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  پیشگفتار

درب تاالر . نویسنده متبحر رساله عبرانیان، ضیافت باشکوهی را در باب یازدهم به تصویر می کشد
نویسنده . لوس نموده اندایمان که گشوده می گردد، چهارده مرد و دو زن بر میز این ضیافت ج

رساله عبرانیان، دعوت شدگان به این ضیافت الهی را یک به یک در باب یازدهم به خواننده خود 
او بعضی از این فاتحان نبرد ایمان را، با ذکر دالیل نام می برد و برخی دیگر را . معرفی می نماید

خواننده . این موضوع می کشاندبطور کلی معرفی می نماید و ذهن خواننده خود را به واکاوي 
وقتی این باب را مطالعه می نماید، نمی تواند از کنار این موضوع بسادگی بگذرد که چرا در این 

  .باب معروف ایمانی، نویسنده تنها از این افراد خاص نامبرده است

 که "باراق"این کنکاش، دریچه اي نو بر روي دیدگان من گشود و این که چرا برخی همچون 
که کتاب مقدس تنها  "خنوخ"بسیار کمرنگ در سطور کتاب مقدس ظاهر می گردند یا همچون 

 -به ذکر چند خط در مورد او پرداخته است، این چنین پر رنگ در این ضیافت حضور بهم رسانیده
البته نویسنده این . ، هر خواننده اي را مجذوب خود می نماید11تاالر با عظمت عبرانیان ! آري. اند

رساله ذکر می نماید که دیگر فرصتی ندارد که به تمامی افراد فاتح کتاب مقدس بپردازد، اما ذکر 
او همچون . همین چند نام فاخر از عهد عتیق، ذهن خواننده را به اندازه کافی درگیر می نماید

  .صیادي زبردست، خوب می داند که چگونه تور دام افکن خود را براي صید ماهیان بیاراید

ال که من هم با هدایت خداوندم مسیح و بواسطه فیض او، به صید نویسنده رساله عبرانیان در ح
آمده ام، تصمیم گرفتم تا درسهایی را که هر چند کوتاه و مختصر از زندگانی این فاتحان برداشت 

  .می نمایم، با شما دوستداران مسیح خداوند به اشتراك بگذارم

ب و تفاسیر مختلف از انجیل شناسان ایرانی و خارجی به من در بی شک در این راه، مطالعه کت
تهیه این کتاب، کمک شایانی نموده است که جا دارد دست یکایک آنان را بفشارم و امیدوارم 

  .روزي فرا برسد که بتوانم پاهاي این بزرگان را بشویم
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  ایمان
از راه ایمان بود که  .است ادیدهچیزهاي  ن برهانو  داشته شده یزهاي امیدباور چایمان، 

بریم که کاینات چگونه با  از راه ایمان، ما پی می .مردم در زمان گذشته مقبول خدا شدند
. کالم خدا خلقت یافت به طوري که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد

  )1-2:11عبرانیان (
 فعل یا) پیستیس( یونانی اسم به کلی طور به ایمان کلمه جدید، عهد انگلیسی هاي ترجمه در

 بودن جمع خاطر و بودن اطمینان مورد داشتن، اطمینان داشتن، اعتماد معناي به) پیستئو( یونانی
  )1. (دارد اشاره

  ")7:1اول پطرس . (ایمان از طال خیلی گرانبهاتر است"

 اما. مهربان و امین ،عادل خدایی وجود نظیر بینیم، نمیبا چشمان خود  را معنوي و روحانی امور ما
در زمین و آسمان  راخود  عدالتپرچم  روزي او و وند وجود داردخدا که یمماین باور ندیده، اگر

باور و  یعنی ،ایمان. داریم "ایمان"به او  اینکه یعنی ،ساخته دست خود، برافراشته خواهد ساخت
  .قادر به دیدن آن نیستیم مادي چشم با آنچه به یقین

 دیدن یعنی ایمان، پاداش و بینیم نمی که آنچه داشتن باور یعنی ایمان،«: گوید می آگوستین
  )2( ».داریم باور که آنچه

    اعطاء انسان به وندخدا طرف از که است تضمینی است، روحانی زندگی اعتماد کریدور ،ایمان
 زمین بر هرگز وند امین،خدا هاي وعده گوید می ایماندار به که است اطمینانی ایمان. شود  می

  .کنیم نمی تجربهدر ظاهر  را آنان تحقق ما که زمانی حتی ،افتند نمی

  :مارتین لوتر می گوید

 از. نیست بیش توهمی ،ها انسان رویاي. کنند می فکر ها بعضی که نیست چیزي آن ،ایمان"
 به نهاآ دهد، نمی بهتر زندگی یا خوب اعمال در اي نتیجه ایمان که معتقدند آنها که آنجایی
 ایمان": گویند می آنها. شنونداز آن ب و گویندب سخن ایمان درباره آنها اگر حتی افتند، می اشتباه

 باید دهید، انجام خوب کارهاي باید شما": گویند می آنها ،"نیست کافیبراي رستگاري انسان 
 به شروع وید،شن می را انجیل وقتی که کنند می فکر آنها ".کنید پیدا نجات تا باشید نیکوکار
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       که است سپاسگزار قلب یک و يخود قدرت از برآمده این که کنید می نیک کارهاي انجام
 اما،. واقعی ایمان ، یعنیکنند می فکر آنها که است چیزي همان این. "دارم ایمان من" گوید، می

 کاري هیچ راینبناب آموزد، نمی چیزي آن از هرگز قلب رویاست، یک یا انسانی ایده یک این چون
 )3( .گردد نمی پدیدار شخص در ایماننوع  این از نیز یاصالحات و دبر نمیاز پیش 

بر . (یابیم می تازه تولد وندخدا از و دهد می تغییر را ما که است، ما در خداوند کار ایمان عوض، در
 قلب، ،ایمان. دیمان می دگرگون "کامال را انسان و کشد می را کهنه آدم آن). 13: 1 یوحناگرفته 

 ،ایمان این بله،. آورد می ارمغان به خود با را القدس روح. دهد می تغییر را ما قدرت و افکار ذات،
  .است قدرتمند و فعال خالق، زنده، چیز یک

 هزاران که است خداوندي التفات از اطمینان است، خداوند فیض به قوي و پویا اعتماد یک ،ایمان
وندي خدا فیض از آگاهی و اطمینان چنین. باور داشت توان می او به دگیو زن مرگ ریسک در بار

 ،القدس روح. سازد می انرژي پر و شاد ،موجودات تمامی و تانمعبود با رابطه در را شما که است
 به شادمانه و دلسوزانه آزادانه، شما که است خاطر بدین. دساز میمهیا  ایمان طریق از را امر این

 فیضی چنین شما به کهآن خداوندي  ستایید، می را خداوند ،کنید می خدمت یینیکو به همگان
  . است بخشیده را

 فرو را شیطان آتشین تیرهاي تمام بتوانید آن وسیلۀ به تا بردارید را ایمان سپر اینها، بر عالوه
  )16: 6 افسسیان(. نشانید

، رسول پولس که است، ديونخداشش گانه  اسلحۀ از قسمت مهمترین و چهارمین ایمان، سپر
 و ، توکلاعتماد باور، همان ایمان، سپر این. دماین می رونمایی آندر این آیه از  ظرف برگزیده خدا،

و آن را در  باشیم برداشته را ایمان سپر که زمانی. است ونديخداالیتناهی ذات  قدرت بر ما تکیۀ
 نهایت بی قدرت با قادر مطلق، خداي که یمیاب ناطمینا کامالً توانیم می ،مقابل خود قرار دهیم

 نامیده ”اسکیودم” که سربازان سپر طول پولس، زمان در. تگرف خواهد قرار ما کنار در خود عظیم
 آن وجود تمام ،بزرگ درب یک مانند که بود سانتیمتر هشتاد آن عرض و نیم و متر یک شد می

 برابر در را خود سینه و پا و سر بزرگ، پرس آن پناه در فقط نه سربازان آن و پوشاند می را جنگجو
           دور خود از و داده هل را مخالفان آن بوسیلۀ بلکه ،نمودند می محافظت دشمن تیرهاي

 )4( .بود حیاتیبسیار  انسرباز آن براي ،اسلحه این پس. دندنمو می
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 تیرهاي تمامی مقابل در را خود که بود خواهیم قادر ایمان سپر کمک با نیز ما ترتیب، همین به
 دلسردي، نومیدي، و یأس احساس از عبارت شیطان، آتشین تیرهاي. بداریم مصون شریر آتشین
 سپر که زمانی و منفی افکار و سرگردانیتکبر، خودخواهی، جاه طلبی، دنیا پرستی،  ،شک ترس،
 .بود دنخواه اثر بی ما بر آتشین تیرهاي این داریم،نگاه  خود سر روي بر را ایمان

 با را خود او که بایست می ،بماند محفوظ دشمن غارت از ایماندار یک روحانی زندگی که این براي
 دنیوي و زمینی هاي وسوسه جنس از دشمن تیرهاي این که بدانیم باید ما. بپوشاند ایمان سپر
. باشد انیآسم ما ایمان سپر بایست می ،کنیم مقاومت او برابر در بتوانیم ما اینکه براي و است
 .باشد ما سپر خدا خود تا دهیم اجازه یعنی

 ما بر هایش وسوسه با شریر که وقتی تا دماین می کمک ایمانداران ما به ایمان، سپر همچنین 
 شایه وسوسه برابر در توانیم می ،آورد می پدید ما در را شک ،آنها با او که وقتی ند،را می حمله

 چشم انسانی، با که وقتی. کنیم اعتماد خدا به تا دهد یم قدرت ما به ایمان. کنیم مقاومت
 تلنگر می زند ما به ایمان آیند، نظر به بهتر وندخدا هاي وعده ازشیطان  انگیز وسوسه پیشنهادات

 .دنمو خواهیم تجربه را او هاي بهترین ما وند،خدا هاي وعده تحقق بواسطه که

 :گوید می سخن نهاینگو دارد خود دست در را ایمان سپر که شخصی 

 اما. کنیم نمی دفاع خود از ما پادشاها،: گفتند جواب در عبدنغو و میشک شدرك،"
 نجات تو دست از و آتش کورة از را ما که است قادر کنیم، می پرستش را او ما که خدایی

 خداي ما که بدان پادشاه اي ندهد، نجات را ما هم او اگر اما داد خواهد هم نجات که دهد
 سجده اي، کرده نصب تو که طالیی مجسمۀ مقابل در و کرد نخواهیم پرستش را تو

  ")16-18:3 دانیال( .نمود نخواهیم

  :کشیش برجسته آمریکایی می گویدجوئل استین 

رفتار  خود را حفظ می کنید واعتماد در واقع خود را حفظ کنید،  اگر شما ایمانکه م باور دارمن "
بر را  يهاي جدیدخداوند در" مطمئنا، قدردان و شکرگذار باشید اگرو  کنیدمی درست را حفظ 

  )5(".می گشاید  روي شما

 



٧ 
 

 هابیل

ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان "
در حضور خدا کامالً نیک محسوب شد، زیرا خدا هدایاي او را قبول فرمود و اگرچه او 

  ")4:11عبرانیان (.گوید ت، ولی هنوز به وسیله ایمان خود با ما سخن میمرده اس

در انسانها آنها اولین  ، زیراندارند وجود حوا و آدم خانواده از تر معروف اي خانواده بشریت، تاریخ در
 خداي بحضور خود هدایاي آوردن ،"لهابی" و "قائن" آنها پسر دو داستان. زمین بوده اندکره 

 کتاب در شده کشیده تصویر به اتفاقات مهمترین از ،قائن توسط برادر قتل گونگیچ و آسمان
  ). 4 پیدایش( است پیدایش

 "یا نفس بخار" معناي به هگرفته شده ک "هبل"کلمه  از هابیلنام . بود حوا و آدم دوم پسر ،هابیل
اولین  ،هابیل نگامنابه مرگ معانی، این دارد وداللت بر کوتاهی عمر هابیل که  ،است "موقت" و

  . به تصویر می کشند قائن برادرش دست به رامقتول تاریخ بشریت و به نوعی شهید 

  

  ست؟شه اولین قتل تاریخ بشریت در کجاری

 گناهو ثمره آن  میوه ماباب چهارم،  پیدایش در را در میابیم و گناه ریشه ماباب سوم،  پیدایش در
   .است از خالق نافرمانی و کفر ،گناه ریشه .بینیم میانسانی در زندگی  را یناول

  :فرمودبه آدم و حوا  وندخدایهوه 

زنهار نخوري، زیرا روزي که از آن بخوري به یقین خواهی  بد و نیک معرفت درخت از"
  ")17:2پیدایش (.مرد

  : را به جان آدم و حوا انداخت، آن سان که گفت تردید و شکاما مار  

  ")1:3پیدایش (که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ آیا خدا براستی گفته است "
مرگ روحانی و جدایی از خالق بود و این جدایی بطور موروثی وارد  ،نااطاعتی آدم و حوا نتیجهاما 

 .گردید قائنزندگی فرزندان آنها یعنی هابیل و 
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 ،خود والدین تربیت و تعلیم تحت هابیل. بود کشاورز، یک قائن برادر ارشدش و نشبا یک هابیل
  :همانگونه که در کالم خدا می خوانیم. ه شدداد رشد ربانی در ایمان

  ")17:10 رومیان( .ایمان از شنیدن است و شنیدن از کالم خدا"
 را خود خداي خود، هدایاي اعطاي طریق از تا بودند شده تربیت يبرابر "کامال شرایط در برادر دو

 .نمایند پرستش و گذاري شکر اینگونه

 "سبت"و وارد روز  روزي را بعنوان روز آرامی خود برگزید ،ي آفرینشروزها پایان درداوند خ
 .ي براي برگزیدگان بودونداین نقشه خدا. د و در آن روز هفتم، منتظر مخلوق برگزیده ایستادگردی

  .نامگذاري گشت ،وندخدا و پرستش عبادت روزسبت، 

 پذیرفته ،قائنهدیه  چرااما  .ندبراي خداوندشان آورد خود محصول اولین از دو هر، قائنهابیل و 
 یک تنها نه ،وندخدا .وند، جیز دیگري بودخدانظر  اما بود؛ بهترین ، هدیه اشقائناز نظر  ؟نگردید

 .ی را براي آن نیز گشوده استراه بلکه ،براي پرستش برگزیده روز

 براي. کنیم شپرستش کنیم یا نیقدردااز او  خواهیم میخود  که اي شیوه به نمیتوانیم ماپس 
 .باشد خشنود او از ما باید باشد، قبول قابل ما پرستش اینکه

 ارائه هنگام در قائن حال، ینمه در. گشت خوشنود هابیل نخست زاده گله قربانیاعطاي  از خداوند
 رنظ از این که دیکش می كدی به خود با را اشتباه اي انگیزه و نگرش خداوندش، به خود هدیه

 قائن زمان، آن از. گشت عصبانی و خشمگین برادرش به نسبت قائن رو، این از. نماند دور خداوند
 شد خود برادریگانه  قتل به موفق نهایت در و بفرستد مرگ چنگال به را خود برادر تا دنمو قصد

  .شتریشه این قتل به باغ عدن بر می گشت که اولین گناه از آنجا آغاز گ ).16-1: 4 پیدایش(

 

 آیا قائن توانست خداوند را هم فریب دهد؟

 را وند خودخدا توانیممی ن اما ،فریب دهیم قائن و مردم را همچون ، دوستانخانواده است ممکن
هر دو در یک لحظه  قائن و یلهاب اگرچه. داند میاز پیش  و بیند می را چیز همه او. بگیریم نادیده
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    وندخدااما  دند،او به ارمغان آور برايمتفاوت هدیه اي هر کدام  و آمدندخود  خداوند حضوربه 
 .با عالقه و خلوص نیت، هدیه خود را تقدیم درگاه او می نماید ،آنها از کدامیک ببیند توانست می

خداوند  نباشد،صاف  او با ما قلب اگر اما کنیم، اطاعتخود  وندخدا ازبه ظاهر  است ممکن ما
 . دار خواهد نموي نادرست دل ما را آشکرازها

 که وقتی ،خواهد گردیدن خشنود او. آگاه است خانه کرده مادر  که انگیزشی و قصد هر از خداوند
، این کار را با ناخشنودي و عدم رضایت ذهنمانپس  در که حالی در ،دهیم می قربانی او براي ما

   .یمبه انجام می رسان

عده نبود، او خود این انتظار را در خود ایجاد نبود، او فرزند و 15:3، نجات دهنده پیدایش قائن
  )6(. و این را نمی توانست از خالقش مخفی نماید بودبیش ن یقاتل او ولی براستی ،کرده بود

  !وارد نشویم قائن راه ازتا  باشیم مراقبپس 

  " )11:1رساله یهودا (  .اند رفته قائن راه که به زیرا! آنان بر واي"
 

  ؟دگرد می منجرو بی دردسر  خوب زندگی به میشههمسیحایی  عدالتآیا 
 بایداما  کنیم، می اطاعت او ازنیز  ما و دهد می برکت و یفراوان را ما وندخدا که است درست
 .یمبکش رنج باید ،درست کار انجام براي ما اوقات گاهی که بدانیم

 به را او عادالنهغیر  چگونه که داد نشان مابه  ،داشت یکاملپارسایانه و  زندگی که مسیح عیسی
 پارسا زنان و مردان ازنمونه هاي فراوانی  مقدس کتاب در. دندمجازات نمو ممکن مرگفجیع ترین 

، زندان، تبعید و آزار و قتل رنجمتحمل شکنجه،  وندخدا از اطاعت جرم به" صرفا که یممی بین را
  . شده اند

سراسر دنیا به جرم موعظه انجیل چگونه  کافیست به یاد بیاوریم که تمام یازده حواري مسیح در
مرگ شمعون پطرس بر صلیب آن هم به شکل معکوس بدست سربازان نرون . فجیعانه کشته شدند

در روم، قتل توما در هندوستان، قتل آندریاس در پاترا بر صلیب به شکل ایکس، جدا شدن سر 
، قتل یعقوب برادر مسیح و پادشاه هیرودیس اکریپابرادر یوحنا به ضرب شمشیر توسط  یعقوب
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ر آویخته شدن ، به داپولیس از شهرهاي یونان باستانهیراافتادنش از دیوار معبد، قتل متی در 
صلوب شدنش بعد از موعظه هاي مپولیس، کندن پوست بدن برتولما و سپس فیلیپس در شهر هیرا

در سرزمین پارس بهمراه  یهودا سر بوسیله داسشجاعانه او در سرزمین پارس و ارامنه، جدا شدن 
از جمع یازده . در نام مسیح استمسیحیان ي بر رنج کشیدن ، شاهدشمعون غیور در یک روز

حواري، تنها یوحنا؛ آن رسول محبت، پسر خاله مسیح خداوند، پس از تحمل شکنجه هاي دردآور 
  .به مرگ طبیعی چشم از جهان فرو بست ،همچون قرار گرفتن در دیگ جوشان و تبعید

رنجهاي پولس  نمی توان از کنار ،همه این رنجور مردان تاریخ مسیحیتمصیبتهاي  اما در مرور
پولس، که در رساالت سیزده گانه خود بارها به آن دردها اشاره کرده و . درسول به آسانی گذر نمو

  .دایمنمی  صد البته به آنها در نام مسیح خداوند فخر

ر شما می بینم خوشحالم ، زیرا بوسیله رنجهاي اکنون از آن رنج و زحمتی که بخاط"
جسمانی خود آنچه را که از رنجهاي مسیح براي بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است 

  ")24:1لسیان کو( .تکمیل می کنم
سرانجام پولس هم جان سالم بدرد نبرد و بوسیله امپراطور نرون در روم بوسیله شمشیر گردن زده 

  . شد

وند و با توکل بر او و اطمینان به خدا به ایمان باید بدانیم، با اما ،ت را مرور کردیمهمه این اتفاقا
 .براي ما دارد کنیممی  تصور ما که آنچه از بزرگتر نقشه اي اومتوجه می شویم که  نقشه هاي او،

 شخصیت که کرد خواهد کمک ما به این و شود می رنج به منجر بالقوه طور به پارسایی بله،
  . دهیم رشد را و فریب خدعهامنشانه خود را با تقویت ایمان، بدور از هر گونه پارس

 

  ؟بدون عمل یا ایمان همراه با عمل ایمان

او به . نیست ما درون در اگرم یا عمیق سح یک فقط ایمان که دآموز می ما به لهابی یانزندگ
ایمان خود را در عمل هم  خداوندش ایمان داشت و بهترین محصول خود را بدو تقدیم نمود، او

. برعکس از عملکرد برادرش قائن، می فهمیم که او عالقه اي به پدر آسمانی خود ندارد. اثبات نمود
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 طریق از که استو پویا  زندهیک فعالیت  ،ایمان این بلکه نیست،کافی  خدابودن  به باور فقط
 .ا دوست داریمما باید نشان دهیم که خداوندمان ر .دگردمی  داده بروز اعمال

  :که یمیاورب خاطر به باید همیشه ما

  ")17:2 یعقوب( .است مرده عمل بدونبه تنهایی  یمانا" 

با ذات قدوس او در تضاد  ما اعمال که حالی در یم،داشته باش ایمان خدا به که است فایده بی 
. باشد واحد باور یک زا فراتر باید ،زنده ایمان حال، این با. درس می رشد عمل به با ایمان. باشند

   .باشد زنده فعال و باید نماای

  

 ؟دنبال رضایت مردم باشیمآیا در زندگی باید ب

و  ستایش عنوان به چیزهایی که دهد می نشانبه ما  هابیل پرستش مورد در مقدس کتاب آیات
 شکلی هر ،خداوند اینکه یعنی. ندگرد خداوند خشنودي مایه که واقع می شوند قبول قابل پرستش

  مثال؛ عنوان به .پذیرد نمی را انسان ستایش و پرستش از

  ")5: 4 پیدایش( ...نپذیرفت را قائن هدیه او"

  )4: 4پیدایش ( .خداوند هابیل و هدیۀ او را منظور داشت..."

 عبرانیان( ...اي نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد به ایمان بود که هابیل قربانی"
11 :4("  
 که داشت نظر در را نکته این باید ،نمود خود خداي تقدیم ایمان با را خود هدیه ،هابیل که اآنج از 

 نیز امروز مسیحیان براي قاعده این. بپرستد را او چگونه که بود هگذاشت هابیل بر دل "قبال خداوند
 ما که است هنگامیآن  وبخشیده  پرستش براي الگویی ما به خداوند جدید، عهد در. جاست بر پا
  .کنیم می پرستش حقیقت در و روح در را وندخدا او، فرزندان عنوان به
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راستین، پدر را در روح رسیده است، که پرستندگانِ   اکنون فرا رسد، و هم ما زمانی میا"
خدا روح است . ترا پدر جویاي چنین پرستندگانی اسرستش خواهند کرد، زیی پو راست

  ").23،24: 4 یوحنا(  «.ح و راستی بپرستندو پرستندگانش باید او را در رو

 خداوند سوي از انسان پارسایانه اعمال  که باشیم داشته توجه باید ما. قصه به اینجا ختم نمی شود
       خدمت  وندخدا به ، کسی کهاست اشتباه "تصور کامال این .بود نخواهد مزد بی مطلق قادر

 چیزي این. و پوچ دنبال می شود بیهوده چیز همهو پاداشی دریافت نمی کند  نهایت درمی کند، 
  :می فرماید در این زمینه اینگونه در مسیح عیسی که کنید توجه. درخ دا قائنبراي  که است

داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده  گوید "خداوند، خداوند"نه هرکه مرا  "
خداوندا، ": ا خواهند گفتبسا در آن روز مر. دجا آور پدرمرا که در آسمان است به

خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو 
هرگز شما را "آنگاه به ایشان صریح خواهم گفت که  "معجزات بسیار ظاهرنساختیم؟

 " ) 21-23:7 متی. (اي بدکاران از من دور شوید! نشناختم

پدر  اراده اساس بر نه د،مون می تحسین را خدا خود، شخصی ايزعم حساب و کتابه به قائن
 . بود مرگبار و وحشتناكبراي او بسیار گران،  اش نتیجهاما . آسمانیش

 او. نیست کافی این حال، این با. بود خدا پرستش براي مناسباي  انگیزه و قلب داراي اما هابیل،
     درخواست او از خداوند چه آن اساس بر و دماین پرستش یصحیح بطرز را خدا باید همچنین

     ستایش را وندخدا امروز ،راستین مسیحیان از بسیاري. این تکلیف را به انجام برساند کند می
  :گفتدر این زمینه  مسیح عیسی. او اراده اساس بر نه اما کنند، می

: 4 یوحنا( .باید به روح و راستی بپرستد دا روح است و هرکه او را پرستش کند میخ"
24.("  

 صعب و طوالنی شما روي پیش راه و رسند می نظر به دشوار و تیره شما روزهاي که هنگامی
 او قدوس نام در پارسایی و عدالت به اگر که باشید مطمئن و بنشینید آرام رسد، می نظر به العبور
 دهد می نشان یلهابزندگی  بررسی. گرفت خواهید عادل داور از را وفاداریتان پاداش کنید، عمل

 خانواده اعضاي حتی و دیگر افراد محبوب که نیست الزم خداوندي، رضایت تامین منظور به که
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 نوایی هم و صلح پایه بر دیگران با نروابطما که است تر بخش لذت زمانی "مطمئنا. باشید خود
 باید ،خداوند به ما خدمت بلکه باشد مهم ما براي نباید مردم، ناراحتی. درگیري و اختالف نه ،باشد

 وندخدا زیرا چرا؟. بود ناراحت بشدت قائن. هابیل و قائنزندگی  به کنیم نگاه. باشد در اولویت
   .بود پذیرفته را هابیل پرستش

  

 آیا ما هنوز در معرض انتخاب درخت نیک و بد و درخت حیات هستیم؟

ی مشترك یعنی آدم و والدین وسطت و ندبود برادر آنها. کردند رشد خانواده یک درقائن،  و لیبها
ي آنها را با یکدیگر ها تفاوت توانیم می ما ،داستاناین  در اما ،نده بودشد و تربیت تعلیم حوا،

  . ببینیم

 و دهد انجام وندشخدا برايباید  هایی فداکاري چه که دتا از والدین خود بیاموز شد موفق هابیل
 .آموخت را نافرمانی و رکف هاي درس ،قائناما  ،او را بستاید چگونه

 آزمایشی ما به ،زندگی این در خداوندکه  است واضح "کامال این. است انتخابیک  خدا، از اطاعت
  :گفت او همانگونه که. به ما خدمتی می سپاردو بر اساس نتایج این آزمون  دهد می

پیش  آورم که حیات و موت وبرکت و لعنت را امروز آسمان وزمین را بر شما شاهد می"
 ").19:30 تثنیه(.روي تو گذاشتم، پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی

 بر داریم تصمیم هنوز ماا ،دهیم انجام درستی ها را بهکارباید  که دانیم می که است انگیز غم
 او به مادرش و پدر زیرا دانست، می را یانزندگ راه "قبال ،قائن. وند حرکت کنیمخدا اراده خالف

همچون سیالبی خروشان،  وندشخدا علیهبر  تا گرفت تصمیم او وجود، این با. بودند آموخته
جاه طلبی هاي خود کرد و  در همین راستا، برادر پارسایش را قربانی بی اطاعتی و و دماین طغیان

 .او را بکشت

 د،کر یم خود زندگیدر  که کاري هر او. شود تبدیلخدا  عادل مرد به که گرفت تصمیم هابیل
 .را در آن می طلبید خدا دهراا
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و در  دبرگزی را درخت حیات هابیل. دندبو هاي یکسانانتخاب هر دو در معرض قائن و هابیل
 چطور؟ شما من و .کرد انتخاب را مرگدرخت نیک و بد را برگزید و  قائنخداوندش زندگی کرد و 

 ؟خواهیم داشت انتخابی چه

او برایش نقشه اي طرح می نماید و خود، او را در آن راه . ی گذاردخداوند هیچگاه انسان را تنها نم
  .هدایت می کند، کافیست گوش فرا دهید و نشانه ها را دنبال کنید

او اجازه نمی  است؛ و خداوند امین: نیامده که مناسب بشر نباشد شما بر آزمایشی هیچ"
گریزي نیز فراهم می  راه دهد پیش از توان خود آزمایش شوید، بلکه همراه آزمایش

 ")13:10 قرنتیان اول(تحملش را داشته باشید تاب سازد تا

در دو راهی انتخاب دو درخت باغ عدن قرار داریم و خبر خوب هم ما پس خبر بد اینست هنوز 
اینست که ما تجربه شگرف آدم و حوا و بیشمار فرزندان او را در کتاب مقدس خوانده ایم و حال با 

  .تخاب می نماییمچشمانی باز ان

   

 ؟چیست پیش دانی خداوندقدرت 

برادرت هابیل : به قائن گفت خداوند آنگاه. کشت برخاست و او را بر برادرش هابیل  قائن
  ).8-9:4پیدایش ( کجاست؟

که   کجاست هابیل که پرسد نمی قائناز این جهت  از خداوند .خوب به این مکالمه دقت کنید 
  .نماید می داري پردهاز این موضوع  ،بعد آیه. دماین کسب عیاطال اواحوال  زمی خواهد ا

  ")10:4پیدایش(.از زمین نزد من فریاد بر می آورد برادرت خون... " 
 که دانست می او. آگاه است ،پیش از چیز همهاز  و بیند میهمه چیز را  وندخدا که بینیم می 

ه که قبلترها نیز در باغ عدن بالفاصله بعد ، همانگونریزد می زمین بر را گناه بی هابیل خون قائن،
، او می دانست آدم چه کرده و چرا خود را مخفی "انسان کجایی؟": از گناه آدم و حوا صدا کرد

   .نموده است



١٥ 
 

  :دماینمی  اعالم خدا. است بوده آشکار قبل از خداوند بر همه قائن، افکار و گفتار اعمال،

ان است؛ آنها از نظرم پنهان نیست و نه تقصیر زیرا چشمانم بر تمامی راههاي ایش " 
 ").17:16 ارمیا( .ایشان از چشمانم پوشیده

به همه ما می داند و آن را در دفتر حیات خود ثبت را این بدان معنی است که او همه چیز راجع 
  .نموده است، پس نیازي نیست تا چیزي را از او مخفی نماییم
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  خنوخ 

اثري از او . بدون چشیدن طعم مرگ به حیات دیگر انتقال یافت» خنوخ«ان، از راه ایم"
گر انتقال یابد، کالم یافت نشد، زیرا خدا او را برده بود چون پیش از آنکه به حیات دی
  ")5:11 عبرانیان. (خدا درباره او شهادت داده گفته بود که او خدا را خشنود کرده است

 رسیده ثبت به او زندگی از مثبتی نکات که است مقدس کتاب هايکاراکتر معدود از یکی "خنوخ"
 اما است، کرده زندگی سال 365 براي او اگرچه. می باشد "ز شدهآغا"نام او به معنی . است

 و "یارد" پسر اول آدم از هفتم نسل او. است بوده کوتاه بسیار پیشینیانش با قیاس در زندگیش
 .بود "متوشالح" پدر

 شرح این به او زندگی کل. است مختصر بسیار خنوخ از پیدایش از زندگانی شده روایت داستان
  :بود

  ")24:5پیدایش ( .بر گرفت را او خدا زیرا دیگر یافت نشد، و راه می رفت؛ خدا با خنوخ"

  . بود نخواهد کم ما براي رد ایمانهاي این مرد فاتح نب درس اما ،کوتاه چند هر قصه 

 

 هاي فانی؟ انسان خشنودي است یا  مهمتر وندخدا خشنودي

خداي خود را خشنود ساخته  ،خنوخ که شهادت می دهد  5 آیه 11 در باب عبرانیاننویسنده 
 ،گیریم میقرار  و مخلوقات فانیش خدا خشنودي میان انتخاب، دو معرض در که هنگامی. است

       دنیا این در زمانی خنوخ. آموزد می راو آگاهانه  درست کردن انتخاب ما به وضوح به خنوخ
 خنوخ ،آلود گناه نسل آن براي خداوند اینکه تا ،بود گشته پر شرور آدمیان با جهان که زیستمی 

 .فرستادبرگزید و او را  را

 مرفه بمراتب زندگی او باشند،و راضی  خشنود او از اطرافیانش و آدمیان اگر که دانست می خنوخ
     سرب جهانیان با فقط اگر بود می بهتر زندگیش که دانست می او. داشت خواهد راحتتري و تر

   چند هر شود، وارد تنگ در ازتا  گرفت صمیمبلکه ت ،نگرفت بر را مسیر این او حال، بدین. دمی بر
  .هالکتبه  نه گردد می منتهی حیات به اما ،دشوار
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 است ارزشمند بسیار ،دشوار چند هر اما نیم،برگزی را خدا خشنودي زندگی، در که نیست آسان
اودانی را در محضر یم، بر عکس حیات جرا تجربه نمی نمایهالکت  هرگزآنگاه که آگاه باشیم با او 

  .یمحضرت عشق در می یاب

 وندخدا خشنودي در یفراوانو مشقت  رنج با ،خنوخ بسان است ممکن زمان این در اگرچه 
 و یمگرد می دلگرم پس ماست، انتظار در خارق العاده یپاداش بدانیمآن سان که  اما بکوشیم،
 .به روزهاي خوش با او بودن در باغ عدنی دیگر امیدوار

 خداوندمان نام در بردن رنج آیا ،هستیم رنج در همواره ما و ماست زندگی از بخشی "واقعا رنج اگر
 :گوید می رسول پطرس بود؟ نخواهد ارزش با

م بر خدا دارد، چون به ناحق رنج کشد، زیرا پسندیده است که کسی از آن رو که چش"
اما اگر به سبب کار خالف تنبیه شوید و تحمل کنید، چه جاي فخر  .دردها را تحمل کند

است؟ حال آنکه اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحمل کنید، نزد خدا 
ج کشید و اید، زیرا مسیح براي شما رن خوانده شده  چه، براي همین فرا .پسندیده است

 ").19-21: 2 اول پطرس( .سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدمهاي وي پا نهید

  

 یعنی چه؟ خداوند با زدن قدم

 خداوند از عده اي که دنیایی در. "رفتراه می  خدا با خنوخ" که گوید می ما به 24:5 پیدایش
 ما خنوخ، بسان ،شوند تا اینگونه بیشتر در تاریکی و تنهایی از جنس قائن گرفتار ندمی گیر فاصله

 با زدن قدم معناي به "واقعا این اما .یا با دنیا داریم بر قدم خدا با که کنیم انتخاب باید نیز
 خداست؟

در  وند، یعنی رشد روحانی، یعنی از حضور خداایمان در گام برداشتن یعنی خداوند با زدن قدم
  : گوید می رسول پولس که همانطور. زندگی خود لذت بردن، یعنی زندگی در ایمان

 ")7: 5 قرنتیان دوم( .دیدار نه کنیم، زندگی می ایمان با زیرا"
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  ءالقا بمارا  حسیو مادي  انسانی منظر از که دندار وجودما  دنیاي پیرامون در چیزهاي بسیاري
 یمهست هاآن تحقق از اطمینان و خداوند هاي وعده دیدن به قادر ما ایمانی، چشم با اما،. دکنن نمی

 در دنبال به فقط باید خنوخ انسانی، پوچ استداللهاي بر اساس). 13:11 عبرانیانبر گرفته از (
 داشت، می بر مگا او با خدا به ایمان با ،خنوخ چون اما. بس و دمی بو بودن آسوده و خوش لحظه

 .دماین و خشنودي خداوندش رضایت وقف را زندگیش تا گرفت ی شگرف و شجاعانهتصمیم او

 کلیسا، بهنگامه صندلی بر زدن تکیه بااین حس، . است فعال و موثر فرایند یک ،خدا با زدن مقد
 باید فرایند این .دنخواهد گردی کسب کالم واعظان به نسپرد گوش و پرستشی هاي برنامهدیدن 

    کولسیانرساله همانگونه که نویسنده چیره دست و سخنور . باشد پویا باید، باشد فعالو  موثر
 :گوید می

یعنی در : تا رفتار شما شایستۀ خداوند باشد، و بتوانید او را از هر جهت خشنود سازید"
 ")10:1کولسیان ( .هر کارِ نیک ثمر آورید و در شناخت خدا رشد کنید

 را او باید با تمام وجود یعنی. را دید و آموخت خدا با رفتن راه توان می است که آیه این در
 ،ششناخت در باید آن، از پس. یمده رقرا او اختیار در را می دل، جان و افکار، خودتما با .بخوانیم

 .مبزنی گام

، تالش به نیاز ،خداوند با زدن قدم که دارد می بر پرده حقیقت این از روشن و واضح ،مقدس کتاب
 قدم .دارد زندگی گذر زود هاي خوشی و افکار امیال،ها،  خواسته کردن قربانی حتی و فداکاري

. دماین می سرازیر مسیحایی درگاه به ایمانداران همه زندگانی به را برکت و ارمغان وند،خدا با زدن
  .است نهایت بی برکات و ابدي رستگاري دریافت پایه ،او به ایمان پس

 

 ؟قضاوت می شویمخداوند  تخت داوريچگونه در 

 برگزیده نبوت براي اش آفریننده جانب از ،او اما بود ناشناخته عصر آن مردم براي چه اگر ،خنوخ
 . بود شده
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هان، «: گوید نوخ، که هفتم پس از آدم بود، دربارة همینها پیشگویی کرده، میخ"
آید تا بر همگان داوري کند و همۀ  خداوند با هزاران هزار تن از مقدسان خود می

