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 ما  راهخدا،  ارادة
 جکی اوسچ

 روت و اول سموئیلاز کتب  حکایاتی

 

 ام؟چرا من مورد لطف قرار گرفته –ای در سرزمینی جدید بیگانه: ۱درس 

 مبارک است خداوند –کننده خویشاوند جبران: ۲درس 

 و خدا او را به یاد آورد  –تولد سموئیل : ۳درس 

 ندا صحبت کن!من حاضرم: خداو –پیغام خداوند : ۴درس 

 پادشاهی به ما بده –دستور و هشدار : ۵درس 

 شما خدای خود را نپذیرفتید –نافرمانی : ۶درس 

 

 

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

 (۱۱: ۱۱۹)مزمور 
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 شروع کنیم

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

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

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

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

 ما  راه ، ارادة خدا این کتاب:  -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 

 د.  شومقدس یافت می یاب 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 

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

ما« محسوب   راه، ارادة خداکتاب کنونی به نام »کنیم، اما به عنوان بخش الزم و ضروری مطالعة که این کتاب را توصیه می 

 شود.  نمی 

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

این سیر و سفر در   برداری برای ثبت افکار و نظریات خود استفاده نمایید تا شما را در های نتانید دفتر و یا کارت تومی

 مقدس کمک نماید.  کتاب

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

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

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

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

مقدس قلب  های کتاب فت کالم خدا باشد. امیدوارم که داستان امیدوارم که از مطالعة خود لذت ببرید و قلب شما آمادة دریا

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

ر شهری  ست بیگانه، همه چیز را دایکتاب »ارادة خدا، راه ما« شامل مطالعة سه شخص بسیار متفاوت است. روت که بیوه 

خدا زندگی کند.   که برایش آشنا بود رها کرد و با مادر شوهر خود نعومی به سرزمین وعده نقل مکان کرد که در میان قوم

 د، خود را متعهد ساخت که با نعومی تا آخر عمر به سر ببرد. روت، به جای آنکه خود را از نعومی جدا ساز

او در خیمة عبادت تحت    کردند.  آمد. او را که بسیار جوان بود به خداوند تقدیمدومین فرد سموئیل است که از زنی نازا به دنیا  

کرد. خدمت او به خداوند در تمام عمرش آشکار بود. خداوند سموئیل را انتخاب کرد که  نظر کاهنی به نام عیلی خدمت می

نماید. شائول از نظر شخصیتی همانند    باشد، به عنوان اولین پادشاه اسرائیل مسح شائول را که سومین شخص در این درس می 

 رفت.کردند، به شمار می که با رابطه با خداوند در آنجا زندگی می مردمی  اسرائیل به عنوان 

شائول از جانب خدا برگزیده شد که اولین پادشاه اسرائیل باشد؛ اما شائول خدا را فراموش کرد و در نافرمانی از دستورات خدا  

مانطور که شائول پادشاه مسح شده برای اسرائیل  نند شائول از جانب خدا انتخاب شده بودند. هئیل نیز مامردم اسرا  به سر برد.

به همان صورت که شائول کسی بود که روح خدا با قدرت بر او آمد، قوم   بود، مردم نیز قومی در پیمان با خداوند بودند.

ه شائول انتخاب  و نیز همچنان ک  ملکیت به آنها داده بود، تسخیر کردند.اسرائیل نیز، با قدرت خدا، سرزمینی را که او برای  بنی

نمود که با نافرمانی، شورش، و نهایتا خدا را نپذیرفت، مردم اسرائیل خدا را طرد کرده، خواستند پادشاهی برای خود داشته  

 تا مانند سایر اقوام باشند.   باشند

با رهبری موسی، خواندیم که مردم با چه   ۳۲در خروج کسی خدای آنهاست؟ داد: چه اسرائیل بایستی به این سوال جواب می 

هارون که   ای طالیی ساخته بودند معاوضه کنند.شان را با خدای دیگری که به صورت گوساله سرعتی آماده بودند که خدای 

آموزیم که چگونه  می  ۱۵-۱۳یل پرستی هدایت نمود. در اول سموئیشان را به بتاز ترس از مردم به آرزوی آنها تسلیم شد، ا

ترسید. شائول هم  هایی برای اقدامات خود داشت و از مردم می شائول مردم را با نافرمانی کردن پراکنده کرد، زیرا او هم بهانه 

طور مثل موسی که از آنچه هارون و مردم انجام  و همانداد: چه کسی خدای اوست؟ مانند اسرائیل باید به این سوال پاسخ می 

کند. »زیرا تو کالم خدا را رد کردی،  کند و برای اعمالش محکوم می ت می داده بودند خشمگین شد، سموئیل شائول را مجازا 

دادند، همان  سوالی را که اسرائیل و شائول پادشاه بایستی جواب می  (. ۲۳: ۱۵او تو را به عنوان پادشاه رد کرد )اول سموئیل 

خدایی خواهد بود که من او را  واب دهیم. چه کسی خدای من خواهد بود؟ چه کسی سوال است که من و شما نیز باید ج

 دوست بدارم، خدمت و اطاعت کنم؟ 

ک  پردازید، باشد که از اطاعت کردن از کالم خدا لذت ببرید، از زندگی خود در رابطة نزدیدر حالیکه به مطالعة این درس می

باشد که ارادة او، قدرت شما گردد، از روح خدا قوت   دن ارادة او کشف نمایید.با خداوند شادمان شوید و لذت را در نشان دا

 دهنده و شاه خود پرستش نمایید. بگیرید و خدا را به تنهایی به عنوان نجات 
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 درس اول

 ام؟چرا من مورد لطف قرار گرفته
 سرزمین جدیدای در یک بیگانه – ۲-۱ روت

 ۱بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

   ۵                              مقدمه 

     

 ۲-۱ روت : ۱درس 

 ۶        شرایط داستان  •

 ۸        خوش رو به تلخ  •

 ۹       بوعز را مالقات کنید  •

 ۱۱      های شخصیتی بوعز و روتکیفیت •
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 مقدمه

داستان ممکن بود  آورد، این کتاب روت یک داستان عاشقانه است. اگر غصه و ناراحتی به نعومی و عروسش روت رو نمی 

زمانی که آنها به سرزمین اجدادی   زن در طول داستان وجود دارد را مشاهده کنید.  ای که بین این دوهرگز اتفاق نیفتد. رابطه

او از   نعومی برگشتند، عشق و محبت به زندگی آنها وارد شد. خداوند آنها را از طریق اجتماعی که آنها را پذیرفت، برکت داد.

ند غم و اندوه آنها را در زندگی به شادمانی تبدیل  داوو خشان فراهم نمود. ت کرد. از طریق مردی به نام بوعز برای آنها مراقب

 نمود. 

های زندگی  کند و بر شیوه گرا می رسد و ما را درون مان دشوار و حتی نا امیدکننده باشد. غم و اندوه می تواند برای زندگی می 

این وقایع   ت داد را در نظر بگیرید. نعومی حقیقت داشت. با مطالعة این درس، تمام آنچه او از دس کند. این در مورد ما اثر می 

ها را پشت سر گذاشته و دوباره شروع جدیدی در  سبب شد که او دربارة خود چه بگوید؟ نعومی انتخاب کرد که همة ناراحتی 

های شخصیتی او را در رابطه با  غم و اندوه بود. کیفیت ها قبل ترک کرده بود به دست آورد. روت نیز در کشوری که سال 

 دادن محبت و احترام خود به نعومی مشاهده کنید. نشان  

آموزید. با تفکر در مرجع عهد عتیق درک  خویشاوند که مردی از بستگان بود می  – دهنده در داستان روت، دربارة نجات 

لیت را  داد. بوعز این مسئوبیشتری از این لغت حاصل کنید. بیاموزید که این لغت برای یک زن بیوه و میراث او چه معنی می 

هنگامی که   شوند. ی و بدبختی رها نمی خویشاوند به طور جدی پذیرفت. نعومی و روت در نا امید – دهنده به عنوان نجات 

خوانید، به خاطر داشته باشید که عیسی است که به عنوان تنها  خویشاوند می  –دهنده دربارة بوعز و نقش او به عنوان نجات 

ه ما  عیسی تنها کسی است ک  دهنده، و بازخرید کننده، تمام کند. ولیت خود را به عنوان نجات پسر خدا به این دنیا آمد که مسئ 

 را از ابهام و تاریکی آزاد کرد و ما را فرزندان خدا ساخت. 
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 ۱بخش 

ست.  بین کتاب داوران و اول سموئیل یک داستان محبت )عاشقانه( وجود دارد. کتاب روت فقط دارای چهار فصل ا مقدمه:

، به سایر خدایان تن داده،  افتد. زمانی بود که اسرائیل بر داوران توجهی نکردهاین داستان در زمان حکمرانی داوران اتفاق می 

داد )داوران  های خود ادامه می داشت و به راه ائیل از کارهای بد خود دست بر نمی به پرستش آنها پرداختند. در دورانی که اسر

 (. ۱۹و  ۱۷:  ۲

شوید که زندگی و شهر آشنای خود را ترک کرد و از  تان نا آشنا باشد. در این درس با زنی آشنا می روت برای رگذشت شاید س

 فرهنگ، مردم، و خدای اسرائیل با آغوش باز استقبال کرد. 

 

 تکلیف: 

 را بخوانید.   ۱روت فصل 

 های این فصل را نام ببرید. شخصیت  •

 چه شرایطی وجود دارد؟  •

 ته شد؟ چه تصمیماتی گرف •

 

 تمرین:

 خوانید افراد خانواده را بنویسید. را می  ۴-۱زمانی که آیات   -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 )زن(       )شوهر( 

 ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 )همسر(    )پسر(     )همسر(    )پسر( 

 ( ۱این خانواده از کجا آمد و چرا ترک کردند؟ )آیة  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـ۲انتخاب کردند؟ )آیة  کجا را برای زندگی کردن    -۳
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 ( ۵-۳که موآبی بودند ازدواج کردند. برای خانوادة نعومی چه اتفاقی افتاد؟ )آیة  دو تا پسر با عرفه و روت   -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــ۶در موآب چه اخباری به دست نعومی رسیده بود؟ )آیة    - ۵

های خود گفت چه  س نعومی به عرو  ۸اش برگردد و راه یهودا را در پیش گرفت. در آیة  این زن آماده شد که به خانة پدری   -۶

 کار کنند؟ دعای برکت او چه بود؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباشد که خداوند   •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •  ـــــباشد که خداوندـ 

ـــــــــــــــــ۱۰جواب زنان )عروسان( چه بود؟ )آیة    -۷  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  ۱۳-۱۱شان برگردند؟ )آیات  چرا نعومی اصرار داشت که آنها به خانه   - ۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵عرفه چه کار کرد؟ )آیة    -۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت چه کار کرد؟ ــــــــــ

 نعومی اصرار کرد که روت به قوم خود و خدایان خود برگردد. روت چه جوابی داد؟   - ۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توانست او را از مادر شوهرش جدا سازد. روت مایل نبود نعومی را ترک کند. فقط مرگ می 

 لحم پرسیدند: ــــــــــــــــــــت ب اغتشاش شد. زنان بیفر کردند. ورودشان سبلحم سبنابراین، این دو زن به بیت   - ۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواست او را  است. حال می رو و خوش اخالق  خواست مردم شدت اندوه او را بدانند. نام نعومی به معنی خوش نعومی می   -۱۲

 ( این نام چه معنی دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰ـــــــــــــــــــــــــــــــ بخوانند )آیة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱آیة  زندگی به نظر او چگونه بود؟ )  - ۱۳  ــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باشد.  در مورد روت اهل موآب است، که عروس نعومی می کند. توجه کنید که آن مرجع اتفاقات را خالصه می ۲۲آیة  - ۱۴

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه موقع از سال بود؟ـ 

 

 ۲بخش 

آنجا غذا به دست آورد. در مدتی  ای رفت که در  داستان کامال ساده است. قحطی وجود داشت. خانواده به کشور بیگانهتعلیم:  

و پسر تنها گذاشت. پسران او ازدواج کردند و آنها نیز زمانی بعد  کردند شوهر زن درگذشت و او را با دکه در موآب زندگی می 

اش برگشت و دیگری اصرار کرد که  تصمیم گرفتند به خانة خود برگردند. یکی از عروسان نزد خانواده مردند. این سه زن بیوه  

 لحم مراجعت کنند. با مادر شوهرش بماند و با هم به بیت

است. اسامی مهم هستند. نام نعومی به معنی خوش   ند زنی که وارد شهرشان شده نعومی لحم به دشواری باور کردزنان بیت

 خواست او را ماره بخوانند که به معنی تلخ است.اخالق است اما نعومی این اسم را نپذیرفت و می 

 گوید که خدا در حق او چه کار کرده است؟را دوباره بخوانید. روت می  ۲۱-۲۰:  ۱روت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ«ت ــــــــــــ »روبرو کرده اس •

 ــــــــــــــــــــــ«»آورده است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ«»شهادت داده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 ـــــــــــــ«آورده است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

کامی و حوادث تلخ نبوده است. شوهر و پسرانش  رسد زندگی برای نعومی چیزی جز تلخ ظر می خوش اخالق به تلخ. به ن

اش در  اشت که زندگی اش از خوشی و خوشحالی تهی شده است. از دیدگاه نعومی، عقیده دکرد زندگی اند. احساس می ه مرد

چنین شرایطی را برایش به وجود آورده است. او  آن شرایط بود زیرا خدا برایش آورده بود. و باور داشت که خدای قادر مطلق 

 کام بود.  یک زن تلخ 

 

ممکن است موجب تلخی ما بشوند. ما نیز مانند نعومی ممکن است خداوند را برای   های زندگییت شرایط و موقعبازتاب: 

از درد و بیماری و بدبختی  ممکن است او را متهم کنیم که زندگی ما را تلخ کرده و آن را تهی، پر شرایط خود سرزنش کنیم. 

کنیم که  وه هستند، اما در پایان با این سوال برخورد می ها در زندگی تماما بخشی از مراحل غم و اندکرده است. این پاسخ 

ناپذیر این است: در این دوران چه پاسخی  شویم؟ سوال اجتناب انگیز می زندگی تلخ و نفرت چگونه زندگی کنیم. آیا تسلیم یک  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و پر از رنج است؟کنیم وقتی که به نظرم خالی  گی انتخاب می به زند

 در چه صورتی زندگی شما انعکاسی از زندگی نعومی است )خوشرو و خوشحال(؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نعومی است )تلخ(؟ در چه صورتی زندگی شما مانند زندگی  

 

، گاهی اوقات زندگی پر از وقایع و شرایطی است که اندوه و درد به همراه دارد. من به سرعت تو را برای  داوندای خ  دعا: 

گردانم به جای اینکه به تو روی آورم.  ز تو روی بر می کنم. اام متهم می های زندگی، رنج و درد و بدبختی زندگی ها، تهی تلخی 

، قلب تهی مرا پر سازی، و مرا از فشارهای رنج و بدبختی آزاد کنی.  تسکین دهیهای مرا  تو کسی هستی که آرزو داری تلخی 

 قلب مرا باز کن که تو را بپذیرم و برای ساکن شدن حضور تو در خویش خوشامد گویم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۳بخش 

 شوید.  ید. در این بخش به شخصیت جدیدی معرفی می ا بخوانر ۲روت تکلیف: 

 شخص جدید کیست؟ •

 آموزیم؟  دربارة این مرد چه می  •

 ای با نعومی و روت دارد؟چه رابطه •

 

 تمرین:

ــــــــــــــــــــــــــــ دربارة او چه می با چه کسی مالقات می  ۱آیة  در    -۱ ـــــــــــــــــــــــکنیم؟ـ   آموزیم؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲)آیة  روت تصمیم گرفت چه کار کند؟    -۲  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ۳چینی کرد؟ )آیة  کجا خوشه   -۳

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷-۵  بوعز از ناظر خود چه سوالی کرد و ناظر چه گزارشی داد؟ )آیة   - ۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــ۹-۸چه مهربانی و نیکویی بوعز به روت نشان داد؟ )آیة    - ۵
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰روت چگونه پاسخ داد؟ )آیة    -۶

 (: ۱۲بوعز دربارة هرآنچه از کارهای او شنیده بود برایش بازگو کرد. سپس برایش دو بار دعای برکت کرد )آیة   -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه خداوند  باشد  الف.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ب. باشد که تو دریافت کنیـ 

، روت چه درخواستی از بوعز  ۱۳با این حال، در آیة  ر خدمتکار داشت. روت در مقام یک بیگانه موقعیتی کمتر از یک دخت -۸

 کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ۱۶-۱۵چه دستوراتی بوعز به کارگران خود داد؟ )آیات    - ۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهربانی و بخشش بوعز نه تنها در مورد روت بود، بلکه به نعومی نیز تعلق گرفت. روت در مزرعة امنی تا شب به   - ۱۰

آوری نمود و بوعز با سخاوتمندی فرصتی به وی داد  های جو جمع ت. تقریبا به اندازة نصف بوشل از خوشه چینی پرداخخوشه

 (  ۱۹که بتواند بقیة محصول را برای نعومی ببرد. نعومی از روت چه پرسید؟ )آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰نعومی دربارة بوعز به روت چه گفت؟ او کی بود؟ )آیة    -۱۱

 گوید. ومی می دهد و گفتگویی که بین او و بوعز اتفاق افتاد به نعروت به گزارش خود دربارة بوعز ادامه می  ۲۱در آیة   - ۱۲

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲الف. نعومی، روت را به چه کاری تشویق کرد؟ )آیة   

 ب. تا چه مدتی روت در مزرعه ماند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــ  پ. تمام این مدت روت کجا زندگی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ـ 

 

گویند که اگر مردی بمیرد و زن او  کند. در اصل این آیات می تا حدی به درک اندوه نعومی کمک می  ۶-۵: ۲۵تثنیه تعلیم: 

ای این بود که نام برادری که مرده در  براین ازدواج  تواند با بیوة او ازدواج کند. پسری نداشته باشد، در این صورت برادر او می 

اند و کسی نیست  اسرائیل فراموش نشود. حال شرایط نعومی و روت را در نظر بگیرید. شوهر نعومی و هر دو پسر او درگذشته 

  مرده است. وقتی که نام خانوادگی شوهر را حفظ کند. و روت هیچکس را ندارد که با او ازدواج کند. زیرا برادر شوهرش نیز 
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نعومی اظهار کرد: »او هرگز از نشان دادن مهربانی و لطف خود به  که بوعز با مهربانی و محبت خود را به روت نشان داد، 

