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 حضور خدا، پیروزی ما
 جکی اوسچ

 هایی از کتاب یوشع و داورانداستان

 

 رهبری جدید –: قوی و شجاع باش ۱درس 

 اریحا –ام های شما تسلیم کرده: من اریحا را به دست۲درس 

 تسخیر سرزمین  –: خداوند، خدا برای اسرائیل جنگید ۳درس 

 در زمان داوران –کردند مردم شرارت می : ۴درس 

 کودک نذیره –: تو باردار شده و پسری خواهی داشت ۵س در

 سامسون و دلیله –: خداوند او را ترک کرده بود ۶درس 

 

 

 ام...«»من کالم تو را در قلبم نگاه داشته 

 (۱۱: ۱۱۹)مزمور 
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 شروع کنیم

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

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

 کند.  دا از طریق کالمش با شما گفتگو می سازد زیرا خ درس، زندگی شما را پر بار می 

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

 این کتاب: حضور خدا، پیروزی ما  -۱ 

 مقدس شریف.  مقدس فارسی تفسیری، یا مژده برای عصر حاضر و یا کتابکتاب  -۲ 

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

 شود.  ی مقدس یافت میاب و چند نقشة جغرافیایی که معموال در پشت کتاب کتاب آیه 

 مداد و یا خودکار.  -۳ 

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

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

لعة کتاب کنونی به نام »وعدة خداوند، برکت ما«  کنیم، اما به عنوان بخش الزم و ضروری مطاکه این کتاب را توصیه می 

 شود.  محسوب نمی 

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

ا را در این سیر و سفر در  برداری برای ثبت افکار و نظریات خود استفاده نمایید تا شم های نتتوانید دفتر و یا کارت می

 مقدس کمک نماید.  کتاب

ای منظم و روشی  توانید به تنهایی آنها را مطالعه کنید. با برنامه ه اگر مایل باشید می اند کها به صورتی تهیه شدهاین درس 

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

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

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

مقدس قلب  تاب های کدة دریافت کالم خدا باشد. امیدوارم که داستان امیدوارم که از مطالعة خود لذت ببرید و قلب شما آما

 عظیم خداوند که از طریق پسرش عیسی به ما عطا فرمود اطمینان بخشد.   شما را نسبت به محبت 
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 مقدمۀ این واحد 

در مسیر این سفر جان   ها و دوستان اسرائیل سرانجام به دروازة سرزمین موعود قدم نهاد. سفر طوالنی و دشواری بود. خانواده 

رفتند که برای خرید  ت. آنها در کاروانی به سوی مصر نمی شناخدادند. نسل جدیدی متولد شده بود که هرگز اجداد خود را نمی 

زادگان مصری را کشته بود، اما  آذوقه از فرعون رهسپار بودند، و نه در جماعت انبوهی بودند که پس از آفت مرگ که نخست

 کردند. اجدادشان عبور کرد، فرار می های از خانه 

شناختند و حال او مرده بود. یوشع به جانشینی او برگزیده شده بود و منتظر دستور خداوند بود  موسی تنها رهبری بود که می 

  ایام سپری شده، مردم که از رودخانة اردن به سوی سرزمینی عبور کند که طبق وعدة خدا با ابراهیم، به آنها تعلق داشت. 

ها، صرفنظر از زمان و دوران، خدای اسرائیل  راد جدید جای آنها را گرفتند. اما در طول قرن ران مردند، و افآمدند و رفتند. رهب

تغییر نکرد. او تعهد خود را در آزادی اسرائیل از مصریان و بخشیدن سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری خواهد شد، به آنان  

 به یاد آورد.  

نماید که به  ها و وقایعی در تاریخ اسرائیل معرفی می شما را به شخصیت  وان حضور خدا، پیروزی ما،رسی تحت عن این واحد د

اسرائیل امکان داد سرزمینی را که خداوند به آنها وعده داده بود به دست آورند. این مطالعه همچنین نتایج نافرمانی آنها را  

کنعانیان،  نماید. یگر پاک سازند آشکار می های دمل تسخیر کنند و آن را از قوم هنگامی که نتوانستند سرزمین را به طور کا

هایی را که از چوب و سنگ  طلب بودند. نافرمانی آنها از این دستور، خدایان و بت ها و سایر اقوام مشابه آشوب ها، عموری حتی 

ر این مرحله از تاریخ ترسیم  ردناکی از اسرائیل د کتاب داوران تصویر دساخته شده بود وارد فرهنگ و زندگی قوم خدا نمود. 

 کند.  می

ها  هایی را در نظر آورید که این داستان کنیم که راه شوید و شما را تشویق می در زمان بازنگری و یادآوری با دشواری روبرو می 

ی که  اکان دارد که واقعه سوال کنید: چگونه امگیرد. ممکن است مورد استفاده قرار می  ۲۱در زندگی شخصی شما در قرن 

چشمان خود را بگشایید که روح مقدس خداوند با قدرتش    هزاران سال پیش روی داده است، به زندگی امروز من ارتباط یابد؟

رک نکرده و  باشد که با آغوش باز پیغام او را دریافت نمایید که حقیقتا باور کنید که او هرگز شما را تآید. به سوی شما می 

و در شما، هرگز از هیچ نبردی در هراس نخواهید بود، بلکه پیروزی خود را در او و فقط تنها در  کند. و با حضور امی فراموش ن

 او خواهید یافت. 
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 درس اول

 قوی و شجاع باش 
 رهبر جدید – ۳-۱یوشع 

 ۱بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 ۵           مقدمه 

 ۳-۱: یوشع ۱درس 

 ۶       برای رهبر جدید اسرائیل وعدة خداوند  •

 ۱0        جاسوس در ماموریت  ود •

  ۱۳        راحاب را مالقات کنیم  •

 ۱۴         صندوق عهد  •

 ۱۵       کنند قوم خدا در اجتماع زندگی می  •
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 مقدمه

یوشع رهبر خوبی بود که به دستورات خداوند و پیروی از فرامین او به دقت   کند.رهبر خوب آن است که درست پیروی می 

ری جدید داشتند، بلکه بایستی سرزمینی را  ار بود. آنها نه تنها رهبین زمانی متزلزل و ناپایدداد. در تاریخ اسرائیل ا گوش می 

 فتح کرده و تصاحب نمایند. این سرزمین وعدة میراثی خداوند به ابراهیم بود که صدها سال پیش برقرار شده بود. 

ت و پشتیبانی از  کلماتی که قوم اسرائیل برای حمایآمیز خداوند با یوشع و در ضمن مطالعة درس اول، به سخنان نصیحت 

دهد که قوم او ایمان و اعتماد خود را بر  بردند، توجه نمایید. این سخنان شخصیت خداوند را نشان می می رهبرشان به کار 

 کسی نهادند که حضور خود را با آنها به هر جا که بروند وعده داده بود. 

ایمان راحاب را که به جاسوسان    رای پیروزی توجه کنید. تسخیر شهر اریحا و آمادگی مردم بانگیز خداوند در  به پیروزی حیرت 

از مداد رنگی استفاده کرده زیر عباراتی را که مکررا برای آگاهی هر یک از ما نسبت به شرایط روحانی    پناه داد مشاهده نمایید. 

های گوناگون مجسم  صیت کار برده و خود را مانند این شخ  رود، خط بکشید. و سرانجام خالقیت خود را بهمردم به کار می 

 س در نظر آورید که پاسخ شما در این شرایط چگونه ممکن است شخصیت خدا را از شما منعکس سازد. نمایید. سپ 
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 ۱بخش 

یوشع رهبر جدید اسرائیل است. به مدت چهل سال موسی این قوم را در بیابان هدایت نمود. حال دستیار او به این   مقدمه:

ای که خداوند  ولیت رسیده بود که این قوم بزرگ را به سرزمینی که خدا به اجدادشان وعده داده بود برساند. وعده مقام و مسئ

شناختند، حقانیت پیدا  ردم به نسلی که هرگز ابراهیم، اسحاق، و یا یعقوب را نمی پیش داده بود، اکنون برای این مصدها سال 

ها در  سرانجام، پس از طی تمام این سال کرد. شتند و نسل آنها وعده را دریافت می کرد! این اجداد به وعدة خدا عقیده دامی

عبور کرده، وارد زمینی بشوند که پر از  که از رودخانه بیابان، این قوم به دروازة این سرزمین قدم نهادند. بسیار مشتاق بودند 

که در این صورت به  ها؛  سیتها و هبو ها، هیویت، پریزیت ها، کنعانیان، عموریانحِتی   –پادشاهان گوناگون و مردم ایشان بود  

ها از دست  د، زندگی ها ریخته خواهد ش دست آوردن سرزمین به معنی جنگیدن با آنها بود. نبردها در پیش خواهد بود، خون 

 با نابودی یک پادشاهی پس از دیگری، پیروزی به قوم اسرائیل تعلق خواهد گرفت.  خواهد رفت و تازه، 

 

 را بخوانید. به این چهار نکته توجه نمایید:  ۱یوشع ف: لیتک

 مرزهای این سرزمین  •

 وعدة خدا به یوشع  •

 آمیزی که در این فصل تکرار شده است سخنان تشویق  •

 مردم به دستورات یوشعپاسخ  •

 

  تمرین:

 ؟ به چه چیزی پی بردید

 ( ۴کرد؟ )آیة چه مرزهایی سرزمین موعود را تعیین می  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوب الف. به طرف ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب. به طرف شمالـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. به طرف مشرق ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ت. به طرف مغربـ 
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 ( ۵وعدة خدا به یوشع چه بود؟ )آیة   -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب.

به این دلیل بود که نیرومند  تعداد اسرائیلیان زیاد بود؟ آیا    یوشع برخیزد؟ آیا به این دلیل که  چرا کسی قادر نبود بر علیهسوال:  

 پاسخ در وعدة خداست. وعدة خدا چه بود؟ ــــــــــــــــــــــبودند؟ آیا برای اینکه آخرین سیستم تسلیحاتی را داشتند؟  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه کلماتی چهار بار در این فصل تکرار شده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــ  - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از مداد رنگی استفاده کنید و زیر این کلمات را خط بکشید. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــببه کار می   ۶الف. چرا خداوند این کلمات را در آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قدرت و شجاعت به کار ببرد؟  ۸و  ۷برد. یوشع کجاست که طبق آیة نیز به کار می  ۷او این کلمات را در آیة ب. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد که ــــــــــــــــــــــــ باشد و ـــــــــــــــــــــــــــــــ . کلماتی  ان می رم ف  خداوند به یوشع  ۹در آیة  پ.  

دهد کدام است؟ ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــ . چرا جایی برای  که معنی بر عکس را می 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهراس و دلسری وجود نداشت؟ـ 

 

 چیست؟  ۱۸- ۱۶العمل آنها در آیة  دهد. عکس یوشع اولین دستورات خود را به مردم می   ۱۱و   ۱0در آیات .  ۴

 هرچه که فرمان بدهی خواهیم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 هر جا که ما را بفرستی خواهیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هب •
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 همانطور که از موسی اطاعت کردیم، خواهیم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه بود؟    ۱۷شان در آیة  دعای برکت  - ۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یرد. گــ مورد مجازات قرار می ــــــــــــــــــــــــآشوب و نافرمانی از رهبری یوشع با  ۱۸طبق آیة  -۶

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸آمیزی که به رهبرشان گفتند چه بود؟ )آیة  . سخنان تشویق ۷  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دهد بیاندیشید. از زمانی که خداوند برای اولین بار به ابراهیم و فرزندانش  ای به اتفاقاتی که در این فصل رخ می لحظهبازتاب:  

اند. یوسف که رهبر  اش یعقوب همه مرده ها زیستند و درگذشتند. ابراهیم و پسرش اسحاق و نوه وعدة سرزمینی را داد، نسل 

ها در مصر  اند و وعدة خداوند به فرزندان او منتقل شد. سپس بعد از تمام این سال رده م برادرانش مبسیار خوب مصر بود و تما

در مدت چهل سال  و تحت فشار بردگی فرعون، خداوند موسی را بلند کرد که برای خارج شدن از مصر آنها را رهبری کند. 

 حتی موسی نیز مرده است.  دند. و حاال سرگردانی در بیابان، نسل دیگری از اسرائیل در طول راه جان دا

ای که خداوند داد به قوت خویش باقی است. او رهبر را برگزید و حضور خود را  وعدهاما با اینحال، خداوند تغییر نکرده است. 

ه آنهایی  کند که با یوشع و قوم خویش باشد. ببه او اطمینان بخشید. همانگونه که خدا با ابراهیم و موسی بود، حال تعهد می 

خداوند پیر نشد،    وعده داد، حضور نداشتند که شاهد تحقق آن باشند، با اینحال خداوند با وفاداری وعدة خود را نگاه داشت. که  

فراموش نکرد، و تغییر عقیده نداد و به وعدة خود وفادار ماند. تحقق وعده بستگی به رفتار اسرائیل و یا وفاداری آنها نسبت به  

سبت به آنها بر اساس شخصیت خود خداوند بود. همانطور که اسرائیل به کالم خدا به عنوان  ویی خداوند ناو نداشت. نیک

 توانیم هزاران سال بعد به کالم او به عنوان واقعیت توکل نماییم. کند، ما نیز می حقیقت تکیه می 

 

 ت.«بروی با توس »قوی و شجاع باش. نترس و ناامید نشو، زیرا خداوند، خدای تو هر جاکاربرد: 

 رود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ایمان به اینکه کالم خدا حقیقت دارد، چگونه در زندگی شما به کار می   -۱
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت چه چیزی را منعکس می شجاع قوت و  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اطمینان بخشیدی، و موسی را فرا خواندی  براهیم وعده دادی، اسحاق و یعقوب را  خداوندا، تو همان خدایی هستی که به ادعا:  

های خود  دهی، مرا از وعده خود را به من وعده می  و حضور خود را با یوشع اعالم نمودی. تو همان خدایی هستی که حضور

یرغم عدم  اپذیر است سپاسگزارم. علات که تغییرنو وفاداری  بخشی. از تو برای نیکویی سازی و به من امید می مطمئن می 

شی  کنی و به دست فراموکنم که مرا ترک نمی وفاداری من نسبت به تو، تو با من خوب و وفادار هستی. تو را شکر می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  گیرد. سپاری. قلب من در تو آرام می نمی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

شوند. اگر شما کسی بودید که بایستی این  اسرائیل برای تصاحب سرزمین آماده می ، قوم بنی ۲شع فصل اب یودر کتمقدمه: 

هایی برای آماده شدن برای این سرزمین ناآشنا طی  کرد، چه مراحل و قدمگروه را به زمینی غریب و ناآشنا رهبری می 

خواندید؟ یا از طریق گوگل  های مسافرتی می کتاب کردید؟ ی مالقات م  AAAدید؟ با کلوب مسافرتی کردید؟ نقشه را می می

 کردید؟  اقدام می 

 

 را بخوانید. به این امور توجه نمایید:  ۲یوشع تکلیف: 

 ماموریت چه بود؟  •

 چه کسی شخصیت مرکزی بود؟  •

 این زن چگونه به جاسوسان کمک کرد؟  •

 دانست؟این زن چه می  •

 در چه موردی موافقت شد؟  •

 رسید؟  ی به یوشعچه گزارش •

 

های آن زمان در انتهای شمالی دریای مرده و به  توان این مکان را در نقشه یوشع جاسوسان را از شطیم فرستاد. می  تمرین:

 طرف غرب شهر اریحا دید.  

 ماموریت ساده است: یوشع دو نفر جاسوس به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرستاد.   -۱

 (. این اولین شهر عمده برای تسخیر بود. ۱ـــــــــــــ توجه داشت )آیة ـــــــــه ـــــــیوشع به ویژه ب  -۲

دانیم که او زنی بدنام بود اما در عین حال  کند بنویسید. به طور مثال، می کلمات و عباراتی را که راحاب را توصیف می  - ۳

پاسخ راحاب  ن در مسافرخانة خود پاسخ داد؟  اسرائیلیابه حضور  کرد. چگونه کنندة یک مسافرخانه کار می بیشتر به عنوان اداره 

را با پاسخ پادشاه مقایسه کنید. راحاب جاسوسان را مخفی کرد، برای آنها دروغ گفت، وارد مذاکره شد، از آنها خواست که تعهد  

 اب را بشناسیم: یایید راحکند؟ بمی چگونه زنی تمام این کارها را کنند، به آنها کمک کرد که فرار کنند، و آنها را فرستاد. 

 کند عالمت بزنید. مراجعی که دربارة ترس، دلگرمی، و شجاعتی که به ثمر نرسید، صحبت می  ۱۱-۸در آیات   -۴

 (. ۹ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة الف. 