اند، و به سزاي  دینی کرده دینان را به سبب تمامی کارهاي خالف دینداري که در بی بی
رساله (".«اند، محکوم سازد دین بر ضد او گفته جملۀ سخنان زشتی که گناهکاران بی

 ).15-14:1یهودا 

 خود مره روز زندگانی در ،بیندیشند اندکی خود اعمال عواقب مورد در اینکه بدون انسانها، اکثر
 تفکري خنوخ اما ،کنند می تفکر و زندگی حال زمان در فقط آنها. هستندجهل و ندانم کاري  غرق

 در و رحمت خداوند خداوند، دانست می که بود نگر آینده و اندیش عاقبت مردي او .داشت متفاوت
 .استو پارسایی  عدالت خداوند حال عین

 خواهد نمی اواما  ،)9: 3 پطرس دومبرگرفته از  (هالك شود  کسی که نیست مایل خداوند اگرچه
او انسان را با اراده آزاد خلق نمود و آدم اول و . نماید تحمیل کسی به راو حیات  یانزندگ مسیر

قادر  ،هیچکدام از ما انسانها. حوا نیز با همین اراده آزاد، دچار مرگ روحانی و جدایی از خالق شدند
آیا می توانیم باالجبار همسر خود را در کنار خود نگاه . به تحمل دوست داشتنهاي اجباري نیستیم

حتی اگر بتوانیم به روز شمشیر یا پول . خیر او ذره اي عشق به ما داشته باشد؟ ون اینکهداریم بد
  . لذتی نخواهیم بردرابطه سرد و بی روح ن ای از "مطمئنا ،او را نگاه داریم

 خداوندي زندگانی مسیر انتخاب در آگاهانه تصمیمی با باید شما، و من جمله از انسانها همه
 .برسانیم انجام به را آن باید ما از یک هر که است انفرادي میمیتص این. یممائن کوشش

 مداوم طور به که کسی به فقط او. است حد و حصر بی فراوانی و ابدي حیات وندي،خدا هدیه
 طول در آنچه اساس بر را ما او بنابراین،. دکن نمی ءچیزي اعطا د،ماین می نقض را دستوراتش

 .دنمو خواهد داوري ،ایم هرسانید انجامبه  خود زندگانی

  :باشیم داشته بخاطر پس همیشه

زیرا همۀ ما باید در برابر مسند داوري مسیح حاضر شویم، تا هر کس بنا بر اعمال خوب "
 ")10:5 قرنتیان دوم( .یا بدي که در ایام سکونت در بدن خود کرده است، سزا یابد
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 ؟می نماید خواهد محافظت قومش ازچگونه  خداوند

 در او. و از خدا بی خبر بود رشرو انممردپر از  که زیست می ییدنیا در ،نوخخ که دانیم می ما
 .زیست که نافرمانی از قادر مطلق به امري عادي تبدیل گشته بود میانفجار  حال در دنیایی

 داوري نهائی دربارهآن عصر  مردم به او .دمی کرنرا سپري  یراحت زندگیخنوخ،  در این شرایط
 خشمگین رااسیر در دستان ابلیس  مردم توانست میکار او،  این. دنمو می موعظه ،عادل خداوند

 ،خداوند که دانیم می ما. ندسانرب آزار را به سمت و سویی بکشاند که بخواهد او را آنها و دساز
 .به قتل نرسانند رااو  ،انتقام جوي شرارت پیشه مردم تا ددر ربو را او و داد نجات را خنوخ

ولو  ،را در مقابل این موج شریر حفظ کند سالکان درگاهش است قادر که دماین میاثبات  وندخدا
من ، براي "امسلم، دهرسان انجامخنوخ به  براي را کار این وندي کهخدا. اگر شده خنوخ را در رباید

بموقع از راه او  .مکافیست به او ایمان داشته باشی .دبرسان انجام به تواند می را کار همین همو شما 
 .خواهد رسید

گویم، اگر ایمانی به کوچکی دانۀ خردل  آمین، به شما می. از آن رو که ایمانتان کم است"
و منتقل خواهد ” از اینجا به آنجا منتقل شو“توانید به این کوه بگویید  داشته باشید، می

 ")20:17متی ( .شد و هیچ امري براي شما ناممکن نخواهد بود

 مردم همه اگر کنید تصور. دهد نجاتاز ورطه نابودي  بار هر را ما تواند می وندخدا نفرامی انجام
 یامن دنیايچه  جهان این ؛"کنید قتل نباید شما" ند،می کرد پیروي ششم فرمان از فقطدنیا، 
 .می بود همگان براي

و  دماین می ایتهد زندگی در و درستتري بهتر انتخابهاي به را ما وندي،خدا نامیفر انجامهمچنین 
همانگونه که آن رسول محبت . ددار میو دشوار مصون  خطرناك قرار گرفتن در وضعیتهاي از را ما

ار از رحمت بی انتهاست سرش کهو این فرامین از خالقی  "است محبت وندخدا"که می گوید 
فته رهنمود د، پس فرامین او، ما را به ناکجا آباد ساخته ذهن متوهم انسان خود شیساطع می گرد

 .نمی سازد

وسوسه ها، مالقاتها با شیطان، در بیماري و گرفتاري هاي دنیوي بودن و هر لحظه دشوار و  در
 نمایدمی  محافظتخداوند ایماندارانش را تحت هر شرایطی  که ریمکافیست بخاطر بیاو ،ناكخطر
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و به آن در زمانی  دشنیخواهد  را مااو صداي  ،باشد او ارادهکارهاي ما در جهت  که زمانی تاو 
  .مناسب بر اساس برنامه و نقشه اش پاسخ خواهد داد

نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا 
مشکالت . پس نگران فردا نباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. خواهد شد

  )33-34:6متی ( .امروز براي امروز کافی است

 

 است؟ پارسایی خنوخ بوده براي پاداشی آیا آسمان

در مورد  بالفاصله کنند، می مطالعه راپیدایش مربوط به خنوخ  آیات عبرانیان و که کسانی اکثر
 خوب اگر اما. است شده ربوده آسمان به خنوخ که اینست نکته تنها که گیرند یم نتیجهمرگ او 

 را او خدا" که گوید می سادگی به خدا کالم. کنیم نمی پیدا اینجا در را آسمان کلمه کنیم، دقت
 ."گرفت بر

  : گوید می خداوند مسیح که بینیم می جدید عهد در

 که انسان پسر یعنی آمد، فرود آسمان از مگر آنکه است، باال نرفته آسمان به هیچکس"
  ")13: 3 یوحنا( .است آسمان در

 به که است کسی تنها ،مسیح عیسی که گوید می آشکار هب مسیح خداوندمان کالم صراحت این 
 .خنوخ حتی کس، هیچ دیگر و نموده صعود آسمانی ملکوت

  :که دانیم می ما
   )31:13مرقس ( ".آسمان و زمین زایل می گردد اما کلمات من هرگز زایل نخواهد شد"

  .دکافیست به آیه زیر نگاهی بیندازیم تا بدانیم خنوخ در کجا بسر می بر
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تمامی این اشخاص در ایمان مردند، بدون اینکه صاحب برکات موعود شوند، اما انجام "
ها را از دور دیده و با شادي در انتظار آنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند که  وعده

  ")13:11عبرانیان ( .اند در این جهان، غریب و بیگانه

 و آسمان بهشت به خنوخ. است سپرده جان و دهکر تجربه را فیزیکی مرگ یک بعدها خنوخآري، 
  )6(.استمسیح خداوند  رستاخیز انتظاردر  و قبر در دیگران همچون حاضر حال در و نرفته

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٣ 
 

    نوح

وقتی نوح اخطارهاي خدا را درباره امور آینده که او هنوز نتوانسته بود ببیند، شنید، از 
به این . اي ساخت اي نجات خانواده خویش کشتیروي ایمان از خدا اطاعت کرد و بر

شود به دست  وسیله جهان را محکوم کرد و نیکی مطلق را که از راه ایمان حاصل می
  ) 7:11عبرانیان (. آورد
ارد همه مردم روي د که قصد دیوگببه شما  وندي خداروز می دهید، اگر از خود بروز یواکنشچه 

ه اآدمیان را زنده نگخلقت قرار است بار سنگین ید که سی هستتنها کد و شما ماینزمین را نابود 
را با تمام وجود و با پوست و استخوان یت موقعاین  "نوح". می شویدشوکه  "ب، احتماالدارید؟ خ

   .خود لمس نمود

باب  درآشنا می شویم و از او می آموزیم نوح اولین باري که در کتاب مقدس با شخصیتی به نام 
کتاب  .تبعید شده در باغ عدن را به تصویر می کشدنسل دهم از آدم  ،نوح .استپنجم پیدایش 

  :داین گونه پرده بر می دارنوح نامه  مقدس در سطور پیدایش از نسب

این پسر ما «: نامید و گفت لَمک صد و هشتاد و دو ساله بود که پسري آورد، و او را نوح"
که خداوند لعنت کرد، آسودگی خواهد را از کار و محنت دستهایمان به سبب زمینی 

 ")29-28: 5پیدایش ( «.بخشید

ن ای ي از، زیرا او تنها عضوآفریده شدهخاص انسانی  ،درست از همان ابتدا، می بینیم که نوح
 یتوضیحدر کتاب مقدس،  در مورد نام او و کاري که قرار است انجام دهده است که خانواد

، می گوید لمکپدر او،  .است "آسایش یا آرامش"، به معناي ،"نوح"نام  .ده استداده شمبسوط 
  .ارمغان می آورد و نجات را براي همگان به که پسرش، نوح، امداد

را  وندگارکه خدا ایمان او آنقدر ناب و مثالزدنی استاست و به خداوند ي از وفاداري نماد ،نوح
  .)6:11عبرانیان برگرفته از  (دمی ساز مان و خشنودشاد
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  ؟از خلق انسان ناامید شد ،ا خداوندچر
بالفاصله بعد از گناه  ،در باغ عدن 15:3بعد از پرده برداري از اولین نقشه نجات آدمیان در پیدایش 

تشریح  1-8:6اولیه آدم و حوا، دومین نقشه نجات خداي پدر براي نسل گناهکار آدم در پیدایش 
و اندیشه هاي  شرارت، زیرا شاهد هستیما رآدمیان ، جایی که نتایج بی وقفه سقوط دمی گرد

   )6(.رو به افزایش و نیکی رو به افول است ،در سراسر جهاناهریمنی 

هاي دل او  که شرارت انسان بر زمین بسیار است، و هر نیت اندیشه خداوند دید "
  " ).5: 6پیدایش (پیوسته براي بدي است و بس؛

 ،26:1بر اساس پیدایش ه اي نیکو داشت و آن نقشه نقشپیش از خلقت جهان، انسان  خداوند براي
چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی  ،پرندگان آسمان، یان دریاماه همانا سلطنت انسان بر

که فقط در باب یک پیدایش نه  د به انسان آنقدر ارج و قرب نهادخداون. بود خزند که بر زمین می
انسان بجاي قدم زدن با اما . صورت و شباهت خود آفریدیمکه ما انسان را به  ،بار اعالم نموده

خداوند، روز به روز و نسل به نسل از او فاصله می گرفت و خداوند خود را با این اعمال، آزرده    
  :می ساخت، بطوریکهخاطر 

ام از روي زمین محو خواهم ساخت، انسان و چارپایان و خزندگان و  انسان را که آفریده" 
  .")7: 6پیدایش ( «.سمان را، زیرا که از ساختن آنها متأسف شدمپرندگان آ
  . ؟ هرگزفراهم کرده بودرا با اعمال ناپسند خود، موجبات ناامیدي خالقش آیا انسان 

تصور . استبه مخلوق خود خداوند بی حد و مرز عشق  ، روایتگرداستان ، این قسمتدر واقع 
به  .شریر، گناهکار و سرکش چقدر می تواند سخت باشدمملو از مردم  یجهانکه زندگی در  یمماین

و ابه نظر می رسد که  راحتی می توان تجسم نمود که این دنیا چقدر براي آفریننده اش، کریه
  .ددیگر آن را داشته باشد هرگز نمی خواه

او بر این است که زندگی این  رحمت  .و بخشنده است و در حکمت بی حد و حصر خداوند متعال
 ،به بدبختی يفرار از فرامین خداوند .دنیابادامه  بیش از این آنهادرد و رنج ماید تا نان را نابود شریر

خود را  .و این شرارت پیشگان بسیار رنجور می گردند دگردیغم و اندوه ناخوشایند منجر خواهد 
وي چشمانتان لحظه اي بجاي خداوند بگذارید و تصور کنید فرزندي را که شما بدنیا آورده اید، جل
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با اعمال خود، خود و دیگران را زجر می دهد، آنگاه شما چه حسی خواهید داشت؟ آیا براي نجات 
او و دیگران کاري نمی کنید؟ آیا بدنبال چاره اي براي خالص شدن او و دیگران از این زندگی 

  ننگین نمی گردید؟

، از نوح کار بنددزمین بزشت ه چهر سازيسیل را براي پاکود، قبل از اینکه خداوند با این وج
 آلودشان دست د تا به آنها هشدار دهد و آنها را متقاعد سازد که از زندگی گناهتفاده نمواس

خداوند براي نجات انسانها هم عصر نوح چاره اي اندیشید و او نوح را مأمور نمود تا ! آري .ندیشوب
انه، این سفمتأ. ل شریرانه اشان آگاه سازدبه داد آن شرارت پیشگان برسد و آنها را از عواقب اعما

   .ندشتادتوجه  هابه این هشدارخانواده نوح و تنها ند بوداسیر گشته شیطان  افراد در دام

  

  چرا و چگونه خداوند نوح را برگزید؟
شیوع بیماري مهلک کرده بود و  نوح در زمانی در زمین می زیست که فساد و گناه دنیا را زیر و رو

براي اجراي و قابل اتکاء اما هنوز یک مرد برجسته دنیا را متعفن ساخته بود، روي زمین، شرارت بر 
   .تشاد هتسجرب تیصوصخ دنچ وا .نقشه ناب خداوند وجود داشت

در .... بخشش، نیکویی، برکت وخالق آسمانها و زمین، بعد از آموختن واژه هایی همچون نجات، 
  به انسان در زندگی نوح را واژه اي بسیار کارآمد و قوي ابتدایی کتاب مقدس در پیدایش، آیات 

  .، امیدي برگرفته از فیض خداوندي"امید"می آموزد، 

   ".)8: 6پیدایش (نوح در نظر خداوند فیض یافتاما " 
 هک دوب هنوگنیاده بود و که زندگی خود را با فیض خداوندي آراسته نموبود مردي  نوح،! آري

انسانهاي قدوس در قبال شرارت خداوند  .تلقب گرففاتح  و دش باختنا حون ،فیض خداوندبواسطه 
و هر که ، داوري را براي جهانیان تعریف نمود، اما فیض خود را به نوح و خانواده اش هم عصر نوح

  .همچون هدیه اي اعجاب انگیز و بالجایگزین بخشیدپیام نوح را بپذیرد، 

می بایست به آدمیان دیگر انس می گرفت، هرگز  ،نوح علیرغم اینکه به پاس خوي اجتماعی خود
صران خود متفاوت بود و این او با هم ع .نگفت "آري"شرارت پیشگان  هاي آن به خواسته
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زیستی با دیگران  این عدم تمایل وي به هم .د که خداوند او را ببیندباعث گردی حون رد تیصوصخ
این اجازه را داد تا نوح را براي  وندمتمایز می ساخت و به خدابا هم عصران خود،  بود که او را

  .ندچه اندیشه اي داشتهم نیست که دیگران در مورد نوح م .دماینعظیم انتخاب  کاري

  :تسا هداد رادشه هنوگنیا ام هب ایند اب یتسیزمه دروم رد لوسر سلوپ هک هنوگنامه

وسیلۀ تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا  همشکل این جهان نشوید، بلکه به "
،  استبتوانید ارادة خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل 

  ")2:12  رومیان(» بشناسید
نوح، مردي عادل بود که در میان هم نسالنش بی  .دوب وا ییاسراپ ،حون رگید هتسجرب تیصوصخ

    راه همچون آدم و حواي روز هاي اول باغ عدن و خنوخ همیشه پارسا،  وندو با خدا بوده همتا
 ره و مطیع اوامر خداي نادیده خود بود آري نوح صالح و پارسا بود، چون او. می رفته است

او در میان هم نسالن  .دناسر یم شماجنا هب ارچ و نوچ یب ،تفرگ یم دنوادخ زا هک يروتسد
آنان غرق در حالی که  .خود بی پروا بود و همچون مرواریدي در میان مردم آن عصر می درخشید

سرانجام، زمان راه رفتن با خالق براي نوح فرا رسید؛  .گمراهی بودند، نوح زندگی نمونه اي داشت
همچون پدر پدربزرگ خود، یعنی خنوخ؛ یک رابطه پر جنب و جوش و صمیمی با خداي 

  )7(.سرمدي

خداوند به کسی نیاز داشت که به اندازه کافی به او  .دوب شیرادافو وا هتسجرب تیصوصخ نیموس
او به  .د، زمانی که روشنایی از آن رخت بر بسته بودمایناین زمان سخت عبور وفادار باشد تا از 

همچون خادمی وفادار اجرا کسی نیاز داشت که بتواند به صداي او گوش جان بسپارد و اوامرش را  
   .دماین

    ، قبل از اطاعت و انجام اوامر خداوند، نیازي به آزمایش او نمی دید؛ خداوند فرمانی صادر نوح
   .می نمود و نوح بی چون و چرا اجابت می کرد

  .اینگونه بود که خداوند نوح را برگزید

اگر بعنوان مسیحی در  .هنوز هم خداوند از امثال نوح براي پیشبرد نقشه هایش استفاده می نماید
 به آزمایش او فکرنوح ، پس همچون و خداوند شما را برگزیده است راه خداوند گام برداشته اید



٢٧ 
 

فقط در طریقتش گام اوامرش را بی چون و چرا و فارغ از ترس و واهمه به انجام برسانید و  .نیدنک
  .دبرداری

  

  چه شد که نوح در بیابان به ساخت کشتی امیدوار بود؟
؛ 9و5: 7؛ 22:6پیدایش (نمود اطاعت ش از فرمان خداوندنوح به شهادت نوشتار پیدایش، چهار بار 

اتفاق سیالب ویرانگر  و رد آن زمانهاي یش از ه نوح و هم نسالن او پید کدر نظر بگیر). 18:8
ا براي ساختن یک نوح ر ،، اما خداوندرا هم نمی دادندبارندگی  احتمال خشکسالی، هرگز حتی

و ایمان  ونداعتماد نوح به خدا. بیابانی بی آب و علف، دستور داددر  کشتی بزرگ اقیانوس پیما
 .نمود بی قید و شرطچنان بود که او به سرعت از امر خداوندش اطاعتی به او، آن  مثالزدنی اش
  :می گوید حون دروم رد پطرس رسول

دوم پطرس ( و تنها نوح، آن واعظ پارسایی را، با هفت تن دیگر محفوظ داشت؛......."
5:2 ("  

را محکوم  دنیا"ید که او عبرانیان می گوو نویسنده رساله  دمان یم "واعظ پارسایی" ارنوح  وا
خالقش ، به این مدتر تمام نوح د. اشپارسا منشانه  از طریق اقدام ، آن هم)7:11عبرانیان ( "دنمو

  .دوفادار بو

برنامه خود را بر نوح آشکار کرد،  ،وقتی خداوند ."اي نوح کشتی را بساز": خداوند به نوح بانگ زد
براي اجراي      همه چیزهایی را که  او به نوح، .حال درس دیگري براي نوح آماده ساخته بود

ل به هدف را د و ابزار نیهدف را خود تعریف نمو .ده بودء نمواعطارا نیاز داشت نقشه اش به آنها 
. در اراده او حرکت کنیمهمچون نوح، نقشه خداوندي را دریابیم و کافیست . نیز خود فراهم ساخت

وقتی می بینیم که خداوند ابزارها را برایمان  و ار آن را براي ما فراهم می نمایداو خود، ساز و ک
ی نمی ماند که باید کشتی خداوند را در بیابان زندگیمان آماده می سازد، دیگر جاي شکی باق

و  "نور بشود": او خود هر وقت صالح بداند می فرماید. بسازیم و سکانش را بدستان او بسپاریم
  .اینگونه هم می شود
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  آیا پاداشی براي کارهاي نیکو در انتظار ماست؟ 
مردم آن زمان نوح را مسخره می کردند  و سال از عمر خود را صرف ساخت کشتی کرد 120نوح 

   .ایمان نداشتند ،ه از خدا گرفته بودک چون که به کار و نقشه و رویا و هدف او

در آن زمان طوفان بال آمده و جان . در حال رخ دادن بود نوحزندگی سکانس زیبایی در داستان 
 هادوناخ يارب شاداپ نامز لاح .تمام کسانی را که ایمان نیاورده و به کشتی سوار نشدند را گرفت

  .دوب هدیسر ارف حون و حون

زمینیان همیشه وعده یهوه را به یاد با رنگین کمان پاداش داد تا  نوح و خانواده اش راداوند خ
  . داشته باشند که دیگر هرگز با سیالب زمین ویران نخواهد گشت

این است نشان عهدي که من میان خود و شما و هر جانداري که با «: خدا گفت"
   ")12:9 شیادیپ(  .بندم شماست، براي همۀ نسلهاي آینده می

    خداوند براي وفاداران خود چه ها که که او با رنگین کمان به یاد انسان کم حافظه می آورد 
می تواند همین کار را  ،قادر مطلق دنوخدا .بردمی جان سالم به در  ،نمی کند و چگونه نوح پارسا

  .انجام دهد براي همه عادالن و وفاداران به صلیب یگانه فرزندش

به نشانه سپاس از نقشه البته . او همیشه آماده است تا وفاداران به خود و پسرش را پاداش دهد
تمام ساخت و قربانیان مذبحی نیز ر، نوح ب ویرانگسیالرهایی از آن پس از  ظفر مندانه خداوند،

پس انسان وفادار نیز قدر خداوند خود ). 20:8پیدایش ( می نمودعرضه  وندشخدا سوز خود را بر
  .را خوب می داند و از هر لحظه و هر فرصتی براي پرستش و عبادت او استفاده می نماید

  

  آیا پارسایان هم ممکن است به اشتباه بیفتند؟

 .است هبه نگارش در آمد 20-27:9در پیدایش  حوتصویري از مستی ن وایت سیالب،گذشته از ر
     گشت، همچون داود که در مزمور اینگونه اعتراف متولد آلود با طبیعت گناه  ،مانند همه ماهنوح 
  :دماین  می
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و گناهکار، از زمانی که مادرم به من آبستن  ام براستی که تقصیرکار زاده شده"
 ")5:51 مزمور(!شد

دچار می توانست که او نیز مردي بود که  دمایناین روایت، به ما یادآوري می در  حواپیزود مستی ن
در این جشن گرفت و  رود آورد،را به زمین ف هنگامی که نوح، کشتی .و در گناه بغلطد داشتباه گرد

زیرا همانگونه که  ،خشایدما را می بآمرزنده است و وند خدا اما باید بدانیم که .به گناه افتادجشن 
  ".خداوند، محبت است": می گوید 8آیه  4یوحنا در رساله اول خود در باب 

عنوان یکی از معدود آدمیان پارسا در به  ،متوجه می شویم که نوحما این حادثه، داد رخرغم علی
   .بشمار می آیدبشري تاریخ زندگانی 

می گوید که حتی اگر نوح،  ق نبی برگزیده خود، دو بار از طری14باب خداوند در کتاب حزقیال 
وند این مردم شرارت پیشه را از قضاوت در این سرزمین حضور داشته باشند، خدا ال و ایوبدانی

 .خانواده لوط نجات می بخشد و بس این سه مرد پارسا را همچون خداوند، تنها. دنجات نمی بخش
نوح قائل است و شاید آیاتی از این دست، باعث  این آیه نشاندهنده احترامی است که خداوند براي

   .گردیده که نویسنده رساله عبرانیان نوح را به تاالر ایمانی خود دعوت نماید

  

  زمانبندي خداوندي چیست؟
خداوند تقویمی دقیق در  .شرح زمان بندي خداوند است ،نکته ارزشمند دیگري از داستان نوح
  :ر می گویددست دارد همانگونه که داود در مزمو

یک  پیش از آنکه هیچ در کتاب تو ثبت گردید،، همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد"
 ")16:139مزمور (.هنوز پدید آمده باشد

و این یکی از ) 22:5 غالطیان(روح القدس است  اما صبر یکی از طعم هاي تشکیل دهنده میوه
  م از نبی، رسول، کشیش، معلم،اعما ایمانی همه هایی است که در زندگی سخت ترین تجربه 

   .وجود داردپادشاه و حتی ایمانداران مسیح 

ساله  وقتی نوح پانصد .دارد یدقیق بندي بسیارزمان وند،ی نوح، متوجه می شویم که خدااندر زندگ
و باور داشت  اعتماد وندشخدا آنقدر به نوح، .را بسازدنجات کشتی  به او دستور داد تا وندبود، خدا
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که  دیپرسساله بین ساخت کشتی تا آمدن سیالب، از او ن تسیب ویکصد  طول زمان انتظاردر  که
که  درست است" کامالیک چیز تنها ما باید این را بدانیم که . چه زمانی سیالب رخ خواهد داد

  :خود خداوند آن را می گوید

ز زمین زیرا چنانکه آسمان ا .و نه راههاي من، راههاي شما افکار من افکار شما نیست، "
اشعیاء .(و افکار من از افکار شما بلندتر است راههاي من نیز از راههاي شما بلندتر است،

9:55-8(" 
ندي که زمان بفراموش نکنیم ، داده نمی شودپاسخ بزعم ما  وندما توسط خدادعاهاي بنابراین، اگر 

عمل می نماید و از خداوند درست سر وقت  .هرگز دیر نمی کند او همیشه عالی است، هرگز زود یا
ه باشیم و ایمان داشتخداوند  بنابراین باید همچون نوح، به زمان تحقق وعده هاي. راه می رسد

  .زندگی خود را به او تسلیم کنیم

در  وندداستان نوح به ما اینگونه می آموزد که خداهمین زمانبندي خداوند در آموزه اي دیگر از 
در حالی که خداوند صبورانه نوح را می نگریست، . دبار استبر ، بسیارمورد داوري نهایی آدمیان

  ). 5: 2 دوم پطرس؛ 20: 3 اول پطرس( بود کشتیدر حال ساخت نوح 

 8-9: 3 طرسپ دوماین حقیقت به صراحت در  .ر نمی کندتاخینجات براي انجام وعده خداوند 
به تعویق خواهد انداخت تا اش را  نهایی می آموزیم، خداوند داوريکه  گونهبیان شده است، همان

  .ندزمانی که همگان به توبه بیای

کاران و شرارت پیشگان د که قضاوت در مورد گناهماینمی زندگی نوح به ما یادآوري  سرانجام،
   .دبوقوع می پیوند

  ").10:3دوم پطرس (روز خداوند خواهد آمد "

یاد  نده بوقوع خواهد پیوستدر آیاز زندگی نوح به عنوان یک پیش بینی از آنچه مسیح عیسی  
- 38: 24متی (می گردد  بازهمگان قضاوت نهایی  است که پسر انسان براي زمانی ،آنمی کند و 

   ).26-27:17و لوقا  34

  : و به سخنان پولس توجه کنیم نیم تا پارسا شمرده شویمبه همین ترتیب، ما باید از نوح پیروي ک
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ما . خوانَد ه خدا از زبان ما شما را به آشتی میاي ک پس سفیران مسیح هستیم، به گونه "
  ").20: 5دوم قرنتیان ( .کنیم که با خدا آشتی کنید از جانب مسیح از شما استدعا می

روزي فرا خواهد رسید، خداوند  داوري . همانند نوح، ما در این عصر خادمان مسیح خداوند هستیم
ی توان رستگار گشت و حیات مصخره او،  و با پنهان شدن درطریق عیساي مسیح اما تنها از 

ما . تمام اختیارات آسمان و زمین به او سپرده شده، پس ما از چه بیم و هراس داریم .جاودان یافت
پس متوجه زمانبندي  .موظفیم تا این پیام خوش و مژده فیض نجات را با دیگران قسمت کنیم

 .اشیمخداوند از بدو تولد تا زمان حضور در تخت داوري او ب

خواهیم آموخت که باید در هر کاري یم، براي خود بعنوان الگو قرار دهی نوح را انزندگاگر ما، 
با او داشته باشیم و احترام آمیخته با ي ارابطه و  همواره با خدا باشیم، با او رو راست باشیم

یح خداوند به نقل ما می توانیم این اطاعت را در تعالیم مس .پرستش و عبادت را هرگز از یاد نبریم
بخاطر بیاوریم که از آن به عنوان بزرگترین احکام شریعت نامبرده شده  39-37: 22متی از انجیل 

  .است

خداوند خداي خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر : عیسی پاسخ داد "
کم دومین حکم نیز همچون ح. این نخستین و بزرگترین حکم است. خود محبت نما

  ".ات را همچون خویشتن محبت نما همسایه“: نخستین است
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 و ساره ابراهیم

ایمان، باعث شد که وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر اینکه او باید به سرزمینی برود 
رود،  که قرار بود بعدها مالک آن بشود، شنید، اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا می

روي ایمان مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا به او وعده داده بود،  او از. حرکت کرد
سرگردان شد و با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با او شریک بودند، در چادر زندگی 

اش  ابراهیم چنین کرد، چون در انتظار شهري بود با بنیاد استوار که معمار و سازنده. کرد
  . خداست

د این که از سن باروري گذشته بود، قدرت تولید نسل یافت، از روي ایمان، ساره با وجو
و به این سبب از یک مرد، آن هم مردي  کند ود که خدا به قول خود وفا میزیرا مطمئن ب

شماري مثل ستارگان آسمان و یا شنهاي ساحل دریا پدید  تقریباً مرده، نسلهاي بی
  )8-12:11عبرانیان (. آمدند

 یالد مسیح درم بل ازقسال  دو هزار حدود که باشد می نوح از دهم سلن "تارح"ابراهیم، فرزند 
این  شناسان ادعا می کنند که باستان. امروزي عراق در متمول شهري ،می زیسته است اورشهر 

 هاي سیستماز  ،ابراهیم زمان در شهر این مردم کهبگونه اي  بوده شهر بسیار متمدن و پیشرفته
 . بهره می جستند پیشرفته اي اجتماعی خدمات

 پدر یعنی ابراهیم به نمود اثبات را خود ایمان اینکه از بعد و بود سرافراز پدر معنی به "براما" او نام
 نامنام او بیشتر از تمام انبیاء عهد عتیق در متون عهد جدید استفاده شده و  .یافت نام تغییر ملتها

 .است رفته بکار جدید هدع در بارهفتاد و پنج  و مقدس کتاب در بارسیصد  او

 خداوند. است زیسته می اور در باشد داشته در شهري دیگر زندگی از تصوري اینکه بدون ابراهیم
 که دماین می دعوت بود، ساله 75 زمان این در و کرد می زندگی ساره نازایش همسر با که را او

 داد خواهد نشان او به ونداخد که سرزمینی بسوي و دماین ترك را خودمتجدد  والیت و پدري خانه
 او نام و آوردمی  پدید عظیم امتی او بوسیله که دهد می وعده وندخدا و برودیعنی سرزمین موعود 

 پیدایشبر گرفته از . (یافت خواهند برکت جهان قبایل همه او بوسیله و ساخت دنخواه بزرگ را
12(  
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یکهزار و  مسافرت یک به سفر این نهایتاً. بود نشده مشخص دقیقاً "چگونه" و "کجا" که این 
 .امروزي اسرائیل همان یا کنعان جز نبود جایی سرزمین این و گشت تبدیل مایلی پانصد

پیش  ي خداونديها وعده کردن امتحان جز بهتري گزینه که نبود سرگردان کولی یک ابراهیم 
. است داشته ما زمان با زیادي تشابه ،بنیادي نظر از که بود فرهنگی به متعلق او. باشدرویش ن
 هستند گیریهایی تصمیم با مشابه ،بود روبرو آن با وي که اي دهنده عذاب و مشکل هاي تصمیم

 عجیب نگاه. یمهست روبرو آن با امروز خداوند هاي وعده به عمل و قبول هنگام هم ما شاید که
 ابراهیم که هستند هاییچیز!)... شده مؤمن چه او( برخی همسایگان مکارانه هاي نگاه و همکاران

 باید که هایی سختی تمام تحمل برايباالیی، انگیزه  از ابراهیم حتماً. است شده مواجه آنها با هم
 وي به سفرش طوالنی سالهاي تمام در که چیزي تنها که چرا. است بوده برخوردار کشیده، می

 حفظ راخداوندي  کلمات حتماً او. و همین بس است بوده وندخدا هاي وعده بخشید، می انگیزه
 .است دهنمو می فکرت ،داشتهمی  برایش که معنایی درباره سفر هنگام و کردهمی 

 بنام و شویم مفتخر ابراهیم مانند توانیم می هم ما ،آن به کردن عمل و مشابه ایمانی داشتن با
 ملکوت به دياب زندگی امید به و شویم شناخته) 23:2و رساله یعقوب  8:41 اشعیا( خداوند دوست
  .یابیم  دست

  

  سال قبل باز می گردد؟ 2000به  و دادن مژده فیض آیا قدمت انجیل
 اینکه براي هم ما. است شده گذاري پایه ابراهیم به خداوند هاي وعده براساس مسیح انجیل
 شده داده ابراهیم به که را هایی وعده باید بیاوریم، بدست را مسیحیت پیام به واقعی ایمان بتوانیم

  . بود نخواهد واقعی ایمان ،ما ایمان آنها بدون. بشناسیم

 ابراهیم که چیزي آن با زیربنائی نظر از شد می ابالغ مردم به فرستادگان و مسیح توسط که انجیلی
 ابراهیم به مسیحایی، انجیل از قبل" مقدس باکت طریق از خداوند. نداشت تفاوتی بود کرده درك

 ابالغیه پطرس که بودند مهم قدري به ها وعده این) 8:3 غالطیانل از به نق( ".دنمو می موعظه
: 3 رسوالن اعمالبه نقل از ( .درسان می تمامبه ا و شروع آنها به استناد با را انجیل عمومی هاي
25-13 (  
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 زمان از فقط که نبوده چیزي انجیل که است اصل این بیانگر که دارد وجود دیگري هاي نشانه
 :باشد دهش آغاز مسیح

 که بگوییم و برسانیم نیز شما به را پیغام این تا ایم آمده اینجا به همین براي برنابا و من"
 در حاال و داد ما اجداد به خدا که است اي وعده همان این است کرده زنده را عیسی خدا

 )32-33:13 رسوالن اعمال( ".است کرده وفا آن به ما زمان

خدا وقف  خوانده شده و به انجیل رسالت فراکه به  عیسی، مسیح از پولس، خادم "
اش را در کتب  همان انجیل که خدا از پیش، به واسطۀ پیامبران خود، وعده گردیده است؛

 ")1-2:1 رومیان(  مقدس داده بود،

 .که اینجا منظور از پیامبران، افرادي همانند خنوخ، نوح، ابراهیم و غیره بوده اند

 نوح طوفان هنگام به که کسانی به یعنی مردگان به حتی انجیل پیغام جهت، همین به"
   ")6:4 پطرس اول( .شد اعالم اند مرده
 .بودند کرده دریافت را انجیل پیام اند، مرده و اند کرده زندگی اول قرن از قبل که مؤمنانی یعنی

 در داد، را موعود سرزمین وعده اسرائیل قوم به موسی، زمان در خدا که همانگونه زیرا"
. بخشد نجات را ما خواهد می که است داده را خوش خبر این ما به نیز حاضر زمان

  ")2:4 عبرانیان(

  

  خدمات بزرگ از چه زمانی آغاز می شوند؟
 باور او ایمان. آید می بشمار مقدس کتاب قدرتمند هاي شخصیت از بسیاري دالیل به ابراهیم
 از پیروي مسیر در را خود اکناف و اموال تمام کلمه اقعیو معناي به او. بود زدنی مثال و نکردنی

 رسید پیروزي به دوباره و دوباره ابراهیم ،برخی خطاهایش رغم علی. گفت ترك ،آفریننده اش
 .از او پاسداري می نماید و برگزیده را او خداوند که داشت ایمان چون
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 اما ردند،گ می عادل شاهدي و رویا مدرك، دلیل، بدنبال همیشه دنوخدا وجود اثبات براي ،انسانها 
 ریشه او قلب در خدا به ایمان بلکه ندارد مادي هاي پالس دیدن به نیازي ،دنمو تاباث ابراهیم

 . دوانیده است

 او براي خداوند سپس و نمود می اثبات خدا به را خود ایمان ،کوچک کارهاي انجام با ابراهیم
 . برگزید را بزرگتري وظایف

 کارهاي انجام پس. شد گذاشته بنیاد زندگیش در خداوند هاي نقشه اجراي پایه بر ،مابراهی ایمان
 و نباشیم خود کوچک هاي خدمت نگران. شود می شروع کوچک کارهاي از همیشه العاده خارق
فراموش نکنیم وظیفه ما خدمت است و کیفیت این خدمت بسیار . کنیم تکیه خدا به فقط