 زنده و مرده، خودداری نکرده است.«  

نام  لیت نگه داشتن  گوید که او مسئوکند، در واقع می ة ما« اشاره می دهندزمانی که نعومی به بوعز به عنوان »خویشاوند نجات 

داشت که با روت ازدواج نماید. و این امر در مورد تمام دارایی شوهر  خانواده را به عهده دارد. تحت قانون یهود، بوعز مسئولیت  

گوید که اگر شخص فقیر بود و ناچار بود که بخشی از امالک و دارایی خود را  می   ۲۸- ۲۵:  ۲۵مرده واقعیت داشت. در الویان  

دهنده بود.  اوند بایستی آنچه که فروخته شده بود خریداری یا بازخرید نماید. بوعز، خویشاوند نجات ترین خویش زدیک بفروشد، ن

 اندازیم. تر می دهنده بعدا در این درس نگاهی دقیق دربارة نقش و مسئولیت خویشاوند نجات 

 

 ۴بخش 

مردی به نام بوعز و دیگری شخصیت زنی به نام    بریم. شخصیت به دو شخصیت قابل توجه پی می   ۲در روت فصل    کاربرد:

کند.  آموزیم که بوعز با روت ازدواج می می  ۴در روت فصل طر داشته باشید که این یک داستان عاشقانه است. روت. به خا

 بیایید اول بوعز را در نظر بگیریم:  شان هستیم. دوم شاهد پیشرفت روابط  فصلداستان کوتاهی است و ما در  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا دوباره بخوانید. بوعز چه دستور و راهنمایی   ۹- ۸:  ۲روت    -۱  هایی به روت داد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بیاورید.  های او را به خاطر ود. راهنمایی بوعز نگران امنیت و محافظت روت ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کند؟را دوباره بخوانید. بوعز چه چیزهایی برای روت فراهم می   ۱۶- ۱۴:  ۲روت    -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوعز همچنین در این فکر بود که روت به اندازة مناسب سهمی داشته باشد. نه تنها که مایل بود غذای کافی با خود ببرد، بلکه  

 آوری کرده و حتی به اندازة کافی برای فروش با خودش ببرد. جمعبه مقدار زیادی برای نعومی 

ای همسر و خانواده داشته  نمود که عالقه به محافظت و فراهم کردن برخداوند مردی را با هوش و ذکاوت ذاتی خلق  -۳

شود و هم  داری می ها هم خود باشد و بوعز این خصوصیات را به نوعی برای روت به کار برد. اغلب در عصر جدید این کیفیت 

ور که مسیح کلیسا را دوست  کند که مردان زنان خود را دوست بدارند همانط شود. در افسسیان، پولس مقدس تشویق می رد می 

اید  ای به زمانی که محبت یک مرد را نسبت به همسرش مشاهده کرده لحظه داشت و زندگی خود را به همسرش بدهد. 

 داد؟ د که تمایالت خود را در حفاظت و فراهم کردن به همسرش نشان  بیاندیشید. مرد چه گفت یا چه کر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حال نگاهی به روت بکنیم: 

 کنید؟های شخصیتی را در روت مشاهده می کیفیت را دوباره بخوانید. چه  ۲۳، ۱۳،  ۱۰، ۷: ۲روت    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۷الف. آیة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۰ب. آیة     ـــ:ـ 

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳پ. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  ۲۳ت. آیة   

رود  نماید که هرگز از بین نمی پطرس مقدس زنان را به جاری ساختن زیبایی درونی تشویق می  ۳در اول پطرس فصل  - ۲

ای از مهربانی  نماید که محترم بوده و نمونه زنان را تشویق می   ای به تیتوس پولس مقدس در نامه   ح. زیبایی مالیم و آرام رو  –

 ــــــــــــــــــــــــــشود؟  ها در زندگی روت منعکس و آشکار می (. چگونه این کیفیت ۳و سپاسگزاری باشند )تیتوس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اید. از طرف زن چه کاری  ای به زمانی بیاندیشید که شما محبت یک زن را نسبت به شوهرش مشاهده کردهحاال لحظه -۳

کنندة احترام او برای شوهرش بود زمانی که روح مهربانی، آرامش، نیکویی  انجام گرفت و یا چه چیزی گفته شد که منعکس 

 گزاری برای شوهر در زن آشکار شد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسسپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب بوعز نسبت به روت و از جانب روت نسبت به بوعز ابراز شد، محبت کسی را برای  انج  چگونه ممکن است محبتی که از   - ۴

 سازد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیگری و محبت درونی پایدار را منعکس می 

 

عضای خانواده، همسر، همکار، و یا دوستان  ا در برگردید و نگاه دقیقی به تصوراتی که از افراد جنس مخالف خود چه دعا: 

دهندة محبت او نسبت به مردان و زنان  از خداوند درخواست نمایید که چنان محبتی به شما عطا کند که نشان   دارید، بیاندازید.

ها را  ن تفاوت آ که هایی در درون مردان و زنان به وجود آورده است، و از او بخواهید باشد. از خداوند تشکر نمایید که تفاوت 

 به عنوان برکتی دریافت نمایید. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس دوم

 خداوند متبارک باشد 
 دهندهخویشاوند نجات – ۴-۳روت 

 ۲بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

  ۱۴           مقدمه 

      

 ۴-۳: روت ۲درس 

 ۱۵        نعومی  های یی راهنما  •

 ۱۶         شخصیت شریف  •

 ۱۸          شاهدان  •

 ۲۰        برکت خداوند بر ازدواج روت  •

 ۲۳         برکت یک نوه  •
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 مقدمه

یابد. نعومی دستوراتی به روت داد. این دستورات ممکن است که غیر عادی به نظر برسند اما برای  داستان روت ادامه می 

دهید، توجه نمایید که به  با روت گوش مینعومی فتگوی وقتی که به گ زیستند مناسب بود. فرهنگ آن زمان که این زنان می 

دهد.  کند و در پاسخ او را برکت داده با اطمینان به او وعده می روت اطاعت کرد. بوعز او را کشف می   روت گفت چه کار کند.

 دهید، به وعدة بوعز به روت در این درس توجه کنید. در حالیکه به مطالعه ادامه می 

دهنده به  کرد؟ چرا درخواست کرد که شاهدانی حضور داشته باشند تا با نجات ا روت خودداری می دواج باز از   به چه دلیلی بوعز

 بایستی در حضور رهبران تایید شود؟ای می گفتگو بپردازد؟ نتیجة این رویارویی چه بود؟ چه مبادله 

شی را به زندگی او باز آورده است.  لذت و خو  که خداوند ازدواج روت و بوعز را برکت فراوان بخشید. نعومی نیز پی برد  خداوند  

شان اتفاق افتاد بررسی کنید. اکنون دلیل بزرگی برای شکرگزاری داشت. به نامی  آنچه را که به روت و نعومی در مدت زندگی 

او خواهد  او و نوة اسم نوزاد چه بود؟ چه کسی پسر  که به دوستانش و دعاهای آنها به نوة پسرش دادند به دقت توجه کنید. 

بود؟ نعومی مسئولیت نوة جدید خود را به عهده گرفت و او را در دامان خویش گذاشت. چگونه ممکن است که تاثیر و نفوذ او  

 زندگی نوه را شکل و قالب داده باشد؟ چه کسی ممکن است که بر دامان شما بنشیند؟ 
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 ۲درس 

 ۱بخش 

 واندن این فصل این نکات را مشاهده کنید: یابد. با خ و بوعز ادامه می حبت روت داستان م  را بخوانید. ۳روت فصل  تکلیف: 

 های نعومی برای روت راهنمایی  •

 خ بوعز به پیشقدم شدن پاس •

 سخاوتمندی بوعز  •

 

 تمرین:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (۱خواست چه کاری برای روت انجام دهد؟ )آیة  نعومی می   -۱

 ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزیمجود دارد چه می و  ۹:  ۱وت  از تصوری که در مورد خانه در ر  -۲

:  ۳در بر نداشت؟ )روت زارع ن در م چیبیوة خوشه به عنوان یک زندگی کند که خانه فراهم می بقیه« یک »چیزی را چه  - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ــــــــــــــــــ(۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴-۳ات  وراتی به روت داد؟ )آینعومی چه دست  -۴  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹- ۷برو شد؟ )آیة  و رروت  کجا بوعز با  و  گونه  چ   -۵  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــ۹عالم کرد که بوعز چه کسی باشد؟ )آیة  روت گفت که او چه کسی است؟ روت ا  - ۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة روت چه گفت  بوعز   ۱۰در آیة    - ۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۳-۱۱ه قولی به روت داد؟ )آیات  بوعز چ  -۸  (ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مایی کرد؟ روت راهن  در مورد چه کاری به  - ۹
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لند شد قبل از آنکه کسی بیدار شود و او را بشناسد. آخرین کاری که بوعز به روت گفت انجام دهد  روت از پایین پای او ب  -۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵چه بود؟ )آیة  

 دهد. تمندی خود را در فراهم کردن غذا برای نعومی و روت نشان می ک بار دیگر بوعز سخاوی

به   های نهایی نعومی در میان بگذارد! راهنمایی اق است که با او ت ق است بداند چه اتفاقی افتاد و روت مشنعومی مشتا - ۱۱

 چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۸ر آیة  روت د

ار نمود. او اطاعت از مادر شوهر و احترام به قوانین خدایی که  دهنده آشک ة خویشاوند نجات ر آمدن به خانروت تمایل خود را د 

ــــــــــ گوید؟ »ه چیز در دست بوعز بود. نعومی دربارة بوعز چه می هم  حال داد.    نشانکرد،  نعومی پرستش می   زیرا این مردـ 

 .« ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۲بخش 

کنند.  دو هم مرد و هم زن به رابطة خود وارد می ست که هر  ذکر شده اهایی  کیفیت   ۳در روت فصل    ول: ا قسمت    – ربرد  کا

 ذکر شده است.   ۱۱:  ۳اولین کیفیت در روت  

 دانند؟ ـــــــــــــــــــــــ ای دارد؟ دربارة او چه می قه چه سابسد،  شنادر میان تمام دوستانی که بوعز آنها را می روت    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزیم؟ یک از این آیات چه می هر کند. دربارة این زن از امثال دربارة شخصیت زن اصیل صحبت می کتاب  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــجود دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو ۴: ۱۲ثال  ای در امالف. چه مقایسه  

 د دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجو  ۱:  ۱۴ای در امثال  ب. چه مقایسه  

 ـــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــبنا شود چگونه است؟ ــــــــــــــــ  ۴-۳:  ۲۴مثال  بر اای که  پ. خانه 

 ــــ . ــــــــــــــــــو ـــــــــ 

 . همسری با شخصیت اصیل دارد، کمبود ــــــــــــــــــــــــــــــــکه هری شو –  ۱۲-۱۰: ۳۱امثال ت.  

 ؟  نمایدمی ژگی دارد؟ چه چیزی او را جذاب یل وی ذهن شما به عنوان زنی با شخصیت اصیا زنی در آ  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟  ل یاد می یک زن شریف و اصیه عنوان رفتار این زن چگونه است که شما از او بگفتار و   -۴
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را مایل هستید  چه خصوصیاتی  ید؟ دهاتی از یک زن شریف و اصیل در خود پرورش می ، چه خصوصیاگر شما زن هستید -۵

 ایان سازد؟که زندگی شما نم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دهنده  باشد. او یک خویشاوند نجات شود از طرف بوعز می یات دیگری که به رابطة آنها وارد می صخصو:  ۲سمت  ق  –رد  ربکا

کند که روت زنی  کند و نیز اعتراف می تراف می یشاوند اعخود به عنوان یک خو هایبوعز به مسئولیت  ۱۲- ۱۱آیات بود. در 

 هرگونه انتقادی است. کند که پیشینة روت باالتر از م می عالش اخوی  اع شریف و اصیل است. به دوستان و اجتم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دهد؟روت قرار می عز در اختیار  ی بوالعات جدید، چه اط۱۲در آیة    -۱

تماع رسما آزاد نماید.  نظر اج ز روت را ا م مربوط فرهنگی، انجام مراسرسما با ست آورد که این مرد ابتدا بایستی موقعیتی به د

، اگر اولین  جا و مناسب است، اماو بیگانه، بسیار به زن د شدن به عنوان یک بیوهت دادن روت از زندگی در فقر و طر نجا

   دهد؟ بوعز چه تعهدی به روت می  گیرد.سئولیت را به عهده  دهنده مایل نباشد که این مخویشاوند نجات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زد؟  وردیگر، بوعز بر چه امری اصرار می ر  مایت کردن از روت، با، برای ح ۱۳در آیة   -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

زنان نادیده  بود. بیوه پیش  زندگی دشواری در    . کننده بودامید  ی ناغلب شرایط زنانی مانند روت و نعومی اآینده برای بیوه   یم:تعل

  شوهر وفات ان و نام نزقانون یهود برای بیوه  دند. شر رها می نزوا و فق ه زحمت در اجتماع دیده شده و در اشوند. بگرفته می 

رو، برادر شوهری  ر نداشت. از این فرزند پسنعومی دیگر  دهنده، زندگی آنها ادامه یابد.  ت این بود که با کمک خویشاوند نجایافته  

قبت  روت تصمیم گرفت که از سرزمین مادری خود بگذرد تا از نعومی مرا روت ازدواج کند.بود که جهت ادامة نام شوهر با ن

ی برد  نعومی با خوشحالی پ   ای از کشور موآب بود، خداوند به او برکت داد که به نعومی وفادار بماند.نهبیگا  که اوچند  رنماید. ه

گیرد  هده می آیا این مسئولیت را در مورد آنها به عق نمود که دریابد  و روت را تشوی  نده استده که بوعز یک خویشاوند نجات 

انواده  مسئولیت ادامة نام خ.  را به عهده گرفت اده  انوه یافتن نام خولیت ادامود که مسئ(. این شخص کسی ب۲- ۱:  ۳یا نه )روت  

ن خویشاوند مجبور نبود که  تریشود. البته نزدیک دهنده بتواند خویشاوند نجات یشاوند می ترین خوک ی است که نزدیین معنبه ا

در   . انست از این موقعیت استفاده کندتوعدی می د نزدیک بویشاونن بیوه ازدواج کند، و اگر مایل به این ازدواج نبود، خا آ ب
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رثی به آن زن  کرد، هیچ ا نمی زن ازدواج دهنده با بیوه اگر خویشاوند نجات  د.گیرپسر تعلق می ند فرهنگ یهود، میراث به فرز

 گرفت. تعلق نمی 

،  روحانی و مرگ، توسط زندگی  گی در فقر رید کرد و از زند ما را بازخاو عیسی است. نده، دهحیان، خویشاوند نجاتبرای مسی

شدیم )اول  یداری  رهایی خما به ب  رید کرد و در مالکیت شخصی خداوند قرار داد.خشید. او ما را بازخ مرگ، و قیام خود نجات ب

قرار    مالکیت شخصی خداوندضمینی است بر اینکه ما در  ا، تة مدهندقربانی شدن او به عنوان خویشاوند نجات (.  ۲۰:  ۶قرنتیان  

 ات زندگی ابدی با خداوند است. زندگی ما سرشار از امید و خوشی، آرامش، اطمینان، و برک یم. دار

 

 را به کتابخانة حافظة خود بسپارید.  یسید و این آیاترا بنو   ۱۹- ۱۸: ۱پطرس   اول پارید:به حافظه بس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ید.  اافتاده  رگی و فقر، بیچا ورطة نا امیدیاین بخش را به دقت مطالعه نمایید. خود را به نظر آورید. چه مرد و چه زن، که به 

به سر بردن  ست که شما را از  ااید. او کسی  ة خود عیسی بازخرید شده، نجات یافته دهندبرید که توسط خویشاوند نجات پی می 

هت بخشش از گناهان ریخته شد، آزاد نمود. قربانی شدن زندگی  که برای شما جن پر بهای خود هی توسط خویک زندگی ت

ود کلماتی برای  ت یادداشت خ کارپشت  ببرید. ذتتان ل هایی از گناهان ژدة آزادی و راز مبخشد. می او به ما حیات وافر 

 شماست، بنویسید. ة نددهاینکه عیسی نجاتشکرگزاری از 

 

 

 ۳بخش 

شیوه و  این فصل، به  ةشود. در ضمن مطالعنزدیک روبرو می دهندة دهد. با خویشاوند نجات را هدر نمی بوعز وقت مقدمه: 

 ن دارد توجه نمایید. ایعز با اهی که بور

 

 . و به امور زیر توجه نمایید را بخوانید ۱۲-۱: ۴روت لیف: تک

 یا تاکتیک بوعز شیوة عملکرد   •

 دهد؟ می  کجا رویاین واقعه در  •

 شاهدان این مبادله و معامله  •
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 : نتمری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــ۱افتد؟ )آیة  کجا اتفاق می این بخش از داستان در    -۱

امالت  و همچنین مع .ند پرداختث و گفتگو می ین شهر مکانی بود که مردان جمع شده و در مورد مسائل روز به بحا دروازة

 کردند. مد می کنندگان رفت و آدر شهر بود که بیگانگان و مالقات   کردند. این مکانیتجاری خود را اداره می 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنده را برای چه مت نجااوند  عز خویشبو  -۲  نظوری دعوت نمود؟ـ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲یة  د؟ )آند به آنها بپیوبوعز چه کسی را دعوت کرد که در این مالقات    - ۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاکره دعاین م در  کت  شررای  چرا این اشخاص بزنید  حدس می   -۴  وت شدند؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (۴-۳چه توافقی را انجام دهد؟ )آیات  بوعز در صدد است که    - ۵

ــــــــــــــــــــــــــطرح می چگونه بوعز موضوع را م  -۶  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴پاسخ این مرد چگونه است؟ )آیة    - ۷  (ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــگذارد؟ ـــــــــــــــــــــــن می مرد در میا   ا اینالعات بیشتری را بوعز ب، چه اط۵در آیة    - ۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶ة  دهد؟ )آین مرد در این باره چه پاسخ می ای  -۹  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجات دهد.  زمین را دهنده مایل نیست که جات شاوند ناین خوی

انجام شود و انتقال نهایی  رید دهد. برای آنکه بازخاتفاق خواهد افتاد به ما می  ۸ز آنچه در آیة دیدگاه بیشتری ا  ۷آیة  -۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــچه چیزی ضرورت داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شود 

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه اتفاقی رخ می   ۸، در آیة  و بعد  - ۱۱

ا بوعز از رهبران دعوت نمود که در این مالقات حضور داشته باشند و چرا این مکان رفت و  گوید که چر به ما می  ۹ة آی - ۱۲

 . چرا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگزید ا برمی رد عموآم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شاهد چه اتفاقی بودند؟   آنها  ۱۰و    ۹در آیة    - ۱۳
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، برای بوعز کار بسیار دشوارتری بود تا آنچه که امروزه در فرهنگ  زنیوه با یک بدواج  و سپس از  کمعاملة به دست آوردن امال

عد در آوردن کفش خود و دادن آن به دیگری در  گیرد. رد کردن پیشنهاد از جانب یک مرد و بغربی برای افراد صورت می 

 کی نیاز به تایید و امضا نداشت.  ه مدرد. هیچگونشسندی امضا نمی هیچ   کرد.ی ر م عامله را تمام و مهحضور شاهدان، م

سه مورد برای بوعز  ر  سپس شاهدان حاضر د  نمود. شاهدان دریافت  ای خود در حضور تمام این  اموال و همسری بربوعز    -۱۴

 دعا کردند: 

 ـــــــــــــروت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا در مورد الف.   