 (. ۹ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة ــــــــــــــــــب. ـــــــــــــــ
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 (. ۱۱ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  پ. ـــــــــــــــــــــــــ

 (. ۱۱ـــــــــــــــــــــ )آیة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز دریای سرخ بر روی زمین خشک عبور کرده است و این آیات از  برگردیم. اسرائیل تازه ا  ۱۶- ۱۳:  ۱۵ای به خروج لحظه -۵

تفاقاتی که برای مردم شهر اریحا روی داد  سرودی است که موسی و اسرائیلیان در ستایش خداوند سرائیدند. این چهار آیه از ا

گوید خط بکشید. توجه:  ی سخن م ها )فلسطین، ادوم، موآب، و کنعان( زیر تمام کلماتی را که از ترس از ملت  کند.صحبت می 

 دهد ببینید.  ای که تسخیر کنعان را نشان می توانید در نقشهتمام این ملل را می 

 که از آن آگاهی داشت. رت و شجاعتش به سبب حقیقتی بود راحاب زنی قوی و شجاع بود. قد  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱0الف. حقیقت: چه وقایعی بودند؟ )آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱دانست؟ )آیة  حقیقت: راحاب دربارة خدای اسرائیل چه می ب.    ـــــــــــــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه بود؟  ۱۳-۱۲درخواست او در آیات   -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاسوسان چه پاسخی دادند؟ ـــ -۸

راحاب کمک کرد که فرار کنند و توضیحاتی داد که در بین راه دیده نشوند. هنگامی که از راحاب جدا شدند، جاسوسان   -۹

یم بود، عالوه  ل کسانی که خارج از خانه هستند نخواهگفتند هرکس که در خانة تو و با تو است در امان خواهد بود اما ما مسئو

 اند، تعهد حفظ افراد خانواده بر جا نخواهد ماند.  بر آن اگر راحاب به کسی بگوید که آنها برای چه آمده 

بود،  یک طناب قرمز ساده که از پنجره آویزان بان، پناهگاه، و برجی غیر قابل ورود در آمد. الف. خانة راحاب به صورت سایه

 کنند. ان قول دادند که از خانة او عبور می نمود، جاسوساش را مشخص می خانه

آورید که شب قبل از ترک مصر انجام گرفت؟ خون را بر چهارچوبة در  ب. »عبور« دیگری را در تاریخ اسرائیل به خاطر می 

 بخوانید. را   ۱۲آورید؟ خروج  هایی که مرگ را از سرنشینان آن دور ساخت به یاد می خانه

 یوشع رسیدند. جاسوسان بدون خطر به  - ۱0

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۴-۲۳الف. چه گزارشی دادند؟ )آیات  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــب. چه چیزی را اعالم کردند؟ـ 



12 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دانم گوید: »می نماید. او می داند عمل می کند و بر طبق آنچه که می داند اعالم می راحاب آنچه را که می  ۸در آیة کاربرد: 

داند که مردم اریحا ترس عظیمی از قوم اسرائیل دارد...« هرگز  ند این سرزمین را به شما داده است...« همچنین می که خداو

   دانید؟اید که شما چه می سیده از خود پر

 دانید که حقیقت دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة خداوند چه می  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تان از ترس به لرزه در  شود که دل گذارد یا باعث می قدرت شما اثر می دانید چگونه بر میزان شهامت و آنچه که می  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»حقیقتا  شناختند و با قدرت و شجاعت عمل کردند. جاسوسان به یوشع اعالم کردند، جاسوسان و راحاب خدا را می  •

 افراد آن سرزمین چطور؟  خداوند تمام این سرزمین را به دست ما داده است.«
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(. و حال وقت آن است که اسرائیلیان به اردوی خود در شطیم  ۲۴:  ۲جاسوسان با گزارش بسیار جالبی برگشتند )یوشع  مقدمه:  

دهد،  صل بعدی جزئیات بیشتری در اختیار قرار می ردن چادر بزنند. سه ف های رود او نزدیک آب پایان داده و به راه ادامه داده 

 ر مورد توجه خواهیم کرد: اما ما به منظور مطالعة خود به این چها 

 عبور از رود اردن   -۱

 صندوق عهد   -۲

 جماعت اسرائیل   -۳

 نامة ختنه شدن پیمان   -۴

 

 جو کنید: را بخوانید. موارد زیر را جست ۲۴:  ۴- ۳به دقت یوشع  تکلیف: 

 دستوراتی که به مردم داده شده •

 نقش صندوق عهد  •

 شناختن اسرائیل به عنوان یک اجتماع  •

 

 تمرین:

 دستوراتی به مردم داده شد؟چه  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۳:  ۳الف. یوشع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۵:  ۳ب. یوشع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۹:  ۳پ. یوشع  

ابر و آتش که مردم را در بیابان در هنگام شب هدایت کرد دیگر خبری    ن وصندوق عهد پیشاپیش مردم خواهد رفت. از ست   -۲

 (. ۴:  ۹شود؟ )عبرانیان  داری می به یاد آورید که چه چیزی در صندوق عهد نگاه (. ۲۲-۲۱:  ۱۳نیست )خروج 

 ـــــــــــــــــــالف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود که حضور زندة خدا را به آنها  داری می عهد در جایگاه عبادت به عنوان یادآور قابل روئیتی برای قوم خدا نگاه   ق وصند  -۳

 یادآوری کند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ۳)آیة    الف. چه کسی باید صندوق عهد را حمل کند؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند؟ ــکردمی ب. مردم باید چه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴)آیة    . مردم چه چیزی را بایستی بدانند؟پ  (ـ 

ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. دستورات ویژه چه بود؟ـ 
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 ۴بخش 

ای نبود که در آن هر  به کلمة »اجتماع« فکر کنید. این عده از مردم تحت ادارة یک جامعه دموکراتیک نبودند. جامعه  تعلیم:

این گروه از مردم زیر  ید که رهبرش چه کار باید انجام دهد یا ندهد. توانست اظهار نظر کند، رأی دهد، و یا بتواند بگوفرد می 

شد. آنها به عنوان قوم خدا زندگی کرده و بایستی  ستند که دستور از جانب خدا صادر می زینظر جامعة دینی یا خداساالری می 

 کردند. داد اطاعت می از دستوراتی که او به آنها می 

آوری عهدی که با ابراهیم بسته بود، آنها را به صورت اجتماع  بردند، خداوند از طریق یادر می در مدت زمانی که در بیابان به س 

و خدای آنها بود و آنها قوم او بودند. او آنها را فرا خواند تا برخاسته و دعوت باالتری را برای زندگی که پاک و  شکل داد. ا

علیرغم آنچه قوم اسرائیل در مدت این چهل سال  قوام جدا ساخت. مقدس باشد بپذیرند و آنها را برای اهداف خود از سایر ا

کنیم که هرگاه بخشی از اجتماع بر علیه  بت او نسبت به آنها سرد نشد. و مشاهده می مح  عمل کرد، خداوند به آنها وفادار ماند.

:  ۳۲دند همه تنبیه شدند )خروج (. زمانی که گناه ورزی۳۵-۳۴: ۱۴خدا شکایت کردند، همه از عقوبت گناه رنج بردند )اعداد 

به اطاعت کردن فرا خواند و تعهد نمود که از   (. و هنگامی که خدا ده فرمان را صادر کرد، همة اجتماع اسرائیل را ۲0 -۱۹

ه  ه به عنوان قوم خود رفتار نمود کو هیچ استثنایی وجود ندارد. با هم شوند یابند و از نافرمانی لعنت می فرمانبرداری برکت می 

 به این اجتماع تعلق دارند. 

 

دهد آنها بخشی از تمام اجتماع بودند و نه به صورت افرادی که  در آیات زیر کلماتی را مشخص کنید که نشان می  تمرین:

دهند. به کلماتی مانند »تمام« و »در میان« توجه کنید که حس تعلق داشتن  کنند و کار خود را انجام می در آنجا زندگی می 

 کنند. جتماع بزرگتری بیان می را به ا

 ماتی که به معنی اجتماع است کل مرجع
  ۵:  ۳یوشع 

  ۱0-۹:  ۳یوشع 

  ۱:  ۴یوشع 

  ۷-۴:  ۴یوشع 

  ۱۳:  ۴یوشع 

  ۱۴:  ۴یوشع 

 

های  اند. ما با محیط هر فردی مشتاق است به اجتماعی تعلق داشته باشد. بیشتر مردم در اجتماع خانواده متولد شده کاربرد: 

کننده با  های داوطلبانه. به عنوان شرکتکار و شغل، و سازمان کنیم. به طور مثال، مدرسه، کلیسا، اجتماعی گوناگونی کار می 
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کنیم. یک محیط اجتماعی را که شما به آن تعلق دارید یا در آن  اجتماع موافقت می   اهداف و نظریات، ساختار اخالقی و قومی 

 کنید نام ببرید.  شرکت می 

ـــــــــــــــــــــــــ  گونهچ  -۱  به صورت بخشی از اجتماع در آمدید؟ چه زمانی احساس کردید که به آن تعلق دارید؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارد؟ هدف اجتماع چیست؟ چرا وجود د  - ۲

 آیید چه ارزشی دارید؟ ـــــــــــــــــــــــــــاجتماعی که بخشی از آن به شمار می   چه سهمی در آن دارید و برای  - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخواهید خدا را در اجتماع خود خددعای خود را چنانکه می دعا:    مت کنید بنویسید.ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کنید، نام ببرید.را که در آن زندگی و کار می اجتماع و یا اجتماعاتی    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خداوند گفتگو کنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان با  از افکار و آرزوهای خود برای اجتماع   - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة نیت و اهداف خود برای اجتماع با او صحبت کنید. ـــــــــــــ  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــاز اشتیاق خود به خدمت به کسانی که در اجتماع شما زندگی می   -۴  ــــــــــــــــــــکنند با خدا گفتگو کنید.ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آید بیان کنید: سپاسگزاری خود را نسبت به برکاتی که از طریق اجتماع یا اجتماعات شما به سوی شما می  -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس دوم

 اممن اریحا را به دست شما داده
 اریحا – ۷-۵یوشع 

 ۲بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 ۱۸          مقدمه 

 ۷-۵: یوشع ۲درس 

 ۲0       عهد ختنه و اجتماع  •

 ۲۳         نقشة خدا  •

 ۲۴        ئیل اسراوزی پیر •

 ۲۵        سوگند یوشع  •

 ۲۷        ایمان راحاب  •

 ۲۸        نتایج نافرمانی  •
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 مقدمه

رفت که از دستورات خدا اطاعت کنند.  خداوند رهبر اسرائیل بود. خدا دستورات را به یوشع داد و از یوشع و اسرائیلیان انتظار می 

ود که پیروزی اسرائیل باورکردنی  شمی سبب  داستان نابودی اریحا در تمام تاریخ نقل شده است. سادگی اتفاقاتی که روی داد،  

گرفت. آنها پیروز خواهند  ی که خدا به قوم خویش داد، در نظر آورید. کارهای خاصی باید انجام میدستورات جهت آمادگ نباشد.  

 شد و سرزمین موعود را خواهند گرفت.  

است مشکالتی به وجود آورد. ممکن   ممکن رات گذارد. دستوبه دقت گوش فرا دهید که خدا نیت خود را با یوشع در میان می 

ستورات خود را تکرار نماید زیرا به گوش ما آشنا نیست. به دقت توجه کنید که یوشع به عنوان رهبر  است از خدا بخواهیم که د

 کند.دهد و چگونه رهبر خود، خدای قادر مطلق را پیروی می اسرائیل چه پاسخی می 

هنگامی که از دستوراتش  دهد. در عین حال،  در جنگ به آنها پیروزی می ریزد.  ئیل می اسراقوم  بر  خداوند محبت و فیض خود را  

چه دستوری اجرا نشد؟ شاید تصور  دهد. چه اشتباهی رخ داد؟ چه کسی چه کار کرد؟  شود. عدالت خود را نشان می نافرمانی می 

زم است قوم او بیاموزند که در اجتماع به سر  د. الخواه کنیم که اعمال خدا خیلی دشوار بود اما او مقدس است و اطاعت می 

 گذارد.  یک نفر در زندگی همه تاثیر می   برند. عملمی

برید، در نظر آورید که شما چگونه با مشکالت غیر قابل حل روبرو  سرانجام هنگامی که به استفادة شخصی این داستان پی می 

ت پرسه بزنید و پس از آن در نهایت غیر ممکن را به دست  مشکالراف دهید که چند روزی در اطشوید. آیا ترجیح می می

کنید؟ ایمان به خداوند چیزی فراتر از یک عقیدة خشک است. به ویژه زمانی که  در این مواقع چه کار می اوند بسپارید؟ خد

 گیرد. های شخصی ما مورد استفاده قرار می کالم او در زندگی 

 

ایدار که خداوند با ابراهیم بست که خدا، خدای ابراهیم و نسل او خواهد بود، صحبت  دی پة عهدربار   ۱۴-۷:  ۱۷پیدایش  تعلیم:  

آنهاست و آنان  کند و بر اساس آن او خدای ای بین او و قوم او بنا می کند. پیمان از جانب خداوند بسته شد که رابطهمی

هر فرد مذکر بود. حال در این مرحله از تاریخ اسرائیل    ختنةتور  بین خدا و ابراهیم، دسنشانة این تعهد پیوند  فرزندان او هستند.  

وجود دارد، زمانی که به   ۸: ۱۷ای توجه کنیم که در تعهد خداوند به ابراهیم در پیدایش ( جالب است که به نکته۵-۳)یوشع 

 خواهد داشت. گوید که سرزمین کنعان تا ابد به تو و فرزندان تو تعلق ابراهیم می 

و واقعة مهم اجتماعی رخ داد. اولین واقعه ختنه برای تمام مردانی بود که در بیابان متولد شده بودند، از  د ۱۲-۱: ۵در یوشع 

کرد که همة ما بخشی از پیمان ابدی هستیم  زمانی که قوم اسرائیل مصر را ترک کرده بود. ختنه به جماعت اسرائیل اعالم می 

ختنه به مردم نشان داد که ما از دیگران جدا و  ا فرزندان خویش ساخت. ما رت و م نمود که خدای ما اسکه در آن خدا اعال

ایم و به خدا و این جماعتی که او تشکیل داده است تعلق داریم. او همچنین اعالم کرد کسی که ختنه نشده است  ممتاز شده 

 شود. بدی محسوب نمی از مردم او جدا و دور خواهد بود و بخشی از این پیمان ا
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این قوم سرگذشت عبور خداوند را از  گرفت. اعی دیگر، برگزاری جشن پسح بود که بر اساس اطاعت انجام می اجتمقعة وا

های اسرائیلیان )خروج  شان در مصر آموخته بودند که با دیدن خون برة قربانی بر سر در خانهجماعت اسرائیل در زمان اسارت 

به روشنی بیان   ۲۵-۲۴: ۱۲های آینده. خروج ی همیشگی بود برای نسل ردادقرا از بین نبرد. شام پسح (، خداوند آنها را۱۲

نهادند بایستی این مراسم را  کردند و هرگاه که به سرزمین موعود قدم می کند که آنها بایستی از این دستورات پیروی می می

 کردند.  برگزار می 
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 ۱بخش 

 مقدمه:  

کنیم. سرودها دربارة این داستان خوانده شده است.  حال نقل شده است، آغاز می را که تا به  نبردهای یکی از آشناترین داستان 

هایی بر اساس آن به روی صحنه آمده تا این واقعه را  برای کودکان به صورت داستان نقل شده است. در مدارس نمایشنامه

باش هستند. خود را  اسرائیلیان در موقعیت آماده  دهد. می  رخ ۶د عتیق در یوشع فصل دوباره بازگو کنند. این داستان عه

اند. منتظر بودند که صندوق عهد آنها را  انگیزترین چیزهایی که خدا برای آنها در نظر دارد آماده پاکسازی کرده و برای حیرت 

های  حالیکه آب در  شک ودریای سرخ را روی زمین خبرای عبور از رود اردن هدایت کند. قبل از آن، تمام قوم رد شدن از 

مردان ختنه  دریا به سمت باال حرکت کرد و از حرکت ایستاد، تجربه کرده بودند. بالفاصله پس از آنکه از رودخانه عبور کردند،  

ن را شروع کردند،  های اریحا در جیلگال را برگزار کردند، و پس از آن که خوردن از کشت و کار زمی شدند، جشن پسح بر فالت 

 شد. وقف منا مت

قوم خدا خوردند و استراحت کردند و برای نبرد اریحا آماده شدند. یوشع مالقاتی با خداوند داشت نظیر آنچه بر موسی در خروج  

که او همیشه با یوشع خواهد بود و هیچ اشتباهی در مورد رهبری سپاه  خواست یوشع اطمینان یابد رخ داد. خداوند می  ۵: ۳

 قط قادر بود با صورت روی زمین بیفتد که احترام و اطاعت را نشان دهد. شع ف. یوخداوند وجود نخواهد داشت

 

 را بخوانید. در ضمن خواندن به نکات زیر توجه کنید:  ۶یوشع تکلیف: 

 نقشة خدا  •

 های یوشع دستورات و راهنمایی  •

 اجرای نقشة قوم اسرائیل  •

 تعهدات هشدار یوشع دربارة راحاب و  •

 ا نجات راحاب، و ویرانی اریح  •

 ا یوشع بر اریح  نتلع •

 

 تمرین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخداوند چه چیزی را برای یوشع آشکار می   ۲و    ۱در آیات    -۱  سازد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های قوم اسرائیل سپرده است. چه چیزی سبب ترس ساکنان اریحا شد؟ اسرائیلیان کار نادرستی انجام داده  اریحا را به دست   وا

 خوانید. را ب ۱: ۵بودند؟ دوباره یوشع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۵-۳: ۶شع خداوند چه بود؟ )یو اده، نقشة به طور خیلی س  -۲

 ح دستور چه کاری داشتند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. افراد مسل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. هفت کاهن؟ـ 

 ای داشتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتم چه وظیفه روز ه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه بایستی می م چدمر پ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــشد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. دیوار چه می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عهد را   صدا در آوردند و عملیات شروع شد. به دنبال آنها کاهنانی که صندوق لح شیپورهای خود را به ن مسهفت کاه - ۳

 نبال آنها حرکت کردند.  به دعقب ند و افرادی به صورت گارد پشت افتاد راه  کردندحمل می 

 چه بود؟  ۱0آیة ة یوشع برای مردم در  ژوی دستوراتالف.  

 نکنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نکنید.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــ۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نکنید.ـ. ـــــ۳

! که به مدت  ی بودنمایش هچد! گشتن برنه فرادی که یک بار دور شهر پیاده رفته بودند همه به خافهمیم اپس از آن می ب.  