  .ارزشمند تر از کمیت آن است

جالب است بدانیم، پولس رسول پس از مکاشفه سه سال را در عربستان بسر می برد و ده سال را 
ي خود خدمت نمود و در واقع سیزده سال پس از مکاشفه، خدمت میسیونر ي محلیدر یک کلیسا

  . را آغاز نمود، یا حتی خود مسیح خداوند در سن سی سالگی خدمت خود را آغاز کرد

نقشه هاي الهی براي ماست و جام خدمات بظاهر کوچک اما در اراده پدر جزء قطع به یقین، ان
پس خدمت نماییم و به زمانبندي . ما را آماده روزهاي بزرگتري براي خدمت می نماید "مطمئنا

 .خداوند اطمینان کنیم

 

 آیا ما تصادفی بوجود آمده ایم؟

 زمان از ابراهیم داستان .تان خلقتعظیم است بنام داس یک داستان از بخشی ،زندگی ما داستان
 نوشتن به شروع ،ابراهیم خلقت از قبل وندخدا. ه بودنشد آغاز تولدش یا خداوند توسط فراخوانیش

 جهان خلقت از پیش ابراهیم. ه بودنمود ثبت خود حیات دفتر در را آن و ه بودکرد او زندگانی
  :کافیست نگاهی به آیات زیر بیندازیم .بود شده برگزیده ما حتی یا پولس و ارمیا داود، همچون

و پیش از آنکه به دنیا بیایی، تو را  م نقش بندم، تو را شناختم،پیش از آنکه تو را در رح"
 ")5:1ارمیا . (و تو را بر قومها نبی قرار دادم جدا کردم
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یک  پیش از آنکه هیچ در کتاب تو ثبت گردید،، همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد"
  ")16:139مزمور ( .پدید آمده باشدهنوز 

عیب  زیرا پیش از آفرینش جهان، ما را در وي برگزید تا در حضورش مقدس و بی"
و در محبت، بنا بر قصد نیکوي ارادة خود، ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطۀ . باشیم

 ")4-5:1افسسیان ( عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم؛
س، رسولی که رسالتش نه از جانب انسانها و نه به واسطۀ انسان، بلکه به واسطۀ از پول"

 ")1:1غالطیان (، عیسی مسیح و خداي پدر است که او را از مردگان برخیزانید

مکاشفه خود را از قصه زندگیش به شعر  ،به ارمیا می گوید، داود "آري، همانگونه که یهوه مستقیما
افسسیان اند و در لت خود را هدیه خداوندش مسیح می خوطیان، رساپولس در غالدر می آورد و 

هیچ تصادف، جرقه و . د که پیش از خلقت جهان برگزیده شده ایمماینبه ما اینگونه گوشزد می 
 .رخ نداده است، همه چیز طبق برنامه استاتفاق بدون هدفی 

  

 درگاه او بنهیم؟  قربانگاه بر داریم آنچه حاضریم هر آیا

آنها براي انسان  دادن دست از و کندن دلوجود داشت که  بزرگ بحران چهار ،ابراهیمزندگانی در 
 :از بودند عبارت بحران چهار این .آن روز و امروز و فرداها، تاوان بسیار سنگینی دارد

  ").1:12پیدایش ( کرد می ترك را خویشانش و سرزمین بایست می ابراهیم". 1

 بود هم او وارث احتماالً و بود، نزدیک او به خیلی که لوط، اش هخواهرزاد از ابراهیم". 2
 ")8-13:1( پیدایش شد، می جدا باید

 داشت، نظر در اسماعیل یعنی دیگرش پسر براي که هایی برنامه از باید ابراهیم". 3
 ".)17-18:17 پیدایش( کرد، می نظر صرف

 پیدایش( داد، می دست از شتدا می دوست قلب صمیم از که را پسري باید ابراهیم". 4
2:22-1(." 
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ابراهیم درس بزرگی براي ما دارد و آن اینست که براي خشنودي خداوند و زیستن در کنار او باید 
 پا زیر در خاکستر نهمچو آرزوهاي دنیوي را و ، وابستگی ها، لذت هاها برنامه ها، طلبی جاهتمام 

 .دکر مفروش

بارقه  و ها برنامه از بایست میهایی بی نظیر براي ما هستند که الگو تاریخ بزرگ مسیحیان تمام
 تا را تقدیم می کردند هایی قربانی بایست می آنها همه. رخت بر می بستندهاي امیدهایشان 

 .دنماین خشنود را وندخدا

 .دبسر بر تبعیددر  ي رسول، سالها در جزیره پطمسیوحنا -

 .شد جدا بدن از سرش وشت گ زندانی شد، سنگسار و مضروب رسول پولس -

 .شد رانده بیرون کاتولیک کلیساي توسط لوتر مارتین -

 .شد محبوس لندن برج در باکستر ریچارد -

 .شد فرستاده زندان به سال دوازده مدت به بونیان جان -

 .شد رانده انگلیکن کلیساي از وسلی جان -

 .شد اخراج لندن در کلیسایی هر سوي از فیلد وایت جورج -

 .شد برکنار خودش کلیساي سوي از ادواردز جاناتان -

 .شد سانسور باپتیست کلیساهاي اتحادیه توسط اسپارژن -

  .شد لباس خلع پرسبیترین کلیساي سوي از ماچن گرشام. ج -

 .شد منع جنوب هاي باپتیست توسط رایس. ر جان -

 .رسید قتل به آوکا سرخپوستان توسط الیوت جیم -

 .کشید حبس سال 14 براي اندوورمبر ریچارد -

 آنها. ندگشت اعدام ي رسولیوحنا از غیر بهاولیه  رسوالن همههم شرح دادیم،  "و همانگونه که قبال
      میادینی به را اولیه مسیحیان. نکردند تکذیب را مسیح ولی ،دندجان دا وحشتناکی طرق به
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 و تکه کننده هیاهو کافران انبوه یتجمع برابر در وحشی حیوانات و شیرها توسط که انداختند می
 بونهوفر دیتریش کنند، آزاد را آلمان متحدین آنکه از پیش روز چند درست ها نازي. شدند می پاره

 شد اعالم مطرود و گرفت قرار انتقاد مورد جونز لوید مارتین دکتر. آویختند گردن از پیانو سیم با را
 نوشتن بخاطر لیندسل هارولد دکتر. نکرد مایتح گراهام بیلی "گرایی تصمیم" جهاد از چون

 قرار حمله مورد کرد می برمال را الهیاتی مدارس لیبرالیسم آن در که "مقدس کتاب براي نبرد"
 مدارس در مقدس کتاب به حمالت کردن افشا بخاطر پاول بیل دکتر. شد اعالم مطرود و گرفت
در برخی  مسیحیانهم،  حاضر حال در. سپرد جان تبعید در تنهایی در جنوب باپتیست الهیات

 .و شکنجه و زندانی می گردند شوند می بریده سرنقاط آسیا و آفریقا 

 امتحان را او وندخدا بعد. داد او به را قااسح بنام پسري دنوخدا تا ماند منتظر سال صد ابراهیم
 هر. نماید دیمتق موریا کوه باالي بر سوختنی قربانی بعنوان را فرزند وعده اش که گفت و کرد

 گذاشته او براي که امتحانی در وگرنه دهد می دست از را عزیزي چیز یک سیرت پاك مسیحی
  . شود نمی قبول شده

   تصویر به را پدر خداي یقیناً ولی نماد یک بعنوانهر چند  ،)4:11 رومیان( وفادار پدر ،ابراهیم
 پیدایش یقین به. بمیرد و کشیده جرن صلیب روي بر تا فرستد می را اش یگانه پسر که کشد می

 کوه به دارد دوست خیلی که را پسرش او. دهد می هارائ ما به پدر خداي قلب از تصویري، 2:22
 را انسان گناهان جزاي تا کند می تقدیم آنجا را او و موریاست کوه راستاي در که برد می جلجتا
 .بپردازد

  .داد قرار هیزمها روي قربانگاه، روي را او و بست را خود پسر، ابراهیم ،9:22 پیدایش در

و که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما فدا ساخت، آیا همراه با او ا " 
  ".)8:32 رومیان(همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ 

نقشه نجات خداوندي و خبر خوش انجیل از کلمه به . هرگز نمی توانیم بگذریم 16:3 وحنای از
  .مه این آیه پر برکت موج می زندکل

 ")3:16 یوحنا... (داد را خود یگانه پسر که نمود محبت آنقدر را جهان خدا زیرا"

 ،کنید نگاه 2:22 پیدایشو  16:3 یوحنا به
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 پیدایش( .کن قربانی من براي و... بردار داري، می دوست خیلی که را... عزیزت پسر"
2:22(" 

     بر را جهان گناه که دنوخدا بره که تگش تبدیل مذبحی به صلیب آن آخر، ساعت سهآن  در
 اینجا در... گرفت انجام صلیب روي بر پسر و پدر بین معامله این. دیدرگ تقدیم آن روي بر دارد می
 ".قااسح و ابراهیم بینیم؛ می را تصویر همان هم

 و شکرمق نهر کم  از بزرگتر ،او ایمانوسعت اقیانوس  اما ،عادي بود انسان یک نیز ابراهیم
  :ابراهیم خاطرجمع بود که زیرا ؛ش بودتردید

   ").19:11 عبرانیان. (خدا قادر است اسحاق را حتّی پس از مرگ زنده گرداند"

  ، خود نیز آن را محقق داده اش را وعده او به وندخدا آنچه که گشته بود متقاعد "کامال ابراهیم
 .می سازد

 همینجا و در همین لحظه به خاك بسپاریم و با را خود يت دنیوتمایال باید ما ابراهیم، بسان
 .دهیم اختصاص وندخدا بهرا  خدمت و زندگیدل و جان،  یتمام

بخاطرش فدا کنیم و در محرابش  را چیزي خواهد می ما از او اگر. کرد نخواهد خالی را ما خدا
و بزرگتري سوق دهد و  ربهت يهاچیزسمت  به را ما خواهد می او که است دلیل این به این ،بنهیم

پس سکان کشتی زندگی خود را به . فرماندهی این عملیات را بعهده می گیرد "خود نیز رسما
  .مطمئن باشیم که او ما را به ساحل آرامش می رساند ٪100دستان عیساي خداوند بسپاریم و 

چیز  او هیچ .بخشد کند و عزّت می یهوه لطف می زیرا یهوه خدا آفتاب و سپر است؛"
 ").11:84 مزامیر(  .دارند از آنان که در راستی گام برمی دارد، نیکو را دریغ نمی
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 براي تحقق وعده الهی چقدر باید صبر کرد؟

 همان به حال، این با. است یمقدس کتابایمانهاي  قویترین از یکی ابراهیم ایمان که نیست شکی
بوده و  مواجه کمبود هایی و ها ضعف با و بود انانسیک  هنوز او است، بوده قوي ایمانش که اندازه

 .دست و پنجه نرم می کرده است

 آنها زندگی در بزرگ مشکل این. ندنداشت فرزندي هنوز و بودند انسانهاي پیري ساره و ابراهیم
 که آنجایی از. بود آور شرمزمان هم بسیار  مردم آن فرهنگ در و بود تبدیل به یک معضل شده

 )6(.در واقع پشتوانه اي هم نداشت و نسلش مقطوع گشته بود نداشت، يفرزند ابراهیم

 کهداد  وعده ساره و ابراهیم به خداوند د،یرس می نظر بهاز دست رفته  يامیدها تمام که هنگامی
 چند وعده این). 6: 17 ،13:16 ،1-2: 12 پیدایش( دنصیبشان خواهد ش فرزندي پیري دوران در
 .اشتد ایمان "وندش کامالخدا بهنیز  ابراهیم و هشد داده ابراهیم به بار

طول کشید تا وعده پروردگار  سال بیست و پنج حدود. نبود فوري وعده این تحقق وجود، این با
تصمیم گرفت تا همسري  ساره و بودندگشته  تاب بی ساره و ابراهیم در این فاصله، .دگرد محقق

پسري  وگشت  بارداراو  آمد و بعد از مدتی، درابراهیم به همسري  رهاج. دمایناختیار  ابراهیم براي
 .بدنیا آمد اسماعیل نام به

. از یکدیگر گشت خانوادهاعضاي  جدایی موجبدر نهایت  ،ابراهیم و ناامید کننده باراسف اشتباه این
 در اسماعیل. شدند رانده بیرون آنجا ازهاجر،  مادرش و اسماعیل شد، متولد ساره از اسحاق وقتی
  .شد یهودیان قوم پدر اسحاق که حالی در ،لقب گرفت عرب قوم پدر نهایت

 اگرچه .ابراهیم باید صبر می کرد چون خدا به او وعده داده بود و لیکن او فریب ساره را خورد
 در خداوند دوست عنوان به هم هنوز اواما  ،نبود و گاهی به اشتباه گام بر می داشت کامل ابراهیم

     گناه و اشتباهات دچار یانزندگهر از گاهی در  ،هر چند انیمنیز باید بد ما. دشمی  گرفته نظر
 تغییر را هایمان راه و کنیم توبه که زمانی و است وفادارامین و  همیشه مانوندخدااما،  شویم، می

 .دایاو ما را می بخش دهیم،

آمرزد و  هان ما را میولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گنا"
 ")9:1اول یوحنا ( .سازد از هر نادرستی پاکمان می
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  مخالفند؟ یکدیگر موعظه گر دو مکتب فکري مختلف هستند و با یعقوب و پولس آیا
  :و یعقوب برادر را با یکدیگر مقایسه کنید رسول پولساین دو جمله 

انجام اعمالِ شریعت، پارسا  زیرا ما بر این اعتقادیم که انسان از راه ایمان و بدون" 
   ").28: 3 رومیان(  .شود شمرده می

رساله ( . تنها شود، نه با ایمان پارسا شمرده میبینید به اعمال است که انسان  پس می"
 ").24:2 یعقوب

 عمیق نگاهی ند؟مخالف یکدیگر باموعظه گر دو مکتب فکري مختلف هستند و  یعقوب و پولس آیا
 را یکدیگرکالم  یعقوب ورسول  سلوپ واقع، در. نیست گونه این که گوید می ما به آیات این به

 از آنها، براي تکمیل گفته هاي خود دو هر. ندبود موافقبطور قطع با یکدیگر  آنها. ندمی کن تکمیل
 .نده اکرد استفادهاین مبانی  توضیح براي ابراهیمشخصیت 

و تار  بماند باقی شذهن در ایمان، فقط این که نداد اجازه اما داشت، ایمان وندخدا به ابراهیم
 و سلوپ. و بوسیله عمل بر ایمانش صحه گذاشت کرد عمل شایمانپایه  بر او. عنکبوت ببندد
  :که داشتند اذعان خود رساالت در یعقوب، هر دو

 یعقوب و رومیان(. ابراهیم به خدا ایمان آورد و این براي او پارسایی شمرده شد" 
23:2.(" 

نجات و  ،طور همین و را دریافت کرد نجات از راه دیگري نمیتوان که داثبات نمو ما به اهیمابر
 خود را در عمل نشان  ،ایمان .خداوند مقدور نیست عمل کردن به خواسته هاي بدون رستگاري

او خود به خود تراوش می کند و به . دن آن را در پستوهاي ذهن زندانی نمومی دهد و نمی توا
 .نی خداوند واکنش نشان می دهدفراخوا

به  دریایی از جنب و جوش و عمل کهاشاره می کند اینست  نرسول به آ پولساي که  نکتهاما، 
خود را بواسطه اعمال  سلوپ زمان در یهودیان اکثر. دما منجر شو نجات به تواند نمیتنهایی 
در این خیال  آنها. نداشتد ي بی نظیراعتماد خود کار به عادل و پارسا می شمردند و شریعتی

به نجات  راموسی است که آنها  نقوانی و تنها نگهداشت شریعت که باطل به خواب رفته بودند
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او بواسطه . داشت 15یعنی همان تصوري که برادر بزرگتر پسر گمشده در لوقا باب  ؛سوق می دهد
به نجات منتهی می شود و حسادت به برادر کوچکتر الابالی خود تصور می نمود که اعمال او تنها 

 استاین تفکري . در واقع او معنی فیض را فراموش کرده بود و بطور کامل اسیر شریعت بود. بس
  .دماینآن را به خواننده ایماندار رساله رومیان گوشزد  دکوش می سلوپ که

این از خودتان نیست، بلکه عطاي   و اید ض و از راه ایمان نجات یافتهزیرا به فی "
 ")8:2افسسیان . (ستخدا

می کوشند  کهاست  مسیحیانی ،اومتوجه می شویم مخاطب  ،هاي یعقوب برادر هگفت به نگاهی با
از اقیانوس  از این فیض را که هستند مسیحیانی آنها. خود زندانی کنند را در ذهن ایمانفقط 

پس چه  ،دجوین نمی ایمانی خود بهره اي زندگی دراز آن  ،اما و نددریافت کرده ا ونديخدارحمت 
 .هستند عمل فاقد اما دارند، ایمان آنها. سود

 ایمان. ستبوده و ه واقعی دارایمان یک نمونه ابراهیم. ر می آیدد به نمایش عمل طریق از ایمان
به فرامین و خواسته  پایه ایمان خود بر تا دهد می قرار تأثیر تحتتا بدان حد  را او خدا، به ابراهیم

 .دماین عمل اوهاي 

نجات و  ،طور همین و را دریافت کرد نجات از راه دیگري نمیتوان که داثبات نمو ما به ابراهیم
  .خداوند مقدور نیست عمل کردن به خواسته هاي بدون رستگاري

 

 د؟ایمانی چیستندر زندگی  ات غلطتصمیمعواقب اتخاذ 

 گذاشت، تأثیر او زندگی بر طفقنه  که گرفت یتصمیم ابراهیم. ات دشوار بودتصمیم مرد ابراهیم
زندگانی  تاریخ، در او تصمیم تأثیر. شگرف داشت يتاثیر نیز دیگرانفرزندانش و  زندگیبر  بلکه

او تنها پدر قوم یهود و عبرانیان نبود بلکه او پدر همه ایمانداران  .است دمشهو نیز بشري امروز
 .است

 يامروز مدرنو  مختلف کشورهاي ایجاد هب منجر وند،خداهاي  وعده تحقق در ابراهیم اتتصمیم
یکی از . بازخورد مثبتی داشتند و گاهی نیز نتایج منفی به بار آوردند ات،گاهی این تصمیم. گشت
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 ییدومینو و این اتفاق، گشتاز خود  رجاه پسراین تصمیمات این بود که ابراهیم خواستار جدایی 
وجود آورد که آثار آن حتی امروز نیز در را ب جنگ و نزاع از موجی کهبه جریان انداخت  را

است که با  سال هزاران ،خانوادگی خصومت بهانه به ،او فرزندان. دخور میخاورمیانه بچشم 
 .است شده آغاز اسحاق و اسماعیل یکدیگر به نزاعی می پردازند که از زمان

        تأثیر ما پیرامون رب بالقوه طور به ،ما اتتصمیم که دهد می نشان فرزندانش و ابراهیم داستان
عواقب  که باشیم داشته یاد به باید شویم، مرتکب یگناه ما اینکه از قبل دلیل همین به. گذارد می

 .ندرسا آسیب برساند یا بالعکس یاري ما به یمل و ، فامیلیشخصی ابعاد در تواند می گناهاین 

چنین تصمیم اشتباهی بود که آدم اول با بواسطه هم ،نیز وندیادمان نرود که جدایی امروز ما از خدا
 تأثیررا تحت  او یاناطراف و خود شخص گناهکار تواند می گناهپس . وسوسه مار در باغ عدن گرفت

 فرزندانش و خانواده بلکه ،شخود تنها نه او در برخی موارد انگناه ،نیز ابراهیم مورد در. دقرار ده
 .داد قرار تاثیر تحت نیز را

 که میکن فکرباید به عواقب آن بطور کامل  گناه، به ابرتکا یا و گیري تصمیم از بلق بنابراین
پس به نسل بعد خود نیز . دهد قرار تاثیر تحت را مانعزیزان بلکه ،مانخود تنها نه تواند می چگونه

 .یمدیشنبی
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  اسحاق

. ه سخن گویدیعقوب و عیسو را برکت دهد و از امور آیند ،ایمان باعث شد که اسحاق"
  ")20:11عبرانیان (

 بکار بار 137 تقریبا، مقدس کتاب در اسحاق نام ؛از همسر اولش ساره بود ابراهیم دوم پسر اسحاق
و در واقع از آن واکنش ساره نشأت می  دمی باش "خندد می او" معنی به نام او، .است شده برده

خداوند به بدو و ابراهیم فرمود که به  ،دنود سالگی بسر می بر سن گیرد که در آن هنگام که او در
 پیدایشبه نقل از  (. آنها پسري ارزانی می دارد، اما ساره بر رحم مرده خود نظاره کرد و خندید

 پس. را از دست داد مادرش ساره می زیست، سالگی سی اواخر در اسحاق وقتی). 12:18 ؛17:17
خود و فراموشی از دست دادن ساره، تصمیم به قصد آرام کردن جگرگوشه  ابراهیم ،مرگ ساره از
 ازمناسب  يهمسر نیافت برايرا  انشخادم از یکیاو،  .ده تشکیل خانواده براي اسحاق می گیرب

 که زمانیبهر روي  .)1-51: 24 پیدایشبه نقل از  (رهسپار می نماید  اسحاق برايخود  قبیله
  :که گوید می ما به مقدس کتاب). 25:20 پیدایش(د ازدواج نمو ربکا با ،تشگساله  چهل اسحاق

. آنگاه اسحاق رِبِکا را به خیمۀ مادرش سارا برد، و او را به زنی گرفت و دل در او بست "
  ").24:67 پیدایش( .پس اسحاق پس از مرگ مادرش تسلی یافت

 که حالی در. گشت عیسو و یعقوبیی بنام هاي دوقلوهاصاحب  اسحاق ،سالگی  شصت سن در
 باعثاتفاق،  این. بود ربکاعزیز دردانه  یعقوباما از آن سو،  ،بوداسحاق  عالقه موردزند فرعیسو 
از دست رفتگی برکت  بهمنجر  کهاز پدر گردید  برکت دریافتبر سر  خانواده درونبزرگی  رقابت

بود گردید و عیسو آن را بر سر کاسه آشی از  عیسوحق پسر ارشد یعنی  ،به سنت" که ظاهرا
را  یعقوب آنها، فریب از آگاهنا اسحاق، باعث شد یعقوبحقه بازي  و کافریبکاري رب. ددست دا

 . یکصد و هشتاد سالگی درگذشت سن در اسحاقسرانجام ). 27 پیدایشبه نقل از  (برکت دهد

 

  چه موقع اراده خداوند را در زندگی طلب کنیم؟
 که زمانی .دگرد قربانی وندخدا ايبر تا گشت حاضر ،نبود بیش یخردسال فرزند که زمانیاسحاق 

در  شدن تسلیم و صبر که آنجایی از. خسته و ناالن نگشت وردمی آنبدنیا  فرزندي ،همسرش ربکا
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هر گاه در  .ردبه درگاه قدوسش ب نمود و دست به نیایش صبر ،بود آموختهاراده پدر را  برراب
گرفته به خداوند، بیشتر آثار خود را  ی آویزند، ایمان قلبی شکلم در هم با اصل دو این زندگانی،

 نازا چونکه ،خود همسر براي اسحاق. به نمایش می گذارد و شگفتی ها و معجزات، رقم می خورند
. دمی فرمای مستجابخود را  نیز دعاي ایمانداران به خداوند و کردو استغاثه  دعا خداوند نزد بود

  .گشت باردار ربکاسرانجام،  آنها بیست سال انتظار کشیدند تا

ایش را خداوند دع. سحاق براي همسرش نزد خداوند دعا کرد، زیرا او نازا بودا "
  ")21:25پیدایش ( .کا باردار شدبمستجاب فرمود و همسرش ر

بلکه  !دنش همبستر خودکنیز  با ،همسرش ساره پیشنهاد به ابراهیم پدرش ماننده او در این هنگام
 .تامل کرد و از خدا خواست

خداوند، نمونه اي از همین تسلیم شدن در برابر اراده پدر آسمانی و دعا به درگاه او را براي مسیح 
آن سان که مسیح رنج افتادن گناهان عالم را در تپه جلجلتا می . ما در کوه زیتون به تصویر کشید

گردانی خداي دید که بر دوش او افتاده و باید از آتشی ترین محراب دنیا گذر کند نترسید اما از روی
او رویگرداندن پدر را حتی براي . پدر در آن سان که بر صلیب جسمش جان می داد ناراحت بود

  :لحظه اي تحمل نمی کرد اما فرمود

اي پدر، اگر ارادة توست، این جام را از من دور کن؛ اما نه خواست من، بلکه ارادة تو  "
پس چون در . شد و او را تقویت کرداي از آسمان بر او ظاهر  آنگاه فرشته «.انجام شود

تی بیشتر دعا کرد، و عرقش همچون قطرات خون بر زمین دیرنجی جانکاه بود، با ج
   .اند چون از دعا برخاست و نزد شاگردان بازگشت، دید از فرط اندوه خفته .چکید می

 ")42-45:22لوقا (

اینگونه است که موفق خواهیم . یماراده پدر را هر روز و در هر گامی از زندگی می بایست طلب کن
  .شد تا کارهایی را انجام دهیم که او جالل یابد

حتی اگر جواب مطابق خواسته ما نیست مطمئن باشیم که آن خواسته به صالح ما نبوده است نه 
 .اینکه خداوند به ما بی اعتناست
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 هر چیزي را بیاموزیم؟ ،آیا باید از پدر و مادر خود

 ممکن که دروغی آموخت،کورکورانه  ابراهیم پدرش از خود جان حفظ براي را گفتن دروغاسحاق، 
  .شود منتهی زنا عمل به بود

 «او خواهر من است،«: نگامی که مردان آنجا از اسحاق دربارة همسرش پرسیدند، گفت"
مبادا مردان اینجا مرا به سبب «چه با خود گفت » همسر من است،«: زیرا ترسید بگوید

پس از آن که اسحاق مدتی زیاد در آنجا به سر  «.ند، چراکه او زیباروي استرِبِکا بکش
اي بیرون نگریست و دید که اسحاق  برده بود، روزي اَبیملک پادشاه فلسطینیان از پنجره

پس او همسر «: خواند و گفت  پس اَبیملک اسحاق را فرا .کند با همسرش رِبِکا مزاح می
زیرا گفتم مبادا «: اسحاق پاسخ داد» ؟”خواهر من است“: یدر این صورت چرا گفت! توست

این چه کاري است که با ما «: آنگاه اَبیملک گفت «.به سبب او جانم را از دست بدهم
کردي؟ ممکن بود یکی از مردم با همسرت همبستر شود، و در آن صورت تقصیري بر ما 

  ") 10 تا 7 هاي آیه 26 فصل پیدایش( «.آوردي وارد می
نبی برگزیده خدا و یکی از فاتحان نبرد ایمان است، اما از نکات منفی  ،درست است که اسحاق

این از خصوصیات برجسته کتاب . زندگی این نبی خداوند نیز می توان درسهایی را بر گرفت
همه شخصیتهاي کتاب مقدس کنکاش  مقدس است که به ایمانداران اجازه می دهد تا در زندگی

  .دنماین

اما این گناه، . ه بودآموخت آن را از پدرشاو کورکورانه . گشتق نیز بسان پدر، مرتکب گناه اسحا
باعث نگردید تا خداوند از طریق اسحاق، دنیا را برکت ندهد و وظیفه به دوش کشیدن بار تولد 

 )6(.او به وعده هایش امین و وفادار است. دماینعده را به خانواده دیگري واگذار فرزند و

 فرا آن زمان آیا…ایم؟ برده ارث به خود مادران و پدران از ی راپنهان گناه و زشت عادت مکدا
 در را این دروغ ها عظیم خرابی و ببریم سوال زیر به را آن اعمال و شویم رودرو هاآن با که نرسیده
  ببینیم؟ خود جان و روح اعماق

 



٤٧ 
 

 د؟ماین راختیا يهمسرچرا ابراهیم از خدا می خواهد که براي پسرش 

 طول در شما که است تصمیماتی مهمترین از یکی آل، ایده همسر انتخاب که گفت بتوان شاید
 را فیض و برکت خداوند کنید، می ازدواج فردي با شما که هنگامی. دنمو خواهید تجربه خود عمر

 .دماین می وارد شما زندگی به

 :است فرموده چنین ازدواج مورد در مسیح، عیسی

ایشان را مرد و “اید که آفرینندة جهان در آغاز  مگر نخوانده«: پاسخ گفت عیسی در "
از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترك کرده، به زن خویش خواهد “و گفت  ،“زن آفرید

بنابراین، از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن  ؟”پیوست و آن دو یک تن خواهند شد
  ).4-6:19 متی("  «.انسان جدا نسازد پس آنچه را خدا پیوست،. باشند می

بسیار مهم است که در هنگام  دارد،ن زندگیما درشگرف  يتأثیر، پیوند زناشویی، اینکه به توجه با
 .خود بخواهیم اراده جاي بهرا  وندخدا ارادهاین تصمیم، 

رزمین ي از سهمسر ،اسحاقتا براي  داد دستور پدرش بود، همسري ایده آل دنبال به اسحاق وقتی
 برايرا  زنی ،کنعانی همسرانمیان  از هرگز تا داد دستور خادمش به او. آبا و اجدادي اختیار کنند

 .گیردن اسحاق

ي خود از معبودش یهوه خواست تا او را در یافتن همسري مناسب براي پسر دعا با ،ابراهیم
            اما او چرا این را  .این کار را بر عهده گرفت کارگردانی یهوه وبرگزیده اش، یاري نماید 

 می خواست؟

ین نکته مهمتر. یمموزیارا ب همسر انتخاب اصول از برخی توانیم می ،با نگاهی به این داستان
 ها کنعانی که دانست می ابراهیم. یمداشته باشنظراین رابطه در  درخود را  آینده باید ما اینست که

 تحت است ممکن کهبود  معنی این به کنعانیان،با  جازدوا .ندمی رو به قهقهرا ،شرارت دلیل به
 .آنها، اسحاق نیز به گناهان عظیم بیفتد، همانگونه که در مورد سلیمان اتفاق افتاد تأثیر

دختر فرعون، زنان اجنبی بسیاري را از موآبیان و از ي جدا ،اما سلیمانِ پادشاه"
داشت، از همان قومهایی که خداوند  عمونیان و اَدومیان و صیدونیان و حیتّیان دوست می
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نه شما با ایشان وصلت کنید و نه ایشان با «: اسرائیل را فرموده بود که دربارة آنها بنی
اما » .یقین دل شما را به سوي پیروي از خدایان خود بر خواهند گردانید شما، زیرا به

تَعه، و زنانش دل او را هفتصد زنِ بانو بود و سیصد م .سلیمان در عشق بدیشان پیوست
آري، در زمان سالخوردگی سلیمان، زنانش دل او را به پیروي از خدایانِ .او را برگردانیدند

غیر برگردانیدند، و دل او دیگر همچون دل پدرش داوود با یهوه خدایش کامل نبود، بلکه 
اول (. خداي منفورِ عمونیان رفت .سلیمان از پیِ عشتاروت الهۀ صیدونیان و ملکوم

  ")1-5:11پادشاهان 

 انتخاب. یمبسپار جان گوش عاقالنه مشاوره به که است این بگیریم نظر در باید که دیگري نکته
        او. داد می گوش پدرش همشاور به و دانست می را اینهم  اسحاق .یستجد" کامال ،همسر

 خواهد هایی توصیه حاقاس براي "مطمئنا و وندش الهام می گیردخدا از، ابراهیم که دانست می
به  است ممکن آنها. یمفرا ده گوش والدین به باید ،گیري تصمیم هنگامب ترتیب، ینبد. اشتد

         ما نهایت، در. احساساتمان خاطر به "، صرفایماز آنها غافل باش ما که نندک توجه اتییجزئ
 .کنیمکمک  درخواست نیز نماپیرامون بزرگان و کشیشان از توانیم می

و  وندخدا اندست توانیم می کنیم، را مرور می اسحاق انتخاب همسر داستان ما وقتی سرانجام،
که مأمور انتخاب همسر براي  ابراهیمخادم  .ببینیمهاي مهم زندگانی خود  صحنه در رااراده او 

  :دنمو دعااینگونه  اسحاق بود

فرما، و در حق سرورم  اي خداوند، خداي سرورم ابراهیم، امروز مرا هدایت«: و گفت" 
  " )12:24 پیدایش( .ابراهیم محبت روا دار

 هستند را به راه درست اش اراده خواهان که را کسانی ،خداوند که دآموز میداستان، بما  این 
 التفات و اهدافش فرامین به که دارد کسانی بهیاري رسانی  به مایلت بیشتر او. دماین می هدایت

  . ندورز می

 .ددر انتظارمان باش پر برکتی ازدواجتا  بنویسد را ما عشق داستاندهیم خداوند،  جازهبنابراین، ا
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 آیا آنچه پدر می کارد، پسر درو می کند؟

  :دنگار می اینگونهبه غالطیان   خود رساله در رسول پولس

 همان بکارد آدمی که آنچه دهد، زیرا فریب را خدا تواند نمی نخورید، هیچکس فریب"
  ") 7:  6 غالطیان. (کرد واهدخ درو را

 براي و خداوندکارهاي شگرف  به سختی زمان در اعتماد نداشتن بدلیل تنها ابراهیم که آن سان
 گناه این روزي که دنمی نمو تصور هرگز زیاد بسیار احتمال به ت،گش دروغبه  خود جان حفظ

 خود شخصی منافعحفظ  لیلبد تنها را زشت عمل این نیز آنها و شد خواهد فرزندانش گریبانگیر
 دروغو فرزندانش  اسماعیل !شد درو فرزندانش توسط کاشت ابراهیم که آنچه .کنند می تکرار
 گناه آن و گفت دروغ نیز اسحاق .دنآور ارمغان به عرب قوم يراب "تقیه"را بنام  مصلحتی گفتن

 دروغدرش دست به دامان نیز بقصد برکت ربایی از پ اسحاق پسر یعقوب بعدهاکرد و  تکرار را پدر
سازي  دروغدر مورد فروختن یوسف پاره تن پدر،  او به یعقوب فرزندانهم  آن از بعد وپردازي شد 

  !را این حدیث مفصل بخوان خود و !کردند

 شهادت خود همسایۀ بر…مبر بباطل را خود خداي نام…" :فرموددر ده فرمان  موسی به خداوند
 ،امروز ما به و خود شاگردان بهموعظه سر کوه  در مسیح عیساي هک بود اینرو از و "…مده دروغ

  : که اینگونه خطاب کرده است

بلکه به سوگندهاي ، اید که به پیشینیان گفته شده، سوگند دروغ مخور و باز شنیده"
گویم، هرگز سوگند مخورید، نه به آسمان، زیرا  اما من به شما می .خود به خداوند وفا کن

اهی خداست، و نه به زمین، چون کرسی زیر پاي اوست، و نه به اورشلیم، که تخت پادش
و به سر خود نیز سوگند مخور، زیرا حتی مویی را  .زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است

، زیرا افزون ’نه‘شما ’ نه‘باشد و ’ بله‘شما همان ’ بله‘پس  .توانی کرد سفید یا سیاه نمی
 ") 37-33:  5 متی انجیل( .بر این، شیطانی است
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  ؟است بوده چرا اسحاق تجلی عیسی
صحه     است عیسیتصویري از  اسحاق که واقعیت این بر 20:11 عبرانیان ی بهتر ازمرجع هیچ

 ).17:19 ،3:15 پیدایش ید بهنک نگاه (است  وعده پسر ما، دهنده نجات مانند اسحاق، .نمی گذارد
  لوقا ،23:1 متی ،14:7 اشعیاآن را با  ونگاه می کنیم  1-5: 21 پیدایش او در تولد معجزهحتی به 

  ؛کنیم مقایسه 35:1

القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال بر تو سایه  روح«: فرشته پاسخ داد"
  ")35:1لوقا ( .س و پسر خدا خوانده خواهد شداز این رو، آن مولود مقد. افکندخواهد 

داي پدر در صلیب چقدر این داستان را به کار خ پدر، طتوس ایثار محراب درقراردادن اسحاق 
  ؛مقایسه کنیم 32:8 نرومیاآن را با  وبنگریم  ،9: 22 پیدایشبه . نزدیک می کند جلجتا با پسر

و که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه ا"
  ")32:8 رومیان( چیز را به ما نخواهد بخشید؟

نظر می اندازیم بیشتر و بیشتر  4:1 انرومی و 17-19: 11 یاندو پسر را وقتی به عبران شباهت 
درکش می کنیم و پازل هاي سیاه ذهن ما رفته رفته روشنتر می شوند تا آسانتر آنها را در جاي 

  .خود قرار دهیم

. ی به خدا تقدیم نموداز روي ایمان، ابراهیم در وقت آزمایش اسحاق را به عنوان قربان" 
هاي خدا را پذیرفته بود، حاضر شد یگانه فرزند خود را به خدا  آري، این مرد که وعده

ابراهیم خاطرجمع   .و گفته بود نسل او از اسحاق خواهد بودبا اینکه خدا به ا  تقدیم نماید،
و را به به عبارت دیگر ا. بود که خدا قادر است اسحاق را حتّی پس از مرگ زنده گرداند