راحیل همسران  ، لیه و ر داشته باشیدطباروری روت بود. اگر به خابودن برای  ۱۱جه: دعایی که برای روت در آیة تو 

ولد یوسف نازا بود، و در  مدید قبل از ت  هایشد. او مدت ردار نمی رور بود. اما راحیل با، جد پدری بودند. لیه باقوبیع 

 قوب( را بنا نهادند.« )یع  ن اسرائیل خاندا»زن گذشت. با این حال، این دو  دربنجامین   ، هنگام تولد دومین پسر خود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب. دعا در مورد بوعز  

در قلمرو  لحم از شهر بیتة افراته ی از قبیلنعوم ختیم کهآمو ۲: ۱کند. در روت ه می ای به افراتاین آیه اشارهجه: تو 

سرزمین دوازده  ای که  قشه را در ن لحم  ت بی  ائل نیستند.لحم قبیت  ین افراته ومرجع تفاوتی ب  عضی از آیاتبودا بود.  هی 

 ، پیدا کنید. دهد قبیلة اسرائیل را نشان می  

ــــــــــــــــــــــــــــنسل   زندان و ردعا در مورد فپ.     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاـ 

هودا یکی از  ت. ینقل شده اس ۳۸شود. این داستان در پیدایش فصل ودا، تامار و پرز ذکر می یه ۱۲جه: در آیة تو 

انواده،  به وجود آمد که پرز پسر یکی از آنها بود. شجرة خ دوازده پسر یعقوب بود. از اتحاد تامار و یهودا فرزندانی دوقلو   

 به پرز تعلق دارد.  

 

 

 ۴خش ب

و بوعز داد توجه نمایید. به  هایی که خداوند به ازدواج روت ه برکت را به پایان برسانید. ب ۲۲- ۱۳: ۴خواندن روت  تکلیف:

 ومی نیز برکت یافت.  ، نع یلة آنها وس

 لحمان بیت العمل زنعکس  •

 ومی با فرزند رابطة نع •

 تید. دریافز  رِ پِخط خانوادگی هایی که در شخصیت  •
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 نقشی که روت در تاریخ اسرائیل داشت.  •

 

 

 تمرین:

لحم  ان بیت العمل دوستان نعومی و زنگزید و روت باردار شد و پسری به دنیا آورد. چگونه عکس بر ز، روت را به همسری  بوع  -۱

 کنید؟ی وصیف م را ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گویند چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنها می اولین چیزی که  ۱۴در آیة   -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می و روت  یندة نعوو مفهومی برای آ دهنده را پذیرفت، این عمل چه معنی آنجا که بوعز مسئولیت خویشاوند نجات از  -۳

 داشت؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طریق بوعز چه اتفاقی در  ومی دارای نوة پسری شد! از شان تامین شد، نع هگاه برای ذا و پنایل غ تی از قبا که برکا نه تنه - ۴

 مورد نام شوهر نعومی رخ داد؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان به همراه آوردند چه بود؟ نز که این  اتی برک -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــ۱۴الف. برای فرزند )آیة  

 ــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۵یة  ب. برای نعومی )آ

 یند؟ گو(. دربارة روت چه می ۱۵یة آورد جشن گرفتند )آس به همراه این عروو، به اتفاق نعومی، برکاتی را که  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشحالی مادربزرگ شدن در  بینید که خکند. می ه او رسیدگی می گذارد و بمانش می ، روی داددارنعومی بچه را بر می  -۷

ای شد  صاحب نوه زندی پر شد و غوشش با فردهد؟ دوباره آ انواده و دوستانش نشان می است که او را به خاش منعکس چهره

شود که چه  الصه گفته می خ ــ به طورـــــــــده شد؟ ــــــــــــــــــکه خیلی آرزو داشت. چه نامی به این فرزند دا
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جد مادری داوود  ـــــــــــــــــــــــــــ و چه کسی نوة او شد ــــــــــــــــــــــــــــ . روت  ی پسر او شدکس

 پادشاه شد. 

 

 

 اب:بازت

ر داشت  د که اصرانی تلخ بول اول او زگیریم که چگونه شرایط نعومی تغییر کرد. در فص ناگزیر این امر را در نظر می  •

ذیرد و  پپسر بوده باشد، می  ۷زنی که صاحب تماع او را حتی بیشتر از در فصل چهارم، اج بخوانند. حال او را ماره 

 آوردند بررسی کنید: عضی از افراد و وقایعی را که این شادمانی و برکت را برای او به همراه ! بگذارداحترام می 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بت نماید. وفاداری او را  اقرشوهرش مرنمود که از مادآن بود ترک   و امنیتی که درروت شهر و دیار خود   ۱فصل ر د •

،  مراه نعومیلحم به هی تازه، و خدایی جدید رسانید. خداوند تصمیم او را در آمدن به بیت گ به سرزمینی جدید، فرهن

به   برکاتی  مردم و وقایعی را کهاز شد، احترام گذاشت. بعضی ناسب شرایط می مناقر و تغییر کار به فر این حتی اگ

 ی کنید. دند، بررس ور آی او  زندگ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهنده  خویشاوند نجات خود را نگاه داشت. از پذیرفتن مسئولیت  ست. وعدة  ل تحسین اریف قاببوعز به عنوان مردی ش •

دهنده رها نشوند. بعضی  هراسی به دل راه نداد. او بر این عقیده استوار شد که نعومی و روت بدون حمایت و نجات 

 د: دو زن بخشید بررسی کنی   اینجام داد و سخنانی که برکت را به زندگی ی که اناز کارهای 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۵بخش 

 کاربرد:  

زنان مراقبت نماییم. در بعضی از  ، به خصوص از بیوهاندازد که از دیگران ی به فکر م های این داستان ما را خصیت ش •

سرانجام این سوال پیش    ز این گروه را به عهده دارد.رفاهی برای کمک و حمایت ا  های کشورهای دنیا، دولت برنامه 

،  به نیازمندان و مستمندان یدگی  و رس، به طور جدی مسئولیت مراقبت  ها در درون اجتماعاگر دوستان و خانواده :  آیدمی

در کجا   یی ضرورت دارد؟ هاه عهده بگیرند، آیا وجود چنین سازمان گرسنگان را بها و خانمان زنان و یتیمان، بی بیوه
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ند  ازمند هستاعضای خانواده که نی  اید؟ندان اقدام کرده هایی برای نیازمت و مراقبتبینید که به چنین خدماخود را می 

فکار خود را که با این  ت و اظریابعضی از ن کسانی هستند؟شتر به آنها یاری دهید چه رید که بیدر نظر داو شما 

 کنند، در دفتر یادداشت خود بنویسید. جه نرم می سواالت دست و پن

بینیم. دعای  و دعاهای زنان را برای نعومی می  (۱۲-۱۱خوانیم )آیات دعای شاهدان را برای بوعز می  ۴صل در ف •

  ما نیز چنین مراسم   یک نوزاد جدید. ی زنان برکتی است برای  ادعنامزدی یا ازدواج است. و دعا برای نند  ن مادا اهش

خوانیم و یا در جمع  د در هنگام ازدواج دعای برکت می و داما روس متی تازه عرا داریم وقتی که به سالمشابهی 

نی  ای در نظر بگیرید که اگر در یک مهماظهلحیم. برای کنمی  سیگار پذیرایی د نوزاد پسر با نگام تول مردان در ه

زوج جدید را برکت دهد  گفتن آماده کنید که    کنید. چه چیزی ممکن است برایعروسی برای عروس و داماد دعا می 

 همراه شوند؟ ن دعا با شما میم قلب در ایی حضور دارند فرصتی دهد تا از ص و به دیگران که در این عروس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شان تبریک بگویید. دعای شما  فرزند اسبت تولدینی به منتوانید به والدید که می زمانی را در آینده در نظر داشته باش •

 د باشد؟ توانتولد فرزندشان چه می  برای والدین در مورد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گیرد، نشان بیرونی و قابل رویتی  می ای روی دامان جا رش است. هنگامی که بچهدامان مکانی برای محبت و پروبازتاب: 

و  خود نهاد وی دامان ومی بچه را برداشت و رکه »نع  گوید می  ۱۶: ۴ارد. روت ینکه نوزاد یا کودک به شما تعلق داست از ا

 کنیم؟، به طور جدی فکر می ی بیان و تجربة محبتز دامان به عنوان مکانی براپرستار او شد.« تا چه حد در مورد استفاده ا

و گسترده به  ای بزرگ انواده، خاله، دایی یا عمو هستید، یا در خه عمهستید، زرگ و مادربزرگ اگر شما پدر و مادرید و یا پدرب

ست که حکایات خوانده و شنیده  انی مان مک دا  ی باشید که کودکی را بر دامان خود قرار دهید. تجوی فرصت ید، در جسبرسر می 

های  ، داستان یابدرش می در امور خدا پرو   یک فرزندشود، مکانی که  غذا و پرورش و لذت بردن دریافت می ست که  شده، مکانی ا

نی است که  . دامان مکاشودآموخته می بق کالم یح و بر طر اساس صحیق بامقدس و حق هایی از کتاببخش  ، مقدسکتاب

شود. خاطراتی  و نه رها می شود، نه طرد شده  موخته می شود، جایی که اشتباهات بر طرف شده و آآشنا می خدا  زند با محبت  فر

سد؟ آیا  ررتان می کفاطفی به چه احساسات و عو به خاطر دارید؟ را اید. چه چیزی سته کسی نشن آورید که بر داما را به یاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ات و عواطف مثبتی هستند؟احساسخاطرات و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ چشمان دیگران همیشه برای دامانی پر محبت  شانید و از او مراقبت نماییدبخواهید بر دامان خود بن  کن استکسی را ممچه  

آمیز  تواند تشویق چه سخنانی می  گفته شود؟ چه تجربیاتی احتیاج به شنیدن دارد؟ الزم است هایی زد. چه داستان ریشک می ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت است؟ ـو مراقدهندة محبت  ان مالی نش باشد؟ چه اع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تو مرا   ی. و بر دامان خود قرار داد ی نگاه داشت، تو مرا ، توسط عیسی که مرا نزد تو آوردوانادا، پدر قادر و ت خدایا خداون دعا: 

را با آغوش  آیم مرزند خود نمودی و تمام حق و حقوق و امتیازات فرزندی خود را به من بخشیدی. هر زمان که نزد تو می ف

د  ن من هستن زمند دامارا که نیا مرا بگشا تا کسانیکنم. چشمان ستایش می ن از تو سپاسگزارم و تو را رای ای پذیری. بمی باز 

یقت وجود تو آموخته شود، جایی که دیگران بتوانند  ، جایی که حقدریافت کنند دامان من، جایی که مراقبت تو را بتوانند  بینم.  ب

  ذیرم عطا کن که دیگران را با آغوش باز بپ   ییبه من توانا   گردند.، تشویق  شان شنیده شود، مورد قبول واقع شدهف بیایند و حر

 پذیری. بار آغوش باز می میشه مرا ر که تو ههمانطو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مقدس به  عهد عتیق کتاب  هایی از کتاب به عنوان یکوجود داشته باشد که کتاب روت را ست ن الی ممک چه دلی پرسش:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشمار آوردند؟ـ 

 ۲۲- ۱۸:  ۴نکته: روت 
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 سومدرس 

 خاطر آورد ا بهاو راوند خدو 
 تولد سموئیل – ۲-۱اول سموئیل 

 ۳بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

  ۲۶           مقدمه 

      

 ۲-۱اول سموئیل : ۳درس 

 ۲۷         موئیل نامة سشجره •

 ۲۸          تعهد حنا  •

 ۳۰         شایلو ه سفر ب •

 ۳۲        کند حنا در خداوند شادی می  •

 ۳۳         پسران ایالی  •

 ۳۵        حضور خدا خدمت در  •
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 مقدمه

اری داشتند و هر دو نیز با اطاعت از  شویم. هر دو شرایط دشوفی می معریل و سموئبه دو شخصیت جدید، حنا  ۳در درس 

بر علیه او به  هاماتی ها و اتنسبتطش دشوار بود؟ چه را شرای؟ چاوند به شرایط پاسخ دادند. حنا در چه شرایطی بودکالم خد

 وجود آمد؟ 

د.« خداوند حنا را فراموش نکرد و درخواست قلب  د آوررا به یا   »خداوند او شود که  کی و ابهام بود اما گفته می همه چیز در تاری 

صتی نیافت که  یا تعهدی به خداوند داد. او فرا چه قولی  حنم که  موزیبیا  و او پسری به نام سموئیل به دنیا آورد.  او را پاسخ داد

جابت کرده بود؟ پاسخ  را ا  ست اواخورد   اه داشت. چه تعهدی به خدا داد کهش تاثیری بگذارد اما تعهد خود را نگگی پسرد در زن

 توانست باشد؟د. فکر کنید که پاسخ شما چه می آور باشاو ممکن است برای شما تعجب 

ارزش  ارزش بودند. چرا آنها را بی بی ار  شود که این پسران بسیآموزیم. گفته می ی می ، همچنین دربارة پسران ایالدر این درس

پی ببرید. دربارة سموئیل بیاموزیم که  کردند؟ به شخصیت آنها ، زندگی می تعالیان خدای منپنداشتند؟ چگونه در مقام کاه می

گیرید.  بیل در نظر  ئو پرورش یافت. تفاوت بین پسران ایالی را با سمو  زرگ شدیستند بزچگونه در محیطی که این مردان می 

 د. منعکس بو گی پسرانش فتار او در زندشخصیت و نحوة رشان بودند. پسران ایالی تحت تاثیر پدر
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 ۳درس 

 ۱بخش 

یب و  م عجنااولین فصل با چندین ل شده است. از آخرین داوران بود. سرگذشت او در اول سموئیل نقسموئیل یکی تعلیم: 

ختلف را نشان  قدس که زمین اشغال شده توسط قبایل ممقشة خود در کتابشود. به ن نا آشنا شروع می های غریب و مکان 

، دان، و بنجامین  یهودا ای هزمین  رایم که در شمال زمین اف( ۱: کن را پیدا کنید اه کنید. با استفاده از نقشه، این اماگدهد، نمی

لو در شمال شرقی بتل قرار دارد. اشاره به راماتیم  ( شای۳ای افرایم که عمدتا بخش غربی افرایم است؛  ( زمین تپه ۲ع شده؛  قوا

مایل در جنوب شایلو است.   ۱۸-۱۵در حدود ین شهر اة شما نباشد. ها در نقشت این شهرا ممکن اسام یا رامه شده استو 

 ها مشکلی نخواهد بود. از نظر انتقال از این مکان ها را پیدا کنید وقتی که این زمین 

او اهل  شود که ی مگفته ش الکانا است. پدر سموئیل است. اسمنامة شجرهمی آمده است که این اساپس از آن چندین اسم 

جد پدری او صوفی از قبیلة الوی  شناسیم.(  عد در درس، این مکان را به نام رامه می به ب)از این    ستــــــــــــــــــــ اــ

 فرایم بودند.  ای اا از زمین تپه هبود. صوفی 

 د. بونا ـــــــــــــــــــــــــــــــ پدر الکا •

 ـــ بود. ـــــــــپدربزرگ او ــــــــــــــــــــــ •

 ربزرگش ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بود.پدر پد •

 پدر جدش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود.    •

 شود که الکانا دو تا همسر داشت: ــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگفته می 

ــهتف نان چه گاین ز  بارة هر یک ازدر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند؟ـ 

راوانی داشت  ها اهمیت فمیتی ندارند، اما، آگاه بودن از پیشینة خانوادهمن و شما اه به خاطر داشته باشید که این اسامی برای 

اعی  ، شمارة امنیت اجتمستی، وبسایت، و ایمیل آدرسدرس پکه آ بریم ر می بخشید. ما در دنیایی به سو به آنها هویت می 

نامة ره شج دانستن  کجا هستند و  گوید  رود. این اطالعات دربارة دیگران، به ما می )سوشیال سکیورتی( و شماره حساب به کار می 

 کردند، آگاهی یابند. ه زندگی می ی کماعاجت  در کان زیست آنها را بیابند و از گذشتة آنها  که مکرد  افراد به اسرائیلیان کمک می 

 

ارة شخصیت سموئیل  در این درس درب داریم قدری تمرین کنیم.  ۲و  ۱بگذارید با استفاده از اطالعاتی که در آیات کلیف: ت

او   م؟نیداد می ه متولد شو بل از آنکدر اختیار داریم، چه چیزی را دربارة سموئیل، حتی قه آموزیم. از آنچه که از این دو آیمی

 خواهد بود... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اِ سر ف. پال 
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 اِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. از زمین  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ خواهد زیست. پ. او در ر  

 ــــــــــــــت. نوة پسری ی ـــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــ خواهد بود. ــــــــــــــــــث. پدر جد او ض ـ 

 

کن دور نشوید.  رد خواهیم کرد. از این اسامی و امارا بخوانید. با اسامی نا آشنای دیگری برخو  ۲۰-۳:  ۱اول سموئیل تکلیف: 

ه  ن بضمن خوانده باید در ی کنیم. مواردکاسامی بیشتر صحبت می بارة این و به خواندن ادامه دهید. بعدا درها را بنویسید آن