 م گرفت!شش روز انجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیحا بودید چه  شاه ار. اگر شما پاد۱  ـــــــــــــــــــبه فکرتان رسیده بود؟ـ 

 سید؟  رتان می فکر ی بهژه بودید، چه چیزرخ شاهد تمام این  دید که از میان یک سورا بو بودید یا سربازی شهروند . اگر شما ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کردید  یک تعهد است و احساس می وابسته به اطمینان به وندانش که ای با خویشاای راحاب بودید که در خانه ما جگر شا  -۳

 رسید؟ لرزد، چه چیزی به فکر شما می ین سپاهیان می یر پای اکه هر روز شهر ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اوت بود. چه اتفاقی رخ داد که متفاوت بود؟ اما روز هفتم متف -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر راه رفتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچند بار دور ش

   ستوری داد؟ وردند. یوشع چه دنان شیپور را به صدا در آ کاه -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۶آیة   •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۷آیة   •

 ، قسمت دوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷  آیة  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۹و    ۱۸آیات   •

یر  ن را تسخردند. دیوارها فرو ریخت و قوم اسرائیل به داخل شهر رسیدند و آ و مردم فریاد بر آو روزی فرا رسیدسپس پی -۶

 (؟  ۲۴ال و نقره و برنز چه کردند )آیة تند. با تمام آن ط( و هر آنچه زنده بود کش۲0آیة )  کردند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــ۲۳-۲۲اش چه آمد؟ )آیات ر راحاب و خانواده بر س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (۲۳- ۲۲آیات  اش چه آمد؟ ) انواده ب و خ حابر سر را  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی  ازی کند، لعنت کرد. تنها از روهر اریحا را بازسرد و هر آنکس را که سعی کند شگندی خو یوشع سو  ۲۷و  ۲۶در آیات  -۸

آید نگاه کنید.  می   ۲۶ة  ها« در آیروازه ة »دس از کلمانجام دهد، به آیات مرجع که پ   بخواهد این کار را سی  گر ککه ا   کنجکاوی

   شود.( لعنت چه بود؟ یافت می   ۳۴:  ۱۶مقدس شما آیات مرجع ندارد، آیة مورد نظر در اول پادشاهان )توجه: اگر کتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

.  دشواری باشدستی کار  بایسرزمین نمی ردن  ت آورسد به دسر می روزی عظیمی برای اسرائیل! هرچند که به نظچه پیبازتاب:  

، به شیپور  رفتند! زیرا فقط بایستی به دنبال صندوق عهد می رت بودها به این صو، اگر تمام نبرد بود، خیلی آسان می در حقیقت

خود   هیانسپا  شد اما خدا نیروینمی یختن دیوار فریاد زدن باعث فرو ر، ! به طور یقینزدندند و سپس فریاد می دادگوش می 

جا آورد برای  آنچه را که خداوند به ترم بشمارد. تمام ة قوم خویش را در انجام فرامین خود، محادارانفرا به کار برد تا اطاعت و

دة  ان فرماند که او خدای اسرائیل است و  یا بدخواست تمام دنآن بود که او خدای آنها بود و ایشان به او تعلق داشتند. خداوند می 

 !  قوماین وای ق

 

 کاربرد:

 ... بگذارید راحاب را در نظر بگیریم 

 یابد؟کجا آرامش می نجات شما در او خود را به امنیت تنها امیدش به نجات یافتن سپرد. امید  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شما  ة یقی ممکن است خاناش مهیا ساخت. از چه طرانواده نیت برای خامجا آورد و در نتیجه وگند به  سهم خود را در ساو  - ۲

 د؟ تان باش یگان برای خانواده، دوستان، و همسا جای رفاه و آرامش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند؟  فته ربارة راحاب چه گ بخوانید. د را  ۳۱-۳0: ۱۱نیان عبرا  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او عمل کرد.  با د از فیض خود داوند، خ یرایی و مراقبت نمو ذ جاسوسان پ آورد و ازاز آنجا که به خدای اسرائیل ایمان  -۴

 زندگی در نظر بگیرید.  د را در های خودخواهانه و ناشایست خوفعالیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تعلیم: 

زند. در هنگام اولین  ل رقم می ی را در تاریخ اسرائیمهم هایرود اردن، زمان خ و اکنون گذشتن از های دریای سرعبور از آب 

به سفر خود به سوی   اسرائیلزندگی به شیوة بردگی مصریان خاتمه یافت. سپاهیان فرعون غرق شدند و  ۱۴در خروج عبور 

و ایشان قوم   استنان خدای آ . خداوند به آنها یادآوری نمود که او . زندگی جدید در پیش رو داشتندعود ادامه دادمورزمین س

داری  بیه زندگی برده آنها داد. رابطة خدا با آنها ش  ماع بهتوضیحات معینی برای زندگی جمعی به عنوان یک اجت  دا او هستند. خ

برداری کنند. رابطة  خدمت و فرمان ، اعتماد کنند، توانند دوست بدارندبلکه کسی است که می  نداردنیست. ترس از او وجود 

اردن،   های رودلیان با گذشتن از آب ئیسرااخواست. یش می را برای قوم خو س محبت بود. او فقط بهترین اسا ا بر خدا با آنه

بر علیه خدا را پشت سر گذاشتند. او آنها را به شکل و به قالب  ری گشوب و نتایج نافرمانی و آزندگی بدون هدف و سرگردان 

 مان ابدی خداوند بود.  خشی از پی ند که ببود مینی و آمادة تصاحب ز  مردمی در آورد که در دل متحد 

اد. زمانی که تعمید  یسی اتفاق افتت است. در عهد جدید عبور از آب برای عز اهمیئحابرای مردم بور از آب ع خ، در طول تاری

تمام   زدم ا . به آنها گفت که مرماموریت دادشاگردانش  به اوت عیسی در روی زمین ایان خدما(. در پ۱۷-۱۳: ۳یافت )متی 

ة انجیل و  ت موعظسیس شد که به خدماعیسی تاسط شاگردان ی اولیه تو(. کلیسا۱۹: ۲۸بگیرند )متی ها بایستی تعمید قوم

 (.  ۳۸:  ۲عمید مردم در نام عیسی ادامه داد )اعمال ت

زد و به ما حیات  د سا و ند خف به گناهان و درخواست بخشش ما را فرزاعترا ایجاد گردید. خداوند برگزید که با    تعمید توسط خدا

دارد که ما به او تعلق داریم و ما را قوم خویش  شویم که در آن خداوند اعالم می ابدی بدهد. با تعمید آب شامل پیمان ابدی می 

هاده  ای که خداوند بنیان نآزاد و بخشیده شده در رابطهادریم  شته شده است. ما قشت سر گذاسازد. زندگی در اسارت گناه پ می

ایم. خداوند  رید شده دهد. ما بازخای جدید قرار می تحت مالکیت جدید، رهبری جدید، و رابطه تعمید ما رابریم. به سر باست 

رستاخیز عیسی، برة خداست.  و  ی، مرگکه قیمت آن زندگ  ایمیداری شده رید کرده است. ما به قیمتی خر ا را بازخزندگی م

 . بدن ما جای اقامت اوست.کند  ندگی است که در درون ما زدا برگزیده حال خ 

ن  فتدا با تعمید یااید؟ آیا تعمید تصور جدیدی برای شما است؟ دربارة آنچه که خالقدس تعمید یافته آیا در نام پدر، پسر، و روح 

ـــــــــــــــــــــــــدهد چه می در اختیار شما قرار می   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانید؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !سازدرا فرزند پادشاه می ما کنید. تعمید شنی و مفهوم دریافت می با تعمید گرفتن زندگی مملو از مع
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 ۳بخش 

آموزیم که  می  ۷است فکر کنیم که به دست آوردن سرزمین آسان خواهد بود. در یوشع  ممکنیحا پس از نبرد ارما مقدمه: 

پی در پی در میان قوم    بردند صورت نگرفت. زد و خوردهاین که در سرزمین وعده به سر می ام دشم ها بر علیه اقوجنگ همة  

تحت تاثیر قرار  ماع را ست آنان تمام اجتنادرمال اعآوردند و گری روی می افرمانی و آشوب گرفت زیرا به ن رت می خدا صو

 داد.  می

 

 را بخوانید و پی ببرید...  ۷یوشع یف: تکل

 چه اشتباهی رخ داد؟  -۱

 چه کسی بود؟ تقصیر   -۲

 د؟ چه نتایجی حاصل ش  -۳

 چه تنبیهی مقرر شد؟  -۴

 

 تمرین:

سازد. در چه چیزی  آشکار می بر نامطلوب  ند خچ  ۱  :۷فت. حال یوشع  خاتمه یا  ۶اسرائیل بر اریحا در فصل  روزی  پی داستان    -۱

 اشتباه شده؟ 

 ـــــــــــــــچه کسی مقصر بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــیده شده بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدچه چیزی دز  •

 دا چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل خ عکس  •

 به دقت نگاه کنید.  -۲

 بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آیا عخان مقصر  •

 کسی به جوش آمد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه  علیهخشم خداوند بر  •

عنوان یک اجتماع در نظر گرفتیم. خداوند اعالم کرد که  بل ما اسرائیل را به های قبه یاد آورید که در یکی از درس  •

، خداوند به  ن یک فرد انجام داده بودعنوابه    آنچه کهد و  اسرائیل بو   خشی از اجتماعجتماع مقصر است زیرا عخان ب ا

،  کندمی   حساب عمل تمام اجتماع گذاشت. به داستان ادامه دهید و نتایجی را که اجتماع در اثر عمل یک فرد تحمل 

 مشاهده نمایید. 

ستاد  ی فرزیاب وسان را برای ارکان دیگری که جاس آورد. ممی  رف در یوشع در اندیشة مکان دیگری بود که اسرائیل به تص  -۳

 ـــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲کجا بود؟ )آیة 
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 (  ۳ای کردند؟ )آیة  دادند و چه توصیه جاسوسان چه گزارشی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وارد جنگ شدند.  -۴

 روی داد؟  چه اتفاقی  ۵و  ۴در آیات   •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های مردم چه گذشت؟  در دل  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸لعمل نشان دادند؟ )آیة  اه عکس ع و رهبران دیگر چگونیوش •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ( ۹ –  ۷به دعای یوشع توجه کنید )آیات  •

 ای؟. چرا تو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کرده۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اگر فقط ـ۲

 بگویم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوانم . چه می ۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر ـــــــــــــــــــــــــــــها و ساکنین ش. کنعانی ۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . سوال:۵

 ( ۱۱یوشع چه گفت؟ )آیة  خدا به  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ( ۱۱زد؟ )آیة  چه گناهی دست  اسرائیل به   -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ۱۲؟ )آیة برد چگونه عمل کرده بودندنه تنها که آنها گناه کرده بودند، بلکه در ن -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنچه اعالم می  ۱۲ة امور دیگر، خداوند در پایان آیة باالتر از هم -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مردم چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع به شو هشدار یو را بخوانید. دستورات  ۱۸: ۶دوباره یوشع   -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. او اعتراف کرد که  سازد را برای پی بردن به امور ویژه آماده می و آنان  دهد  تی می یوشع به مردم دستورا  ۱۵- ۱۳  آیات در    - ۱0

امور ویژه به خداوند  م گرفته است. بل تصور در اسرائیل انجااوند داشتند تخلف شده است و امری غیر قادر پیمانی که با خد

هش  ع آنچه را که صورت گرفته است نکویوش  ۱۵بین بروند. در آیة  ة خداوند از  ژوی  هایچیز  تعلق دارند. او دستور داد که تمام 

 ت ــــــــــــــــــــــــــ بود.  ت خواهد گرفت. عقوبکرد. تنبیه شدیدی صور 

 (؟ ۲۱- ۲0)آیة   چه کرده استقت کرده و با اشیای مسروقه بح عخان پیدا شد. چه چیزی سرام صهنگ  - ۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی به  أ تمام قوم ر(. ۲۳-۲۲اهان او در حضور اسرائیلیان آشکار شد )آیات م گن تما یوشع آوردند.ته شد و نزد همه چیز یاف - ۱۲

 ؟ آموزیم چه موردی می  ۲۶(. در آیة ۲۵مجازات گناهان دادند )آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 کاربرد:

سوخته شد، و دفن گردید. برای برداشتن گناهان  ،  اش سنگسار شدهتمام دارایی اش و  خانواده ،  گ است. عخانه مرگنا  مجازات 

 ج به نابودی کامل است.  ع احتیایک اجتما 

کنیم که »اسکلتی در کمدمان«  رت صحبت می ن صوکنیم گناهان را مخفی و یا بپوشانیم. به ایی می غلب اوقات سع ا -۱

قول  چه چیزهایی را به  ت؟م اسکدا م م آنها را مانند مسائل محرمانه در زندگی مخفی کنکننتخاب می که اانی داریم. گناه 

 کار و دیده نشود؟ آشرگز کنم که ه« می روف »زیر فرش جارومع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنیم؟کنیم و برخورد می له می به عنوان اجتماع چگونه با گناه مقاب  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د؟ گذارام در اجتماع خانواده، دوستان و همکاران تاثیر می مخفی من در نحوة زندگی چگونه اسرار  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ا: دع

را با نادیده گرفتن   حضور تو به گناهان خود اعتراف کنیم. ما اغلب خطاکاری خود اع بایستی در اجتمیک  خداوندا، به عنوان 

لیم شیطان  ایم. ما تس کشانند ضعیف شده ما را به راه گناه می  نان خودمان کهکنیم. در جنگ با دشممان انکار می شتباهات ا

، کنیممی ر ما را برای آنچه که انکا  . به ما رحمت عطا کن. ببخشرا  نجام دهیم. ما ای آنکه بیشتر کار درست اشویم به جمی

مان  خدای . فیض و رحمت خود را در  آور آزاد سازم سوایی شررلودگی و  خش. ما را از این آ کنیم. ببگیریم و پنهان می نادیده می 

 عیسای مسیح به ما عطا کن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سومدرس 

 یل جنگیدخداوند خدا برای اسرائ
 تسخیر سرزمین – ۲۴-8یوشع 

 ۳بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 ۳0          مقدمه 

 ۲۴-۸: یوشع ۳درس 

 ۳۱        ت خورد سآی شک •

 ۳۳        قانون داده شد  •

  ۳۵       دها جهت تصاحبنبر •

 ۳۸        کسازی سرزمین پا •

 ۴0        تقسیم سرزمین  •

 ۴۵        خداحافظی یوشع  •
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 مقدمه      

دی  یر مکان بعسخدیگری بود. اسرائیل آمادة ت د گناه عخان اجرا شده بود. حال روز مور  ت درشهر اریحا نابود شده بود. عدال 

اما اگر آنچه که را  رد. داشت. خداوند به یوشع اطمینان داد که این سرزمین به قوم او تعلق دا لق ان تع خود بود. سرزمین به آن

برود و سرنشینان آن را شکست  ر شهر بعدی پیش تسخیرای نظر آوریم، چگونه انتظار دارید که بعخان رخ داد در در مورد 

 خداوند از طریق خادم خود یوشع چه خواهد کرد. ببینید  دهد؟

دیدند. رهبران در اندیشة  طر عظیمی می سرنشینان زندگی خود را در خهم بر علیه اسرائیل توطئه چیدند. ن سرزمین با شاها 

ا در این فصل به کار رفته  و عباراتی که مکرر ای داشت؟ به کلماتتیجه چه نند. شواین بودند که با اسرائیل از در صلح وارد 

های  شن انی که به فراو را دید جو بود. وقتی که تعداد نفرات دشمن جنگنرفت. او یک ین بگز از ایمان یوشع هر  توجه کنید.

رای  ئیل بند، خدای اسراخداوکه  دانستواهید داشت؟ یوشع می العملی خ شما چه عکس  العملی داشت؟کس است چه عساحل 

 ! جنگداسرائیل می 

ها جنگ  سال زمین پس از انجام در آن سر؛ )سرمات گفته شودکل ن تا ایدر نظر بگیرید که تمام آنچه که الزم است روی دهد 

ا به  رچد. ث آنها بو رامیگرفت. این  ای بخشی از زمین تعلق بیلهقسیم شد به هر ق، زمین ت حالفرما شد(. صلح و آرامش حکم

 خدا چه کار کرد؟  ؟ ای داده بودخدا چه وعده ها تعلق داشت؟ چه چیزی به آنها حق داد که سرزمین را داشته باشند؟  آن

کند  رح می به مسائلی که یوشع مطد،  ی کناما وقت آن رسیده بود که یوشع با مردم خداحافظ  ای ناتمام بسیاری مانده بود رهکا

 گویید؟ تمام نشده است چه می هایی که ، در مورد کارکنیدشان می آنهایی که ترک   ا بهه شمتوجه نمایید. در نظر آورید ک
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 : ۱بخش 

اندند و  وز، س سار کردهانده شد. آنها را سنگیرون رعخان و گناهانش آشکار شدند. او و هر آنچه که داشت از اجتماع اسرائیل ب

یمه پرداخت  بخشد. اجتماع اسرائیل پاک شد، جرمی برداشت. خداوند  ردم  از مشم خود را  س از آن خداوند خبه خاک سپردند و پ

سوی  به  ، در هدایت بودید پس از شکست از سپاهیان آیوشع ی یابد. اگر شما به جای وباره ادامه می یر سرزمین دخشد، و تس

 را بخوانید.    ۱: ۸یوشع  کردید؟  یگری قدری تردید می نبرد د

 

   نید.بخوا را  ۲۹-۱: ۸یوشع تکلیف: 

 

 تمرین:

 یوشع داد؟ وری به خداوند چه دست ۲و  ۱در آیات   -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ۸- ۳به دست آوردن آی چه بود؟ )آیات نقشة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۲۹-۹ای داشت؟ )آیات  چه نتیجه  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ید.  را دوباره بخوان ۳۲-۲۶: ۱۱را مطالعه کنید. تثنیه    ۳۵-۳0: ۸ع شیوتکلیف: 
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ای  بال و گریزیم را در نقشه های اِای است، کوهمقدس شما دارای نقشه کرد. اگر کتاب   رکتآی به طرف شمال حاسرائیل از    -۱

 کرد؟ یوشع چه چیزی را بنا  ۳0:  ۸یوشع ن را به هر یک از دوازده قبیله داده است پیدا کنید. در  که سرزمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــفته می دربارة اولین محراب چه گ  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زیم؟آمو ه اطالعات دیگری میجه نمایید. چتو   ۲۵:  ۲0به آیة مرجع در خروج   •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د؟  کرچه یوشع   ۳۲خداوند قربانی دادند. پس از آن در آیة  براینها آ  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند )تثنیه  یستاده کوه گریزیم الوی  گر ج ( و نیم دی۱۳:  ۲۷را تجسم کنید. نیمی از جمعیت اسرائیل جلوی کوه ابال )تثنیه  صحنه  

وی سنگ نقش  حضور همگان قانون موسی را ری قرار داشتند. او در ، صندوق عهد و کاهن الوبین این دو جماعت (. ۱۲: ۲۷

 گرداند.  بر می  ۸:  ۲۷تثنیه  ار را کرد. آیة مرجع ما را بهع این کشیم که چرا یوتوانیم سوال کند. می کنمی

 کند؟، یوشع چه می ۳۴: ۸شع ویدر پس از آن    -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تعلیم: 

د  ها شاهد عهدی بودند که مردم با خداوند بستند. این یک تجدید عهگرفت. کوه صورت  ای بین این دو کوه دره   این واقعه در

ک  شود و تمام آینده پایده میام گذشته بخششوند. تممردمی که تعمید یافته بودند هر روز در عهد خداوند تجدید می بود. 