  ")17-19:11عبرانیان (. یافت اي از مردگان باز صورت نمونه
روحِ قدوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب  با رستاخیز از میان مردگان، به سبب"

  ")4:1رومیان ( .یعنی خداوند ما عیسی مسیح .«به عنوان پسر خدا تعیین شد  شد،
   ).9:2 ،19:1 کولسیان مقایسه و ،36:24 یشپیدا ی بهنگاه با(بود  وارثیگانه  و پسر او

  ")9:2کولسیان . (زیرا الوهیت با همۀ کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است"
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  یعقوب

ایمان باعث شد که اسحاق یعقوب و عیسو را برکت دهد و از امور آینده سخن "
را برکت  ایمان باعث شد که یعقوب وقتی مشرف به موت بود، هر دو فرزند یوسف .گوید

- 22:11عبرانیان (. که بر عصاي خود تکیه زده بود، خدا را عبادت نماید دهد و درحالی
21("  

بر اساس نوشته هاي . است اسرائیل ردمم اننیاکاز  و "ربکا" و اسحاق پسر ابراهیم، نوه یعقوب،
 دو مایندهن نفر دواین  .ندبوددوقلوهاي اسحاق و ربکا  عیسوو  یعقوب عتیق، عهد کتاب مقدس در

 عیسو و جوانی آرام و چادرنشین بوده یعقوب .زمان خود بوده اند اجتماعی مانظ از مختلف طبقه
فرزندانی دوقلو براي  که دبه ربکا می گوی وندخدا، ربکا بارداريبهنگام . و پرهیاهو ماهر شکارچی

 به بزرگتر، رادر، بعیسو و بدل خواهند گشت بزرگ یملت به آنها از یک هر د؛یاب می تولد آنها
 . تن در می دهد کوچکترش برادرخدمت 

اشاره دارد به اتفاقی که در زمان تولد براي او رخ  و "اشنه را می گیردپآن که "یعنی  ،یعقوبنام 
  .می دهد

فام  نخستین سرخ. رسید، اینک دوقلو در رحم وي بودند  و چون زمان زایمان رِبِکا فرا"
 ون پوستینی پشمین بود؛ از همین رو او را عیسوبیرون آمد و بدنش سراسر همچ

پس از او برادرش بیرون آمد، در حالی که پاشنۀ عیسو را به دست خود گرفته  .دنامیدن
  ")24-26:25یدایش پ( .نامیدند بود؛ از همین رو، او را یعقوب

به  پسردوازده  و دینا یک دختر بنام فرزندان او،که  داشت فرزندو سیزده  چهار همسر یعقوب
 زبولون، و ایساکار، )آمد دنیا بهمسیح خداوند از نسل او  که( یهودا، ويال ون،شمع بن،ئورنامهاي 

نام داشتند که پسران او تشکیل دهنده دوازده قبیله  یوسف و بنیامین ،تالینف یر،جاد، دان، اش
 .اسرائیل بوده اند
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 ما که هستیم؟ می داند آیا خداوند

جانب عیسو تحت  از ،اش فریبکارانه هاي شیوهاستفاده از  دلیل بهاو . گر بودمکار و حیله  یعقوب،
تنها  بیابان در را خود بناگاه، یعقوب. قرار گرفت و براي حفظ جان خود به بیابان گریخت تعقیب
که  "بیت ئیل"محل در یکی از این شبهاي تنهاییش در . دگردی البان ،شدایی خانه رهسپار ویافت 

دید که  در رویا .دمکاشفه نمو او وند در رویا برخداو به خواب رفته بود،  ر سنگی نهادهیعقوب سر ب
ند و خداوند بر باالي ماینه و فرشتگان بر آن رفت و آمد می ی از زمین به آسمان کشیده شدنردبان

دانش و فرزن او زندگی که دهد می وعده بویعق به خداوند .دمی رانآن نردبان ایستاده و با او سخن 
 )28برگرفته از پیدایش ( .خواهد بخشید برکت را

یعقوب با زرنگی و روشهاي انسانی سعی داشت برکت را از عیسو برباید اما خداوند قبلترها  اگرچه
نخست زاده خانواده اسحاق،  بود که هر چند بنا به سنت، عیسو، این وعده را به مادرش ربکا داده

  . یین کننده جانشین و حامل فرزند وعده استصاحب برکت است اما خداوندگار، تع

 و دو ملت از بطن تو جدا خواهند شد؛ دو قوم در رحم تو هستند :خداوند به او گفت "
یدایش پ( .و بزرگ کوچک را خدمت خواهد کرد یکی نیرومندتر از دیگري خواهد بود

23:25(" 
خداوند طبق وعده اي که . انه نداشتاو را برگزیده بود و یعقوب نیاز به روشهاي فریبکارخداوند، 

می دهد حتی اگر شده در بیابان تنهایی هاي زندگیمان بسراغمان می آید و وعده اش را عملی 
 چه "که ما دقیقا داند می او خود پس،. د و خود فیض می بخشدمایناو خود انتخاب می . می سازد

از افکار و اعمال ما  خدا .رفت دخواهپیش  چگونه مانزندگی که گوید می ما به و یمسته یانکس
باخبر است اما با صبر و حوصله ما را می نگرد و در هنگامی که به صالح ما بداند نقشه اش را بر ما 

شاید رویایی اتفاق بیفتد و شاید نبی را براي بیدار  می کند، شاید مکاشفه اي رخ دهد، آشکار
تا نقشه توسط او عملی شود نه  س صبور باشیمپ. کردن ما و اطالع از وعده هایش بر ما فرو فرستد

  .خود ما
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 نیازي دارد؟ ما به یاري رسانی براي تحقق وعده اش آیا خداوند

 که است جالب. دصورت خواهد دا کاري که بود داده وعده وندخدا ،ابراهیم و یعقوب داستانهاي در
زودتر به  بتوانند تا ندرسان باشرا یاري  وندخدا  زعم خود، بهتا  گیرند می تصمیم آنها از یک هر

 همسر با انتخاب هاجر بعنوان کرد سعی ساره ،ابراهیمدر داستان . نندرخت عمل بپوشا شانرویای
 ،اوتا گشت  سبب ،ابراهیم یانزندگ اتفاق در این. زودتر فرزند وعده را ببیند ،ابراهیم براي دوم

و کاري خارج  کنیم نقض را ونديخدا اصول نباید هرگز ما. را در مجادله بسر ببرد شزندگی مابقی
 .یمرسان انجام به او ارادهاز 

. ندرسا یاري وندخدا بهبریاید و اینگونه  برکت با حقه بازي از برادرش، دنمو سعی نیز یعقوب
 دنبال می خواست با روشهاي انسانی خود و با یعقوب اما اشتد کنترلوند همه چیز را در خدا

وندش یاري رساند تا وعده اش در قبال یعقوب را زودتر تحقق خدابه  اش، هاحمقانکردن ایده هاي 
  )8(.بخشد

شاید دري  ،گاهی در زندگی براي رسیدن به هدفی دست و پا می زنیم، این در و آن در می کوبیم
 دي شویم، غافل از اینکه آن در، درکه براي ما نیست را باز کنیم و از آن در وارد رویاهاي خداون

وعده خداوندي تضمین زمانی دارد و نیازمند . اي ما و وعده هاي پروردگارمان نیسترویاه
 .خود را در آغوش او رها کنیم. شکیبایی و اعتماد است

و  اطاعت از ما، اوتنها . نداردبه یاري رسانی  نیازي نزندگیمابراي تحقق وعده هایش در  خدا
  .می خواهد و بس نبرداريمافر

 

 است؟ ردهسپ فراموشبه  ما را وندآیا خدا

 راش انفرزند وند هرگزخدا که در می یابیم ،کتاب مقدس داستانهايو کلمه به کلمه خط به خط  از
 که کنیممی  تصور گاهی با گذر زمان ما و ددار جریان ما زندگی در زمان. کند نمی فراموش

  انصاف هستیم، نه؟چقدر بی . استبه ورطه فراموشی سپرده  ما در قبال را شیها وعده وندخدا
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 گفت او به خداوند وقتی و بود سال در انتظار تولد اسحاق، فرزند وعده اش چهار و بیست ابراهیم
 .ابراهیم به روي در افتاد و خندید ،آورد داهخوي بدنیا فرزندبراي تو  ساره که

 اش انوادهخ از سال، بیست. دنمو خدمتسالها  را البانخود،  دایی شریر، و مکار مرد، آن یعقوب
 مدت این تمام در. نیز جان سپرده بود مادرش و گشته بود پیر پدرش زمان آن در. گشت جدا

براي رسیدن به همسر دلخواهش، راحیل چهارده . ، او روزهاي سختی را سپري می کردطوالنی
راي او بسان خودش حقه باز بود و خداوند از طریق البان بنیز البان . سال چوپانی گله البان را کرد

  ."دست باالي دست بسیار است"درسی آماده ساخته بود، 

را براي  بلکه ما ده،سپرنی راموشرا به ف وند ماخداکه  یممطمئن باشسپس و  یمصادق باشباید 
الزم بود یعقوب درسهایی از  .می سازد یش ساخته و پرداختهاهتحقق وعده و تکمیل نقشه 

 . مطبوع خداوندش گردد زندگانیش بگیرد، اگر قرار بوده پادشاه

 فراموش را ما وند ممکن استخدا که کنیم احساس توانیم می ،دست ایناز  هایی زمان طول در
و ایمانداران به یگانه  نکرده فراموش افرزندانش ر او هیچگاه باشیم داشته یاد به باید ماا. باشد کرده

آنها را به شبانی عادل سپرده د و ماینوسفندان گمشده یک به یک پیدا می فرزندش را همچون گ
  :عیسی می فرماید .است

آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به . گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند"
پدر، مرا از این  .آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان. خواهند داد صداي من گوش فرا

  ")16-17:10یوحنا ( .آن را بازستانمنهم تا  دارد که من جان خود را می رو دوست می
  :پس بیاد داشته باشیم که

 ") 1:23مزمور( .محتاج به هیچ چیز نخواهم بود خداوند شبان من است؛ "
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 برنامه اي دارد؟ ما زندگی براي آیا خداوند

 برنامهاما از عظمت و کیفیت  بود، الباندر حال خدمت به  سال بیستبراي  یعقوب حالیکه در
روزي  رانقشه  آن و داشت عالی اي نقشهبراي او  وندخدا. بود هنشد براي او چیزي کاسته خداوند
 )8( .دنیارس انجامبه  نیز آن را و دهد برکت را یعقوب که بود داده وعده وندخدا. کرد تکمیل

 دارد اي برنامهنیز  شمازندگی  براي داشت، نقشه یعقوب زندگی براي وندخدا که همانگونه درست
افکار خداوند . این برنامه، برنامه اي معمولی نیست بلکه برنامه ایست عالی و بی نظیر "طمئناو م

  .همانند افکار ما نیست

هاي من  هاي شما طریق گوید که افکار من افکار شما نیست و طریق زیرا خداوند می "
شما و  هاي هاي من از طریق زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریق. نی

  ")8-9: 55اشعیا . (باشد افکار من از افکار شما بلندتر می
  : دماینن می اینگونه بیا دنیاعیسی مسیح دلیل آمدن خود را به این 

  ".)10:10یوحنا ( ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم من آمده"
 

  کردنش بر ما دنبال می کند؟ هدفی از مکشوف آیا خداوند
 با او که همانطور. پرده بر می دارد وندخدا با یعقوباز نبرد  ،24-30: 32 پیدایش در قدسم کتاب
به  یعقوب اما ،برود از نزد یعقوب او که است آن زمانبدو گفت که  وندخدا د،کر می مبارزه وندخدا

 در ییبه جا را ما خواهد می خداوند. دهد برکت را اوزمانیکه  تا ددا نمی این اجازه را شخداوند
 اجازه ما به او. باشد دیگري چیز هر از تر مهم او با ماجدید  رابطه که جایی د،وارد کن نزندگیما

 بهرخ به رخ و کوچه به کوچه  و یموبر پیش بهو نفسگیر با او  طوالنی مبارزات طریق از تا دهد می
  )8(.باشیم او دنبال

براحتی از دستش  ،هاي جدایی می یابیموقتی او را بعد از این سال ،او می خواهد همچون یعقوب
زیرا عیسی می گوید  ،ندهیم و قدرش را بدانیم، جاللش دهیم، شکرش کنیم و با او دمی بیاساییم

 .د تا به ضیافت باشکوه پدر بپیوندیمماینلی فقط در اوست و از ما دعوت می که آرامش و تس
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متی . (شما آرامی خواهم داد بیایید نزد من اي تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به"
11:28 ("  

 "وندخدا شاهزاده"نام او  معنی. "اسرائیل"خداوند در این دیدار به یعقوب نامی جدید بخشید، 
. شدک میبه یدك  شکوه با را نام این او! است وندخدا نهایی شاهزاده عیسیباید بدانیم که . است

 .است ي پدرخدا واقعی "اسرائیل" ،عیسی

را  اسرائیلخود یعنی  نام عیسی! بود )واقعی اسرائیل(عیسی  با مبارزه حال در یعقوب، بیت ئیل در
یادگاري هاي  .همیشه یادگاري بجا می گذاردخود با ما، زیرا خداوند از دیدارهاي  ،بدو بخشید

تا  ،ودران او که قویترین استخوان بدنش بیعقوب در این دیدار نام جدیدش بود و شکسته شدن 
یعقوب نیز همچون پولس هر بار که به . ز یاد نبرد که خداوند قویترین و قادر مطلق استهرگز ا

  :ضعف خود می نگرد بخاطر خواهد آورد که خداوندش در آن دیدار به او گفته

اول ( .گردد فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می مرا گفت، "
 ")9:12قرنتیان 

  

 باشیم؟جزئیات ز خداوند می گیریم، باید کماکان نگران آیا وقتی دستور ا

 این البته .که باید به موطن خویش بازگردد گفت بدو و آمد یعقوب بار دیگر به دیدار وندخدا
یعقوب از خدمت البان حقه باز به تنگ آمده بود و . خواست می یعقوب که بود چیزي همان "دقیقا

 گیرد می تصمیم یعقوب که امیهنگ. می باید، آموخته بود چیزهایی را که "در این امتحان ظاهرا
به خانه  او که نداخبر کنب را وعیس تا فرستد می را مردانش از يباز گردد، تعدادپدري  خانه به تا

   ."تروزي تو را خواهم کش": بود اینه او گفته بود ب وعیس که يکلمه ا آخرین. گردد می باز

: ندرا به یعقوب رساند پیام این ند،گشت باز با عیسو دیدار از فرستادگان یعقوب که هنگامی
 گرفت تصمیم آن، جاي به اما د،کن فرار توانست می یعقوب» .استدر راه  نفرچهارصد  با تبرادر«

 .دگرد مواجه مردانش و وعیس با و دماین اطاعت وندشخدا از که

او اطاعت نمائیم و مطمئن باشیم  وقتی دستور خداوند را مبنی بر خدمتی دریافت می کنیم باید از
شاید . ستدر این کار ا هیچ خطري ما را تهدید نمی کند و اگر اتفاقی هم رخ دهد این اراده او
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اما بیاد داشته باشیم پولس آن رسول شجاع و سخنور کتاب مقدس  ،مردن باشد ،بدترین اتفاق
  :اینگونه از اررزش زندگیمان در مسیح عیسی سخن گفت

 ")21:1فیلیپیان ( .ودرا زیستن مسیح است، و مردن، سم"

همچون یعقوب دگرگون . خداوندي باز نخواهد داشت اتدستوراز هیچ چیز ما را از فرمانبرداري  
را با سیصد سرباز و چند  "جدعون"خداوند . حتی از تهدیدهاي برادر نخواهیم هراسید ،شده

با استخوان  را "شمشون"مشعل، کوزه و شیپور به جنگ چند صد هزار سرباز دشمن فرستاد و 
و نوازنده چانه االغی به جنگ هزار فلسطینی فرستاد و داود، نوجوان الغر و ضعیف الجثه، چوپان 

غول پیکر رهسپار  "جلیات"با  چند قلوه سنگ به نبرد تن به تنفالخن و  شائول پادشاه را با یک
  .دهنده اوست، پس ما را از چه باك است وقتی دستورانیدردگ

  ")31:8رومیان ( ست؟ضد ما کیسچه  ،اگر او با ماست"
 خاطرب اما بود، نافرماناز زمانها  بسیاري در ، اگر چهیعقوبم که مایندر پایان باید این نکته را بیان 

 .دیید رسانوده شده از عیسو را براي او به تأرب برکتوند خداباالخره  ،از دستورات خداوندي اطاعت
اما خداوند بعد از زمانهاي انتظار . زندگانی یعقوب بود در واقع انتظار، یکی از بخش هاي بزرگ

بزرگ، برنامه اي عالی را براي انسان به نمایش می گذارد و امضاي خود را بعد از سکوتی طوالنی 
  .نقش می زندبر حیات انسان 

قوم از  خروج ،سیالب ویرانگر آفرینش، :در کتاب مقدس اینگونه است وندخدا انگیز شگفتکارهاي 
 بین. حمسی رستاخیز ثانویه سپس واز مردگان  مسیح رستاخیز تبعید، یهودیان از بازگشت ،مصر

و  مدت طوالنی وقایعاین  ندر میا! دارد وجود زیادي زماناختالف  رویداد، شش این از یک هر
 سکوت. است انسانهاي گمگشته بوده هدایت زمانهاي بین آنها، همیشه برنامه اي عالی براي

 .استبوده با نقشه هاي عالی همراه اره هموخداوند 

اعتماد و از او  او به زندگی خود دشوار شرایط در ما اگرالبته  ،داد خواهد برکت را ما خداوندپس 
تا  و است محبت خداوندرا به رسمیت بشناسیم، زیرا و وعده هاي زمانی کنیم و انتظار  اطاعت

 . دیمانداران وفادارش خواهد نمونثار ا را هایش نعمت ،یعقوب همچون زندگی پایان

 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNy_yLvq3cAhXKY1AKHUNyB8EQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bible.com%2Ffa%2Fbible%2F118%2Fphp.1.21.nmv&usg=AOvVaw3HNP7JkEIyh136lR1JizGe
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  یوسف

از راه ایمان، یوسف در پایان عمر خویش درباره رفتن اسرائیل از مصر سخن گفت و به "
  ")22:11عبرانیان ( .آنان دستور داد با استخوانهاي او چه کنند

بقیه از میان تمام پسران یعقوب، بیش از فرزند اول راحیل، همسر عاشق پیشه یعقوب بود و  یوسف
د ح از بیشبه او  برادران دلیل، همین به وو در چتر حمایتی او قرار داشت  پدرش عالقه مورد

که برادرانش بدور او بشکل بافه هاي گندم  بود هایش دیدهرویا در یوسف. دمی ورزیدن سادتح
نون لجام جمع شده و تعظیمش می کنند اما او غافل بود که این رویاها، برادران را تا حد ج

  :که دماینمی  یادآوري پیروانش به عیسی جدید، عهد در .گسیخته و دیوانه می سازد

  ")6:7متی ( .مرواریدهاي خود را پیش خوکان میندازید"

برادران  متوجه می شویم که 50تا  37با نگاهی به داستان زندگی یوسف در پیدایش از باب  
، بلکه به خون او نیز تشنه بودند و مترصد ندنبود قائل یارزشبرایش نه تنها بواسطه خاص بودن او، 

 هدن می ما قلب بر را خاصی چیز اغلب خداوند .فرصتی کوچک براي انتقام جویی از یوسف بودند
یوسف مراقب مرواریدهاي  .گذاشت اشتراكولی این بدان معنا نیست آن را باید با هر کسی به 

 .خود نبود

  

  جایگاه امید در زندگی مسیحی کجاست؟
 شدن فراموش زنا، انجام به اتهام برادران، توسطدر زندگی یوسف کم نبودند؛ فروخته شدن  هابال

 هايزمان رفته دست از ،ه بودداد برکتدر زندان با تعبیر خوابهاي خود  را آنها ،او که کسانی توسط
 معنا نبدا این البته .دگرد غرق تلخکامی و ناامیدي در توانست می راحتی به یوسف. زندان در زیاد
در تک تک  را درد و عدالتی بی عمق یا بود نکرده تجربههرگز  را احساسات این او که نبود

و از خداوند  داز پاي درآورن را او تا نداد اجازه ها ناکامی این به او بلکه ،می کردن سسلولهایش ح
 .ناامیدش کنند
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وسف بر تن زخمی خود حس که سالهاي سال از ی یخشم برادران یوسف، در اوج عصبانیت و در
. دفروختن يمصرتاجران خوش شانس  به عنوان برده بهدر سن هفده سالگی  او را ،می کردند

     شیطان، فرزند مورد عالقه یعقوب را که حس می کرد حامل فرزند وعده است از مسیر خارج 
د و این قسمت از یوسف استفاده کر براي دهکنن ناامید ظاهر به وضعیت این از وندخدا می کرد و

باز . گردید وندم برگزیده خدال به نقطه عطفی در تاریخ زندگی قوتبدی ،زندگی یوسف خوش سیما
 .هم خدا گفت نور بشود و اینگونه شد

. شد دستگیر  و حتی به آن فکر ننموده بود، بود دهنگردی مرتکبهرگز  که جرمی به مصر در یوسف
 چیز هیچ. یافت زندان دربناگاه خود را تک و تنها  بلکه ،شد فروخته بردگی به تنها نه بنابراین

 چیزهایی اوقات گاهی. دنمو می اینگونه تصور اوحداقل  یا کرد نمی کار برنامه براي یوسف طبق
    با خود در خلوت  وبالی بعمل آوریم قکه نمی خواهیم از آنها است افتد می اتفاق ما زندگی در

نه محال  د؟ماین استفادهاز من  مندگیبغرنج ز شرایط این در ندتوا می خدا چگونه«: یمگوی می
  . و سخنان ناامید کننده اي از این دست ».من دیگر غرق شده ام. است

تا  دبفرست جایی به را اومی خواست  خدا. نبودند تصادفی ،یوسف یزندگ اتفاقات پیرامون اما
 .برگزیده بوددگرگون نماید و او واسطه نجات آن قوم  را سرنوشت قومی

وند خدا هاي وعده به امید ید،بیای "زندان" دربناگاه  را خود اگر حتی: پیام ساده و شفاف است
 .ندهید دست ازهرگز  را امین

 چیز همه خداوند اما ،پایمال شده بنظر می رسیدند ،حساس زمان این در "احتماال سفوی رویاهاي
 و اش زندگی نهایت در تا دنمو استفاده فاز یوس زندان در او. به خیریت دگرگون ساخت را

 .دهد شکل را اسرائیل ملت کل زندگی همچنین

ي، مایه خداوند محضر کنند، می زندگی و ایمانی راسخ اعتقادیوسف با  ناسب که کسانیتمام  براي
اتفاق  ایشرب هابار که یوسفزندگی  شرایط تریندر بد .بخش روح و روان آنهاست آرامشو  تسلی

به نقل از . (او را نوازش می داد و کامیابش می ساخت بود، وند هر لحظه در کنارشخدا  بود،افتاده 
  ) 23 و 21: 39 پیدایش
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تنها جوابش  کرد؟ غلبهتاب آورد و بر آنها  نکردنی باور اتآزمایش چنیندر برابر  او چگونهاما 
  "خداوند فیض": اینست

و فیضی که او نصیب من گردانید  اما بوسیله فیض خدا آنچه امروز هستم ، هستم "
بیهوده نبود ، زیرا من از همۀ ایشان بیشتر زحمت کشیدم گرچه واقعأ من نبودم بلکه 

 ") 10:15قرنتیان  اول  ( .فیض خدا بود که با من کار می کرد

کماکان در  ،بدور باشی ات خانهفرسنگها از  اگر حتی که کسیبه  بود، تکیه کرده پدر خداي به او
ش را به توست، حتی اگر در سختترین وادي هاي زندگی افتاده باشی، اوست که بناگاه دست کنار

د، حتی اگر در آبهاي عمیق اقیانوس هاي خودخواهی و جهالت باشی، اوست ماینسمتت دراز می 
 .که به نام صدایت می زند و فرا می خواندت

  :زیرا امیدش را از دست نداد یوسفپس 

  ")2: 39 پیدایش... ( بود یوسف با خداوند"

حقیقت، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید؛  در او جاي گرفتید، آنگاه که پیامشما نیز "
 ")13: 1 افسسیان(هر شدید،  موعود م القدس چون ایمان آوردید، با روحو در او نیز 

 خود اهر به ایمان باو و یوسف این را درك کرده بود  است العاده فوق برتري یک خداوند حضور
  .دگرد مصردر  قوم برگزیده رکتتا مایه ب ه بودوند بستخدا خدمت بهکمر  و دادمی  ادامه

 و شادي به اندوه و غم تبدیل در يخداوندقدرت بی بدیل  گرنشانسراسر  ،یوسف یانندگآري، ز
 .یوسف امید را براي ما معنا می یابد .حیات بود و ایجاد تغییر در زندگانی نفسلمس واقعی 

آیا می دانستید کوتاه ترین باب کتاب مقدس . نه به انسانباشد به خدا همچون یوسف باید مید ما ا
می باشد و وسطی ترین باب کتاب مقدس  119و بلندترین باب کتاب مقدس مزمور  117مزمور 

می باشد که  118:8می باشد و وسطی ترین آیه کتاب مقدس  118 مزمور بین این دو باب، مزمور
بزرگی می خواند و این آیه وسطی کتاب مقدس یک حقیقت  1188اد بابهاي کتاب مقدس با تعد

  :را آشکار می کند

  ".به خدا پناه بردن بهتر است از امید بستن به انسان "
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که تحت هیچ این آیه را در اینجا بعنوان قلب کتاب مقدس قرار داده تا بما بفهماند  "خداوند عمدا
  :، زیراود را به او از دست دهیمشرایطی حق نداریم امید خ

داشتن آکنده سازد تا با قدرت  خداي امید، شما را از کمال شادي و آرامش در ایمان"
 ")13:15 رومیان. (س، سرشار از امید باشیدالقد روح

  

  ؟چگونه یوسف توانست از بند وسوسه ارتکاب به گناه رها گردد

ولی یوسف جامۀ » !همبستر شو با من«: همسر فوتیفار جامۀ وي را گرفت و گفت"
  ")12: 39 پیدایش( .خویش را در دست او واگذاشت و گریخت و بیرون رفت

سف بهنگام وسوسه شیطان، گناه کردن در این لحظه را خیانت به خداي خود می داند و این وی
  ) 9: 39 شپیدایبه نقل از . (بود ترسخدا  او. گناه انسانی را با گناه در محضر خداوند یکی می داند

و جدایی ابدي از روحانی یعنی ترس از داوري شدن، مرگ  وندبراي یک بی ایمان، ترس از خدا
متفاوت  بسمعنایی  وند،خدااز اما براي یک ایماندار، ترس ). 31:10عبرانیان و  5:12لوقا (خداوند 

که نوعی احترام مسیحی از خداوندگار خود، به معنی وحشت از او نیست، بل ترس یک ایماندار. دارد
  .به ذات اقدس خداوندي است که هیچ گناهی را بر نمی تابد

مزمور ( .فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، ایشان را می رهاند "
7:34("  
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  :خداترسی را به زیبایی به تصویر می کشد ،عبرانیاننویسنده 

بیایید خدا را از صمیم قلب پس حال که ملکوتی تزلزل ناپذیر نصیب ما خواهد شد، "
زیرا خداي ما . سپاس گوییم و او را چنانکه سزاوار است، با خوف و احترام خدمت نماییم

  ") 28-12:29عبرانیان ( .آتشی سوزاننده است
است که یوسف در هنگام  یهمان ترس "، دقیقاکه او از آن سخن می گوید این خوف و احترام 

همیشه تسلیم  پس بسان یوسف،. زلیخا، آن را لمس می نماید ورود شیطان به زندگیش از طریق
 .تا او از ما خشنود باشد یمباشخالق جهان 

  : اینگونه می گویدامثال سلیمان در 

  ")7:1امثال ( .نخستین قدم براي کسب دانش، خداترسی است"
         نشود، که ما ندانیم خدا کیست و ترسی ناشی از احترام در ما نسبت به او ایجاد تا وقتی 
حقیقی و اینکه خداوند با شناخت تنها  ،حکمت حقیقی. یمدرك کنمی توانیم حکمت حقیقی را ن

  .است، بدست می آید پارساعادل و مقدس، بدانیم او پاك، 
 

  آیا یوسف با تکیه بر تواناییهاي خود به اقتدار رسید؟
تی از ایمان در دهاش بود و با اینکارزندگی  نامالیمات وزش باد به هنگامه ایمانیوسف فاتح نبرد 

جدایی از پدر و مادر و  اندوه و غم در افتادن جاي به. تداشرا بهمراه  زندگی خود براي دیگران
 ده پدر طی نمود و ردايبه ارا مصر دررا  افتخاراو قله هاي  ،ونديخدا قدرتبا توکل بر  ،کسانش

    با تکیه بر خداوندش کامیاب و پیروزمند  که یوسف ندبود شاهد دیگران. پادشاهی بر تن کرد
 تفسیربهنگامه  وند یوسف،خدا قدرت به فرعون حتی). 3:39 پیدایشبه نقل از ( د و بسیمی گرد
  ) 38-39: 41 پیدایشبه نقل از . (اذعان می دارد و سر تعظیم فرو می آورد رویایش

شیده در راه خالقش بدو بخو از قدرتی که  در جهت جالل خداوند بود ،یوسفتمامی کارهاي 
که بگوید تنها او خداست و اینها همه از  صحیح استفاده می نمود و هیچ ترس و ابائی نداشت

او بواسطه سرانجام سکانس آخر زندگی یوسف فرا می رسد و . برکت او در زندگی من است و بس
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یل خود در مصر تکیه نی نه به مدر جهت اراده پدر آسما قدرتاریکه  به این شجاعت مثالزدنی اش
  . دنزمی 

هاي خود هرگز نبایستی غره  پس ما نیز به توانایی ،هاي یوسف نتیجه لطف خالق بودتوانایی 
  . ، نه منافع شخصیسود ببریمآسمانی تنها براي جالل پدر  ،از این استعدادهاما بایستی  .شویم

  

  د؟با راههاي ساده، خداوند را شکرگذاري نمو چگونه می توان
 انتخاب نمود و بدین خود یانزندگ رکار خداوند د انعکاسجهت  در را فرزندانش یاسام ،فسیو

  . به نمایش گذاشت شخداوند خود را در قبال شناسی حقگونه، 

خدا تمامی مشقت من و همۀ خانۀ «: نامید، زیرا گفت یاش را منَس زاده وسف نخستی"
خدا مرا در «: ، زیرا گفتنامید فرایِممش را ااو پسر دو .پدرم را از یاد من برده است

  ")51-52: 41 پیدایش( .تمذلتم بارآور ساخته اس سرزمین
شاید از نظر ما این یک کار ساده و پیش پا افتاده باشد، اما یوسف بهر طریقی می خواست 

  .خداوندش را یاد نماید

با . نمائیم گذاريشکر شریوفادا براي راوندمان خدا به هر طریقی، هر چند ساده توانیم مینیز  ما
کارهاي کوچک هم می توان دل خداوند را شاد نمود اینگونه به خداوندمان بگوییم که قدردان 

  .محبتهاي بی دریغ او هستیم و تنها به این وسیله می خواهیم او را یاد کنیم

   

  از جانب خداوند باشند؟ما، آیا ممکن است درد و رنجهاي زندگی 
. دماینبراي تقویت ایمانمان استفاده می  ،هاي اتفاق افتاده در زندگی ما رنج و درد ازگاهی  وندخدا

از رنجهاي جانکاه زندگی او،  وندخدا کهبرداشت کرد  یوسفزندگانی  حقایقمثال آن را می توان از 
و او در ابتدا تنها هویت فرزندخواندگی خداوند را  دراي رساندنش به مدارج باالتر استفاده نموب

با موفقیت و تداوم در خدمت صادقانه به . ت اما با تحمل این درد و رنجها، خدمت را آغاز نمودداش
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 با وندخدا اما ت،تنها تلخی و مرارت اس ما گاهی تجربیات. پادشاهی رسید اربابش، به هویت
بعدها همچون . دماینرا به زندگانی ما وارد می  شکوهو  برکتدردهاست که  نهمی از استفاده

تا از  اموریتی بزرگ روانه ساختهف خواهیم فهمید که خداوند ما را پیشاپیش براي انجام میوس
  )20:50پیدایش و 5-6: 45 پیدایشبرداشت از ( .طریق ما هدف نهائی خود را به انجام برساند

  

 عیسی در عهد عتیق   تجلی یوسف

زندگی عیسی مسیح دارند؛  به عقیده زندگی دو تن از انبیاء عهد عتیق، شباهت بسیار زیادي به
  . اسحاق و یوسف

 میان به سخناز آنها  پیدایش کتاب در که بزرگی قدیس هفت ازمی گوید که  هایمرز. ل. ر دکتر
 و یعقوب ق،ااسح ابراهیم، نوح، هابیل، آدم، از عبارتند نفر هفت آن. آنهاست آخرین یوسف رفته،

  )9(.است شده تهنوش یوسف درباره همه از بیشتر پیدایش در. یوسف

 :مسیحعیسی  از است تصویري یوسف کهد مایناثبات می  هایمرز. ل. ر به زعم دکتردالیل زیر 

 :وار رخ داد معجزه دو هر تولد -1

 آبستن و گشود را او رحم خدا فرموده، اجابت را او دعاي و آورد، بیاد را راحیل خدا پس"
  ").22-24:30 پیدایش( نامید یوسف را او و... بزاد پسري شده،

 خدا دخالت با که بود معجزه یک شکل این به یوسف تولد" است، گفته گی مک ورنان. ج دکتر 
 معجزه یک یقیناً او تولد. شد متولد باکره مریم از هم خداوند عیساي. گرفت انجام دعا به پاسخ در
   )10( "!بود

 :گفت باکره مریم به فرشتهاز آن سو 

 آنجهت از افکند، خواهد سایه تو بر اعلی حضرت قوت و آمد خواهد تو بر القدس روح"
 ").35:1 لوقا( شد خواهد خوانده خدا پسر مقدس، مولود آن

 :بودند برخوردار پدرانشان ویژه محبت و مهر از هر دو -2
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 پسر او که زیرا داشتی، دوست بیشتر خود پسران سایر از را یوسف ،]یعقوب[ اسرائیل"
  ")3:37 پیدایش( .بود او پیري

 که شد شنیده خدا صداي آمد می بیرون آب از حالیکه در گرفت، تعمید عیسی وقتی "
 ")17:3 متی( .خشنودم او از که من، محبوب پسر است این" گفت، می

 :آغاز نمودند سالگی سی سن در را خود دنیوي ماموریت هر دو -3

 دایشپ ی(.بایستاد مصر پادشاه فرعون، حضور به که وقتی بود ساله سی یوسف "
46:41("  

 .بود گذشته عمرش از سال سی حدود در کرد شروع را خود ماموریت عیسی وقتی"
 ")23:3 لوقا(

 :گرفتند قرار برادرانشان تنفر مورد هر دو -4

 خاطر به پس »شد؟ خواهی ما فرمانرواي و پادشاه تو کنی می فکر آیا«: گفتند برادرانش"
 پیدایش( .شد بیشتر او از آنها نفرت بود کرده تعریف آنها براي و دیده یوسف که خوابی
8:37(" 

  :گفت جدید عهد در عیسی

 ما: بگویند تا فرستادند نمایندگانی او سر پشت نداشتند خوشی دل او از که هموطنانش"
  ")14:19 لوقا( .کند حکومت ما بر مرد این خواهیم نمی

 :گرفتند قرار برادرانشان دسیسه مورد هر دو -5

 را او تا چیدند توطئه برسد آنها به اینکه از قبل و دیدند دور از را] یوسف[ او برادرانش"
 ")18:37 پیدایش( .بکشند

 خوانیم، می جدید عهد در
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 و شدند جمع اعظم کاهن قیافا قصر در قوم مشایخ و کاهنان سران وقت همین در"
- 4:26 متی( .برسانند قتل به کرده دستگیر حیله با را عیسی چگونه که کردند مشورت

3(" 

 : شدند فروخته نقره سکه چند به هر دو  -6

 گذشتند می آنجا از عرب تجار از برخی. انداختند چاهی درون به را او یوسف برادران
  ")28:37 پیدایش( .فروختند اسماعیلیان به نقره سکه بیست قیمت به را او" پس

 را نقره هسک یس آنان ؟ داد خواهید چه من به کنم تسلیم شما به را عیسی اگر گفت و"
 ")15:26 متی( .دادند او به شمرده

 اعراب به را او یوسف برادران اینکه از بعد، داشتند آلود خون رداهاي هر دو -7
  :فروختند

  ")31:37 پیدایش( .کردند فرو بز آن خون در را یوسف رداي و کشتند را بزي آنها"

 و برداشتند را او ايلباسه کردند، میخکوب صلیب به را عیسی سربازان اینکه از پس"
 که او پیراهن ولی برداشت را آن از قسمت یک سربازان از یک هر و کردند قسمت چهار

