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  پيشگفتار
  

 را مانی مخاطره نوشتن کتابی در باره جنگنويسندگان معموًال ز
های  جنگ”طور کلی و  پذيرند که جنگ به ای از تاريخ می در دوره
های  برخی از فرقهطور اخص، مورد انزجار باشد و  به“ مذهبی

  .را در مراسم خود حذف کنند“ انگيز مبارزه”مسيحی نيز سرودهای 

ام که کليسا بيش  قيدهپذيرم، زيرا بر اين ع اما من اين مخاطره را می
ای از  ما در دوره. از هر زمان ديگری به پيام کتاب يوشع نياز دارد

مثل آفتاب پاک و ”کنيم و کليسا ديگر  زندگی میها  انتقادها و شکست
ما ). ، تفسيری۶:١٠ها  غزل غزل(نيست “ مانند ستارگان پرشکوه

  .بيشتر شبيه مشتی زندانی جنگی هستيم

رود  يم و چه نداشته باشيم، از قوم خدا انتظار میچه دوست داشته باش
همچون سرباز شايسته ”: کم تفکر پولس چنين بود دست. که سرباز باشند

هنگام سربازی، خود  کس به هيچ. سهيم باشها  مسيْح عيسی، در تحمل رنج
سازد، چرا که خواهان جلب خشنودی  های زندگی نمی را گرفتار مشغوليت
  ).، هزاره نو۴ -٢:٣دوم تيموتائوس (“ فرمانده خويش است

دهد که چگونه سربازانی پيروزمند باشيم و  کتاب يوشع تعليم می
تعليم . چگونه ميراث غنی روحانی خود را در عيسی مسيح مطالبه کنيم

هنگام مواجهه با دشمنان خود قوی و شجاع باشيم  دهد که چگونه به می
  .اوند به پيش رويمو برای دستيابی به قلمروهای جديد برای خد

آرتور، در نطق توديعی خود به کنگره آمريکا،  ژنرال داگالس مک
در جنگ هيچ جايگزينی برای پيروزی ”: ، گفت١٩۵١ آوريل ١٩در 

 او در کتابش، راه بود؛ يوشع نيز قطعًا با او موافق می“ .وجود ندارد
  .دهد پيروزی را به ما نشان می

  . با ايمان-امه دهيداميدوارم شما نيز اين راه را اد

  ويْرْزبی. وارن دبليو
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  اولفصل 

  

  آغازی نوين
  ای بر کتاب يوشع مقدمه

  

چرا امروزه بايد کتاب يوشع را مطالعه کرد، کتابی کهن که شرحی 
 يوشع دهد؟ اگر کتاب انگيز از جنگ و کشتار و فتوحات ارائه می غم

انگيز  شد آن را همچون داستان ماجراهای هيجان کتابی تخيلی بود، می
دهد و بخشی از کتب  پذيرفت؛ اما اين کتاب تاريخ واقعی را ارائه می

  اين کتاب امروز برای ما چه معنايی دارد؟. مقدسه الهامی است

هرگز جنگی ”: ، بنجامين فرانکلين چنين نوشت١٧٨٣در سال 
پرست  اما ممکن است اين ميهن“ .وجود نداشته استخوب يا صلحی بد 

نبايد از نظر دور داشت که . دانا در اين مورد استثنائًا اشتباه کرده باشد
اين خدا بود که يوشع را به سرداری بر گزيد تا لشکر اسرائيل را در 

غير از حمله به  اما در اين فتوحات به. فتوحاتی مقدس رهبری کند
 -های ديگری هم وجود داشت ، موضوعدشمن و تصرف سرزمين

  .شود هايی که به زندگی و ايمان ما در اين روزگار مربوط می موضوع

کتاب يوشع . زنيم ای می  چنين بررسی بهبه اين علت است که دست
کتاب آغازهای نوين برای قوم خدا است؛ بسياری از ايمانداران 

 از چهل سال قوم اسرائيل پس. امروزی به آغازی نوين نياز دارند
کردند و از برکات  سرگردانی در بيابان، ميراث خود را مطالبه می
مثل ”شدند،  مند می سرزمينی که خدا برای ايشان آماده کرده بود، بهره

اين آن نوع زندگی است ). ٢١ :١١تثنيه (“ ايام افالک بر باالی زمين
 ما، عيسی مسيح، يوشع. خواهد امروز ما نيز تجربه کنيم که خدا می

های  اکنون ما را در فتوحات رهبری کند، و تمام گنجينه خواهد هم می
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ما را مبارک ساخت به ”او . ميراث پرشکوه خود را با ما تقسيم نمايد
، اما ما اغلب بيشتر به مسکينانی )٣ :١افسسيان (“ هر برکت روحانی

  .مانيم خورده می شکست

  

   رهبر جديد-١
 تثنيه، معطوف ٣۴وج تا فصل مقدس از فصل سوم خر توجه کتاب

است به خدمات موسی، آن مرد برگزيده خدا که رهبر ملت اسرائيل 
در کتاب يوشع (اما موسی وفات يافت؛ و گرچه از يادها نرفت . بود

، شخصی ديگر در مقام )بيش از پنجاه بار از او نام برده شده است
سيحی گفته متفکری م. جای او را گرفت) ٢٩ :٢۴يوشع (“ بنده خداوند”

بعدًا . “يابد کند، اما کارش ادامه می خدا خادمين خود را دفن می”: است
مشاهده خواهيم کرد که اين اين تغيير در رهبری همراه بود با 

خواهند خدا را به  روحانی بزرگی برای ايماندارانی که میهای  درس
  .بهترين وجه در زندگی خود تجربه کنند

  

وقت صرف کرد تا يوشع را ها  الخدا س. يوشع، برده در مصر
او در مصر در بردگی زاده شد و او را . برای دعوتش آماده سازد

بعدها موسی نام او . “نجات”معنی  ، به)٨ :١٣اعداد (هوشع نام نهادند 
، يعنی )١۶آيه (تغيير داد ) که يوشع مخفف آن است(را به يهوشوع 

متی (است “ یعيس”؛ اين همان شکل عبرِی نام “يهوه نجات است”
زمانی که والدين او نام ). ٨ :۴ و عبرانيان ۴۵ :٧اعمال . ک.؛ ر٢١ :١
دادند که به وعده خدا  گذاشتند، در واقع شهادت می را بر او می“ نجات”

). ٢۶ -٢۴ :۵٠؛ ١۶ -١٢ :١۵پيدايش (برای نجات قومش ايمان دارند 
اول ( نون زاده شخصی بود به نان يوشع از قبيله افراييم بود و نخست

اين بدان معنا است که زندگی او در شب ِفَصح در ). ٢٧ -٢٠ :٧تورايخ 
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واسطه خون بره رهايی يافت  خطر بود، اما او به خدا ايمان داشت و به
  ).١٢ -١١خروج (

ها و عجايبی را که خدا  يوشع زمانی که در مصر بود، تمامی نشانه
انست که يهوه خدای د ؛ و می)١٢ -٧خروج (ديد  آورد، می عمل می به

خداوند . عمل آورد تواند از قومش مراقبت به نيرومندی است که می
خدايان مصر را خوار ساخت و نشان داد که فقط خودش خدای واقعی 

يوشع ديد که خداوند دريای ). ۴ :٣٣؛ اعداد ١٢ :١٢خروج (باشد  می
سرخ را باز کرد و سپس آن را بر سر لشکريان مصر که ايشان را 

يوشع مرد ايمان بود و ). ١۵ -١۴خروج (کردند، فرو بست  اقب میتع
شناخت و اطمينان داشت که او برای قوم خود عجايب  خداوند را می

  .آورد عمل می به

  

مقدس  نخستين اقدام يوشع که رسمًا در کتاب. يوشع، مردی جنگی
ثبت شده، شکست دادن عماليقيانی بود که بنی اسرائيل را دو ماه پس از 

موسی ). ١۶ -٨ :١٧خروج (خروجشان از مصر مورد حمله قرار دادند 
های  نبی و عطاکننده شريعت بود، اما يوشع سرداری بود با مهارت

او همچنين مردی شجاع بود که از رويارويی با دشمن . نظامی استثنايی
  .باکی نداشت و مطمئن بود که خداوند او را پيروزی خواهد بخشيد

رد شمشير و فرماندهی قشون را آموخته بود؟ يوشع از کجا کارب
ترديد او عطايی خاص از خداوند داشت، اما حتی عطاهای آسمانی  بی

شايد يوشع در سپاه . نيز بايد در چارچوبی زمينی کشف و شکوفا گردد
کرد و آموزش اوليه خود را در صفوف اين سپاه  مصر خدمت می
مقدس در اين   و کتاباين يک احتمال است. است دريافت داشته بوده
درست . گويد و ما نيز نبايد بر اين امر پافشاری کنيم مورد چيزی نمی

همانگونه که موسی دستيابی به مقامی رفيع در دربار فرعون را رد 
؛ ٢۶ -٢۴ :١١عبرانيان (کرد ولی تحصيالت خود را در آنجا انجام داد 
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اه مصر را رد کرد ، يوشع نيز احتماًال ارتقاء مقام در سپ)٢٢ :٧اعمال 
  .تا بتواند همراه قوم خود باشد و خداوند را خدمت کند

خواهد بگويد که خدا يوشع  ، نويسنده گويا می١۴ :١٧مطابق خروج 
جنگ با عماليقيان . را برای امر خاصی در آينده انتخاب کرده است

زمان آزمايش الهی برای يوشع بود، آزمايش ايمان و شجاعت او، 
: گويد ماْرْسِدن، متفکر مسيحی می.  از اين امر آگاه باشدآنکه خودش بی
دانيد که شايد  هر فرصتی را تبديل کنيد به فرصتی بزرگ، زيرا نمی”

. “تر مورد سنجش قرار داده است رفيعهای  کسی شما را برای جايگاه
نبرد يوشع با عماليقيان دوره آمادگی او برای پيکارهايی بود که 

  . موعود بر عهده بگيردبايست در سرزمين می

  

، يوشع خادم موسی خوانده ١٣ :٢۴در خروج . يوشع، خادم موسی
شده؛ اين بيانگر آن است که يوشع اينک رسمًا معاون رهبر اسرائيل 

خاطر  او موسی را در کوه همراهی کرد و وقتی موسی قوم را به. بود
افی ک). ١٧ :٣٢خروج (ساختن گوساله طاليی داوری کرد، با او بود 

بايست خدای اسرائيل  آوری کارآزموده باشد؛ او می نبود که يوشع جنگ
را بشناسد، و نيز احکام مقدسی را که خدا داده بود تا قوم از آنها 

يوشع، مهارت های  بعدًا خواهيم ديد که راز پيروزی. اطاعت کنند
و ) ٨ :١يوشع (اش از کالم خدا  شمشيرزنی او نبود، بلکه فرمانبرداری

  ).١۵ -١٣ :۵يوشع (خدای کالم از 

ای  در طول سفر اسرائيليان در بيابان، موسی دستور داد خيمه
خروج (بيرون از اردوگاه بسازند تا او بتواند در آنجا با خدا مالقات کند 

اين مسؤوليت يوشع بود که در کنار خيمه بماند و از آن ). ١١ -٧ :٣٣
آور بود، بلکه  گيوشع نه تنها مردی جن. عمل آورد مراقبت به

دانست چگونه بايد در حضور خدا زندگی  کننده خدا نيز بود و می عبادت
  .کند
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يوشع نه فقط برای جالل خدا، بلکه برای حرمت و اقتدار موسی نيز 
اين خصوصيتی است که برای رهبران مهم است؛ آن را . غيرت داشت

يخت که بار ديگر، وقتی خدا روحش را بر هفتاد تن از مشايخی فرو ر
اعداد (شود  موسی برای کمک به خود انتخاب کرده بود، نمودار می

در اين رويداد، روح خدا در اردوگاه بر الداد و ميداد ). ٣٠ -١۶ :١١
فرو ريخت، و اين در حالی بود که اين دو نفر همراه ديگران در خيمه 

در اينجا يوشع لب به اعتراض گشود و از . اجتماع گرد نيامده بودند
متن مشابه در عهدجديد، (وسی خواست تا مانع نبوت کردن آنان گردد م

بايست بعدها  اما گويا َدِم روح موسی می). باشد  می۵٠ -۴٩ :٩لوقا 
يوشع را نيز فرا گرفته باشد؛ موسی هيچ امتيازی برای خودش مطالبه 

کرد، و شايان توجه است که وقتی سرزمين موعود، بعد از تصرف  نمی
شد، يوشع قسمت خود را آخر از  ن قبايل اسرائيل تقسيم میآن، در ميا
  ).۵١ -۴٩ :١٩يوشع (همه گرفت 

  

وقتی قوم اسرائيل به قادش برنيع، . کننده سرزمين يوشع، تجسس
واقع در مرز سرزمين موعود رسيدند، خدا به موسی فرمان داد تا 

نيز  يوشع -دوازده نفر را تعيين کند تا سرزمين کنعان را تجسس کنند
کنندگان پس از چهل روز  تجسس). ١٣اعداد (در ميان ايشان بود 

تحقيق، نزد موسی باز گشتند و گزارش دادند که زمين براستی نيکو 
کنندگان قوم را دلسرد کردند زيرا گفتند که  اما ده تن از تجسس. است

اسرائيليان آنقدر قوی نيستند که بر دشمن چيره شوند، اما دو تن ديگر 
 قوم را ترغيب کردند که به خدا اعتماد کنند - کاليب و يوشع-اناز ايش

ايمان  کننده بی بدبختانه، قوم به آن ده تجسس. و وارد سرزمين شوند
ايمانی و سرکشی بود که تصرف  همين عمِل مبتنی بر بی. گوش سپردند
  .مدت چهل سال به تأخير انداخت سرزمين را به
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از خصوصيات رهبری در اين موقعيت بحرانی باعث شد برخی 
های شرايط نبست، اما  او چشم خود را بر واقعيت. يوشع نمودار گردد

آن . درضمن، نگذاشت که مسائل و مشکالت ايمان او را به خدا بربايد
ديدند، اما يوشع و کاليب  کننده خدا را از البالی مشکالت می ده تجسس

خدای ايشان . نگريستند به مشکالت از ورای شناختشان از خدا می
  !قدر کافی برای نبردهايی که در پيش داشتند، نيرومند بود به

دانست که محق است و نهراسيد که در مقابل اکثريت  يوشع می
تنهايی ايستادند و با اين کار، زندگی خود  او، موسی و کاليب، به. بايستد
 درستی گفته شده که به. اما خدا با ايشان ايستادخطر انداختند؛  را به

يوشع را چنين شجاعتی بايسته بود تا “ .يک نفر با خدا، اکثريت است”
اسرائيليان را به سرزمينشان رهبری کند تا ايشان بتوانند دشمنان خود 

  .را شکست دهند و ميراث خود را مطالبه کنند

به آن سالهايی فکر کنيد که يوشع برکات سرزمين موعود را از 
اما يوشع با ! ش به خدا ايمان نداشتندخاطر اينکه ملت دست داد، فقط به

انجام رساند، چون  شکيبايی در کنار موسی ايستاد و وظيفه خود را به
همراه کاليب ميراث موعود خود را خواهد يافت  دانست که روزی به می

رهبران نه فقط بايد بدانند چگونه به پيروزی دست ). ٩ -١ :١۴اعداد (
من چنين تجسم . ه شکست را بپذيرنديابند، بلکه بايد بدانند که چگون

کردند تا يکديگر را  کنم که يوشع و کاليب مرتب با هم ديدار می می
. شود دانستند دستيابی به ميراثشان نزديک می دلگرم سازند، چرا که می

ديدند که نسل قديمی از ميان  مدت چهل سال، می ايشان هر روز، به
بخش مشابه . (شوند يکتر میرود، اما ايشان هر روز به کنعان نزد می

  .)باشد  می٢۵ -٢٢ :١٠در عهدجديد، عبرانيان 

  

در تمام طول سفر بيابان، خدا يوشع را . يوشع در مقام جانشين
وقتی اسرائيليان . کرد برای خدمتش در مقام جانشين موسی آماده می
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عوج، پادشاه باشان را شکست دادند، موسی از اين پيروزی بهره 
تثنيه (ا تشويق کند که از دشمنانش هراسان نباشد جست تا يوشع ر

که در آستانه رحلت  موسی هنگامی). ٣۵ -٣٣ :٢١؛ اعداد ٢٨ -٢١ :٣
بود، از خدا خواست تا رهبری به قوم بدهد؛ و خدا يوشع را تعيين کرد 

موسی در آخرين خطابه خود، به ملت ). ٢٩ -٢٣ :٣؛ تثنيه ٢٣ -١٢ :٢٧(
ار خواهد برد تا دشمنانشان را شکست دهند و ک گفت که خدا يوشع را به

ايشان را ياری خواهد بخشيد تا ميراث خود را مطالبه کنند؛ او همچنين 
موسی بر ). ٨ -١ :٣١(يوشع را تشويق کرد که به خدا اتکا کند و نترسد 

يوشع دست نهاد و خدا به يوشع قدرت روحانی الزم را برای انجام 
  ).٩ :٣۴(اش عطا کرد  وظيفه

نوبه خود اشتباهاتی مرتکب  يوشع نيز مانند موسی انسان بود و به
شده خدا بود، و قوم اين را  شد؛ اما بااينحال او رهبر برگزيده و مسح

چنانکه موسی را در ”: از اين رو است که به يوشع گفتند. دانستند می
يوشع (“ هر چيز اطاعت نموديم، تو را نيز اطاعت خواهيم نمود

زه در کليساها، قوم خدا بايد رهبران الهی را بپذيرند و امرو). ١٧ :١
اش هستند، برای ايشان قائل  احترامی را که در مقام خادمين خدا شايسته

  ).١٣ -١٢ :۵اول تسالونيکيان (باشند 

، و به احکام )٩ -٧ :١يوشع (راز موفقيت يوشع، ايمانش به کالم خدا 
آيات (“ قوی باش” بود که کالم خدا به يوشع اين. های او بود و وعده

؛ و اين همان کالم خدا به )٢٣، ٧ -۶ :٣١تثنيه . ک.؛ و ر١٨، ٩، ٧ -۶
  .باشد قومش در روزگار ما می

  

   سرزمينی نو-٢
هشتاد و هفت بار ) يعنی سرزمين(“ زمين”کلمه . وعده سرزمين

در کتاب يوشع تکرار شده زيرا اين کتاب شرح ورود اسرائيليان به 
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خدا وعده داد که اين . باشد د و تصرف و مطالبه آن میسرزمين موعو
، ٧ :١۵؛ ١٧ -١۵ :١٣؛ ٧ -١ :١٢پيدايش (سرزمين را به ابراهيم بدهد 

؛ او اين وعده را مجددًا برای اسحاق تأئيد کرد )٧ :٢۴؛ ٨ :١٧؛ ١٨
و به ) ١٢ :٣۵؛ ١۵، ١٣، ۴ :٢٨(، و نيز به يعقوب )۵ -١ :٢۶پيدايش (

در روايت خروج، اين وعده مجددًا تأئيد شد ). ٢۴ :۵٠(اعقاب ايشان 
-٢٠ :٢٣؛ ٣۵ :١۶؛ ١١، ۵ :١٣؛ ٢۵ :١٢؛ ٨، ۴ :۶؛ ١۶، ٨ :٣خروج (
، و همين امر در کتاب الويان نيز تکرار )١۶ -١٠ :٣۴؛ ٣ -١ :٣٣؛ ٣٣ 

، ٢ :٢۵؛ ١٠ :٢٣؛ ٢۴ -٢٢ :٢٠؛ ٢٣ :١٩؛ ٣ :١٨؛ ٣۴ :١۴الويان (شده 
؛ ١۴ -١٣ :١۶؛ ١٨، ٢ :١۵؛ ١٢ :١١(و همچنين در کتاب اعداد ) ٣٨
اول تواريخ . ک.نيز ر). (١٢، ٢ :٣۴؛ ۵٣ :٣٣؛ ١٢ :٢٧؛ ٢۴، ١٢ :٢٠
١۶: ١۴- ١٨(.  