کنیم. در کتاب ارمیای نبی  ست دریافت می حضور اوة عددهد که در آن وعدة او را که وه ما می ب نوی د. خداوند آغازخواهد بو 

 ! (. چه خبر خوشی۳۴:  ۳۱« )ارمیا آورماد نمی شان را به ی بخشم و دیگر گناهان نها را می : »من شرارت آشودمی  به ما یادآور
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 ۲بخش 

   بازتاب:

گفتند که جلوی یکی از این دو کوه بایستید، تا چه  دید و به شما می لة خاصی بو قبی و یکضبا خود صادق باشید. اگر شما ع 

ند؟  ی سنگ نوشت و سپس تمام کلمات قانون را برای مردم خواکردید که یوشع قانون موسی را روبه این امر توجه می حد 

 کردید؟ به چه چیزی فکر می 

هیأت مردان،  نیدند. تمام را نشهمه، همه چیز  م هستند. اماسته و گر خ مردم، نباشدغ . بدون تردید اگر دااینجا بیابان است

شنیدند. باز هم،  بردند، هر کلمه از قانون موسی را  به سر می زنان، و کودکان به اضافة آنهایی که بیگانه بودند اما در میان آنها  

 قدر اهمیت داشت؟ آن انون ق کالمندن خوانید. چرا خوارا ب  ۱۳- ۱:  ۳۱کرد. تثنیه می دستور موسی عمل ق شع طبیو

 

 کاربرد:

بوده و یادآور  این واقعه ها شاهد این کوه  یل کتاب قانون را که قانون سرزمین است بشنوند. الزم بود که تمام جماعت اسرائ

این  که  نطورخاطر آوردند. آ نافرمانی را به برداری و مجازات های فرمان ه برکتک آمدندر می قابل رویتی برای مردم به شما

 کنندة محبت قوم خدا برای او خواهد بود. ، بیان کردندقوم در اطاعت از کالم خدا زندگی 

کنید قادر بودند در مورد ارزشی  می   زندگیها در مکانی که شما  ها و تپه اگر کوه   . اندیشیدالم خدا می شما چگونه در مورد ک  -۱

 ؟ فتندگمی حبت کنند، چه ل هستید ص که شما برای کالم خدا قائ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ ت می ه بر رابطة شما با خداوند شهاد ید ک دار نانی سخ چه اعمال و -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آیا زندگی شما شهادتی بر ایمان شماست؟   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تر سازد؟ تان احتیاج دارید که خداوند آن را پاکای از زندگی در چه زمینه  -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه حال  ر تا باگ  کند. ت می هر هستی ما شود صحبی که جو ادمانی در کالم خدا به نحودربارة ش  ۱زمور  م  پارید:ه حافظه بسب

ش آیه  این شاه دارید. ة خود نگحافظدر کتابخانة د و ویسیهای یادداشت خود بند، این مزمور را روی کارت ایاین کار را نکرده

ه  رید بپاسفظه می حایکه به ادداشت خود بنویسید. در حالکند. حتما این آیات را روی کارت ی پیام را بیان می لی ا با تصویر خی
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ابطة خود با خداوند،  رة ردرباکه  جه نمایید. در ظرف روزهای آینده آنچه را  دا شادمان هستند توآنهایی که در کالم خ های  برکت

   ید. اید، یادداشت کنخته نماید، آموقبت می کسی که همیشه از شما مرا

 

فرزندان خویش آموختند.  تو را به خواهم مانند یوشع و قوم اسرائیل باشم که در تو شادمانی کردند و کالم خداوندا، می دعا: 

یم که  گو می سپاس خدا نزد تو آمده و خود را قوم تو بدانند. تو را وان ه عنام با تو بر دیگران آشکار باشد که به واهم رابطخمی

بخش که در گذشته نافرمانی کردم و به کالم تو  مرا ب . داریکنی و در راستای ارادة خود نگاه می می  خود مرا هدایت  با قانون

نم که خدای من هستی و مرا فرزند  کمی شکر  کنی. تو را  بخشی و هرگز ترکم نمی زارم که مرا می از تو سپاسگدم.  هی ننموتوج

 خشی.  بای می وع تازهو به من شردانی خود می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 مقدمه:

دای اسرائیل را در دل پادشاهان بخشی از سرزمین گذاشت که هنوز  نبردها ترس خ ریحا و آی بسیار مهم بودند. این  نبردهای ا

به نیرنگ  مردم گیبون  (.  ۲-۱:  ۹رائیل با یکدیگر متحد شدند )یوشع  سمان بر علیه یوشع و اکضی از حا بعیر شود.  سخبایستی ت

نشینان خود را از بین  اسرائیل قصد دارد تمام سر سرزمین رواج یافته بود که تاسر هایی در سر(. گزارش ۹متوسل شدند )یوشع 

 فتادند. هراس ادم در مربرد. ب

ل را  رائیع اسهای جنگی است. یوشداستان  لم خواهیم کرد. این فصول شامطالعه درس خود ش از چندین فصل را در این بخ

نابود گشت. همانطور که خداوند با موسی بود، با یوشع نیز  پس از دیگری کمان یکی به جنگی هدایت نمود که قلمرو حا

 د.  همراهی کر

 

 تکلیف: 

که   را هایی شوند خط بکشید. راه ی رار م ی را که تکخوانید زیر کلماتمی سه فصل را را بخوانید. هنگامی که این  ۱۱- ۹یوشع 

 نید. خاب کرد که میراث اسرائیل را به آنها بدهد، پیدا کتند اخداون

 

 تمرین:

 کنند؟ای را بیان می تکراری توجه کردید؟ چه نکته آیا به این کلمات و عبارات   -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف. ترسان مباش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای به  ازمانده یچ بب. ه  جا نماندـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. کامال نابود شد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 استفاده کرد که منجر به شکست شود؟  وند خدا چه راه غیر عادی  از -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۱:  ۱0الف. یوشع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۴- ۱۲:  ۱0وشع  ب. ی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲0:  ۱۱پ. یوشع  

 

ستند، مردم  یون دیگر بر علیه اسرائیل به آنها پها شا . زمانی که پادل شدندگر به خدعه متوس یله های حگیبون  ۹در فصل  -۳

 ر کنند؟ ه کاند چم گرفتگیبون تصمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ۲۷-۲۶: ۹ة آنها چه بود؟ )یوشع  نقش هایی نتیجة ن -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵ 

علیه پنج پادشاه اموری  (  اسرائیلیان ناگزیر بودند بر  ۱۵-۱۴:  ۱ها یاد کرده بود )یوشع  گیبون به سبب سوگندی که اسرائیل با    -

 اوند چه کار کرد؟  رین مردان جنگی خود را آورد و آنها را غافلگیر کرد. خدجنگند. یوشع بهتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۸الف. آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱0ب. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱پ. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳-۱۲ت. آیات  

 

 چه عالم شد؟   ۱۴در آیة   -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (  ۲۷-۱۶ات فتاد؟ )آیچه اتفاقی برای پنج پادشاه ا  -۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه را  کند که همیوشع جنگی را شروع می   د کهشوی ادامه دارد. گفته م  ۱۱شود که تا فصل با جنگی آغاز می ۲۸:  ۱0یوشع   -۸

برد، ادامه دارد. اما  ها پیش می هر علیه شیل را بر ائها با هدایت یوشع که قوم اسرجنگ ای را به جا نگذارد. نابود سازد و زنده 

ماندة اسرائیل  کسی فرسازد که چه  ه گرفت. کلماتی که خاطر نشان می لماتی را که در این فصل به کار رفته است نادیدنباید ک

 بود.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳0:  ۱0ع  شف. یوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۲:  ۱0ب. یوشع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۴۲:  ۱0. یوشع  پ

 

خواست  ه خاطر آورید. خداوند می را ب  ۸:  ۱0نگید. او قهرمان آنان بود. یوشع  سرائیل برای اسرائیل جا  جالب است که خدای   - ۹

 یوشع چه چیزی را بداند؟ 



37 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گوید؟  یوشع به مردم چه می  ۲۵در آیة   - ۱0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

های دریا  ظیم مانند شن اهی عگوید وقتی که دشمن با سپ به یوشع چه می خداوند  ۶ة ی بکنید. در آینگاه  ۱۱ل به فص - ۱۱

 شود؟ هر می ی او ظاجلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شود؟ یوشع چه گفته می ارة  ربد  - ۱۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴0: ۱0شع  الف. یو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵: ۱۱. یوشع  ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۳: ۱۱پ. یوشع  

 

 بد: یالمات خاتمه می با این ک ۱۱سرانجام یوشع فصل  - ۱۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 ۴بخش 

 لیم: تع

قصد  ی که مان سرزمین های اسرائیل علیه مردم و حاکرا آموختیم. به جنگ  رساندیم، حقایق داستاننی که به پایان در تمری

غرق در خون کسانی بود  همیشه پیروز بود. اما، کشور شع ی کردیم. دیدیم که اسرائیل با رهبری یوب کنند نگاهداشتند تصاح

مردم در اسارت  شد که نمی  ها ضرورت داشت؟ریزی این خون  م نکرد. آیامروی رحشکست داد. خداوند، به هیچ قلکه خداوند 

 دند؟ مردگی کنند؟ حتما بایستی می اسرائیل زن 

روها  ن قلم پرستی و شرارت ایسرزمین از بتکه خداوند برای پاک کردن  هایی بود  طر آوریم که ریختن خون راه ت به خاالزم اس

، تنها خدایی  چوب و سنگ ساخته نشده بود. خدای اسرائیل با آنها پیمان بست که خدای آنها باشدخدای اسرائیل از  به کار برد.  

افرمانی کنند، غرولند کنند، شکایت نمایند و راه خود را در  مردم تمایل دارند که ندانست که چون می ش کنند. ست ها پرکه آن

تقدس    و نابود کنند. محو  زد، از آنجا  سااو دور می ضرورت داشت که هر آنچه که زمین را آلوده ساخته و مردم را از  پیش گیرند،  

ود. تقدس او بر آن بود که زمین پاک و خالص باشد. او  بود شنیست کامال نا   اوهر آنکس که در پیمان با  کرد که  او ایجاب می 

 (.  ۱۳-۹: ۱۸)تثنیه  ند گناه باشاکی فرا خواند که در حضور او بی پ به  قوم خود را 

 

 بازتاب:  

فتر  رسد در دهای انعکاسی را در نظر گیرید و آنچه به فکرتان می ش این پرس اندیشیم. ای به پاکی و تقدس بیظه ناگزیریم لح

 اشت نمایید. خود یادد

 گناه بودن چه معنی دارد؟مقدس بودن یا بی  -۱

 شود؟ پذیر است؟ چگونه کسی مقدس می تقدس امکان  -۲

 دارد؟   یا باید خون ریخته شود تا کسی مقدس شود و یا راده دیگری وجودآ  -۳

 گذارد؟ م می وی پاکی قدرود؟ آیا دنیای ما به سای ما به سوی پاکی و تقدس پیش می آیا دنی  -۴

 گناه باشم چه معنی دارد؟ بی باید در حضور خداوند اینکه من  -۵

د. در کجا خون با زندگی من  ها صورت گرفت و مردنته شد. حیوانات قربانی شدند، جنگ خون ریخ  در طول تاریخ اسرائیل   -۶

؟ آیا عقیده دارم که ریختن  ، خطاهای من، و گناه من مردآلودگی منمن عقیده دارم که عیسی برای    کند؟ آیا ارتباط برقرار می 

 پاک گردم؟   که من در حضور خدا ب کافی بود یخون عیسی روی صل

 

 دعا: 

ب مرا پاک ساختی. وقتی که  ت عیسی روی صلی ن خون پسرکر گویم با ریخت تو را شانم  توای خدا، و ای خداوند من، فقط می 

حمت خود  سازد. تو از محبت و رگناه می در حضور تو بی  راو م شانده استبینی که مرا پون او را میکنی، خو من نگاه می به 

ابدی را با تو به من بخشیده است. از تو  عیسی کسی است که حیات  سی قهرمان من است!  بدون شایستگی بخشیدی. عی  مرا

 برای قربانی شدن عیسی به جای من سپاسگزارم.  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 مقدمه:

ش حکمفرما شد.«  لح و آرام ها جنگ، صسال  در آن سرزمین پس از »سرانجام  یابد. لمات خاتمه می با این ک ۱۱یوشع فصل 

جنگ پرداختند که فقط برای تصاحب سرزمینی  پا به سرزمین گذاشتند، به  ! اسرائیلیان از زمانی که  جنگجنگ، جنگ، و باز هم  

  ۳۱نها به  دادند، که تعداد آشکست  سرائیل آنها را  مام پادشاهانی که ات   ۱۲یوشع فصل  در  اوند به آنها وعده داده بود.  ود که خدب

شود که هنوز بخش  آغاز می ن کهولت رسیده بود با گفتگوی خداوند با یوشع که به س ۱۳سپس فصل  اند. شده ذکر د، رسمی

 آموزیم: کات را می این ن ۷-۱ت. در آیات ز زمین برای تصاحب مانده اسرگی ازب

 (. ۵-۲صاحب گردد )آیات  ه سرزمینی باقی مانده است که باید ت چ -۱

 (. ۶خداوند چه خواهد کرد؟ )آیة   -۲

 (.  ۷و  ۶یوشع چه خواهد کرد؟ )آیات   -۳

زمینی که در شرق  گردد، ح بیلة منسی( وعده داد که زمانی که سرزمین موعود فت بین و نیمی از قموسی به سه قبیله )گد، رو

یل دریافت  دربارة حد و مرز زمینی که هر یک از قبا ۳۲-۸: ۱۳(. در یوشع ۳۲گیرد )اعداد می رد، به ایشان تعلق اردن قرار دا 

 شود.  کنند صحبت می می

ید. و  ده رسنیک از قبایل باقی ماآموزیم که چگونه زمینی که در غرب اردن قرار داشت تقسیم شد و به هر می  ۱۴یوشع در 

)اعداد   ذارد، تعلق خواهد گرفتچه بخشی از آن به کالیب که جاسوس دیگری بود که اجازه داشت به سرزمین موعود قدم بگ

 ( و آرامش در زمین حکمفرما شد.ح، ، صل ها جنگخوانیم. )پس از سالمی  ۱۵(. بار دیگر کلماتی را در آیة  ۲۵  -۲۳: ۱۴

 

 لیف: تک

کرد، قبیلة الوی  همی از زمین دریافت نای که سرسید. تنها قبیله یل  هر یک از قباچه زمینی به    کند کهذکر می   ۲۱- ۱۵یوشع  

 بود.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۳و    ۱۴:  ۱۳یوشع  راث آنها چه بود؟ ) می  - ۱  (ـ 

 گذارد. چگونه خداوند برای آنها فراهم کرد؟ العات بیشتری در اختیار می اط ۲۱-۲0:  ۱۸اعداد  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را بخوانید.  ۴۵- ۴۳: ۲۱ع  شیو  -۳

 داد.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. خداوند به اسرائیل ـــــ

 خداوند داد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ب. 

 .  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. خداوند نگاه داشت ــــــــــــــــــــــــــــ
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ها کامال آشکار بوده  تمام این سال داده بود، به جا آورد. وفاداری خداوند نسبت به مردمش در طول آنچه را که وعده خداوند 

موعود قدم نهادند. وعده به آنها داده شده بود،    ند که به سرزمین بود، اشخاصی نده را دریافت کردند است. آنهایی که مقدمتا وع 

 بعدی کامال آن را دریافت کردند. های اما نسل 

 

 اب:بازت

ها خداوند عهد و پیمانی  نظر آورید. در طول قرن خ رساند در شمار و تجاربی که اسرائیل به این مرحله از تاری های بی ستان دا

را   ی بعدی آن هارند اما نسل پا به این سرزمین نگذادانستند که هر چند که خود  شان می که با قوم خود بست به یاد آورد. ایرا 

براهیم و  ة خداوند به اوعد  ستد ب این عهدی بود که با مردم خوکنند. تحقق وعدة خداوند به کالم او بستگی دارد.  می   دریافت

هایی  ز داستان دوره کردن بعضی ابرای  (.  ۷:  ۱۷ش  اش تکیه دارد )پیدایسل در نسل به تعهد خداوند به انجام وعده زندانش نفر

هایی  تان سدا  یسید. در دفتر خود بنوصاص دهید و آنها را  قت خود را اختی از وقدر  ختیم ة این مطالعه آموهای گذشتدر درس که  

 شما مهم بودند.   ها برایچرا این داستان سید که اصی داشت نام ببرید و از خود بپر ما معنی خ که به ویژه برای ش

رمان داد که هر  ف های پایانی اهمیت دارد. خدال صختلف در این ف ة مه آیه سنکه به مطالعة خود ادامه دهیم، توجه بقبل از آ

 آموزیم؟ زیر چه می   ای وجود نخواهد داشت. در آیاتد. هیچ بازمانده باید کامال نابود شو کنند  رزمین زندگی میملتی که در این س 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۳:  ۱۳یوشع    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۶۳:  ۱۵یوشع    -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱0:  ۱۶یوشع    -۳

 

دهیم و  یوشع را خاتمه می ب  اند. کتا ذکر شده ت آگاهی ما  ت جهاما این آیا اهیم پرداخت نخون زمان در ای ت  به مطالعة این آیا

 م.کنیاوران را شروع می ن کتاب دپس از آ
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 ۶بخش 

   تکلیف: 

جه  اوران، و مقامات رسمی تورهبران، د ، شانهبران ر – ی یوشع با مردم داحافظحتوای سخنان خ انید. به مرا بخو ۲۳شع وی

 نمایید.  

 ناتمام چه بود؟ کار  -۱

 ظهار نظر او در مورد قانون موسی چه بود؟ ا -۲

 ها چه بودند؟ برکت  -۳

 ها چه بودند؟لعنت   -۴

 

 تمرین:

 ( ۵-۳:  ۲۳)یوشع  باقی ماندده بود که بایستی انجام گیرد؟ چه کاری  -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دستور یوشع چه بود؟    ۸-۶ت در آیا  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بود:  ۷امل چهار دستور در آیة اطاعت آنها ش -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ( ۱۱- ۹ت اگر اطاعت کنند چه پاداشی خواهند گرفت؟ )آیا -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۱۶-۱۲ها چه خواهد بود؟ )آیات مجازات نافرمانی آن -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان را فرا خواند؟ لیئیری اسراشود. برای چه اممی  به طور خالصه، یوشع وفاداری خداوند را نسبت به آنها یادآور -۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یف:  تکل

 را بخوانید.   ۲۴یوشع 

 

 دوره کنیم:

همه آن را  خواهد ها، مردم و آنچه که خداوند انجام داد که می کند. داستان مرور می یوشع بخشی از تاریخ اسرائیل را  -۱

 سید: ی، بنوبشنوند

 ند. کهای پیدایش صحبت می از داستان  ۴- ۲الف. آیات  

 گوید. های خروج می دربارة داستان   ۷- ۵ب. آیات  

 وید.  گخن می جربة اسرائیل در غرب اردن ساز ت ۱0- ۸پ. آیات  

 کند. ی ت م رزمین توسط اسرائیل صحبساز تسخیر  ۱۳-۱۱آیات  ت.  