 ").23:19 یوحنا( .ماند باقی بود شده بافته یکپارچه پائین تا باال از و نداشت درز

 :بودند جدا برادرانشان از زیادي مدت هر دو -8

 مسیح. نشد دیده دیگر سالها براي شد، فروخته رمص به یوسف اینکه از بعد": گفته گی مک دکتر
 یعنی – "بازگردد اینکه تا بینند نمی را او دیگر که گفت شاگردانش به او. کرد صعود آسمان به

 )10( .او ثانوي بازگشت

 نوعی که فروختند، مصر به برده بعنوان را یوسف :رفتند فرو تاریکی به هر دو -9
 :شد موم و مهر اي مقبره تاریکی در عیسی جسد. آید می حساب به مرگ و تاریکی
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 بمیرد، تا انداختند چاهی داخل به و درآورده او تن از را یوسف جامه" گفته، هان دي. ر. م دکتر
 قبر از قیام یکشنبه صبح در عیسی که همانطور – "آمد بیرون زنده مرگ مکان آن از او ولی

  )11.(برخاست

  :گفت داود

 که گذاشت نخواهی را خود قدوس و کرد، نخواهی ترك واتام عالم در را جانم زیرا"
   ").10:16 مزامیر( .ببیند را فساد
 هم و یوسف هم نتیجه در. گفت را ینهم مسیح به راجع 31:2 رسوالن اعمال در رسول پطرس
 .برخاستند آمده بیرون مرگ از و رفتند فرو تاریکی به عیسی

 نقره سکه بیست به یوسف آنکه از بعد: شدند بدل عالم دهنده نجات هر دو به -10
  . شود می غنی بسیار دو هر نمادشناسی آنجا در. شد فرستاده مصر به شد، فروخته

 سال هفت آن، از بعد و. آید می مصر زمین تمامی در بسیار، فراوانی سال هفت همانا" 
  ")29-30:41 پیدایش( ساخت، خواهد تباه را زمین قحط، و... آید پدید قحط

 کرد خطاب "است وي در خدا روح که مردي" را او که گرفت قرار یوسف تاثیر تحت انچن فرعون
 بعد دوم مقام که نمود منصوب خود یصدراعظم به را او فرعون سپس ).41:38 پیدایشبه نقل از (
 فراوان آذوقه فراوانی سال هفت زمان در که واداشت را مصر مردم یوسف. داشت را فرعون خود از

 .رسید فرا قحطی سال هفت سپس .کنند انبار

 و. برآوردند فریاد فرعون نزد نان براي قوم شد، قحط مبتالي مصر زمین تمامی چون و"
 قحط، پس. بکنید گوید، شما به او آنچه و بروید یوسف نزد: گفت مصریان همه به فرعون
 فروخت، می مصریان به کرده، باز را انبارها همه یوسف و گرفت، فرو را زمین روي تمامی

 مصر به یوسف نزد غله خرید جهت به زمینها همه و. شد سخت مصر زمین در قحط و
 ")55-57:41 پیدایش( .شد سخت زمین تمامی بر قحط زیرا آمدند،

 .گردید عالم دهنده نجات یوسف پس
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  موسی

وقتی موسی متولّد شد و والدینش دیدند که او کودك زیبایی بود، آنها از روي ایمان او "
ایمان . را مدت سه ماه در منزل پنهان کردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسیدند

بودن » پسر دختر فرعون«باعث شد که وقتی موسی به سن بلوغ رسید، از مقام و لقب 
ها با اقوام خدا را به لذّتهاي زودگذر گناه  و تحمل سختی نظر نموده آن را رد کند صرف

تر از گنجهاي مصر دانست، زیرا  خاطر مسیح را ثروتی عظیم ري بهننگ و خا. ترجیح دهد
ایمان باعث شد که موسی مصر را ترك کند و . او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود

که خداي نادیده را همیشه در جلوي چشمان  از خشم پادشاه نهراسد، زیرا او مانند کسی
موسی فصح را برقرار نمود و خون را پاشید به وسیله ایمان،  .بیند ثابت قدم بود خود می

  ")23-28:11عبرانیان (. تا فرشته مرگ، نخستزادگان اسرائیل را نکشد
  :معنی نام او اینست. است مقدس کتاب در شده رها فرزند اولین موسی

خروج ( «.او را از آب برکشیدم«: نام نهاد زیرا گفت  دختر فرعون کودك را موسی"
10:2(" 
. داو برگزی پرستاريبراي  را موسی مادر داد، نجات نیل رود از را او اینکه از پس فرعون دختر

و براي پنهان  دیک مصري ش تلدر عنفوان جوانی بخاطر دفاع از یک عبرانی مرتکب ق موسی
و به کردن خود به بیابان گریخت و به چوپانی مشغول گشت و در این زمان ها بود که خداوند بر ا

  .او را براي نجات قوم ستمدیده از مصر برگزید و دزان مکاشفه نموشکل بوته اي سو
خداوند در روزهاي واپسین عمر موسی در  .بودنبی و پیام آور قوم بنی اسرائیل  بزرگترین موسی

  : مورد او اینگونه می فرماید
تا کنون پیامبري همچون موسی در اسرائیل برنخاسته است که خداوند او را رو در رو  "

 ")10:34 تثنیه(خته باشد، شنا
 برده و ستم و ظلم از یک طرف شاهد. زندگی موسی از فراز و نشیب هاي بسیاري برخوردار است

عجین  خودخواهی کلمه اي بنام با اویعنی اسرائیلیان است و از سوي دیگر زندگی  خود قوم داري
از سوي دیگر ما شجاعتی  .تربیت می شود فرعون دختر در دربار فرعون و توسط او می شود، زیرا

بی حد و حصر را در زندگی او می بینیم، وقتی با فرعون به مقابله می خیزد، از سوي دیگر ترس را 
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از یکسو . می بینیم، آن هنگام که به سبب قتل سرباز مصري پا به فرار می گذارد اودر وجود 
 سالآن چهل نااطاعتی ها در نمایش قدرت او در رهبري قوم ناخلف را در بیابان سرگردانی ها و 

سویی دیگر، کم محلی خود او در هنگام ضربه زدن به صخره براي در آوردن آب را می بینیم و از 
میبینیم که در نام یهوه آن را درخواست نمی نماید و این می شود دلیلی براي ندیدن سرزمین 

قوم، یکی از  شورش و گناه رغم به اسرائیل فرزندانهاي او براي  شفاعت اما. موعود براي شخض او
 .نقاط عطف در زندگانی موسی است

روزهاي واپسین عمر او  که هنگامی. استاو  ایمانپر رنگ ترین قسمت زندگی موسی نمایش  اما
 به شکلهاي گوناگون ،موسیدر زندگی  ایمان .دمایناو تراوش می  زندگیاز  ایمان ،دفرا می رس

 . دده نشان می راخود 
کنار  درزندگی اشرافی  سال چهل: است شده تقسیم ،متمایز ساله 40 بخش سه به یموس زندگی
 چهل و انگوسفندتنهایی هاي خود و مراقبت از  انبیاب درزندگی  سال چهل ،مصر فرعون خانواده

 کنعانآنها به سرزمین موعود یعنی و هدایت  اسرائیلبرگزیده  قوم پایانی عمرش که به نجات سال
 .منتج می گردد

در آن روزهایی که ابتدا  ،چهل ساله هاي زندگی او طی کردن پله هاي خدمت به خداوند است
خود را بعنوان فرزند خدا پیدا می کند و چهل ساله دوم که رداي خدمت را در بیابان تنهاییش بر 

مقام پادشاهی با هدایت کسب تن می کند و چهل سال سوم که فرصتی است براي رهبري قوم و 
  .یهوه

   
 ست؟وند چیخدا با شخصی رابطه پیش نیاز ایجاد

 هاهداف خلقت انسان از دید خداوند به نقل از کتاب مقدس اینست ک شاید یکی از مهمترین
 موسی. قرار گیرد شخصی و صمیمی نزدیک، رابطه در یک ما از یک هر با خواهد می خداوند

از این رابطه نزدیک و صمیمی  مقدس ابکت .دبرقرار کرده بو پدر يخدا با رارابطه  این ،"قطعا
 :ددار میاینگونه پرده بر 

 ...گفت، چنانکه کسی با دوست خود سخن بگوید خداوند با موسی رو در رو سخن می "
 ")11:33 خروج(

 خداوند وقتی که گوید می مقدس کتاباما آیا همه انسانها، شجاعت دیدار با خداوند را دارند؟ 
  .ترسیدند وندخدااز حضور  قوم بنی اسرائیل تمام د،نمو مکشوف سینا کوه ازفر رب را خود بار اولین
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تو خود با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، اما خدا با ما سخن «: به موسی گفتندقوم  "
 ")19: 20 خروج(  «.نگوید، مبادا بمیریم

 می دانیم که در ما. داریم امروز مسیحیانما  از بسیاري که است یترس همان خدا، از قوم ترس
ما  اما د،شو شخصیبا انسان وارد رابطه  خواهد می وندخدا که طور روشن بیان شدهب مقدس کتاب

  )12(.ن با خالق خود هراس داریمدش روبروبا این وجود، از  انسانها
 سپس و رو در رو گشت خداوند با "امستقیم بیابان درد که او گردیوقتی دگرگون  موسیزندگی 

 !دگام ز زندگیش در ز اوا پیروي به
     قوم را بر عهده نجات مأموریت و هگشت دگرگون زندگیشحاال در چهل ساله انتهایی عمرش، 

 .می گیرد
 واردرا  او کامل اراده و برگردانیم وندخدا سوي بهرویمان را  ،خود زندگیدر  که نیست دیر هرگز

بگذاریم او براي ما برج بسازد چون اگر  .داینم ریزي برنامهسازیم و بگذاریم او براي ما  خود زندگی
  .ما بسازیم، تنها برج بابل را خواهیم ساخت و خود را در برج تنهایی مان محبوس خواهیم ساخت

 خواهند پرواز عقاب مثل و یافت خواهند تازه قوت میباشند خداوند منتظر که آنانی اما"
. گردید نخواهند درمانده و دخرامی خواهند. شد نخواهند خسته و دوید خواهند. کرد

  ")31:40 اشعیا(
پس با تکیه  خداي پدر تنها از طریق مسیح خداوند است که در زندگی ما برج خود را بنا می کند

  :کافیست به این آیه بنگریم. بر او به دیدار خالق برویم
به کشید، یعنی عادلی براي ظالمان، تا ما را  رنجنیز براي گناهان یک بار  مسیحزیرا که "

 ")18:  3اول پطرس . (بیاورد خدانزد 
  

  خداوند هستند؟ نماینده چه کسانی
او نجاتبخش و خادمان او در رسانیدن مژده فیض  مسیح سفیران ما هک گوید می مقدس کتاب

بمدت چهل سال  بیابان در موسی که است این موسی داستان انگیز شگفت نکات از یکی. هستیم
 شکایت از نقشه در مداوم طور به اسرائیل بنی که گوید می مقدس کتاب .ماند وفاداربه خداوندش 

گاهی براي مارگزیدگی، گاهی براي اینکه  آب، گاهی براي غذا، رايگاهی ب .می کردند نالهخداوند 
  ....پرستند وکه نمی توانند بچشم ببینند می چیزي را 

https://ashnaie.com/?s=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
https://ashnaie.com/?s=%D8%AE%D8%AF%D8%A7+


٧١ 
 

شکایت آنها را به نزد  ،د و هر بار که نماینده او موسیماینراموش نمی هرگز آنها را ف ،وندخدا اما
نان منا می فرستد، از صخره برایشان  از آسمان برایشان. خدا می آورد، او به قوم یاري می رساند

او  .آب می کشد، مار برنجی را در بیابان برایشان می افرازد، خیمه عبادت را برایشان برقرار می کند
  .خداوندي است که به احتیاحات و نیازهاي ما توجه می کند

بودند اما قوم از خدا بی خبر، در سراسر این چهل سال به سبب بی ایمانیشان، به موسی بدبین 
موسی نماینده خداوند در . موسی هرگز از موعظه درباره خداوند خسته نگردید و پا پس نکشید

ناآگاهی ها و حماقت هاي راهیان سرزمین موعود بود و به تنهایی در   اقیانوس بدبینی ها، حسدها،
تی تمام این اقیانوس پهناور کفر، سکان کشتی جزامیانی را بر عهده داشت که خوره بی اطاع

  . وجودشان را فرا گرفته بود و تنها او سردمدار وفاداري به خالق بود
شجاعانه از کالم خداوندش  ،همچون فرعون مقتدر یفرمانروایبا حتی در هنگام مالقات موسی 

آمد قانون  سخنی که از دهانش بیرون می  .ر و خودرأي بودفرمانروایی متکب نوفرع  .موعظه می کرد
    .دسازراي او تکلیف معین کسی ب ،داد و به هیچ وجه اجازه نمیشد  محسوب می

چندین بار در بارگاه چنین فرمانروایی حضور  ،شبان متواضعی همچون موسی  ر کنید،حال تصو
موسی چه پیامی باید به فرعون   .موسی مزاحمی ناخوانده و ناخواسته بود ،در نظر فرعون  .یافت

این که اجازه دهد   و چه درخواستی از او داشت؟  سر مصر خواهد آمد ه چندین بال براین ک  داد؟ می
و به شجاعت  ،وسی براي انجام این وظیفهم  .چند میلیون تن از غالمانش مصر را ترك کنند

  )12(.و بس  نیاز داشتپایبندي عهد خود با خداوندش 
ابل هر مقامی بایستی ما نیز همچون موسی در هر شرایطی، در هر مکانی، در هر زمانی و در مق

  :خادم وفادار درگاه او و واعظ مژده نجات خداوند براي دیگران باشیم و از هیچ چیز نهراسیم زیرا
تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من «: آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود"

پدر و پسر و پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام  .سپرده شده است
ام، به جا  القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده روح

  ")18-20:28متی ( !ا شما هستمب اینک من هر روزه تا پایان این عصر. آورند
  :باز هم این آیه را تکرار می نمایم پس

  ")31:8رومیان ( اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟"
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  ؟امکانپذیر استنظر خداوند   آیا تغییر
دیدار مستقیم موسی با خداوند است که  ،یکی از جالبترین قسمتهاي کتاب مقدس در عهد عتیق

 با شب و چهل روز چهل موسی. دصخره می گرد شکاف در ایستادنبراي اینکار او مجبور به 
بگیرد و در همان را از یهوه  یزده قانونو ششصد و س فرمان بود تا توانست ده سینا کوه دروند خدا

 وقتی. نمودند طالیی گوساله نساختسینا، هارون را وادار به  کوه پایین در اسرائیل بنیهنگام قوم 
. می گیرد اسرائیل نابودي قوم بنی بهتصمیم  که می گردد خشمگینچنان  بیند، میآنها را  خدا

. می دهد تغییر، نظر خود را بیند می را موسیاعتهاي و شف ، تضرعهاالتماسها که زمانی حال، این با
به یاد خداوند می آورد که او وعده را در مورد قوم اسرائیل  اسحاق ابراهیم و بهموسی وعده خداوند 

 بنابراین. شن هاي دریا گسترش دهد و آسمان ستارگان را همانند داده بود نسل ابراهیم و اسحاق
  )12( .باز می ایستد به آنها رسانی آسیب از خداوند

     پرده بر می دارد و اثبات نیایش و قلبی شفاعت قدرت، از موسیزندگی  داستان از بخش این
   .د که با استغاثه می توان نظر خداوند را تغییر داد و از او براي دیگران شفاعت کردماینمی 

که به  ود می گیردبه خ شفاعترنگ و بوي عاي ما زمانی د و شفاعت یک اصل مهم روحانی است
موسی  .داریم    دست به دعا برمی وندينیابت از شخصی دیگر یا وضعیتی بخصوص به درگاه خدا

خود را در شکاف خداوندي پنهان کرد و طلب شفاعت کرد، پس ما هم می توانیم در شکاف صخره 
 .بر می آید مسیح خداوند خود را پنهان کنیم و در نام قدوسش طلب کنیم هر آنچه از دل پاکمان

در صخره  دیگري شخصنجات و شفاعت  براي "شخصا ما که ستاین معنیبه  شکاف در ایستادن
  . خود او پنهان شویم

پرده بر می دارد آنگاه که ابراهیم براي لوط طلب کتاب مقدس در داستان ابراهیم از شفاعت 
  .نجات می بخشد و لوط و خانواده اش را بهنگام نابودي سدوم و عموره دماینشفاعت می 

پیدایش ( آیا پارسا را با شریر هالك خواهی کرد؟«: آنگاه ابراهیم نزدیک آمد و گفت"
23:18("  

زندگی عیسی شفاعت بود،  سراسرتوان گفت که   تعبیري می   هب. استخود شفیع معیساي مسیح 
  . زیرا او به این جهان آمد تا بین انسان و خدا واسطه شود

   ") 25  :  7عبرانیان ( .یشه زنده است تا شفاعت کندعیساي مسیح هم... "
باید بخش  ،اي با خدا داشته باشیم و با او همکاري کنیم، شفاعت  خواهیم رابطۀ صمیمانه  اگر می

  .مهمی از زندگی ما را تشکیل دهد
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  د؟نغیر ممکن، ممکن می شو هاي چگونه ماموریت
 اسفناك وضع آن از اسرائیلد و براي خروج بنی یمانرا مسح می  او موسی، با در هنگام دیدار خدا

       آوردن در پیشگاه خداوند  استدالل به شروعدر آن دیدار  موسی. او را بر می گزیند مصر از
، اما پاسخ مناسبی برخوردار نیست زبان و گفتاراز  او ی،ماموریت چنین انجام براي .می نماید

  .ماه یاري می رسانخداوند اینست که من خود به تو در این ر
بر گردن می گیریم باید بدانیم که او  ،مسیحی خودمان، وظیفه اي را به اراده پدر وقتی در زندگی

را اي  العاده فوق قدرت ،ماروح القدس بر سر  روغنما را و وظیفه مان را مسح می کند و با مالیدن 
ما  همهدر بدن براي همیشه  سالقد روحو  در انجام آن وظیفه بر ما و زندگیمان جاري می سازد

  )12(. می نماید زندگی مسیحیان
در انجام هر ماموریتی، حتی اگر آن  و وظیفه الهی است عمل مسح از اي نمونه، موسی داستان

  . بنظر برسد ممکن غیراز دید انسانی، ماموریت 
وندي او خدا قدرت با تنها. تنداش ممکن غیر کار موسی در آن زمان دست کمی از یک عملیات

  .بوجود آورد قوم یهود تاریخ در يتغییر همچنین می توانست
  ") 14 :18 پیدایش ( کاري هست که براي خداوند دشوار باشد؟مگر  "

     خود العاده فوق قدرتبا  وندخدا شک، بدون .توانیم پس وقتی ما را فرا می خواند نگوییم نمی
   .دچیره شو اي کننده امید نا و بر هر موقعیتدشوار، نابسمان  بر هر وضع دتوان می
 

  موریت هاي الهی کیست؟أراهنماي ما در انجام م
 خیمهاو، موسی به دستور  .ی در کنار بنی اسرائیلیان بودبیابان سفر آن چهل سال در ،روزانه وندخدا

، خیمه اینقبل از برپایی . خداوند را در کنار خود داشته باشند ،عبادت را بر پا نمود تا قوم حضور
در لحظه تعقیب . هاي سرگردانی قوم وجود داشتشب و هاروزتمام  در ،ابربه شکل  وندخداحضور 

ا قوم برگزیده وند به شکل ابري تیره در مقابل لشکر فرعون بود تخدا آنها توسط لشکر فرعون،
 "خداوند در تمام این چهل سال بیابانگردي قوم، خود شخصا .بتواند به فرار و نجات خود ادامه دهد

  )12(. عهده داشت بر راآنها  رهبري
این  رد ما راهنماي خود نیز بلکه د،رسان می جامبه ان خود قدرت با را مامسح  وند،خدا تنها نه

 هایمان را با اونیاز روزانه ما خواهد می وندخدا. واهد بودمأموریت الهیمان خ ازحساس  مرحله
آنگاه  .در راه او گام برداریم و کنترل زندگی خود را بدو بسپاریم. در میان بگذاریم بدون واسطه

https://ashnaie.com/%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b4/
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آنگاه زمانی از  .خود لمس خواهیم نمود زندگیدر  را القدس روح رهبريزمانی از راه می رسد که 
     بی نظیر و صد البته با عقل انسانی، باور نکردنی در زندگیمان رخ  راه می رسد که ماجراهایی

  :آنگاه زمانی از راه می رسد که می بینیم. می دهد
مسیح است این کنم، بلکه  ام، و دیگر من نیستم که زندگی می با مسیح بر صلیب شده"

ن به پسر کنم، با ایما کند؛ و این زندگی که اکنون در جسم می که در من زندگی می
  ")20:2غالطیان ( .خاطر من داد خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به

  .و این لحظه پیروزي نهائی ماست، هدایت مستقیم توسط ذات قدوس خداوندي
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  راحاب

ایمان باعث شد که دیوارهاي شهر اریحا پس از آنکه قوم اسرائیل هفت روز دور آن رژه "
ایمان باعث شد که راحاب فاحشه برخالف افراد سرکشی که کشته . و ریزدرفتند، فر

عبرانیان (. ها با صلح و سالمتی استقبال نمود شدند جان سالم بدر برد، زیرا از جاسوس
31:11-30("  

 نام به يوفادار زن خواننده کتاب مقدس مابین باب هاي دوم تا ششم با ،"یوشع" کتاب در
زنان شگفت انگیز کتاب مقدس است که در سه نوشته کتاب  از یکی او .دابمی ییآشنا "حابار"

از او به عنوان سرمشق  ،11 عبرانیاناست که در  یزن دومقدس از او یاد می شود و یکی از 
آن  و دکش می تصویريرا به او، نکته مهمی  انگیز شگفت داستان. نامبرده می شود دارانایمان

 به توجه بدون  از میان تعدادي زیادي انسان بظاهر الیقتر، را شخص یک وند،خدا چگونه که اینست
  .دگزین می تاریکش بر پیشینه

 به اسرائیلبنی  قوم که است آن زمان اکنون بیابان، در ی قوم برگزیدهسرگردان سالچهل  از پس
 .قرار دارد "اریحا"سدي نفوذ ناپذیر بنام شهر  آنهادرمقابل  ،اما. شوند وارد موعود سرزمین

 رویداداین  جریان در می فرستد و را شهر به درون را جاسوس دو ،ی هااسرائیلبنی  رهبر ،یوشع
قدم می گذارند چون کسی به  زنی فاحشه قصد پنهان کردن خود به خانه به جاسوسان ،تجسسی

آن زن فاحشه بی . ي این مردان می دهنددستگیربه  دستور حاکمان اریحا و آنها شک نمی کند
 و در خانه اش مخفی می سازد راآگاه می شود، آنان  آنهاپس ار اینکه از هویت  از جان خودواهمه 

 .نداز مهلکه بگریز تا دمی کن کمک جاسوسان به
 اش خانواده و او ،ش به یهوهایمان دلیل به می زیست اما پر از کفر شهر آن ،اریحا در فاحشه زنآن 

  ،او تا دنمو استفاده راحابخداوند از  نهایت، در. ندیاب می نجات اریحا کامل نابوديپس از  ،مرگ از
  .باشد داشته مسیح عیسی ما، دهنده نجات آمدن در مهمی نقش

متی از او در کنار . ، یکی از اجداد زمینی مسیح خداوند است5:1آري راحاب به نقل از انجیل متی 
  . اد می نمایدسه زن دیگر در این باب انجیل خود بعنوان حامالن فرزند وعده ی

به  سخن ابراهیم اعمال از برادر زمینی خداوند، یعقوب که آن زمان ،نیز 25:2 یعقوب رسالۀ در
 اعمالش سبب به را او شمردگی پارسا  و دماین می اشاره فاحشه راحاب با لقب به ،دآور میان می

  .ددار می بی نظیر بیان یالگوی عنوان  به خوانندگان کتاب مقدس براي
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    براي بسیاري این سوال ایجاد شود که چرا بارها کتاب مقدس از او به عنوان فاحشه یاد شاید 
 و تریندر گذشته همچون حال جزء پست  فاحشه، زنان کهاین تکرار اینست  نکتهمی نماید و 

این دلیلی بر گناهکار بودن آنها براي ابدالدهر  اما ،آمدند می به به حساجامع اشخاص منفورترین
 يالگوعنوان  به یابند و بعد از آنوند آنها می توانند نجات خدا فیضبلکه بر عکس، بواسطه  ،تنیس
        کتاب مقدس به زیبایی این مطلب را در این آیه زیبا به تصویر .شود از آنها نامبرده یایمان

  :می کشد
 ")20 :5 رومیان( .گردید تر افزون نهایت بی فیض شد، افزون گناه که جایی اما"
 

  کجاست؟ انمسیحیما جایگاه ترس در زندگی ایمانی 
 بر را کلمات این او ،اریحایی سربازان از فرار برايیوشع  جاسوسان به حابار یاري رسانی از پس

 :دزبان جاري نمو
دانم که خداوند این سرزمین را به شما داده و ترس شما بر ما  می«: و بدیشان گفت "

زیرا . اند کنان این سرزمین از حضور شما گداخته شدهمستولی گشته است، و همۀ سا
ا پیش ر  آمدید، خداوند آب دریاي سرخ ایم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون می شنیده

روي شما خشکانید، و اینکه با سیحون و عوج، دو پادشاه اَموریان در شرق اردن چه 
اینها دلهاي ما گداخته شد، و  با شنیدن. کردید و چگونه آنان را به نابودي کامل سپردید

زیرا که یهوه خداي شما، هم باال . اي براي مقابله با شما در کسی باقی نماند دیگر روحیه
 ")9-11:2 یوشع(. در آسمان و هم پایین بر زمین، خداست

چیرگی  اخبار شنیدن با صرفاً بلکهبه او ایمان نیاورد،  یهوه معجزات و آیات دیدن با راحاب واقع در
برگزیدگان  قطعی پیروزي به قوم برگزیده بر لشکریان قدرتمند قبایل اطراف به رهبري یوشع دلیر،

. آورد زبان بر ي دوقلوتوما با رویارویی در عیسی که را یمرور کنیم آن کلمات. آورد  ایمان یهوه
  :ه فرموداینگون او به مسیح و آورد ایمان او ، بهمسیحمستقیم  دیدن از  پس تنهاشکاك،  يتوما

 ")29 :20 یوحنا( .آورند ایمان نادیده که آنانی حال خوشابه"
این را می توان از . ترس داشته است احساس دنیوياز قدرت هاي  ابتدا در حابار که نیست شکی

قوم  خداي که هدبو فکردر این ت "مداما حابار ها، سال گذشت بااما  ،گذشته تاریکش برداشت کرد
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نجات  دیگر انپادشاه و مصر قدرتمند وريزیر سیطره امپرات از را خود مردم چگونه ،اسرائیلبنی 
 .می بخشد

 اهالی و پادشاه از یترس داشت و اطمینان هایش وعده تحقق بودن قطعی و یهوه پیروزي بهراحاب 
و باعث برگزیدگی او  بود او اعمال گر هدایت ،یهوهترس از  نهایت در و نداد راه دل به را اریحا
 .دگردی
و  وندخدا از پیروي وداع نمود، ترسی که او را از بند لذتهاي زودگذر دنیا جدا ساخت و ترساو با 
 .ایش به ارمغان آوردبررا  او با درست رابطه ایجاد

است که سلیمان نبی از آن یاد        آغاز حکمتی  و وندخدا عظیم قدرت شناخت وداع با ترس،
 :نسان کتاب مقدس اینگونه می گویدا ترین خردمند سلیمان،. دماینمی 

از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، : حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کالم این است"
 ")13:12 جامعه( .تمامی همین است چراکه انسان بودن به

بسر بریم و براي حل آن به ما قدرتی عظیم  زندگی دنیوي ترس در ما خواهد نمی آسمانی ما  پدر
  .ه استبخشید

   زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط"

  ")7: 1 تیموتائوس دوم( .است
  

 ؟آیا دروغ گفتن تحت هر شرایطی گناه محسوب می گردد
 او. دبخش نجات را قوم بنی اسرائیل جاسوسان تا گوید می دروغ حاکم اریحا سربازان به ،حابار

تا  شد خواستهاز او  که هنگامی. اشتدنگاه مخفی را آنها و پذیرفتدر خانه اش  را جاسوسان
 :نداشت ی جز اینپاسخ او مخفیگاه آنها را مکشوف سازد،

آنان با تاریک شدن هوا، به . دآمدند، اما ندانستم از کجا بودن آري، آن مردان نزد من"
به تعقیبشان . جا رفتنددانم ک هنگام بسته شدن دروازة شهر روانه شدند، اما نمی

 ").4-5:2 یوشع(. بشتابید؛ شاید بدیشان برسید
 گهگاهی. به دروغ متوسل می گردد جاسوس دو از محافظت برايراحاب  ،قسمت داستان این در

     عنوان دستاویزي براي توجیه دروغگویی خود استفاده  به مثال این ازمسیحیان،  ما از بعضی
چون  اینست ما استدالل .نیست ناپسند همواره گفتن دروغکه  ممعتقدی "مصرا ومی نماییم 
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در شرایط خاص در دفاع از خود هم دروغ گفت، پس من  11عبرانیان راحاب، آن الگوي ایمانی 
 .می توانم آن را بر زبانم جاري سازم

عیب و بی  کاملانسانی  ما، از یک هر همچون حاب،ار که یمخاطر بسپار به باید ما لحظه، این در
اما . نه دروغش است گرفته قرار ستایش مورد ایمانش خاطر به 31:11 عبرانیان در او. نیست

  :غگو را بنده ابلیس معرفی می نماید و اینگونه می فرماید، دروعیسی مسیح، یگانه فرزند خداي پدر
بود  او از آغاز قاتل. هاي اویید شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و در پی انجام خواسته"

گوید، از  هر گاه دروغ می. و با حقیقت نسبتی نداشت، زیرا هیچ حقیقتی در او نیست
  ")44:8یوحنا . (گوید؛ چرا که دروغگو و پدر همۀ دروغهاست ذات خود می

یکی از پیروان  ،یم و در عین حال انتظار داشته باشیمکاري نمایتوانیم دروغ بگوییم و فریب پس نمی
وقتی از شیطان  .یم و قدرت مقاومت با شیطان را هم به دست آوریمباشخداوند مسیح راستین 

  .باشیم دیگر با او به مبارزه بر نمی خیزیم بلکه بر عکس هم پیمان او خواهیم گشت
گام بر  وندخدا راه درهرگز قبل از آن  است ممکن و امرار معاش می نمود یتن فروش با حابار

بت پرست  "می گوید او در شهري آغشته به گناه و کامال چون شواهد کتاب مقدسی ،نداشته باشد
خداي حقیقی فاصله داشته و بهمین  شناخت از ،گناه آلودش زندگی او در سراسر .می زیسته است

او در جایی می زیسته که تن فروشی، دروغ، فساد، . خاطر نمی توانسته معنی گناه را درك نماید
 ذشتهاو در این گ. امري عادي بوده و قبحی نداشته استحسد، زنا، خودخواهی، غرور، جاه طلبی 

تاریک می زیسته، پس با ایمانداري که خود را زیر صلیب مسیح یافته و همچون شمعون قیروانی 
 و وندخدا به ایمان. ادعا می نماید صلیب مسیح خداوند را به دوش کشیده قابل قیاس نیست

 .است خداوندخانواده  دن بهوارد ش براي گام اولین ،او فرامین از پیروي
  :همانگونه که یعقوب برادر در مورد راحاب اذعان می دارد

همچنین آیا راحابِ روسپی به اعمال پارسا شمرده نشد، آنگاه که به فرستادگان پناه "
  ")25:2یعقوب ( داد و ایشان را از راهی دیگر روانه کرد؟

 این با. راز می داردبا حاکم سربازان به دروغ ایمانش را با او ،موقعیتی که راحاب قرار داشت در
مهم و باید این حقیقت  او. و به حقیقت متوسل شود دماین عمل متفاوت توانست می وا حال،

امثال راحاب،  کمک بدون یا و کمک با را جاسوسان است قادر وندخدارا درك می نمود که کلیدي 
راحاب در ادامه  که باشیم مطمئن توانیم می ما اما. من و شما هم از چنگال ظالمان رهایی بخشد
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تحت هیچ  گفتن دروغ که آموزد می نهایت درخوانیش توسط یهوه، فرابعد از  و خود زندگی
به توبه متوسل گشته که اینگونه در ادامه راحاب  "قطعا .نیستو توجیه پذیر  شرایطی جایز

 .نویسنده رساله عبرانیان از او به نیکی یاد می نماید
 
 ؟ آن را پوشش ندهدرحمت خداوندي  ا گناهی وجود دارد کهآی
باعث  ،او اعمال این حال، این با اما از راه تن فروشی گذران عمر می نمود حابار که یممی دان ما

  .دباش محروم ديخداون نمی گردد تا از رحمت و فیض
سبب  به ها کنعانی بوده و پرستی بت براي آن زمان ها برجسته و مهم ناکما از یکی شهر اریحا،

این دوران پر از فساد  و  درنیز  راحاب. زبانزد بوده اند انشانخدای بتهایشان و قربانی براي پرستش
او بخاطر شغلش حتی  "گذران عمر می نموده است و احتماال خداوند گریز این فاسدان میاندر 

  دایان سنگی و چوبی اجازه ورود به معبد بت پرستان را نداشته چون حضورش باعث آزردگی خ
 .می شده است

چشم انسانهاي بی ارزش و تمام  به انروسپیمردمان ساکن کره خاکی به  ،ما نیز امروز جامعه در
 کلمهو  ندنمی دان ونديخدا کلیساي در عضویت سزاوار را آنها ،افراد بعضی. کنند می نگاه شده

آنها داستان سنگسار شدن مریم  .تاس عجین گشته همیشه برايو نابودي با زندگی آنها  هالکت
که پنج را از یاد برده اند آنها داستان زن سامري . در کتاب مقدس را از یاد برده اند خواهر ایلعازر

شوهر خود را از دست داده بود و در کنار مرد غریبه اي می زیسته و بهمین خاطر براي فرار از 
داده که در آن گرماي سوزان  ترجیح می ،نگاههاي مردم خودخواه و خود مقدس بین آن زمان

چقدر . ظهر اسرائیل زمانی را براي آب کشیدن از چاه انتخاب نماید که کسی در آن حوالی نباشد
 .دردناك است تحمل نگاه هاي غرور آمیز و قضاوت مآبانه ما

 .ردیتواند آن را در بر بگن وندخدا رحمت آنقدر بزرگ نیست که گناهی هیچاما 
 نام بردهآنها در میان فاتحان نبرد ایمان از  که هستند زنانی تنها حابار و ساره ،11 نعبرانیا در

از  را او ساره، یانزندگ شاید تحقیق در. و به ضیافت ایمانی نویسنده عبرانیان راه یافته اند دمی شو
 دده می نشان موارد اغلب در ساره. ددانبقسمت  حضور در این شرایط واجددید انسانی و مادي، 

 "او ظاهرا ؟چه حابار مورد در اماپاس می دارد،  را مسیحیزندگی  هاي ویژگی و ها ارزش که
   .دارد از راه می رسد خداوند نکردنی باور وفیض بزرگ . ر کنیدصب سزاوار نیست، اما
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ایم، به واسطۀ خداوندمان عیسی مسیح از  پس چون از راه ایمانْ پارسا شمرده شده"
ایم که  ما توسط او، و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته. رداریمصلح با خدا برخو

-2:5رومیان . (کنیم اکنون در آن استواریم، و به امید سهیم شدن در جالل خدا فخرمی
1("  

بواسطه  او وجود، این با. ه استدتجربه نمو را سراسر گناه آلود زندگی یک حابار که نیست شکی
 که ندارد وجود یبزرگ گناه هیچ. دایببخشگناهانش را  از است قادر ندوخدا که داشتش، باور ایمان
و به واسطه ایمان به کار کاهن اعظممان  توبهبا ابراز پشیمانی و  پس د،ایببخش را آن نتواند خدا

 .از گناهنمان رهایی یابیممی توانیم مسیح خداوند بر روي صلیب، 
احساس شرمندگی توأم با توبه، . است تغییر معنیکه به  آمده "Metanoia" یونانی کلمه از توبه

براي  عزمی جزم و وندخداگناهان از  آمرزش درخواست ،توبه. است تأسف شدید بر گناهان گذشته
 .است گناهان عدم تکرار

 که نیست مهم. همراه خواهد بود ما زندگی شیوه با دگرگونی کامل همواره اما باید بدانیم توبه
که  اما همانگونه ،چقدر اندوه به سراغ ما بیاید و خاطر از ما دلگیر می شونددیگران چقدر به این 

 :گفتاستثنایی  رسولآن  پولس
انجامد و  شود، که به نجات می چون اندوهی که براي خدا باشد، موجب توبه می"

 ")10:7 قرنتیان دوم(. آورد اما اندوهی که براي دنیاست، مرگ به بار می. پشیمانی ندارد
براي آمدن مسیح هموار تا راه را  ،شارت خود را در بیابان آغاز نمودنی که یحیی تعمیددهنده بزما

  ).درا عوض کنییعنی نظر خود ( "توبه کنید": داشت کهمی وي فریاد بر ،سازد
: مسیح خداوند نیز بعد از تعمید گرفتن در رود اردن، اولین توصیه اي که به همگان کرد این بود

