دیگری را پرستش کردند، او خدای آنان باقی ماند. حتی هنگامی که با اش هرگز تغییر نکرد. حتی وقتی وعده

شکایت کردن و غرولند ناسپاسی خود را نشان دادند، او همچنان خدای آنها باقی ماند. آنچه که آنها کردند نشانی از شخصیت 

دهد که ارادة آزاد خود را به جا آورند و خدای ی میدانست که نافرمانی به آنها فرصتطلبید زیرا میخدا نبود. او اطاعت می

دیگری داشته باشند. محبت خدا برای آنها باعث شد که خدا قانون را به وجود آورد و اطاعت کامل از آن قانون را بخواهد. اگر 

 کرد. کردند، خدا از روی محبت ایشان را مجازات میقانون را رعایت نمی

 آموزیم.مقدماتی، آنچه را که خدا از طریق موسی در مورد اطاعت و نافرمانی، برکت و لعنت به مردم نشان داد میبا این تعلیم 

 

 را بخوانید. ۲۹-۲۶: ۱۱تثنیه تکلیف: 

 

 تمرین: 

 ـــــــقوم اسرائیل چه امکاناتی داشتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۶در آیة  -۱
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 ، برکتی است. ۲۷در آیة ...« ــــــــــــــــــــــــــ شما ــــــــــــــــــــــــــــــ » -۲

 رود. لعنت به شمار می ۲۸در آیة ...« ــــــــــــــــــــــــــ شما ــــــــــــــــــــــــــــــ » -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ این امر به قدر کافی روشن و واضح است. در نظر اول، شما کدام را انتخاب می -۴

دهد. چرا خدا این هشدار را تکرار رسد که خداوند مدام در مورد خدایان دیگر هشدار میمیدر طول تاریخ اسرائیل به نظر  -۵

 فهمند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ چه چیزی را نمیمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که کارهایی که ممنوع شده است، همان کارهایی است که ما میل به انجامش داریم. اسرائیل میل به انجام گفته می -۶

 ــــــــــــــــــــــچه کاری داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدانست اگر اسرائیل موقعیتی داشته باشد، انجام میبود که خداوند میچه کاری  -۷

دهد تا زمانی که در سرزمین وعده به سر ببرند، خدا نشان قابل رویتی جلوی مردم قرار می ۲۹جالب است که بدانیم در آیة  -۸

 هایی را که خدا برای آنها مقرر کرده است در نظر داشته باشند. دو کوه در سمت غربی کشور بودند. یکی کوه ها و لعنتبرکت

کرد و کوه دیگر ــــــــــــــــــ بود و دیگری ـــــــــــــــــــــ . یک کوه ـــــــــــــــــــــ اعالم می

 شدند.ها به منظور یادآوری قابل رویت برای مردم محسوب میاین کوهنمود. ـــــــــــــــــــ اعالم می

 

 را بخوانید.  ۲۸تثنیه تکلیف: 

 

 تمرین: 

اما، در ضمن مطالعه هایی که در این فصل ذکر شده است نخواهیم داشت. ها و لعنتما توجهی به هر یک از برکت -۱

 رسد که خداوند نگفته باشد؟ وعده داده است، چیز دیگری به نظرتان می ۱۴تا  ۱هایی را که خدا در آیة برکت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها برای کسانی است که از شود بیشتر است. تمام این لعنتهایی که برای نافرمانی، حادث میجالب توجه است که لعنت -۲

  ر مشخص نیست؟ ظاگر چنین عاقبتی در پیش است، راه درست زندگی به نکنند. فرمان خدا سرپیچی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کند که اگر به در این مرحله چند لحظه به موسی بیاندیشید. او از صمیم قلب و صمیمانه با مردم صحبت میبازتاب: 

موسی از د. کنناند و به موضوعات دیگر فکر میانگیز است، یا از همة این قوانین خسته شدههای او گوش دهند حیرتحرف

 گر نامید. موسی فقط قادر بود کالم خدا را به آنها بگوید. شق و آشوبشخصیت این مردم آگاهی داشت. خداوند آنها را کله

دانید مایل آیا شرایطی در زندگی شما وجود دارد که با کسی از صمیم قلب گفتگو کنید و بخواهید او را از آنچه که می -۱