، مکررًا به سرزمين و )تثنيه(“ اش خطابه توديعی”موسی در 
 بار در ٢٠٠حدود “ زمين”کلمه . مسؤوليت قوم در تملک آن اشاره کرد

اسرائيليان .  بار۵٠بيش از “ نمالک شد”شود، و کلمه  تثنيه يافت می
پيدايش (سرزمين بودند “ مالک”آميز خدا با ابراهيم،  خاطر عهد فيض به
ايشان از سرزمين منوط بود به اطاعت “ مند شدن بهره”، اما )۵ -١ :١٢

تا زمانی ). ٣٠ -٢٨ و تثنيه ٢۶الويان . ک.ر. (وفادارانه ايشان از خدا
داد  کردند، او ايشان را برکت می که يهوديان از شريعت خدا اطاعت می

اما وقتی از خدا روی گردانده، . شدند و ايشان در سرزمين کامياب می
 در خود سرزمينآوردند، خدا نخست ايشان در  روی میها  بسوی بت
 از سرزمين خودشان؛ اما سرانجام ايشان را )کتاب داوران(کرد  تنبيه می

مدت هفتاد سال تنبيه شدند، به  بهايشان پس از آنکه . به سرزمين بابل برد
طور کامل آن جالل و برکتی  سرزمين خودشان باز گشتند؛ اما هيچگاه به

  .را که زمانی از آن برخوردار بودند، باز نيافتند
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و آن را ) ١٠ -٧ :٨تثنيه (خواند “ زمين نيکو”خدا سرزمين موعود را 
آن ). ١۴ -٨ :١١تثنيه (در نقطه مقابل يکنواختی و خشکی مصر قرار داد 

بايست مکان استراحت و آرامی اسرائيل و ميراث ايشان، و محل  می
يهوديان پس از تحمل بردگی در ). ١١، ٩ :١٢تثنيه (سکونت خدا باشد 

مصر و مصائب بيابان، سرانجام آرامی خود را در سرزمين موعود 
اين ). ١ :٢٣؛ ۴ :٢٢؛ ۴۴ :٢١؛ ٢٣ :١١؛ ١۵، ١٣ :١يوشع (يافتند  می
 همچون ۴ و عبرانيان ١١ :٩۵بار ديگر در مزمور “ آرامی”فهوم م

ای که مسيحيان  گردد، پيروزی تصويری از پيروزی مسيحيان پديدار می
  .شرط آنکه تمام وجود خود را به خداوند بسپارند خواهند يافت به

حزقيال (ناميد “ فخر همه زمينها”حزقيال نبی سرزمين اسرائيل را 
. “زيباترين همه سرزمينها”اند  ها آورده برخی ترجمهکه در ) ١۵، ۶ :٢٠

اغلب . نامد می) ۴١ و ١۶ :١١، ٩ :٨دانيال (“ فخر زمينها”دانيال آن را 
نام برده شده “ زمينی که به شير و شهد جاری است”از آن با عنوان 

؛ تثنيه ٢٧ :١٣؛ اعداد ٢۴ :٢٠؛ الويان ٣ :٣٣؛ ۵ :١٣؛ ١٧، ٨ :٣خروج (
سرزمين ”معنی  وار است به اين اصطالحی تمثيل). غيره و ٩ :١١؛ ٣ :۶

توانند چرا  ها می آرام که در آن گلههای  و باغها  ، مکان چراگاه“فراوانی
  .توانند گرده جمع کنند و عسل بسازند کنند و زنبورها می

  

“ ها در ميان امت”حزقيال نبی گفته که اورشليم . اهميت سرزمين
در ”و اينکه اسرائيل ) ۵ :۵حزقيال (ها است  قرار دارد، يعنی مرکز ملت

“ وسط”کلمه عبری که ). ١٢ :٣٨حزقيال (واقع است “ وسط جهان
تواند اين باشد  باشد که منظورش می نيز می“ ناف”معنی  ترجمه شده، به

نجات ”ميان خدا و اين جهان است؛ زيرا “ مجرای حياتی”که اسرائيل 
زمين اسرائيل را بر گزيد تا خدا سر). ٢٢ :۴يوحنا (“ از يهود است

  .اجرا در آيد باشد که بر آن، نمايشنامه بزرگ نجات به“ ای صحنه”
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ای به جهان  دهنده ، خدا وعده فرمود که نجات١۵ :٣در پيدايش 
در . بفرستد؛ و نخستين گام در جهت تحقق اين وعده، دعوت ابراهيم بود

ر مرکز توجه ، سرزمين اسرائيل د١٢عهدعتيق، با شروع از پيدايش 
ابراهيم اوِر کلدانيان را ترک گفت تا به اين سرزمين جديد . گيرد قرار می

خدا اعالم فرمود . برود، و در آنجا اسحاق و يعقوب پا به جهان گذاشتند
و از خاندان داود بر ) ١٠ : ۴٩پيدايش (دهنده از قبيله يهودا  که نجات

لحم  ای در بيت اکرهبايست از ب او می). ٧دوم سموئيل (خواهد خاست 
و روزی برای گناهان جهان جان ) ٢ :۵؛ ميکاه ١۴ :٧اشعيا (زاده شود 

تمام اين رويدادهای مهم در نمايشنامه ). ٢٢؛ مزمور ۵٣اشعيا (بسپارد 
نجات، در سرزمين اسرائيل رخ خواهد داد، سرزمينی که يوشع فرا 

  .خوانده شده بود تا آن را تصرف و مطالبه کند

  

  ی نو حيات-٣
جای تأسف است که در برخی از سرودهای مسيحی، عبور بنی 
اسرائيل از رود اردن، مترادف شمرده شده با مرگ ايمانداران و رفتن 

کنيد، چنين  اما وقتی شروع به تفسير کتاب يوشع می. ايشان به آسمان
  .کند برداشتی ايجاد سردرگمی می

قوم خدا سر و کار  حياترويدادهايی که در کتاب يوشع ثبت شده، با 
و ها  کتاب يوشع پر است از شرح جنگ!  آنانمرگدارد، نه با 

 و هيچيک از اينها در آسمان واقع -و گناهان و قصوراتها  شکست
اين کتاب بيانگر اين است که ايمانداران امروزی چگونه . نخواهد شد

در توانند با زندگی ُکهنه خود وداع کنند و وارد ميراث دولتمند خود  می
توانيم با دشمنانمان  دهد که چگونه می شرح می. عيسی مسيح گردند

مواجه شويم و شکستشان دهيم، و چگونه هر آنچه را که در عيسی 
آنچه را که رساله پولس به ). ٣ :١افسسيان (مسيح داريم، مطالبه کنيم 
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دهد، کتاب يوشع از نقطه نظر  افسسيان از نقطه نظر تعليمی توضيح می
 ثروتتوانيم  دهد که چگونه می اين کتاب نشان می. دهد  میعملی شرح

  .خود را در مسيح مطالبه کنيم

 خود آرامیتوانيم  دهد که چگونه می اما اين کتاب همچنين نشان می
های اصلی رساله به  اين يکی از موضوع. را در مسيح مطالبه کنيم
.  است اين رساله شرح داده شده۴ و ٣های  عبرانيان است و در فصل

کنيم که همگی  متفاوت را مشاهده می“ آرامی”در اين دو فصل، چهار 
؛ ۴ :۴عبرانيان (ها  آرامی َسّبت خدا پس از آفرينش عالم: به هم مرتبطند

-٨، ٣، ١ :۴عبرانيان (؛ آرامی نجاتی که در مسيح داريم )٢ :٢پيدايش 
نيان عبرا(؛ آرامی ابدی ايمانداران در آسمان )٣٠ -٢٨ :١١؛ متی ٩ 
ای که پس از تصرف کنعان، خدا به اسرائيل داد  ؛ و آرامی)١١ :۴
)١٩ -٧ :٣.(  

روی من خواهد آمد و تو را آرامی ”: وعده خدا به موسی اين بود
يهوديان در مصر و در طول ). ١۴ :٣٣خروج (“ خواهم بخشيد

سرگردانی در بيابان قطعًا هيچ آرامی نداشتند؛ اما در سرزمين موعود، 
اش به قوم  موسی در پيام توديعی. ه ايشان آرامی خواهد بخشيدخدا ب
زيرا که هنوز به آرامگاه و نصيبی که يهوه، خدای شما، به شما ”: گفت
؛ ١٠ -٩ :١٢؛ ٢٠ :٣. ک.؛ و ر٩ :١٢تثنيه (“ ايد دهد، داخل نشده می
ای که  تصويری است از آرامی“ آرامی کنعان”اين ). ١٩ :٢۵

کنند، آن زمان که تمام وجود خود را  جربه میايمانداران به مسيح ت
  .نمايند کنند و ميراث خود را با ايمان مطالبه می تسليم مسيح می

شود،  چهار نقطه جغرافيايی که در تاريخ بنی اسرائيل مشاهده می
ای   مکان مرگ و بندگیمصر. تصويری است از چهار تجربه روحانی
واسطه خون بره از  ايشان به. دبود که اسرائيليان از آنها رهايی يافتن

واسطه قدرت خدا از بندگی؛ خدا با قدرت خود  مرگ رهايی يافتند و به
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اين . دريای سرخ را گشود و ايشان را امن و امان از آن عبور داد
واسطه ايمان به عيسی مسيح داريم،  تصويری است از نجاتی که ما به

يوحنا (“ دارد میبره خدا است که گناه جهان را بر ”مسيح که آن 
واسطه مرگ و قيامش، گناهکارانی را که  عيسی مسيح به). ٢٩ :١

  .رهاند آورند، از بندگی و داوری می ايمان می

 تصويری است از ايماندارانی که در بيابانتجربه اسرائيليان در 
کنند و وارد آرامی و ثروت ميراثشان  ايمانی و نااطاعتی زندگی می بی

دانند اين ميراث وجود   خواه به اين علت که نمیشوند، در مسيح نمی
ايشان مانند . زنند دارد، خواه به اين دليل که از ورود سر باز می

خواهند از  ، اما نمی)قادش برنيع(رسند  اسرائيليان به نقطه بحرانی می
اعداد (جا آورند  خداوند اطاعت کنند و اراده او را در زندگی خود به

اند اما مصر هنوز در دلشان  صر رهايی يافتهايشان از م). ١۴ -١٣
قرار دارد؛ ايشان مانند يهوديان اشتياق دارند که به زندگی قديمی خود 

؛ ٣ :٣٠؛ اشعيا ۴ -٢ :١۴؛ ١١؛ اعداد ٣ -١ :١۶خروج (باز گردند 
جای اينکه در زندگی همچون فاتحان پيش بروند، همچون  به). ١ :٣١

يچگاه از سرشاری آنچه که خدا آوارگان در زندگی سرگردانند و ه
طور  همين جماعت است که به. برند برايشان تدارک ديده، بهره نمی

  .اند خاص در رساله به عبرانيان مخاطب قرار گرفته

کنعان بازنمودی است از زندگی مسيحی آنگونه که بايد باشد، يعنی 
ای همراه با جنگ و پيروزی، ايمان و اطاعت، ثروت روحانی  زندگی

اين زندگی مبتنی است بر ايمان و اتکا به عيسی مسيح، يوشع . آرامیو 
که ما را از پيروزی به ) ١٠ :٢عبرانيان (ما، و رئيس نجات ما 

وقتی اسرائيليان در مصر ). ۵ -۴ :۵اول يوحنا (کند  پيروزی رهبری می
. ساخت  بود و زندگی را برايشان تلخ میدر پيرامونشانبودند، دشمن 
 خود گذاشتند؛ اما پشت سريای سرخ گذشتند، دشمن را وقتی از در



 ١٩آغازی نوين 

 خود پيش رویوقتی از رود اردن عبور کردند، دشمنان جديدی را 
  .يافتند که با ايمان بر آنان چيره شدند

زندگی پيروزمند مسيحی اين نيست که يک بار برای هميشه پيروز 
رائيليان همانگونه که تصوير اس. شويم و تمامی مشکالتمان پايان پذيرد

ای از  دهد، زندگی پيروزمند مسيحی مجموعه در کتاب يوشع نشان می
و پيروزيهايی است که با شکست دادن دشمنان يکی بعد از ها  جنگ

دست  ديگری و مطالبه سهم بيشتری از ميراثمان برای جالل خدا به
گفت که زندگی  واعظ برجسته اسکاتلندی، الکساندر وايت می. آيد می

  .باشد می“ ای از آغازهای جديد مجموعه”مسيحی، پيروزمند 

اسرائيل، بابل است؛ “ نقشه روحانی”چهارمين نقطه جغرافيايی در 
ملت در آنجا متحمل هفتاد سال اسارت شدند زيرا از خدا نااطاعتی 

دوم تواريخ . ک.ر(های پيرامون خود را پرستيدند  ملتهای  کردند و بت
شوند، پدر  زندان خدا عمدًا سرکش میوقتی فر). ١٠ -٨ :٣٩؛ ارميا ٣۶

شان کند تا فرمانبرداری و اطاعت را بياموزند  مهربانشان بايد تنبيه
وقتی گناهان خود را اعتراف کرده، از آنها ). ١١ -١ :١٢عبرانيان (

بخشد و به مشارکت با خود و به  کشند، خدا ايشان را می دست می
  ).١ :٧دوم قرنتيان ؛ ٩ :١اول يوحنا (گرداند  ثمردهی باز می

در کتاب يوشع، شخصيت اصلی يوشع نيست، بلکه خداوند يهوه 
يوشع در هر آنچه که با ايمان . باشد، خدای يوشع و خدای اسرائيل می
وقتی يهوديان از رود . انجام رسانيد، مشتاق بود که خداوند جالل يابد به

در ميان اردن عبور کردند، يوشع به ياد ايشان آورد که خدای زنده 
يوشع ). ١٠ :٣يوشع (ايشان است و بر دشمنان ايشان چيره خواهد شد 

خواست همه مردم جهان خداوند را  واسطه اطاعت اسرائيل، می به
“ اش های توديعی خطابه”او در ). ٢۴ -٢٣ :۴(بشناسند و از او بترسند 
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، همه جالل را برای هر )٢۴فصل (و به ملت ) ٢٣فصل (به رهبران 
  .انجام رسانيده بودند، به خدا داد ائيل تحت رهبری او بهآنچه اسر

ناميده “ يهوه خدای اسرائيل”کم چهارده بار،  در اين کتاب، خدا دست
، ١۴ :١٣؛ ۴٢، ۴٠ :١٠؛ ١٩ -١٨ :٩؛ ٣٠ :٨؛ ٢٠ -١٩، ١٣ :٧(شده 
هر آنچه اسرائيليان انجام ). ٢٣، ٢ :٢۴؛ ٢۴ :٢٢؛ ١۴ :١۴؛ ٣٣
وقتی . ساخت دار می داد، يا آن را لکه جالل میدادند، يا نام خدا را  می

های خود  کردند، خدا به وعده بنی اسرائيل با ايمان از خدا اطاعت می
شد؛ بدينسان، خدا جالل  نفع ايشان وارد عمل می کرد و به عمل می

ايمانی خود، از اطاعت خدا سر باز  اما وقتی ايشان در بی. يافت می
گفت و ايشان در  خودشان ترک میهای  اهزدند، خدا ايشان را در ر می

همين اصل روحانی امروز نيز در . شدند اثر شکستهايشان سرافکنده می
  .کند مورد کليسا صدق می

وقتی به زندگی خودتان و به حيات کليسايی که با آن مشارکت داريد 
نگريد، آيا خود را و ايمانداران ديگر را در سرگردانی بيابان  می
ر حالت فتح و پيروزی در سرزمين موعود؟ يهوديان در بينيد يا د می

در . مند بودند؛ اما در کنعان، مردمی فاتح بودند بيابان، مردمی گله
کردند و در آرزوی چيزهايی بودند که در مصر  بيابان به عقب نگاه می

کردند، به پيروزی  داشتند؛ اما در سرزمين موعود، به پيش رو نگاه می
ای بود آکنده  سفر بيابان تجربه. آرامی و ثروت خودبر دشمن و مطالبه 

ای آکنده  از تأخير و شکست و مرگ؛ اما تجربه ايشان در کنعان، تجربه
  .از حيات و قدرت و پيروزی بود

کنيد، خود را  زندگی مسيحی خود نگاه می“ نقشه روحانی”وقتی به 
  يابيد؟ در کدام نقطه جغرافيايی می
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 ١فصل يوشع 

 

در طول ساليان خدمتم، دو بار پيش آمد که برای جانشينی رهبرانی 
. برجسته و خداترس انتخاب شده باشم و خدمت آنان را ادامه دهم

شده که  روی از مسيحيان شناخته توانم به شما اطمينان بدهم که دنباله می
ر کرده شان را در راه خدمتی مؤثر ايثا متمادی از زندگیهای  سال

توانم احساس يوشع را درک کنم که پا  من می. ای نبود بودند، کار ساده
  !موسی کرد و ديد که چقدر بزرگ هستندهای  در کفش

در کانـْوينگتون، “ کاْلِوری باپتيست”وقتی در مقام شبان کليسای 
ايسِتپ شدم، به ياد دارم که . بی. ايالت کنتاکی آمريکا، جانشين دی

و پسرش مرا دلگرم کردند و اطمينان دادند که از من چگونه بيوه او 
نام جرج  به خاطر دارم که يکی از شماسان به. حمايت خواهند کرد

ِاوانـْز، به دفتر کليسا آمد تا بگويد که حاضر است هر کمکی که از 
از جمله شستن اتومبيلتان و واکس ”آيد برايم انجام دهد،  دستش بر می
گاه از جرج نخواستم که چنين کارهايی برايم من هيچ. “زدن کفشهايتان

هايش حاکی از پشتيبانی تمام کارکنان و رهبران  انجام دهد، اما گفته
ای هستم که جای استادکار را  کردم کارگر ساده احساس می. کليسا بود

  !شد نياز داشتم گرفته و به هر کمکی که پيشنهاد می

 ور ِاپ در بعد از حدود يک ربع قرن، وقتی جانشين تئود
”Back to the Bible “اعضای هيأت مديره . شدم، احساسی مشابه داشتم