 

اهیم  خدا به ابر. شخصیت اصلی و عمده استها خداوند شتها دربارة تاریخ اسرائیل است. در تمام این سرگذ تمام این داستان 

  ۱۳سپرد... آیة ی شما هااسرائیل را آورد... خدا شهروندان ملل بسیاری را به دستهارون را فرستاد... خدا داد... خدا موسی و 

 ؟ گویدچه می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم کنند،  عجتماع اسرائیل ااست تا در حضور ا ا خواندهآنها را فراست و اوند برای آنها انجام داده م آنچه خدیوشع از تما -۲

 که چه چیزی را اعالم کنند؟خواهد یوشع از آنها می  (.۱۴کند )آیة  می صحبت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟  می  الماعچه چیزی را یوشع با شجاعت  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م کردند؟ دم چه چیزی را اعالمر  ۲۱ة در آی  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه عنوان یک اجتماع موظف بودند کارهای خود را  ان خدا به یکدیگر شهادت دادند. بات خویش و اطاعت از فرممردم به خدم 

 : جتماع موظف بود کهظور این بود که ا، من۲۳ا مسئول اعمال خویش محسوب دارند. در آیة  گزارش داده و یکدیگر ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت  خدمه مدتی خداوند را شود که اسرائیل خداوند را خدمت نمود. برای چگفته می  ۳۱(. در آیة ۲۹یوشع وفات یافت )آیة  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کردند؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اب:بازت

سرزمینی که  ت به  منیگردی آنها را با ادر تمام دوران بیابان به سرزمین کنعان قدم نهاد. حضور وفادار خداوند  سرانجام اسرائیل  

ندگی اجتماعی  فاوتی خواهد داشت. زندگی مسیر متده شده بود آورد. سرزمین به آنها تعلق داشت. زبه آنها وع   زمانی بسیار دور

بیگانگانی که   بود. و ر شومی در پی نامعلو آیندة  بودان در حال مرگ رد. رهبرشغییر خواهد ک با تقسیم زمین در بین قبایل ت

 کنیم... ن یوشع را بررسی می ، آخرین اعال ۱، بخش ۴زیستند، بایستی نابود گردند. حال در درس ز در این مکان می هنو
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 ۷بخش 

 بازتاب:

در این  اند که زندگی جدیدی را ند فرستاده شدند و آماده مینی که به ارث بردزایم. اسرائیلیان به سربه پایان عمر یوشع رسیده 

 ود. جربه نم اسرائیلی دیگری به جز کالیب تبیش از هر  میرد. او زندگی با خدا را  سالگی می   ۱۱0مکان آغاز کنند. یوشع در سن  

باقی ماند. اگر  ود ها به جای خ ها و لعنت رکت ازد. باندبل از مرگش می قظی موسی را به یاد خداحافحافظی او از مردم ما خدا

یوشع برکات و پاداش اطاعت کردن    ند شد.خواهلعنت  کنند و اگر نافرمانی کنند  طاعت کنند، برکت و پاداش دریافت می مردم ا

ای که  بهجرشناخت. او آگاه بود که به سبب تنمود زیرا مردم را کامال می  ازات نافرمانی صحبتساخت و از مجنشان را خاطر

ن بیگانه را خدمت  آنها خدا را ترک کنند و خدایا دانست که اگر  آورند. او می روی می   ن دیگر در کوه سینا داشتند، مردم به خدایا

 (.  ۲0: ۲۴ع ش)یو د شدین خواه شمگخر ایشان ب، نمایند 

ایل گذشته با شما  گ شما دربارة مسدین یا پدربزرگ و مادربزرچرا والجوان هستید، شاید دشوار باشد که بفهمید اگر شما  -۱

گردد.  شان می هنمای فرزندان ین رابه آنها آموخت. حکمت والد های مهمیجربة زندگی ایشان درس کنند. اما ت صحبت می 

 آورید؟ ر می شما گفته است که به خاطچه چیزی به تر خص مسن یک ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آورم...؟« به  ه خاطر می من بدیشید که گفته باشید » انیا به زمانی می گردد. آ رکت می باعث ب آموزند حکمتی که به شما می  - ۲

 ورید؟ آرا دیگران تشویق کردند که به خاطر می ه چیزی کند. چگیری می یاد آوردن از تکرار اشتباهات گذشته جلو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهید دیگران به عنوان حقیقت به یاد داشته  اید. چه چیزی را می به زمانی بیاندیشید که به پایان زندگی خود رسیده حال    -۳

 را به شما آموخت.  باشند، زیرا تجربه آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .«ــــــــــــــــــرا حفظ کنید. به این صورت است: »اما ـــــــــــــــ  ۱۵:  ۲۴شع  بخشی از یوسپارید:  فظه ب حاه  ب

ید. با صرف چند دقیقه این  که عقیده دارترش دهد و شهادتی باشد بر آنچه بگذارید این آیه اهمیت خود را در زندگی شما گس

سپاس و ستایش  ز روی ا برای خدمت به خداوند ایک کارت یادداشت بنویسید و در پشت آن کارت، تمایل خود رآیه را روی 
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خواهد که تا ابد فرزند او  ست و از شما میدای شماکه خبرای وفاداری او نسبت به خودتان ابراز نمایید. او اعالم کرده است 

ور  ضزمند در ح روسازد پاک و پی یسی تنها کسی است که آنها را قادر می باشید. او بهشت را به همة کسانی که ایمان بیاورند ع

، خدا را خدمت خواهیم  ام»من و خانواده توانیم با اشتیاق اعالم کنیم  ه داده است. به سبب کار عیسی می ، وعدپدر آسمانی باشند 

 کرد.« 

 

 دعا:  

نایی  به من تواای  خواهم مانند یوشع تمام روزهای عمرم را با شجاعت در راه خدمت به تو قدم بر دارم. تو به من وفادار بودهمی

ها مرا از  دانم که این راهلبم می در ق کند.را باز می ای کنندههای گمراهاین دنیا راه  امور بده که با وفاداری به تو خدمت نمایم. 

کمک تو  ها به ینه ن زمخصوص در ایو تنها به تو اعالم کنم. بسازد. به من قوت قلب عطا کن تا خدمتم را به تو تو دور می 

 کنم.می  وسه شدن اعتراف ه وس بم بقلم که در نیازمند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رمچهادرس 

 مردم شرارت کردند
 اورانزمان د – ۱۳-۱اوران د

 ۴بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 ۴۸          مقدمه 

  ۱۳- ۱داوران  : ۴درس 

 ۴۹       وران اانتقال از یوشع به د •

 ۵۱      کنداسرائیل دشمن را تحمل می  •

 ۵۳      خیزاندرا بر می خداوند داوران  •

 ۵۵      آورد می  یشخداوند اسرائیل را به آزما •

 ۵۶       اری اسرائیل نحوة رفت •

 ۵۸         به یاد آور  •
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 مقدمه:

ادة من خدا  اما من و خانوکسی را خدمت خواهی کرد... نتخاب کن چه : »امروز ایابد پایان می نامة یوشع هاربا اظکتاب یوشع 

ها  « یوشع راهنمایی واهیم کرد زیرا او خدای ماست.دند »ما نیز خدا را خدمت خدا  خدمت خواهیم کرد.« و همة مردم پاسخرا 

 ادم خدا رخت از جهان بر بست. س این خ مردم داد و سپ  و دستورات نهایی خود را به 

ا یوشع  موسی و ی یوة شدهیم. دیگر از جدیدی انتقال می  واوت ة رهبری یوشع به رهبری متفیودر این درس، اسرائیل را از ش

فتاد؟  اهد اچه اتفاقی خوحال شدة خود تقسیم شدند. های تعیین هر یک به سرزمین رائیل در رهبری نشانی نیست. قبایل اس

 هند کرد؟ شمن از خود دفاع خوال دب دیده در مقاو رنج  چگونه این قبایل ضعیف 

هایی  ه اننیم که فساد روحانی رخ داد؟ چه نشسبب آن چیست؟ از کجا بداست.  اسرائیل بسیار دلسردکننده امشاهدة فساد روحانی  

رفتار اسرائیل مشاهده کنید. انتظار دارید که خداوند   لعه، پاسخ خدا را به بود؟ در ضمن مطار پیش ؟ چه عواقبی دوجود داشت

 چگونه پاسخ دهد؟ 

ایم.  ه ، خوانده شدستش خداوند و فقط خداوندایم. و مانند اسرائیل برای پرشدهانده  فرا خوجهت خدمت  قوم اسرائیل  نیز مانند  ما  

اندازد در نظر بگیریم. هر افکاری که ما را از  ی تا اموری را که پرورش روحانی ما را به تاخیر م   دهدتی به ما می ن درس فرصای

 سازد، برطرف نماییم. نحرف می مزندگی ما را تمرکز یافتن بر خدا و ارادة او در 

نظر گرفته  انشینی برای او در جمرده است و اسرائیل بدون رهبر است. هیچ یوشع  – اوران یوشع به کتاب د تاب انتقال از ک

سرزمین   سخیر ل سال زندگی در بیابان، و تآزادی آنها از مصر، چهپایان یافته است.  ائیللی در تاریخ اسرنشده است. فص 

 ت است. سرزمین پس از جنگ در استراح اند.دست یافته گی در مناطق تعیین شده موعود انجام یافته است. همة قبایل به زند 

   شود؟خوب، بعد چه می اند. زمین رسیده ا به آن سرزیر؟ دیگر به مسافرت کردن نیازی نیست. رهبر احتیاج دارندآیا حاال به 

به  بنا کرده و در این سرزمین جدید ریشه بگیرند.  توانند زندگی خود رااند، اما حاال می گردی را پشت سر گذاشته بان زندگی بیا

حال به صورت قومی  رسند.  نمی بوهی متحرک از مردم به نظر  تکی به یک رهبر نیستند. و دیگر به صورت انرسد که منظر می 

 کنند. ای زندگی می قبیله

عی که به  را به عنوان قومی که در پیمان با او هستند، به عنوان اجتماها  بایستی به خاطر داشته باشیم که خدا آنعین حال  در

میشه با  ه ری و برکت خداوند خاطر نشان کردند که یالیان شع هر دو به اسرائیسی و یوگیرد. مواو تعلق دارند، در نظر می 

لعنتنی که از  ی ناشی از نافرمانی از قانون خداوند و هازات و نیز مجا صورتی که در اطاعت از خداوند به سر برند.آنهاست در 

به عنوان مردمی که به خدا تعلق  شود، یادآوری نمودند. قانون به مردم اسرائیل ن دیگر حاصل می ستش خدایا رو پ شرارت 

 برند از آن اطاعت کنند. رزمین به سر می کجای سهر خواست در  بود که خدا می زی رند، داده شد. قانون چیدا

رهبری ندارند اما سرزمین  دهد که می  دهیم. چه اتفاقی برای اسرائیلیان رخ دامه می طالعة کالم خدا را با کتاب داوران احال م

 یند؟ عی را باید فتح نما سیو
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 ۱بخش 

 تکلیف: 

 د. را بخوانی  ۳۶-۱۹: ۱اوران د

 

 تمرین:

کس باقی نماند. با مشاهدة  ند و هیچنابود گردغال کرده بودند باید را اش دستور خداوند بر آن بود که همة مردمی که سرزمین 

 آمده است، عمال چه کردند؟   ۱اوران  ر ده دها طبق آنچ اسرائیلی ، جدول زیر

 

 بردند آنها که در سرزمین به سر می  ها بر علیهلی کار اسرائی عمرج
  ۱۹: ۱داوران 

  ۲۱: ۱داوران 

  ۲۵: ۱اوران د

  ۲۷: ۱اوران د

  ۲۸: ۱اوران د

  ۳۳،  ۳۱-۲۹: ۱اوران د

  ۳۴: ۱اوران د

 

مالکیت زمین،  عالقه در به دست آوردن ند. به علت عدم سرائیلیان به جای آنکه دشمنان خود را نابود کند، آنها را تحمل کردا

راندند، سازش و  رون می ستی آنها را از آن زمین بیفرمان خدا بایبق شمنان خود که بر طبا د فرمان خدا را زیر پا گذاشتند و

نگاه  اندن دشمن آنها را یرون رجای بدند، پس به ضی بواخوشحال و ریلة خود زمین داشتند و مصالحه کردند، زیرا برای قب

 کنند؟   با صلح و آرامش زندگیتوانند در یک سرزمین  نمی شکل چیست؟ همه  س مهره گرفتند. پ بداشته و به عنوان نیروی کار  

 

 تکلیف:  

 وانید. را بخ  ۵-۱: ۲اوران د

 

 تمرین:

 ( ۱کرده است؟ )آیة که خدا چه   فت داوند به آنها گشتة خفر -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ۲یة  کردند؟ )آ آنها بایستی چه کار می   -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واقعا آنها چه کار کردند؟  -۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۳چه مجازاتی در پی داشت؟ )آیة   -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۵-۴دند؟ )آیات  گونه پاسخ دا چ  مردم -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفتن  ست نگسازد. آنها با به دیل مانند آفتی بر آن فرود آمد، آشکار می ن آیات مرکز مشکالتی که در طول تاریخ اسرائای

پس از مرگ یوشع برای اسرائیل اتفاق  را که  صل دوم آنچهختند. بقیة ف انداموقعیت خود را به خطر ، زمین خودمالکیت سر

 کند.خالصه می  فتادا

 

 تکلیف: 

 ید: و به سواالت زیر پاسخ ده را بخوانید  ۲۳-۶: ۲اوران د

 اسرائیل در طول زندگی یوشع چه کار کرد؟  -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسل بعدی چگونه زندگی کردند؟   -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پاسخ خداوند چه بود؟    -۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه بود؟  اورانی که خداوند قرار داد پاسخ اسرائیل به د  -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مردم چه بود؟لعنت خداوند بر   -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمرین:

 (۷- ۶بردند )آیة دگی یوشع چگونه به سر می وران زنم در دمرد -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمیزی که با خدمت کردن به خداوند داشتند زیرا تمام کارهای عظیمی را که خدا برای  حصل این زمان مناسبی بود. زمان 

 نجام داده بود، دیده بودند. پس از آن یوشع مرد. اسرائیل ا

 چه ذکر شده است؟ ۱0چرخد. در آیة  استان به مسیر مهمی می اما د -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای اسرائیل   ه که خداز آنچشناخت و انسل بعدی خدا را نمی است این باشد: چرا  ممکن آید صله پیش می سوالی که بالفا

 ید؟  خی دارپاسخبر بود؟ شما چه  کرده بود بی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب:

 ؟  کنیم! تجربة شما چه بوده استکنیم. اگر به ما یادآوری نشود و به خاطر نیاوریم، فراموش می چه زود فراموش می 

 انی بودند؟ کسی یا کس کرده است؟ چها یادآوری کرد که خدا چه آیا کسی به شم   -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شناخت؟ل از شما خدا را می سل قبن یاآ  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــه شما گفتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. دربارة خدا ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه گفتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  به شما ب.  

خاطرة  دانید. اگر چنین است، چه نرو چیزی دربارة محبت عظیم خدا نسبت به خود نمی گفتند از ایبه شما ناید هرگز یا، شپ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نید؟خدا چیزی بدااز محبت    زندگی دارید بدون آنکههمیشگی از  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

 تمرین:

 ؟ گوید که اسرائیل انجام دادچه چیزی می  ۱۲- ۱۱:  ۲اوران د  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــ آنــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود انجام دادند و در نظر خدا که الف. آنها آنچه 

 ن بیگانه بودند(. ها خدایاـــــــــــــــــــــــــــــــــ. )اینـــ

 د. بو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ کردهب. آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــ خدا را ـــ

 آنها.  برای  ن دیگر را و ـــــــــــــــــــــــــــــــ پ. آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــ خدایا 

 

 ( ۱۶-۱۲ها چه بود؟ )آیات پاسخ خداوند در برابر رفتار آن  -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ب الف. آنها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خدا

به عمل و  خدا را و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چرا؟ زیرا ایشان ــــــــــــــــــــــــــــــ خدا ب. 

 اشتاروت. 

 خداوند چه کرد؟  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴الف. آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵ب. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵ة  پ. آی

 اسفناکی بودند. آنها در ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ند؟  کرد(. داوران چه می ۱۶)آیة  ا دادالتری ارتقخداوند به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به مقام با -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آزاد سازد. دشمنان  سلطة   و  رباالتری رساند تا اسرائیل را از فشا ودند که خداوند به مقام بهبران نظامی اوران اغلب ردتوجه:  

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷اوران پاسخ دادند؟ )آیة  مردم چگونه به د  - ۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اوران داشت که انتخاب کرد توصیف کنید: ای را که خداوند با درابطه  -۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ۲0قوم خدا با خدا روی داد؟ )آیة چه اتفاقی برای رابطة  -۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۲۳- ۲۱خدا مصمم بود که چه کار کند؟ )آیات  -۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب:

چی  ورش بر علیه خدا و سرپیش بود.نادیده گرفته و فراموش شده  قبلی فاداری خداوند در مورد نسل و بایی نبود.یاین تصویر ز 

ند، خدای  بیرون نکرده بودی که از آن سرزمین عنی خدایانو سنگی ی چوبی ن از پیمان عهد او سبب شد که خود را به خدایا

ارت و  اسدهنده روی برگردانند و ن، خدای نجات مهربااز خدای  ی آوردند. روری، رووت، خدای با ، خدای سامی و اشتاربعل

ی  ارزشهای بی آنها بتخدایان  بودند.ود انسان ن ساختة خیاالت و افکار خاین خدایا ردند. ر را انتخاب کبردگی خدایان دیگ

شان هشدار داده و مردم با شجاعت  خدای  رة ترک کردنموسی و یوشع دربا آوردند. را می نبوده و فقط مرگ بودند که زنده 

آیا به یاد آوردند؟ آیا تعهد خود را به یاد آوردند و آن را نگاه   ( ۲۱: ۲۴یوشع « )واهیم کرد اعالم کردند: »ما خدا را خدمت خ

 شتند؟ دا

 

 کاربرد:

آوریم یا فراموش  وال کنیم: »آیا به خاطر می خود ستوانیم از کنیم، می زندگی خود و دیگران در دنیا نگاه می  وقتی که به

 « ایم؟کرده

آورم که او مرا خلق کرد؟ و اینکه مرا فرا  می چیست؟ آیا به خاطر چیزهایی که یاد گرفتیم که خدا برای من انجام داده  -۱

ینکه قول داده است که خدای من باشد و مرا قوم  ویش ساخته است؟ ابازخرید کرده و مرا فرزند خ، خوانده و آزاد ساخته است

 ؟ آورمخویش ساخته است؟ چه به یاد می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مرا با  آورم که اخاطر می شم؟ آیا به گناه بارش پاک و بی آورم که او مرا فرا خوانده است که در حضوآیا به خاطر می  -۲

، او مرا فرزند خویش  و بیرون آمدن از آب  آورم که در هنگام تعمیدماطر می ریختن خون برای گناهانم بخشیده است؟ آیا به خ

 آورم؟وارث حیات ابدی ساخت؟ چه چیزی را به خاطر می و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یا از محبت عظیم خدا برای خود  آ دانند؟ یا داستان را می دانند چه کسی هستند؟ آ آیند می آیا آنهایی که پس از من می  - ۳

نند؟ چه  نکتا هرگز فراموش  یم ت به آنها بگواسشان کرده برای آورم که همة آنچه را که خدا به خاطر می  دانند؟ آیاچیزی می 

 آورم که به آنها بگویم؟ باید به یاد  زی را چی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دعا: 

های خود را در مورد  انی د که شما را همواره از حضور خود آگاه سازد. نگربا صرف وقت دعای خود را بنویسید و از خدا بخواهی 

رسند به حضور خداوند  فکر شما می ند به خداوند بگویید. افراد گوناگونی که به  اشنیده دیگران که داستان محبت عظیم خدا را ن

 ید. شتیاقی به وجود آورد که در مورد کارهایی که خداوند کرده است به دیگران بگویاو بخواهید که در شما او از  د بیاوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 تکلیف: 

 بخوانید. را  ۵-۱: ۳اوران د

 

 تمرین:

شود. این ملل  ع می رونکرده بودند، شنبرد ال قب ی کهش اسرائیلیانمای که خداوند برای آزاین فصل با لیست اسامی مللی  -۱