 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاست انجام دهد باز داری

اغلب اوقات، از عهدة ما خارج است. خداوند به آدم و حوا در باغ عدن آزادی انتخاب داد. آنها اختیار داشتند که از خدا اطاعت 

ایم و یا نافرمانی کنند. نافرمانی را برگزیدند. از آنجا که گناه وارد قلب ما شده است، ما اختیار و آزادی اطاعت را از دست داده

توخالی است. ما نیز مانند قوم اسرائیل بارها انتخاب کردیم که نافرمانی کنیم. تنها با فیض خداوند و از اعمال ما ظاهری و 

طریق قدرت او که در عیسی و اطاعت کامل او داریم، قادر هستیم که خدا را با تمام قلب، روح، جان و فکر خود دوست بداریم. 

کند. بار دیگر، ما با فیض بخشد و رابطة ما را با خویش بازسازی میما را میکنیم، کاری میهرگاه در محبت و اطاعت از او کم

 برداری نماییم. او قادر هستیم که او را دوست بداریم و از او فرمان

دانید که به شخص دیگر آزادی کامل برداری اعتراف کنید در حالیکه همیشه میتوانید به اشتیاق خداوند برای فرمانآیا می -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرداری کنند یا نکنند؟ شده است که فرمانعطا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شان ببخشد. او مجازات آنها را تحمل نمود که نتایج گناهان آنها بود. ئیل را علیرغم انتخابخداوند ایستادگی کرد که قوم اسرا

 و علیرغم عدم وفاداری آنها، نسبت به آنها وفادار ماند. این امر چه تاثیر یا نقشی در روابط شما دارد؟ ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ای خداوند قادر مطلق، پدر رحیم و بخشنده، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 را بخوانید.  ۸-۱ :۳۱تثنیه تکلیف: 

 

 زمان آن فرا رسیده است که عصای رهبری به شخص دیگری انتقال یابد. تمرین: 

اش را در خانة ـــــــــــــــــــــ گذراند. موسی چند سال دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــ اولین چهل سال زندگی -۱

دومین چهل سال زندگی را در سرزمین ـــــــــــــــــــــــ به عنوان چوپان سپری نمود. و، سومین چهل سال را به 

 . رهبری ــــــــــــــــــــــــ پرداخت

اند. او نمایندة قابل رویت ها مردم فقط یک رهبر داشتهچهل سال مدت طوالنی برای رهبری کردن است. تمام این سال -۲

ای بود که خداوند داوری خود را بر فرعون قرار داد. او به عنوان میانجی بین طرفین خداوند برای آنها بود. او به عنوان رهاننده

کرد. او دشواری مسئولیت را به دوش کشید و شکایات مردم را داد. مشکالت را برطرف میمیف است که در اردو رخ اختال

خواست مردم را نابود کند، قرار گرفت و از خدا خود و هارون تحمل نمود. او به عنوان رابط بین خدا، زمانی که خدا میبر علیه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حائز اهمیت است؟ درخواست کرد آنها را ببخشد. رهبری جدید! چرا این مسئله بسیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلیل دیگرش برای احتیاج « کنم.من کهنسال و خسته هستم. دیگر قادر نیستم شما را رهبری »گوید: موسی در واقع می -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲به یک رهبر جدید چه بود؟ )آیة 

 ــگوید؟ ـــــــــــــــــــچه می ۳موسی برای رسیدن به سرزمین وعده از رودخانة اردن عبور نخواهد کرد، اما در آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (۴-۳موسی به مردم گفت که خدا کارهایی انجام خواهد داد که او هرگز قادر نیست انجام دهد. چه کاری؟ )آیات  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواست آنها از رودخانه عبور نخواهد کرد، اما خداوند با آنها است و با آنها عبور خواهد کرد. او میموسی به آنها گفت که او با 

همراه نخواهد بود، کسی که آنها که همه بدانند که خداوند آنها را به آن مکان رسانده است. و هر چند که او )موسی( با آنها 

 را تا اینجا آورده است با آنها خواهد بود. 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷و  ۳کسی یوشع را به عنوان رهبر جدید به آنها معرفی کرد؟ )آیات  چه -۶
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 سخنان موسی به مردم است: ۶آیة  -۷

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. باش  

 نکن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. خداوند  

 ت. او هرگز نخواهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 کند:موسی با یوشع صحبت می ۷سپس در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. باش ــــــــــــــــــــ 

 ب. تو آنها را خواهی گذاشت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــپ. خداوند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت. او هرگز نخواهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نکن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نکن. ث.  