و کارکنان دفاتر مرکزی، رهبران دفاتر ساير نقاط دنيا، شنوندگان 
راديو، و نيز بسياری از رهبران مسيحی از تمام نقاط جهان، مرا از 

وقتی خود را آدم . دعاهای خود و آمادگی برای کمک مطمئن ساختند
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خواهد جای غولی را بگيرد، از هر  کنيد که می ای احساس می وتولهک
  .فرستد، احساس قدردانی خواهيد کرد تشويقی که خدا می

آنچه که مورد نياز رهبری جديد است، راهنمايی نيست، بلکه 
: ژنرال اندرو جکسون گفته. معنی دلگرمی است تشويق به. تشويق است

ما . ، و او حق داشت“دهد يک نفر شجاع اکثريت را تشکيل می”
امروزه در مقام قوم خدا، با مشکالتی رويارو هستيم که خدا بر سر 

دهد؛ به همين جهت، کار بسيار مناسبی است که از  راهمان قرار می
  .ای که در اين فصل هست، درس بياموزيم گانه های سه تشويق

  

  )٩ -١ :١يوشع (کند   خدا رهبر قوم خود را تشويق می-١
رهبران برای ابد رهبری . )٢ -١آيات ( از رسالت الهی تشويق

در هر خدمتی، زمانی . کنند، حتی رهبران خداترسی چون موسی نمی
رسد که خدا آغاز جديدی را با نسلی جديد و رهبری جديد پديد  فرا می

استثنای يوشع و کاليب، نسلی قديمی يهوديان در طول  به. آورد می
 ميان رفته بود؛ و يوشع رسالت يافت تا سرگردانی قوم در بيابان از

نسل جديد را به چالشهايی جديد رهبری کند، يعنی به ورود به سرزمين 
کند، اما  خدا خدمتگزاران خود را دفن می”. موعود و تصرف آن

يوشع را خدا انتخاب کرده بود، و همه در “ .يابد کارش ادامه می
  .باشد دانستند که او رهبر جديدشان می اسرائيل می

ام که  در طول ساليان متمادی، کليساها و مؤسسات مسيحی را ديده
اند و تقريبًا خود را به نابودی کشاندند، صرفًا به اين  در کشمکش بوده

اين . خواستند گذشته را محکم نگاه دارند و از آينده بگريزند دليل که می
سازند که  دست از افراد اين جمله از آيين نيايش سنتی را شعار خود می

آن سان که در آغاز بود، همان سان تا ابد خواهد بود، جهان ”: گويد می
همراه آنان دعا  بارها شده که برای رهبران مسيحی يا به“ .انتها بی



 ٢٣از رهبر پيروی کنيد 

اند صرفًا به اين  ام چرا که مورد انتقاد و آزار و حمله قرار گرفته کرده
ا خدمت خدا را به دليل که ايشان نيز مانند يوشع، رسالتی الهی داشتند ت

جديدی از فتوحات روحانی هدايت کنند؛ اما مردم حاضر های  ميدان
شبانان بسياری قربانی شدند زيرا اين . نبودند ايشان را دنبال کنند

  .جرأت را به خود دادند تا پيشنهاد کنند که کليسايشان متحول شود

د و اش خدا باش کاری که سرچشمه”: نويسد آزؤلد سانِدرز می. جـِی
ای که تغيير رهبری وارد  مطابق اصول روحانی هدايت شود، از ضربه

“ سالمت عبور خواهد کرد و احتماًال نتايج بهتری خواهد داد سازد به می
  ).“رهبری روحانی”کتاب (

لـُرد تنيسن در توصيف مرگ شاه آرتور، آن زمان که کشتی تشييع 
نه و عميقی از زبان کند، سخنان حکيما جنازه شروع به پيمودن دريا می

زيرا اکنون ”: زند در اين ماجرا، ِسر بيديواير فرياد می. کند شاه بيان می
و آرتور در پاسخ . “های راستين قديمی مرده است بينم که زمان می
  :گويد می

  

پذيرد و جای خود را به نظمی  نظم قديمی تغيير می
های گوناگون  و خدا مشيت خود را به طريق دهد، جديد می
تا مبادا رسمی خوب اما کهنه، جهان را  سازد، پديدار می
  .تباه سازد

  ]“مرگ آرتور”[        

  

ای بود که ديوار يا  کاش که زندگی همچون سايه”: گويد تلمود می
ای است  کند، اما هيهات که همچون سايه پرنده درخت بر زمين ايجاد می

دازه عبث تالش برای چسبيدن به گذشته به همان ان“ .در حال پرواز
ای در حال  است که تالش برای در آغوش گرفتن سايه گذرای پرنده

  .پرواز
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سپارد، بلکه در حين  کلی به فراموشی نمی رهبر دانا گذشته را به
در کتاب يوشع پنجاه و . کند پيشروی، خدمت خود را بر روی آن بنا می

وشع هفت بار به موسی اشاره شده، و اين شاهد بر اين حقيقت است که ي
به موسی و به خدمتی که او برای اسرائيليان انجام داده بود احترام 

پرستيد که موسی پرستيده بود، و  يوشع همان خدايی را می. گذاشت می
بين . کرد که موسی به ملت داده بود اطاعت می“ کالمی”از همان 

موسی و رهبر جديد تداومی وجود داشت، اما اين دو هميشه همسان 
در . ا هر رهبر متفاوت است و بايد فرديت خود را حفظ کندنبودند؛ زير

اين آيات، موسی دو بار خادم خدا خوانده شده، اما يوشع نيز خادم خدا 
  .آنچه اهميت دارد خادم نيست، بلکه ارباب است). ٢٩ :٢۴(بود 

کننده  ای که توصيف ، کلمه)١ :١(ناميده شده “ خادم موسی”يوشع 
. ک.ر(و نيز خدمتگزاران رهبر است خدمتگزاران خيمه عبادت 

يوشع پيش از ). ٣٨ :١؛ تثنيه ٢٨ :١١؛ اعداد ١١ :٣٣؛ ١٣ :٢۴خروج 
آنکه در مقام سردار فرمان بدهد، آموخته بود که چگونه در مقام 

متی (خدمتگزار اطاعت کند؛ او نخست خدمتگزار بود و بعد حکمران 
ی که هرگز کس”: نوشته است“ سياست”ارسطو در کتاب ). ٢١ :٢۵

  .“تواند فرمانده خوبی باشد نياموخته اطاعت کند، نمی

هدايت قوم به : انجام برساند خدا به يوشع رسالت داد تا سه امر را به
توانست  خدا می. سرزمين، شکست دادن دشمن، و مطالبه ميراث

انجام برساند، اما بر آن شد تا  ای را بفرستد تا اين مهم را به فرشته
. کار ببرد و قدرت الزم برای انجام آن را به او بدهد هانسانی را ب

رئيس ”ای است از عيسی مسيح،  همانگونه که قبًال ديديم، يوشع نمونه
که پيروزی يافته و اکنون ميراث روحانی ) ١٠ :٢عبرانيان (“ نجات ما

  .کند خود را با ما تقسيم می
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ای  شع وظيفهاز آنجا که يو. )۶ -٣آيات (های الهی  تشويق از وعده
گانه بر عهده داشت، خدا به او سه وعده خاص داد، يک وعده برای  سه

خدا وعده داد که او را قادر سازد از رود اردن عبور کند و . هر وظيفه
آيه (، و دشمن را شکست دهد )۴ -٣آيات (سرزمين را مطالبه نمايد 

تقسيم کند عنوان ميراثشان  های اسرائيل به ، و سرزمين را ميان قبيله)۵
انجام  به“ چگونه”خدا به يوشع توضيح نداد که اين امور را ). ۶آيه (

کند، نه بر  خواهد رساند، چرا که قوم خدا بر اساس وعده زندگی می
کنيم و با ايمان قدم  های خدا اعتماد می وقتی به وعده. اساس توضيحات

مودهای توانيم مطمئن باشيم که خداوند رهن ، می)٣آيه (داريم  بر می
  .الزم را در وقت الزم خواهد داد

 اسرائيل وارد سرزمين خواهد شدنخست، خدا به يوشع وعده داد که 
در طول قرون متمادی، خدا اين وعده را مورد تأئيد قرار ). ۴ -٣آيات (

تا آخرين سخنانش ) ١٢پيدايش (داده بود، از نخستين کلماتش به ابراهيم 
يشان را از رود اردن عبور داده، وارد خدا ا). ۴ :٣۴تثنيه (به موسی 

آنگاه ايشان را قادر خواهد ساخت که . سرزمين دشمن خواهد ساخت
ترس و . سرزمينی را که به ايشان وعده داده بود برای خود مطالبه کنند

، )١٣اعداد (ايمانی که موجب شکست ملت در قادش برنيع شده بود  بی
  .شد ديگر تکرار نمی

را به ايشان داده بود؛ اکنون مسؤوليت ايشان اين خدا قبًال سرزمين 
. ک.؛ ر٣ :١يوشع (بود که با ايمان قدم بر دارند و آن را مطالبه کنند 

خدا همان پيروزی را که به موسی وعده داده بود ). ١٨ -١۴ :١٣پيدايش 
دقت حدود  ، برای يوشع مجددًا تأئيد کرد؛ و خدا به)٢۵ -٢٢ :١١اعداد (

اسرائيليان تا پيش از سلطنت داود و سليمان، .  کردسرزمين را مشخص
  .به اين حدود دست نيافتند
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هر ”خدا : درسی که اين امر امروز برای قوم خدا دارد روشن است
، و )٣ :١افسسيان (به ما عطا کرده است “ برکت روحانی را در مسيح

ای او در مقابل کليس. ما بايد قدم ايمان بر داريم و آن را مطالبه کنيم
، و )٨ :٣مکاشفه (تواند ببندد  خود دری گشاده نهاده که کسی آن را نمی

ما بايد با ايمان از آن در عبور کنيم و قلمروهای جديدی را برای 
در زندگی و خدمت مسيحی محال است بتوان . خداوند مطالبه نماييم

 .کنيم به پس رفتن ايستيم، فورًا شروع می ايستاد، زيرا وقتی در جا می
اين دعوت خدا است از کليسای خود “ !بسوی کمال سبقت بجوييم”
، و مقصود آن اين است که بايد بسوی قلمروهای جديد )١ :۶عبرانيان (

  .پيش برويم

يوشع  (بر دشمن پيروز خواهد شدخدا همچنين به يوشع وعده داد که 
های ديگری در سرزمين  خداوند به ابراهيم فرمود که ملت). ۵ :١

، و همين نکته را خطاب )٢١ -١٨ :١۵پيدايش (باشند  ن میموعود ساک
اگر اسرائيليان از خدا اطاعت ). ١٧ :٣خروج (به موسی تکرار کرد 

ها را  کرد تا اين ملت اش به ايشان کمک می کردند، او طبق وعده می
اما او به قوم خود هشدار داد که با دشمن به هيچ وجه . شکست دهند

بردند اما  ن صورت، اسرائيل جنگ را میسازش نکنند، زيرا در آ
متأسفانه اين دقيقًا همان ). ٣٣ -٢٠ :٢٣(دادند  پيروزی را از دست می
از آنجا که يهوديان شروع به پرستش خدايان . چيزی است که رخ داد

شرورانه ايشان را تقليد های  پرست خود کردند و روش همسايگان بت
زمين خود تنبيه کند تا ايشان را بايست ايشان را در سر نمودند، خدا می

  ).٢ -١داوران (بسوی خود باز گرداند 

چنانکه با موسی بودم، ”! انگيزی به يوشع داد خدا چه وعده شگفت
“ با تو خواهم بود؛ تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود

) ١۵ :٢٨پيدايش (ای مشابه به يعقوب داده بود  خدا وعده). ۵ :١يوشع (
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خدا روزی ). ٨ -١ :٣١تثنيه ( وعده خدا را به يوشع تکرار کرد و موسی
و نيز به يهوديان ) ١۶ :۶داوران (همين وعده را به جدعون خواهد داد 

؛ ١٠ :۴١اشعيا (گردند  تبعيدی که از بابل به سرزمين خود باز می
اول تواريخ (دهد  ؛ داود نيز آن را به پسرش سليمان می)۵ :۴٣
خدا اين وعده را امروز به قوم خود تر از همه اينکه  اما مهم). ٢٠ :٢٨

آغاز ) ٢٣ :١متی (“ خدا با ما... عمانوئيل” انجيل متی با !نيز داده است
اينک هر روزه تا انقضای ”: يابد شود و با اين گفته عيسی خاتمه می می

 از ۵ :١٣نويسنده عبرانيان ). ٢٠ :٢٨متی (“ باشم عالم همراه شما می
کند و آن را خطاب به مسيحيان امروز نوشته،  نقل قول می ۵ :١يوشع 
  “.تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود”: گويد می

توانند در اراده خدا پيش بروند و  اين بدان معنا است که قوم خدا می
“ اگر خدا با ما است، کيست به ضد ما؟”. از حضور او مطمئن باشند

نکه يوشع اقدام به فتح اريحا نمايد، خداوند پيش از آ). ٣١ :٨روميان (
- ١٣ :۵يوشع (بر او ظاهر شد و او را از حضور خود مطمئن ساخت 

  .همين تضمين کافی بود تا يوشع را از پيروزی مطمئن سازد). ١۵ 

زمانی که من و همسرم شبانی کليسايی را بر عهده داشتيم، خدا 
جماعت اين کليسا نه . کليسا را هدايت کرد تا ساختمان جديدی بسازد

زياد بود و نه ثروتمند، و يکی دو کارشناس امور مالی به ما گفتند که 
او از اول . انجام چنين کاری غيرممکن است؛ اما خدا نياز ما را ديد

نحو خاصی استفاده کرد تا مرا در اين طرح مشکل   به٢٠ :٢٨تواريخ 
مينان بدهم که وعده من بنا بر تجربه به شما اط. قوت و اطمينان ببخشد

  !کند حضور خدا براستی عمل می

او سرزمين را همچون ميراث وعده سوم خدا به يوشع اين بود که 
اين اطمينان از ). ۶ :١يوشع (های فاتح تقسيم خواهد کرد  در ميان قبيله

سوی خدا بود که دشمن شکست خواهد خورد و اسرائيليان سرزمين 
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ده خود را به ابراهيم تحقق خدا وع. خود را مالک خواهند شد
بخشيد، اين وعده را که اعقاب او وارث سرزمين خواهند شد  می

  ).٢١ -١٨ :١۵؛ ١۵ -١۴ :١٣؛ ٧ -۶ :١٢پيدايش (

وعده اول در : در کتاب يوشع، تحقق اين سه وعده ثبت شده است
، و وعده سوم در ١٢ -۶های  ، وعده دوم در فصل۵ -٢های  فصل
توانست به ياد   در پايان حيات خود، میيوشع. ٢٢ -١٣های  فصل

يک چيز از تمام چيزهای نيکو که يهوه، ”رهبران اسرائيل بياورد که 
اش واقع  خدای شما در باره شما گفته است، به زمين نيفتاده، بلکه همه

  ).١۴ :٢٣يوشع (“ شده است، و يک حرف از آن به زمين نيفتاده

خود را عملی سازد، يوشع های  اما پيش از آنکه خدا بتواند وعده
يوشع (باشد “ قوی و دلير”کار بيندازد و  بايست ايمان خود را به می
کالم . حاکميت الهی جايگزينی برای مسؤوليت انسان نيست). ۶ :١

حاکمانه خدا تشويقی است برای خادمين خدا تا به او ايمان داشته باشند 
د که يوشع نويس چارلز اسپرجن می. و اوامر او را اطاعت کنند

توانست از اين وعده همچون صندلی راحتی برای استراحت  نمی”
های  استفاده کند، بلکه همچون کمربندی تا کمر خود را برای فعاليت

های خدا همچون ُسک است،  به بيانی خالصه، وعده“ .آتی محکم ببندد
  !نه بالش

  

ساده است که به رهبری . )٨ -٧آيات (تشويق از کالم مکتوب خدا 
، اما دشوار است که او را قادر !بسيار دلير باش! قوی باش”: بگوييم

قوت و دليری يوشع از تعمق بر کالم خدا، ايمان به . سازيم چنين باشد
اين همان مشورتی . شد های آن، و اطاعت از احکام آن ناشی می وعده

، و اکنون خدا آن را )٩ -١ :١١تثنيه (است که موسی به تمام قوم داد 
  .برد کار می ور خاص در مورد يوشع بهط به
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کرد، سخنان و  موسی در طول سالهايی که قوم را رهبری می
تثنيه (کارهای خدا را به نوشته در آورد و آن را به کاهنان سپرد 

کن  ای نوشت تا عماليقيان را ريشه او برای يوشع يادآوری). ٩ :٣١
شد  نيز می“ کتاب عهد”شامل “ کتاب شريعت”). ١۴ :١٧خروج (سازد 

اعداد (که شرحی بود از سفر قوم از مصر تا کنعان ) ٧، ۴ :٢۴(
) ١٣ :٣۶اعداد (، و نيز حاوی احکام خاصی مربوط به وراثت )٢ :٣٣

موسی به ). ١٩ :٣١تثنيه (و سرودی بود که موسی به قوم آموخت 
افزودن مطالبی ديگر به اين نوشته ادامه داد تا آنکه اين کتاب شامل 

بنا به داليلی ). ٢۴ :٣١تثنيه (کاتی شد که خدا در نظر داشت تمام ن
پنج کتاب (توانيم اطمينان داشته باشيم که تمام تورات  مستحکم، می

شده، يعنی  می“ کتاب شريعت”، شامل )موسی، از پيدايش تا تثنيه
توانست برای جانشين خود بر جای  بزرگترين ميراثی که موسی می

  .بگذارد

که کاهنان اين کتاب ارزشمند را فقط حمل کنند و نگاه اما کافی نبود 
بايست وقت صرف کند تا آن را هر روز بخواند و با  دارند؛ يوشع می

؛ ٢ :١مزمور (تعمق بر آن، آن را جزئی از وجود درونی خود سازد 
“ تفکر کردن”کلمه عبری که ). ٢٠ -١٨ :١٧تثنيه . ک.؛ ر٩٧ :١١٩

رسم يهوديان بر . باشد می“ پچ کردن چپ”معنی  ترجمه شده، در اصل به
و ) ۴٠ -٢۶ :٨اعمال (اين بود که کتب مقدسه را با صدای بلند بخوانند 

اين نکته ). ٩ -۶ :۶تثنيه (در باره آن، با خود و با يکديگر سخن گويند 
از “ کتاب شريعت”سازد که چرا خدا به يوشع هشدار داد که  روشن می

متعدد، اغلب به های  در کنفرانس). ٨ :١يوشع (دهانش دور نشود 
مقدس سخن نگوييد،  اگر با کتاب”ام که  شبانان و دانشجويان الهيات گفته
  “!مقدس با شما سخن گويد احتمال اندکی هست که کتاب
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را نبايد با “ موفقيت”و “ کاميابی”در زندگی ايماندار مسيحی، 
 وقف ای است که اين برکات ماحصل زندگی. معيارهای دنيوی سنجيد
اگر برای دستيابی به کاميابی و موفقيت به . خدا و کالمش شده باشد