 ت از: آن توجه کنید عبارتس

 کرد؟ القانه هر سال چه می  •

 گذشت؟ لقانه چگونه می زندگی در خانة ا •

 تعهد حنا  •

 های عیلی و برکت اتهامات •

 آورد. پسری به دنیا می شود و ردار می احنا ب •

 

 ۲بخش 

 تمرین:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  چه بود؟داد  شیلوه که هر ساله انجام میهدف القانه از سفر کردن به رامه به    -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یلوه  به ش رتی مذهبی سافخیمة عبادت در آنجا قرار داشت. بایستی هر سال قوم اسرائیل م مذهبی اسرائیل بود. کزیلوه مرش

 ه حضور خداوند تقدیم کند. کرد که خدا را پرستش نماید و قربانی بمی

ـــــــــــــــــــــــــ استعرفی می به سه شخصیت جدید م  ۳در آیة    -۲ ـــــــــــــــــ. دو پشویم. نام پدرـ   سرشـ 

 کردند. خدمت می انش خداوند را مراه پسربادت به ه م در خیمة عکاهن اعظ و ــــــــــــــــــــــــ . عیلی به عنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴دانیم؟ )آیة  چه می دربارة فنینا    -۳  ـــــــــــــــ(ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــآموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا چه می دربارة ح  ۵در آیة    -۴
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی دربارة رابطة حنا و فنینا چه م   ۶در آیة    -۵  آموزیم؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل تحقیر و آزار فنینا چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلعمل حنا در مقااکس ع  -۶

 ( ۸چه بود؟ )آیة  اسخی به حنا داد؟ سه سوال »چرا« که القانه پرسیدالقانه چه پ -۷

 ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. چرا 

 ؟ ـــــــــــــــــــــــــب. چرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــ ؟پ. چرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟ در پایان او چه سوالی دارد  - ۸

یعقوب، راحیل،  ، سارا، و همسر  براهیمنی مانند همسر اد آورید که زبارة زنان دیگر بود به یاکن است از مطالعات قبلی که درمم

ول اجتماع نبود و اگر مایل بود که به اجتماع برود، شوهرش  مورد قبشان شدند. حنا گی همسران د نکجب سرافموو  نازا بودند 

 هد. وانست او را طالق د تمی

ظر عاطفی در عذاب  ته بود. از نآنجا نشس  ة عبادت بود که عیلی کاهن دریلوه است. غذا تمام شده است. او در خیمر شحنا د  -۹

 ارد؟ سپهدی به خدا می تعچه  ۱۱کند. در آیة  ه سوی خداوند دعا میبخورد. ب نیست غذا است. از شدت گریه قادر 

 اگر تو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف. ال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. و نه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  خواهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. پس من ـــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ت. و نهـ 

خواست هدیة پسری کرد. سپس تعهد  به یاد آورد. او درت که او را  خواساو می   .ا او را فراموش کند است که خدخونا نمی ح  - ۱۰

خواهد بود. به یاد  نماید. او برای تمام مدت عمرش یک نذیره  نمود که او را به خدا برگرداند که تمام عمر خود را به او خدمت  

 طالعه کنید. را م   ۲۴و  ۷: ۱۳ان  اوربود. دداور دیگری نیز یک نذیره آورید که  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا مطالعه کنید.    ۲:  ۶اوران  سرش یک نذیره باشد چه معنی داشت؟ دوره: اینکه پد  -۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴-۱۲ای گرفت؟ )آیات  ه نتیجه چه مشاهده کرد و چ  عیلی   - ۱۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــ  چه چیزی به خودش گفت؟  ۱۶و    ۱۵ر آیة  بود. د  ر سوء تفاهمی دچا احظه مال  حنا به طور قابل  -۱۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، اجابت نماید. چه  چه را که درخواست کرده آنهر ند ه خداونمود ک مش از خداعا برکت صلح و آراش دعیلی برای -۱۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸ای صورت گرفت؟ )آیة  حظه تغییرات قابل مال  (ـ 

ــــــوزاد چیست. نام نشود حنا باردار می هد.  دمی   دلیلی برای خوشی کردن در خداوند به ما  ۲۰و    ۱۹آیات    -۱۵  ـــــــــــ؟ـ 

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ این نام چه معنی دارد؟ 

 

 ۳بخش 

شحالی  سموئیل نامید. تصور کنید چه خو و را ی به دنیا آورد و احنا آرزوی یک فرزند داشت. سرانجام باردار شده پسرمقدمه: 

آیا خدا   او را به یاد آورد. که خدا  گوید می  ۱۹: ۱. اول سموئیل دو نازا نب و به کنار رفت و او دیگر آبرویی از ا! شرم و بی داشت

و دعای حنا را برای  اه این معنی است که خداوند عمل نمود. ن مرجع ب»به یاد آورد« در ای حنا را فراموش کرده بود؟ کلمة 

یی در عمل به آن  مورد دعا خداوند در رسد یم چرا به نظر می فهمفانی هرگز نمی های ما انسان داشتن پسری اجابت نمود. 

ممکن است در زمانی که ما درخواست  ، اما، کندخداوند عمل می  عاها پاسخی نیست. دهد و برای بعضی دیگر از دپاسخ می 

انتظاری طوالنی و  از را به یاد آورد. پس  دانیم این است که خداوند حناآنچه که می نباشد. دهیم، کنیم و یا ترجیح می می

که پسرش  بدرفتاری فنینا، حنا قادر است که جشن بگیرد. اما حنا تعهد خود را در مقابل خدا نیز به یاد آورد و  رها ل تحقی تحم

 رداند. تمام روزهای عمرش به خداوند برگ را برای 

 

 . را بخوانید  ۲۸-۲۱: ۱اول سموئیل  تکلیف: 

 کند. دن آماده می تصور کنید که چگونه حنا سموئیل را برای یک عمر در خدمت خدا بو  •

 گردد. انه بر می کند و به خش را ترک می حنا چه عواطف و احساساتی دارد که فرزندید که تصور کن •

 جدا شدن از عیلی به او گفت؟گام ا در هنحنچه سخنانی  •

 

 تمرین:

رفتند. حنا به انتخاب خود   وئیلم نواده به غیر از حنا و سلقانه در شیلوه فرا رسیده بود. تمام خاساالنة ازمان قربانی کردن  -۱

 نرفت. به القانه چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د؟ العمل القانه چه بو ، عکس ۲۳یة  در آ  - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اش انجام گیرد.  خواهد عمل کند و از خداوند بخواهد که اراده حنا گفت هرگونه می  نه بهلقاصه، ابه طور خال

 

 بازتاب:

  ایم که در این دوران که بر مراقبت و شیر دادن و از شیر گرفتن اندیشه در این  ماندند.  بنابراین، حنا با پسرش در خانه   •

شیرینی  . دربارة خاطرات  گذردزمان به سرعت می آمد.  جود می احساساتی در دل حنا به وسموئیل گذشت چه افکار و  

روی زمین خزیدن،  چهار دست و پا  جسمانی،  ها، رشد  ها و گریه ، خاطراتی از خنده خواست که در دل نگاه داردمی که  

هایی سعی دارید  اهدار او را در نظر داشت. شما از چه رولین کلماتی که گفت و کارهای خنده ویدن، او د راه رفتن

 ــــــــــــــــــــــ  ید؟ ، نگهداری نمایید فراموش کنید مایل نیستاتی که هرگز  خاطرات مخصوص زندگی را، اوق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یا دفتر خاطراتی از فرزندش درست کند که به دوستان   ندتواند عکس بگیرد و آن را روی سی. دی حفظ کمی حنا ن

 تواند در فکر و قلبش حفظ شود.  اش نشان دهد، خاطرات او فقط می و خانواده 

 

 تمرین:

ه حضور خداوند  هت قربانی دادن بشیلوه جیل از شیر گرفته شد و زمان سفر ساالنه به رانجام زمان موعود رسید. سموئس - ۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهای دیگری با خود برد؟  نا چه چییل، حفرا رسید. به همراه سموئ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند  فقط اشاره می   ۲۴دانیم که سن معمول از شیر گرفتن در سه سالگی بود. آیة  دانم که سموئیل چند ساله بود، اما می نمی   -۲

  کودکی را در این سن از اید. ذت بردههار ساله ل یا چیک کودک سه به سر بردن با ک شما از بدون ش که او بسیار جوان بود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش توصیف نمایید:  زندگی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند  ذتی را که از مشاهدة کودک خود احساس می ند. ل کنساله خود را مشاهده می  ۴یا  ۳زند نظر آورید که فر  نی را دروالدی

 ــف کنید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصی

 ک را به عیلی کاهن اعظم سپردند. حنا به او چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکودو را قربانی کرده و  گا  - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



32 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

نا آنچه را که خدا به او  ست که حایه ه خداوند تقدیم کند و این لحظدمت کردن بدش را برای خزنحنا قول داده بود که فر

به  حنا، القانه و بقیة خانواده انجام در آنجا خدا را پرستش نمود.« سرو او  گوید: »می  ۲۸گرداند. آیة  ی داده است به خداوند بر م 

 کنند.ة عبادت برای خدمت تمام عمر در حضور خداوند ترک می میغیر از سموئیل که او را در خگردند به رامه بر می 

 

 ۴بخش 

ن  چه افکاری در سر این والدی  ند. شان برگردکوچک تصور مشکلی است که به رامه بدون فرزند  به حافظه سپردن: 

:  حنا گفتد. نمایی ۱ف خواندن آیة ای را صرحظه بگیریم. لکمک  ۲فصل موئیل توانیم از دعای حنا در اول سگذشت؟ می می

رگشتن به خانه  بکنیم که هنگام فکر نمی  «»من ــــــــــــــــــــــــــ در این ـــــــــــــــــــــــــــــــ .

وه  سبب غم و اند  زانشد. جدایی از عزیدید، دلش برای فرزندی که همیشه دم پایش بود تنگ می بدون تر حش افسرده بود.  رو

پایة اعتمادش به وفاداری خداوند بود،  گذاشت، حنا شخصیت خود را که بر ة عبادت خیمل را در گردد. اما وقتی که سموئی می

 کند.« »قلب من در خداوند شادمانی می  نشان داد.

ن است آنچه  ک گوید که مممی  نسخ رة زمانی دربا ۱۸-۱۷: ۳حبقوق  حبقوق کتاب کوتاهی نزدیک انتهای عهد عتیق است.

شود.  نی تعریف نمی توسط شرایط بیروخوشحالی  حال هستیم. خوشی و  اما باز هم خوش  یمنداشته باشیار  تاخرا که آرزو داریم، در  

شناسیم و در رابطه  خدا را می زمانی که  شود.  حساس می ت و شرایط قلبی است که در روابط انسان با خداوند ابلکه خوشی حال

به آن معنی است  مان خوشحال هستیم. اما اف رشکالت اطو مبریم، به آن معنی نیست که همیشه در شرایط با او به سر می 

 ز هست.گیرد، کسی که برای ما همه چیشناختن عیسی سرچشمه می صیف از  که خوشی غیر قابل تو

ر، انگور، محصول زیتون،  نجیدرخت ااین آیات دربارة    بسپارید.   ة خودت را روی کارت یادداشت خود بنویسید و به حافظاین آیا 

اما شاید در جستجوی یافتن  نگرانی شما دربارة درخت انجیر نیست.  ظر آورید.زندگی خود را در نسفند است. گو گلة گاو و

هستید یا به دریافت گزارش سالمتی خود    شغلی   بال کار واما به دنور نیست،  ما درخت انگهمسری مسیحی هستید. نگرانی ش

اندیشید.  فرزندی می   به دنیا آوردنو    شدن  ما به باردارو گوسفند نباشد ا  ندیشید. باز هم ممکن است احتیاج شما به گلة گاوامی

که باز هم در  ها بگویید نی ها، و نگرا، نیازمندی هاتوانید با همة این خواسته آیا می  ی چیست؟نگرانی و نیازمندی شما در زندگ 

ـــــــــــــــــــــــــــــچگونه است  افکار شما   کنم؟دی می ام شاهنده دت م؟ من در خداوند نجا کنخداوند خوشی می   ؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طه کرده  که مرا احای  ستی، تو کسی هستی که علیرغم شرایطی من ه ب من در تو شاد است. تو خوشی زندگ خداوندا، قلدعا:  

  کند. ر تو شادی می ددر غم و اندوه از دست دادن باشم اما قلب من توانم می ن مدهی. است، به من شادی و خوشی می 

غل باشم  جوی کار و شتوانم در جستکند. می تو شادی می  تن همسر تالش کنم، اما قلب من درشتوانم با غم تنهایی و ندامی

  یم تو برای من واقعی است. محبت عظمن به سبب خوشی و شادی  ، اما قلبم در تو شاد است. شود ه حلی یافت نو هیچ را

،  عیسای مسیح بطة ما بر اساس پسرت ری. راپذیست داری و می ام، تو مرا دوم داده نجایا آنچه که ا علیرغم آنچه که هستم 
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کنم و از تو  هامت دعا می ت و ش. من نیز مانند حنا امروز با شجاعگویمدهندة من ریشه گرفته است. تو را شکر می نجات 

را  مخواهم که و می از ت  مرا فراموش نکنی. امروزم که کناز تو درخواست می یاد آوری. اشی و مرا به بم که مراقب من بطلمی

 :  در مورد زیر به یاد آوری 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۵بخش 

ه و رسم و رفتار دو برادر و  کند. رااعظم را با سموئیل پسر حنا و القانه مقایسه می ن عیلی کاهن این درس پسرامقدمه: 

ت برای  عباد ة هنگامی که سموئیل را در خیمنیم داسازد. هرچند که ما نمی می  کارشخصیت آنها را آشموئیل اصل و جوهر س

ری  یوة رفتا بود. حتی بدون نظارت مستقیم والدین، دربارة رشد شدانیم که خیلی جوان  ، اما می ساله بودگذاشتند چند  خدا  خدمت  

 آموزیم.زند خدا می او به عنوان فر

 

 کات زیر توجه نمایید: طالعه کنید و به نرا م ۲۱-۱۲: ۲وئیل  اول سم  تکلیف: 

 نی قرباسران عیالی در مورد گوشت پ به رفتار و برخورد  •

 عبادت  انی در خیمة کارکرد و فعالیت سموئیل به عنوان جو •

 الی برای حنا و القانه دعای عی •

 موئیل ختگی سلوغ و پرشد و ب •

 

 ایق داستان نظری بکنیم... ه حق بگذارید بتمرین: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آموزیم چیست؟  اولین چیزی که دربارة پسران عیالی می   - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یان برای تقدیم قربانی به خیمة عبادت به  لئیمی که اسراکاهنان هنگادربارة راه و رسم و مراحلی که  ۱۴و  ۱۳در آیات  - ۲

 آموزد: آمدند به ما می شیلوه می 

ــــالف. چگونه گوشت آماده می    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد؟ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــگونه کار می چر کاهن ب. خدمتکا  
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 ـــــــــــــــــــــــرد؟ ـــــــــــــــــــــکفت می آورد دریارون می که از ظرف بیتی را  گوشچه کسی  پ.   

 

هایی که  ی قربانی میم که منظور خداوند برافهب  ن کار پسران عیالی در کارها پی ببریم، باید قبل از آنکه به جدی بود تعلیم:  

آموزیم که  می  ۵- ۳: ۳در الویان  ابزار گوشت قالب گوشت نام داشت. نزی یا چنگال برکرد چه بود؟ کاهن از جانب مردم می 

گوید  می   ۵ب محراب بسوزد. آیة  شود و روی چو بانی گذاشته  بی بود و بایستی روی گوشت قر ت انتخاان قربانی، گوشحیوچربی  

ـــــــــــــــــــــــــیک ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یک  » ن  که ای  قربانی تقدیمی بود که با خشنودیـ 

شود که خادم کاهن نزد مردی که قصد داشت قربانی  و در ادامه گفته می  ۱۵: ۲وئیل شد. در اول سم« انجام می برای خدا 

 ست خوااو فقط می   ـــــــــپذیرفت ــــــــــــــــــــــــخادم نمی ـــــــــــــــــــــ  واست ـخآمد و می بدهد می 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

افنی و  ، هکردشان به عنوان کاهن اعظم خدمت می نی بودند که وقتی پدرنهاس دو کاهافنی و فیه نام هدو پسر عیالی ب

وان و چربی بود  استخقسمت مورد نظر خود را که بیت خام را دریافت کند که بتوانند تادند که گوشفینهاس خادمی را فرس

چربی  دستور داشتند که ،  ند. طبق قانونخواستای خود می مقداری چربی داشت که آنها آن را بر د. گوشت خام هنوزباب کننک

 (. ۵-۳: ۳وی آن رایحة مطلوب خداوند باشد )الویان گذارند که بآتش ب را روی 

 

 تمرین:

کاری  کرد فرستادند تا گوشت خام بگیرد، اما چه بانی تقدیم می زد مردی که قرن را نادم کاه نه تنها هافنی و فینهاس خ  -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنپذیرفتند؟    خواست انجام دهدرا که آن مرد می 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــ۱۶یة  بدهد وگرنه )آفورابه او  کند، قربانی را  می او دستور داد که مردی که گوشت را قربانی    - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها چه می دربارة گناه آن  ۱۷آیة    -۳  گوید؟ـ 

ـــــــــــــــــشان نزد خداوند آنقدر بگناه چه چیزی سبب شد که    -۴  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرگ باشد؟ـ 

ه خود  انجام دهند و به راند کار خود را خواهدانند و باز هم می رادة او را می از جانب آنها که کالم و اداست اهانت به خ -۵

 کند پیدا کنید:گیرید و کلمات دیگری را که اهانت را توصیف می ظر ب عمل کنند. آیات زیر را در ن

 نت دارند باراتی که اشاره به اهاکلمات و ع عمرج
  ۲۹: ۲اول سموئیل 
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  ۲۱:  ۲۳خروج 

  ۱۱: ۱۴اعداد 

  ۳۱: ۱۵اعداد 

  ۲۶- ۲۱: ۷ارمیا 

  ۲:  ۱مالکی 

 

 شود؟ کنند، چه گفته می دهد که به خدا اهانت می عمل دیگری از این دو برادر را نشان می  ۲۲:  ۲اول سموئیل   -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوید که او چه کار  می  موئیل آنجا بود. این آیه شود. اما پس از آن سلمة کوچک اما مهم »اما« معرفی می با ک ۱۸آیة  -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ ـــــــــــــــــــــــــمی

 پوشید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی شود که این پسر چه م در این آیه گفته می  - ۸