 دهد:خداوند به یوشع دستور می ۲۳در آیة 

 الف. باش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. برای تو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. و من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انتقال رهبری انجام شده است. یوشع انتخاب شد که آنها را به سرزمین وعده رهبری کند. هرچند که این رهبران با هم  -۸

ه دل راه تفاوت داشتند، اما خدا تغییری نکرد. او به یوشع وفادار ماند همانطور که به موسی وفادار بود. او نبایستی هراس ب

 دهد. 

 

ایم قدرت موسی با قدرت با مردم صحبت کرد. این سخنان ما را در کاری که برای آن فراخوانده شدهبه خاطر سپردن: 

به حافظه بسپارید. در را روی کارت یادداشت بنویسید و این آیه را  ۶: ۳۱دهد. این کلمات را باید به خاطر سپرد. تثنیه می

اند که دیگران را در ه با این کلمات کسی را در رهبری تشویق نمایید. اغلب مردم فراخوانده شدهجستجوی موقعیتی باشید ک

محکم و شجاع باش. ترس »ای در راه است. آنها را با این کلمات: هایی رهبری کنند که خطرات بسیار و عوامل ناشناختهزمینه
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او »و وعدة خداوند را به آنها گوشزد کنید: « خداوند با شما است.»تشویق نمایید. به آنها یادآوری کنید که « به خود راه نده

 « کند.هرگز شما را ترک نخواهد کرد و یا شما را فراموش نمی

 

 کاربرد: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة رهبر جدید چه احساسی دارید؟ آیا پذیرفتن آن دشوار است؟ چرا؟ چرا نه؟  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردند و پس از آن ا انجام داد. او مردم را برکت داد که به زودی زمین جدید را تصاحب میموسی در حضور همه این کار ر

 کرد. یوشع را برکت داد که پیشاپیش آنها به عنوان رهبر حرکت می

سپارد. به یوشع و مردم هر دو گفته بودند که خداوند شاهان سرزمینی که باید آن را تصاحب کنند، به دستان آنها می -۲

آمده است. ما این حکایات  ۳و  ۲ذشت شکست دادن پادشاهان صیهون )هشبان( و اوگ )باشان( توسط اسرائیلیان در تثنیه سرگ

را مطالعه نکردیم اما بسیار مهم است که بدانید که خدا دل پادشاه صیهون را سخت نمود که با شکست او خداوند ترس و 

 اید. سپس خداوند اسرائیلیان را به باشان آورد و ایشان همه را نابود کردند. ها ایجاد نموحشتی از اسرائیلیان در تمام ملت

اوقات سختی در پیش بود. اوقاتی که نیاز به نیرو و شجاعت آنها بود. زمانی بود که مردم با رهبرشان بایستی همکاری  -۳

تواند صلح و هماهنگی، اتحاد نفوذ شما می هایی دارید که در آننمودند. چه فرصتکردند و از دستورات خداوند پیروی میمی

 کاری به نفع عموم، تاثیرگذار باشد؟ روحانی، آگاهی و همکاری بین یک گروه و رهبرش را در هنگام 

 

از یوشع خواستی که قوی و شجاع باشد. تو به او وعده  ۲۳: ۳۱در تثنیه خداوندا، تو مردم را با رهبری جدید برکت دادی.  دعا:

رساند. و، تو وعده دادی که همیشه حضورت با او است. امروز، خداوندا، زمانی که او مردم را به سرزمین موعود میدادی که 

خواهم به من قوت و شجاعت بدهی تا کارهایم را انجام دهم و بدانم که وعدة کنم، از تو میبه کارهای خود رسیدگی می