تان پر  زندگی”خود متکی باشيد، ممکن است به هدف خود برسيد اما 
دانلد  نويس اسکاتلندی، جرج مک رمان. “از ندامت خواهد بود

دهد، ممکن است با  هر کاری که انسان بدون خدا انجام می”: نويسد می
“ .ست بينجامد، يا با فالکت بيشتری به موفقيت برسدفالکت به شک

آيا از اراده خدا : سؤاالتی که قوم خدا بايد از خود بکنند، اينها است
اطاعت کرديم؟ آيا برای جالل خدا کار کرديم؟ اگر بتوانيم به اين 

آميز  سؤاالت پاسخ مثبت بدهيم، آنگاه خدمتمان در نظر خدا موفقيت
  .که مردم چه فکر کنندنظر از اين بوده، صرف

  

احکام خدا امروز نيز قوت او است . )٩آيه (تشويق از احکام خدا 
سخنان جبرائيل فرشته . کنند برای آنانی که او را با ايمان اطاعت می

زيرا نزد ”: کند هنوز نيز مانند زمانی که در ناصره ادا شد صدق می
ترجمه انگليسی اين آيه در ). ٣٧ :١لوقا (“ خدا هيچ امری محال نيست

:  چنين بر گردانده شدهAmerican Standard Versionنام  مقدس به کتاب
ای که  هر کلمه“ .زيرا هيچ کالمی از جانب خدا بدون قدرت نيست”

کند، قدرت تحقق آن را در خود دارد، فقط بشرط آنکه به  خدا بيان می
  .آن اعتماد کنيم و از آن اطاعت نماييم

شد و وسوسه  ی، هر گاه با دشمن مواجه میبعدهای  يوشع در سال
توانست به ياد آورد که رسالتی الهی بر دوش  ، می“بترسد”شد که  می

هر گاه . شد هايش زدوده می دارد، و با به ياد آوردن اين حقيقت، ترس
توانست حکم  شد تا نوميد گردد، می آمد و وسوسه می مشکلی پيش می

يوشع مانند . ری خود را باز پس يابدخدا را به ياد آورد و شجاعت و دلي
موسی پيش از خودش، و مانند سموئيل و داود بعد از خودش، رسالت 
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 و اين رسالت -داشت تا خداوند را اطاعت کند و اراده او را انجام دهد
  .کافی بود تا او را به جلو سوق دهد

  

  )١۵ -١٠ :١يوشع (کند   رهبر، رؤسا را تشويق می-٢
توانست   سازماندهی شده بود که موسی میملت اسرائيل طوری

سريعًا با قوم از طريق رؤسايشان ارتباط برقرار کند، رؤسايی که 
موسی اين رؤسا را گرد ). ١۵ :١تثنيه (مجرای ارتباطی او با قوم بودند 

آورد تا از آنان مشورت بخواهد، بلکه تا دستورات خدا را به ايشان  نمی
بايد با مسؤوالن مشورت کنند، اما اين اوقاتی هست که رهبران . بدهد

اش روشن بود، و  خدا سخن گفته بود و اراده. يکی از آن اوقات نبود
  .بايست آماده اطاعت باشند ملت می

چهل سال پيش از اين، در قادش برنيع، ملت از اراده خدا آگاهی 
جای  چرا؟ زيرا به). ١٣اعداد (داشتند، اما نخواستند از آن اطاعت کنند 

يمان به حکم خدا و اطاعت با ايمان، گزارش ده جاسوس را باور ا
 يعنی به گزارش -چنانچه به کاليب و يوشع گوش کرده بودند. کردند
سخت سرگردانی در بيابان های  آن سالهای   دچار گرفتاری-اقليت
در خدمت مسيحی، زمانی هست که بايد با افراد خداترس . شدند نمی

ميته هيچگاه جايگزين حکم روشن خدا مشورت کرد، اما گزارش ک
  .شود نمی

يوشع به رؤسای قوم دستور داد که خوراک آماده کنند؛ شايد انتظار 
هايی آماده کنيد تا از رود اردن عبور  قايق”: داشتيم که او بگويد می
خواهد و خودش طرح  يوشع سعی نکرد حدس بزند خدا چه می“ .کنيم

دريای سرخ را گشوده بود، دانست که خدايی که  او می. بريزد
که خدا ملت ايشان را از  هنگامی. توانست رود اردن را نيز بگشايد می
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مصر رهايی داد، او و کاليب حضور داشتند، و اينک اطمينان داشتند 
  .که خدا باز به نفع ايشان وارد عمل خواهد شد

بايست  کند، بااينحال می يوشع گرچه اعتماد داشت که خدا معجزه می
مدرن، بخشی برای های  در ارتش. بود فکر نيازهای روزمره میبه 

. تدارکات هست تا خوراک و ملزومات زندگی سربازان را تأمين کند
بايست  ای می هر خانواده و طايفه. اما اسرائيليان واحد تدارکات نداشتند

شد  هنوز هر صبح نازل می“ َمّن”. خوراک خود را تدارک ببيند
نی که اسرائيليان وارد سرزمين خود نشده بودند و تا زما) ١۶خروج (

اما مهم بود که قوم قوی بمانند زيرا ). ١٢ -١١ :۵يوشع (ايستاد  باز نمی
  .در آستانه آغاز يک سلسله نبردها برای تصرف سرزمين موعود بودند

توجه داشته باشد که سخنان يوشع خطاب به رؤسای قوم، سخنانی 
سرزمين را مالک ! عبور خواهيد کرد ”:مبتنی بر ايمان و تشويق بود

يوشع چهل سال پيش از “ !خداوند آن را به شما خواهد داد! خواهيد شد
اين، سخنانی مشابه بيان کرده بود، اما آن نسل از رؤسا حاضر نبودند 

اکنون آن نسل مرده بودند و نسل جديد آماده بودند تا به . گوش فرا دهند
  .ين را به تصرف در آورندخدا ايمان داشته باشند و سرزم

جای تأسف است اما درست است که گاه يگانه راه برای اينکه 
خدمتی به جلو سوق داده شود، اين است که چند تشييع جنازه صورت 

شبانی که يکی از دوستان من است، از هيأت رهبری کليسايش ! گيرد
شان بسازند، چرا که  خواست تا ساختمان جديدی برای مدرسه يکشنبه

يکی از اعضای قديمی . طور چشمگيری رو به رشد بود اين مدرسه به
مگر آنکه ”: ای در آن شهر بود گفت هيأت رهبران که بازرگان برجسته

 چند روز بعد، آن !و همينطور هم شد“ !از روی جنازه من رد شويد
رهبر دچار حمله قلبی شد و در گذشت؛ کليسا قدم الزم را بر داشت و 

  .ياز را بنا کردساختمان مورد ن
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های  رود، بيشتر اين خطر هست که به راه سن هر چقدر باالتر می
اما الزم نيست چنين . “موانع مقدس”مان بچسبيم و تبديل شويم به  قديمی
ترين افراد در اردوگاه اسرائيليان بودند،  کاليب و يوشع سالخورده. باشد

.  هيجان داشتندبااينحال برای توکل به خدا و ورود به سرزمين بسيار
؛ و ايمان از تعمق بر “ايمان”مطرح نيست، بلکه مسأله “ سن”مسأله 

من چقدر برای ). ١٧ :١٠؛ روميان ٨ :١يوشع (شود  کالم خدا ناشی می
از خدا سپاسگزارم که بخشی از خدمت من “ مقدسين سالخورده”

  .اند اند و مرا در توکل به خدا و حرکت به جلو تشويق کرده بوده

 برای آن دو قبيله و نيم که در شرق رود اردن زندگی يوشع
، کالم )٣٢اعداد (کردند و قبًال ميراث خود را دريافت کرده بودند  می

او سخنان موسی را که حاوی رهنمودها و هشدارهايی . خاصی داشت
به ياد ايشان آورد و ايشان را ) ٢٠ -١٢ :٣؛ تثنيه ٣۵ -٢١ :٢١اعداد (بود 

قوم “ وحدت”يوشع نگران . ه خود را نگاه دارندترغيب کرد که وعد
آن دو قبيله و نيم وعده خود . در تصرف سرزمين و عبادت خداوند بود

را در خصوص کمک به تصرف سرزمين نگاه داشتند، اما باز برای 
وجود آوردند چرا که در آن سوی اردن  يوشع و اسرائيل مشکلی به

  ).٢٢يوشع (کردند  زندگی می

 اسرائيل رسم اين بود که مردان توانا و بيست سال به در ميان قوم
دهند که در آن  نشان میها  ؛ و گزارش)٣ :١اعداد (باال به جنگ بروند 

، ١٨، ٧ :٢۶اعداد ( مرد جنگی وجود داشت ١٣۶ر٩٣٠دو قبيله و نيم، 
 نفر از آنان از اردن عبور کردند و در ۴٠ر٠٠٠اما فقط ). ٣۴

بقيه مردان جنگی ماندند تا در ). ١٣ :۴شع يو(سرزمين موعود جنگيدند 
اعداد (شهرهايی که در سرزمين َيعزير و سرزمين جلعاد گرفته بودند 

سربازان وقتی به . ، از زنان و کودکان مراقبت کنند)١٩ -١۶، ۵ -١ :٣٢
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يوشع (خانه باز گشتند، غنائم جنگی را با برادران خود تقسيم کردند 
٢٢: ۶- ٨.(  

ين دو قبيله و نيم توانستند خارج از سرزمين موعود اين واقعيت که ا
. ای بود که موسی به ايشان داده بود زندگی کنند، امتياز سازشکارانه

اعداد (بود “ مکان مواشی”ها آن سرزمين را پسنديدند زيرا  اين قبيله
گويا دغدغه ايشان بيشتر امرار معاش بود، نه زندگی ). ١۶، ۴، ١ :٣٢

های فراوان داشته باشند، تا  ها و رمه دادند گله  میايشان ترجيح. کردن
اينکه با برادران و خواهران خود در ميراثی که خدا به ايشان داده بود 

بايست بنای خاصی  ايشان از مکان عبادت دور بودند و می. زندگی کنند
باشند  بسازند تا به فرزندان خود يادآوری کنند که شهروندان اسرائيل می

“ مسيحيان لب مرز”ايشان بازنمودی هستند از ).  به بعد١٠ :٢٢يوشع (
شوند، اما هيچگاه آن  در کليسای امروز که به ميراث خود نزديک می

نظر  نظر از اينکه چقدر موفق به کنند، صرف کمال مطالبه نمی را به
و برادران خود  ايشان مايلند برای مدتی خداوند را خدمت کنند. برسند

ا وقتی وظيفه محوله ايشان تمام شد، به خانه باز را ياری دهند؛ ام
  .خواهند انجام دهند گردند تا هر چه می می

  

  )١٨ -١۶ :١يوشع (کنند   رؤسا رهبر خود را تشويق می-٣
احتماًال داللت دارد بر تمام رؤسايی که يوشع “ ايشان”ضمير 

چه . گفت، و نه تنها به رهبران دو قبيله و نيم خطاب به ايشان سخن می
  !تشويقی بودند آنان برای رهبر جديدشان

به او اطمينان دادند که اطاعت کامل ابتدا، ايشان او را تشويق کرده، 
هر آنچه به ما فرمودی خواهيم ”: گفتند). ١٧a -١۶آيات  (خواهند کرد

اين رؤسا هيچ قصد “ !کرد، و هر جا ما را بفرستی، خواهيم رفت
دستورات “ همه”ايشان . طالبه نکردندپنهانی نداشتند، و هيچ امتيازی م
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ما نيز . رفتند گفت می که او می“ هر جا”آوردند و  جا می او را به
بسياری از ! کار ببريم توانيم امروز همين تعهد را در کليسايمان به می

اند که   توصيف شده۶٢ -۵٧ :٩اوقات، مانند کسانی هستيم که در لوقا 
  .وی از خداوند قرار داده بودندهر يک کاری شخصی را جلوتر از پير

از زبان يکی از “ مارکی السی”دانلد، نويسنده رمان  جرج مک
ام که انجام اراده خدا وقتی باقی  پی برده”: گويد هايش می شخصيت

ای  اين همان روحيه“ .گذارد تا در باره طرح او بحث و جدل کنم نمی
ی وابسته نبودند ايشان آنقدر به موس. است که رؤسای يوشع نشان دادند
هم موسی و هم يوشع را خدا مقرر . که او را برتر از يوشع بينگارند
يوشع . منزله نااطاعتی از ارباب بود کرده بود، و نااطاعتی از خادم به

عمل  نيازی نداشت که دستورات خود را توجيه کند يا از آنها دفاع به
  .کافی بود دستوری بدهد تا ايشان اطاعت کنند. آورد

آيه ( مورد تشويق قرار دادند با دعا کردن برای ویؤسا يوشع را ر
بهترين “ .فقط يهوه، خدای تو، با تو باشد چنانکه با موسی بود”). ١٧

توانيم بکنيم، اين است که هر روز  کاری که برای رهبران خود می
يوشع مردی . برای ايشان دعا کنيم و بخواهيم که خدا با ايشان باشد

 بسيار مجرب بود، اما اين هيچ تضمينی برای موفقيت ديده و آموزش
تواند در جالل دادن خدا توفيق يابد، جز  هيچ خادمی نمی. وی نبود

دعا آيا فرمان خودرِو شما «: گفت  خانم کاری تن بوم می.واسطه دعا به
طور خاص برای رهبران  اين سؤال به» است، يا الستيک زاپاستان؟

رای دستيابی به فکر خدا تأمل نکرد، با يوشع وقتی ب. کاربرد دارد
  .؛ ما نيز شکست خواهيم خورد)٩ و ٧يوشع (فضاحت شکست خورد 

به او اطمينان دادند که به قيمت مرگ ايشان يوشع را تشويق کرده، 
ايشان رهبری او و ). ١٨: ١( از او اطاعت خواهند کرد ،و زندگی

ت يوشع را جدی بعدها، عخان دستورا. مسؤوليت خود را جدی گرفتند
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چون است که مرا «: عيسی فرمود). ١۵: ٧يوشع (نگرفت و کشته شد 
اگر » آوريد؟ عمل نمی گويم به گوييد و آنچه می خداوندا، خداوندا می

ای مربوط به مرگ و زندگی  امروز قوم خدا اطاعت از مسيح را مسأله
آوردند، در خدمت ما به دنيای گمشده تفاوت چشمگيری  شمار می به

کنيم که  ما زمانی از دستورات خداوند اطاعت می. شد حاصل می
برايمان خوشايند باشد، يا با روشمان سازگار باشد، يا اگر بتوانيم نفعی 

توانست  اگر سربازان يوشع نيز چنين بودند، او هرگز نمی. از آن ببريم
  !تصرف در آورد سرزمين موعود را به

آيه  (کالم خدا تشويق کردندايشان او را با يادآوری و سرانجام، 
١٨b .( موسی وقتی يوشع و سايرين را برای تجسس به سرزمين

موسی همين ). ٢٠: ١٣اعداد (» دل باش قوی«: فرستاد، به يوشع گفت
کرد تکرار  تشويق را زمانی که او را به جانشينی خود منصوب می

اين سخنان در کتاب شريعت نوشته شد و ). ٢٣، ٧: ٣١تثنيه (نمود 
يوشع امر يافته بود تا اين کتاب را شب و روز بخواند و بر آن تعمق 

  ).٨: ١يوشع (نمايد 

آيات (» قوی و دلير باش«در اين فصل، چهار بار تکرار شده که 
خواهيم بر دشمن پيروز شويم و ميراث خود را  اگر می). ١٨، ٩، ٧-۶

. ه باشيمدر مسيح مطالبه کنيم، بايد قوت روحانی و دليری روحانی داشت
: ۶افسسيان (» در خداوند و به پشتوانه قدرت مقتدر او، نيرومند باشيد«
  ).، هزار نو١٠

  :گويد چارلز وسلی در يکی از سرودهايش می

  سربازان مسيح، بر خيزيد،  

  های خود را در بر کنيد، و سالح  

  دهد نيرومند در قدرتی که خدا می  

  .قدرت پسر ابدی او  
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زی در نبرد و مطالبه ميراثمان، اين است نخستين گام بسوی پيرو
. که بگذاريم خدا ما را تشويق کند و ما نيز باعث تشويق ديگران شويم

  .سپاهی مأيوس هرگز پيروز نخواهد شد

پس . اينک يهوه خدای تو، اين زمين را پيش روی تو گذاشته است«
بر آی و چنانکه يهوه خدای پدرانت به تو گفته است، آن را به تصرف 

  ).٢١: ١تثنيه (» آور و ترسان و هراسان مباش

  !نبرد از آن خداوند است! قوی باشيد





  سومدرس 

  توبه در کنعان
  ٢ فصل يوشع

  

مقدس   تنها نام دو تن از زنان کتاب١١ فصل در رساله عبرانيان
همسر ابراهيم ساره، : ذکر شده است“ ايمان بانوان پر آوازه”عنوان  به
ساره زنی متدين و  ).٣١:١١(ای از اريحا   ه فاحشراحاب،و ) ١١:١١(

اما راحاب زنی . مؤمن، و همسر بنيانگذار نسل عبرانيان بود
فروشی  پرستيد و از راه خود ها را می و مشرک بود که بت غيريهودی

انسانی، هيچ وجه اشتراکی ميان ساره  از ديدگاه. کرد امرار معاش می
مهمترين بخش  در آنهالهی، او راحاب وجود نداشت اما از نقطه نظر 
بخش به  هر دو، ايمانی نجات: زندگی با يکديگر نقطۀ اشترک داشتند

  .حقيقی داشتند خدای زنده و

دهد بلکه حتی در  مقدس راحاب را با ساره پيوند می نه فقط کتاب
ابراهيم  شاهد پيوند موجود ميان راحاب و ٢۶ـ٢١: ٢رساله يعقوب 

بخش،  ن حقيقت که ايمان راستين و نجاتيعقوب برای تشريح اي. هستيم
 کند از ابراهيم و راحاب همواره خود را با انجام اعمال نيک اثبات می

  . نمونه آورده است

 !کند تداعی میمسيح را با مقدس راحاب  کتاب: ناما افزون بر اي
اول انجيل متی  فصل ی عيسی مسيح را در نامه نسب وقتی که شما

شويد، که در کنار اسامی  می روبرو) ۵آيه (اب خوانيد، با نام راح می
ذکر شده  يعقوب، داود و ساير اشخاص سرشناس در تبار مسيحايی

طور حتم راحاب راه زيادی را پيموده بود تا از يک روسپی  به. است
لکن جايی که گناه زياده ”! مشرک به مقام جده مؤنث مسيحا برسد

  ).٢٠:۵ يانروم(“ نهايت افزون گرديد گشت، فيض بی
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خاطر داشته باشيد که مهمترين نکته در باره راحاب، ايمان او  به
باشد،  موضوع در ارتباط با هر شخص می و البته اين مهمترين. بود