،  یدن لباس کتانی اِفاد شا پویقت او بکردند. در حقکاهنان به تن می  لباس راصیف شده است. این تو  ۱۴-۶: ۲۸فاد در خروج اِ

 ند: ها ممکن است در دادن تصویری از اِفاد به شما کمک کسایتب و   بیند. اینن تعلیم می شد  ود که برای کاهن اشاره بر این ب

http://www.domini.org/tabern/highprst.htm 

http://www.keyway.ca/jpg/priest.jpg 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآورد؟ ــــــــــــمادرش هرساله برای او چه چیزی می   -۹
حال رشد بود و به سن  زیرا پسرش در  دوختسال حنا آن را بزرگتر می د! هر ژگی داشته باشچقدر این لباس بایستی وی 

 در و القانه در انتظار دیدارش بودند. رسید. هر سال ما رگسالی می زب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰یة  والدین نزد خدا برد؟ )آ یی عیالی برای این  چه دعا  - ۱۰  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر و ــــــــــــــــــــــباردار شد و ــــــــــــــــــــــــ پس حنا عمل کرد. او  خداوند از روی فیض و بخشش برای

 نیا آورد. ختر به دد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشود؟ ـــــــــدربارة سموئیل چه گفته می   ۲۱در آیة    -۱۱

 

 ۶بخش 

 دگی این سه مرد جوان را با هم مقایسه کنید. زن فرصتی بیابید و  بازتاب:

شان بر  تمرکز آنها در زندگی  ۱۷-۱۵: ۲موئیل بق اول س ط اوتی با سموئیل قدم نهادند. هافنی و فینهاس جهت کامال متف - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه بود؟ ــــ

http://www.domini.org/tabern/highprst.htm
http://www.keyway.ca/jpg/priest.jpg
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گرفتند.  از مردم می  ند. کننده بودنده و مصرف ن کرده بود، این برادران گیرنظر از قوانینی که خداوند جهت کاهنان تعییصرف 

که هر آنچه به    و برگزیدند  رفتند.گگرفتند. حتی از خود خدا می ها می قربانی تقدیمی  گرفتند. از  کرد می ی که قربانی می از مرد

 کردند. ین خدا رفتار می آمیز نسبت به قوانصرف کنند. آنها اهانت ی خودخواهانة خود مها آوردند برای خواستهدست می 

ند  ئیل به خداوآموزیم که سمومی این آیات  ال متفاوت بود. از ، کام بینیممی  ۲۱-۱۸نچه در آیات ئیل چناویابی سم جهت -۲

کرد و در حضور خدا رشد نمود. جهت حرکت سموئیل به سوی خدا بود. زندگی او در  حضور خدا خدمت می تقدیم شد، در 

او به خدا تعلق داشت که او را  دانست بلکه زندگی ریشه گرفته بود. او زندگی خود را متعلق به خود نمی وند رابطة او با خدا

ی کسی که به منظور اهداف مقدس  ن ک نذیره بود یعیاو به خاطر آورید که اف خود به کار ببرد. )توجه: برای خشنودی و اهد

دانست که کاری که  تمام عمر جوانی خود را در خدمت خدا در خیمة عبادت به سر برد. او می ل سموئیو  ( خدا جدا شده است.

چه  دانست که کرد. او می حضور خداوند زندگی او در خدمت به خداوند است.  برای ایت دهد در نهاش انجام می ی گند در ز

اش و را با حضور خود در تمام روزهای زندگی نود بود و اد. خداوند از او خشکنایش و پرستش می هویتی دارد و چه کسی را ست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟  ه می جوان چدربارة این مرد    ۲۶. آیة  برکت داد 

 

 کنید، بیاندیشید.  دگی سموئیل توجه می زندگی خود را در نظر بگیرید. به زندگی خود، همانطور که به زنکاربرد: 

این  برای گروهی  وند منتقل شده است؟ خداکنید که زندگی شما به مالکیت فکر می او به دست خداوند سپرده شد. آیا  - ۱

انوادة خداوند پذیرفته  نماید و به خی خشش از گناهان را دریافت مداد. تعمید زمانی است که انسان بخ  ن تعمید ردر زما  انتقال

و ما را در حضور   یروز شدو شیطان پبه عنوان قهرمان ما، میسر شد. قهرمانی که بر گناه عیسی مدن شود. همة اینها با آمی

مید یابد.  القدس تعگیرد که در نام پدر و پسر و روح خدای پدر قرار می پر محبت خدا پاک و مقدس ساخت. کسی در دستان 

دگی  خداوند زنا  دارد که زندگی ما به او تعلق دارد. آیرسد! در تعمید خداوند اعالم می رت هر یک به دست خداوند می در این صو

 : »ـــــــــــــــ گویدبخشد زمانی که به شما می ن بماد کردشد که روح او به شما قدرت اعتبا   داند؟شما را متعلق به خود می 

ـــــــــــــــــــــــــــ ن تعلق داری«  ام، تو به مام، من تو را به نام خواندهام، بازخرید کرده ، من تو را بخشیده )نام شما(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندیشیمی (. شما چگونه  ۲:  ۴۳شعیا  )ا

صحبت شده است. زندگی او معنی و هدفی داشت زیرا   ۱۱: ۲یل در خدمت خداوند بود. در این باره در اول سموئیل  سموئ -۲

فتار  گرفت. بر عکس آنچه که پسران عیلی ردر حضور یک شاهد انجام می کند. کار او چه کسی را خدمت می  دانست که می

 شد.  داوند محسوب می برای خود خ کار سموئیل  کردند،می

اهمیت و فاقد ارزش  گی ما بی زند کنیم که ور می و تص  بریمد پی نمی خو بسیاری اوقات به معنی و مفهوم کارهای روزانة  - ۳

خدمت  قی نظر دیگران بسیار جلوه کنیم و تا اینکه به طری واهیم بیشتر در خممکن است به این دلیل باشد که می  است. آیا

انجام دهیم که دیگران احساس خشنودی کنند؟ آیا ممکن است این باشد که ما انتظار داریم به ما خدمت کنند و نه اینکه  
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تر کسی  تی وقتی که کمحدمت کردن به خداوند راضی بود  حال بود. از خخدمت کردن خوشسموئیل از    در خدمت باشیم؟خود  

 . کردبه خدمت او توجه می کمتر کسیکند و دانست که او چه کار می می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  گیرید؟الف. کار و خدمات خود را چگونه در نظر می  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شما نیز    ،که پی ببرید در خدمت کردن به دیگران   میتواند پر از شوق و اشتیاق باشد هنگاشما می چگونه زندگی  ب.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کنید؟به خداوند خدمت می  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کردند و بدون توجه به حضور او زندگی  شان اعالم نگی حضور او را در زندآنها  ر نداشتند.ی و فینهاس خدا را در نظهافن -۴

با خداوند به سر  او در رابطه    برد. کردن در حضور خداوند لذت می   شناخت و از زندگی، خدا را می کردند. سموئیل بر عکس آنها 

م بخش از زندگی خود چنین امنیتی را احساس  کند. در کدانمی یا فراموش را ترک نکرده دانست که او هرگز او برد و می می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنید؟می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طا نمود. سموئیل کاری نکرد که لطف خدا را به دست آورد. خداوند اعالم نمود که  ئیل عخداوند محبت خویش را به سمو -۵

قید و شرطی  این همان محبتی بی   و، به سموئیل داده شد.خداوند، فیض اقید و شرط  محبت بی  رد.زندگی سموئیل به او تعلق دا 

زی نیست که بتوانیم با اعمال خود آن را کسب نماییم یا شایستة  خداوند چی است که خداوند به من و شما داده است. محبت 

 دهد. و به ما می آن باشیم، بلکه چیزی است که ا

 

 م از تو تشکر کنم برای... خواهمی  کنم،ر می فکخداوندا، امروز که به زندگی خود دعا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۲

 و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۳

 نم... یت دارند با تو صحبت کهمدر زندگی برایم بسیار ای که  واهم دربارة اشخاصخمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۳

ندیشم،  اای می م کرده ، به من قدرت بده که زندگی خود را در خدمت به تو صرف نمایم. وقتی که به آنچه برایخداوند عیسی

ـــــبرم، زندگی کنم. تو به سر می که در حضور  کامل  باشد که با آگاهی دقیق و    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..ـ 
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 چهارمدرس 

 کن خداوند!با من صحبت حاضرم، من 
 پیام خداوند – ۶-۳اول سموئیل 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

  ۳۹           مقدمه 

    

 ۶-۳اول سموئیل : ۴درس 

 ۴۰       واند خی خداوند سموئیل را فرا م •

 ۴۲        بازتابی بر حقایق داستان  •

 ۴۵       اسرائیل از فلسطین شکست خورد  •

 ۴۶        صندوق عهد و سفر آن  •

 ۴۷       شت ق عهد به اسرائیل برگصندو •
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 مقدمه

خوابیده بود.  ود خ  افتد که سموئیل در تختکرد. داستان بعدی شبی اتفاق می در معبد زندگی می جوانی ز دوران نوسموئیل ا

داشت.    ند پیغامی برای سموئیلزند؟ خداواو را صدا می او را مشاهده کنید. فکر کرد چه کسی  زد. پاسخ  را صدا  خداوند سموئیل  

داد  . چه اتفاقی رخ می با عیلی، در میان بگذارد. ببینید پیام خداوند چه بود  صوص خ، بیتاق باشد با کسنبود که مشچیزی پیام 

 گذشت خشنود نبود؟ چرا خداوند از آنچه می و 

)اول سموئیل    نمود  جانب خدا کمکپیامبر از    موقعیت سموئیل به عنوان یکبه ایجاد    ی بعد رخ دادهاول سال وقایعی که در ط

قدرتمندی که    دشمنانی  وق عهد و براآنچه برای اسرائیل و صندانید.  اول سموئیل بخوهای  ها را در فصل (. این داستان ۲۰:  ۳

 فتاد. اجنگیدند، رخ داد کشف کنید. بیاموزید که چگونه عیلی مرد و برای پسرانش چه اتفاقی سرائیل می علیه ا

، اما صندوق عهد دیگر در ملکیت اسرائیل نبود. چه پیش آمده بود؟ کجا بود؟ این مسئله چه  دنسموئیل به خداوند وفادار ما

  آیا سرزمین خود باز گرداند؟ اسرائیل صندوق عهد را به آشوبی در دشمن ایجاد کرد؟ چه مجازاتی در پیش داشت؟ چگونه 

 ند؟ صندوق را به دست آورد

اینها قومی بودند    داشت. می وند آنها را بسیار دوست  بودند که خدااسرائیلیان مردمی  اسرائیل از خدای اسرائیل روی گردانده بود.  

های گذشته با  و اعالم کرد که ایشان قوم او هستند. این عهد در قرن  که خدای آنها باشد سته بود که خداوند با آنها عهد ب

و به سرزمین موعود آورد. سرزمینی   بردگی آزاد کرد  بسته شده بود. خدا بود که آنها را از سرزمین عقوبیو سحاق، ابراهیم، ا

 که در آن شیر و عسل جاری بود. چه اتفاقی رخ داده بود؟ 
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 ۴درس 

 ۱بخش 

هافنی و پدرشان عیلی همه کاهنان خداوند  دانیم که فساد و تباهی در میان کاهنان رخنه کرده است. فینهاس و می مقدمه: 

کردند.  احترامی رفتار می بی ها به حضور خداوند با موختیم که دو پسر عیلی در مورد قربانی آ ۲صل بودند. در اول سموئیل ف

هاس اعتنایی  و فینشوند. اما هافنی  ند، همبستر می کنانی که در ورودی معبد خدمت می دانست که پسرانش با زنحتی عیلی می 

 (. ۲۵:  ۲کردند )اول سموئیل  نمی به هشدار و تهدید پدر 

:  ۲کرد. عیلی در اول سموئیل شمرد و مسخره می شود که عیلی نیز هدایای قربانی را خوار می گفته می   ۲د در فصل کی بعاند

گذاری و با بهترین قسمت گوشت قربانی که مردم  ش از من احترام می ت بی چرا تو... به پسران»ورد سوال قرار گرفت: م  ۲۹

یز نسبت به هدایای قربانی  کرد. او نپسرانش همکاری می   نید؟« عیلی نیز در گناهکمی   آورند خود را سیراسرائیل برای من می 

 گوید؟ چه می  ۱۷- ۱۶:  ۳الویان   گذاشت.ی قسمت گوش و چربی را برای خود کنار م کرد و بهترین عمل می احترامی با بی 

 

 به موارد زیر توجه نمایید: وانید و بخرا  ۱:  ۴-۱: ۳اول سموئیل   تکلیف: 

 یل به فراخوانی خداوند خ سموئپاس •

 ئیل ورات عیلی و پاسخ سمودست •

 ام خداوند به سموئیل پیغ •

 رابطة خداوند با سموئیل  •

 

 تمرین:

بخصوص چه اتفاقی افتاد؟ )اول    ود. در این شبو سموئیل مطابق معمول در عبادتگاه دراز کشیده ب  رسیده بودایان  روز به پ  -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــ۶-۴:  ۳سموئیل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دو بار خداوند او را صدا کرد و هر دو بار سموئیل فورا به سوی عیلی رفت

 ـــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸پی برد؟ )آیة  چه امری    به  چه اتفاقی افتاد؟ عیلی  بار سوم  -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹یة  سموئیل داد؟ )آ   عیلی چه دستوراتی به  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل »رفت و در جای خود دراز کشید.« ممکن است که تصور کنیم شب  ئیشود که سموگفته می  ۹بنابراین، در پایان آیة  -۴

فرقی دارد که خداوند سموئیل را  ه چ. این بار سازدورد جدیدی را آشکار می م ۱۰! و چه شبی! آیة سختی پشت سر گذاشت

 ـــــــــــــــــــــکند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدا می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه گفت. خداوند  وید که خدا به سموئیل  گمی   ۱۴- ۱۱آیات  .  (۱۰ة  دهد )آینمایی عیلی جواب می ن بار سموئیل طبق راهای   -۵

 چه گفت؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱لف. آیة ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲ب. آیة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱بخش    ۱۳پ. آیة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲خش  ب  ۱۳* آیة    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳بخش  ۱۳* آیة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴ت. آیة  

دربارة   ۱اما آیة  حاال او چند سال دارد دانیم که شد، در رختخواب ماند. نمی هایش شروع می بح که مسئولیتسموئیل تا ص -۶

سموئیل   هر حال ما در حد نوجوانی. اسالی نزدیک باشد و یا به توانست به بزرگمی  بچه بود. سن اویک پسرو گوید که ااو می 

کنار او ایستاد. خداوند از داوری سخت خود بر عیلی و فرزندانش صحبت  داشت. خداوند آمد و برخوردی شخصی با خداوند 

صدای عیلی  ش کنید؟ اما  توانید او را سرزن(. می ۱۵یة  )آ  بگذاردرویای خود را با عیلی در میان  ترسد که  حال سموئیل می .  کرد

 دهد: ی خ داد، جواب م لمات که در طول شب پاسکند و او با همان کشنود که او را صدا می را می 

 عیلی چه سوالی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـعیلی بر چه چیزی اصرار ورز •  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید؟ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیلی چ •  ه تهدیدی کرد؟ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــسخ می پا(. عیلی چگونه  ۱۸گوید )آیة  ز را به عیلی می سموئیل همه چیاز این رو    -۷  دهد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کند.شد می لی رگوید که به دورة بزرگسادربارة سموئیل می  ۱: ۴-۱۹:  ۳اول سموئیل   -۸

ـ۱۹الف. آیة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰ب. آیة     :ـ 

دهد پیدا کنید.  شان میزمین را بین قبایل اسرائیل نای که تقسیم سرقشه ن با را در ، دان و بیرشیدر فرصت مناسب 

   رد.نوب قرار دا با در دوردست جدست شمال و بیرشیدان در دور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱پ. آیة     ــ:ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱:  ۴ت. اول سموئیل   

ناخته شد و خداوند  ان نبی خداوند شیس نمود. او به عنولب خود تقددر قحترام گذاشت و دا اسموئیل به کالم خ 

الم را در  و سموئیل ک ساختشکار می شد و خود را از طریق کالمش بر سموئیل آمی اهر واره در شیلوه بر او ظهم 

 گذاشت.  ئیل با همه در میان میسرتاسر اسرا 

 

 ۲بخش 

 بازتاب:

 کنید؟پس چه فکر می اید. عه کرده شما از طریق حقایق داستان مطال -۱

 ی است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابچه الف. دربارة سموئیل که پسر 

ـیلیب. دربارة ع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــپ.     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة آنچه خدا به سموئیل گفت؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر این فصل تکرار شده است؟ ـــــــــــــــعبارتی مرتبا  چه    -۲

 ن عالمت بگذارید. هر بار که عبارت تکرار شده است زیر آ 

 دادید؟  ل مدام در خدمت نشان می تمای  ، چنین عالقه والف. اگر شما جای سموئیل بودید 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دهید؟ شدید؟ چه پاسخی ممکن بود ببانی می کنید که عصب. فکر می  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موئیل خود را خادم  خداوند صحبت کرد. سموئیل شنید. س  فاوت هستند.کردن و شنیدن دو امر مت  ، صحبت بدون تردید -۳

 شد. کالم خدا گفته می نود. شدارد ب  اجحتیادانست که . او می کردداشت و کسی بود که به او خدمت می خداوند محسوب می 

وند از  خداجربه کنیم. و شنیدن آن را تیابیم که صدا خدا می بطة خود با خداوند فرصتی راز در پیشرفت ی نالف. ما  

گوید گوش  به آنچه که می خوانیم  زمانی که کالم او را می کند.  مقدس است با ما صحبت می طریق کالمش که کتاب  

دانیم که  ، می ندمین خداووان خادنکنیم. به عضور او خدمت می ین او و کسانی هستیم که در حیرا ما خادمدهیم زمی 

 باید به او گوش کنیم.  

بت کنید. گاهی اوقات در  صحدر نظر بگیرید. گاهی اوقات ممکن است شما در دعا با او داوند رابطة خود را با خ ب.  