 کنی سپاسگزارم. دهی که بدانم تو هرگز مرا ترک نخواهی کرد و فراموش نمیاز آرامشی که به من میم. رحضور تو را با خود دا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 را مطالعه کنید.  ۵۲-۴۸: ۳۲تثنیه تکلیف: 

 

 وقت آن است. تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید کجا برود؟ خدا به موسی می ۴۹در آیة  -۱

 آنجا باید چه کار کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاق دیگری در آنجا رخ میخدا به موسی گفت چه ات -۳

 گوید که چرا او و هارون قبل از وارد شدن به سرزمین موعود خواهند م رد:( خدا به موسی می۵۱بار دیگر، )در آیة  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۱ 

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنابراین، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۵

 

 را مطالعه کنید.  ۳۴تثنیه تکلیف: 

 

 را دریابید.  ۳-۱های کنند که حدود و حوالی آیهها به شما کمک مینقشهتمرین: 

شرق آن کوه نبو قرار دارد. از کوه نبو را پیدا کنید. در انتهای شمال دریای مرده )دریای نمک( اریحا را خواهید یافت. در  -۱

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱این مکان، خداوند چه چیزی را به موسی نشان داد؟ )آیة 

 دهد، اماکن زیر را پیدا کنید:قبیله را نشان می ۱۲که جاسازی سرزمین از طرف ای در نقشه -۲

ید در شمال دریای مرده )یا دریای نمک( قرار دارد و در شرق رود اردن است. دان جل –الف. از جلید تا دان 

 شهری در دور دست شمال نزدیک کوه هرمان است.

این بخش به قبایل نفتالی داده شد و تا شمال قسمت غربی رودخانة اردن ادامه  –تمام منطقة نفتالی ب. 

 دارد.
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افرایم و منسه پسران یوسف بودند. این قبایل زمینی را که در جنوب بین رود  –پ. قلمرو افرایم و منسه 

 اردن و دریای کبیر )مدیترانه( قرار دارد دریافت کردند. 

است در شرق دریای نمک و در این زمین، زمینی به نام نِگِو  یهودا قلمرو بزرگی –ت. تمام سرزمین یهودا 

 به قبیلة شمعون رسیده است. 

اریحا که پیش از این در نقشه یافت شد، نه چندان دور در انتهای شمالی دریای  –ریحا تا سوغر ث. از ا

 نمک قرار دارد و سوغر در قسمت جنوبی دریا واقع شده است. 

آسا، خداوند موسی را قادر ساخت که سرزمینی را که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داده بود، ببینید. به نحوی معجزه -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»گوید: داوند به موسی میخ

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اش را به موسی نگاه داشت، موسی درگذشت. خداوند او را در موآب دفن کرد. جزئیات وعدهالف. در حالیکه 

 نقل شده است چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶جالبی که در آیة 

 ــــــــــــــآموزیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــب. دربارة موسی، هنگامی که درگذشت چه می

 پ. برای چه مدتی اسرائیلیان در موآب ماندند؟ ــــــــــــــــــــــــ چرا؟ ــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به طور قطع، این زمان اندوهباری در تاریخ اسرائیل بود. زمان آن فرا رسیده است که به زندگی موسی تفکر نماییم بازتاب: 

ایم. ه یاد آوریم. به عنوان شاگرد تجربیات او را یکی پس از دیگری خواندهو معجزاتی را که خداوند از طریق او انجام داد ب

 ایم، بنمایید. کرده هایی که مطالعهقدری وقت را صرف تفکر و به یاد آوردن داستان

 زنانی را به یاد آورید که موسی را به صورت مردی که به رهبری تبدیل شد شکل دادند.  -۱

ها تا چادرهای ای عبرانی تا خانة فرعون، از چادرهای مدیانزندگی کرد، همة رویدادها از خانه به محیطی که موسی در آن -۲

 اسرائیلیان را به خاطر آورید. 