“ .محال است )خدا(بدون ايمان، تحصيل رضامندی او ”چرا که 
نامند  می“ ايمان”هر چيزی که مردم به عنوان ). ۶: ١١عبرانيان (

مقدس  نيست، ايمان راستين آن چيزی است که کتاب قیمعرف ايمان حقي
  داشت؟ راحاب چه نوع ايمانـی. شرح داده است

  

  )٧ـ١: ٢يوشع (ــ ايمان متهــورانه ١
دهند که راحاب به يهوه   نشان می٢۵ :٢ و يعقوب ٣١ :١١عبرانيان 

او نيز . جاسوسان وارد اريحا شده باشندآنکه  قبل ازايمان داشت حتی 
بازگشت کرده بود تا  ها بسوی خدا مانداران تسالونيکی از بتمانند اي

راحاب شباهتی به ). ٩:١ تسالونيکيان ١. (خدای حقيقی را بندگی نمايد
و (پرستيدند  يهوه را می”چند قرن بعد از خود نداشت که  سامريان
پادشاهان ٢(“ نمودند می عبادت...خدايان خود را نيز) همزمان
٣٣:١٧.(  

 کنعان بود، که هر موجود در“ دولت ــ شهرهای”ز ااريحا يکی 
شهر ). ٢۴ـ٩: ١٢يوشع (اند  خود داشته يک از آنها، پادشاهی برای

شده بود، و   بنا١ َاکر٩ الی ٨اريحا در زمينی به مساحت تقريبی 
ای به  کنند که ديوار سنگی دو اليه شناسی تأييد می های باستان کاوش

خانه راحاب بر روی . کرد حافظت می، از شهر م٢فوت پهنای پانزده
  ).١۵:٢ يوشع(ديوار شهر ساخته شده بود 

در عين حال اريحا از يک موقعيت حساس و استراتژيک در نقشه 
توانست  با فتح اريحا، يوشع می. برخوردار بود يوشع برای فتح کنعان

                                                 
 م.  متر مربع است۴٠۴٧گيری زمين معادل  َاکر واحد اندازه 1
 م.  سانتيمتر است۴٨/٣٠واحد طول برابر با  2



 ٤١توبه در کنعان 

و شهرهای متخاصم را ابتدا در  زمين کنعان را به دو بخش تقسيم کرده
  . جنوبی و سپس در بخش شمالی با سهولت بيشتری مغلوب کندقسمت 

چهل سال قبل، موسی دوازده نفر را برای شناسايی زمين کنعان به 
کننده داشتند  و تنها دو نفر از آنها اخباری دلگرم آنجا فرستاده بود،

تا زمين را بررسی  اين مرتبه يوشع دو نفر را فرستاد). ١٣اعداد (
خواست بداند  يوشع می. ر باره اريحا کسب اطالع کنندکرده و به ويژه د

. ساکنان شهر چه برخوردی با اسرائيليان تازه وارد خواهند داشت که
که خدا، قبًال آن زمين و ساکنانش را بدست او تسليم  دانست يوشع می

حاکی از  کرده است بنابراين نبايد فرستادن دو جاسوس را عملی
يک فرمانده خوب ). ١۵و ١١: ١يوشع  (ايمانی او به حساب آورد بی

  . نبرد شود بايد همه چيز را در باره دشمن بداند پيش از آنکه وارد

آنکه بالفصله به عنوان  آن دو جاسوس چگونه وارد شهر شدند بی
افراد تازه وارد شناخته شده باشند؟ بدون ترديد وقتی به اين صحنه از 

راحاب تنها فردی . ی فکر کنيمنگريم بايد به حفاظت اله کتاب يوشع می
در شهر بود که به خدای اسرائيل توکل داشت، و خدا آن دو جاسوس را 

  . بسوی خانه وی هدايت کرده بود

“ چی مهمانخانه”ترجمه شده است معنای “ فاحشه” عبری که  واژه
توانستيم از  اگر فقط متن عهدعتيق را در دست داشتيم می. نيز دارد

صاحب ” پوشی کنيم و او را قی راحاب چشممفهوم ناپاکی اخال
 ٢۵:٢ليکن توجيهی وجود ندارد، زيرا يعقوب . خطاب کنيم“ مهمانخانه
اند که معنای  ای را به کار برده  در متن يونانی واژه٣١:١١ و عبرانيان

  . دهد می“فاحشه”

کند که از ديد  قابل توجه است که خدا چگونه از افرادی استفاده می
بلکه خدا جهال جهان ”. خدا محسوب شوند توانند خادم میما هيچگاه ن

عالم را برگزيد تا   و خدا ناتوانانازدسوا سرا برگزيد تا حکما را ر
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 و خسيسان دنيا و محقران را خدا برگزيد، بلکه. توانايان را رسوا سازد
تا هيچ بشری در حضور او . ها را باطل گرداند ها را تا هستی نيستی

باجگيران و ”عيسی را دوست . )٢٩ــ ٢٧ :١نتيان قر ١(“ .فخر نکند
از اينکه نام  ، و او شرم نداشت)٣۴:٧لوقا (خواندند  می“ گناهکاران

  !اش ثبت شود نامه  يک فاحشه در شجره

اش  شان، زندگی راحاب با پذيرا شدن آن دو جاسوس و مخفی کردن
او به خداوند را به خطر انداخته بود، و اين در جای خود نشان از ايمان 

 از .تواند مدت زيادی نهفته باشد بخش می ايمان راستين و نجات. دارد
وحشتی نداشت که  آنجا که اين دو مرد نمايندگان قوم خدا بودند، راحاب

شد، او  چنانچه پادشاه اريحا از اين امر مطلع می. با آنها همکاری کند
  . رساند کار به قتل می عنوان يک فرد خيانت را به

گر فرض را بر اين بگذاريم که راحاب در آن زمان ايماندار بود، ا
توجيه کرد؟ از يک طرف او با به خطر  توان دروغ او را چگونه می

ايمان خود را به  انداختن جان خود در پنهان ساختن جاسوسان در واقع
خداوند ثابت کرد، اما از طرف ديگر وقتی در مورد مهمانانش دروغ 

شايد ما از يک نوايمان که . پرستان عمل کرده بود  بتهمانند ساير گفت
ی ايمانش نجات يافته اما هنوز در مواجهه با مسائل زندگی به  واسطه به

اگر ايمانداران با تجربه و  .بلوغ نرسيده است بيش از حد توقع داريم
 سرشناسی مانند ابراهيم و اسحق و نيز داود به فريب متوسل شدند

بهتر است پس ، )٢:٢١؛ اول سموئيل ١١ـ۶: ٢۶؛ ٢٠ـ١٠: ١٢پيدايش (
اين بدان معنا نيست که . سختگيری نکنيم که ما چندان نسبت به راحاب

و موقعيت  دروغ گفتن را توجيه يا ترغيب کنيم، بلکه بايد شرايط
و در اين صورت کمتر او را مورد راحاب را در نظر داشته باشيم 

  .محاکمه قرارخواهيم داد
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، و اينکه )٢٢: ١٢امثال (امری مذموم و ناپسند است دروغ گفتن، 
مقدس ثبت شود به معنای تأييد  راحاب در کتاب خدا اجازه داده تا دروغ

وقتی مسأله مرگ و زندگی  بگذاريد صادقانه اعتراف کنيم که. آن نيست
من  اينکه. شويم ، اکثر ما در گفتن حقيقت دچار ترديد میدر ميان باشد

بگويم و عواقب آن را نيز متحمل شوم، امری خودم ه حقيقت را در بار
بشوم، ديگران ليکن آيا حق دارم که باعث مرگ  کامًال شخصی است

در اند؟ بسيارند افرادی که  به خصوص کسانی که به خانه من پناه آورده
اند و از  گناهی شده دشمن باعث نجات مردم بیزمان جنگ، با فريب 

بر ! کنند چرا که اين هم نوعی جنگ است اين بابت به خود افتخار می
نگاه “ مبارز راه آزادی”ما راحاب را به صورت يک  فرض اينکه

  دهد؟ موضوع می له تغييری در کليتأکنيم، آيا اين مس

توان از اين  از مشکالت اخالقی که بگذريم، درس مهمی که می
اين ماجرا  قسمت گرفت ايمان راحاب است که به نحو چشمگيری در

کند، او با پذيرفتن جاسوسان و به خطر انداختن زندگی  نمايی می خود
يعقوب عملکرد راحاب را . خود را به اثبات رسانيد خويش، ايمان

ايمان او پنهانی ). ٢۵:٢يعقوب (داند  تأييدی بر ايماندار بودن او می
  . راحاب واقعًا ايماندار بود نبود و جاسوسان توانستند شهادت بدهند که

  

  )١١ـ٨: ٢يوشع (بخش  يمان اطمينانــ ا٢
برخی افراد به . ايمان به اندازه هدف و مقصود آن ارزشمند است

توانند  میاعتقاد داشتن کنند که فقط با  می ايمان دارند و تصور“ ايمان”
کذب، ايمان دارند  بعضی ديگر به دروغ و. کارهای بزرگ انجام دهند

کبار شنيدم که روانشناسی ي. که در واقع نه ايمان بلکه خرافه است
بايد باور و ايمانی مشابه داشته باشند حتی ”مردم در يک گروه  گفت می

اما ايمان به اندازه هدف “ .سردکن باشد  آب اگر باور آنان به يک دستگاه
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تا چه اندازه  سردکن يک دستگاه آب. و مقصود آن ارزشمند است
   قطع شده باشد؟تواند به شما کمک کند، به خصوص وقتی که آب می

ايمان، خود را در ”سازد که   خاطرنشان می٣مارتين ليود جونز. دی
بخش  ايمان راستين و نجات“ .دهد نشان می تماميت شخصيت افراد

متقاعد کنيم که چيزی  شاهکار تمرينات عقالنی نيست که ما خويشتن را
و به مفهوم احساسات و . درست است در حالی که درست نيست

دهند که  ر شور هم نيست که به ما اين اطمينان کاذب را میپ هيجانات
. کنيم بايد انجام دهد حس میکه ما  دهد خدا همان کاری را انجام می

همچنين به معنای عملی جسورانه نيست که ما خود را از بلندای هيکل 
). ٧ـ۵: ۴متی (به زير اندازيم با اين اميد که خدا ما را حفظ خواهد کرد 

: است“ تماميت شخصيت”بخش در بردارنده  تين و نجاتراس ايمان
ای مصمم به  هيجان آمده در کنار اراده ذهن تعليم يافته، و عواطف به

  . کنند اطاعت از خدا عمل می

به ايمان، نوح چون در باره اموری که تا آن وقت ديده نشده ”
ای به جهت  شده کشتی) عواطف(ترس  الهام يافته بود، خدا) عقالنی(
راحاب  تجربه). ٧:١١ انيانعبر(“ ...بساخت) اراده(هل خانه خود ا

؛ )عقالنی( که يهوه تنها خدای حقيقی است دانست او می: مشابه نوح بود
باره عجايب عظيم خدا شنيده بود از بابت جان خود و  او چون در

 و از آنها پذيرفتدو جاسوس را  ؛ و آن)عواطف (ترسيد میاش  خانواده
ابعاد  تا وقتی تمامی). اراده(اش استمداد طلبيد  انوادهبرای نجات خ

بخش به آن گونه که  شخصيت انسان درگير نباشند، ايمان نجات
  . است شکل نخواهد گرفت مقدس تشريح کرده کتاب

البته اين سخن بدان معنا نيست که فرد گناهکار پيش از آنکه نجات بيابد 
زنی که . ا درک کرده باشدمقدس ر تمامی ابعاد حقايق کتاب بايست می

                                                 
3 D.Martyn Lioyd Jones     
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مسيح را لمس کرد و شفا يافت،  مبتال به استحاضه بود فقط دامن ردای
). ٢٢ ـ٢٠: ٩متی (چون با همان شناخت اندکی که داشت عمل کرد 

راحاب نيز شناخت کمی از خدای حقيقی داشت، ليکن طبق آنچه 
  . و خداوند او را نجات داد دانست عمل کرد، می

دانم يهوه اين زمين را به شما داده  می”اين جمله که راحاب با گفتن 
ده جاسوسی که چهل سال قبل آمده بودند ايمان  بيشتر از) ٩:٢(“ است

پايه احساسات بلکه بر  ايمان او نه بر. خود را نسبت به خدا نشان داد
حقايق استوار بود؛ چرا که در باره اعمال عظيم خدا که با گشودن 

 ايمان از لهذا”. بود چيزهای بسياری شنيده بودسرخ آغاز شده  دريای
  ). ١٧:١٠روميان (“ خدا شنيدن است و شنيدن از کالم

ی قدرت عظيم خداوند به گوش ساکنان کنعان   از آنجا که آوازه
بودند؛ و اين همان چيزی بود که اسرائيل از  رسيده بود، آنها هراسان

ند مضطرب چون شنيد ها امت”. خدای عظيم خود انتظار داشت
 گرديدند، لرزه بر سکنه فلسطين مستولی گرديد، آنگاه امرای ادوم در

حيرت افتادند و اکابر موآب را لرزه فرو گرفت و جميع سکنه کنعان 
: ١۵خروج (“ .هراس ايشان را فرو گرفت ترس و. گداخته گرديدند

ی خود  به وعده خدا انجام چنين کاری را وعده داده بود و). ١۶ـ١۴
امروز شروع کرده، خوف و ترس تو را بر تمامی ”رمود عمل ف
گردانم و ايشان آوازه تو را شنيده  تمام آسمان مستولی می های زير قوم

  ).٢۵:٢تثنيه (“ خواهند شد خواهند لرزيد و از ترس تو مضطرب

يوشع (“ يهوه خدای شما، باال در آسمان و پايين بر زمين خداست”
ی است که زندگيش در حصار های زن اين اعتراف لب). ١١:٢
نه به خدايان   ايمان داشتيک خدااو به ! پرستی محبوس شده بود بت

خدای راحاب به يک . متعددی که در معابد مشرکين جای گرفته بودند
کسانی که بر او ز جانب اکه ) “خدای شما”(اعتقاد داشت  شخصی
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سرائيل خدای اداشت که آن خدا،  او ايمان. کرد توکل داشتند عمل می
راحاب بر او  اين خدا که. است و آن زمين را به قوم خود بخشيده است

خدای آسمان تکيه داشت محدود به يک مليت يا سرزمين نبود، بلکه او 
  !راحاب به خدايی عظيم و مهيب ايمان داشت. بود و زمين

اطمينان ما بر اينکه فرزندان خدا هستيم از شهادت کالم خدا در باره 
گيرد  که در وجود ما ساکن است سرچشمه می ت روح خداما و شهاد

بر اساس آنچه از  اما تضمين نجات ما صرفًا). ١٣ـ٩: ۵اول يوحنا (
کنيم استوار  ايم و يا آنچه در قلب خود احساس می کالم خدا درک کرده

بلکه با چگونه زندگی کردن ما در ارتباط است؛ چرا که اگر  .نيست
پديد نيامده باشد، بايد ترديد کنيم که  د ماتغييری در رفتار و عملکر

کافی  ).٢۶ـ١۴: ٢؛ يعقوب ٢١:۵دوم قرنتيان (ايم  واقعًا تولد تازه يافته
بلکه بايد از او اطاعت کرده و “ !خداوند، خداوند”نيست که فقط بگوييم 

اطاعت ). ٢٧ـ٢١: ٧متی (انتظار دارد به جا آوريم  آنچه را از ما
 .غيير زندگی اوراحاب شاهدی است بر ت

او . آميز خدا بود تحول درونی و توبه راحاب در حقيقت عمل فيض
کنعان تحت محکوميت و مجازات مرگ قرار  نيز مانند تمام ساکنين

ايشان را بالکل هالک کن ” خدا به عبرانيان فرمان داده بود که. داشت
 ودراحاب يک غيريهودی ب). ٣ـ١: ٧تثنيه (“ بر ايشان ترحم منما... و 

و از محدودۀ عهد و پيمانی که خدا با قوم اسرائيل بسته بود خارج بود 
رهايی را نداشت، ليکن  او استحقاق نجات و). ١٣ـ١١: ٢افسسيان (

  را١٠ـ١: ٢اگر يک گناهکار مفهوم افسسيان . خدا بر او رحم فرمود
  !تجربه کرده باشد، همانا راحاب است
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  )١۴ـ١٢: ٢يوشع (ــ ايمانی که نگران سايرين بود ٣
راحاب تنها دلواپس زندگی و سعادت خودش نبود، او پيش از اين 

خودش را تجربه کرده بود و اکنون برای  فيض و رحمت خدا نسبت به
آنکه  بعد از .کرد اش بار سنگينی را بر قلبش احساس می نجات خانواده

اندرياس با عيسای خداوند مالقات کرد، اين خبر خوش را با برادرش 
). ۴٢ـ٣۵: ١يوحنا (و او را نزد عيسی آورد  شمعون در ميان نهاد

خويشان خود بازگشت  ابرصی که از مرض خود شفا يافته بود به نزد
شد از آنچه که عيسی برايش انجام داده بود  و با هر کس که روبرو می

ثمره مرد عادل درخت حيات ”). ۴۵ـ۴٠: ١مرقس (گفت  سخن می
  ).٣٠:١١امثال (“ .کند حکيم است  صيدها را است و کسی که جان

خواست که آن دو جاسوس به او اين اطمينان را بدهند که  راحاب می
آن مردان به دو . بمانند وقتی شهر را فتح کردند، خانواده او در امان

 طور شفاهی ابتدا با سخن خود و به: طريق راحاب را خاطرجمع کردند
به . گرو آن تعهد گذاردندتعهد کردند و سپس زندگی خويش را در 

عبارت ديگر آنها خود را وثيقه و ضمانت خانواده راحاب قرار دادند، 
: ۴٣پيدايش (داد  همانطور که يهودا خويشتن را ضامن بنيامين قرار

در عالم تجارت هشدار داده “ ضامن شدن”کتاب امثال بر عليه ). ٩ـ٨
 از دست ممکن است شخص همه چيز خود را به اين طريق است چون

ليکن در قلمرو ). ١٣:٢٧؛ ١۶:٢٠ ؛١۵:١١؛ ١ :۶امثال ( بدهد 
به اراداه  ی عيسی مسيح که هيچ گناه نداشت ليکن واسطه روحانی، ما به

بار ). ٢٢:٧عبرانيان (ايم  و خواست خود ضامن ما گرديد نجات يافته
خاطر داشته  خوانيد به را می“ آری ترک کردی بهرم” ديگری که سرود

). ٢٢:٧عبرانيان (شده است  “عهد نيکوتر” که او خودش ضامن باشيد
 اآلباد زنده عيسی به عوض ما مرگ را پذيرفت و چون او اکنون تا ابد

از آنجا که او در کالم خود وعده . است، نجات ما تضمين شده است



  قوی باشيد٤٨

 

توانيم اطمينان  را ضمانت کرده است، می فرموده و عهدی جاودان
آيند  وی نزد خدا  وسيله در است که آنانی را که بهقا”داشته باشيم که او 