ه  نچگودار است؟ دهید. آیا رابطة شما از تعادل خوبی از گفتن و شنیدن برخورگوش می م او، به او هنگام مطالعة کال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ شودبا خداوند بهتر تواند رابطة شما می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 طور نمونه... کر شما به وجود آورد. به این داستان ممکن است سواالت بسیار جدی در ف مشاهدات: 

نی  نداانی چ»در آن روزها کالم خدا کمیاب بود، رویاهای روح،  گویدکه می  یستمنظور چ  ۱:  ۳  الف. در اول سموئیل 

 نداشت؟« وجود  

 وئیل چند سال داشت؟ ب. سم 

 شناخت چه بود؟ ز خدا را نمی سموئیل هنو ، منظور از اینکه ۷پ. در آیة  

 ز بر او آشکار نشده بود؟  الم خدا هنوآیا این حقیقت دارد که ک ، ت. یا 

 ؟را دیدآمد و نزد او ایستاد. خدا واقعا این کار را کرد؟ آیا سموئیل واقعا خدا  گوید خدا می  ۱۰آیة ث.   

سموئیل و  شد؟ آیا حاضر می . آیا خدا جسما شدچنان در شیلوه ظاهر مین فصل اشاره دارد که خداون همج. در پایا 

 ن حقیقتا او را دیدند؟ دیگرا  

نچه  ن آمده باشد. از سوال کردن دربارة آبه فکرتا  ۳مکن است در مدت مطالعة خود از فصل موالی بودند که ینها چند س ا

ت  اره از روح خدا هدایمهم این است که همو رد.هر سوال جوابی دا نید که فهمید هراسی نداشته باشید. هرگز فکر نکنمی 
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راهنمایی بیشتر شما به کار  یق داستان را برای اقواهید که ح داوند بخ از خ  یری کالم خدا یاری دهد.در فراگرا بطلبیم که ما 

 ید. شتر بیاموز آن خود و وارث حیات ابدی سازد، بیخواهد شما را از  می  تا در مورد این خدا که شما را دوست دارد و برد

 آموزیم:دربارة خدا چه می 

ــــــشنویم سموئیل را به نآموزیم وقتی که می دربارة خدا چه می   -۱  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام خواند؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ند؟خوااو ما را به نام می آموزیم وقتی که  خدا چه می   دربارة   -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواند  ما را شخصا به نام می شناسد و  ا را می خصی و نزدیک با ما نیز هست. واقعیت این است که او ماو مشتاق یک رابطة ش

 ! (. چنان صمیمیتی۳:  ۱۰)یوحنا 

کند. عیلی از  ، منتقل می نوندشکه گوش جان دارند تا صدای او را ب ود را به آنان آموزیم که خداوند کالم خ ما همچنین می 

اش قرار داد.  را بر او و پسرانش و تمام خانواده ، داوری خدا او به کالم و قانون خدا احترامی نکرد. بی پیامی دریافت خداوند 

:  ن کلمات سیم با اشتیاق بیشتری با ای شنای را در زندگی نسبت به کالم خدا در نظر گیرید. هرچه بیشتر او را م پاسخ خود 

 دهیم. « به او پاسخ می شنود!و می م ت خاد»صحبت کن خداوندا، 

 

 ان بگذارید... ا او در میاین درس، چه چیزی را مشتاقید که ب نظر گرفتن ارید بنویسید. با در دکه در فکرتان   دعایی   دعا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند:  که خدا با کالمش صحبت می طرز برخورد شما وقتی    - ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ: ـــخص دیگری خدمت کنیدمورد ش  خواهد او را در خوانی او، وقتی که از شما می ا به فرازمان پاسخ شم  - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :با او  ة رابطة خودرشد و پیشرفت شما در ادام  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

چیزی دربارة سموئیل   ۷ها تا فصل سمتدر بیشتر قکنیم. را بررسی می  ۷-۴سموئیل ، اول از درس در این قسمت مقدمه: 

چه  آموزیم می  ۵دهد. سپس در فصل افنی و فینهاس و عیلی رخ می فاقی برای ه آموزیم که چه ات می  ۴فصل یم. در شنونمی 

کنیم؟  دهد: در مورد صندوق عهد باید چه کار ه این سوال پاسخ می ب ۶ها رخ داد. فصل ندوق عهد و فلسطینی برای ص اتفاقی 

ة  از حمل   ها برای همیشهکند و فلسطینی شود و اسرائیل را به توبه کردن رهبری می می   نهسموئیل دوباره وارد صح  ۷در فصل  

 ند. شودوباره به اسرائیل تا زمانی که سموئیل در حیات بود، نا امید و دلسرد می 

 

و اپک است. فلسطینیان   دربارة فلسطین، ابنزر ۱ انید. آیة را بخو ۴کنیم که اول سموئیل فصل شما را تشویق می تکلیف: 

د و غزه بود.  سر ساحل مدیترانه اشغال نمودند. شهرهای عمدة فلسطین شامل اشکلون، گات، اکران، اشدورزمین را در سراس

لیان هرگز  رد که متعلق به یهودا بود. اسرائیدر طول ناحیة غربی زمینی قرار دا  برید که این قلمرومی قشه پی با توجه به ن 

کدیگر بودند.  ی  نبرد و زد و خورد باند. در نتیجه، همیشه در  مین بیرون نکرد، از سرزخواستند می طور که خداویان را آنسطینلف

پک، شهر ابنزر جایی که اسرائیلیان ساکن  ل از شرق ا مای ۱۰لوه بود و از ی فلسطینیان اردو داشتند، در غرب شاپک مکانی که 

 شود.  ع می ینجا شرواستان از اار داشت. ددند قربو

 

 تمرین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ة نبرد چه بود؟ )آیة  نتیج  -۱  (ـ 

ــــــــــــــــــــــــــ۳چه کسی باعث شکست آنها بود؟ چه درخواستی کردند؟ )آیة    -۲  ـــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــچه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حل اسرائیل  را  - ۳

 صمیم را تایید کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصندوق عهد آمد که این ت چه کسی همراه    - ۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس ل چه  ی ئیل برگردانده شد، اسرائبه اسراکه صندوق عهد    زمانی   -۵  العملی داشت؟ـ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸- ۵؟ )آیة  ی اسرائیل چه بودال سطین در برابر تمام این فریاد خوشحلالعمل فس عک  -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صمیمسطین تفل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــگرفت چه کار کند؟ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۷  نتیجة نبرد چه بود؟ـ 

 ــــــــــق عهد رخ داد؟ ـــــــــــــــــــــندوـــــــــــ چه اتفاقی برای ص ان سپردند؟ ـــــــــــــــــچند نفر ج 

 نهاس رخ داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنی و فیچه اتفاقی برای هاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــ۱۷شت؟ )آیة  شیلوه، بخصوص به عیلی برگ چه صحبتی به    -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــالعملی داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خبر چه عکس عیلی در برابر ای   -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزیم؟ ــــــــیلی چه می، دربارة ع۱۸در آیة    - ۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (۲۲»جالل از اسرائیل دور شده بود زیرا صندوق خداوند گرفته شده بود« )آیة 

 

 ایم بپردازیم. های پیشین آموخته س ر حظه به بررسی آنچه در مورد صندوق عهد در دچند ل وره و بررسی: د

 را بخوانید.    ۹-۱:  ۳۷و  ۲۲-۱۰: ۲۵صندوق عهد چه شکلی بود؟ خروج    -۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندازه و پوشش آن   الف.  ــــــــــــــــ:ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپوشاندچه چیزی آن را می ب.  

 وشش آن در چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. اهمیت پ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طالعه کنید. را م ۴:  ۹یان نشد؟ عبراچه چیزی در صندوق نگهداری می  -۲

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ــــ
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 پ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  را مطالعه کنید  ۳۴:  ۲۶خروج    شد؟صندوق عهد کجا نگهداری می  -۳

 س نام داشت.القدااس ین مکان قدمکان در عبادتگاه وارد شود. افقط کاهن اعظم قادر بود به این 

ـــچه می  ۱:  ۱۸شع  ؟ یوجا قرار داشتدر زمان عیلی خیمة عبادت ک   -۴  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ـ 

از شمال و جنوب برای اهدای  شیلوه را بار دیگر در نقشه پیدا کنید. این مکان مرکز تمام سرزمین موعود است. قوم اسرائیل 

 خواهند آمد.   پرستش  و  های خودقربانی

 

 ۴بخش 

 جالب داشت.  ری بسیار  برید که صندوق عهد سف می را بخوانید. در این فصل پی  ۵اول سموئیل فصل تکلیف: 

 

 تمرین: 

ــــــــــــــــــــ۱ها صندوق عهد را که به دست آوردند کجا بردند؟ )آیة  فلسطینی   -۱  ــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲آن را کجا قرار دادند؟ )آیة    -۲

 ــــــچه اتفاقی رخ داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۵-۳آیات در   -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸- ۶خداوند چه اقدامی کرد؟ )آیات    -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۸وال بزرگ و مهم چه بود؟ )آیة  س  - ۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحل چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ هرا

ـــــــــــــــــــــــــــ حرکت دادند. در گات  پس، آنها صندوق عهد را    -۶ ـــــــــــــــــــبهـ   چه اتفاقی رخ داد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــ۱۰صندوق عهد بعد کجا رفت؟ )آیة    -۷  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 ــــــــــــــــدر اکران چه اتفاقی افتاد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۸

 

وانید و ببینید که فلسطین تصمیم به چه کاری  را بخل رساند. این فص می  ۶این بخش ما را به اول سموئیل فصل : تکلیف

 دارد تا صندوق را به اسرائیل باز گرداند. 

 

 تمرین:

ــــــــــــــــــ۲د؟ )آیة  ها چه بو فلسطینی حتی پس از هفت ماه، سوال بزرگ برای    - ۱  ــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶-۳ت  هنان و روحانیون چه بود؟ )آیاشوراهی کا   -۲  ـــ(ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــن شورا وجود داشت؟مورد ای چه چیز غیر عادی در  آمده است چه بود؟    ۹-۷ت  دستوراتی که در آیا  - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یزی پی بردند؟  ه چبه چ ۹طبق آیة سالة خود را ترک کند؟ ، گووک گابیعی بود که یآیا ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ه چیزی پی بردند؟به چ  ۱۲- ۱۰در آیات  

انی کرده و هدایای  وها را قرب، گاعه قطعه کردندرابه را قطصندوق را به ــــــــــــــــــــــــ بردند. مردم اگاوها  - ۴

انة  خآورده شد و به  سرانجام به ــــــــــــــــــــــ  که صندوق    ۶خرین آیات فصل  وردند. در آحضور خداوند آسوختنی به  

ــــــــــــــــــــــ تقدیس شده بود به    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برده شد، پسرشـ 

 صندوق خداوند. 
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 بی: اهای بازتپرسش 

ر دنیای  ة آنها با خدا باشد. دکردند تا نشانی از رابطفتار می س ربل شان تر مانند یک سم قوم خدا با صندوق و حضور خدا بیش  - ۱

را انجام دهیم و  مکن غیر ماری ایم کی کرده ا سع همچنین چه زمانی م کنیم؟شاهده می تار را مکجا همین رفه در نوین امروز

 دهیم؟  بازی نمایش می خداوند استفاده کرده آن را به صورت نوعی شعبده ایم که از قدرت  کوشش کرده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریزی  . در صندوق با دو فرشته طرح ه شد وسی دادباشد که در کوه سینا به م ه فرمان می خداوند یعنی دنون  ی قاصندوق حاو  -۲

جایگاه رحمت است؛ جایی که خداوند به سوی  داد که آن مکان شان طوری قرار گرفته بود که نشان می های شده بود که بال 

: »با صندوق عهد خدای اسرائیل چه باید  وجود داشت این بود که ۲: ۶و  ۸: ۵موئیل ه در اول سلی کسوا  ید. آقوم خود می 

نجام آن محکوم  که ما را به علت ناتوانی در ا، حضور قانون خداوند  زندگی خود در نظر آورید « وقتی که این سوال را در  م؟نیبک

 آن هستیم( چه معنی و مفهومی در زندگی شما دارد؟او )عمل خدا در انجام آنچه که ما شایستة  رحمت سازد و  می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  از و در بخشش ، یادآور محبت عظیم اسازد. باشد که رحمت خداوندرحمت و بخشش او آشکار می قانون خداوند نیاز ما را به 

بت  ، محدهدناتوانی ما در زندگی کامل و بدون گناه در حضور او باشد. آنچه که قانون خدا در زندگی ما نشان می ما و گناهان 

 ایدار.«  تا ابد پست و رحمتش »خدا را شکر کنید زیرا خدا نیکو  یم،بگویتوانیم با هم پوشاند. می از طریق خون عیسی می 
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 پنجمدرس 

 پادشاهی به ما بده
 طالبه و اخطارم – ۱0-۷اول سموئیل 

 ۵بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

  ۵۱           مقدمه 

        

 ۱۰-۷اول سموئیل : ۵درس 

 ۵۲       خوانده شد رائیل به توبه کردن اس •

 ۵۳      کند پادشاه میبرای   درخواستاسرائیل  •

 ۵۶         هشدار سموئیل  •

 ۵۸     کندائیل برای داشتن یک پادشاه پافشاری می اسر •
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 مقدمه

تر شد. در ادامة  قوم خدا سخت  . زندگی برای با خداوند یک بار دیگر از بین رفت بطة اسرائیل در درس چهارم دیدیم که را

خواست ویژة آنها چه شرایطی برای آنها خواهد داشت.  دهد که درتوجه کنید. سموئیل به مردم هشدار می ، به دقت درس

دیدند، قومی که از هر گروه  شده« نمی  خوانده  راآنها خود را به عنوان قومی که »فخواست مانند دیگران باشد. اسرائیل می 

 یجه، چه مجازاتی در پیش بود؟ فاوت باشد و در نتت گری مدی

زیر  ن او را برگزینیم و هتریتوانیم برادة آزاد هستیم. می کند. ما دارای ایا بر ما تحمیل نمی را بر اسرائیل و خداوند ارادة خود 

نافرمانی  نگامی که ما ی هکند؟ حتغییر می پذیریم. آیا محبت او تگی خود نددر زنسر ببریم و یا خداوندی او را نظارت او به 

ه خدا  زندگی سموئیل نمونة زندگی بود که در را گیریم؟ ود تصمیم می به خواستة خود و به راه خ کنیم، و ی ، او را رد م کنیممی

 تسلیم به ارادة خداوند قادر مطلق بود.  ، زندگی که ستو ارادة خدا
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 ۵درس 

 ۱بخش 

از طریق او به تمام  تر شده و کالم خداوند ر ، حال او پیر آشکار شود. به طونه می سموئیل دوباره وارد صح ۷در فصل  مقدمه:

 (. ۲۰: ۳شناختند )اول سموئیل سموئیل را به عنوان پیامبر خداوند می ا زمین از دان تا بیرشبررسد. در تمام س اسرائیل می 

 

 را بخوانید.   ۷سموئیل  اول تکلیف: 

 

 ن:تمری

 ـــــــــــــــ باقی ماند. ق در ـــــــــــــبرای ــــــــــــــــــــــــــ سال، صندو -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( ۲است؟ )آیة    ر حال وقوع کنید که چه اتفاقی برای مردم اسرائیل داحساس می   -۲

ر این  د دهندة شرایط روحانی اسرائیل شود که آنها عزادار بوده و در جستجوی خداوند هستند. این کلمات نشان ته می گف -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ستهاسال

 انجام دهند.صی را بایستی  بود )توبه کردن( کارهای مشخ»برگشتن به سوی خداوند«  قصدشان  گر  آنهاست. ا سموئیل داور    - ۴

 ستید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هگر شما ــــــــــــــــــــــــــف. ا ال 

 و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. پس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ.     ــــــــــــــــــــو مستقیمـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــت.  

دوره و بررسی  برای  ند.  در کنعان ادامه دادمی بودند که به زندگی با اسرائیلیان  اها و سایر اقون فلسطینی ها خدایااشتاروت   ه: جتو

شان که آنها را از  کردند نه اینکه خدای پدران ها را پرستش می تاروت بعل و اشهای مردم بت را بخوانید.  ۱۵- ۱۰: ۲داوران 

 زمینی که خدا وعده داده بود رساند، پرستش کنند. ابان آنها را به سررون آورده بود و از طریق بیمصر بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــ۳وعدة خدا چه بود؟ )آیة   -۵

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴بنابراین اسرائیلیان )آیة  -۶
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. دربارة سموئیل چه  ندوند گناهکارخدا کردند که در برابر  ترافاع .شود که اسرائیلیان توبه کردند گفته می  ۷- ۵در آیات  - ۷

 ، در حضور خدا. اند؟ او ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ از جانب مردمگفته 

اند، فرصت مناسبی است که به آنها حمله کنند.  حال که اسرائیلیان در مزپا جمع شدهند که ها به این فکر افتاد فلسطینی  - ۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  افتد؟فهمند، چه اتفاقی می می ن در این باره  وقتی که اسرائیلیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۹آیة    در   - ۹  سموئیل چه کار کرد؟ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  - ۱۰  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخداوند چه کار کرد؟ـ 

 سرائیلیان چه کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا - ۱۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسموئیل چه کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲در آیة   - ۱۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــامی بر آن سنگ گذاچه ن ـــــــــــــــــــــــــــــــ این نام چه معنی دارد؟ـ   شت؟ـ 

 ة زندگی سموئیل چه اتفاقی رخ داد؟ ان کنید که در مدت باقیماندصه بیبه طور خال - ۱۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ــــــ لسطینی مورد ف  الف. در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة نقش او به عنوان داب.    ورـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة او با خداوند ـپ. دربارة راب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۲بخش 

های بعدی دربارة  هایی از درس ست. بخش ة ما احد مطالعست بیش از وئیل ذکر شده اهایی که در اول سم داستان مقدمه: 

ها و آیات  کند. از بسیاری فصل عرفی می باشد و ما را به زندگی اسرائیل زیر نظر یک پادشاه مر عمر سموئیل می های آخسال

  به های زندگی اسرائیل داوم و سختی شکالت مم ها را که دربارة کنم که این قسمت اما شما را تشویق می عبور خواهیم کرد 

 عنوان قوم خدا است مطالعه نمایید. 

 

 را بخوانید.   ۲۲-۱: ۸سموئیل  اول  یف: تکل

 خواهد؟  چرا اسرائیل پادشاه می  •

 به درخواست اسرائیل پاسخ داد؟ خدا چگونه  •
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 اه چه خواهد بود؟ پادشیل گفت که نتیجة درخواست یک  سموئیل به قوم اسرائ •

 هشدار سموئیل چگونه پاسخ دادند؟   همردم ب •

 وند چه بود؟ ب خداجوا •

 

 مرین:ت

 آموزیم. دربارة پسران سموئیل می  ۳-۱: ۸سموئیل  در اول  -۱

 ـــــــــــــشود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف. دربارة سموئیل چه گفته می ال

 ؟شودجا در این آیات چه گفته می یل و ابیدربارة پسران او به نام یوئب.  