عصایی را که خدا از آن استفاده کرد تا داوریش را به مصر وارد آورد، و بازوی رحمت بر خاندان اسرائیل، برای جدا ساختن  -۳

 آسا.های معجزهآب از یک صخره، و نشان دادن سایر عالمات و نشاندریای سرخ، جاری ساختن 

 ، و لحظة پایین که نافرمانی کرده و غذا به پشه و مگس تبدیل شد. مرحلة باالیی که خداوند منا و بلدرچین فراهم نمود -۴
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نوشت و به موسی داد و همچنین  مرحلة باالیی را به خاطر آورید که خداوند با انگشتان خود قانون را روی دو لوحة سنگی -۵

 های سنگی را شکست. پرستی و عیاشی آنها، لوحهمرحلة پایین را به یاد آورید، زمانی که موسی با دیدن بت

 ای را در نظر آورید که جالل خداوند عبادتگاه را پر کرد. منظره -۶

واقعة مشخصی که معنی خاصی برای شما داشت چه بود؟ افکار کند. ها به ذهن شما خطور میبدون تردید سایر عالئم و نشانه

 خود را در میان بگذارید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرین: 

و حاال روزهای عزاداری به پایان رسیده است. زمان آن است که اسرائیلیان به راه و زندگی ادامه دهند و سرزمین را  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ دربارة یوشع چه می ۹تصاحب کنند. کالم خدا در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل مردم در برابر یوشع چه بود؟ عکس -۲

 خوانیم چگونه است؟ می ۱۲-۱۰آخرین نظریاتی که دربارة موسی در آیات  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

  ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ای بود که خداوند به اسرائیل داد، ای خداوند را برای موسی شکر گوییم. موسی هدیهبسیار مناسب است که برای لحظهدعا: 

ق این مرد برکات فراوان به آنها بخشید. فرصتی را صرف شکرگزاری و پرستش خداوند بکنید که رهبران مناسبی در و از طری

 خداوندا، زندگی به شما داده. رهبرانی که با جرات و شهامت خود حاضرند زندگی خود را به خاطر دیگران به خطر افکنند. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

من خدا هستم، خدای »شود، جملة الویان و در اینجا در تثنیه مرتبا تکرار مییک جمله که در تمام کتاب خروج، مقدمه: 

را انتخاب کنید و  ۱۹منظور از تکرار، اهمیت آن است. برای انجام دادن تمرینی جالب، یک فصل مثال الویان فصل « شما

رسیدید، زیر آن « م، خدای شمامن خدا هست»یا « من خدا هستم»تمام فصل را بخوانید. در ضمن خواندن هرگاه به کلمات 

 را خط بکشید. 

ث در کتاب تثنیه بحکند؟ این کلمات چه اهمیتی دارند؟ حال ما باید این سوال را مطرح کنیم: چرا خدا این کلمات را تکرار می

ا اگر اسرائیل کردیم که الزم است به خاطر آوریم و فراموش کردن چه خطری در بر دارد. همة ما تمایل به فراموشی داریم. ام

این به معنی شکست و نابودی این ملت است. نجات آنها بستگی به حقیقت این « من خدا هستم، خدای تو»فراموش کرد که 

 کلمات دارد. 

گیریم که خدا به در این بخش از مطالعه ما تاثیر این عبارات را نه تنها در زندگی اسرائیل، بلکه در زندگی خودمان در نظر می

 «.من خدا هستم، خدای شما»وید: گما می

 

 ای بکنیم. چه زمانی برای اولین بار شروع کردیم که این کلمات را بشنویم. بیایید دورهتمرین: 

پرسد تا به اسرائیلیان بگوید کند. موسی نام او را میخداوند از داخل بوتة سوزان با موسی صحبت می ۱۵-۱۴: ۱۳در خروج  -۱

 فرستاده است. خدا چه جوابی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه چه کسی او را 

خدا  ۸، و ۷، ۶، ۲بخشد. در آیات به موسی اطمینان می ۶پس از اولین برخورد موسی با فرعون، خدا دربارة خروج فصل  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ چه می

 ، چه کسی باید بداند که او خداست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷و  ۵: ۷در خروج  -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲: ۸وج اسرائیل چگونه بداند که او خداست؟ )خر -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۲و  ۱: ۱۰دانستند؟ )خروج د میخواست چه کس دیگری بداند که او خداست و از چه راهی بایخداوند می -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۲: ۱۲او چه کسی بود و چه داوری برای چه کسانی آورد )خروج  -۶