بخشد چونکه دايمًا زنده است تا شفاعت ايشان ) ابدی(نهايت  نجات بی
  ). ٢۵:٧عبرانيان ( “را بکند

دو جاسوس به راحاب هشدار دادند که نبايد اين راز را برای احدی 
ت به اگر او دس. از ساکنين شهر به جز اعضای خانواده خود فاش سازد

. شد مأمور يهودی لغو می زد آنگاه توافق ميان او و دو افشای اخبار می
 چه تفاوت بزرگی ميان اين تعهد با رابطه ايمانداران و مسيح وجود

 بدانند که او بهای کامل رهايی همگاندارد، چرا که عيسی مايل است 
گر ا. توانند با ايمان بر او نجات يابند می ايشان را پرداخته و آنها
گرفت؛  قرار می زد، زندگيش در معرض خطر راحاب زيادی حرف می

های  اما اگر ما به اندازه الزم حرف نزنيم، زندگی و حيات انسان
  .افتد در اطراف ما هستند در خطر می ای که گمشده

  

  )٢۴ـ١۵: ٢يوشع (ــ ايمان متعهدانه ۴
اد تعهد در معنای ساده يعنی موافقت کردن، يک پيمان يا قرار د

ميان دو يا چند نفرهمراه با ذکر شرايطی صريح و روشن برای طرفين 
الهی شماری از تعهدات  توانيد شما می. که موظف به رعايت آن باشند

عهد خدا با والدين اوليه ما در باغ عدن : مقدس بيابيد را در کتاب
پيدايش (، ابراهيم )٩پيدايش (، عهدهای خدا با نوح )١۶:٢پيدايش (

؛ عهد در باره )٢٠ و١٩ خروج(و اسرائيل ) ٢٠ـ١: ١۵ ؛٣ـ١: ١٢
 زمين کنعان چنانکه در تثنيه آمده است، عهد مسيحايی با داود پادشاه

؛ ٣١:٣١ارميا (؛ و عهد جديد در خون عيسی مسيح )٧دوم سموئيل (
 را نيز انسانیشما همچنين تعهدات  ).٢۴:١٢؛ عبرانيان ٢٨:٢۶متی 
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و  ٣:١٨اول سموئيل (ميان داود و يوناتان بينيد مانند عهد  در آن می
  ).۵ـ١: ۵دوم سموئيل (يا عهد ميان داود و قوم اسرائيل ) ٢٠:١۶

پيش از آنکه دو جاسوس، منزل راحاب را ترک کنند مجددًا بر عهد 
ی خدا برای  و به آن دليل که از چگونگی نقشه خود با او تأکيد کردند

کامل و مبسوطی به  ستوراتفتح اريحا اطالع نداشتند نتوانستند د
کردند که بايد شهر را محاصره  شايد آن دو تصور می. راحاب بدهند

. هايش را درهم بشکنند و ساکنين را از ميان ببرند سپس دروازه کنند،
سقوط خواهد کرد و در نهايت زمين  آنها اطمينان داشتند که شهر،

  .موعود را فتح خواهند کرد

جسمانی و “ نشانه يا عالمتی”ی، خدا مقدس در غالب عهدهای کتاب
تا مردم آنچه را که وعده داده شده بود بياد داشته  دهد يا مادی قرار می

عهد او با ابراهيم در عالمت ظاهری ختنه شدن اوالد ذکور . باشند
زمانی که خدا با ). ١١:۴؛ روميان ١۴ـ٩: ١٧پيدايش (شده بود “ مهر”

 و مردم قربانی بر کتاب عهد در کوه سينا عهد بست، خون قوم خود
خدا قوس قزح را ). ٢٢ـ١۶: ٩ ؛ عبرانيان٨ـ٣: ٢۴خروج(پاشيده شد 

و  ).١٧ـ١٢: ٩پيدايش (ی عهد خود با نوح قرار داد  عنوان نشانه به
عنوان سمبلی از عهد  خداوند ما عيسی مسيح نيز از نان و شراب به

  ). ٢۶ـ٢٣: ١١؛ اول قرنتيان ٢٠ـ١٩: ٢٢لوقا (جديد استفاده کرد 

در مورد راحاب، مقرر شد که او ريسمانی به رنگ قرمز از پنجره 
يوشع (شهر قرار داشت به بيرون بياويزد  منزل خود که بر حصار

آن ريسمان قرمز  شدند وقتی لشگريان اسرائيل وارد شهر می). ١٨:٢
گر  رنگ آن ريسمان برای ما تداعی. برای آنان بود“ خانه امن”ی  نشانه
همانطور که در مصر، وجود خون بر چارچوب درهای . ستا خون

که فرشته مرگ از فراز آنجا بگذرد  شد منازل يهوديان موجب می
شد  يادآور می ، ريسمان قرمز به سربازان اسرائيل)١٣ـ١: ١٢خروج (
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راحاب با همان طناب، مردان . که ساکنين آن خانه بايد در امان باشند
 فرستاد و از همان ساعت آن را به پنجره از پنجره به پايين يهودی را

پيمانی بود که راحاب “ کننده عالمت تضمين”اين . خانه خود گره زد
  ). ٢٣ـ١٢: ٢يوشع (درخواست کرده بود 

خاطر  اش به ذکر اين نکته حائز اهميت است که راحاب و خانواده
 از خاطر توکل بر ريسمانی که نجات يافتند نه به ايمان به خدای اسرائيل

آويختن آن طناب از  عمل راحاب در. پنجره خانه آويخته شده بود
کند که او به خدا ايمان داشت، همان گونه که خون بره  پنجره، اثبات می

ايمان . شده بر چارچوب در، گواه ايمان يهوديان به سخن خدا بود ذبح
رستگاری و نجات و ايمان به عهد او موجب  به خدای زنده به معنای

، عامل ظاهری عهد های نشانهان خاطر است؛ ايکن ايمان به اطمين
 بوجود آورنده خرافات مذهبی است که نه رستگاری به همراه دارد و نه

 عالمت اختتانيهوديان برای رستگار شدن، به . اطمينان خاطر
پی بردن به مفهوم روحانی آن سنت  جسمانی متکی بودند، ليکن از

و  ١۶ـ١٢: ١٠؛ تثنيه ٢٩ـ٢۵: ٢روميان (کردند  مهم، غفلت می
ی  واسطه بسياری از مسيحيان امروزی اعتقاد دارند که به). ٣٠:۶

نجات و ) عشای ربانی(شراکت در شام خداوند  تعميد آب و يا
راحاب به . يابند؛ اما چنين ايمانی، واهی و بيهوده است رستگاری می

و ايمان خود را خداوند و پيمانی که با خادمين او بسته بود ايمان داشت 
زمانی که . اش، ثابت کرد قرمز رنگ از پنجره خانه با آويختن ريسمان

را تصرف کردند، راحاب و  سربازان يهودی وارد اريحا شده و شهر
داوری  اش گرد آمده بودند، امان داده و از بستگان او را که در خانه

  ).٢۵ـ٢١: ۶يوشع (نجات دادند 

او بايد با تمامی . ی داشتراحاب زنی بود که شهامت زياد
الوقوع و وعده نجات صحبت  قريب خويشاوندان خود در باره داوری
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تصور کنيد که يکی از بستگان . کرد و اين کار بسيار خطرناکی بود می
راحاب همچنين بايد دليل موجهی . داد او به پادشاه اريحا گزارش می

به ”ا که اريحا از آنج. داشت ريسمان قرمز از پنجره می برای آويختن
، وجود طناب برای )١:۶يوشع ( “سبب بنی اسرائيل سخت بسته شد

مهم نبود  برند احتماًال مردمی که در خارج از ديوارهای شهر به سر می
آورد ممکن  خاطر حفظ جان خود به شهر پناه می ای به اما اگر غريبه
 آمد و شايد کسانی که به خانه راحاب رفت و. ديد را میبود آن طناب 

  . شدند میرا جويا  کردند علت آويختن آن می

جاسوسان بعد از ترک منزل راحاب، تا زمانی که تعقيب کنندگان از 
سپس به . دست کشيدند، خود را مخفی کردند جستجو برای يافتن آنها

اردوگاه اسرائيل بازگشته و به يوشع اطالع دادند که ترس خداوند، تمام 
). ٢۴:٢يوشع (را در بر گرفته است ساکنين زمين و مردم شهر 

ی اميد بود بلکه موجب دلگرمی  نه تنها برای خانواده خود مايه راحاب
  .شده بود يوشع و سربازان اسرائيل نيز

قوم اسرائيل در آن زمان هنوز آمادگی عبور از رود و شکست دادن 
وجود داشت که پيش از آنکه “ ناتمامی کارهای”. دشمن را نداشتند

  .دادند انجام می بايست ند از برکت خداوند اطمينان حاصل کنند، میبتوان

  





   چهارمدرس 

  پيشــروی با ايمان
  ۴ و٣ های فصليوشع 

  

تا کنون ايمان يک فرد يعنی راحاب مورد بحث ما بود، اما در 
. شود  بسوی ايمان يک ملت جلب میتوجهيوشع  های بعدی کتاب باب

 باشيد که اين خاطر داشته به دهيد ه میهمانطور که به مطالعه خود ادام
ها  قرن کتاب به مقوالتی بيش از صرف يک تاريخ کهن ــ آنچه که خدا

خوانيد به  آنچه می. پيش برای قوم يهود انجام داد ــ پرداخته است
زندگی شما و حيات کليسای شما ارتباط دارد ــ آنچه که خدا اکنون و 

توکل و اعتماد دارند، انجام  ر اوخواهد برای کسانی که ب در زمان می
وقتی  کتاب يوشع در باره پيروزی ايمان و آشکار شدن جالل خدا. دهد

نخست . گويد کنند سخن می که قومش بر او تکيه کرده و اطاعت می
دنيا هيچگاه با نقشه کشيدن،  ”ويدگ می ١ديزرايلی وزير انگليس، بنيامين

  “.تسخير نشد بلکه با ايمان، فتح شده است
يک فاتح يا غالب هستيد و يا مغلوب، شما در زندگی مسيحی، يا 

عنوان  چيز، خدا ما را نجات نداده تا به گذشته از همه. يک قربانی
نجات داده تا از  او ما را. مجسمه و تنديس در معرض نمايش قرار دهد

ما سربازانی بسازد که برای بدست آوردن ميراث غنی خود در عيسی 
موسی به زيبايی در اين باره گفته است . ان به پيش برويمبا ايم مسيح

قسم خورد که به ... ما را به زمينی که  و ما را از آنجا بيرون آورد تا”
خدا تصور  بسياری از مردم قوم). ٢٣:۶نيه تث(“ .ما بدهد، درآورد

اشتباهی از نجات ــ رهايی از اسارت مصرــ دارند و آن را کامًال در 
چه . جويند در حاليکه نجات، صرفًا يک شروع است  میمسيحی زندگی

                                                 
1 Benjamin Disraeli 
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هنوز زمين ”و چه در خدمت به خداوند  در رشد شخصی روحانی
موضوع کتاب يوشع ) ١:١٣يوشع (“ .ماند بسيار برای تصرف باقی می

 بسوی کمال سبقت”: شباهت زيادی به مضمون رساله عبرانيان دارد
  . اين پويايی، راه ايمان استو تنها راه برای) ١:۶عبرانيان (“ بجوييم

“ به عقب برگرديم، جايی که امنيت بيشتری دارد”گويد  ايمانی می بی
نگاه (“ کند پيش برويم، به جايی که خدا کار می به”گويد  اما ايمان می

چهل سال قبل، يوشع و کاليب تمامی بنی ). ۴ـ١: ١۴کنيد به اعداد 
و آن زمين را در تصرف الفور برويم  فی”اسرائيل را ترغيب کردند 

 ليکن برخی !اين ايمان است“ .توانيم بر آن غالب شويم زيرا که می آريم
ايمانی،  پيامد بی. ايمانی است  اين بیو“ نماييم مقابله... توانيم نمی”گفتند 

). ٣٣ـ٢۶: ١٣اعداد . (بود چهل سال سرگردانی يک ملت در بيابان
اول يوحنا (“ ايمان ماستای که دنيا را مغلوب ساخته است،  غلبه”

۴:۵.( 
يکی از مواردی که موجب شادی و سرور من در زندگی مسيحی 

حال و زندگينامه مسيحيان است، زندگی مردان و  بوده مطالعه شرح
اين راستا کليسا را به چالش  زنانی که خدا ايشان را بکار برده و در

 آنها را مسيحيانی که شرح حال. خوانده و دنيا را متحول کرده است
ام دارای پيشينه، ميزان تحصيالت و خصوصيات فردی  مطالعه کرده

اند؛  های مختلفی در خدمت خدا بکار برده روش متفاوتی بودند و حتی
های خدا اعتماد  به وعده همه آنها: اما در يک چيز وجه اشتراک داشتند

 نانآ. داشته و کارهايی را انجام دادند که اراده و خواست او بوده است
کرد چون به کالم  مردان و زنان ايمان بودند، و خدا بديشان مباهات می

 .او اعتقاد داشتند
آنچه که . خدا تغيير نکرده و اصل ايمان نيز متحول نشده است

ما . ديدگاه و نحوه نگرش قوم خداست ظاهرًا دستخوش تغيير شده،
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های او  حسب وعده ديگر اعتقاد و باور چندانی به خدا و عمل کردن بر
 ۴۵:٢١يوشع (شوند  های خدا هرگز با شکست روبرو نمی وعده. نداريم

ی  توانيم در عرصه ، ليکن ما می)۵۶:٨پادشاهان  ؛ اول ١۴:٢٣ و
و از دست يافتن به تمام آنچه  زندگی تحت فيض خدا، شکست بخوريم

 ).١۵:١٢ و ١٩ـ٧: ٣عبرانيان (او بر ما وعده فرموده محروم شويم 
تواند ما را داخل نيز ببرد، اما اکثر ما  ا را بيرون آورد میخدايی که م

  .توانيم وارد شويم نمی) ١٩:٣عبرانيان ( “ايمانی به سبب بی”

 کتاب يوشع، خدا سه اصل اساسی را به تصوير ۴ و ٣های  در باب
کشيده است که ما برای پيشروی با ايمان و بدست آوردن آنچه او برای 

کالم ايمان، قدم ايمان، و شهادت : انها نياز داريمما تدارک ديده است بد
  . ايمان

  

  )١٣ـ١: ٣يوشع (ــ کالم ايمــان ١
قوم در کناره رود اردن توقف کرده، و احتماًال در اين انديشه بودند 

بدون ترديد يوشع قصد نداشت که . ای دارد نقشه که يوشع چه طرح و
 رود بگذرند، زيرا ازو يا راه رفتن از آنها بخواهد با شنا کردن 
ساختن قايق يا  برای آنها امکان). ١۵:٣(رودخانه در فصل طغيان بود 

کرجی به تعداد کافی جهت عبور دادن بيش از يک ميليون نفر از رود، 
شد تا اهداف  عالوه چنين کاری موجب می به. نداشت وجود
جديد آنان چه کاری  رهبر. الوصولی برای دشمنان باشند سهل
  ت انجام دهد؟توانس می

، و با کرد  میيوشع نيز مانند موسی، فرامين خود را از خدا دريافت
 ايمان از شنيدن است و شنيدن از لهذا” .کرد اطاعت میاز آنها ايمان 

باورداشتن  اند که ايمان درست گفته). ١٧:١٠روميان (“ کالم خدا
رغم  اطاعت کردن بهعبارت است از نيست بلکه و قرائن رغم شواهد   به
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در “ باب ايمان” رساله عبرانيان که ١١ فصل قتی کهو. های آن پيامد
يابيد که افراد نام برده  خوانيد، درمی می مقدس لقب گرفته است را کتاب

ايمان آنان يک . داشتند  چون به خدا ايماناند کاری انجام دادهشده در آن 
چون . داحساس منفعل و ايستا نبود بلکه نيرويی فعال و پوينده بو

به خدا ايمان داشت از موطن خود هجرت کرد و رو بسوی  ابراهيم
ايمان داشت در برابر خدايان مصر  چون موسی به خدا. کنعان گذاشت
 چون جدعون به. يهود را به سوی آزادی هدايت کردقوم تسليم نشد و 

خدا ايمان داشت با گروه کوچکی از سربازان يهود، لشگر عظيم مديان 
. شود زنده همواره به پويايی و عمل منتهی می ايمان. کردرا مغلوب 

 ايمان بدون اعمال نيز نيهمچن زيرا چنانکه بدن بدون روح مرده است”
  .)٢۶:٢ بيعقو(“ .مرده است

اين پاراگراف پنج پيغام برای شما دارد، که تمام آنها بر کالم خدا که 
قوم از اين . )١٠:٨روميان (است استوار هستند “ ايمان کالم”همانا 
  . از رود عبور داد ها اطاعت کردند و خدا ايشان را پيام

  

 يوشع فرمانده سحرخيزی بود ).۴ـ١: ٣(پيام بزرگان قوم به مردم 
که نخستين ساعات هر روز را در مشارکت  ،)١٠:٨؛ ١۶:٧؛ ۶:١٢(

خروج (در اين زمينه نيز او مانند موسی ). ٨:١(گذرانيد  با خدا می
 تواريخ ٢(، حزقيا )١۴٧:١١٩؛ ٨:۵٧مزمور ( داود ،)۴:٣۴؛ ٢۴:۴
عمل ) ۴:۵٠؛ اشعيا ٣۵:١مرقس (خداوند ما عيسی مسيح  و) ٢٠:٢٩

کالم خدا و دعا بتوان با ايمان  امکان ندارد که با سبک شمردن. کرد می
خدا  ؛ چرا که ايمان توسط پرستش و کالم)۴:۶اعمال (زندگی کرد 

برد و برکت  خدا کسانی را به کار می. نشيند کند و به ثمر می رشد می
های خود را عادت دهند و خويشتن را  چگونه بدن دانند دهد که می می

  . کنند در نخستين ساعات صبح به خداوند تقديم می
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دهد که از شطيم کوچ کرده و ده مايل  يوشع به اردوی قوم فرمان می
يد ساکنان شوند، ترديدی نيست که حرکت آنان از د بعد در اردن مستقر

اين جابجايی برای قوم اسرائيل  به احتمال قوی. اريحا پنهان نبوده است
سران  طول انجاميده بود، روز بعد را استراحت کردند، و يک روز به

دنبال تابوت عهد  همگان بايد به: قوم دستورات الزم را به ايشان دادند
ر از تابوت  شانزده با۴ و ٣های  در باب. کردند می از رود اردن عبور
سه “ تابوت يهوه خداوند” ده مرتبه،“ تابوت عهد”. عهد ياد شده است

تابوت  اين. به شکل ساده نيز سه مرتبه ذکر شده است“ تابوت”و مرتبه 
بود که جالل خدا در خيمه اجتماع بر آن قرار “ تخت خداوند”همان 
و خدا در ميان دو کروبی جلوس ) ٢٢ـ١٠: ٢۵ خروج(گرفت  می
داخل تابوت قرار داشت،  شريعت خدا در). ١:٨٠مزمور (ود فرم می