  ")17 :4متی ! ( یرا ملکوت آسمان نزدیک استتوبه کنید ز"
گام  توبهدر  که زمانی .پوشاند می را گناه تمام ،مسیح عیسی کامل قربانی که باشیم داشته یاد به 

به فرزند  را ما تا است آماده ،دهبخشن همیشه وندخدا ،کشیمدست می  انمشرارت از وداریم می بر 
 و گام برداریم او سوي به باید کنیم، فرار گناه از اینکه جاي به بنابراین،. بپذیردخود خواندگی 

 .دنیاآن را به انجام رس حابار که همانگونه باشیم،از دستان او  بخشش خواهان
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  آیا نجات فقط به عده خاصی تعلق دارد؟
 تنها به حفظ جان خود توانست می حابار. یافت نجات که بت پرستی نبود کنعانی تنها ،راحاب

 :گفت راحاب ند،بگریز اوخانه  پنجره از جاسوس دو اینکه از قبل .بیندیشد
گونه که من به شما محبت کردم،  پس حال، برایم به خداوند سوگند یاد کنید که همان"

که پدر  نیت بدهید اي از حسن به من نشانه. شما نیز بر خاندانم محبت روا خواهید داشت
که دارند، زنده خواهید گذاشت و جان ما را از و مادرم، برادران و خواهرانم و هر چه را 

 ")12-13:2یوشع (" «.مرگ خواهید رهانید
 عبور انهايداست فقط او که باشید داشته خاطر به. نام دارد یحابار، ایمان "منحصرا ایمان این

هیج چیز را  بود و شنیده راحوالی اریحا  طلبقدرت پادشاهانشکست  و سرخ دریاي از یاناسرائیل
 این که برده پی نکته این بهاما  ،ه بودشنید را اخبار این تمام او اگرچه. چشمان خود ندیده بودبا 

 او بلکه د،دار وجود "واقعا خدا که کرد باورنه تنها او . دنباشمی  درست "ات و اتفاقات تماماگزارش
 و او ،بود خواهد قادر و تنها اوست که است تنها قادر مطلق ،خداوند که آورد ایمانهمچنین 

 .دماین محافظت ،و مرگ ابدي نابودي از را اش خانواده
     او. دجستجو نمو اریحا سر به فلک کشیده و بلند دیوارهايدر فراسوي  را خود ایمان ،بحاار

 مرتکب توانست می او. و به زندگی گناه آلود خود ادامه دهد دنمای انکار را وندخدا توانست می
او که به گناه عادت کرده بود  .دده یلتحو حاکم سربازان بهسوسان را جا و شوداشتباهی دیگر 

گناه کردن براي انسان . پس برایش فرقی نمی کرد که نوع گناه چیست و چقدر بزرگ است
  .امري عادي است "گناهکار کامال

رت ایمان به قد با را خود خانواده تمام امنیت او حقیقت، در. نبود موضوع فقط زندگی خودش اما
باید  .دبخش نجات خطر از را آنهامی تواند  کهخداوند تضمین کرده بود و می دانست تنها خداست 

صداي آن شیپور را بر شیپور ظفرهاي قوم خدا را شنیدند اما تنها یک نفر،  ،بدانیم همه اهالی شهر
  . دل، به قلب خود رجوع نموعقجاي رجوع به د و به در قلبش حس نمو

و بدنبال حقیقت خلقت  ،با عقل محدود بشري خود انسانها. ، همین گونه استهمروز همین امروز 
 .حقیقت در قلب شماستاین در حالیست که . هستندخالق 

ي قرار خداوند تظافح هايدیوار درخود را  ،نفوذ ناپذیر اریحا دیوارهاي به اعتماد جاي به حابار
 .نمود اعتمادبه او  داد و تنها
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 ،افراد برگزیده اش خاطر به است مایل که خداوند اثبات نموده ،ین دستوضعیت هایی از ا در
را ... کافیست داستان نجات خانواده هاي نوح، ابراهیم، لوط، یعقوب و. دبخش نجاتنیز  را دیگران

  . بخاطر آوریم
آنها  ایمان نمی دهد ولی قطع به یقین، باحار کتاب مقدس توضیحی در ارتباط با ایمان خانواده

 . ایمان راحاب خواهد بود به یهشب
  . انسانها می شود همه شامل خداوندو محبت  رحمت که باشیم داشته بخاطر باید، مسیحیانما 
گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح  اما خدا محبت خود را به ما این"

  ")8:5رومیان ( .در راه ما مرد
به چند  او محدود. بمیرد بشریت تمام براي تا فرستاد رامسیح  عیسی خود، پسریگانه  خداوند

  . انسان خاص نبوده و نیست
رساله اول ( .ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز  او خود کفّارة"

  ")2:2یوحنا 
بلکه  ،نه عده اي خاص به مسیح خداوند و باور به کار او بر روي صلیب، ایمان طریق از بنابراین،

 .رستگار شوند همگان می توانند
 

 عاقبت طلب کردن اراده خدا در زندگی چیست؟ 
و راه  بود محرومالهی  دانش و تعالیم از اوو  دبو رشد کرده پرست بت" کامال شهر یک در ابراح

 براي "راهنما کتابچه"یا  و درست راهنماي او رو، این از. نیاموخته بود راکردن  زندگی درست
 .خدا را بیابد ،قدرت خود و نمی توانست با نداشترا  خدا دوست زن یک به شدن تبدیل

 ،براي نجات خود و خانواده اش باید اوطبق توافق،  اسرائیل، قوم بنی جاسوس دو به کمک از پس
خانه خود می بست تا در  پنجره بر روي را قرمز یک روبان باید او. اقدامی را به انجام می رساند

  .او و اهالی خانه در امان باشند و کسی نباید از خانه بیرون بیاید ،ی هااسرائیلبنی  حمله زمان
 )2:18 یوشعبرگرفته از (

 است مایل خداوند. دمی دا انجام کاري باید، اش خانواده وبراي نجات خود  حابار که یدماین توجه
  . دبخش نجات  دهند، نجات را خود خواهند می که را کسانی
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ورزد، بلکه با شما بردبار  اش تأخیر نمی ان برخی، خداوند در انجام وعدهبرخالف گم"
 دوم( ".خواهد همگان به توبه گرایند خواهد کسی هالك شود بلکه می است، چه نمی

  ")9: 3 پطرس
 وندخدا اما. خودمانبه اعمال و اتکاء به  نه ،یمیاب می نجات ماکه  وند استخدا فیض طریق از 

از را خستگی و رنج خود . و به او پیامی بدهیم نیمه انجام برساب کاري ما که اردد انتظار هم هنوز
تمایل نشان دهیم که  ،یم و همچون پسر گمشده لوقاماینو بی سرپرستی، به او اعالم بی خدایی 

 .می خواهیم به خانه باز گردیم
که در به بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید یافت؛ بکوبید، "

 ")7:7متی ( .رویتان گشوده خواهد شد
 در و آوریم ایمان خدا به توانیم نمی ما. باید همچون راحاب اقدامی کنیم و بخواهیم تا او را بجوئیم

دقت کنیم  .دنباش و همگون سازگار باید ما عمل و ایمان. یمبنشین مخالفتبه  او اراده با حال، عین
انی نگردیده، اما عمل خوب می تواند نشأت گرفته از ایمانی که عمل خوب باعث نجات هیچ انس

 .قوي باشد
راحت تر  شرایط و دماین رد را جاسوس دو توسطشرایط تعیین شده  توانست می راحتی بهراحاب 
بیابند و  رااو  خانه که ندستانتو نمی ها اسرائیلی کار، این انجام با اما. جایگزین نماید را دیگري

همانگونه که  .مااراده خود  نه سرلوحه کار ما باشد و او ارادههمواره در هر کاري  پس. دنده شنجات
  :در دعاي پدر آسمانی بر زبان می آوریم

 ")10:6متی . (بر زمین نیز به انجام رسد شود، ارادة تو، چنانکه در آسمان انجام می"
بعنوان  را ، مسیحمسیحیان ما زا بسیاري. اراده پدر در زندگی، بخشی از برنامه او براي ملکوت است

 را آنچه اما داریم، ایمان وا به. پذیریم نمی را اوو تعالیم  زندگی شیوه اما ،ایم پذیرفتهنجات دهنده 
  !عجیب نیست، نه. نمی پذیریم دهد می فرمانکه 
 ")24: 4 یوحنا( .خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند "
 فرامین و اراده به عوض، در و کردن اعتراض خداوند بهاما  بود، پرست بت اینکه، یک غماحاب علیرر

 . داددرستی  پاسخ خداوند
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مهم اینست که  ،هستیم کسی چه ما که نیست مهم. دباش مازندگی  بخش الهام باید اباحر زندگی
باشیم و اراده اش را در  داروفابه او  بنابراین. دماین استفاده در نقشه هایش ما از تواند می وندخدا

  .زندگی جاري سازیم
این  ما او بر زندگیتعمق در . "امید": براي ما یک پیام دارد در پایان می توان گفت زندگی راحاب،

 ؟چیست ما فعلی شرایط که نیست مهم که دحقیقت را مکشوف می ساز
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 جدعون

، شمشونداستانهاي زندگی جدعون، باراق،  دیگر چه بگویم؟ وقت کافی ندارم که" 
ها را برانداختند و  از راه ایمان، آنها سلطنت .یفتاح، داوود، سموئیل و انبیا را نقل کنم

. عدل و داد را برقرار ساختند و آنچه را که خدا به آنها وعده داده بود، به دست آورند
. از دمِ شمشیر رهایی یافتند. آتش سوزان را خاموش کردند .آنها دهان شیران را بستند

در جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را . در عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند
دیگران تا سرحد مرگ، شکنجه دیدند . زنها، مردگان خود را زنده یافتند. تارومار نمودند

بسیار هاي  دیگران با سختی .و آزادي را نپذیرفتند تا سرانجام به حیاتی بهتر نایل شوند
سنگسار گردیدند و با اره   .ها و حتّی زنجیر و زندان آزموده شدند مانند استهزاها، تازیانه

آنها ملبس به پوست گوسفند و بز، آواره و . دو پاره گشتند و با شمشیر کشته شدند
جهان لیاقت آنها را   .شدند سرگردان بودند و متحمل فقر و تنگدستی و ظلم و جور می

ها آواره بودند و در غارها و سوراخهاي زمین پنهان  ا در بیابانها و کوهستانآنه. نداشت
  ")32-38:11عبرانیان (. شدند می

 نامش بار نخستین که بود اسرائیل بنی داوران از ،»انداز درخت« یا »چوبین« معنی به ،"جـِدعون"
 است بوده "منسی" قبیله از و "یوآش" پسر جدعون .است  شده ذکر 8تا  6بابهاي  داوران کتاب در
 بر وندخدا فرشته وقتی. کرد می پرستش را "بعل" جدعون پدر. است زیسته می "عفره" در که

 .داشت سال سی جدعون آمد، فرود جدعون
 نظر در ها اسرائیلی و کنعانیان با "دبوره" صلح دورانمصادف بود با پایان  جدعون، داوري زمان
 بردگی به را آنها، "مدیانها" که داد اجازه وندخدا و دادندمی  انجام زشتی و بد کارهايوند، خدا

 فرار به پا ،وحشی مدیانهاي این دست از اسرائیل قوم. دنمو مجازات را آنها شکل این به و بگیرند
 بودند قوي آنقدر مدیانها. دندنمو مخفی غارها در خدانشناسان این دست از را خودشان و گذاشتند

 مدیانیان و دزدیدند را آنها االغهاي و گاوها گوسفندان، ،کردند مار و تار را یاسرائیل سپاهیان که
 و بودند ساخته حصارهایی و ها مغازه، ها زیرزمین ،اسرائیل هاي سرزمین در خودشان براي

 .گشته بود ناامید و خرد اسرائیل. دندنمو می غارت را اسرائیل بنی زراعی محصوالت
 در وندخدا سپس .کوبید می چرخشت در را گندم ،مدیانها ترس از ونجدع یهودي، روایات به بنا

  :اینگونه فرمود جدعون به وندخدا و. بود هگشت پنهان هامدیان دست از که آمد او سمت به حالی
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 " )12:6 داوران(. است تو با یهوه آور، زور مرد اي"
 و ساخته پدرش که را اطرافش تاکستان و بعل گاهقربان که خواست جدعون از وندخدا فرشته
 و کرد چنیننیز  جدعون .بسازد جاآن در یهوه براي گاهین قربا و دماین تخریب بود، کرده زراعت

 خداوند« معنی به عبريدر ( "یربعل" او بعد، به آن از و داد رهایی پرستان بت دست از را او یهوه
 زراعتگاه به مدیانها که این زا بعد داوران، کتاب اساس بر. گرفت نام) »کند می مجادله من براي
  .دهد رهایی را ایشان تا برانگیخت را جدعون خداوند بردند، هجوم اسرائیل بنی
نبی  لیموئدر مالقات با بوته سوزان، س صحرا دررا  موسی جدعون را برگزید همانگونه که وند،خدا

 اخاب،پادشاه  دادگاه در اایلیاي نبی ر ،با جلیات جنگ میدان دررا  درا بهنگام تولد در بستر، داو
 در ماهیگیريس و آندریاس را بهنگام رشمعون پط معبد، در به گناهان اعتراف حال دررا  ءاشعیا
نتنائیل را در زیر   ، یوحنا و یعقوب را در کنار قایق، الوي را در هنگام باجگیري،جلیل چهدریا

یسی متعصب و آزاردهنده کلیسا را پولس، آن فر  زکاي باجگیر را در باالي درخت و  درخت انجیر،
  . در راه دمشق برگزید

 که خواست وندخدا از نداشت، ایمان وندخدا فرمان به ونرسیده بود باور به خود که جدعون اما 
معجزه انجام شد و جدعون دیگر بهانه اي براي  .یابد اطمینان او یاري از تا بفرستد؛ اي معجزه

  .شروع نبوتش نداشت
  

 د؟ماینبراي تحقق نقشه هایش استفاده می ز انسانهاي ضعیف هم آیا خداوند ا
که  بود ترسو بحدي جدعون. دماین می معرفی تمسخرآمیزي اي شیوه به را جدعون داوران، کتاب

 او به خداوند فرشته اما، محفوظ بدارد هادیانکوفت تا آن را از م می هایش راگندم ،شتدر چرخ
 .بهراسد نباید چیز هیچ زا دیگر پس اوست با خدا که گفت

 ترسو و کم زور مرديدر ابتدا،  او که است مشهود "کامال ،مقدس کتاب در او زندگینامه خواندن اب
 پنهان را خود اینگونه و کنند نمی عمل جدعون بسان هیچگاه نترس و قوي جنگجویان. است بوده
هیچ چیز حتی  از و گذارندی م پا رزم میدان به که هستند شجاع آنقدر تجرأ با مردان. کنند نمی

 )6(.جدعون هیچکدام از این خصوصیات را نداشت .هراسندمی ن مرگ
 در کس هیچ که گذشت می دهه یک "تقریبا. اوست با خداوند که داد نوید او به خداوند فرشته اما

 بدون و لرز و ترس با هم باز ،جدعون اما .بود نکرده لمس را خداوند حضور اسرائیل، سرزمین
 :گوید می اینگونه نفس به اعتماد اشتند
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 است؟ شده واقع ما بر همه این سبب چه از ماست، با خداوند اگر سرورم، اي اما«"
: گفتند می و کردند می بازگو ما براي پدرانمان که او آور شگفت اعمال آن همۀ کجاست

 مدیان دست به و کرده رها را ما خداوند اکنون اما ”برنیاورد؟ مصر از را ما خداوند آیا“
 ")13:6 داوران(» .است نموده تسلیم

 ضعیف چقدر ،مدت این طی در وي ایمان که نمود برداشت توان می براحتی جدعون، پاسخ از
     او بالفاصله فرشته، سخنان پذیرش جاي به و بود مشکوك "کامال خداوند به او. است گردیده

 .گذارد می نمایش به خداوند کردن متهم با را خود شک و ایمانی بی
 چپاولگر و زورگو مدیان دست از را اسرائیل او که گوید می و دهد  پاسخمی جدعون به خداوند
 :رسد می نظر به هراسان اماجدعون بخشد، می رهایی

 منَسی در من طایفۀ اینک دهم؟ نجات را اسرائیل توانم می چگونه من سرورم، اما«"
 ")15:6 داوران(».کوچکترینم پدرم نخاندا در من خود و است، ضعیفترین

 بیشتر جدعون ضعیف شخصیت کشد، می درازا به بیشتر جدعون و خداوند بین گفتگوي چه هر
 با. است هامدیان علیه اسرائیل بنی ارتش رهبري روحیه و نفس به اعتماد فاقد او. گردد می نمایان

 و نیست مناسبی آدم ،چالش ینا براي جدعون که نیست شکی انسانی، هاي استدالل از استفاده
 .نمود انتخاب کار این براي را دیگري فرد باید

 از تواند می چگونه و چیست انسان هاي ظرفیت  که داند می کسی هر از بهتر خداوند حال، این با
 را جدعون خداوند، وقتی. نماید استفاده است بشر نجات همانا که خود برنامهپیشبرد  براي آنها

. است نداده رخ اشتباهی و است جدي او "مطمئنا خواند، می فرا ترسن و زورآور ردم یک بعنوان
 .داشت اعتماد جدعون به خداوند

 ادامه در که همانطور اما بود، دشمن بر غلبه براي شجاعت و ایمان فاقد ابتدا در جدعون واقع، در
 قهرمانان مشهورترین از کیی عنوان به نهایت در او نماییم، می مطالعه مقدس کتاب در او داستان

 او. نماید می قلمداد بزرگ نامهاي ردیف در را او عبرانیان رساله و گیرد می لقب اسرائیل بنی
 .شد خواهد شجاع و قدرتمند مرد یک بود، گفته خداوند که همانطور

 بر و بیند می را ها بهترین ما در همیشه خداوند بریم، می بسر وضعی چه در اکنون که نیست مهم
 نخور بدرد و ضعیف دنیا مردم دید از مسیحیان ما از برخی شاید .گزیند می بر را ما آنها اساس
 :کند کار ما در چگونه داند می خداوند گوید می رسول پولس که همانگونه اما باشیم
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 شما بیشتر. آورید نظر در خواند، فرا را شما خدا که هنگام آن را، خود وضع برادران، اي"
 یا قدرتمندان از شما بیشتر و شدید؛ نمی محسوب حکیم بشري، رهايمعیا با

 را حکیمان تا برگزید پندارد، می جهالت دنیا که را آنچه خدا اما.نبودید زادگان نجیب
 شرمنده را قدرتمندان تا کرد انتخاب شمارد، می ضعیف دنیا که را آنچه و سازد؛ خجل
 تا برگزید را، نیستیها بلکه انگارد، می حقیر و پست دنیا این که را آنچه خدا سازد؛

 ")26-29: 1 قرنتیان اول. (نکند فخر او حضور در بشري هیچ تا سازد، باطل را هستیها
 ضعیف افراد خداوند .برسند شرمساري به عاقالن تا کند می انتخاب را دنیا کودن افراد گاهی خدا

  .نکند فخر بخود کس هیچ و شوند خجل زورمند و توانا افراد تا دماین می انتخاب را جهان
  

  تعریف مدرن بت پرستی در دنیاي امروز چیست؟
 کتاب در زیادي شواهد. دنمای نابود را بعل مذبح باید او که بود این جدعون به خداوند دستور اولین

. بود افتاده پرستی بت ورطه به زمان آن در "عمیقا اسرائیل، دهد می نشان که دارد وجود مقدس
 مدتی از بعد اما باشد، شده بنا الهی اصول پایه بر اعتقاداتش تمامیکه  قومی است دشوار ورشتص

   نااطاعتی  خداوند، عبادت بجاي که گردند دور خود خداي از و شوندمی  آغشته غرور بهچنان 
 )6(.ندروي می آور پرست بتبه کنند و می 

 پرستان و پدرش را بتبا  مقابله کردن براي شجاعت و جسارت کافی اندازه به  ،ونجدع که آنجا از
 .بعل را می گیرد خداوند مبنی بر ویرانی مذبح شب هنگام، تصمیم به انجام دستور اوپس  نداشته،

 خواهند می آنها. شوند می خشمگیناز ویرانی مذبح  ،لبع دگانپرستن د،رس میفرا  صبحکه  وقتی
  .را بقتل رسانند ویران کننده مذبح مقدسشان

ام این کار بوده به خانه یوآش پسر یوآش، عامل انج ونجدع که ندمی شو متوجه آنها که نگامیه
 چگونه کهاینگونه است که می توان تصور نمود  .و خواستار تسلیم یوآش می گردند جوم بردهه

فجاعت را بحدي  آنها. اند بت پرست شده و ستمکارقومی  به تبدیل ،یکتا پرست اسرائیل قوم بنی
 دهرسان انجامرا به  درست و پسندیده کاري که بقتل برسانند را مردي خواهند می رسانند کهمی 
 .است

 عبادتپرستش و  راخداوند و روح القدس  مسیح و پدر يخدا فقط باید ما مسیحیان، عنوان به
 و رستاخیز مرگ حیات، قدرت وه اند زند "واقعا که هستند کسانیاین سه شخصیت، تنها . یمماین
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و نشانه اي  نیستند خود خالق علیه انسان نااطاعتی از اي نشانه جز چیزي بتها. ر دستان آنهاستد
 .از در تاثیر شیطان زندگی انسان هستند

  :را تشریح می نماید بتهاي آنان، روشن بسیار مقدس کتاب
 دهان دارند، اما سخن !صنعت دستهاي انسان اما بتهاي ایشان از نقره و طالست،"

 !بویند بینی، اما نمی !شنوند گوش دارند، اما نمی !بینند شم دارند، اما نمیچ !ویندگ نمی
 و صدایی از گلوي خود !روند پاها، اما راه نمی !کنند دستها دارند، اما حس نمی

مزمور . و هر که بر آنها توکل کند گان آنها مانند خودشان خواهند شدسازند !آورند برنمی
8:115-4(" 

 هستند و عبادت براي ها و تمثال هاي ساخته دست انسان ناقص مجسمهآنها  و ندناتوان بتها
خالق است اما گاهی در خلوت دعوت  بدنبال ،"انسان ذاتا. تلقی می شود بیهودهنیز  ما عبادت

شیطان را می پذیرد و اقدام به ساخت بتهایی می کند که آنها هیچ توانایی ندارند و کامال ساکت، 
 ما در دیدار با زن سامري استاد و خداوند مسیح، عیسی. فقط انسان را می نگرندمات و مبهوت 

  :اینگونه خالق را تشریح می نماید
   ")24: 4 یوحنا( .خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند"

 .چوب نیست واز جنس سنگ  پس او
 این. گرفته اند قرار وندخدا و ما میان که ستنده ییاشیا که باشیم داشته یاد به باید همچنین ما

به  تواند می پرستی بت. دنباشو تمثال  مجسمه مانند" آنها حتما نیست الزم که معناست بدان
 عادت خانواده، دوستان، ،سرمایه ،زندگی ما می توانند شغل بتهاي. دپذیر صورت اشکال گوناگون

   .دنشبا ما گناهان و ي زشت مثل شهوت، حسد ورزيها
هر گاه در زندگی به چیزي عادت کنیم و آن را باالتر و آرامش دهنده تر از حضور خداوند در 

قبل از آنکه به آن . گردیده است بت زندگی ماچیز تبدیل به زندگی خود ببینیم باید بدانیم که آن 
ی خود را بتهاي زندگ ،باید همچون جدعون صداي خداوند را شنیده و به دستور او ،ممایینعادت 

بهترین زمان براي انجام این کار  ،اگر می ترسیم و حس می کنیم توان اینکار را نداریم. بشکنیم
  .شبهاي تنهایی هایمان است

عفتی، ناپاکی، هوي و  پس، هرآنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی"
  ")5: 3 انکولسی( .تپرستی اس را که همان بت  پرستی هوس، امیال زشت و شهوت
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رستی امروز است و وابستگی به شاید در یک جمع بندي کوتاه بتوان گفت بت پرستی همان دنیا پ
  .یزي که باالتر از اراده آزاد خداوند قرار بگیردهر چ

  
  است؟ چیزي چه ثمره جدعون توسط خداوند آزمودن

 نویسنده که شویم یم مطمئن آنجا از. است بوده خداوندش وفادار مرد ،جدعون که دانیم می ما
 و داند میدر ضیافت با شکوه خود  ایمان نبرد قهرمانان کنار در حضور شایسته را او عبرانیان رساله

 به اعتماد فاقد او ابتدا در. است نبوده سزاوار اینقدر همیشه جدعون حال، این با. برد می نام او از
 او که زیادي سالهاي. است بوده یدهگرد کمرنگ بسیار هم خداوند به ایمانش و بوده  الزم نفس

 .بود ساخته ایمان بی و ترسو را او گرفته، می قرار تهدید مورد هامدیان توسط
 جدعون که داند می او. بیند می الخلقه ناقص مخلوقی عنوان به را جدعون خداوند، وجود این با

 کار اي هویژ شکل به او در تا گیرد می تصمیم خداوند پس ،باشد فعلیش وضع از بهتر تواند می
 )6(.نماید تنظیم او ایمان تقویت براي را وقایعی و کند
 جدعون اوند،خد توسط نفتالی و زبولون آشر، ،منسی سرزمین سراسر در انبیاء فرستادن از پس

 در. سازد مطمئن را او طریقی به خداوند تا خواهد می و دارد شک خداوند هاي برنامه به دوباره
 .بینیم می مقدس کتاب در را گوسفند پشم معروف تانداس که اینجاست
 همان زده صدا را او آنکه آیا که شود مطمئن خواهد می و بیازماید را ادخ خواهد می جدعون

 خداوند از او. است داده خالصی دشمنان دست از را آنها بارها که است اسرائیل بنی واقعی وندخدا
. است خشک آن اطراف زمین تمام حالیکه در ید،نما خیس را گوسفند پشم که خواهد می خود

 رستگاري از اي نشانه عنوان به را خواسته این او. سازد مطمئنش تا دهد می انجام را نآ خداوند
 خداوند براي او دیگر بار. کندی نم قانع را جدعون کافی اندازه به این حال، این با. بیند می خداوند
 را اطراف زمین و خواهد می خشک را گوسفند پشم باراین. گیرد می نظر در دیگري آزمایش

 .دهد می مثبت پاسخ او درخواست به دیگر بار خداوند ؛خیس
 ایمانی و روحانی رشد. آوریم بدست را آن شب یک در ما که نیست چیزي قوي، و محکم ایمان
 ایمان قویتت در که مسیحیانی به است مایل بیشتر خداوند .است طوالنی زمانی فرایند بک نتیجه
 سوي از و بود کرده درخواست نشانه یک ،این از پیش  نیز جدعون. رساند یاري زنند می گام خود

 اندازه به باید گشت ظاهر او بر خداوند فرشته که واقعیت این تنها. نمود دریافت را پاسخش خداوند
 .نبود مطمئن هنوز جدعون اما ،دنمو می متقاعد را او کافی
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 بیمارش پسر نجات براي التماس با عیسی به که است پدري آن داستان ردآویا جدعون وضعیت
 مورد در توانیم می بنابراین. »! کن کمک من ایمانی بی به دارم؛ ایمان من خداوند، اي": گفت می

 قادر خداوند باشیم، وفادارتر بخواهیم ما که زمانی تا. بگیریم کمک خداوند از ،ایمانمان تقویت
 .نمود خواهد کمک روحانیمان رشد و ایمانیمان بی حذف در ما به و است

      او. باشد شده انجام او اطراف مردم خاطر به ،نیز جدعون توسط خداوند آزمودن است ممکن
 که خواهیم می همچنین ما شیوه، همان به. اوست با وندخدا که ببینند هم دیگران خواهد می

 .نمایند تحسین ملکوتش در را ما آسمانی پدر تا ،نندببی خداوند در را ما وفاداري آثار مردم
 از مهمتر اما. نکند کار است ممکن یا شود عملی است ممکن وندخدا از نشانه یک درخواست امروز،
 شناخت معرض در طریق این از را خود تا فرستاده را مقدسی کتاب ما براي او که اینست چیز همه

 را هایی نشانه است مجبور هنوز خداوند حال، این با. نماید تهدای شیوه بدین را ما و دهد قرار ما
 را انبیا و اند حافظه کم جدعون همچون اند کرده ثابت آنها چون نماید فراهم مردمش براي

 .کنیم طلب خود زندگی در را خداوند اراده که است این راه بهترین هنوز پس. کنند می فراموش
 

 یا کیفیت؟ کمیت مهمتر استدر ملکوت خداوند، 
 وندخدا که دماین می حاصل اطمینان جدعون خداوند، سوي از گوسفند پشم نشانه دریافت از پس

 در. است ها فرا رسیدهمدیان دادن شکست براي قدرتمند ارتش آوري جمع زمان اکنون. اوست با
 با سرائیلا .آورد گرد دشمنانش با مبارزه براي را مرد هزار دو و سی حدود توانست جدعون ابتدا،
 .بزند رقم خود براي را بزرگی پیروزي توانست می زودي به تعداد این
 باز خانه به که خواهد می هراسند می جنگ از که مردانی از نیز او و خواهد می ونجدع از وندخدا

   هم باز خدا. هستند کافی جنگ براي تعداد این و ماند می تنها ،مرد هزار ده با جدعون. گردند
 )6(.بکاهد باید را آنها از بیشتري تعداد که گوید می
 .نماییم تبدیل قدرت به را ضعفهایمان تا برساند امداد ما به تواند می همیشه خدا
 آیا که بیفتند تردید و شک به است ممکن ،هستند او با که کسانی تمام و جدعون لحظه، این در

 بنابراین. دید نفره سیصد را، خود رتشا نهایت در جدعون. ببرند را نبرد این تسا ممکن هم هنوز
 این و آنهاست با خدا که داند می جدعون اما. ماندند باقی نفر سیصد تنها مرد، هزار دو و سی از

 .هراسد نمی چیز هیچ از دیگر و آزموده را خود خداوند او. است کافی او براي
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 ارتش یک توانستند ،دعونج نفري سیصد ارتش توجه، قابل و درخشان استراتژي یک با نهایت در
 روز، آن در. آورند بدست خود قوم برايرا  بزرگی پیروزي توانستند آنها. نمایند سرنگون را بزرگ

 منهدم ،بود ترسو "که سابقا مردي رهبري به ناچیز ارتش یک توسط مدیانها، قدرتمند ارتش یک
 .گردد می

 کوچکی گله با حتی آنها تعداد و نیستند اکثریت آنها. هستند اندك خدا حقیقی پیروان نیز، امروز
 ). 32:12 لوقا( شود می مقایسه

 وند خدا. دارد ارجحیت او براي کیفیت بلکه ،نیست کمیت بدنبال وندخدا که کنیم درك باید ما
  . بیندازد راه عظیم نمایشی ،کوچک ارتشهايو  ضعیف آدمهاي با تواند می

. نکنیم اکتفا خود هاي داشته به و توجه خود ضعفهاي به و باشیم او اراده تسلیم باید ما همه
  .نهراسیم چیز هیچ از و بپذیریم را او اراده نیز ما که دماین می معجزه ما طریق از وقتی خداوند

  
 چه کسی بسپاریم؟دستان زندگی خود را به  کنترل

 اسرائیل نسرزمی سرتاسر در زودي به ،ها مدیان علیه جدعون حماسی و اي افسانه پیروزي خبر
 او نبوت به مردم از بسیاري و گشت لبد ئیلااسر بنی ستاره فوق به زودي به جدعون. شد پخش
 پنهان را گندمهایش که ترسو مردي از و شده دگرگون جدعون چگونه که دیدند آنها. آوردند ایمان

 .رسد می بزرگ پیروزي به مرد سیصد با که گشته تبدیل مردي به ،کرد می
 . آنهاست رهبري مناسب که دیدند می فردي عنوان به را جدعون ها لیاسرائی حاال

 نیز و پسرت، هم و تو هم کن، حکومت ما بر«: گفتند جِدعون به اسرائیل مردان پس"
 ")22:8 داوران(» .دادي نجات مدیان دست از را ما که زیرا پسرت، پسرِ
     مردم اکنون و برده می لذت چقدر آورده بدست که هایی موفقیت از جدعون که کنید تصور

  را افتخار و غرور احساس "مطمئنا جدعون. برگزینند خود براي پادشاه عنوان به را او خواهند می
 :بود فروتنی با توأم او پاسخ حال، این با. است کرده می لمس سلولهایش تک تک در
 حکم شما بر که است خداوند بلکه پسرم، نه و کرد خواهم حکومت شما بر من نه«"

 ")23:8 داوران(» .راند خواهد
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 مدت از بعد چون ،شدند برده اسارت به و شدند تنبیه دشمنانشان توسط ،بار بارهاي ها اسرائیلی
 جدعون و سپردند می فراموشی به را او برجسته ايیانب هاي پیشگویی و خداوند کارهاي زمانی،

 )6(. دید می را روزها این تمام
 به اعتماد و زیاد نفسمان به اعتماد ما که افتد می اتفاق زمانیهم  ما یایمان زندگی در مشکل این

 که دساز می مست سر و مسرور چنان را ما اداري و مالی پیشرفتهاي برخی. شود می کم خدایمان
 براي باید آنها از اي استفاده چه و ایم آورده بدست را ها آن چرا و چگونه کنیم می موشفرا

 . دهیم جامان خداوند خدمت
 یاد به باید ما. باشد ما زندگانی مرکز و حاکم باید خداوند که یمبیاموز باید ما ترتیب، همین به

 .خودمان اراده نه و کنیم زندگی او اراده اساس بر باید که باشیم داشته
      اما  ،شویم هایی ناکامی و اشتباهات دچار خود به اعتماد بواسطه ،زندگی در است ممکنما 
 داد؛ نخواهد شکست را ما هرگز او ،کنیم تکیه خداوند به اگر که کنیم حاصل اطمینان توانیم می
 .باشد می انسان با عهدش و کلمات به وفادار او و هستند پایدار و درست او کلمات زیرا

 بدان این. کنیم تسلیم او به را چیز همه ما که است معنی این به زندگی در خدا به دادن اجازه
 او توسط شده تعیین مسیرهاي و داده قرار او مهر پر دستان در را زندگیمان ٪100 که است نیمع
 ما. نیست ابدي و است زودگذر رنج این اما بکشیم، رنج راه این در است ممکن اگرچه. کنیم طی را

 .دارد وجود آرامش و شادي همیشه خداوند حضور در که کنیم حاصل اطمینان توانیم می
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  باراق
اما  نیست، یمحبوباو شخصیت خیلی  اگرچه. می پردازد "باراق"زندگی  به داوران باب چهارم،

اده د اردر کنار بقیه قهرمانان تاالر ایمان قر ایمان باب معروف در را او نویسنده رساله عبرانیان،
واند درسهاي اما می ت د،نباش 11 عبرانیان قهرمانان دیگر سان به است ممکن او زندگی. است

 .حیاتی در بر داشته باشد
کتاب مقدس وقتی پیدا می شود که این آیه  در سر و کله باراق. است روشنایی معناي به باراق نام

  :را می خوانیم
  ")1:4داوران(. آوردند بجا بد بود خداوند نظر در آنچه را که دوباره اسرائیل بنی"

زیر سیطره  دهنده نشان که است، دهرار گردیتک داوران کتاب در بار ششکلیدي،  سخنان این
آنها هر بار بر ضد خداوند عمل می کنند و باز باید درس  .است اسرائیل شیطان بودن قوم بنی

 . بگیرند
 این می روند و "حاصور" در کنعان پادشاه ،"ابینی"سلطه  زیر اسرائیل بمدت بیست سال بنی

 "نبی دبوره "داستان زندگی باراق با شخصی بنام اما . متحمل رنج شوند آنها که می گردد باعث
 اسرائیلبنی  ارتش تا دماینمی  احضار را باراق اسرائیل،بنی  داور و نبی ،دبوره. پیوند خورده است

 .دماین رهبري بینیا ارتش برابر در را
آنها را  و دماین تحقیر را کنعانی ارتش توانست ،همراهی دبوره با باراق، خداوند، قدرت و کمک با

 .شکست دهد
  

  چرا نویسنده عبرانیان از دبوره بجاي باراق یاد نکرده است؟
مهمترین سوال براي خوانندگان کتاب مقدس در این قسمت اینست که چرا نویسنده رساله 
عبرانیان از باراق تنها یاد کرده در حالی که بنظر می رسد دبوره نبی در زندگی ایمانی خود فعالتر 

  :دده عبرانیان بصورت زیر بیان می دارخود نویسنرا واب این پرسش ج. بوده است
ها را برانداختند و عدل و داد را برقرار ساختند و آنچه را که  از راه ایمان، آنها سلطنت"

آتش سوزان را   .آنها دهان شیران را بستند. خدا به آنها وعده داده بود، به دست آورند
در . در عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند. یی یافتنداز دمِ شمشیر رها. خاموش کردند

   ")33-34: 11 عبرانیان. (ار نمودندجنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را تاروم
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: دکن می تاکید کلمه ششنویسنده روي این  ،در این قسمت شده مطرح قوت نقاط تمام میان در
 "در عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند "

که زن بود  دبوره به نسبتبراي رهبري  باراق جنسی برتري بر ،عبرانیان هنویسند که است واضح
 وجود با خداوند که را نمایش می دهد شخصی از ییزیبا تصویر باراق، عوض، در. ندارد يتأکید

عف غلبه بر ض ،نویسنده عبرانیانبراي  .داو را بر می گزین ،قوم رهبريبراي  ،او آشکار کمبودهاي
د در عین ضعف و ناتوانی بر لشکریان دشمن مهم است و اینکه باراق موفق گردی یاربسهاي انسانی 
  .پیروز گردد

شاید عده اي از انجیل شناسان حتی اعتقاد نداشته باشند که او یک داور است اما نویسنده 
 . را در تاالر ایمانی خود در کنار قهرمانان نبرد ایمان قرار می دهد او جایگاه ،عبرانیان

 قدرت به را زنان هم و مرداناز  ماع ما، هاي ضعف که است وندخدا اینمهم است که بدانیم بسیار 
دهان شیران را ببندیم و او خود  او نام به و کنیم فتح را انهظالم پادشاهی هاي تا ،کند می تبدیل
  .دنمای می هدایتما را  "شخصا

  
  آیا ایمان مسري است؟

داشته اید یا در مورد آن چیزي  دیگري شخص ت ایمان بهاي از سرای تجربه شما حال به تا آیا
من و  ایمان .اند دهرسانی انجامهم بدون اینکه متوجه شده باشید، آن را به  شما شاید خوانده اید؟

یعنی  ؛شما، وقتی واقعی و حیاتی به نظر می رسد که خود به خود با دیگران ارتباط برقرار نماید
همانگونه که  )13(.ی نماییم، آن ایمان به معرض نمایش در آیدبی آنکه ما از روي قصد اقدام

مسیح خداوند در موعظه بی نظیر سر کوه به شاگردان و پیروانش اینگونه فرمود که باید بی آنکه 
  :بخواهید با رفتار خود نور و نمک جهان گردید

را باز  توان آن اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می. شما نمک جهانید"
 .آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایمالِ مردم گردد نمکین ساخت؟ دیگر به کاري نمی

کس چراغ را  هیچ. رداز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کشهري را که بر فر. شما نور جهانید
گذارد تا نورش بر همۀ  اي بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می افروزد تا آن را زیر کاسه نمی

پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهاي نیکتان را ببینند  .اند، بتابد که در خانهآنان 
 ")13-16:5متی ( .و پدر شما را که در آسمان است، بستایند
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 ،افراد از برخی. همه گیر باشد که نتوان آن را از دیگران دریغ نمود و مسريآنقدر  بایدایمان 
  .ستا بیهوده "شان کامالایمان

خواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم،  اما، اي برادران، اکنون میو "
یابید، به شرط آنکه  و به وسیلۀ آن نجات می همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید

در غیر این صورت، بیهوده ایمان . کالمی را که به شما بشارت دادم، استوار نگاه دارید
   ")2:15 رنتیاناول ق( .اید آورده
 است نظیر انگیز و بی شگفت قدرچ. آلوده گشت هدبورمستحکم  ایمان بهکه  بودنیز کسی  ،باراق

باراق، از ایمان ! نبی از زندگی ایمانیش قرار می گیرد هدبور شهادت تاثیر تحتباراق، اینگونه  که
در  بزرگ اجوییماجر یک عطر خداوندش پر می شود و وارد ازو  می گیرد الهام قوي دبوره

    .می گردد زندگیش
تا از  دارد احتمال بیشتر مراتب به، است قويدر ایمانش  که مسیحیآن  ،زندگانی مسیحایی در

 ایمان نیز که در هدبور .در ایمان افراد ضعیفتر مورد استفاده قرار گیرد نفوذسوي خداوند براي 
   .ه خداوند قرار گرفتمورد استفاد ،بود براي یاري رسانی به باراق قوي بسیار

آیا یهوه » :خواند و به او گفت نَفتالی فرا بوره فرستاده، باراق پسر اَبینوعم را از قدشد"
برو و در کوه تابور موضع بگیر، و ده هزار تن از مردان “: خداي اسرائیل نفرموده است که

دار لشکر یابین را با من، سیسرا سر. زِبولون را نیز همراه خود برگیر نَفتالی و بنی بنی
ها و سپاهیانش نزد تو به نهر قیشون خواهم کشاند، و او را به دست تو تسلیم  ارابه

ولی اگر همراهم نیایی، . روم اگر تو همراه من بیایی، می«: باراق به او گفت«؟”خواهم کرد
رایت روي ب اما این راه که می. یقین همراه تو خواهم آمد به«: دبوره گفت «.روم نمی

داوران ( «.آفرین نخواهد بود، زیرا خداوند سیسرا را به دست زنی خواهد فروخت افتخار
9:4-6("  

در این دنیا هم اکنون افراد زیادي وجود دارند که سخنان و شهادتهاي آنها از تجربیاتشان از مسیح 
 مولر، جورجور، جان مک آرت .باعث ایمان آوردن هزاران نفر شده و هنوز هم ادامه دارد ،خداوند

و حتی واعظان فارسی زبان برجسته اي که باعث برکت  ، جویس مایرل اوستینئجان پایپر، جو
  بخاطر احترام به همه آنها از ذکر نام عده اي از آنها جلوگیري کهحیات مسیحایی ما می شوند 

  .می نمایم
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 ي قوي خود ایمان را بهآنها افرادي هستند که همچون پولس، پطرس، یوحنا، استیفان با نطق ها
. آنها کاري را می کنند که استیفان در برابر شوراي یهود کرد. زندگی دیگر افراد تزریق می کنند

آنها کاري را . آنها کاري را می کنند که پولس در آتن با آن سخنرانی بی نظیرش به انجام رسانید
  .نجام رساندندبه ا ،می کنند که پطرس و یوحنا در برابر فریسیان ایمان کور

آن است که از خود بپرسیم ما تحت تاثیر ایمان چه کسانی در اطرافمان هستیم و آیا وقت وقت 
  ست که از آنان بیاموزیم و ایمان خود را به دیگران سرایت دهیم؟آن نی

  
  اده می کند؟فچرا خداوند از افراد ضعیف است

ار قویست و تا دندان مسلح دشمن بسی با نگاهی به داستان باراق در داوران متوجه می شویم که
از طرفی باراق آنقدر ضعیف است که از دبوره نبی می خواهد که او نیز در این راهی که  است؛

او . اما او توان تنها رهبري کردن را ندارد. خداوند پیش رویش گذاشته است همراهیش نماید
خداوند از انسان هاي ضعیف  اما. که اعتماد بنفس الزم را نداشت ،ضعیف است همچون جدعون

براي اهداف بزرگ استفاده می کند تا هم درسی به انسانهاي مغرور و خود بزرگ بین بدهد و هم 
انسانهاي ضعیف را در زندگی ایمانی تقویت نماید و باعث جریان پیدا کردن امید در زندگی هاي 

جواب مناسبی براي این  ،پولس) 13.(ده، کوچک، منفور و گناهکار بشودانسانهاي ضعیف، شکنن
  :سوال پیدا می کند

بیشتر  .خواند، در نظر آورید  ي برادران، وضع خود را، آن هنگام که خدا شما را فراا "
شدید؛ و بیشتر شما از قدرتمندان یا  شما با معیارهاي بشري، حکیم محسوب نمی

گزید تا حکیمان را پندارد، بر اما خدا آنچه را که دنیا جهالت می .زادگان نبودید نجیب
شمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده  خجل سازد؛ و آنچه را که دنیا ضعیف می

انگارد، بلکه نیستیها را، برگزید تا  ا آنچه را که این دنیا پست و حقیر میخدسازد؛ 
  ")29-26: 1 قرنتیان اول( . هستیها را باطل سازد، تا هیچ بشري در حضور او فخر نکند

 ،ري، افراد زیادي در طول تاریخ مسیحی بوده اند که هر چند قبل از ایمانش به مسیح خداوندآ
ضعیف و شکننده بوده اند اما بناگاه خداوند به زندگی آنها وارد می شود و اتفاقاتی بی نظیر براي 

 ،تانمگر می توان از خاطر برد که مارتین لوتر سردمدار شاخه پروتس. دنیاي مسیحیت رخ می دهد
تا سر حد کفر و انکار خداوند پیش رفت و بناگاه خداوند گفت نور بشود و در زندگی ایمانی او نور 
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مسیح جریان پیدا کرد و او انحصار دالالن ایمانی کلیسا یعنی کاتولیکهاي بهشت فروش را 
آري مارتین لوتر، آن کشیش کافر، قدرت شکست جریان عوام فریبی همچون کلیساي . شکست

  . را می یابد تا بما درسی فراموش نشدنی بدهد روم
  

  آیا ممکن است شخصی از جانب خداوند خدمتی را بما ابالغ نماید؟ 
 او و بودزن  دبوره اما ،دساز سرنگونرا  اسرائیلدشمنان  می خواهد وندخدا کهداشت  باور رهدبو

          کاري چهداشت، اما  او رسالت دیگري. آماده سازد نبرد براي را تواناارتشی  توانست، نمی
   د؟ده انجام توانست می

. دمی نموخدمت الهی  آن آلوده انجام ،را سربازآري یک  دیگري، شخصاو می بایست با ایمانش 
ایمان . گردد سرنگونآنگونه  "سیسرا"سردار  فرمان تحت ،او کافی بود تا ارتش یابین پادشاه ایمان

آنها را شکست  ،کشاند تا در آنجا باراق "قیشون"را به نهر او بود که لشکریان تحت امر سیسرا 
   .دهد

ي مناسب سرایت ایمان، به پا کرده بود و خبر اما او پاپوشها ،مناسب جنگ نبود ،پاپوش هاي دبوره
خوش خداوند را با سرایت ایمانش در زندگی باراق، موعظه نمود و باراق سرباز، با پاپوش جنگی و 

  )13( .ایمان دبوره اي بپا خاستزره ایمانی از جنس 
 «.روم ولی اگر همراهم نیایی، نمی. روم اگر تو همراه من بیایی، می«: باراق به او گفت"

آفرین  روي برایت افتخار اما این راه که می. یقین همراه تو خواهم آمد به«: دبوره گفت
  ")8-9:4داوران ... (نخواهد بود،

بزرگ از طریق شخصی خاص یا نبی برگزیده اش انتخاب کرده را براي خدمت  شما وند،خدا شاید
ی گوش ندهید، اما باید بدانید شاید در نگاه اول، متوجه این خدمت نشوید و به آن فراخوان. است

حرفهاي انبیا برگزیده را جدي . مشخصات ویژه اي هم دارد" کاري که براي خداوند باشد مطمئنا
نیتان توجه نمایید، هر چند تصور می کنید پاپوش الزم را به پا بگیرید و به ایمان آنها و فراخوا

  .ندارید
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  هدف از خدمت به خداوند چیست؟
  افتخار آفرینی خودت در این راه گام براي که نکن تصور" گفت، او ، بهآمدنزد باراق  دبوره وقتی

 رمی خواهد ما ب خداوند! باراق باید هدف دیگري را دنبال نماید ،کار این انجام براي ".بر می داري
  .تنها بعنوان وسیله براي این ظفرمندي استفاده می نماید ،مان فائق آییم، اما او از مادشمنان

  .کافیست دوباره به آیات هشتم و نهم باب چهارم داوران نظري بیندازیم
در این راه ما را براي جالل دادن خود  خداوند ،می رسانیم انجامبه را چنین خدمتی  ما که هنگامی

  .و افتخار آفرینی براي شخص خودمان مانخودشخص بر می گزیند، نه جالل دادن به 
و نه  من جالل خود را به کسی دیگر نخواهم داد، !نام من این است! من یهوه هستم"

  ")8:42اشعیا ( .ستایش خویش را به بتهاي تراشیده
چرخد، خواه آنچه به روح  به دور خداوند و جالل او می ،یک مسیحی واقعی زندگیتمام صوالً ا

، و خدمات مسیحی کلیساحضور در ش، ، دعا، پرستوندخداایماندار بستگی دارد مثل مطالعۀ کالم 
ها، اراده و  ریزي ها، تصمیمات، برنامه مانند افکار، نقشه ،خواه آنچه به جان شخص مربوط است

مثل خورد و خوراك و پوشاك، همه باید براي جالل  ،خواه آنچه به بدن او مربوط است، احساسات
 )13( .خداوند تقدیس گردد

. دبکنی خداپس خواه بخورید و خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را براي جالل "
  " )31:10 اول قرنتیان باب(

ش، تشعشع ی ااوست، قدر و منزلت الهوجودي ماهیت  ،ستوندخداذات ، خود وندجالل خداپس 
 هکلی ی او ونیکوی، بیانی از وندجالل خدا. ر وي استشکوهش، تجلی قدرتش و عرصۀ حضو

  .و هدف خدمت، تنها جالل دادن اوست ذاتی و درونی اوستخصوصیات 
  

   قدرت ایمان در نبردهاي زندگی چقدر باید باشد؟ 
وقتی که ایمان . نخواهد بود نابجا هرگز وي نمی شود ناامیدباعث  هرگزکار خداوند  به واقعیایمان 

عیسی . به ما می دهد به خداوند داشته باشیم او بواسطه همان ایمان، قدرت عملی کردن کارها را
  :در این زمینه اینگونه سخن می گوید

   ")9: 29 متی( .بر ایمانتان برایتان انجام شود نا ب"
  :اینگونه سخن به میان می آورد ،در جاي دیگر عیسی از قدرت ایمان در زندگی ما

https://ashnaie.com/?s=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+
https://ashnaie.com/?s=%D8%AE%D8%AF%D8%A7+
https://ashnaie.com/?s=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
https://ashnaie.com/?s=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ashnaie.com/?s=%D8%AE%D8%AF%D8%A7+
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اینجا  از“توانید به این کوه بگویید  اگر ایمانی به کوچکی دانۀ خردل داشته باشید، می..."
متی ( .و منتقل خواهد شد و هیچ امري براي شما ناممکن نخواهد بود” به آنجا منتقل شو

20:17("  
اما عیسی . ارتش باراق شد و به او سرایت کرده بود پیروزيباعث  بود که قوي بسیار بورهدایمان 

. هاي زندگی باشیمبما گفت به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشیم تا بتوانیم پیروز و فاتح نبرد
که در جاي جاي کتاب مقدس بدان اشاره شده است و از زندگی  ایمان به خداوند آنقدر مهم است

    .باراق و دبوره نیز تراوش می نماید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠١ 
 

  شمشمون
زندگی  داستان. می باشد مقدس کتاب درداوران  کتاب برجسته هاي شخصیت از یکی "مشونشَ"
  . بابهاي سیزده تا شانزده به تصویر کشیده شده است ،داوران در او

در داستان زندگی او فراز و نشیب هاي زیادي . می باشد "مثل خورشید"نام شمشون به معنی 
 از پس مادر شمشون. تولد شمشون با دخالت خداوند از مادري نازا بوقوع می پیوندد. وجود دارد

یه راي خداوند نذیره اي استثنایی بدنیا بیاورد که مامی گیرد که ب وعده ندوخدا فرشته با دیدار
 .نجات قوم بنی اسرائیل خواهد گردید

درنده اي فائق  شیربر  ساخت قادر را او مثال، عنوان به د،نمو می را هدایت اوخداوند، همواره  روح
 اوقات یگاه که افرادياما  .هزار فلسطینی را بقتل می رساند ،آید یا با یک استخوان چانه االغ

ممکن است  .باشند داشتههم  توجهی قابل ضعف نقاط توانند می دارند،در خود  روحانی قدرت
نیز نمی توانست  شمشون. جاه و مقام باشند یا و جواهرات و اموال ،زیبا  دخترانپاشنه آشیل آنها، 

اد که بعد کاري از پیش ببرد و به همان دامی افت ،ان دلفریب فلسطینیدختردر مقابل عشوه گري 
  .از او سلیمان هم تجربه اش کرد

او را به مسیري خارج از آنچه خداوند  ،او در مسیر خدمت خود دچار انحطاط گشت و شهوت
چون زندگی او پر از  ،است انگیز غم بسیار انتهاي داستان شمشون. برایش رقم زده بود کشانید

وند خدا ،استثنایی قهرمان این پشت. خیانت است و او زخم خورده عشق زمینی لقب می گیرد
 ،ماو نقصان  گناهان وجود با تواند میاو  .است وفادار و به وعده اش مثل همیشه کماکان ایستاده

  شمعون فدایی بدنام،  همانگونه که از پطرس عجول، متی باجگیر و مالدوست،. دماین استفاده ما از
پولس فریسی سامري بدنام، مریم زناکار،  توماي شکاك، مریم مجدلیه دیوزده، زنیوحناي مغرور، 

  .متعصب و آزار دهنده مسیح خداوند و مارتین لوتر کافر استفاده نماید
می نماید تا قدرت از دست رفته در  در نیایشهاي خود از یهوه درخواست نودر نهایت شمش

ا گشته بود، با در حالیکه نابین ،عطیه اش و بواسطه ایمان وسیله بهاو . موهایش را باز پس گیرد
دوباره به مسیر  ،فلسطینیان، با از بین بردن سه هزار دشمن خداوند در معبد خودتقدیم جان 

اصلی باز می گردد و خدمت خود را تکمیل می نماید و اینگونه است که نویسنده رساله عبرانیان او 
 . را در تاالر ایمانی خود میزبانی می نماید
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  چیست؟ وندپیامدهاي نافرمانی از خدا
متوجه می شویم  که استاست و غم انگیزتر وقتی  ی جانکاهاندوه و غم ازپر  ،شمشون داستان

فریب  که اسیر شهوت بود، او. گرفت نمی تا زمانی خاص درس اشتباهات گذشته اش از ،شمشون
دختر زیباي فلسطینی را خورد و جواب معمایش را با همسرش قسمت نمود، اما متوجه گردید که 
همسر زیباي فلسطینی به او وفادار نیست، در عوض خداوند به او در همان لحظه کمک نمود تا 

اما . سی خرقه ابریشمی که بخاطر یافتن جواب معمایش باید تهیه می نمود را به فلسطینیان بدهد
  )14(.او اینها را نمی دید و شهوت قلبش را نابینا نموده بود

سر زد و باز از همان ناحیه گزیده شد و دختر زیباي دیگري او را دیگر از او  یاشتباهبار دیگر، 
دلیله، . فریفت و قدرت نهفته در موهایش، عطیه اش، هدیه خدادادیش را با او در میان گذاشت

 را او قدرت راز و سعی نمود تا به شمشون حقه اي بزند بارها و بارهامعشوقه فریبکار شمشون، 
نذیره و  از دلیله به وهم فرو پاشید  از نهایت در ایمانش، در ادگیایست جاي به ونشمش. بازیابد

ی بابت از دست دادن نگرانبود و  دلیله خشنودي بدنبال بیشتر او که آنجا از. گفت عطیه اش
به از دست دادن قدرتش گردید و با کوتاه شدن موهایش توسط دلیله،  محکوم ،خداوندش نداشت

ایمانش را چوب  ي،یوند آرامش آوردن دست به براي شمشون .او  اسیر دشمنان فلسطینی گشت
به گذران شبی شهوت انگیز   راعشق الیتناهی الهی خود  ، معبود ابدي خود،خود حراج زد و خالق

  . فروختو زودگذر با نماینده ابلیس 
راي حاال پیامدهاي نافرمانی ب. بودو البته بسیار گران  ویرانگراین معامله براي شمشون  نتایج

شمشون سر رسیده بود و او می بایست در اسارت دشمنان ابتدا در آسیابی بجاي چارپایان، خرمن 
او روزهاي . بکوبد و بعد هم براي سرگرمی فلسطینیان به بازي آنها در معبد بزرگشان تن در دهد

را از  زیادي را در حسرت مالقات با پدر آسمانیش بسر برد و بواسطه گناهانش، روح قدوس خداوند
  . دست داده بود

 برده یک عنوان به را عمرش روزهاي مانده باقی او و شد برداشته شمشون زندگی از خداوند برکت
 .دمی نمو سپري نابینا

اولین تجربه انسان در باغ عدن،  .انسان از خداوند همیشه سنگین بوده است نافرمانی پیامدهاي
خداوند، باعث دور افتادن انسان از حضور قدوس تجربه اي بس تلخ و گران بود و نافرمانی از 

این تجربیات در زندگی قائن، برادران یوسف، قوم سرگردان شده موسی در چهل . خداوند گردید
سال بیابان گردي، قوم به تبعید رفته در بابل، فریسیان متعصب و ایمان کور، یهوداي اسخریوطی 
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ها، گاهی این داستانهاي عبرت آموز را به ورطه تکرار می شود و هنوز ما انسان... شیطان زده و
پس مراقب دلیله هاي زندگی خود باشیم که ما را به قهقهراي تنهایی . فراموشی می سپاریم

  . هایمان سوق می دهند
  :ددار می بیانبطور خالصه  را شمشون زندگی هاي درس آیه این
. درد، همان را خواهد درویانسان هر چه بکا. خدا را استهزا نتوان کرد: فریب نخورید"

 ")7:6غالطیان 

  
  د؟را فراهم می نماینجات انسان  ا تشخیص گناه زمینهآی

تشخیص گناه در زندگی . می باشد ام بر داشتن در نبرد روحانیسرآغاز گ ،در زندگی گناه تشخیص
از دست شمشون زمانی رخ می دهد که فریب دلیله را خورد و قدرتی که در موهایش نهفته بود را 

دیر است و شاید حس کنیم شمشون دیگر  س کنیم دیگر براي ابراز پشیمانی و ندامتشاید ح. داد
که او را مسح کرده بود قادر به شناخت روح خداوند ، اما او با هدایت فرصتی براي جبران ندارد

  )14(.داهدا کربه او مافات گناه در خود شد و خداوند نیز فرصتی براي جبران 
  .را صدا زد و ایمانش او را رستگار نمود وندر معبد خداشمشون د

اي خداوندگار یهوه، تمنا اینکه مرا به یاد «: آنگاه شَمشون نزد خداوند دعا کرده، گفت"
کنم فقط این یک بار مرا نیرو ببخشی تا انتقام دو چشم خود را  خدایا، استدعا می. آوري

  ")28:16 داوران( «.به یک ضربت از فلسطینیان بستانم
 هنگامی و شود نمی دور ما از سرعت به او روحوقتی به گناه می افتیم، . دارد دوست را ما وندخدا
به آغوش پدر  تسلیم و توبه با بگیریم و بازپس را او توانیم می ما کند، می کاراو در ما  که

از  را ما دوباره و دهد می نشان ما بهرا  خود سیماي خوشبار دیگر  مهربانی با او سپس،. بازگردیم
 !دماین می پرخود قدوس روح 

آنگاه . و آماده براي توبه کردن شویم یمماین اعترافواقف باشیم و به آنها کافیست به گناهان خود 
       توبه را اینگونه تعریف  ،یعقوب رسول. خداوند دوباره کنترل زندگی ما را به دست می گیرد

  :می نماید
اي گناهکاران، دستهاي خود . ه او نیز به شما نزدیک خواهد شده خدا نزدیک شوید، کب"

 ")8:4یعقوب ( .را پاك کنید، و اي دو دالن، دلهاي خود را طاهر سازید
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باید با و شروع می گردد ده ایم مرتکب شراي گناهان و اشتباهاتی که وبه با اعتراف و پشیمانی بت
ش را اتآري شمشون نیز تصمیم گرفت تا اشتباه .اقدام نماییمدر جهت ترك آنها  قاطعانه یتصمیم

  . جبران نمایدکه منجر به جدایی او از یهوه گردید، 
 وندولی خدا ت،شگدور  وندشانسان با گناهانش از خدا: ستاینبطور خالصه م کتاب مقدس اپی

خون فدیه و با  تشگ جسمدارد که در عیسی مسیح می داشت و می آنقدر انسان را دوست 
توبه  از گناه، ندامت در صورت تاد نمواین امکان را براي ما ایجاد بر روي صلیب جلجتا،  گرانبهایش

  .و رستگار شویم پذیرفته شویم، 15همچون پسر گمشده لوقا  وند، توسط خداو بازگشت بسوي او
  

  ؟آیا عطیه خدادادي باعث نابودي انسان می شود
 بهمنجر  شمشون قدرت .شوند ضعفنقاط  بهتبدیل  دنتوان می ،نقاط قوت بزرگترینگاهی اوقات 

 نفع به آن و از دننمو استفاده ي خودخداجالل  براي خود خدادادي قدرت از او. گشت او مرگ
 . شمشون فراموش نمود که چرا این عطیه به او اعطاء شده است .جست بهره خود
 شخصی اهداف به رااند ما بتو ،می نماید ءااعط ما به خداوند که اي هعطی که دارد وجود امکان این

به نابودي  را انمزندگی "، اما این دستاوردهاي دنیوي، قطعادمایننزدیکتر در این دنیا  مانو دنیوی
زمانی اتفاق می افتد که از هدیه خداوند براي پیشبرد اهداف او استفاده  ،شکست. د کشانیدنخواه

راي بود، اما او نیز ب دونکه خود پسر خدامسیح با این. نکنیم و در نام او براي ملکوتش گام نزنیم
  )14(.خدمت کردن به پادشاهی پدر به این دنیا قدم نهاد

  ")28 :20 یمت ( ... .پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند"
از رسول همانگونه که پولس  ،ود بهره نجستخبه نفع اي پدر همذات بودن با خدو او از این برتري 

  :او اینگونه می نویسد
بلکه خود را خالی  از برابري با خدا به نفع خود بهره نجست، او که همذات با خدا بود،"

، و چون در سیماي بشري یافت شد به شباهت آدمیان درآمد و ذات غالم پذیرفته، کرد
پس خدا نیز او را  .مطیع گردید حتی مرگ بر صلیب مرگ،و تا به  خود را خوار ساخت

هر زانویی خم  تا به نام عیسی و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، غایت سرافراز کرد به
’ خداوند‘و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح  در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، شود،
  )6-11:2فیلیپیان . (براي جالل خداي پدر است،

https://wol.jw.org/fa/wol/bc/r76/lp-pr/2000844/7/0
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 ؟چه کسی قدرت جبران گناه را به شمشون بخشید
 سقوط از پس حتی بازگرداند ی که تعیین کردهاهدافرسیدن به  براي را ما زندگی تواند می وندداخ

و سرشار از  است بخشنده خداوندکنیم که  فراموش هرگزنباید . و افتادن در بدترین گناهان
  . محبت

تی دیگر بدهد و او بتواند در این فرصت اندك باقیمانده با شمشون از خداوند خواست تا به او فرص
فدا کردن جان بی ارزش خود در معبد، هدف متعالی خداوندي را به انجام برساند و سه هزار 

  )14(.فلسطینی دشمن خداوند را به هالکت برساند
  ")30:16داوران ( «!بگذار همراه فلسطینیان بمیرم«: شَمشون گفت"

شمشون از آخرین فرصتش به نحو احسنت استفاده براي او بی ارزش بود و جان شمشون دیگر 
اما باید بدانیم که این خداوند بود که قدرت بازگشت از سقوط را به شمشون اهدا کرد و گرنه  ،نمود

خداوند . می ماند و در اوج نا امیدي ها خرد می گشت ترشمشون همان انسان شهوت پرست پیش
  . نه هم شدگفت نور بشود و اینگو

شمشون در آخرین لحظات زندگی، رستگاري و نجات را دریافت نمود همانگونه که زرنگ ترین 
در پاي صلیب به مسیح خداوند ایمان آورد و از مسیح خواست تا او را در ، "دیماس" ،دزد تاریخ

  :مسیح هم در جواب به او اینگونه فرمود. پادشاهی خود به یاد آورد
  ")43:23لوقا ( .ویم، امروز با من در فردوس خواهی بودگ مین، به تو میآ"

 شمشون با قدرت روح خداوند به .همان شب با خداوندش در آسمانها مالقات نمود ،آري، شمشون
پرده هاي سینماي کتاب مقدس براي به و زمانی که نویسنده عبرانیان راه یافت و  ایمان تاالر

نندگان کتاب مقدس به افتخار شمشون سرپا ایستادند و ، خواآمدند نتصویر کشیدن زندگی او پایی
  . براي خداوند شمشمون دست زدند
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  یفتاح
که به مدت شش سال بر قوم  بود یکی از داوران برگزیده خداوند براي قوم بنی اسراییل، "یفتاح"

ک داور و او قبل از اینکه ی. است "رهانیدن و آزاد سازي"معنی نام او در عبري . داوري کرد
اتنی یفتاح، او را از برادران ن .بوده باشد، مردي جنگاور بود و مادرش نیز زنی تن فروش بود برگزیده

 پس او با شورشیان فرومایه. روم گرددمح گیداوانث خخانه پدریشان بیرون کردند تا از میرا
نافرمان بنی و برکتش داد و قوم  آمد اوروح خداوند بر  تا اینکه نشست و برخاست می نمود

بر عهده بگیرد و اینگونه  عمونیانییل از او درخواست نمودند تا او، رهبري قوم را در مواجهه با ااسر
داستان او را در داوران بابهاي دهم تا دوازدهم . شد که او هم به تاالر ایمانی عبرانیان وارد گشت

  .می توانیم بطور کامل مطالعه کنیم
 

  ؟براي فرزندان راستینش چیستبیشترین نگرانی خداوند 
، یفتاح پسر نامشروع جلعاد از زنی روسپی بود و در آن هنگام که زمان تقسیم ارث پدر فرا رسید

   .برادران ناتنی اش او را از خانه بیرون راندند
تو را در «: اما چون پسرانِ زن جِلعاد بزرگ شدند، یفتاح را بیرون رانده، به وي گفتند"

  ")2:11داوران (  «.میراثی نخواهد بود، زیرا که پسر زنِ دیگر هستی خاندان پدر ما
مسأله، به عنوان دستاویزي براي شروع زندگی شرورانه استفاده کرد و گروه شورشی این از او 

او این بهانه را بعنوان دستاویزي قرار داد تا شکست ها و کارهاي . فرومایه را بدور خود جمع نمود
در این اثناء او به جنگجویی متبحر . دن والدین و برادران نا تنی اش بگذاردکثیف خود را به گر

  .تبدیل گردید

ناگهان روح خداوند بر او فرو می ریزد و برکتش می دهد و او از انسانی فرومایه تبدیل به رهبري 
 می بینند که آن مرد فرومایه، چگونه تبدیل بهمردم حال . مقتدر براي قوم برگزیده می گردد

  . انسانی مقتدر و خدا دوست می شود و خدمت را براي ادامه زندگی بر می گزیند
تري را راحتزندگی بمراتب  "، مطمئناآوردمی به دست بود را اگر او از ثروتی که از ارث پدرش 

  .دراه خداوند را بیابنمی توانست  به احتمال قریب به یقین، دیگر اما ،پیش رو داشت
روت و میراث خانوادگی اش را گرفت و به عوض، او را براي کار مهمتري برگزید اما خداوند، از او ث

  .و حیات ابدي پاداش آن خدمت بود
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وند بیشتر نگران شخصیت ماست تا راحتی هاي زودگذرمان همیشه به یاد داشته باشید، خداپس 
 .دنیاي وانفسا او سعادت ابدي را براي ما خواهان است، نه خوشی هاي آنی و پوچ این. در زندگی

مسیح به ما . او ما را از بند نگرانی هاي روزمره رهایی داده تا روي هدفی بزرگتر تمرکز نماییم
  :اینگونه توصیه می نماید

گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه  پس به شما می "
از پوشاك مهمتر نیست؟  آیا زندگی از خوراك و بدن. نگران بدن خود که چه بپوشید

کنند و  دروند و نه در انبار ذخیره می کارند و نه می پرندگان آسمان را بنگرید که نه می
آیا شما بس باارزشتر از آنها نیستید؟ کیست از . دهد پدر آسمانی شما به آنها روزي می

  ")25-27:6متی (  شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفزاید؟
  

 نذر مسیحی چیست؟

واقع عمونیان را به دست من تسلیم کنی،  اگر به«: یفتاح براي خداوند نذر کرده، گفت"
ام به استقبال من بیرون  آنگاه وقتی به سالمت از نزد عمونیان بازگردم، هر چه از درِ خانه

 دا( «.هم کردسوز تقدیم خوا آید از آنِ خداوند خواهد بود، و آن را به عنوان قربانی تمام
  ")30-32:11وران دا
از خانه اش کس که اگر یهوه او را در جنگ با عمونیان پیروز گرداند، هر تا  با یهوه عهد بستح ایفت

او به جنگ رهسپار می شود و پس از . دماینتمام سوز براي خداوند نذر  بدر آمد را به عنوان قربانی
  .هلهله به پیشواز پدر فاتح می آیدشادي و  تنها دخترش باظفرمندانه اش، بازگشت 

بخت  مرا بسیار نگون! آه اي دخترم«: چون یفتاح او را دید، جامۀ خویش دریده، گفت"
توانم  ساختی و از آزاردهندگانم شدي، زیرا که دهان خویش نزد خداوند گشودم و نمی

  ")35:11داوران ( «.گیرم آن را بازپس
ن بود بره اي در آن هنگام از خانه بیرون آید و شاید هم او انتظارش ای. یفتاح بر سر می کوبد

. یفتاح ناله می کرد زیرا نذر کرده بود که دختر خود را وقف خداوندش نماید. شخص غریبه اي
   یفتاح دیگر . دخترش دیگر قادر به ازدواج نبود و باید براي همیشه به خدمت یهوه در می آمد

دامادش گپ و گفت خانواده دخترش به مسافرت برود، با  نمی توانست نوه اي داشته باشد، با
  .د و تمام این افکار او را می آزردماینب
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  . قادر به انجام آن نیستیم و از پس آن بر نمی آییم را بر زبان جاري ننماییمهرگز وعده هایی را که 
ت چون نذري براي یهوه خدایت می کنی در وفاي آن تأخیر منما، زیرا که یهوه خدای"

اما اگر از نذر کردن ابا  .البته آن را از تو مطالبه خواهد نمود، و براي تو گناه خواهد بود
  ")21-22:23تثنیه( .نمایی، تو را گناه نخواهد بود

آن را  بطور یقینباید  را بر زبان بیاورد،اما اگر کسی نذري  ،تهیچ شخصی ملزم به نذر کردن نیس
ارزش  ،خاطر است که خداوند بدیناین . و کوتاهی ننماید درزوتاخیر ندر آن د و رسانانجام به 

در برابر او داریم  نباید در مورد او و عهدي کهما و  براي عهد و وفاي به آن قائل استفراوانی 
  .مسامحه کنیم

البته مواردي پیش می آید که از قدرت انسان خارج است نظیر موارد فرس ماژور یا اضطراري که 
  .استو حتی غیرممکن ار دشوار ییست و یا انجام دادنش براي او بسادر به اداي نذر نواقعاً انسان ق

عمل به این قول براي دقت کنیم، چون علیرغم اینکه  پس خوب به عهدي که با خدا می بندیم
یفتاح سخت بود اما نذرش را ادا نمود و اینگونه بود که نویسنده رساله عبرانیان متوجه گشت، 

ار گرفتن در پس لیاقت قر ،خود را بعنوان قربانی تمام سوز تقدیم خالقش می نماید کسی که فرزند
  .دارد کنار نام هاي بزرگ در تاالر ایمان را

  
  پارامترهاي مدنظر خداوند براي استفاده از ما چیستند؟

  .یفتاح سرنوشت خوبی نداشت و با فرومایگان نشست و برخاست می نمود
و مردان فرومایه گرد . ود گریخت و در زمین طوب ساکن شدیفتاح از نزد برادران خ"

  ")3:11داوران ( .رفتند یفتاح جمع شده، با او بیرون می
یفتاح پیش از خلقت جهان براي این . توجهی نداشت هاي زندگی یفتاح به پس زمینهوند خدا

  . هدف الهی برگزیده شده بود
  شت؟او براي انجام این خدمت باید چه مشخصاتی می دا

تاریک خود ایجاد نماییم و گذشته  باید بدانیم همچون یفتاح، ما قادر نیستیم تغییراتی در گذشته
اما این خداوند است که با راهکارهاي عالی و ! هرگز. امان را بخاطر خشنودي خداوند پاك نماییم

  ."نور بشود": کافیست او بگوید. فیض خودش، ما را بر می گزیند
  ")29:11داوران ... (بر یفتاح آمد،آنگاه روح خداوند 
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وند می تواند از ما براي پیشبرد نقشه ، خداشیوه زندگی ما یافعلی صرف نظر از تربیت، وضعیت 
کافیست سبکبال و فارغ از هر بند و اسارتی، خودمان را بر امواج . دماینهاي مقدسش استفاده 

ه کسی بوده ایم و چه کارهاي ناصوابی کافیست فراموش کنیم که چ .فرامین الهی غوطه ور نماییم
  . انجام داده ایم

براي خداوندمام باید از نو متولد شویم و آن لباس کهنه انسان پیشین را از تن در آوریم و آماده 
او ما را همانگونه که پولس می گوید . خدمت به او و وارد شدن به نبرد روحانی براي او بشویم

  :تجهیز می نماید
اسلحۀ کامل خدا را بر  .اوند، و به پشتوانۀ قدرت مقتدر او، نیرومند باشیدباري، در خد"

زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و  .هاي ابلیس بایستید تن کنید تا بتوانید در برابر حیله
خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیاي تاریک، و 