 خواست یادآوری کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا به چه کسی می ۱۸و  ۴: ۱۴در خروج  -۷
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا الزم دید به چه کسی یادآوری کند؟  ۱۲: ۱۶در خروج  -۸

 ، تکرار کنید! به یاد آورید که فراموش نکنید! یادآوری کنید و به یاد آورید! جهت به یاد آوردن

 

گوید. جالب این است شود که خدا مقدس است، این چیزیست که خدا دربارة خودش میگفته می ۴۴: ۱۱در الویان تعلیم: 

خواهد که مشخص و متفاوت را بخوانید. خداوند از قوم خویش می ۴۵و  ۴۴خواهد که مقدس باشیم. آیات که خدا از ما می

دهد که مردم خود را به عنوان قومی جدا از اشند. او دستور میدهد که خود را پاک ساخته و مقدس بباشند، او دستور می

ای خواند. از آنجا که او خدای ایشان است، آنها را به شیوهای از اندیشیدن دربارة خود فرا میدیگران بدانند. او آنها را به راه تازه

خواهد آنها را به سطحی باالتر و جدیدتر د! او میخواهد که مانند او باشنکند. او از آنها میجدید، و رفتاری متفاوت دعوت می

 در فکر کردن و دیدن خودشان به صورتی تازه، ارتقا دهد. باالتر از همه، او خدای آنهاست! 

 ۲۱: ۱۸کردند. به طور مثال، در الویان این چه معنی داشت؟ این به این معنی بود که آنها نبایستی کارهای دیگران را می

کردند. خدا از آنها خواست به نحوی متفاوت زندگی کنند دانیم که قوم هیتی فرزندان خود را برای خدای مولک قربانی میمی

و من خدا  سازد...ها داشتند، نام خدا را کثیف و آلوده میو گفت که چنین قربانی برای او و یا هر خدای دیگری که هیتی

ها انگیز هیتیگوید، قوانین و شرایط مرا نگاه دارید. از رسوم نفرتنگامی که خدا میگوید هچیزی مشابه می ۳۰هستم. آیة 

 ام. من خدا هستم، خدای شما. خود را آلوده نسازید. من شما را برای منظوری متفاوت فراخواندهدوری کنید. 

ند که برای ممانعت مردم از اعمال تمام قوانین خدا که در عهد عتیق ذکر شده و ما آنها را مطالعه کردیم، قوانینی هست

دادند. راه خداوند با آنها فرق داشت. راه خداوند پاک و مقدس است ها دستور میانگیزی وضع شده است که خدایان هیتینفرت

ها خواهد قومش نیز راه او را در پیش گیرند و مطیع بوده به عنوان مردمی پاک از سایر ملتزیرا خدا پاک و مقدس است. و می

 (. ۶-۵: ۱۹جدا شوند )خروج 

 

توان این امر را فهمید و تحلیل کرد؟ چگونه کسی بفهمد که راه دیگران، راه خدا نیست و خدا چنین چگونه میبازتاب: 

کردند. حتی در سال زیر نفوذ مصریان بودند و خدایان آنها را پرستش می ۴۰۰اسرائیلیان به مدت کند؟ چیزی را طلب نمی

گوسالة طالیی درست کردند. حال به زودی وارد  ۳۲کردند چنین خدایی درست کنند چنانکه در خروج فصل  بیابان سعی

 شناختند. پرستند و خدای اسرائیل را نمیبرند همه بتشوند و ملتی که در آن سرزمین به سر میسرزمین موعود می

من هستم، بود کدامند؟ چه چیزهایی خداوند آشکار کرد که  که خدا نشان داد که بدانند که او خدا است، او یهوه،چیزهایی  -۱

 نشان دهد او خدائیست که شایستة پرستش است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ها تفاوت دارد چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــهای خدایان دیگر ملتبعضی از چیزهایی که خدا گفت با شیوه -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانیم که چنین چیزی حقیقت ندارد زیرا او تنها صحبت نکرد کردند؟ میآیا آنها باید فقط حرف او را که او خداست باور می

کرد. خدای اقوام دیگر مرده بودند و سبب کند، عمل میدارد و محبت میبلکه برای آنها به عنوان خدایی که آنها را دوست می