 که يادآور عهد خدا با اسرائيل بود؛ و خون قربانی در مراسم روز
  ).١۵ـ١۴: ١۶الويان (شد  کفاره به تخت رحمت پاشيده می

حرکت دادن تابوت در پيشاپيش قوم موجب برانگيختن ايمان ايشان 
کرد  دا جلوتر از ايشان حرکت میپيام بود که خ شد، زيرا حامل اين می

روی من خواهد ”که  خدا به موسی وعده داده بود. گشود و راه را می
زمانی که قوم ). ١۴:٣٣خروج (“ آمد و تو را آرامی خواهم بخشيد

کردند، تابوت عهد فرا روی آنان قرار  در بيابان حرکت می اسرائيل
 خداوند برخيز ای”گفت  خداوند می و موسی به) ٣٣:١٠اعداد (داشت 

“ گردند  و مبغضانت از حضور تو منهزمو دشمنانت پراکنده شوند
در آن موقعيت، حضور تابوت به معنای تضمين ). ٣۵:١٠اعداد (

  .ايشان بود حضور خداوند با

هر يک از اسباط اسرائيل جايگاه مشخصی در اردوگاه داشتند و 
ای عمل  هنيز بر طبق دستورات ويژ هنگام منتقل کردن اردوگاه

کردند که  می زمانی که بزرگان هر سبط مشاهده). ٢يوشع (کردند  می
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بايست نفرات  دهند می کاهنان تابوت عهد را بسوی رودخانه حرکت می
از آنجا که قوم پيش . کردند دنبال تابوت آماده می برای حرکت به خود را

ا هدايت بودند الزم بود که خدا ايشان ر از آن از اين مسير عبور نکرده
زياد به آن  کردند و اما بايد فاصله خود را با تابوت حفظ می. کند

شدند، چونکه آن تابوت از وسايل مقدس خيمه بود؛ و نبايد  نزديک نمی
خدا در طول اين زندگی با ما . کردند توجهی رفتار می با بی نسبت به آن

ود خ“ رفيق صميمی ”او مانندشود که با  اما دليل نمیهمراه است، 
  .رفتار کنيم

  

سخنان يوشع در اينجا دو جنبه  ).۵:٣( پيام يوشع خطاب به مردم 
ی آن مشروط به  وعده، که تحقق وعده دارد، هم فرمان است و هم
مشروط  خدا غير های برخی از وعده. باشد اطاعت قوم از فرمان او می

م، در هستند و الزم است که ما به تمام آنها ايمان و اعتماد داشته باشي
در برخورد با اين . ها با قيد شرايطی همراه هستند ساير وعده حالی که

دنبال کسب برکات خدا نيستيم بلکه با اطمينان قلبی  شرايط، ما به
  . کنيم خويشتن را مهيای دريافت آن برکات می

) ١۵ـ٩: ١٩خروج (اگر تجربه قوم در کوه سينا يک الگو باشد 
معناست که هر شخص بايست استحمام  ينبه ا“ خود را تقديس نماييد”
 به را کامًال ها نيز خويشتن پوشيد و زوج کرد و لباس پاکيزه می می

در خاور نزديک، آب ). ۶ـ١: ٧ قرنتيان ١(کردند  خداوند تقديم می
بسيار ارزشمند بود و از آن به مقدار زياد برای نظافت و بهداشت 

کردن برای ما يک امر  حمامدر دوران جديد، است. شد فردی استفاده نمی
 مقدس چنين تصوری ساده و عادی است ليکن برای مردم عصر کتاب

  . ناشناخته بود

شستشوی بدن و تعويض لباس، نمادی از يک مقدس،  در کتاب
کثيف و ناپاک بودن  هچنانکه گناه نيز ب .شروع جديد با خداوند بود
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 قبلسازد   ما را پاک ابتدادباي ، خدا )٧و٢: ۵١مزمور  (تشبيه شده است
خدا  وقتی يعقوب شروعی تازه را با. کنيماو پيروی شروع به از آنکه 

اش، خود را  ئيل بازگشت، و با تمام اعضای خانواده تجربه کرد، به بيت
). ٣ـ١: ٣۵پيدايش (های خويش را تعويض کردند  لباس تطهير کرده و

مام گرفت، لباس خود کرد، ح بعد از آنکه داود پادشاه به گناه خود اقرار
اين  ).٢٠:١٢ سموئيل ٢(را عوض کرد و به ستايش خداوند پرداخت 

 ؛ ١:٧ـ ١۴: ۶ قرنتيان ٢(کنيم  تصوير را در عهد جديد نيز مشاهده می
  ). ١۴ـ٨: ٣ ؛ کولسيان٢٧ـ٢۶: ۴افسسيان 

خدا . وعده اين بود که خدا در ميان آنها کارهای عجيب خواهد کرد
ايی قوم از مصر، دريای سرخ را پيش روی برای ره همچنان که

اردن را نيز در مقابل ايشان بگشايد  ايشان گشوده بود، قادر بود که رود
خدا بود،  ليکن اين ابتدای معجزات. تا به زمين موعود قدم بگذارند

خواست با ايشان وارد آن زمين شود، دشمنان آنها را  زيرا خدا می
.  تا ميراث خويش را تصاحب کندهر سبط را قوت دهد مغلوب سازد و

خدايی هستی که کارهای عجيب  کيست خدای بزرگ مثل خدا؟ تو”
او   عجايبآيات او چقدر بزرگ و”). ١۴ـ١٣: ٧٧مزمور (“ کنی می

  ). ٣:۴ يالدان(“ چه قدر عظيم است

  

کاهنان موظف بودند تابوت عهد را  ).۶: ٣(پيام يوشع به کاهنان 
ها  پيش از آنکه خدا بخواهد آب. حرکت کنندحمل کرده و پيشاپيش قوم 

. گذاشتند  که بايد پای خود را در آب می را بشکافد، اين کاهنان بودند
طور  به ايستادند تا قوم بايست در ميان بستر رود می آنها همچنين می
رسيدند، جريان رود  وقتی کاهنان به آن سوی رود می. کامل عبور کنند

انجام اين وظيفه برای کاهنان مستلزم . شتگ بازمی به حال عادی خود
داشته و به کالم او تکيه  ايمان و شهامت بود، و آنان به خدا اعتماد

.کردند می
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قوم ) با معجزه خدا(وقتی که موسی  ).٨ـ٧: ٣(پيام خداوند به يوشع 
عبور داد، آن معجزه باعث شد تا موسی در  را از ميان دريای سرخ

خادم خداوند است   و دريابند که او براستینظر قوم، بزرگ جلوه کند
خدا در نظر داشت که مشابه همان معجزه را در ). ٣١:١۴خروج (

نيز انجام دهد، تا قوم بدانند که خدا با يوشع است همانگونه  باره يوشع
قبل از آنکه اين معجزات ظاهر  ).٩ و ۵: ١؛ ١۴:۴(که با موسی بود 

ود را از خداوند دريافت کرده خاقتدار شوند موسی و يوشع، هر دو 
بزرگ و شد که آنها در نظر قوم،  بودند؛ اما اين معجزات موجب می

اقتدار و توانمندی، دو عامل مهم هستند که رهبری  .جلوه کنندتوانمند 
  .سازند را کارآمد و مؤثر می

  

پس از صحبت با کاهنانی که  ).١٣ـ٩: ٣(پيام يوشع خطاب به قوم 
عهده داشتند، اکنون يوشع تمامی قوم را از  را بروظيفه حمل تابوت 
خويش نبود، بلکه  او خواهان جالل دادن. سازد سخنان خدا آگاه می
يک رهبر . نظير فيض خدا را به قوم يادآور شد عظمت و برکات بی

واقعی و صديق، چشمان قوم خدا را بر خداوند و عظمت او  روحانی
اه يوشع در اينجا بازتاب سخنان کوت بخش اعظم. سازد متمرکز می

سخنانی که  ، و نيز)٨ـ١: ٣١تثنيه (آخرين وصايای موسی به خود او 
يوشع (باشد  در زمان قرار گرفتنش بجای موسی، خدا به او گفته بود می

نداد بلکه خيلی ساده “ دلگرمی مذهبی”يوشع به مردم  ).٩ـ١: ١
 و ايشان را ترغيب يادآور شد های خدا ــ کالم ايمان ــ را به آنان وعده

  . نمود که اطاعت کنند

خدای ”او . خدای يوشع بسيار فراتر از صرفًا خدای اسرائيل بود
از آنجا که . بود) ١٣و١١: ٣(“ تمامی زمين خداوند”و ) ١٠:٣(“ زنده
مشرکين و کفار را  ی های مرده توانست بت بود می“ خدای زنده”او 

از ). ١١۵مزمور (شود مغلوب سازد و سپس در زمين موعود ساکن 
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توانست به هر کجا که خوشايند  ، میبود“ خدای تمامی زمين” آنجا که
داشت با هر سرزمين و ملتی انجام  او بود برود و هر آنچه را که ميل

زيرا که  ها خواهيد بود همانا خزانه خاص من از جميع قوم”. دهد
ر ها از حضو کوه”). ۵:١٩ جخرو(“ تمامی جهان از آن من است

“ .شود، از حضور خداوند تمامی جهان گداخته می خداوند مثل موم
  ).۵:٩٧مور مز(

يوشع به قوم توضيح داد که به محض آنکه پای کاهنانی که حامل 
تابوت بودند وارد آب شود، خدا رود اردن را در مقابل ايشان خواهد 

 از هر سبط، يک نفر را او همچنين به تمامی قوم فرمان داد که. گشود
: ۴(دهد انتخاب کنند  ی خاصی که بعدًا شرح می برای انجام وظيفه

کرد و راه را برای عبور ايشان  خدا پيشاپيش قوم خود حرکت می ).٢ـ١
  !گشود می

های پنجگانه را بازنگری کنيد متوجه خواهيد شد که خدا  وقتی پيام
در تمام اطالعات الزم برای انجام کاری که از ايشان انتظار داشت را 

ها با شرايطی که قوم  پيام شما در حين مطالعه اين. اختيار آنها نهاده بود
 هايی کردند، و وعده دادند، فرامينی که بايست اطاعت می بايد انجام می

هرگاه خدا از قوم خود . شويد داشتند روبرو می که بايد آنها را باور می
و فتوحات های نوين کشمکش  او وارد عرصه بخواهد که در پيروی از

احکام خدا هنوز هم  .دهد را به آنها می“ کالم ايمان”گردند، همواره 
 .شوند هايش با شکست مواجه نمی نشان توانمندی اوست و هرگز وعده
زيست امروز نيز  ها بعد از يوشع می نصيحت يهوشافاط پادشاه که قرن

و خدای خود ايمان آوريد و استوار خواهيد شد  بر يهوه”: کارآمد است
). ٢٠:٢٠ تواريخ ٢( “به انبيای او ايمان آوريد که کامياب خواهيد شد

پادشاهان ١(“ يک سخن به زمين نيفتاد... های نيکو از تمامی وعده”
۵۶:٨.(  
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  )١٧ـ١۴: ٣يوشع (ــ قدم ايمـان ٢
در بخش اعظمی از سال، گستره عرضی رود اردن در حدود 

ی  آب، رود از محدوده بود، اما در فصل بارندگی و طغيان ٢يکصد پا
به . کرد می  پيدا٣های خود گذشته و وسعتی بالغ بر يک مايل کناره

مجرد آنکه کاهنان با تابوت عهد، قدم در آب رود گذاشتند، جريان آب 
ی بيست مايلی  آب رودخانه مانند ديواری عظيم در فاصله متوقف شد و

اين . شدنزديک شهر آدم در قسمت عليای رود بر روی هم انباشته 
  . ی خدا در پاسخ به ايمان قوم بود معجزه

و پای ما در آب فرو نرود، ) ٣:١(تا زمانی که با ايمان قدم برنداريم 
خاطر مسيح  ای در زيستن به نحو مناسب و شايسته قادر نخواهيم بود به

با هر قدمی که کاهنان  .و خدمت کردن به او پيشرفت زيادی بکنيم
 رفت تا جايی که آنان در ميان رودخانه بر قب میداشتند، آب به ع برمی

کاهنان در آنجا ايستادند تا تمامی قوم عبور . زمين خشک ايستادند
سوی رودخانه رفتند و جريان آب به حال  کردند، آنگاه کاهنان به آن

  . عادی برگشت

وقتی خدا دريای سرخ را گشود، از باد بسيار شديدی که تمامی آن 
وزيدن باد، ). ٢٢ـ٢١: ١۴خروج ( استفاده کرد شب آغاز شده بود

زمانی که  ).٨:١۵خروج ( بود “نفخه بينی خداوند”اتفاقی نبود بلکه 
موسی عصای خود را بلند کرد، باد شروع به وزيدن کرد و چون 

ها، بر لشگريان فرعون فرو ريختند  پايين آورد آب عصای خود را
دن عبور کردند، اين ار چون اسرائيل از رود). ٢٨ـ٢۶: ١۴خروج (

 بازوی مطيع رهبرشان نبود که معجزه را موجب شد بلکه پاهای مطيع
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تا زمانی که ما مشتاق نباشيم که با ايمان قدم برداريم و از . کاهنان بود
  . تواند راه را در مقابل ما بگشايد کالم خدا اطاعت کنيم، او هرگز نمی

 رود اردن تصويری همانطور که پيش از اين متذکر شدم، عبور از
آنها به آسمان نيست، و کامًال در تضاد با آن  از مرگ مسيحيان و ورود

عبور از دريای  .شود چيزی است که در برخی سرودها خوانده می
ی رهايی ايماندار از اسارت گناه و عبور از رود اردن  سرخ نشانه
ت دس از ايمانداری است که ميراث خود را در عيسی مسيح به تصويری

فاتح ما، عيسی مسيح است که هر  ای از سردار يوشع نمونه. آورد می
هدايت  مان تدارک ديده است روزه ما را به سمت آن ميراثی که برای

ميراث ما را برای ما خواهد ”). ١٠ـ٩: ٢ قرنتيان ١(فرمايد  می
  ).۴:۴٧مور مز(“ .برگزيد

ايشان است انگيز است که قوم خدا در رسيدن به آنچه ميراث  چه غم
هدف در اين زندگی مانند قوم اسرائيل در بيابان  انگاری کنند و بی سهل

رساله به عبرانيان با اين هدف نوشته شد که قوم خدا . سرگردان باشند
به  را به چالش در پيشروی بسوی رشد روحانی و پرهيز از بازگشت

ده از  اين رساله، نويسن۴ و ٣های  در باب. ايمانی ترغيب کند سمت بی
قادش برنيع استفاده کرده تا به مسيحيانی که در  تجربه قوم اسرائيل در
قبال تمام آنچه که خدا  اند هشدار دهد که در خواب غفلت فرو رفته

 ما در زندگی مسيحی خود. برايشان مهيا کرده، کوتاهی و اهمال نکنند
 پيش تحرک باشيم؛ چرا که يا با ايمان به توانيم ايستا و بی هرگز نمی

  .کنيم نشينی می عقب ايمانی رويم و يا در بی می
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  )٢۴ـ١: ۴يوشع (ــ شهادت ايمان ٣
او . افتاد نظارت داشت خدا بر تمامی آنچه که در رود اردن اتفاق می

زمانی وارد آب شوند و چه وقت به آن سوی  فرمود که کاهنان در چه
گردد و چه عقب بر او به آب امر فرمود که چه زمان به. رود بروند

چه آب و چه قوم، همگی از او اطاعت . موقع دوباره جاری شود
آن روز، . و همه چيز همانگونه انجام شد که خدا در نظر داشت کردند،

آشکار شد و خادمش يوشع در نظر مردم  زمانی بود که جالل خداوند
  ).١۴: ۴يوشع (ارتقا يافت 

دوازده : ن برپا شدبود عبور قوم از رود ارد دو توده سنگی به ياد
و دوازده سنگ در وسط اردن ) ٢۴ـ١٠  و٨ـ١: ۴(سنگ در جلجال 

آنها احترام  ها شهادتی بودند بر اينکه خدا به ايمان اين سنگ). ۴:٩(
. گذاشته و برای خيريت کسانی که بر او توکل داشتند عمل کرده است

خاب شده توسط دوازده نفر که قبًال انتهای انباشته شده در جلجال  سنگ
زمانی ). ١٢:٣(سبط به آنجا حمل شده بود  بودند، يعنی يک نفر از هر

قطعه سنگ بزرگ را  که اين افراد به وسط رود رسيدند، هر کدام يک
 برداشته و تا فاصله هشت مايلی به جلجال که محل اردو زدن اسرائيل

جلجال در حدود دو مايل با . برای گذران شب بود حمل کرده بودند
غير از مرحله عبور از رود، نخستين  ا فاصله داشت و بهاريح

  .قلمرويی بود که در زمين کنعان به تصرف قوم درآمد

ها بعد، جلجال تبديل به يکی از مراکز مهم برای قوم اسرائيل  سال
 سموئيل ١(در جلجال تاجگذاری کرد  نخستين پادشاه اسرائيل. شد
وم در جلجال مورد استقبال ، داود بعد از فرو نشاندن شورش ابشال)١١

و سموييل نيز جلجال را به آن اندازه مهم ؛ )١٩ سموئيل ٢(قرار گرفت 
 ١ (داداو قرار “ خدمت سيار”در زمره مناطق   آن رادانست که می

در جلجال قرار “ انبيا مدرسه”در دوران ايليا و اليشع ). ١۶:٧سموئيل 
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 يوشع مهم بود چون جلجال برای). ٣٨:۴ و ٢ـ١: ٢ پادشاهان ٢(داشت 
؛ ۶:٩يوشع (بر اردوگاه قوم، ستاد فرماندهی او در عمليات بود  عالوه
  ). ۶:١۴؛ ۴٣ و ١۵ و ١٠:۶

. توده سنگ بنا شده در جلجال يادآور عمل خدا برای قوم بود
به نسل آينده راجع به يهوه و ارتباط خاص  يهوديان در زمينه تعليم دادن

؛ خروج ٢١ و ۶: ۴يوشع ( ای بودند تهاو با قومش، ايمانداران برجس
و ١٨ـ١٧: ٧١ و ١۶ـ١١: ٣۴؛ مزمور ٢٠:۶؛ تثنيه ١۴:١٣ و ١٢:٢۶

برای يک شخص غير ). ١٨: ١٠٢ و ١: ٨٩ و ١٣: ٧٩ و ٧ـ١: ٧٨
يک توده سنگ معمولی بود؛ اما برای  ايماندار، آن دوازده سنگ فقط

د که يهوه ش می يک يهودی متدين، آن توده سنگ پيوسته به او يادآور
  .کند خدای او است و برای قوم خود کارهای عجيب می

الزم است به اين نکته توجه شود که يوشع، قوم را متعهد کرد که از 
تمامی اقوام زمين شاهدانی نيکو برای او باشند  خدا بترسند و در قبال

است که هر شخص  خدايی که رود اردن را گشود، خدايی). ٢۴:۴(
 قوم اسرائيل! ، او را محبت کند و از وی اطاعت نمايدبايد از او بترسد