پس اسلحۀ کامل خدا را بر تن  .جنگیم در جایهاي آسمانی می علیه فوجهاي ارواح شریر
کنید، تا در روز شرّ شما را یاراي ایستادگی باشد، و بتوانید پس از انجام همه چیز، 

پس استوار ایستاده، کمربند حقیقت را به میان ببندید و زرة پارسایی را بر تن  .بایستید
افزون بر این همه، سپر  .متی را به پا نماییدکنید، و کفش آمادگی براي اعالم انجیلِ سال

 .ایمان را برگیرید، تا بتوانید با آن، همۀ تیرهاي آتشین آن شریر را خاموش کنید
و در  کالهخود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کالم خداست، به دست گیرید

دار و هوشیار باشید و همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و براي همین بی
  ")10-18:6افسسیان ( .پیوسته با پایداري براي همۀ مقدسین دعا کنید
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  داود
و رویایی  مقتدر رهبر یکو  "شائول" از بعد اسرائیل پادشاه دومین ،)محبوب معنی به ویددی( داود

 اشتباه، بی نه مااو صادق  خدادوست پادشاهیشبان گله پدر،  ،داود. بودبراي قوم بنی اسرائیل 
 . بوده است بزرگ شاعري و دست چیره اي نوازنده و متبحر جنگجویی

 بود اسرائیل بنی طایفه از و یهودا فرزندان از "یسی" پسر مزامیر،هفتاد و پنج باب از  سراینده دداو
ی آید، او یکی از اجداد مسیح خداوند به نقل از انجیل متی بشمار م .بدنیا آمد زاده لحم بیت در که

د، زیرا داود نماد پادشاهی و ماینپسر داود و پسر ابراهیم خطاب می بطوریکه متی، عیسی را 
محبوب است که در  ،او آنقدر درکتاب مقدس. ابراهیم نماد پارسایی براي یهودیان بشمار می رفتند

 .هفتاد باب کتاب مقدس از داود یاد می شود
 داوران نام به افراد از گروهی توسط هاآن مشکالت و نبود مشخصی پادشاه داراي ابتدا ،اسرائیل قوم
 به را شائول او نمودند، پادشاهی درخواست خداوند از ها اسرائیلی اینکه از بعد. گشت می حل

 کارهاي دلیل به لیکن و بود موفق ابتدا در شائول اینکه با. برگزید اسرائیل پادشاه اولین عنوان
 را پادشاهی که گوید می شائول به خداوند. دنمو رد را او خداوند و گشت دور او از برکت ناپسندش،

 بهنبی  سموئیل زمان این در که گوید می مقدس کتاب. داد خواهد او از بهتر فردي به و گرفته او از
 و دید را یسی پسر هفت سموئیل. بود شائول جایگزینی براي یسی فرزندان بین از فردي دنبال
 که گوید می یسی به سموئیل. است دهننمو انتخاب را آنان از یک هیچ داوندخ که گفت او به لیکن

 نزد به را دداو ،یسی. است  مانده او پسر کوچکترین که دهد می پاسخ او و دارد دیگري پسر او آیا
 آن او. مان مسح را او و برخیز" که گوید می سموئیل به وندخدا ،هنگام این در و وردآ می سموئیل

 .دماین می مسح را داود و گیرد می را مسح مقدس روغن ،سموئیل ."است فرد
اما  ،از شائول که پدر همسرش نیز بوده بگریزد و به بیابان پناه ببردکه د داود مجبور می گرد

 دست از را اورشلیم توانست میالد، از پیش 1250 سال در وددا. سرانجام به پادشاهی می رسد
 از را عهد تابوت داود، سپس. خواندمی  »اسرائیل پایتخت« را آن و دماینمی  آزاد کنعانیان

 .نماید می نصب ،جدید معبدي در را آن و آوردمی  اورشلیم به را آن و گیرد می پس فلسطینیان
       مقدمات ساخت طرح معبد خداوند را به انجام  و راندمی  فرمان یهودیه در سال چهل داود

ناتان نبی، او را از ساخت معبد باز می دارد و  ،دمی گرده مرتکب می رساند، اما به خاطر گناهی ک
 سالگی هفتاد و یک درداود . موکول می گردد ، فرزند اوسلیمانپادشاه ساخت این معبد به زمان 

  .ندنمود دفن "صهیون" کوه بر راش جسد و درگذشت اورشلیم در
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، بطوریکه دانیل بیکر، انجیل شناس و درسهاي زندگی داود بسیار پر برکت و البته پر تعداد هستند
موعظه گر مسیحی ادعا می نماید که یکصد و پنج درس از زندگانی داود را توانسته به نگارش در 

  .اما در این کتاب سعی می شود چند درس کوتاه براي این مبحث در نظر گرفته شود. آورد
  

   ؟دخداوند فراخوانده شقوم برگزیده چرا داود به پادشاهی براي 
زیرا شائول نمی توانست آنچه را خداوند بدو  ،گردید انتخاب به عنوان پادشاه وندخدا توسط ،داود

امر می نماید به انجام برساند و اقدامات او براي جالل خداوندش نبود و آرام آرام از خداوند فاصله 
صد اینکه قوم به ق، کند شائول وقتی سموئیل نبی دیر می. گشتگرفت و آغشته جاه طلبی هایش 

قربانی تمام سوز را  ،تصمیم می گیرد تا خود به جاي کاهن اعظم" از نزدش پراکنده نشوند، شخصا
کند و به قصد رسیدن به خداوند را می ششریعتی کار او به جایی رسیده که قوانین . تقدیم نماید

  ) 15.(می نمایدتعویض ش، قوانین را مطابق میل خود افکار دنیوی
لوقا در انجیلش داستان مباشر زیرك را به نقل از عیسی . بنده این دنیا گردیده بود گراو دی! آري

  :مسیح در مورد انتخابهاي ما اینگونه بیان می نماید
هیچ غالمی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به "

دیگري را خوار خواهد  دیگري مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردة یکی خواهد بود و
  ")13:16لوقا . (توانید هم بندة خدا باشید، هم بندة پول نمی. شمرد

بنده پول و دنیا بود، نه زیرا سموئیل . داز شائول دنیاپرست رویگردان می گردحال خداوند دیگر 
او سموئیل بالفاصله به شائول پیام خداوند را می رساند و انتخاب خداوند بجاي . فرزند خداوند

  .شخص دیگري است
اما حال پادشاهی تو دیگر دوام نخواهد یافت، زیرا خداوند مردي موافق دل خود جسته "

و او را به رهبري قوم خویش مأمور ساخته است، زیرا آنچه را خداوند به تو فرمان داد، 
  ")14:13اول سموئیل ( .نگاه نداشتی

پیشاپیش  ،داوداز او . تغاري خانواده یسی انتخاب خداوند از بین هشت پسر یسی، داود است، ته
  . نام می برد "مرد موافق دل خود"

، از بین نجیب و ، آن شبان جواندداو. مسح می نماید اسرائیل، جدید پادشاه سموئیل او را بعنوان
. زیرا خداوند به چشم انسانی به داود و ما نمی نگرد ،دوشمی  انتخاب ت برادر در عین ناباوريهش
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یک به یک پسران یسی را ورانداز می نماید و هیچکدام را مسح نمی نماید، اما داود را از  سموئیل
پسري که پست ترین کار ممکن را در خانه پدر انجام می داد و از نظر . شبانی فرا می خواند

شایستگی سلطنت  "از دید یسی، اصال "احتماال. فیزیکی هم از بقیه ضعیف تر به نظر می رسد
قادر  ،اما خداوند در وجود داود چیزي را می بیند که هیچ انسانی حتی سموئیل نبی .ستنداشته ا

   )15(.سموئیل به فرموده خداوند او را مسح می نماید. به دیدنش نیست
اور، سخنوري است حکیم و شجاع و جنگآوازه داود حتی به مالزمان شائول می رسد که او جوانی 

   .د با اوستخداوناز همه مهمتر و  سیما خوش
شغلی، داود از نظر جسمانی، جایگاه اجتماعی،  .وند استخدا برايآماده خدمت  ،داود قلب حال

اما قلبش، تنها دلیل  ،باشدجایی داشته نمی توانست در انتخابهاي خداوند  ،...نخست زادگی و
م کتاب اینجاست که ما معنی بزرگترین حک .انتخاب او بعنوان مسیح خداوند در آن زمان بود

  :مقدس را به نقل از عیسی مسیح می شنویم که می گوید
ین ا. خداي خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما خداوند "

  ")37-38:22متی . (نخستین و بزرگترین حکم است
تمامی دل و آماده و مطابق دل خداوند می سازیم و او را با  ،پس ما نیز قلبمان را همچون داود

  .جان می پذیریم تا مسح روح القدس بر ما نیز فرو ریزد
  

  خداوند از چه طریق برگزیدگانش را هدایت می نماید؟
گوید که اگر می خواهیم مطابق اراده او گام  می ما به شفاف بطور ائولش و دداو زندگیمطالعه 

این  وبود  پر روح از پادشاهیش در ابتداي ،ائولش چند هر. شویم پرخداوند  روحبرداریم باید از 
فرو  داود بر و خداوند از او پر بکشد روح تا دگردی باعثاو  نافرمانی اما ،باعث برکتش گردیده بود

   .کردمی شائول مطابق اراده خداوند رفتار ن. ریزد
 .داد اما روح خداوند شائول را ترك کرد، و روحی پلید از جانب خداوند عذابش می "
  ")14:16 اول سموئیل(

اما روح . بطوریکه نمی توانست شبها آسوده بخوابد ،شائول دچار عذاب دردناکی گردید روح، بدون
روح نیز با او می ماند  ،حال کارهاي داود اگر در جهت اراده پدر باشد. بر داود فرو می ریزدخداوند، 

  )15(.روح بر او فرو می ریزداراده پدر از طریق . دهد داد تا داود سرافکنده و خجل گردو اجازه نخوا
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همچون داود بدون هدایت روح القدس در تکمیل نقش خود در خدمت  ،مسیحیان عنوان بهنیز  ما
وند در آییم و خدااز  اطاعتبه  تا سازد می قادر را ماالقدس  روح. خداوند ضعیف و ناتوان هستیم

ا روح القدس در زندگی ایمانیمان در مورد گام برداشتن ب ،پولس رسول. انسانی موافق دل او باشیم
  :دده می ناینگونه به ما اطمینا

زیرا تمایالت . گویم به روح رفتار کنید که تمایالت نَفْس را به جا نخواهید آورد اما می " 
اي  اند، به گونه نَفْس برخالف روح است و تمایالت روح برخالف نَفْس؛ و این دو بر ضد هم

  )16-17:5غالطیان( ".خواهید، به جا آورید را که می توانید هرآنچه که دیگر نمی
می توانیم  .نماد خدادوستی است ،نماد دنیاپرستی و در خدمت شیطان بودن است و روح ،نفس

 زینیم و به نفس خوراك دهیم و می توانیم همچون داود خدا را برگزینیم و بههمچون شائول برگ
  .دس قرار دهیمار روح القروح خوراك دهیم و خود را در اختی

اي نمود پیدا می نماید که این میوه هفت  میوهالقدس در زندگی ایمانی ما به شکل  روحثمره 
  . طعم دارد

روتنی و خویشتنداري ف محبت، شادي، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداري،"
  " .)22-23: 5 غالطیان (

اخه آن تاکی بود که خداي پدر زیرا او ش ،را در زندگی خود داشت داود این میوه هفت طعم
ن میوه اي که بر درخت شاخه داود نقش بسته بود، ای. باغبانش بود و مسیح تاك حقیقی آن

این میوه هفت طعم را در وجود خود حس  ،اگر ما هم بعنوان مسیحیان. را بهمراه داشت طعمها
  :پس. می کنیم پس ما هم از روح پر هستیم

 .بلکه از روح پر شوید .....که ارادة خداوند چیست نادان نباشید، بلکه دریابید"
  ")17-18:5افسسیان (
  

  ؟ هاي زندگی خود پیروز شویمبر جلیات  می توانیمچگونه 
بناگاه  ،غول پیکر فلسطینی نبودند "جلیات"از سربازان شائول، یاراي مبارزه با  یکوقتی که هیچ 

صحنه . تواند با جلیات دوئل نماید ا نمود میجوانی کوتاه قامت و ضعیف از ته صف بجلو آمد و ادع
  داود ضعیف الجثه چگونه می توانست آن غول را شکست دهد؟. خنده داري به نظر می رسید
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سرآغاز همه پیروزي  ،ترس از خداوند. وندش می ترسیدخدااما از  ،داود از جلیات نمی ترسید
ابل او صف آرایی نماید، ترسش از در مق ،سنگ و فالخنقلوه داود پیش از آنکه با پنج  .هاست

خدمتش نماید و  ،ده بود که با تمامی دل و جاناو با خداوندش وعده نمو. ه شده بودانسان ریخت
  )15.(نجام برساند نه اراده آدمیان رااراده او را به ا

مادي ترس او از این بود مبادا بخاطر دنیا پرستی به عهد با خداوند پشت نماید و بجایش با انسانها 
  . مصالحه نماید ،گرا

 موردآن جنگاور  دداو وبرهاند  انفلسطینی از سلطه را اسرائیل بنیقوم  بود داده وعده خداوند
همچون عهد شائول نبود که  ،عهد او. وندش عهد بسته بودخدااو با . ه براي این نبرد بودویه اعتماد

بح بگذارد و کار را به خیال خود تمام بر مذ "قربانی را خود راسا ،کرد می وقتی سموئیل کمی دیر
   .نماید

ترس از او، سرآغاز . سیماروند خود بهباید همیشه از خدا ،ما مسیحیان در زندگی ایمانی خود
    پیروزي ما بر جلیات هاي زندگیمان است که وقتی از دید و قدرت انسانیمان به آن می نگریم

اما هرگاه بسان . همچون سربازان شائول نداریم می هراسیم و جرأت ایستادن در مقابل جلیات را
     دیگر نه تنها جلیات، بلکه ارتشی از جلیات ها را به حساب  داود با خداي خود عهد ببندیم،

   .می گذاریم راده او گام به خط مقدم نبردهاي  زندگینمی آوریم و با ا
وي صلیب جلجتا، فریسیان مسیح بر ر. خداوند است مسیح عیسی در این نبرد، سمبلی از دداو

جلیات نما را شکست داد و تمام دنیا را آزاد ساخت و داود همچون او، صورت جلیات را با خاك 
عیسی دنیا، شیطان، گناه و مرگ را به خاك و خون کشید و . همسو نمود و قومش را نجات داد

  . از ستم و رنج دنیا پرستی رهانیدرا مردمان دنیا 
       هفتصد سال قبل از این رخداد اینگونه پیشگویی  ،مسیح بر روي صلیب از کار ،اشعیاء نبی

  :می نماید
اما  و هر یک از ما به راه خود رفته بود، همۀ ما چون گوسفندان، گمراه شده بودیم،"

اي  همچون بره اما دهان نگشود؛ آزار و ستم دید، .خداوند تقصیر جمیع ما را بر وي نهاد
همچنان  اش خاموش است، برنده و چون گوسفندي که نزد پشم د،برن که براي ذبح می

زیرا  چه کسی از نسل او سخن تواند گفت، اي ظالمانه برده شد؛ ا محاکمهب .دهان نگشود
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اشعیاء ( و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ او از زمین زندگان منقطع شد،
8:53 -6("  

آیا ما هم آمادگی داریم تا همچون داود و . گرفت ، نجات دهنده قوم لقبعیسیداود نیز همچون 
آگاهی برسانیم و انجیل خداوند را براي نجات آنها موعظه خداوندمان مسیح، مردمان خداوند را به 

   نماییم؟
  

  آیا سلطنت داود نمادي از پادشاهی مسیح است؟
 از اي نمونه داود زندگی انجام شده در سراسر عهد عتیق، هاي پیشگویی از بسیاريبر اساس 

 به بار چندین ،1-7:23 لدوم سموئی در آخرین سخنانش در دداو .زندگی مسیح خداوند است
 ،دداو .در آیه یکم می خواند "یعقوب خداوند حیمس" را خود او .مسیح اشاره می نماید عیسی
 روح او ب کرده بود مسح رااو  وندخدا که آنجا ازروغن مسح نمود،  با رااو  لیموئس زیرا بودمسیح 
عبري،  در زبان "حیمس" اما). 13:16 به نقل از اول سموئیل(او را پر ساخته بود  القدس

"َAnoited"  ،به معنی برگزیده و در زبان یونانی"Christ"  دداو. خداوند است مسیحلقب   ، 
  ) 15(.و سمبلی است از او مسیحعیسی  به اي مستقیم است اشاره

  :مسیح است عیسی به سرطپ یکی از شواهد دیگر، جواب
: شَمعون پطرس پاسخ داد گویید؟ به نظر شما من کیستم؟ شما چه می«: عیسی پرسید "
  ")16-15: 16 متی( «!تویی مسیح، پسر خداي زنده«
     خداوند با خود نام می برد را معنا  "جاودانی عهد"تحت عنوان  دداو که چهمسیح آن عیسی 

  .سل داود استآن عهد از ن ،می نماید و عیسی
  ")23:5سموئیل  دوم( ....او با من عهد جاودانی بسته است،....."

  :از نسل داود بر می گزیند و اینگونه وعده او را می دهد اي را خداوند نجات دهنده
آنگاه که روزهاي عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو و  "

اوست . خواهم افراشت، و سلطنتش را استوار خواهم ساخت پارة تنَت باشد پس از تو بر
اي بنا خواهد کرد، و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم  که براي نام من خانه

  ")12-13: 7سموئیل  .ساخت
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و مابقی انبیاء بعنوان پیامبران یا پادشاهانی بزرگ تنها در بهترین  اشعیاء، ارمیا ،لحزقیا سلیمان،
 عیسی پادشاهیتنها . نبودند ابدي آنها از یک هیچ. کردند زندگی ت هفتاد یا هشتاد سالحال

پایدار  همیشه براي شسلطنت وجهان قرار دارد  پادشاهان همه از باالترکه  است داود پسر مسیح،
  )15(.است

  
  ؟بود چگونه داودعواقب گناه در زندگی 

ی در وحشتناکعواقب  به منجر تواند میچگونه  گناه که دنده می نشان لیموئکتب اول و دوم س 
  .زندگی انسان شود

 وخداوندي سر باز می زند  اطاعتبراي قوم بنی اسرائیل،  ، اولین پادشاه برگزیده خداونديائولش
سلیمان، آن حکیمترین مرد دنیا، اسیر زنان بت  .خود را از دست می دهد پادشاهی اینگونه

 ، آن مرد موافق دل خداونددداو .د و از خداوند فاصله می گیردپرستش می گردد، به گناه می افت
او تفاوتی بین . می شود و خداوند عواقبی براي او همچون دیگران در نظر می گیرد گناهدچار نیز 

  )15(.داود و دیگر انسانها قائل نمی گردد
گز در جهت اراده ذات گناه هر این اما ،داود به گناه می افتد هر چند او از خداوندش دور نشده بود

داود آنجایی زمینه به گناه افتادن را در خود پروانید که حاضر نشد در جنگ  .منزه خداوندي نبود
آغاز سال جدید، همچون دیگر پادشاهان حاضر شود و ترجیح داد در تخت سلطنت خود در 

د و خواستار د، عقل از کف داآبتنی را دیدر حال  "بتشبع"چشمانش که . اورشلیم جلوس نماید
د، تصمیم وآن زن زیباروي شوهردار می ش ،اسیر عشق بتشبع دداو که هنگامی. دیدار با او گشت

او با فکر  .را به مأموریتی بفرستد که هرگز بازگشتی در آن نیست "اوریا" شمی گیرد تا شوهر
  .امیال نفسانی اش به کشتن می دهدخود انسانی را براي رسیدن 

 عدالت خود را به شمشیراش،  وعده ند طبقوخدا. نمی نماید سکوتگناه،  بلهرگز در مقا خداوند
      از پسران داود را بجاي آن گناه مجازات یکی  "آبشالوم" ،شمشیراین  و پادشاه می آورد دخانه داو

. و پسر داود، توسط یکی از سرداران داود بخاطر شورش بر علیه پدر به قتل می رسد می نماید
این مجازات، داود را از . براي داود بسیار جدي، تکان دهنده و البته عبرت آموز است گناه عواقب

 .سقوط و عواقب گناه بیشتر آگاه می نماید
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 وددا زندگی درخداوندي و رحمت  بخشش. روي دیگر سکه در زندگی داود بر زمین می افتد اما
می  اعتراف نزد او خود گناه داود به می شود، مواجهبا داود  نبی ناتانآنکه  از پس .می افتد بکار

  :دآور میبه میان  صحبت بخشش خداوندي از ناتان. دماین
  )13:12 سموئیل دوم( " .خداوند نیز گناهت را زدوده و نخواهی مرد " 
 پایان، در .کارگر می افتد و خداوند او را می بخشاید ،در درگاه خداوندي دداوتوبه راستین  

 تجربهآنها را  او بود ممکندیگر گناهان مصون می دارد که  عواقباز  خداوندي او را شبخشای
و   عمرگناه، تاریخ مصرف خاصی وجود دارد، اما براي بخشایش خداوندي هرگز  عواقببراي . نماید

 آسمان زمین و دري پدر خدامسیحیان در محضر  ما که هنگامی .زمانی را نمی توان تعریف نمود
م، کسی قبلتر، بار همه گناهانمان را بدوش کشیده است و همچون ناتان جدید به حضور می ایستی

کافیست به کار او ایمان آوریم و به نزدش برویم و . قصه داود، او شفاعت ما را نزد پدر می نماید
گناهان خود را همانگونه که داود در حضور ناتان اعتراف نمود، در حضورش اعتراف نماییم، آنگاه 

  .عیسی مسیح کاهن اعظم ماست! آري. شدبخشوده خواهیم 
ما این کاهن، چون براي همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، به دست ا"

از آن هنگام، در انتظار است که دشمنانش کرسی زیر پایش گردند،  .راست خدا بنشست
 .شدگان را تا ابد کامل ساخته است زیرا با یک قربانی، تقدیس

 :فرماید ابتدا می. دهد این خصوص به ما گواهی می القدس نیز در روح

احکام  .این است عهدي که پس از آن ایام با ایشان خواهم بست کند، خداوند اعالم می
 .و بر ذهن ایشان خواهم نگاشت خود را در دلهاي ایشان خواهم نهاد،

 :افزاید سپس می

آنجا که اینها آمرزیده  ورددیگر هرگز به یاد نخواهم آ گناهان و نافرمانیهاي ایشان را
 ")12-18:10عبرانیان ( .ماند شده باشند، دیگر جایی براي قربانی گناه باقی نمی
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  سموئیل
 .است "وندخداشده توسط  شنیده" معنی بهاو  آخرین داور قوم بنی اسرائیل بود که نام، لیموئس

   .مسح نمود "سموئیل، پادشاه شائول و پادشاه داود را به دستور خداوند شخصا
سموئیل نذیره  .وندي بدنیا آمدخدابا معجزه  ،که سالها نازا بود "حنا"سموئیل از مادري بنام 

  :زیرا مادرش نزد خداوند اینگونه به دعا ایستاد و او را نذیره نمود ،خداوند بود
اي خداوند لشکرها، اگر براستی بر مصیبت کنیز خود نظر افکنده، «: او نذر کرده، گفت"
را به یاد آوري، و کنیزك خود را از یاد نبرده، پسري به او عطا فرمایی، او را در تمامی م

  ")11:1 سموئیل اول( .ایام عمرش به خداوند خواهم داد و تیغ هرگز بر سرش نخواهد آمد
داور قوم بنی اسرائیل سپرد تا او را براي خدمت  ،"عیلی"سموئیل را به   حنا در سنین کودکی،

تمام توان خود  ،عیلی که خود فرزندانی فاسد داشت و از آنها دست شسته بود .ماده نمایدخداوند آ
  .بکار بستبعنوان خادم خداوند و نبی او، را براي آماده کردن سموئیل 

در یکی از روزهایی که سموئیل در معبد خداوند بخواب رفته بود، خداوند بر او مکاشفه نمود و 
  .نبوت او آغاز گردید

ربوده گشت و پس از مرگ پسران عیلی  فلسطینیانیام داوري او بود که صندوق عهد توسط در ا
   .در این جنگ و مردن عیلی بعد از شنیدن این خبر، سموئیل دیگر تنها داور رسمی قوم بود

دستور مسح  سموئیلبه  وندخدابعد از مدتی قوم از خداوند خواستند تا براي آنها پادشاه برگزیند و 
قبل از مرگ شائول و شروع  لیموئس .بعد از اندك زمانی نیز داود را مسح نمود. را داد شائول

  .درگذشترسمی پادشاهی داود 
 هارون و موسینام  کنارجایگاه او در میان قوم بنی اسرائیل آنقدر واال بود که داود، نام او را در  

  :می گذارد
و  خداوند را خواندند .وانندگانِ نام اوو سموئیل، از خ وسی و هارون از کاهنانش بودند،م"

  ")6:99ر مزمو( .او ایشان را اجابت فرمود
  :خداوند از او بهنگامی که با ارمیا سخن می گوید نام می برد 

ایستادند، جان  حتی اگر موسی و سموئیل در حضور من می«: آنگاه خداوند مرا گفت "
 ارمیا( .بیرون کن و بگذار بروند ایشان را از حضور من! شد من به این قوم مایل نمی

1:15("  
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  مشورت با خداوند در چه زمانهایی امکان پذیر است؟
وقتی سموئیل سالخورده گشت، تصمیم گرفت تا پسرانش را براي داوري قوم تربیت نماید و آنها را 

د در سلوك ناصواب افتادند و نتوانستن ،به جاي خود برگزیند، اما پسران او بسان پسران عیلی
  . همچون پدر، داوري تمام عیار در خدمت خداوند باشند

هر چند در نظر . از سموئیل درخواست پادشاهی نمودند ،از آن سو، قوم در این شرایط نابسامان
  .اول سموئیل ناخشنود گشت اما با خداي خود مشورت نمود و از او طلب راهنمایی کرد

رباز برند و راه خود را برگزیند یا همچون از دستور خداوند س ،او می توانست همجون شائول
  .شمشون در مورد ازدواجش با آن دختر فلسطینی از خداوند طلب راهنمایی ننماید

اما او هر چند نبی برگزیده خدا بود، اما هیچگاه بدون نظر خداوند گام بر نمی داشت و وقتی 
 ننمود و از خداوند طلب نمودلحظه اي درنگ  ،قادر به اداره قوم نیستند شمتوجه گشت که پسران

  .تا او را یاري دهد
  :خداوند نیز مثل همیشه پاسخش را داد

ده؛ زیرا آنان تو  گویند، گوش فرا به آواز قوم در هرآنچه به تو می«: خداوند به او گفت "
آنان در همۀ اعمال خود  .اند تا بر ایشان پادشاهی نکنم اند، بلکه مرا رد کرده را رد نکرده

زي که ایشان را از مصر بیرون آوردم تا به امروز پیوسته مرا ترك کرده، خدایانِ غیر از رو
پس حال آوازشان را بشنو؛  .کنند گونه رفتار می اند، و با تو نیز به همین را عبادت کرده

فقط به تأکید به آنها هشدار بده و ایشان را از رسم پادشاهی که بر آنان حکم خواهد 
  ")7-9:8اول سموئیل ( «.راند، آگاه ساز

  . این اولین یا آخرین باري نیست که سموئیل از خداوند چیزي طلب می نماید و مشاوره می خواهد
او براي هر اتفاقی دست دعا به درگاه پدر می برد تا اراده پدر در زمین اجرا شود، همانگونه که 

  :بخواهیم مسیح خداوند در دعاي پدر آسمانی به ما یاد داد تا اراده او را
و آنچنانکه در آسمان مورد اجراست، بر زمین نیز اجرا ت اراده. ملکوت تو برقرار گردد "

  ")10:6متی . (شود
سموئیل، اراده پدر آسمانی را در هر شرایطی طلب می نمود و اینگونه بود که خداوند نیز همچون 

  .خنوخ با او راه می رفت
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یک از سخنانش بر  گذاشت هیچ بود و نمی شد و خداوند با او می سموئیل بزرگ می "
  ")19:3اول سموئیل ( .زمین افتد

ما مسیحیان نیز همچون سموئیل در تمامی زمانهاي زندگی خود، براي هر تصمیمی در زندگیمان 
اراده او را باید طلب نماییم، زیرا تنها اوست که در پیشدانی خود همه چیز را می داند و بهترین 

اینگونه است که او نیز با ما راه می رود و سخنان خود را . ا در زندگی می خواهداتفاقات را براي م
  .بر لبانمان جاري می سازد

  
  ؟ی توانیم سفیع باشیمآیا ما نیز م

زیرا او  ،هاي او شفاعت بودنددعانمی نمود و در واقع  متوقفدر زندگی خود دعا را  هرگز لیموئس
 تحت کار و نامطیع راگناهمی خواست مردم  در شفاعتهایشاو . براي قوم دعا می نمود و نه خود

  . گیرد مراقبت
تمامی اسرائیل را در مصفَه گرد آورید و من برایتان نزد خداوند «: آنگاه سموئیل گفت "

  ")5:7اول سموئیل ( «.دعا خواهم کرد
 خداو مصرانه تعریف کرد که در آن، شخصی نزد  ایمان، با پاكبه صورت دعایی  توان را می شفاعت

شفاعت  .دماین یاري رسانی طلب ،دارند وندخدا  نیاز به مداخله "اي فرد یا افرادي که شدیدابر
  :بود، آنچنانکه که پولس رسول می گویدو ناتوان سموئیل براي مردمی ضعیف 

جرئتان را تشویق  کنیم که کاهالن را هشدار دهید؛ کم اي برادران، از شما استدعا می "
  ")14:5اول تسالونیکیان ( .کنید؛ ضعیفان را حمایت نمایید؛ و با همه بردبار باشید

ما که قوي هستیم، باید ناتوانیهاي ضعیفان را متحمل شویم و در پی خشنودي خویش  "
  ")1:15رومیان ( .نباشیم

نکنیم که همواره باید براي ضعیفان نزد خداي پدر شفاعت  در زندگی مسیحی خود هرگز فراموش
شفاعت ما مسیحیان زنجیروار به یکدیگر متصلمان می نماید و باعث جاري شدن برکت . اییمنم

این را از مسیح آموخته ایم همانگونه که یوحناي . خداوندي در زندگی همه ایمانداران می شود
  :رسول اینگونه می گوید

  ")1:2اول یوحنا (  .نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادلشفیعی داریم  "

http://www.wikiporsesh.ir/?????
http://www.wikiporsesh.ir/???
http://www.wikiporsesh.ir/?????
http://www.wikiporsesh.ir/???
http://www.wikiporsesh.ir/???
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وقتی به . شفاعت نماییمنزد خداي پدر او شفیع ماست و ما نیز باید دیگران را همچون سموئیل 
بریم، زیرا تنها در نام او عادل، بی تمام خدمات او را به ارث می  ،مسیح عیسی ایمان می آوریم

  . دس شمرده می شویمعیب و مق
پادشاه و صد البته شفیع نبی،  فرزند خداوند، خادم،وارث، مقدس عیسی، ما کاهن، واعظ، در نام 

  . قدر خود را در نام قدوس او بدانیم. بشمار می آییم
  

 سموئیل چقدر از زندگی خود را وقف خدا نمود؟
  . به خداوند نمود خدمتوقف  را خود زندگی تمام ،الوي یک عنوان بهسموئیل 

اگر به تمامی دل خویش به سوي خداوند «: خاندان اسرائیل گفت سموئیل به همۀ"
را از میان خود دور کرده، دلهاي خود را به  گردید، پس خدایان بیگانه و عشتاروت بازمی

آنگاه او شما را از دست فلسطینیان . خداوند معطوف کنید و تنها او را عبادت نمایید
  ")3:7اول سموئیل ( «.خواهد رهانید

  . دنمو دنوداخ او تمام عمر خود را وقف ،ذیرهن یک انعنو به
آنگاه او را خواهم  .آیم تا طفل از شیر بازگرفته نشود، نمی«: به شوهر خود گفتحنّا "

  ")22:1اول سموئیل (  «.آورد تا به حضور خداوند حاضر شده، براي همیشه آنجا بماند
 خود را هرگز نبوغ و موعظه می نمود صادقانهتمام عمر  وندخدا براي او کاهن،و  نبی یک عنوان به

او پیام  .خداوند حرکت می نمود پیشبرد اهداف شخصی استفاده ننمود و فقط در جهت اوامر براي
  .خداوند را بی کم و کاست به گوش مردم می رسانید

بلی، گوش به «: سموئیل پاسخ داد» .سموئیل، پسرم«: خواند و گفت عیلی او را فرا"
خدا تو را سخت مجازات . با تو چه گفت؟ آن را از من پنهان مدار«: پرسید لییع !فرمانم

سموئیل همه چیز را  ».کند اگر از تمامی آنچه به تو گفته است، چیزي از من پنهان داري
خداوند است؛ آنچه در نظرش «: عیلی گفت. به او گفت و هیچ چیز را از او پنهان نداشت

  ")16-18:3اول سموئیل ( «.نیکوست، بکند
بود و حلقه اتصال قوم نامطیع با  مقو در خدمت و وندخدا بهوفادار  ،تمام عمر او ،داور یک عنوان به

  . خداوند بود
  ")15:7اول سموئیل ( .کرد سموئیل در همۀ ایام زندگی خود بر اسرائیل داوري می"
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   .بود وفادارد زندگیش در تمام عمر به خداون و مسئولیت هاي ها موقعیت تمام در لیموئس
 .اما در مورد من، حاشا از من که با دست کشیدن از دعا براي شما، به خداوند گناه ورزم"
  ")23:12اول سموئیل (

همچون سموئیل، ما مسیحیان باید همه زندگی خود را وقف خدمت نماییم و اگر تا به امروز این 
ی بندیم که همه عمر و در همه خدمت را درك نکرده ایم، از همین امروز با خداي خود عهد م

مسئولیتها و موقعیتهاي کاري، خانوادگی، اجتماعی زندگیمان همواره او را در کنار خود حس 
عیسی حال که  .نماییم و همچون سموئیل کاهن، الوي، نذیره، داور و نبی برگزیده او باشیم

  .ما را برگزیده، پس رهروان راستین طریقت او باشیم مان،خداوند
ا نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه شم "

 .آورید و میوة شما بماند، تا هر چه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند
  ")16:15یوحنا (
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  کالم آخر
  ه تنها مسیح خداوند است که هرگز فراموش نکنیم که هموار ،هاي زندگی خود تاریکیعمق  در

نباید هرگز  .و ما را از تاریکی هاي ذهنی و اسارتهاي دنیویمان رهایی دهدمی تواند یاریگر ما باشد 
خداوند در زندگی ایمانیمان خاموش گردد و اگر این نور را در زندگی خود  نور مسیح ،اجازه دهیم

  . بر در قلبمان نصب شده، هم اکنون بفشاریمتا کنون لمس نکرده ایم، باید شاسی این نور را که 
این درسها را با هم بررسی کردیم تا بدانیم چرا این افراد علیرغم کاستی ها و نقصان هاي زندگی 

باز هم برگزیدگان خداوند لقب گرفتند و چگونه توانستند نور خداوندي را در زندگی  ،انسانیشان
 ،درس گرفتن از زندگی آنان و بکار بستن آنها در زندگیپس با . خود ببینند و آن را دنبال نمایند

قهرمانان ایمان لقب این شانزده نفر،  الر ایمان راه یابیم و همچونمی توانیم به تا ما نیز "مطمئنا
  . و به ضیافت نویسنده عبرانیان دعوت شویم گیریم

باور در مسیح عیسی ه خود را جایگا نوبسنده عبرانیان این افراد را به ما معرفی می نماید تا ما نیز
  .زیست کنیم خود، همچون مسیح خداوندمانیم و با سرمشق قرار دادن او در زندگی ایمانی ماین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٢٤ 
 

  منابع
 پدیا  ویکی  -1
 2018، "پولس، رسولی براي مأموریت غیر ممکن"  ، داودي، امیر اردالن -2

3- Luther,  Martin,   " An Introduction to St. Paul’s Letter to the 
Romans", 1517 

 1394، "سپر ایمان چیست؟" باغستانی، الناتان، موعظه -4
5- Osteen,  Jeol, Sermon، 2017 
6- Infantado, Joshua, “Heroes of Faith”, 2016 
7- Swindoll , Chuck, “Sermon: The great lives from God’s 
word”, 2013 
8- Teis, David, “Lessons from giants”, 2014 
9- Hymers Jr, Robert L. “A sermon preached at the Baptist 
Tebernacle of L.A”, 2015  
10- McGee, J.Vernon, "Thru the Bible", Thomas Nelson 
Publishers, 1981, vol. 1, p. 150 
11- R.DeHaan, M.D., "Portraits of Christ in Genesis", Zondervan 
Publishing House, 1966, p. 171 
12- Bradley, Michael, “Lessons from the story of moses”, 2012 
13- Dixon, Francis, “The contagion of faith:Barak”, 2017 
14- Warren, Jeff, “Lessons from Samson’s life”, 2009 
15- Baker, Daniel, “Lessons from David’s life”, 2014 
 

  
gmail.comardalan.davoodi@             : دریافت نظرات و انتقاداتایمیل نویسنده جهت 

                   

  پایان
 

mailto:ardalan.davoodi@gmail.com

	innerlink