 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــ۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 

   ند؟رهبران به سموئیل چه گفت ۵و  ۴در آیات   -۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. دربارة خودشـ 

ــــــــب. دربارة پ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرانشـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخواستند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. آنها چه می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کردند؟شاهی میست پادچرا آنها درخوات.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاه چه بود؟  دل درخواست آنها برای یک پاسموئیل در مقابالعمل  عکس   ۶در آیة    - ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خداوند به او چه گفت؟ ۷یة در آزد خداوند دعا نمود.  رو، او ناز این  -۴

 ــــــــــــــپذیرند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. چه کسی را نمی 

 (  ۸یة  کنند؟ )آ ب.  در مورد خداوند چه کرده بودند که حاال دربارة سموئیل می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (۹تی که خداوند به سموئیل داد چه بود؟ )آیة  ستوراد  - ۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ۱۱یات . در آ زگو کرد خواست پادشاه کرده بودند گفته بود، برای آنها بادرسموئیل تمام آنچه را که خداوند به آنهایی که  -۶

 گفت؟  سموئیل به آنها چه  ۱۷

 رد کپادشاه چه کار خواهد  یردگادشاه چه چیزی را می پ مرجع
 ف. ال  ۱۲- ۱۱ات آی

 ب. 
 پ. 
 ت. 
 ث. 

 الف.   ۱۳ة  آی
 ب. 
 پ. 

 الف.  ۱۴آیة  
 ب. 
 پ. 

 

 الف.  ۱۵ة  آی
 ب. 

 

 الف.  ۱۶آیة  
 ب. 
 پ. 
 ت. 

 

 الف.   ۱۷آیة  
 ب. 

 

 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸خواهد بود؟ )آیة اه چه خ مردم به پاشسپا  -۷

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۸ة خواهد بود؟ )آیو فریاد مردم چه  د پاسخ خداوند به دا  -۸

 آید. اما چی؟  ش می پی ۱۹ة  کلمة پر معنی »اما« در آید، یک  پس از آنکه سموئیل توضیحات خود را به پایان رسانی  -۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ای ادامه دادند؟ به به چه مطالمردم  - ۱۰

 خواستند. ــــــــ میــــــــــــــــــــــــــــــــ ا هنوزالف. آنه

 ــــخواستند مانند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. آنها می 

 ادشاهی داشته باشند که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. پ۱ 

 ـــــــــــــشند که ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهی داشته باادش. پ۲ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲خداوند چه بود؟ )آیة  ب  ئیل آنچه مردم گفتند گوش داد و نزد خدا رفت. جواسمو  - ۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۳ش بخ

به آن توجه کنیم تا به  الزم است که دوباره اند و شده ت مشخصی تکرار به دقت نگاه کنید. کلما ۸ت فصل به آیا  تاب:باز

 اهمیت آنها پی ببریم.  

سازد  ن اسرائیل را آشکار می پذیرفتلمات دیگر و شرایط دیگری که ن. ک(۹- ۶رد کردن« و »فراموش کردن« )آیات  کلمات »  - ۱

 ند؟ مکدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۸-۱:  ۱۶الف. خروج  

کنید. اینها کلماتی هستند که شکایت  یا به آن فکر می ید گویبرید که کلمات »اگر فقط« را می . چه زمانی پی می ۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سازند.و غرولند درونی را آشکار می  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــایت کرده است؟ سبب آن چه بود و شما چه احساسی داشتید؟ ــــــــــکشما  سی دربارة شچه زمانی ک.  ۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۶- ۱:  ۳۲خروج  ب.  

زیرا احساس کردید که   نید؟ک ید، پیدارا که به او اطمینان داشته باش اوتیخدای متف اید کهکرده  آیا هرگز فکر. ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  است؟اموش کرده  است شما را فرخدایی که خالق زمین و آسمان   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یگزین خداوند کنید؟ گرایش دارید چه چیزی را جا .  ۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 باشد.  شود، کلمة »بگیر یا بردار« می تکرار می  ۸ری که در اول سموئیل فصل کلمة دیگ  -۲

 بکشید. شود، زیر آن خط فاده می است  ۱۷-۱۱الف. هر بار که این کلمه در آیات 

 قایسه کنید. بی شماست، م شاه انتخاین خداوند و پادرا که بهایی ب. تفاوت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۳-۵:  ۲۶الویان  دانید؟  دا چه می العة خود دربارة کالم خدا، دربارة خمط  . پس از۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــ  ۱۷- ۱۱:  ۸گوید، دوره کنید: اول سموئیل  ت پادشاه به مردم می آنچه را که سموئیل دربارة اقداما.  ۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گویند گوش  که مردم می در آیات متعدد کلمات گوش دادن و شنیدن به کار رفته است. خداوند به سموئیل گفت به آنچه  -۳

.  کنندشاه رد می  به عنوان، بلکه آنها خدا را کنندنمی  خواست او گوش دهد و بفهمد که مردم سموئیل را طرد داوند می دهد. خ

خواست مردم بدانند اگر پادشاهی  ی شدار نیز بدهد. سموئیل مداد، بلکه ناگزیر بود به آنها ه سموئیل نه تنها بایستی گوش می 

یل گوش ندادند و باز  سموئگوید که آنها به  می   ۱۹ند، چه خواهد کرد و هرچه سموئیل به آنها گوش داد. آیة  مت کبر آنها حکو

گوید: »به آنها گوش  خداوند باز هم می به خداوند گفت و یل تمام اینها را دوباره شاه کردند. بنابراین سموئهم درخواست پاد

 به ایشان بده.« اهی و پادش  کن

 ـــــــــــــــــــکنند چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــخواست می لعمل شما در مورد آنچه که مردم درالف. عکس ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــیرد؟ چرا؟ چرا نه؟  گمی دانستید که پادشاه چه چیزی را از شما  ، حتی اگر می خواهیدمی ادشاه  آیا شما پب.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دشاه طلب کنند که مانند تمام اقوام  جای آن پا نوان حاکم خود نپذیرند و به خدا را به ع شود که مردمچه چیزی سبب می پ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیگر کشته شوند؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادشاه خود  نتخاب کردند که تو را به عنوان حاکم و پم اپرسم. چرا مردچرا« را می کنم که سوال »خداوندا، احساس می  دعا:

و تحت خداوندی    اشند جدا نکردند که قوم تو بران  خواستند که مانند ملل و اقوام دیگر باشند؟ چرا خود را از دیگنپذیرند؟ چرا می 

بود که  ر جذاب و قابل توجه ام دیگر آنقد شان فراهم کردی. چه چیزی از اقورا دوست داشتی و برای  تو آنها تو به سر برند؟

که  خواهم آورم. از تو می می ظر نگیرم در در عین حال، من زندگی شخصی و تصمیماتی را که می   را ترک گویند؟ خواستند تو 

منست بروم تا اینکه   افشود که به راه دنیایی که در اطرسبب می چه  را باز کنی که ببینم ن قلب م، چشما چشمانم را بگشایی

ام، تو  که علیرغم سرگردانی  پاسگزار به من عطا کن قبال نمایم. قلبی سآورد استتی که محبت تو برایم می حافظو م از امنیت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نم. را وفادارانه خداوند خود بدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۴بخش 

کردند که پادشاهی    تقاضا واهیم کرد. مردم  داشت مالقات خ  ما شخصیت جدیدی را که نقش مهمی در تاریخ اسرائیل مقدمه:  

  و این تازگی نداشت. از زمانی   نوان حاکم خود نپذیرفتند.ع  آنها خدا را بهه آنها نیز مانند اقوام دیگر زندگی کنند.  اشند کداشته ب

شاهی  ستوراتی داد که به آنها پادموئیل درون آورده بود، او را ترک کردند. از اینرو خدا به سکه خدا قوم اسرائیل از مصر بی

شدارها اعتنایی نکرد و  ارهای سموئیل دربارة آنچه که پادشاه در حق آنها خواهد کرد، این قوم به این هرغم هشدبدهد. علی

 ند.  . مردم نخواستند که گوش دهخواستار پادشاهی شد

 

  ۹ل سموئیل  او  نید که داهر بخش عنوانی دارد، می مقدس شما برای  را بخوانید. اگر کتاب   ۱۰و    ۹سموئیل فصل  اول    تکلیف: 

   کند.ن می در ارتباط با انتخاب شائول است و سموئیل او را برای پادشاهی اسرائیل توهی ۱۰و 

 

 تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزیم؟  ی دربارة شائول چه م   ۲-۱:  ۹از اول سموئیل    -۱

 وجود داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۴و    ۳ة  چه مشکلی در آی  - ۲

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵)آیة  ل برای چه چیزی نگران بود؟  شائو  -۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم چه پیشنهادی کردخا  ۶در آیة    - ۴  ؟ـ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹-۷چه نیازمندی داشت؟ )آیات  شائول    -۵  (ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (۱۰تصمیم گرفتند کجا بروند؟ )آیة    -۶

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۴-۱۱نند پیشگو را پیدا کنند؟ )آیات  تواگفتند کجا می دختران به آنها    - ۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۷- ۱۵ت سموئیل آشکار کرده بود؟ )آیاخدا چه چیزی را به   -۸

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ نجام ااسرائیل به عنوان رهبر  گوید شائول باید براین آیات وجود دارد که می ای کدام دو کلمه در  -۹

 ( ۱۶ة  آی. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الف

 ( ۱۷ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )آیة  

و   ل یابد که او کسی است که شائوکند. چگونه سموئیل اطمینان می ولین بار سموئیل پیشگو را مالقات می شائول برای ا - ۱۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  گوید؟ تند؟ او به شائول چه می یش هسخادم در جستجو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. او چه می بی دارد ظر جالظهار نسموئیل ا  ۲۰ن آیة  در پایا   - ۱۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۱خ شائول در آیة  پاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۵بخش 

تمام مهمانان  را به اطاقی که  خادمش  ن نماید. شائول و  سموئیل آماده است که شائول را به عنوان پادشاه اسرائیل تدهیتعلیم:  

شتی که برای  طعه گوقدربارة ای ژه ز دستورات وینشاند. او به آشپیل، شائول را در جایگاه احترام می سموئ اورند. اند بیستهنش

نان کنار گذاشته شده بود.  ت بود و برای مهماشطعه گوشت، بخشی از ران بود که بهترین قسمت گو. این قپختن بود داد

 شود.  خته می دهد که این گوشت، برای او و برای این مراسم پح می سموئیل برای شائول توضی
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سپس در هنگام  تگو پرداختند. خورده بودند، پایین آمدند و با هم به گف  ال، جایی که غذا بایل و شائول از پس از مهمانی سموئ

قه کرد و دستور داد که شائول خادمش را جلوتر  هر بدروئیل آنها را تا کنارة ششدند، سم ة رفتنبح شائول و خادمش آمادص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۷اند. سموئیل چه قصدی داشت؟ )آیة  د و از او خواست خودش مدتی در آنجا بمبفرست  (ـ 

 

   سر او ریختند. غن را روی . روصورت گرفتن پادشاه با روغن تدهی  تمرین:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسموئیل چه اعالنی می   ۱:  ۱۰در اول سموئیل    -۱  دهد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد. گوید که پس از آنکه جدا شدند، در راه سه اتفاق رخ می موئیل به شائول می س  ۵-۲یات در آ   -۲

 دهد؟قی رخ می فااتچه   در کجا مالقات خواهد کرد؟ چه کسی شائول را مالقات خواهد کرد؟ 

   

   

   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ای مسموئیل چه وعده   ۷و    ۶در آیات    -۳  دهد؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شویم.  کنیم، به سوی تو بلند می کجا که زندگی می ، هرستیمرت تو ه قدرت نظا یر  ز کسانی که در    ما لق،  خداوند قادر مط دعا:  

بران و افرادی  و بر علیه رهکنیم  ب اوقات مقاومت می غلدانیم که اه است. می تو انجام گرفتکنم که از طریق آنها ارادة  عا می د

نیرو بدهیم و در   ،آنهایی که در قدرت و رهبری هستند به که کنیم. قلب مهربانی عطا کن که در قدرت هستند شورش می 

سازد  ها را قادر س تو بر آنها قرار گیرد و آنکنم که روح مقدهده دارند آنها را تشویق نماییم. دعا می ای که در عویژه وظایف 

 د. شو نگ هماه تو ن بر طبق ارادة مقدس شامیمات صها و ت که راه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ششمدرس 

 ود را رد کردیددای خشما خ
 نافرمانی – ۱۵-۱0اول سموئیل 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

  ۶۲           مقدمه 

      

 ۱۵-۱۰اول سموئیل : ۶درس 

 ۶۳       انتخاب شدشائول از طرف خداوند  •

 ۶۴       شائول به عنوان پادشاه تایید شد  •

 ۶۶         رابطة شکسته •

 ۶۸         ۱۳۰مزمور   •
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 مقدمه

سموئیل  ه نفع شائول در کار است. به عنوان اولین پادشاه منتخب خداوند برای اسرائیل، از طرف  که همة امور بید  رسبه نظر می 

و را از حضور خود با او مطمئن  کند. و خدا اند با انبیا نبوت می آید و با قدرت خداوروح خداوند بر او می . به او گفتند که  ح شدمس

 ساخت. 

.  حکمرانی کندآموزیم که چگونه شائول برگزید که به عنوان اولین پادشاه اسرائیل می  ۶رس ای پیش آمد؟ در د ئلهاما چه مس

 ود؟ شان چه بعمل قوم خدا تصمیم گرفتند چه کار کنند؟ نتیجة  

ماست،  از گناه و نافرمانی ل که حاص  بینیمو تاریکی می  در نا امیدیبرای ما خبر خوش دارد و زمانی که خود را  ۱۳۰زمور م

بخشد و ما را از  ما را می شنود. او دای ما را می داوند صکنیم و خخواست بخشش می آوریم و دربر می فریاد ما به سوی خدا 

 دهندة ماست. سازد. خداوند نجات ر می محبت ابدی خود امیدوا
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 ۶درس 

 ۱بخش 

به شائول گفت    ،ت بر او خواهد آمد. عالوه بر آنوح خدا با قدرگوید که ر ، سموئیل به شائول می ۶:  ۱۰  در اول سموئیل  تعلیم:

صورت   گیرد و تو خواهی... به وند بر تو قرار می پس از آن روح خدابران نبوت خواهد کرد. سپس سموئیل گفت: »که او با پیام

آید انجام  ت بر می ها در تو ظاهر شود، هرچه از دستواهی شد. وقتی که این نشانهل خ مردی دیگری با شخصیتی دیگر تبدی

تغییری در شائول به وجود  شود که شائول شخصیتی متفاوت داشته باشد. خداوند « او خدا سبب می دا با تو است. ون خده چ

ما   وح خدا با قدرت بر وی قرار گرفت!ییر داد... شائول با انبیا نبوت نمود. رگوید که خدا قلب شائول را تغمی  ۹ة . آیآوردمی

شود  . آنچه گفته می ودشخصیتی ب چه  داراین کند، او سموئیل، شائول را برای پادشاهی تدهی نکه  ل از آب اطالعی نداریم که ق

گرفت. در اول سموئیل  توجه دیگران قرار در او ایجاد کرد، مورد ح خدا او را عوض کرد و این تغییری که خدا این است که رو

چه  یدند که پرس کند، ناگزیرنبوت می  ءد که او با انبیاناختند، دیدن شو را می که هنگامی که آنهایی که اشود گفته می  ۱۱: ۱۰

 اتفاقی برای شائول افتاده است.  

ئیل، او را از دیگران جدا ساخت تا برای مقاصد عالی خداوند مورد استفاده قرار گیرد. او رهبر  ح شائول به وسیلة سمومس

دشاه آنان  ود و اکنون زمان آن بود که مردم اعالم کنند که او پا ن نم یل، شائول را با روغن تدهیئوند بود. سموشده خداتدهین 

را   کسی است که آنها  نماید که خدا مردم یادآوری می او به کند. دوره و بررسی می ئیل آنچه اتفاق افتاده سمو ۱۷است. در آیة 

آنها گفت که آنها کسانی بودند که خدا را رد کردند. خدایی که  کما خارج ساخت. او به  ح   از زیر سلطة فشار قدرت مصر و دیگر 

ه  نها خداوند را نپذیرفتند و با اصرار درخواست پادشا، اما آکردها را رد ن. خداوند آنها و فشارها نجات داد آنها را از تمام بدبختی 

 شود.  نتخاب شده بود به مردم معرفی می اشان که از طرف خدا دشاهاکردند. و حاال پ

 

 یابد.  ادامه می  ۲۰: ۱۰ئیل داستان در اول سمو :تمرین

 ـــــــــشد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کدام قبیله انتخاب   -۱

 خاندان انتخاب شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کدام  -۲

ـــــــــــــــــــــــــنتخاب شد. اما مشکل  اسرانجام، شائول پسر ــــــــــــــــــــ    - ۳  چیست؟ شائول کجاست؟ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را برگزیده بود.    ن مردی بود که خدا اواست. ای شان در میان بار و بنة سفر پنهان کردهآنها پی بردند که پادشاه  ۲۳در آیة    -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۲۳ة  ؟ )آییدرسی ، چگونه به نظر مرار گرفتمردم ق ن یا وقتی که شائول در م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  چه گفت؟، سموئیل به مردم  ۲۴در آیة    -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمل مردم چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس   - ۶

ة  ست آیة مرجعی پس از کلمیح داد. کتاب شما ممکن اتوضدم اهی را برای مر، سموئیل حقوق و وظایف پادش ۲۵در آیة  - ۷

یم. در ضمن خواندن دربارة قوانینی  مراجعه نمای ۲۰-۱۶:  ۱۷کند که به تثنیه  ین داشته باشد. آیة مرجع به ما راهنمایی می انقو

 ، بیاموزید. ع شدضکه برای پادشاه و

ل از آنکه حتی اسرائیل  قب   بینی کرده بودبل پیش بیان کرد. چه چیزی را از قپیش    هاسال ن سخنان را موسی  ای  –   ۱۴الف. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزمین وعده شود؟ ــــــــــــــــــــسوارد  

 ب. دو کیفیت و شایستگی پادشاه چه بایستی باشند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( چرا؟ ـــــــــــــــــــــــ۱۶یة  پادشاه چه هشداری دریافت کرد؟ )آ پ.  