 ـــــــــــــــــــــــ ، و ــــــــــــــــــــــــ . ، ــــــــــــــ ، ـــــــــ(: ــــــــــــ۳عبارت بودند از )آیة  

   آزمایش کند؟ست آنها را  خواخدا می چرا  ۴طبق آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسرائیلیان در پایان چه کار کردند؟   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵آیة الف.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶ب. آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶پ. آیة 

داده است، به دست  ئیل رخ ار اس زمان در تاریخ را که در این ای از آنچه ة مزمور خالصه ، نویسند۳۹-۳۴ : ۱0۶مور مز در  - ۴

 : گویدآیه دربارة آنچه که اسرائیل انتخاب کرد چه می   ۶نظر آورید که این  در  دهد. می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمانی آ: ناف۳۵-۳۴الف. آیات    ـــــــــــــــــــــــــــــــــنها چه بود؟ـ 

 کار کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عوض چه 

 پرستی آنها چگونه بود؟  ب. و بت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۶. آیة ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۷. آیة ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۸. آیة ۳ 

 ، ـــــــــــــــــــــ وان سط ـــــــــــــــــــــــ خودش: آنها ـــــــــــــــــــــــ شدند تو۳۹. آیة ۴ 

 ان. ـــ خودش ــــــــــــــــــــــــــــــ نشان دادند ــــــــــــــــــــــ در ـــــــــــــــــــــــ 

 

 تعلیم: 

به   از آن در این مطالعهشود. پیش رگزیده شد، مشاهده می ز دیگری برفتاری اسرائیل پس از آنکه یک داور پس اة یک نمون

 : دور و تسلسل این رفتار چیزی به صورت زیر بود یم.نگاهی افکند  ۱۹-۱۶: ۲اوران د

 

 شورش( ش نمود )خدایان دیگر را پرست  و  اسرائیل شرارت ورزید

↙ 
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 ه( توبا خواند )اوری را انتخاب نمود که آنها را به توبه فرخداوند د

↙ 

 شان آزاد کرد )نجات( نها را از دشمنان خداوند آ

↙ 

 (احتاسترخداوند به آنها فرصتی داد که در صلح و آرامش زندگی کنند )

↙ 

 ↗  شد )تکرار( غاز دوباره آ تسلسل   بیش از پیش از سر گرفت، این دور را  شرارت باره اعمال و همین که اسرائیل دو

 

ة رفتاری اسرائیل  را با در نظر گرفتن نحواوران ، بعضی از دگیرا کاوش کنیم، به ساد  فصل ئیات هر انیم جزتومی ناز آنجا که 

رهای اهریمنی  هایی که مردم مایل نبودند از کا خش رنگی استفاده کرده، به بکنیم که از مداد ویق می بریم. شما را تشنام می 

 شید. خط بکخود دست بر دارند، توجه نموده زیر آن را 

 

  تمرین:

 شود. ونة رفتاری برقرار می له نم فاص الب ۱۱-۷:  ۳وران ادر د

 ( ۷ه کرد؟ )آیة یل چاسرائ -۱

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ

 ه کردند.  خدایان دیگر معاوضا اموش کرده، و او را با خدا را فرهنآ

 ( ۸ة )آیلی نشان داد؟ لعماخدا به رفتار آنها چه عکس  -۲

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 شاهان بیگانه ساخت. زیر دست پاد  داوند اسرائیل را خ

 ( ۹آیة العملی در مورد بردگی خود نشان داد؟ )اسرائیل چه عکس  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فریاد بر آوردند. وی خدا زندگی دشواری داشتند و به س

 (۹پاسخ داد؟ )آیة  خدا چگونه   -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وری را برگزید که آنها را نجات داد. خداوند دا

 ( ۱۱ة یرزمین تا داور ـــــــــــــــــــــــــــــــ . )آدر ســـــــــــــ وجود داشت ــــــــــــــــــــــ -۵
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 ۴بخش 

 تکلیف: 

   شود: »و مردم اسرائیلبا این کلمات آغاز می  ۱۲آوری است اما آیة  را بخوانید. تصویر تاسف  ۱:  ۴و  ۳0،  ۱۶-۱۲: ۳اوران د

 « دند...ــــــــــــــــــــــــــــــ کر

 

 :ینتمر

تار اسرائیل خط  های زیر را در مورد دور و تسلسل رفیک از بخش های مختلف زیر هر اد رنگی با مد مقدس خوددر کتاب  -۱

 شید: بک

 یل چه کار کرد؟ اسرائ •

 پاسخ خداوند چه بود؟  •

 داد؟خ  چه اتفاقی برای اسرائیلیان ر •

 اسرائیل چه کار کرد؟  •

 کرد؟ خداوند چه کار  •

 ود؟ جدید سرزمین چه بشرایط  •

 ، دوباره... فتاد؟ وبرای داور چه اتفاقی ا •

مردم  ض اینکه گیدیون مرد،  خوانیم که به مح می   ۳۵-۳۳:  ۸اوران بودند. در داوران  اوتنئیل، ایهود، دبوره، و گیدیون همه د  -۲

 تواند بپرسد: ــــــــــــــ پس از بعل. کسی می اسرائیل ــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــ

 ش این خدایان خود را آلوده ساختند؟ ست با پرن بیگانه داشتند که آنها االف. چه جذابیتی خدای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۳۴ د؟ )آیةزاد ساخته بود ترک نمودنآ  هر طرفرا که آنها را از دست دشمنان در ب. چرا خدایی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۳۵؟ )آیة  انجام داده بود، نامهربان بودندارهای نیکو را برای آنها ت به رهبری که تمام کپ. چرا نسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آیات زیر  این کلمات و عبارات نها شرارت کردند. بدانیم چرا آکند که کلمه و عبارت متفاوت به ما کمک می چهار  -۳

 کدامند؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲:  ۲اوران دالف.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۷: ۲ب. داوران 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷: ۳اوران پ. د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۳۴-۳۳:  ۸ت. داوران  

 

 کاربرد:

یحاتی  توضة اسرائیل  دربار. مراجع عهد عتیق را که  ن مراجع نگاه کنیدبه هر یک از ای   رود. به کار می ها برای ما نیز  این راهنمایی 

 راهنمایی و دستورات چیست؟  بینید. س مراجع عهد جدید را بسپ دهد بخوانید و می

 مرجع عهد جدید  جع عهد عتیق مر راهنمایی
 ۲۳، ۱۵:  ۱۴یوحنا  ۶-۵: ۶تثنیه  اطاعت

 ۲۸-۲۷:  ۱0ا یوحن ۲0:  ۳0تثنیه  وش دادن گ

 ۲۵: ۱قوب  یع ۹: ۴تثنیه  فراموش مکن 

 ۱۹: ۲۲لوقا   ۵:  ۱0۵  مزمور به یاد آور 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهیم؟ ـــــــــــــــــــگونه محبت خود را به خداوند نشان می چ  - ۱

 .  ایم که گوش دهیم، بلکه همچنین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرا خوانده شده نه تنها ما    -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــشویم که ــــــــــــــــــــــایم فراموش نکنیم، تشویق می ه را شنیده ی آنکه آنچبرا  -۳

 خاطر آوریم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دهد که ما باید او را بهیسی چه چیزی به ما می ع   -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شده است:ت عملی به ما داده ، دستوراهای آیندهسل در مورد ن  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۷-۵:  ۷۸الف. مزمور  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۷-۴:  ۱۴۵مزمور  ب.  

 بگو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش صحبت کن ــــــــــــــــــدرباره  •

 أمل کن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر آن تفکر و ت  •
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 ـــــــــــــــــــــــاعالم کن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجشن بگیر ــــــــــــــــ •

 

 راموش نکنید؟  هرگز فتوانید حافظة خود را تقویت کنید تا چگونه می  -۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نکنند؟ ند و هرگز او را فراموش بشناسة شخص دیگری را تقویت کنید که خدا را توانید حافظچگونه می  -۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 :آموزیمدربارة خدا چه می 

 )مژدة نجات( برای همة ما است.  خبر خوش

ای  اما برای لحظه .  آوریمث خویش، به یاد می را عصبانیت خدا و خشم او را نسبت به قوم خویش، می  ۴۶-۴0:  ۱0۶در مزمور    -۱

ـــــــان و شورش او فریاد آنها را شنید و  طغی علیرغم  به دقت نگاه کنید.    ۴۶-۴۴به آیات    ــــــــــــــــــبه خاطر آنها اوـ 

 عهد و پیمان خود را.  

سازد که او ـــــــــــــــــــــــــــــــ عهد خود را، نه فقط برای آن  طرنشان می دوباره به ما خا ۵: ۱۱۱مزمور  -۲

با ما نیز در تعمید به  ود را  مان عهد خاهیم پیمان بست، پیلحظه، اما ــــــــــــــــــــــــــــ ! درست همانطور که با ابر

 هستیم. برای همیشه! و ما قوم او  است دارد. او خدای ما یاد 

ا را  بخشد، بلکه دیگر گناهان ممی نها او ما را هان ما، نه تگوید که علیرغم گنابه ما می ۳۴- ۳۳: ۳۱ارمیا  -۳

 کند.می و گناهان ما را فراموش ــــــــــــــــــــــ . اــــــــــــ

 

 دعا: 

های تو را شفا  بخشد و تمام بیماری می گناهان تو را که  –مکن های او را فراموش ای جان من تمام نعمت خدا را سپاس.

آورده  نیکو بررا با چیزهای  ی تو  هانهد. تمام خواسته دارد و تاج محبت خود را بر سرت می بر می هاویه  از  دهد، زندگی تو را  یم

ستی به  که با قوم خود ببدی خود را  کنم که پیمان ای شکر مگردد. خداوندا تو را  وانی تو مانند عقاب تازه می سازد چنانکه ج می

 آوری. خاطر نمی به  و دیگر  کنیکنم که گناهان مرا فراموش می آوری. تو را شکر می یاد می 

 

 ویم: تر بکاعمیق 

نی که خداوند پس از مرگ یوشع و تمام نسلی که دربارة خدا  اوراان دربارة ددین داستکتاب داوران مدرکی است که حاوی چن

ی که به آنها فشار  یچنگ آنها باشد. این داوران انتخاب شدند که اسرائیل را از ستند می داناسرائیل کرد، می و آنچه که برای 

بعضی از این   ند. پرداخت دند و به پرستش خدایان بیگانهدای اوران گوش نم زند، هرچند که اسرائیل به دآزاد سا آوردند می

آمده است. داستان   ۳اوران فصل نه داستانی که در دطور نموتند. به لوب و دردناک هسنامطهای تاریخی بسیار سرگذشت 

رخ داد. در زمانی که دبوره به عنوان داور در   ۴ة چپ دست است. واقعة نامطلوب دیگری در داوران فصل دهندهود، نجات ای

  ۱۱اوران فصل شود. در ددیون آغاز میبه نام گی استان دیگری از داور مشهوری دبا  ۶. داوران فصل کرداسرائیل خدمت می 

یق این  انماییم که بخوانید و خود را با حقیق می . شما را تشوخوانیمسپرد می  ایهد احمقانه ع دربارة یفتاح، مردی که ت

 سازید.  ها آشنا ت شسرگذ
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 پنجمدرس 

سری به دنیا ی شد و پ تو باردار خواه

 آوریمی
 یک نذیره – ۱۵-۳اوران د

 ۵بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 ۶۳          مقدمه 

 ۱۵-۱۳داوران  : ۵درس 

 ۶۴       سامسون فرزند نذیره  •

  ۶۵      پیگیری دستورات از جانب مانوح  •

 ۶۷        سامسون  شخصیت •

 ۶۸        قدرت خدا  •

 ۷۱        قدرت خدا  •

 ۷۳       سون برای انتقاماشتیاق سام •
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 مقدمه

آموزید. در  مسون، کودک نذیره می دربارة سا ۵. در درس نه به طور کامل اند اما شنیده مردم سرگذشت سامسون را بسیاری از 

دربارة این دستورات  شد. د، داده می نکردعهد نذیره می ران پیشین در عهد عتیق به اسرائیلیان دستوراتی برای آنان که تروزگا 

 به کار برد. به عنوان داور جدید اسرائیل  ولیت خود نقش و مسئسون این دستورات نذیره را در ونه سامبینید که چگ وزید و ببیام

ش با والدین خود موجودیت خود را آشکار  طو از طریق روابگیرید. اسامسون در نظر ب نسبت به شخصیتمل خود را عالعکس 

صیت درونی خود را نشان داد.  ی که از خدا نمود شخهایروبرو شد، و از طریق درخواست، و به نحوی که او با شرایط ساخت

 پسندید. را نمی کنید و کدام یک  می های شخصیتی او را تحسین یوه ا خود تصمیم بگیرید که کدام یک از ششم

امسون داده بود به عنوان  بود. خداوند از نیرویی که به سگرفت« عظیم  ح خدا بر او قرار می قدرت جسمانی او »هنگامی که رو

  بود که عقیده سون مردی  اما، سام  ت دهد، استفاده نمود.ئیل بودند نجاکه دشمنان اسراها  راهی که قوم او را از دست فلسطینی 

یم خود را برای انتقام از  ظانتقام بود و قدرت عاو در فکر  اند تالفی کند.داشت باید اول آنچه را که مردم در حق او کرده 

 در شرایط او بود.  ایداپسندانه جویی پاسخ خدر نظر بگیرید که اگر روح انتقام   برد. ش به کار می ناندشم

نتخاب کرده است  اسون را ستان نیست. خداوند سامایان داد، به یاد داشته باشید که این پ کنیرا مطالعه می  ۵در حالیکه درس 

رگزیده است که از  بظیمی انجام دهد. خداوند اور اسرائیل باشد. خداوند به سامسون قدرت داده بود که که کارهای عکه د

 من او هستند استفاده کند. ر کردن فلسطینیان که دشما سامسون برای تار و 
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 ۱بخش 

 مقدمه:

هایش شهرت دارد  ضعف ره، مردمی که هم برای قوتش و هم سون، نذی، ساماحتماال آشناترین شخصیت در کتاب داوران

 شود.  ع می شرو ۱۳در داوران فصل سرگذشت او 

 

 تکلیف: 

 موارد زیر توجه کنید: ه به عرا بخوانید. در ضمن مطال ۱۳اوران د

 های داستان شخصیت  -۱

 ل شک م -۲

 ها یق دربارة نذیره ا حق -۳

 شتة خداوند با فررویارویی   -۴

 دعای اجابت شده   -۵

 

 تمرین:

 فاق روی داد؟ چرا این ات  ۱لیان کنترل داشت؟ طبق آیة  چه کسی بر اسرائی  -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی اولیة داستان چه کسانی هستند؟هاشخصیت  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشکل چه بود؟   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 د؟ او چه بو م فرشته برای مشکل آن زن، پیاعلیرغم   -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یم: تعل

ستی  ای به آن زن داد که بایژه ت وی جدا شده بودند. فرشتة خدا دستورانذیره مردمانی بودند که برای خدا  نذیره چه بود؟یک 

 ( ۵-۴آیة  ) ن دستورات چه بودند؟حاملگی ادامه یابد. ایوران انجام گیرد و در دفورا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــ۱

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲

- ۳:  ۱۳در داوران    های فرشتة خداذیره را با حرف . قوانین و توضیحات ن تعیین شده بود   ۲۱-۱:  ۶ت در کتاب اعداد  ورادست  این

 مقایسه کنید.  ۷

شد که  سوب می ذیره کسی بود که خود را برای خداوند جدا ساخته بود. حضور او به عنوان یادآور قابل رویت برای مردم محن

ور  پیمان ابدی به طوان فرزندان  اف، مقدس باشند و به عن طرخدایان ا ا جدا کردن خودشان از  خدا قوم خود را خوانده است که ب 

   دگی کنند.ای زنجداگانه 

 

 :تمرین

 .  ۱۳داوران فصل 

 (  ۸نوح چه بود؟ چه درخواستی داشت؟ )آیة  دعای ما  -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ چه  کند »اسم شما چیست؟« ة خداوند سوال می شتسپس از فر ام بماند. کند که برای شمان دعوت می مانوح از مه - ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــبود؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازد؟ فرشتة خداوند چگونه خود را آشکار می  ۲۱-۱۹پس از آن در آیات   -۳
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ۲۳-۲۲آیات  پاسخ مانوح و همسرش چه بود؟ )   -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوند ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ و خدخداوند وعدة خود را به مانوح و همسرش نگاه داشت. سامسون ـــــ  -۵

 و. اــــــ در شروع کرد به ــــــــــــــــــــــ، و آن ــــــــــــــــــــــــــ او را

 

 بازتاب:

تمام  بود.  او در زنی به وجود آمده بود که نازا ود.بصی خصوگوییم که این کودک چیز بتوانیم ببا مشاهدة همة امور می 

خواستند که به آنها  سا بودند و از خدا می دمی پاروالدین او مر   اوند جدا شده است.اش یک کودک نذیره بود که برای خدگی ندز

دین به آنچه گفته شد باور کرده  ش دهند و چه قوانینی برای زندگی و کار او وجود دارد. وال رورچگونه این کودک را پ اموزد بی

 آن عمل نمودند. و طبق  

نوزاد    هایدربارة دوران بارداری و یا نیازمندی   ند کهکنمطالعه می هایی را  . اغلب کتاب خود هستند  تظار کودک که در انینی  والد

در   کنند. لة کودکی ذکر می وزادی تا مرحراحل مختلف رشد کودک از دوران نمهایی را در مورد و راهنمایی  نوشته شده است.

زد  خواستند که به آنها بیامو شتند. از خداوند می فاوتی را در نظر داهای مت به و جن دین سواالتوال این  ۱۳اوران فصل کتاب د

 اموزد؟ خواستید به شما چه بیزندی بودید، از خدا می فربیت کنند. اگر شما در انتظار تولد چگونه نوزاد را تر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ن:مریت

 ست؟ ها داده شده چیین آیهیک از ا  هردر تی که  دستورا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۹:  ۱۸. پیدایش  ۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۹- ۵:  ۶تثنیه . ۲
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶: ۲۲. امثال ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴:  ۶افسسیان . ۴

 

 کاربرد:

ت مانوح برای  روی از دستوراهستیم، پی ، یا مجرد، بدون فرزند، جوان یا پیر نوزاد استتولد ستیم که در انتظار اگر والدینی ه

 ست. زه برای ما مهم اهای ما، به همان اندازندگی 

 ام؟شده د جدا نبرای من چه اهمیتی دارد که من برای خداو -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ام الزم دارم؟ت و دستوراتی برای بقیة زندگی لیما ، چه تعگز دیر نشده استیم که هرفرض کن -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ن می هدف من برای زندگی چیست؟ مرکز و اصل وجود من چیست که زندگی مرا تعیی  -۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دعا: 

 هدایت کند.   د شما را در راهی که باید برویدو از خدا بخواهی  بنویسید دعای خود را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

   مقدمه:

، کودکی که  ذارد و دوست داردگی ش را احترام مین دکودکی که وال  کاملی داریم. ردیم کودک  تصور ک  ۱۳اوران فصل  ن ددر پایا 

شود که حاال  ن کودک شروع می ای با نقل از زندگی  ۱۴فصل است.  روح خدا در فعالیت او  های خداوند رشد کرد و درتبا برک

ند  دلیلی خداو اشید که بهاطر داشته بدهیم، به خ زندگی سامسون ادامه می در حالیکه به مطالعة خود دربارة  مردی شده است.