کردند به نحوی زندگی کنند که خدای خشمگین را آرام زندگی کنند. مردم اغلب سعی میشوند که مردم با ترس و هراس می

کردند. خدای شان را قربانی میکردند که اغلب به صورت قربانی انسان بود و حتی فرزندانسازند. خدایان قربانی طلب می

 های متفاوت را در نظر آورید. اسرائیل چگونه تفاوت داشت؟ راه

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰دستوری داد؟ )خروج خدا چه  -۱

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷و  ۶: ۳۴شود؟ )خروج او چگونه توصیف می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶-۵: ۱۹خواهد؟ )الویان او چه می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را در طول قرون حفظ اش کند. او وعدهبرقرار نمود وصل می ۷: ۱۷خدا خود را با پیمان عهدی که با ابراهیم در پیدایش 

دهد که نماید. هیچ چیز بستگی به محبت آنها نسبت به او ندارد، او تنها محبت خود را که خدای آنها خواهد بود نشان میمی

 آنها نیز قوم او باشند. 

 

 کاربرد: 

باالتر ببرد، باالتر از حد معمول، خواند که از دیگران جدا باشید تا شما را از دیگران توانید بشنوید که خدا شما را فرا میمی -۱

 آمیز با خودش قرار دهد؟ کجا ممکن است در قلب شما اثر کند؟و در رابطة محبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدیدی را با خودش به شما نشان دهد، حیاتی با قدرتی تازه، هدفی نوین، حیاتی  فهمید که او مایل است زندگیآیا می -۲

 کند؟ ارزشمند، مهم و پر معنی؟ چگونه شما را به عنوان فرزند خود از دیگران جدا می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شان، خداوند است توصیف نمایید! اول پطرس را در نظر بگیرید. پطرس قدیس، مردمی که خدا، خدای مردمی که خدای -۳

 شود: هایی در زیر ذکر میکنم که تمام کتاب اول پطرس را بخوانید. نمونهکند. شما را تشویق میآنان است توصیف می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴: ۱الف. اول پطرس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۲: ۱ب. اول پطرس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳-۱: ۲پ. اول پطرس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۹: ۲ت. اول پطرس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲-۱۱: ۲ث. اول پطرس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۹-۸: ۳ج. اول پطرس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷-۶: ۵چ. اول پطرس  

خواهد خدای این کتاب حیات جدید به نظر شما چگونه است؟ به خاطر داشته باشید این فقط به این دلیل است که او می -۴

 شما باشد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خداوند اسرائیل را از مصر خارج ساخت. رهایی او برای ملت اسیر آزادی به ارمغان آورد. حاال آنها بایستی مردمی را تعلیم: 

(. خداوند آنها را در دستان اسرائیل قرار داد و پس ۱: ۷ند بیرون کند )تثنیه کردند و مالک آن بودکه در آن سرزمین زندگی می

ها از آنکه شکست خوردند، اسرائیل بایستی آنها را نابود کند. بایستی از خاطرات خود دور شوند و یا چیزی به جا بگذارند. بت

نباید قبل از او ست و خدای دیگری غیر از خدای آنها ا« من هستم»شد. شان بایستی شکسته و خورد میهای مقدسو سنگ

قادر باشد میراث ها به کار برد تا اسرائیل باشد. قدرتی که خدا برای آزاد ساختن قوم خویش به کار برد، برای بیرون کردن بت

 خود را دریافت نماید. 

 

مسموم شد، همانطور برای ما که در هدف خداوند در مورد قومش در موآب، برای تصاحب زمین، تماما به حافظه سپردن: 

کنیم. او کسی است که به اسرائیل هدف و ارزش بخشید. برای ما نیز همین های خود و اجتماعات اطراف دنیا زندگی میخانه

 ــــــرا بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶: ۷کند. کلماتی از تثنیه کار را می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آورد که چون خدا، خدای این آیه را روی کارت خود یادداشت کنید و سپس کلمات و یا عباراتی را بنویسید که به یاد شما می

 خواهد خدای شما باشد! بگیرید که این خدای قدوس، این خدای محبت می شماست، شما کیستید؟ جشن

 