 او دربارة همسرانش چه نگرانی داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.  

 ــــــــــــــــــــثروتش چه نگرانی داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث. دربارة  

 ــــــــــــــــــــــــزد که  یامومرش به قانون تسلیم شود تا بعبه او گفتند که بایستی با دقت در تمام    ۲۰-۱۸ج. در آیات  

  ــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــخدا، خدای اوست توسط ـــــــــــــــــــــــــــــ تمام سخنان ای

 ــــــــــــــــــــــــــــ، و ـــــــــــــــــــــــــــ آنها را، که از آن او  و اینها ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ و اینکه او ممکن است نباشدـ   ممکن است نباشدـ 

 . و خدا چه قولی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ

 

 ۲بخش 

جایی که  های بیشتری دربارة زندگی شائول به عنوان پادشاه وجود دارد. باز هم، از آنن داستا   ۱۵-۱۱در اول سموئیل    تکلیف:

ها را  ل فصقت، این با صرف قدری دگنجد، الزم است که س نمی رو ددر این طالعة ما لب بیشتری وجود دارد که در ممطا

 بخوانید تا به شما در فهم و رشدتان از آنچه برای شائول در مدت حکومتش رخ داد، کمک نماید. 
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 تعلیم:  

 ند.  م که منجر شد مردم پادشاهی شائول را تایید کنبریای پی میبه واقعه ۱۱در فصل   -۱

 کند.  و می و از نمونة رفتار آنها با آنها گفتگ کند می  با مردم صحبت، سموئیل ۱۲در فصل   -۲

 نماید که:الف. به آنها یادآوری می 

 ة ــــــ(. رون آورد )آیها را از مصر بی اری آنها را شنید و آنها را شنید و آن. خداوند گریه و ز۱ 

 (یات ـــــــــــــــــــ. آنها خدا را فراموش و ترک کردند )آ۲ 

 (یات ــــــــــــــــآ شان نجات داد )و از دست دشمنان ، . خداوند آنها را بخشید۳ 

 یات ـــــــــــــــ(کردند )آب می اهی طلشاد، اما پواستندخنمی خدا را   . آنها۴ 

 یافتند )آیة ـــــــــــــــــ(برکت می ، کردندکردند و از او اطاعت می دمت می اگر آنها خدا را خ . ۵ 

 دند، خدا بر علیه آنها خواهد بود )آیة ـــــــــــــــــ(. اگر آنها نافرمانی و شورش کر۶ 

 ای دعا کردن فرستادند )آیة ــــــــــــــــ(یل را برکه کاری بدی کردند و سموئآنها پی بردند .  ۷ 

 اند، هرگز از خدا روی بر نگردانند )آیة ــــــــــــ(نها یادآوری نمود که علیرغم آنچه که انجام دادهاو به آ. ۸ 

 یة ـــــــــــــــــ(نمود )آکند زیرا خدا با خوشحالی آنها را قوم خود خدا آنها را ترک نمی . ۹ 

چه کارهای  ند که  و به یاد آور  ند خدمت نمایقلب خود  را با وفاداری و تمام  سموئیل به آنها یادآوری نمود که خدا  ،  نجامب. سرا

 یة ـــــــــــــــــــــ(.ا انجام داده است )آعظیمی خداوند برای آنه

ر حالیکه این فقط  درد تی را خودش اجرا کختنی و سالمهای سول مراسم تقدیم قربانی آموزیم که شائومی  ۱۳ل در فص -۳

 ت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسموئیل به او چه گف ۱۴و  ۱۳ن بود. در آیات  ظیفة کاهکار و و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د چه  پرسد که دربارة فلسطین چه کند؟ خداوناز خدا می  ۳۷سازد. در آیة خداوند می شائول محرابی برای  ۱۴صل در ف -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخی می 

 کند.ادشاهی شائول را رد می پ  داوند کامالخ  ۱۵در فصل   -۵

 داد چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشائول جانب خدا به  ازپیامی که سموئیل  ۲ة الف. در آی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳یة  کرد؟ )آکار می یستی چه  شائول با ب.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۹-۷آیات ه کار کرد؟ )شائول در واقع چپ.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۱-۱۰آیات  خداوند به سموئیل چه گفت؟ )ت.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۲یگری کرد؟ )آیة  ار د ه کشائول چث.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــسموئیل چه پاسخی می   ۲۳- ۲۲یات  کند، در آله می با شائول مقابپس از آنکه سموئیل    -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ۳بخش 

او مردی بود که خدا او را برای پادشاهی برگزید،   د دارد. وجوزی دربارة زندگی شائول انگیچه تفسیر و گزارش غم بازتاب:

 شود برای خدا بسیار عزیز است.  جانب خدا انتخاب می مردی که از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بین سموئیل  چه اتفاقی برای رابط  -۱  و مردم روی داد؟ـ 

کسی رهبر آنها باشد. مایل نبودند که به خدا گوش  بگیرند که چه  خواستند تصمیم  ا می آنهه راه خود بروند.  د بخواستننمی   مردم

رگزیدند که خدا را رد کرده و او را ترک نمایند. خدایی که  مردم ب داد.می شدار موئیل پیامبر به ایشان هند که از طریق سده

یر ملل  این چیزها را کنار بگذارند تا مانند ساآورد. آنها مایل بودند که همة زاد نمود و به سرزمین وعده  فشار زندگی آ را از آنها 

 دارای پادشاهی باشند.  

 چه اتفاقی در مورد رابطة شائول و سموئیل رخ داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مردم معرفی نمود  ئیل کسی را  سموست.  غییر داده اداده و قلب او را تروح خود را بر شائول قرار  دانست که خدا  سموئیل می 

ینکار انجام گرفت، شائول  . به محض اینکه اشد رگزیده است. او از جانب مردم برای پادشاهی تایید بادشاهی او را به پ که خدا 

 یچی کرده، کارها را به میل و روش خود انجام داد. خدا سرپفرمان  و ازع کرد. ا ة خود را شروکار احمقان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خدا رخ داد؟    بطة بین شائولالف. چه اتفاقی برای را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از خدا روی گرداند و از او نافرمانی کرد. در نتیجه، خداوند به دعاهای  شد که  قلب او را تغییر داد، مردیی را که خدا مرد

حترام به خدا نمود و سرانجام خداوند پادشاهی او را رد کرد زیرا ابتدا شائول  یگزین اخود را جا ی نداد. او احترامائول پاسخش

 کالم خدا را نپذیرفت. 

 

خواست  کرده بود و می   سرپیچی خداوند    سموئیل با قدرت با شائول صحبت کرد. شائول از ،  ۲۳-۲۲:  ۱۵موئیل  در اول س  کاربرد:

،  ام: »من گناه کرده تادن افبه اعتراف کرداجه شد و رست جلوه بدهد. شائول با این سخنان مواین نافرمانی را برای سموئیل د

« شاید پاسخ مشابهی را در خروج  ردم ترسیدم بنابراین تسلیم آنها شدم.ام. از مچی کرده سرپیتو  ت من از فرمان خدا و دستورا

  نمود.  ساختن گوسالة طالیی به آنها کمک  ه دام آنها افتاد و در  هارون از مردم ترسید، ببه یاد آورید که وقتی که    ۲۴  - ۲۱:  ۳۲

 سموئیل به خطر انداخت.  با خداوند و شائول تمام رابطة خود را 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط رخ دادچه اتفاقی برای آن رواب  ۳۵-۳۴:  ۱۵طبق اول سموئیل    - ۱  ؟ـ 

را که  آنهایی   کنیم و دستورات تخلف می ت خداوند یاج داریم که به گناهان خود اعتراف کنیم. ما اغلب از دستورا ما نیز احت - ۲

س از  توانیم بپذیریم که با تر یم، می با خودمان صادق باشگیریم. اگر ما ت نادیده می رستی ما قرار داده اسبه نظارت و سرپاو 

ترجیح  ید و خود را در چنگال مردم اسیر دید زمانی را به خاطر آورید که توانید ایم؟ می ، تحت فشارهای آنها قرار گرفتهمردم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتخاب نمایید؟ر کنید تا آنکه راه راست را  فتادادید که به میل آنها ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترسم؟ شوم؟ از چه می ن به سوی جمعیت کشیده می یرید. چرا مای خود را در نظر بگهترسید. ترس و می شائول گفت که ا  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خشم خدا  ار اوزافرمانی کرده و همة ما س را به جا آورده باشد. همة ما ن. کسی نیست که تمام دستورات خدا همة ما گناهکاریم

 ه است!ید! خبر خوش در رات گناهان هستیم. اما، صبر داشته باشعقوبو 
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 ۴بخش 

کنیم که تمام  انیم. شما را تشویق می آید بدخواهد خبر خوشی را که از طریق عیسی می خداوند می به حافظه بسپرید: 

تباهاتی که  وقتی که غمگین هستیم و به علت اشدهد. وش را به ما می ین خبر خا ۱۳۰! مزمور فصل را به حافظه بسپارید

صرفنظر از گناهان    دهد.کنیم، خداوند زندگی پر از امید و بخشش کامل خود را به ما می گی می چار، احساس بیایمشده   مرتکب

به سبب مرگ و قیام عیسی   یم. او با خبر باشخواهد از محبت عظیم زرگ ما و شدت مجازاتی که در پیش داریم، خداوند می ب

   ایم.رحمت و محبت خداوند آزاد شده. ما از روی  شویمم آنچه که در اسارت هستیم، آزاد می ما از تما

پارید. این آیات  طر بسخان هفته سعی کنید این آیات را به . در ای دهدرا به ما نشان می ، محبت خدا ۱۳۰زمور  یة من هشت آای

به دست آورید  جای گیرد. حتی ممکن است شما فرصتی قلب شما ت خو بنویسید و بگذارید که در های یادداشوی کارت را ر

 خشید. ، به او نیز امید ببن آیات به همراه دوستین ای تا با حفظ کرد

 

ت  ک و فهم اس رسرشار از دن مزمور برد. ایشماری را که دارای معانی غنی هستند به کار می بی کلمات  ۱۳۰مزمور  : یمتعل

 گیریم:نیم و در نظر ببعضی از این کلمات را دوره کعانی اگر ما م

ما او از روی فیض خود  شایستة آن هستیم )مجازات و مرگ(. ات عمل خداست در ندادن چیزی که ما رحم حمت:رالف. 

 (.  ، بخشش و حیات ابدیدهد )محبتآن نیستیم به ما می ا شایستة آنچه را که م

بستگی دارد. بخشش  ما  شایستگی به د و نهبا انجام عملی کسب نموتوان بخشش چیزی است که نه می  بخشش:ب. 

بخشد  ی آورد. در حقیقت کسی که مکار نمی آید که دیگر عمل نادرست را به حساب خطاب کسی می ای است که از جانهدیه 

احترامی  ما به قدوسیت او بی  دهد حتی وقتی کهبخشش چیزی است که خداوند به ما می آورد. دیگر آن خطا را به یاد نمی 

جب جدایی  مال و گناهانی را که مودهد، تمام اع ود قرار می خشش خشویم. هنگامی که خداوند ما را مورد برده و از او جدا می ک

 سازد.  نماید و رابطة خود را با ما دوباره برقرار می ک و برطرف می ما از او شده است، پا

حساس پاکی و تقدس است.  ا نیست. ترس به معنی زندگی کردن با  اشتن  حشت دن مزمور منظور از ترس، ودر ای  ترس:پ.  

گذاریم و این حرمت  ا دوست دارد. ما به او احترام میبخشش قرار داد و ما ریم زیرا او ما را خلق کرد، مورد ترسما از خدا می 

   .دهیمو نسبت به خودمان نشان می نة احبت وفادارااز طریق نحوة زندگی کردن در پاسخ به م را

ایمان دارد که که  م خداست و  انسان در حقیقت کالگاه زندگی  پاین چیزی نیست. امید، آگاهی، و  مید آرزوی داشتاامید:  ت.  

 هد رسید. واباشد، خآنچه قابل رویت نیست، که زندگی و حیات ابدی می 
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خرید به این معنی است که  ق داشت. باز ی است که روزی به شما تعلستگاری مرحلة بازخرید کردن چیزرگاری: رستث. 

حیات برای  ند باشیم. یک  فرزندان خداو  توانیممی ما  و قیام او  رگ  و مها  هایی با خون عیسی پرداخته شده است. به سبب رنج ب

 م و تا ابد با خدای پدر به سر ببریم. شما بتوانیم حیات وافر به دست آوریتا من و  حیات دیگری داده شده است. عیسی مرد

 

آوری. اگر خطاهای ما را به  شنوی. تو خطاهای ما را در نظر نمی یه و زاری ما را برای رحمت می ا، تو فریاد گر داوندخ دعا: 

بخشی. تنها کاری  ناهان ما را در نظر آوری، ما را می نکه گجای آ. به  دی، هیچکس قادر نبود در حضور تو بایستد آور حساب می 

بنیان زندگی ما بر تو قرار دارد.   توانیم انجام دهیم این است که تمام عمر خود به تو احترام بگذاریم. اما ما بر تو است. که می 

رید کرده  زوال تو ما را کامال بازخدانیم محبت بی اساس است که میید ما بر این بخشی. اممی تو بیشتر از حد تصور ما به ما 

 تمام گناهان ما را پاک نموده و ما را تا ابد فرزند تو ساخته است.و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 د درسی بررسی واح

 ارادة خدا، راه ما 

 بررسی 

های جدید آشنا شدید. حال  یشمار و شخصیت های بد درسی ارادة خدا، راه ما را به پایان رساندید. با داستان تبریک! شما واح

از   اطر داشته باشید که این امتحان نیست و فقط فرصتی است که شما را دوره و بررسی نمایید. به خزمان آن رسیده است که 

ها،  تان ، داسهابه واقعیت  طالعهبخشد. در ضمن ممینان می دهد، اطز که زندگی شما را شکل می انگیشرفت در این سفر هیجان پی

اده  استف ۲۱زندگی خود در قرن یق و واقعیات در آموزید که چگونه از حقابرید. و نیز می یق دربارة خدا و نوع بشر پی می او حق 

آورید، یادداشت  ه خاطر می داستان آنها ب زیرا را بررسی کرده و یکی دو مورد را که از ی هاز شخصیتبگذارید هر یک ا کنید.

 کنید: 

 نعومی: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روت:   -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوعز:  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: حنا -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیلی:   -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سموئیل: -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشائول:    -۷

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهافنی:    -۸

 یک از این اماکن زیر را پیدا کنید: پردازیم. هر  ه بررسی نقشه می حال، ب

 (. ۳:  ۱پرستش و قربانی دادن )اول سموئیل  مکان   –خیمة عبادت  شیلوه، مکان  -۱

  ۱: ۱کردند )اول سموئیل ا و القانه زندگی می ای که شهر رامه در آن قرار داشت. مکانی که حن ة تپه قطمن – محل افرایم  -۲

 (. ۱۱: ۲و 

 (. ۲- ۱: ۴ل مدیترانه قرار داشت و در اشغال فلسطین بود )اول سموئیل زمینی که در طول ساح   -۳

 (. ۵ران )اول سموئیل فصل ک: اشدود، گات، و اشهرهای فلسطین، جایی که صندوق عهد را بردند -۴

 (. ۱۲- ۱۰:  ۶زگشت )اول سموئیل انی که صندوق عهد به اسرائیلیان بامکشمش -بت -۵
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   (. ۱:  ۷)اول سموئیل  شدداری می بانی به نام الیزار نگهفاظت نگهحتحت جریم جایی که صندوق عهد -کریات  -۶

 (. ۱:  ۹اول سموئیل کرد )دگی می نکه شائول زمکانی  – نیامین بیلة بمحل ق -۷

 

 ایم. طالعه کرده سه شخصیت مهم در درس ارادة خدا، راه ما م بررسی بازتابی: 

 نام ببرید.  زندگی او منعکس ساخت ادة خدا را در ی که زندگی روت ارهاییک نمونه از راه   -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ای از زندگی سموئیل که ارادة خدا را در زندگی نشان داد بنویسید:  نمونه  -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بق ارادة خداوند نبود؟  ه خود را در پیش داشت و بر طداد رااسرائیل چه راهی را برگزید که نشان می  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اش منعکس نکرد.  ة خدا را در زندگی انتخاب کرد و ارادذکر کنید که راه خود را ای از زندگی شائول را  نمونه  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بررسی کاربردی: 

ای  آیه چه استفاده   این نمود.« و از او مراقبت ، روی زانوی خود نهاد، ومی کودک را برداشت، »پس نعگویدمی  ۱۶: ۴روت   - ۱

 ـــــــــــــدر زندگی شما دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  نان حنونه به سخزادی تو خشنودم.« چگ کند... زیرا در آمی  گوید، »قلب من در خداوند شادیمی  ۱: ۲اول سموئیل  - ۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آورم؟در نظر می رد خود را در شرایط دشوار  طرز رفتار و برخووقتی که م اندیشمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از طریق این مزمور  می که خبر خوش خداوند کند. معنی هریک از این سخنان را هنگاحبت می دربارة امید ص  ۱۳۰مزمور  - ۳

 کند، بررسی کنید. از محبت با شما گفتگو می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مت: الف. رح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب. بخشش: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ. ترس: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : امید . ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  رید بازخ  –ث. رستگاری  

 

ای. تو مرا به خدمت کردن به دیگران با قلبی  دیگری از کالم خود آورده  زش آموبه پایان خداوندا، پدر آسمانی، تو مرا دعا: 

شنود و به تو  ئیل به من آموختی که زندگی که بر مدار تو باشد، کالم تو را می یق زندگی سمورطپر از محبت فرا خواندی. از 

به من  فاوت باشم. این درس تسازد که من مرا قادر می می که قدرت تو در نموددهد. همچنین به من یادآوری گوش می 

و در زندگی من  ت که احترامی به تو و آنچه را و قرار دادن خود در مرحلة اول، نشان از بی داد که با رد کردن تو هشدار 

تو مرا از عقوبت   ( ضفی)رط بدون ش ، دارد. سرانجام از بخشش و محبت خود به من اطمینان بخشیدی که محبت خواهیمی

 نیز بتوانند رابطة خود را با تو نگه دارند. ها آن  تا . باشد که این خبر خوش را به دیگران نیز برسانم)رحمت(  دارد م باز می گناهان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