 او را جدا کرد. 

ـــــــــــــــــــــــــ اشگوید که »او باید  به ما می   ۵:  ۱۳اوران  در پایان د ـــــــــــــــــــــروع کند بهـ   سرائیل ازـ 

 از آن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .« 

 

 تکلیف: 

 وجه کنید: را بخوانید و به موارد زیر ت  ۱۴اوران فصل د

 خواست؟ی سامسون چه م -۱

 دله دربارة چه بود؟ مجا -۲

 خ داد؟ ه به سوی تمنه چه اتفاقی ردر را  -۳

 ه و عسل را در نظر بگیرید. شواقعة ال -۴

 در هنگام ضیافت چه اتفاقی رخ داد؟   -۵

 خاتمه یافت؟داستان چگونه   -۶

 

 ین:تمر

را دوباره بخوانید و بعضی   ۱۴فصل  کند.ع می رو آزادی اسرائیل از دشمنان فلسطینی ش به خاطر بسپارید که سامسون به -۱

 : استان را دریابید د  یق مهمااز حق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ویسید. قایق بیشتری را در دفتر خود بنح

 (. ۲ستگاری کنند )آیة ــــــــــــــــ زنی را خواای را ـــــــــــینش خواست که شخص ویژه سامسون از والد  -۲

 ــــــــــــــــــدینش با درخواست او در این مورد مخالفت کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال چرا

چه چیز مهمی دربارة    شود.ر میی است که قدرت جسمانی او آشکاقدرت بر او قرار گرفت. این اولین رویدادروح خداوند با    -۳

 آورید؟ ی به یاد می چه چیز ۷- ۶: ۶داد  از اعگرفتن عسل از الشة شیر بود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۱۵ة کنند؟ )آیر می کردند که چه کارفت. آنها تهدید هدید قرار گاد مورد تنب همراهان دامسون از جاهمسر سام  -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قت نیاورد و  او دیگر طافشار وارد آورد که  و ناله و شکایت کرد و به سامسونسون به خانه رفت و آنقدر گریه سام همسر  -۵

 جه اینکه سامسون جواب را به همسرش داد چه بود؟ ب معما را به همسر خود داد. نتیاو به طور محرمانه و با اطمینان جوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ سامسون به جواب صحیح   سرش گفته بود.اند، زیرا او فقط به همکجا جواب را یافته دانست که آنها از سامسون می  -۶

 آنها چه بود؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( او چکار کرد؟  ۱۹ة و به او قدرت داد )آی روح خدا بر او قرار گرفتگر،  بار دی -۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کجا رفت؟شمگین بود. او سامسون بسیار خ
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 انتظار داشتید که داستان چگونه پایان یابد؟  -۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

 ( ۱۴وران  ا)د آموزیم؟دربارة خدا چه می 

بر ازدواج با زنی  وند مبنی شود. او از قانون خداادب تصویر می زند متوقع و بی یک فر ل سامسون به عنوان فصز این در آغا - ۱

ینش  خوانیم: »والدمی   ۴سپس در آیة    سطینی را به همسری بگیرد.زنی فله  سرپیچی کرد و در عوض اصرار داشت کاسرائیلی  

ات  و مج طین برخیزد. حال، ما گیر علیه فلسخداوند است زیرا او در جستجوی فرصتی بود که ب نبین از جاا دانستند که نمی 

ادبانه هدایت  دهد که گاهی خداوند حتی فرزند را به رفتار بی ن چنین معنی می کند؟ آیا ایینگونه عمل می ایم. آیا خداوند اشده

او را به تحقق اهداف  د شرایطی به وجود آورد و یا استفاده کند که  تواننی است که خداوند حتی می یا، شاید به این مع؟  کندمی

 کمک نماید؟ خود پاک 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شان داد. ای نالعاده ر سامسون قدرت جسمانی فوق خوانیم که »روح خدا بر او قرار گرفت« هر با در این فصل دو بار می  -۲

یگری بر علیه  ه یک ــــــــــــــــــــــــ و دعلیبود. یکی بر  ۱۹ین بار در آیة و دوم  ۶-۵اولین بار در آیات 

 ود. ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهی  از قدرت خداوند آگنظر بیاورید که  خداوند برگزید که از سامسون برای نشان دادن قدرت خود استفاده نماید. اوقاتی را در 

  ادل شدن و به کار افتادن العاده همچنین در معاید. استفاده از قدرت فوق یا حتی در زندگی دیگران مشاهده کرده یافته و 

 کار است. آید، آش فوری به وجود می ثر شرایط های فوق کلیوی که در اغده 

گوید که  زمانی که کالم خدا می م آموزیدا چه می انی است؟ دربارة خ نی قدرت جسمفقط به معالعاده ق فواین نیروی  آیا - ۳

 ؟خداوند در قدرت بر او قرار گرفت روح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یم: تعل

یلة زنی نازا به  لعاده بود. نه تنها او به وساق فو نداشته باشید. سامسون مردی  ناییبة روح خداوند آششما با تجرممکن است 

اره از خداوند برای تربیت  والدینی که هموای پاک و پارسا پرورش یافت با انه او در خوجود آمد بلکه به عنوان نذیره جدا شد. 

 گرفتند. می  و رشد او کمک
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. و  ستوح خدا نوعی احساس نیاست مشکلی دارم؟ رام به این معنی جربه نکرده ن روح خدا را ته این فکر کنید: اگر مشایت ب

ندگی  ی هستند بر زهای قدرتمند که کامال عادی باشیم. روح خدا از راه ای احساسنیست که منتظر تجربه صورت هم به این 

وش دادن با توجه قلبی به  ی تنها، دوستی که ناراحت است، گخصیرد. آوردن محبت و دلسوزی خدا برای شگما قرار می 

را از دست داده است، و یا جشن گرفتن یک  بة کاری پیشرفت در رت غل خود و یا های کسی که کار و شها و ترس ناامیدی 

 کند. می  قدرت عمل معمولی هستند که در آن روح خدا با  هایز راه هایی ا، همة این موارد نمونه پیروزی، تولد، یا نامزدی

کند. او  اعالم می که خدا آنها را متعلق به خود  آید زمانی اند، روح خداوند با قدرت میتعمید فرزند او شده  برای کسانی که در

العاده  ة فوق ما تجرببه  ب معمولی و کالم مقدس او ترکیبی است که  ه کار بردن آ ب  سازد. آنها را برای مقاصد مقدس خود جدا می 

  دهد. حیات ابدی با خود را به ما می و هستیم و  دشاهی المرو پا شناسد. که وارث قمی رزندان خویش  مید او ما را فعدهد. با تمی

اگر   . کندطا می ظیم و رحمت خود را با بخشش تمام گناهان به ما عا را پاک کرده و فیض عهان مهای گناودگی در تعمید، آل 

، برای  ایدتجربه نکرده یسی ع ، بخشش از تمام گناهان ما را از طریق ایمان به نظیر فیض عظیم و رحمت خدادیة بی شما ه 

 حظه بر شما قرار گیرد. کنم که روح خداوند با قدرت در این ل شما دعا می 

 

 دعا: 

ختن تو به  روح تو در من با قدرت بیاید. در قوتی که از شنا. باشد که  ة من هستی هندد. تو نجات تو برای من مردیعیسی،  ای  

را باز کن تا روح تو  مچشمان ه که از احساسات و عواطف پر هستند باز دارد و العادی تجارب فوق مرا از جستجو آید.دست می 

برای تمام برکاتت  شکرگزاری ستش و خصوص دعای پرامروز ب م. رگزیدی ببینتو برای من بعادی که های را در عمل از راه 

 ن وارد شده است. یم تو بر زندگی م اتی که از فیض عظآورم. برکرا به حضورت می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

 دوره: 

  ختیم آمو  هد کرد. ع خواها شرو آزادی اسرائیلیان را از فلسطینی دانستیم که او یک نذیره است. او  لد سامسون، می و حتی قبل از ت

سون از روی  سطین. سامبود از جانب خدا در رویارویی با سپاهیان فلای  فلسطینی ازدواج کرد که وسیله   یک زن  که سامسون با 

 ش به خانة پدر خود برگشت. همسرش را به ازدواج ساقدوش او در آوردند. های همسرخشم و به علت دروغ 

 

 تکلیف: 

 ی حقایق داستان باشید.  ر نیز در جستجورا بخوانید. این با  ۱۵اوران د

 پی برد؟  همسرش برگشت به چه چیزی سون به سوی وقتی که سام •

 انتقام سامسون چه بود؟  •

 ها چه بود؟ پاسخ فلسطینی  •

 ؟ ها درگیر شدندگونه اسرائیلی چ •

 پاسخ خدا به نیازمندی سامسون چه بود؟  •

 

 تمرین:

 افتاد؟ باشد چه اتفاقی  وقتی که سامسون برگست که با همسر فلسطینی خود -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه حل پدر همسرش در مورد این مشکل چه بود؟ را  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۵و  ۴م بگیرد. تصمیم گرفت که چه کار کند؟ )آیات ها انتقا احساس کرد که حق داشت که از فلسطینی سامسون  -۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۶؟ )آیة ندها چگونه پاسخ داد فلسطینی  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ۸-۷پاسخ سامسون چه بود؟ )آیات   -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها در یهودا اردو زدند. وقتی که یهودا پی  بود. برای دستگیری سامسون، فلسطینی خرة عیالم در قلمرو یهودا واقع شده ص  -۶

 (  ۱۳- ۱۱خواهند، چه کار کردند؟ )آیات  ها چه می بردند که فلسطینی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه اتفاقی افتاد؟   ۱۴یک بار دیگر، در آیة   -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیده شد  بود. آن مکان ـــــــــــــــــــــــ نها کامل شد و او راضی رسد که انتقام سامسون از فلسطینی به نظر می  - ۸

 (. ۱۷)آیة  

 واقعی دارد. این نیازمندی چیست؟   یک نیازمندی ۱۸سامسون در آیة  -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خداوند چگونه پاسخ داد؟  - ۱0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه از زمان رهبری  کرد و اسرائیل را در این دور، سامسون به عنوان داور خدمت می اسرائیل تحت حکومت فلسطین بود. اما   - ۱۱

 رای چه مدتی؟  کرد. بمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یم: تعل

شود. انتقام  شود. هرگز خاموش نمی ناپذیر می یان انتقام مانند اشتیاقی پاا گروه. این فصل دربارة انتقام است. انتقام از شخص ی 

من اجازه  »  «رسم.ابت میه حسکنم. بالتر »زمان تسویه حساب است! من جبران می دستی باکوششی است برای نشان دادن  

« و هر  ینم. را در ناراحتی بب ضوع بدون تالفی بگذرد.« »تو سبب ناراحتی من شدی و من منتظرم که تون مودهم اینمی 

نان و عبارات به  هستی، دریافت کنی.« این سخزاوار گیرم تا آنچه را که تو س»من آرام نمی بلی است. بدتر از عمل ق قدامی،ا

 کنی. باه می گویم و حق دارم و تو اشتکند که من درست می این اشاره می 
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 سواالت فکری:

 زهر انتقام است؟عکس یا پاد چه چیزی بر  -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آید؟ زهر به دست میچگونه این پاد -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ششمدرس  

 ترک کرده بود خداوند او را
 سامسون و دلیله – ۱۶اوران د

 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 ۷۷          مقدمه 

 ۱۶داوران  : ۶درس 

 ۷۸       عدالتی خ دادن به بی پاس •

 ۷۹        خداوند داور است  •

 ۸0     شود و دلیله آغاز می سونگذشت سامسر •

 ۸۱       نیروی سامسون رفته است •

 ۸۳        نیروی واقعی  •

 ۸۵      از دست رفتن بینایی سامسون  •

 ۸۶        مرگ سامسون  •

 ۸۷        اوران تاب دپایان ک •
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 مقدمه

خوانیم، »خداوند او را ترک  امید کننده را می این کلمات نا ۲0: ۱۶ها با سامسون صبر کرد. و سپس در داوران خداوند سال 

یت آنها بود؟ چه رمزی را  چه چیزی مانع از موفق ند دربارة سامسون بدانند؟ خواستها چه چیزی را می کرده بود.« فلسطینی 

   مخفی نگاه داشت که سرانجام آشکار نمود؟ 

ها را بین زندگی  فاوت زندگی سامسون کامال بر عکس زندگی یک نذیره بود. نذیره کسی بود که وقف خداوند بود، بعضی از ت 

خدا در  کنم که ، احساس نمی اختالفات با اینحال، صرفنظر از  ید.به یاد آور ۵درس دگی یک نذیره را از ن و نحوة زن سوسام

 ای آزادی اسرائیل از فلسطین استفاده نمود. یست کرد، خدا از او براشا مورد سامسون عجله کرده است. علیرغم آنکه اعمال ن

تغییر داده بود؟ چه نیرویی در زندگی  چگونه او را    تقام گرفتنان  کند.جویی سامسون را آشکار می قام گر قلب انتدیر  با  ۱۶اوران  د

از خود اینگونه سوال کنید: نیروی حرکتی زندگی   ای برای اعمال خود داشت؟ در این درس برد؟ چه انگیزه او را به پیش می 

 دهد؟هر کاری را می زة شما انگیشما چیست که به 

سیم »آیا من مردم را  توانیم بپرکنیم و می می زیر به زندگی خود فکر نیز ناگ یافت. ما اوری بیست سالة او پایان ید چگونه دببین

گیرم؟« آخرین  هر کسی قرار می شوخی  ورد وم، مشه و مسخرة هر کسی می کنم، مایة خندی رم مبه نحوی احمقانه سرگ

توانم در  »چه تغییراتی می  م،یم بپرسیتوانجویی خواهد بود؟ یا می پر از انتقامچه خواهد بود؟ آیا درخواست من درخواست من 

آنقدر  آیا کند؟« می  زندگیمن باشم که در رست و دقیق کسی خشد و شاهد دام اعتبار ببی به وجود بیاورم که به زندگی زندگ 

توانم با تو و کمک تو هر کاری را می توانم بکنم، اما دون تو خداوند من هیچ کاری نمی جاع خواهم بود که اعالم کنم بش

   م؟ انجام ده
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 ۱بخش 

 آموزیم؟چه می دربارة خدا 

 گوید؟ به ما چه می این آیات دربارة خدا و انتقام   -۱

 ۳۵: ۳۲. تثنیه الف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۸- ۱۷و  ۱۲:  ۲اشعیا  ب. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۸: ۱۹پ. الویان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲۱-۱۷:  ۱۲میان ت. رو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزیم؟ ها چه می ربارة خدا و انتقام از این قسمتیسید. دة خالصه بنو هارنامیک اظ  -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 کاربرد:

، در نظر  جام شده استنعمد در مورد ما ااسخ خود را دربارة عمل نادرستی که عمدا یا به طور غیر ما باید با صرف وقت پ 

 آید. ظر نمی ال درست به نث و اعم بعضی حواد  تد. اففاق می هر روز اتور ناعادالنه بگیریم. ام
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ق دارد  مسون احساس کرد که حیم؟ سادههای مشخصی هستند که درست نیست. چگونه پاسخ می لعمل اکس اعمال و ع -۱

در برابر    هتیم، دربارة پاسخ خداپسندانانجام دادند، انتقام بگیرد. از تعلیماتی که گرفها در مورد او  سطینی از عمل نادرستی که فل

 موختیم؟ تقام چه آان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسد که در مورد شما انجام شده و یا توسط شما صورت گرفته است؟ دستورات خداوند  به فکرتان می ای  تی ویژه عدالا بی آی  -۲

 برای زندگی کردن تحت چنین شرایطی چیست؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار است؟تی با عملی خداپسندانه بسیار دشوعدالپاسخ دادن به بی کنید که  زمانی تصور می ه چ -۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزنامه  ، مقاالت رفتة آیندهکنند. در طول همل می لیه یکدیگر ع بر ع جویی  ز وقایعی هستند که مردم با انتقامها پر اروزنامه   -۴

نید. از نتایج این  نتقام مردم از یکدیگر است، جدا کداند، اما در واقع داستان اجه می عی آنها شایستة توتباط جمیل اررا که وسا

 موزیم؟ آوقایع چه می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 به حافظه بسپارید:

رة ما، جایی است که  کند. او کسی است که پناه و صختقام کار خداوند است. خداوند داوری می وانید. تنبیه و انرا بخ   ۹۴زمور  م

ة ماست که  خرخداوند خدای ما ص(. ۸: ۱۵اوران )د خرة عیالم مخفی نمود در شکاف ص  سامسون خود را توانیم پناه ببریم. می

را روی   ۲۳- ۲۲و  ۲-۱: ۹۴ن وعدة اوست. مزمور سازد. ای بود می یر را نااو حسابرسی کرده و شر یم به او پناه ببریم. توانمی

کنید و یا هنگامی که شما  های یادداشت خود بنویسید. کارت را به همراه داشته باشید و هرگاه که انتقامی مشاهده می کارت 

 ن توجه کنید. فی هستید به آ خودتان در فکر تال
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ل داریم که در مقابل کار  ما خارج است. ما تمای سانی از قدرت انخواهد، خداوند از ما می روبرو شدن با انتقام، چنانکه  تعلیم:

  دهد. را به ما نشان می ها بدی بر ر برادنشدن سلیم ای از بهای نهایی تخودش نمونهنیم. عیسی ساب کحسویه و عمل بد ت

 دهند در نظر آورید. ها تعلیم می قی را که این قسمتید و حقایرا در مورد توجه قرار ده مراجع زیر

 

 تعلیم  عجمر
  ۴۵- ۴۴:  ۵متی 

  ۳۴: ۲۳لوقا  
  ۶0-۵۹:  ۷اعمال  

  ۲۱- ۱۴: ۱۲میان  رو
  ۲۴- ۲۳: ۲اول پطرس 

  ۹: ۳اول پطرس 
   

 بنویسید. دهند ، تعلیم می اندفتار ناشایست داشته ر ا ای از آنچه که این مراجع در مورد پاسخ ما به آنهایی که با مصه خال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دعا: 

تو هم بایستی   اند.عدالتی رفتار کرده کنم دیگران با من با بی حساس می که ایابم ای خداوند، اغلب خود را در شرایطی می 

تو ساکت   یهی مانند مرگ باشد؟شایستة تنبناه تو چه بود که ساس را داشته باشی هنگامی که روی صلیب رفتی. گحهمین ا

تو به   آسمانی نخواستی که بدی تو را با بدی جبران کند. پدر  انتقام بر نیامدی. تو هرگز ازستجوی تالفی و بودی. تو در ج

جویی  جای انتقام روح تو بر من آید تا به  خداوندا باشد که قدرت    بده. خاطر من سکوت کردی. از قدرت خود قدری بیشتر به من  

 قادر باشم دیگران را دوست بدارم همانطور که تو مرا دوست داشتی. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دمه:مق

این شهر را در نقشه   یابد. ه می شده و خاتم، شروع بی فلسطین واقع شدهدر شهر غزه که در بخش جنو ۲۲- ۱: ۱۶ن اوراد

له ضعف و سستی این مرد را در مقابل  داستان سامسون و دلی  غرب دریای مرده ببینید. ل مدیترانه به سمت  ست پس از ساح رد

فرزند نذیره  یک  شان  و همسرش داد که پسراطر داشته باشید که خداوند دستوراتی به مانوح  ه خکند. بآشکار می فریب خوردن  

 (. ۵:  ۱۳اوران د)  شودسامسون این بود که نبایستی موهایش کوتاه   یک توضیح در شناساییاست. 