توانم بکنم. تو خدای من هستی و من فرزند تو هستم. این رابطه فقط به خاطر کاری جز ستایش و شکرگزاری از تو نمیدعا: 

ردان خواهم بود. اما، تو مرا از آن تو وجود دارد. بدون کالم حقیقت تو، من در بیابان خودساختة خود بدون هدف و منظور سرگ

خود ساختی. تو مرا به مکان باالتری فرا خواندی. تو حد و مرز تاثیرات مرا گستراندی و مرا خواندی که حیاتی داشته باشم که 

 تقدس تو را از خود منعکس سازم. باشد که مرا وفادار بدانی. باشد که در وفاداری تو با من آرامش گیرم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بررسی این واحد

 

 دعوت خداوند، آزادی ما

 

 کتاب دوم
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شما خبرنگار روزنامة الکساندرین گزت هستید. این روزنامه در سرتاسر مصر، سینا، مدیان و کنعان خواننده دارد. بررسی: 

هفته به شما سپرده است که یک سری داستان  ۶رئیس شما به تازگی دفتر شما را ترک کرده است و این تکلیف را به مدت 

 زمین موعود کنعان بنویسید. ها به سوی سراز سفرهای اسرائیلیان از کشور فرعون

 شش عنوان اصلی روزنامة شما چه خواهد بود؟ -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ث. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج. ــــــــــــــــــ 

 کنید؟ چه کسی بهترین مواد مورد مطالعه را به شما خواهد داد؟ با چه کسی مصاحبه می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 کنید چه مطلبی برای خوانندة شما جالب خواهد بود؟ هایی را دوست دارید بدانید؟ فکر میچه واقعیت -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف.  

  ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خواهید صحت آن را تایید اید که میپرستند مایلید بدانید؟ دربارة این خدا چه شنیدهچه حقایقی دربارة این خدا که آنها می -۴

 کنید؟ 

 ـــــالف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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شان ا قادرید گزارش دهید به آن صورت که آنها در زندگی اجتماعیهچه چیزی در مورد کاربرد و استفاده از این واقعیت -۵

 دهند؟ انجام می

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

مسافرت طوالنی و دشوار بوده است. بزرگترین آنها یعنی یوشع و کالیب  پایان سخن دربارة دعوت خداوند، آزادی ما: 

ها و کسانی هستند که در اند. فرزندان و نوهاجازه دارند به سرزمین موعود قدم بگذارند. اما بقیه در طول مسافرت از بین رفته

بعضی از آنها عبور از دریا را روی زمین خشک  اند که سرزمین را تصاحب کنند.اند و اکنون آمادهها در سفر بودهطول این سال

اند. همة آنها چیزهای بیشماری آموختند. زندگی در بیابان طبق دستور به خاطر دارند و شاهد مردن سپاهیان فرعون بوده

وند خداوند و رهبری موسی، اجتماعی قدرتمند ساخته است. با هم و به همراهی یکدیگر عبادت موقتی طبق دستور و طرح خدا

شان با هم به سختی و رنج و عذاب تن اند. و به خاطر نافرمانیساختند. با معجزاتی از قبیل منا، بلدرچین، و آب برکت گرفته

اند و یوشع رهبر جدید آنان است که در دادند و باز یک صدا تعهد کردند که اطاعت نمایند. حال موسی و هارون هر دو مرده

شان را از سرزمینی که به آنها تعلق دارد کت دهد، در جنگ و ستیز قرار گیرد، و دشمنه سفر حرخدا برگزید که آنها به ادام

 بیرون کنند. خدا، خدای آنهاست! 

 

ای تصاحب آن روز فرا رسیده است. اسرائیل آماده است که به داخل سرزمین قدم بگذارد و زمینی را که به او وعده دادهدعا: 

ای. زمانی که ما را فراخواندی که از تاریکی مان آوردهی داریم. تو ما را به امروز و به این زمان از زندگیانماید. ما نیز روز تازه

و اسارت گناه خارج شویم و با زندگی که سرشار از محبت توست پر شویم. به ما قدرت ده که با شهامت و اطمینان به جلو 

 دانیم که تو خدای ما هستی. حرکت کنیم زیرا می