ها  سطینی لقوم اسرائیل را از فنذیره جدا شده بود تا آزادی واقعیت مهم دیگر که باید به خاطر داشت این بود که سامسون 

زاد کرده بود، دست به شرارت زد  ها آ ست فلسطینی ، اسرائیل از نظر خداوند که آنها را از در دیگرختیم که باشروع کند. آمو

ین بخش تاریخ اسرائیل،  حشت دیگران بودند. در بیشترباعث وپیشرفته از آهن ها به علت استفادة (. فلسطینی ۱: ۱۳اوران )د

ود اسرائیل برای  نگام ورماندة افرادی بودند که سرزمین وعده را در هاین مردم باقی رفتند.یر مبزرگی به شماهدید ن مردم تای

   دند. دا، به تهدید خود ادامه می اسرائیل توسط سامسون. حال در زمان رهبری کرده بودند  اشغال آن زمین،  تصاحب

ند که  دانمی نمردم  ساخته است اما بسیاری از  می دربارة این داستان  لیوود فیلها  شناست.ای آطهرابطة بین سامسون و دلیله، راب

ظر  اندن این داستان رابطة این دو شخصیت را در نبا خونجام رساند. ه ایکوی خدا را بنمسون از دیگران جدا شده تا مقاصد سا

 یک داستان عاشقانه است یا نه. ن  دیشید که آیا واقعا اییان بگیرید و ب

 

 ف:  تکلی

 ستان توجه کنید. های دارا بخوانید. به واقعیت ۲۲-۱:  ۱۶اوران د

 سانی هستند؟ استان چه کهای دشخصیت  •

 ت؟ ئه چیستوط •

 یابد؟ خاتمه می چگونه داستان  •

 

 تمرین:

 ( ۲- ۱مردم فلسطینی غزه آماده شدند که چه کاری را انجام دهند؟ )آیات   -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکجا بسون  الف. سام
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ سامسون فرار کردب. چگونه 

کام  ای موافقت کرد که با حگر بود. با چه نقشه کار و حیله ی فریب(. دلیله زن۴یة  سامسون است )آ   دلیله عشق جدید زندگی  -۲

 ( ۵فلسطینی همکاری کند؟ )آیة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. باید چه کار می   کرد؟ـ 

 ـکرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی زدی دریافت  مب. چه دست

  ت شرفمسون او را فریب داد. به پیر ساکرد رمز قدرت خود را آشکار سازد و هر سه باسون درخواست سه بار دلیله از سام - ۳

 : توجه کنید ة او های ویژراه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶الف. آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱0ب. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳پ. آیة  

 آورد. به دست می  ای راواهانه توطئة خود پافشاری داشت زیرا منافع شخصی و خودخ  دلیله در

 و داد: ای به اهای دروغ و بیهوده ر جواب سه با ن سامسو -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۷ف. آیة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱ب. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳ة  پ. آی

 برد. لذت می ظ اسرار قدرت خود برای دلیله سون از حف سام

 ( ۱۵،  ۱۳، ۱0یات  وارد کرد؟ )آچه اتهاماتی دلیله   -۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  ۱۶ف نماید؟ )آیة  رمز قدرت سامسون را کشهایی استفاده کرد که دلیله در نهایت از چه راه   -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که  یله موفق شد. اطالعاتی را را خسته کرد تا اینکه همه چیز را به او گفت. دل غرولند کردن و نق زدن دلیله سامسونبا  -۷

ب است موهای او  یکه در خواد آمدند، گفت که در حالاب با نقرة دستمز سطینی که با شتکام فلحالزم داشت به دست آورد، به  

 (. ۱۹و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة ، را قطع کنید



83 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 (۲0یة افتد؟ )آچه اتفاقی می شود  می  قتی که سامسون بیدار و -۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مورد او انجام دادند؟  ها او را دستگیر کردند. چه کاری در الف. فلسطینی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا بردند؟ کجب. او را به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و را مجبور کردند چه کار کند؟اپ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 میدی وجود دارد؟رسد شعلة اکه به نظر می ید گو می  ۲۲آیة   -۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب:

که از  بود، مردی ای العاده ق فو: چه اشتباهی شد؟ مردی وجود داشت که دارای قدرت جسمانی آید می  ناگزیر این سوال پیش

را از  یستی آزادی اسرائیل باشده بود، کسی که قوم اسرائیل را به مدت بیست سال هدایت کرد، و می  ولد برای خدا تعیینت

ه شده بود تا نابود کند، به  ، نابینا، و به زندان افکنده شده است. دشمنی که او فرستادال این مرد ضعیف ح  وع کند.فلسطین شر

 بودش کرده است. رسد نانظر می 

ی فلسطینی  سون در نهایت موجب ضایع شدنش شد. او به والدینش دستور داد که همسرایالت جنسی غیر قابل کنترل ساممت

که   (۴: ۱۶است )داوران  (. حاال عاشق زن دیگری شده۱: ۱۶اوران رفت )ده با یک زن فاحش(. ۲: ۱۴گیرند )داوران یش ببرا

  دست  ۳0ه شد مراه بود و مجازاتی که دادبا یک معما هشرایط سرش ل داشت. با همتنبیهات جدی را در هر رابطه به دنبا

نجامید، و  شهر اهای روازه نابودی د د که به کردند او را بکشن حشه در مورد مردم غزه بود که سعی می رفتن با زن فا  لباس بود.

های احمقانة خود  اه ربود که او از را از دست داد. خداوند نیز او را ترک نمود. چه چیزی بیش از اینها الزم با دلیله نیرویش 

 درس بیاموزد؟ 
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شت اما رفتار کودک  سال را دا، بدن نیرومند یک بزرگرسد که سامسون رفتاری کودکانه داشتظر می هات به ناز بسیاری ج

قدرت بود. در نتیجه،  فاقد یت او تمایالت خود بود. شخص داشت و به دنبالبهره نشد و تربیت الزم احمقی را د اشت که از ر

ن  جانب دیگرا هایی که از سهفهم و درک و ثبات در پاسخ عاقالنه به وسو ذیر بوده و ازپیبعیف و آس در مقابل تمایالتش ض

 بود.بهره مد، بی آش می برایش پی

حالیکه سامسون پشت  ح در  یک روز صباگر شما فرصتی داشتید که    کرد؟زنجیر بود به چه فکر می که در زندان و در  تمام روز  

سخ داده  »نه« پا»بله« یا ای بکنید، سه سوالی که مایل بودید بپرسید چه بود؟ سواالت شما نباید با یک به فرمان بود، مصاح

 شروع شود؟ « لمة »چراکشود. سواالت شما نباید با 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ــــــــ

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

آن دقت نظری   خودمان با توانیم به طور جدی به زندگی سامسون نگاه کنیم. اگر مایل نباشم به زندگی ا نمی م کاربرد:

ت  ای شخصیهضعف تمایالتی را که  سازد.  ضعیف و ناتوان می صیرت  و بوری  اگیرید که شما را در دب  اموری را در نظر  بیافکنیم.

 سازد در نظر آورید: شما را آشکار می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ند؟کنن خود شما را خسته می گیخت انگویند که با نق زدن و برچه چیزی را به شما می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنند؟ هم به دروغ گفتن و حماقت می چه طریقی شما را مت از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ندازه است؟ م وسوسه تا چه اقدرت شما در رویارویی با هجو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ین:تمر

بریم. این آیات چه  ای نمی گذارد بهرهتیار ما می وند در اخکنیم، در آن صورت از قدرتی که خدا  تکیهخود  درت  قاگر ما فقط به  

 آموزند؟ یه ما معی بدرسی دربارة قدرت واق

 تعلیم  مرجع
  ۲:  ۱۵خروج 

  ۳۳: ۲۲دوم سموئیل  
  ۱: ۴۶مزمور  

  ۳۱:  ۴0یا اشع
  ۲۵: ۱اول قرنتیان 
  ۱۱: ۴اول پطرس 
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 :اریدبه حافظه بسپ

کند که ما  توان به حافظه سپرد. این آیه به ما یادآوری می دارد، می  آیة کوتاهی است اما حقیقت را در بر که  ۱۳: ۴فیلیپیان 

بع تمام  شود. من»همه چیز« شامل تمام چیزها می و کلمة  جام دهیمنادریم اکاری را حتی اگر مواجه با مشکالت باشد، ق هر

گویم شما  سازد. باز هم می قدرت را مهیا می وت و ر کاری را انجام دهم! او قتوانم با نیروی او هن می وند است، م ا خدانیروه

های  ! از نیروی خداوند در تمام جنبه فظ کردن آن لذت ببریدح و از توانید این آیه را روی کارت یادداشت خود بنویسید می

 یا روحانی استفاده کنید. ، فکری، احساسی، و  چه جسمانی  زندگی خود 

 

 دعا: 

صی خود  را برای دعای شخ کار رفته ضمیرهای به  ای خود را بنویسید.دع  ۱۱: ۱ن و کولسیا  ۱۶: ۳با به کار بردن افسسیان 

شنیدن کلمات و    دین از رید تا با او صحبت کنید همانطور که والبخواهد بشنود که کالم او را به کار می . خداوند می ییر دهیدتغ

 ند. برذت می اند ل موخته زند خود آبه فر عباراتی که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 مقدمه:  

  ۲۲: ۱۶اوران اند. ده نگاه داشتهها او را در زندانی در غزوردند، و حاال فلسطینی شمانش را بیرون آچسامسون دستگیر شد. 

   . وهایش دوباره بلند شد و نیرویش برگشتگوید ممی

 

 تکلیف: 

 وارد زیر توجه نمایید: را بخوانید و به م ۳۱- ۲۳:  ۱۶داوران 

 شن گرفتند؟ ها جچرا فلسطینی  •

 مهمانی آنها چه بود؟  •

 سامسون چه بود؟ ی عاد •

 مسون پاسخ داد؟اگونه به دعای سخداوند چ  •

 

 تمرین:

 ( ۲۳رفتند چه کار کنند؟ )آیة  م گ میحکام فلسطینی تص -۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانستند؟  ه کسی را مدیون دستگیری سامسون می چ -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این مراجع را دوره کنید:  ( ۲۴؟ )آیة  ن شدندشماو دد که با شد؟ سامسون چه کرده بو انتقام آنها چه  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۹:  ۱۴الف. داوران  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ۵-۳:  ۱۵اوران  ب. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۵-۱۴:  ۱۵پ. داوران  

خواستند چه کار کند؟ )آیة  را بیاورند. از او می  ردند که سامسونکرده بودند و درخواست کجمعیت خورده بودند و مست  -۴

۲۵ ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (۲۶ة ند؟ )آیدمتکار درخواست کرد که چه کار کسامسون از خ -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ند؟ دجمع شده بو آموزیم؟ چه کسانی برای دیدن کارهای سامسون داجون چه می دربارة خدای    ۲۷در آیة   -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ۲۸یة ود؟ )آدعای سامسون چه ب  -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نهایی او چه بود؟  های شت. حرف و ستون مرکزی معبد گذاش را روی هر یک از دهای سامسون دست -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. او با تمام قدرتش فشار داد و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب. چه کسی با او کشته شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه گفته شده است؟ ۳۱در آیة   -۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بازتاب:

شتند که  شن گرفتند و اطمینان داا دادند و جهبانی قر گیرند. بیده بودند که باید انتقام نهایی را عق فرمانروایان فلسطین بر این 

آخرین  برای  – بود سون همواره در فکر انتقام سامر سامسون را نصیب آنها ساخت. اما ام پیروزی بخدای آنها داجون سرانج

ش را  شمانه انتقام از دست دادن چآورد. که جا  ه او قدرت دهد تا آخرین تالش خود را باز خداوند خواست که ب ۲۸بار. در آیة  

ردن و نوشیدن  ردم با خومدست داده بود؟  از  روحانی خود را نیز  شمان  توجه کنیم که سامسون چاز آنها بگیرد. باید به این نکته  

ای فراوان نثار خدای خود کردند.  هانی دیون داجون بودند و قربشن گرفتند. آنها پیروزی خود را م را ج تگیر شدن سامسوندس

عاده به او بدهد، بلکه او در  لاسون از خداوند درخواست نماید که نیروی فوق سبب شد که سامخدای دروغین اما پرستش این 

 شمانش بود. اندیشة انتقام از فلسطینیان برای از دست دادن چ

که خدا او را برای  ش کند  از دست بدهد؟ چه باعث شد که فرامو  چه چیزی سبب شد که سامسون دیدگاه و تمرکز خود را  -۱

 اهداف نیکوی خود جدا ساخته بود؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها جایگزین توانایی او در دیدن امور از دیدگاه خداوند شد؟نی مسون نسبت به فلسطیچگونه کینة سا -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که پیروزی  خواهد که خشم خود را بر فلسطینیان بیند و از خدا می ، امور را کامال روشن می نا شدهآیا سامسون که نابی -۳

 ید. یح ده وضپاسخ خود را ت؟ گیرند، بیاوردخدای داجون را جشن می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از داستان زندگی سامسون بنویسید.   یان مهم ت خود را دربارة این پاضی از تفکرا بع ۳۱-۲۳: ۱۶اوران  یات دبق آ بر ط -۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دعا: 

سرانجام ویرانی زندگی و از دست  بینم. تقام را می های حاصل از انیرانگری ، وسون ، از طریق زندگی سامای خدای قادر توانا

که  بینیم. سامسون دیدگاهی از زندگی را از دست داد که به مرگ منجر شد. ویرانی و صدماتی  رفتن حیات که مرگ است می 

از دیدگاه  ی را  را قادر ساز که زندگ م  آید از زندگی من دور ساز و محبت و بخشش خود را جایگزین آن کن. ز خشم و نفرت می ا

تو  دار.  بر خود نگه  . چشمان مرا در تمام اوقات  کنیبه من عطا می یض و رحمت خود را  بخشی و فم زیرا تو همیشه می تو ببین

و هدیة کامل هستی. مرا از محبت خود سرشار کن و به من توانایی ده که با فیض و رحمت در تمام   هاخوبی طاکنندة تمام ع

 خ دهم. بی پاسبلکه بدی را با خوگز بدی را با بدی جبران نکنم گویم و هر عمر پاسخ 

 

 یابد:اوران پایان می کتاب د

کرار شده  ماند که چندین بار تقی می یة فصل کتاب داوران نخواهیم پرداخت اما یک جمله بائیات بقه جزهرچند که ما ب -۱

 چه گفته شده است؟ ۲۵: ۲۱، و ۱: ۱۹،  ۱: ۱۸، ۶: ۱۷وران  است. در دا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های قوم  شد و در خانه ، پرستش می شدها ساخته می ها و مجسمه حکمفرما بود. باالتر از همه چیز، بتفساد و تباهی  - ۲

خداوند  جای آنکه به امور نافع خود بودند به مر جستجوی ه و دنان واقعی نبود، کاهوه بر آنشد. عالاسرائیل نگهداری می 

 اسرائیل وجود نداشت  اهی در ، پادششود: »در آن روزگارانکراری خالصه می ة ت بپردازند. شیوة زندگی آن زمان در این جمل

 یابد. وران با این کلمات پایان می اتاب دکــــــــــــــــــــــ .« ــــــــــــــــــــــــــ
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ومت  شان حک گی زند ساختند که بر ند و خود را خدایی د وضع کردطاعت از فرمان خدا، اسرائیل قوانینی برای خوبدون ا - ۳

را که در اجتماع  هایی ولیت ودند که برای خدا شده مسئدیگر آن قومی نبن شدند و دیگرا  کرد. با دیگران آمیختند و شبیهمی

 ند. داشتند رها کردند و به خود اهمیت فراوان داد

غییر به وجود  توانید یک تتوان مشاهده کرد و شما میبیاورید که »هرکس به میل خود عمل نمود« می هایی را در نظر راه  - ۴

 تفاوتی به وجود آورد: آورید که 

 تماع الف. در درون اج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انواده ل خ ب. در داخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در درون خودتان .  پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درسی د واحوره و بررسی د

 خدا، پیروزی ماور حض

 

 بررسی 

آورید چیست؟ اگر  فراد به خاطر می آورید بنویسید. یکی دو موردی که دربارة این اافرادی که از درس خود به یاد می اسامی 

 د مراجعه کنید. آیمی تان به مراجعی که به یاد نیست، بنابراینن امتحان لسرد نشوید. ایآورید، د یاد نمی  تمام آنها را به

 مرجع آوریدرا که به یاد می کلماتی  نام
 ۱یوشع   یوشع 

 ۲یوشع   راحاب 

 ۷یوشع   خان ع

 ۶- ۳اوران د  یدیون گ، دبورا، ایهود 

 ۷:  ۱۳داوران   ذیره ن

 ۱۳اوران د  سامسون 

 ۱:  ۱۳داوران   فلسطینیان 

 ۱۶داوران   دلیله 

 

تیار  ع در اخ جآورید بنویسید. برای کمک در شروع کار، مرابه خاطر میرا که . آنهایی چند عبارت و جمله در درس تکرار شدند

 شود: اشته می گذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۶:  ۱یوشع    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۸:  ۱0یوشع    -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۳:  ۱۱یوشع    -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۹:  ۱داوران   -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱:  ۲داوران   -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۹:  ۱۴داوران    -۶

 

،  . در مورد سرزمین بنویسیداوران اتفاق افتاده است تاب یوشع و دبر قوم اسرائیل در کیا چهار جمله، آنچه را که با نوشتن سه 

ه با خداوند و  روحانی در ایجاد رابطیب زندگی ک پادشاه، و فراز و نشنها، تصاحب و مالکیت سرزمین، زندگی بدون یرهبری آ

 چه اتفاقی برای آنها رخ داده است؟ پرستش خدایان دیگر، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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