داد و آنان را  های ديگر در باره او شهادت می بايست برای ملت می
خدای اسرائيل از . کرد که بر خدا اعتماد و توکل داشته باشند دعوت می

داشت، پيشاپيش  نگاه می های خويش را کرد، وعده قوم خود حفاظت می
 و اين. خورد ا پيروز شوند و هرگز شکست نمیکرد ت ايشان حرکت می

  !چه شهادت عظيمی برای جهانيان بود

بسيار ناگوار است که اين يادبود در جلجال به تدريج مفهوم روحانی 
مبدل به مکانی شد که در آنجا يهوديان با انجام  خود را از دست داد و

را مالمت هوشع نبی آنها  .مراسم پرستشی بر عليه خدا، گناه ورزيدند
کرد که به جای ستايش کردن خدا در اورشليم، مردم به جلجال روی 

، عاموس نيز کالم هوشع را )١١:١٢و ١۵:٩و١۵:۴هوشع (آوردند  می
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اگر ما نسل آتی خود را در باره ). ۵:۵  و۴:۴عاموس (تکرار کرد 
  . خواهند شد درستی تعليم ندهيم آنها بسوی دنيا متمايل حقايق الهی به

  

نظر   و به٤)٩:۴(  بنای يادبودی را در وسط رود برپا کرديوشع
چه کسی غير از خدا . يهوديان عملکرد رهبرشان بايد عجيب بوده باشد

بر روی هم انباشته  توانست ببيند که دوازده سنگ در بستر رود می
گويد که خدا بنای يادبود دوم را به يوشع  اند؟ متن کتاب به ما نمی شده
حداقل اينکه خدا . ای بود که او انجام داد  اما کار شايستهکرده باشد، امر

  .او را مالمت نکرد

شد که خدا آنان را از ميان  آور می بنای سنگی جلجال به يهوديان ياد
آنها . و به سالمت وارد زمين موعود کرده بود رود اردن عبور داده

زگشت فکر رابطه خود را با گذشته، قطع کرده بودند و هرگز نبايد به با
 بودی که در بستر رود قرار گرفته بود به آنان متذکر ياد. کردند می
در تازگی ”شد که زندگی کهنه ايشان دفن شده و از آن پس بايد  می

 يوشع را ۵ فصل زمانی که). (۴ـ١: ۶روميان (رفتار کنند “ حيات
ن بود و اختتا ياد کنيم، حقايق روحانی مهمی را از ايجاد بنای مطالعه می

 .) آوريم نسل جديد برای مسيحيان امروز بدست می
هرگاه کودکان عبرانی در باره علت وجود دوازده سنگ در جلجال 

توانستند معجزه عبور از رود را برای آنها  کردند، والدين می سؤال می
بود ديگری هم  ياد يک بنای”کردند که  سپس اضافه می. شرح دهند

 محلی که کاهنان با تابوت عهد وجود دارد که در عمق رود و در
توانيد آن را ببينيد، ولی بدانيد که  شما نمی. بودند قرار دارد ايستاده

                                                 
داند اما در حاشيه توضيح    آيه مذکور را با آنچه در جلجال بنا شد مرتبط میNIVمتن  4

در . کنم که اين تفسير صحيح باشد من تصور می. هستند داده که اين دو از يکديگر جدا
در وسط رود اردن جايی  سپس يوشع دوازده سنگ را ” خوانيم  چنين میNASBترجمه 

که پاهای کاهنانی که حامل تابوت عهد بودند در آنجا قرار داشت، نصب کرد، و تا امروز 
  “  .در آنجا قرار دارند
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شود که آن زندگی  به ما يادآور می بود دوم اين ياد. هنوز در آنجا هست
از خداوند  گذشته، ديگر دفن شده و ما بايد در حيات جديد و در اطاعت

پذيرفتند، و  اين حقيقت را با ايمان میبايست  کودکان می“ .زندگی کنيم
ای در چگونگی ارتباط آنها با خدا  توانست تغيير عمده می اين پذيــرش

  .ايجاد کند و پيروی از اراده او در زندگيشان

اين دو توده سنگی نخستين موارد از يادبودهای سنگی است که 
مين موسی آنها همچنين در اطاعت از فرا .يهوديان در کنعان بنا کردند

و جرزيم نصب  را در کوه عيبال“ برکت و لعنت”دو سنگ بزرگ 
ای از  يهوديان توده). ٣۵ـ٣٠: ٨؛ يوشع ٨ـ١: ٢٧تثنيه (کرده بودند 
ـ ٢۵: ٧يوشع  (خانواده او بر پا کردندجنازه عخان و  سنگ را بر

در “ سنگ شاهد”عنوان  ؛ يوشع در اواخر عمر خود سنگی را به)٢۶
دو سبط به همراه نيمی ). ۶:٩؛ داوران ٢٨ـ ٢۴: ٢۴(شکيم قرار داد 

  مذبح عظيم”کردند  سبط منسی که در آن سوی رود اردن زندگی می از
فرزندان خود يادآور شوند که اگر چه رود  را ساختند تا به“ المنظری

موجب جدايی آنان از ساير اسباط شده است ليکن به ملت اسرائيل تعلق 
  ). ١٠: ٢٢يوشع (دارند 

ساختن يادبودها هيچ اشکالی ندارند مشروط بر اينکه مبدل به 
های مذهبی نشوند و قلوب ما را از توجه به خدا منحرف نسازند، و  بت

در زمان حاضر  نيز حلقه اتصال ما به گذشته نباشند که از خدمت خدا
ها روش خوبی برای فلج کردن  شکوهمند جلوه دادن گذشته. غفلت کنيم

نسل آينده نياز دارد که .  سرقت بردن قدرت کليسا استحال و به زمان
داده است به ياد بياورد، ليکن اين يادآوری  آنچه را خدا در تاريخ انجام

هرچه بيشتر به خدا  ای برای تقويت ايمان بوده و آنان را بايست انگيزه
  . نزديک کند
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خدايی که ما را بيرون آورد، قادر است ما را داخل نيز بگرداند 
گرداند قادر است تا ما را قوت  داخل می ، و او که ما را)٢٣:۶تثنيه (

از آنجا که قوم  .بخشد که ميراث خود را در عيسی مسيح بدست آوريم
روميان (خدا هويت خويش را در مرگ، تدفين و قيام عيسی يافته است 

روميان (را دارد و دنيا “ قوت غالب شدن”، پس )٢٠:٢طيان   ؛ غال۶
توانند  نمی) ٣١:١٢يوحنا ( و شيطان) ٢۴:۵روميان (سم ، ج)١۴:۶

يوحنا ١(در عيسی مسيح، ما بر دنيا پيروزيم . آنها را مغلوب کنند
۴:۵.(  

خواهيد ميراث خود در مسيح را بدست آوريد، به کالم ايمان  اگر می
 در ايمان گام برداريد و آنگاه خدا !آب بگذاريد  قدم درونمعتقد باشيد و

خويشتن را به خدا تسليم کنيد و نسبت به . ای شما خواهد گشودراه را بر
، و خواهيد ديد که او )۶روميان (زندگی گذشته، خود را مرده انگاريد 

“ ايام افالک بر باالی زمين”سازد و  شما را به زمين نيکو داخل می
  .دهد را به شما می) ٢١: ١١تثنيه (

شده بودند، ليکن هنوز اکنون ديگر قوم اسرائيل وارد زمين موعود 
کسب . روبرو شدن با دشمن برخوردار نبودند از آمادگی الزم برای

يوشع و نيز تمامی قوم  های روحانی در چند زمينه برای برخی آمادگی
  . ضرورت داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پنجم درس 

 آماده شدن برای کسب پيروزی 
  ۵ فصل يوشع

 
رده و قدم به زمين آن قوم اسرائيل به سالمت از رود اردن عبور ک

از رود يک معجزه بزرگ برای قوم و  عبور. سوی رود گذاشت
از اين قوم، پيش  ترس). ١:۵(پيغامی عظيم برای ساکنان آن زمين بود 

، و اکنون ترس )١١ـ٩: ٢(از اين در دل مردم کنعان رسوخ کرده بود 
  . موجب يأس و تضعيف روحيه ايشان شده بود آنها

ر داشتيد که يوشع بالفاصله ارتش خود را شايد شما انتظا
چرا که به هر حال، افراد قوم . ببرد سازماندهی کرده و به اريحا يورش

از وحشت  دنبال خداوند بودند و ساکنان زمين با وحدت و يکپارچگی به
نظر انسانی، فرصت  بنابراين از نقطه. حضور آنان فلج شده بودند

  .مناسبی بود که يوشع وارد عمل شود

: ۵۵اشعيا (های خدا بسيار بلندتر از افکار ما هستند  اما افکار و راه
کرد نه از  خود را از خداوند دريافت می ؛ و يوشع دستورات)٩ـ٨

ماه اول، از رود  قوم اسرائيل در روز دهم از. کارشناسان امور نظامی
 حداقل ده ۵ فصل وقايع ذکر شده در). ١٩:۴يوشع (اردن عبور کردند 

طول انجاميده است، و بعد از آن افراد قوم مدت شش روز در  هروز ب
پيش از آنکه خدا نخستين پيروزی را در . اطراف اريحا رژه رفتند

  .زمين موعود نصيب قوم خود گرداند مدت دو هفته صبر کرده بود

 آمادگی الزمبايست پيش از در آغوش گرفتن پيروزی،  قوم خدا می
زمندانه زمين موفقيت يوشع و يا افراد قوم پيرو فتح. کردند را کسب می

را پيروز کرد، نه قدرت  آنچه قوم اسرائيل. نبود بلکه پيروزی خدا بود
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 سربازان يهودی بود و نه ترس و وحشت دشمن، بلکه آن حضور و
قبل از آنکه خدا قوم خود را بر ساکنان . برکت خداوند عامل آن بود
 گام ضروری در کسب آمادگی بود که سه کنعان پيروز گرداند، الزم

  .برداشته شود

  

  )٩ـ١: ۵يوشع (ــ تجديد عهد با خداوند ١
بايست در جلجال توقف  بعد از عبور موفق از رود اردن، قوم می

چرا . يک عمل جراحی دردناک گردن نهند کردند تا تمامی مردان به می
ان مورد تمامی مرد خدا در اين زمان دستور فرمود که آيين اختتان در

 قوم اجرا شود؟ 
  

ملت عهد اسرائيل  ).٧ـ٢: ۵(به جهت احيا و تجديد عهدی خود 
به هيچ ملت ديگری در روی زمين نداده بود  بود، امتيازی که خدا

کرد که از اور  هنگامی که خدا ابراهيم را دعوت). ۵ـ۴: ٩روميان (
، و عهد خود )٣ـ١: ١٢پيدايش (کلدانيان هجرت کند، با او عهد بست 

 ی نشانهعنوان  خدا انجام ختنه را به). ١۵پيداش (مهر کرد  ا با قربانیر
. ٢٧ـ٢٣ و١۴ـ٩: ١٧پيدايش (داد  عهد برای ابراهيم و اخالف او قرار

اجرا  در آن ايام ساير اقوام نيز سنت اختتان را). ١١بخصوص آيه 
کردند ليکن آيين آنها فاقد آن مفهوم روحانی بود که برای يهود معنا  می

  . داشت

شدند که  می“ دار قومی نشانه”با انجام اين آيين، يهوديان مبدل به 
اين امر حاکی از اين حقيقت بود . متعلق به خدای حقيقی و زنده بودند

ی عهد به  نشانه .که آنان متعهد بودند تا از خدای خود اطاعت کنند
رای کرد که بدن آنها به خدا تعلق داشت و نبايد ب ايشان يادآوری می

قوم اسرائيل در محاصره . شد آلود استفاده می نيات گناه اهداف و
کردند و انجام اعمال  ستايش می های گوناگون را هايی بودند که بت ملت
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. داد می شنيع و موهن جنسی بخشی از مراسم پرستشی آنان را تشکيل
شد که قومی ويژه، مردمی برگزيده  ی عهد به يهوديان يادآور می نشانه
، و بايد پاکدامنی و صداقت را )۶ـ۵: ١٩خروج (مت مقدس هستند و ا

های خود حفظ  پرستش در روابط زناشويی، روابط اجتماعی و
  .کردند می

آيين ختنه در مورد يهوديانی که در طول سرگردانی در بيابان متولد 
سی و هشت سال قبل در قادش برنيع، ). ۵:۵(بود  شده بودند اجرا نشده

تثنيه (امتناع کرده بودند  عت خدا و ورود به زمين موعودآنان از اطا
 خدا تمامی آنان را با سرگردان شدن در بيابان،). ١۴ـ١٣؛ اعداد ٢:١۴

تنبيه کرده بود و به غير از يوشع و کاليب تمام نسل قديم در بيابان 
رابطه عهدی خود را به حال تعليق گذاشته بود  در آن زمان خدا. مردند

. ذکور ايشان قرار بگيرد ی عهد بر اوالد اشت که نشانهو ضرورتی ند
طور موقتی قوم عهد نبودند، اما خدا برای ايشان کارهای  گرچه آنها به
  .نمود کرد و نيازهای روزانه آنان را تأمين می عجيب می

اکنون که نسل جديد قدم به ميراث خود گذاشته بود، الزم بود تا 
اگر زمانی که قوم در بيابان . جديد کندی عهدی خود با خدا را ت رابطه

بيشتر اکنون که  چقدر) ٢۵اعداد (بودند، با وسوسه گناه روبرو شدند 
مشرکين و ! وارد زمين شده بودند در معرض وسوسه قرار داشتند

زيستند که اعمال غير اخالقی در  در اطراف ايشان می پرستان بت
ش و کنار آمدن با دادند، و قوم در خطر ساز مذاهب خود انجام می

را  بعدها نسل آتی يهوديان دقيقًا همين کار. دشمنان خود قرار داشتند
  . انجام دادند، چرا که مفهوم اصلی ختنه را از ياد برده بودند

جراحی روحانی بر اين عمل جراحی بر روی بدن نمادی از يک 
های خود را مختون سازيد و ديگر  دل پس غلفه”.  بودروی قلب

ظاهری  هيچ مقدار جراحی). ١۶:١٠ نيهتث(“ شی منماييدک گردن
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تنها زمانی که با توبه و انابت . تواند درون شخص را تغيير دهد نمی
های ما را متحول کند و  گرديم، او قادر است قلب می بسوی خدا باز

چه بيشتر از خودش را به ما  قدرت محبت کردن و اطاعت نمودن هر
  ).٢٩ـ٢۵: ٢روميان (ارزانی فرمايد 

 عهد و نه به عالمت ظاهریهای زيادی بود که يهوديان به  اما سال
آنان . کردند خواست آنان قومی مقدس باشند تکيه می عهد که میخدای 

هيچ مشکلی  کردند که چون قوم عهد هستند پس بدون تصور می
موسی به آنان در ! توانند آنگونه که خود دوست دارند زندگی کنند می

و انبيا نيز همچنين متذکر ) ۶:٣٠تثنيه (هشدار داده بود  گناهباره اين 
وقتی يحيی تعميددهنده، قوم را به توبه دعوت ). ۴:۴ارميا (شده بودند 

متی ( “پدر ما ابراهيم است”کرد رهبران روحانی مدعی بودند که  می
شباهت به برخی ايمانداران امروزی نبودند که تصور  آنها بی). ٩:٣
تعميد گرفته، عضو کليسا هستند و به شکل منظم   در آبکنند چون می

حتم نجات يافته و وارد  طور کنند پس به در عشای ربانی شرکت می
 ها خوب و پسنديده باشند اما هر اندازه که اين آيين. ملکوت خواهند شد

  ).٢٩ـ٢۵: ٢روميان (هرگز نبايد جانشين ايمان به عيسی مسيح گردند 

  

اسرائيل در قلمرو  ).٨:۵يوشع (ان ايشان به جهت آزمايش ايم
با اجرای . از اريحا، اردو زده بودند دشمن و در فاصله چند مايلی

را از دست  طور موقت توانايی خود بهمردان قوم مراسم اختتان، تمامی 
چه فرصت طاليی و ! شد داده بودند، که شامل سربازان جنگاور نيز می

. ها حمله کرده و کامًال نابودشان کندجهت دشمن بود که بر آن گرانبهايی
در اين مورد مستلزم ايمان يوشع و  اطاعت از خدا). ٣۴ک پيدايش .ر(

آنان بود  تمامی قوم بود، و اطاعت ايشان از حکم خدا رمز پيروزی
آنها در عين ضعف، قوی بودند و با ايمان و صبر، ). ٨ـ٧: ١يوشع (

  ).١٢:۶عبرانيان (شدند  ها وارث وعده
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ت کوتاهی پس از خروج قوم از مصر، خدا ايشان را در مريبه مد
 ؛ مزمور ٧ـ١: ١٧خروج (شکست خوردند  آزمود و قوم در آن آزمون

خدا با صدور  مدت کوتاهی بعد از ورود قوم به زمين موعود،). ٧:٨١
حکم اختتان تمام مردان، آنان را آزمايش کرد و اين بار آنها سربلند از 

مردم ايمان الزم برای اطاعت از خدا را .  آمدندبيرون اين آزمايش
بر اينکه از فرامين خدا حين  داشتند، و اين عملکرد آنان شهادتی بود
  . حرکت در آن زمين، پيروی خواهند کرد

بعد از آنکه ما حالوت پيروزی ايمان را چشيديم، معموًال خدا اجازه 
به زمين موعود وقتی ابراهيم . قرار بگيريم دهد که تحت آزمايش می

غلبه بر انبيای  خاطر ايليا به). ١٢پيدايش (رسيد با قحطی مواجه شد 
عيسی مسيح بعد از تعميد ). ١٩ـ١٨پادشاهان ١(بعل به مرگ تهديد شد 

القدس به بيابان هدايت شد تا از سوی  اردن توسط روح خود در رود
 بزرگ های از آنجا که موفقيت ).١١:۴ـ١٣: ٣متی (ابليس آزموده شود 

آزمايش  دهد که ما تحت توانند به غرور منتهی شوند، خدا اجازه می می
واعظ . ياد داشته باشيم که همواره بايد به او اتکا کنيم قرار بگيريم تا به
بعد از هر ”گفت  هميشه می) ١٨٩٢-١٨١٠(بونار  اسکاتلندی، اندرو

  “.پيروزی همانقدر هوشيار و مراقب باشيد که قبل از نبرد بوديد

    

کلمه جلجال مشابه  ).٩:۵يوشع (به جهت برداشتن عار و بدنامی 
“ عار مصر”اما . را دارد“ غلتانيدن”معنای  است که galalواژه عبری 

در مصر است، اما  گويند که اشاره به ننگ بردگی برخی میچه بود؟ 
خروج (کرد  تقصير يهوديان نبود که فرعون با آنان خصومت می

خاطر نااطاعتی بلکه چون خدا ايشان را به مصر  ه بهيهوديان ن ).٨:١
  . آنجا بودند در) ۴ـ١: ۴۶پيدايش (فرستاده بود 

به معنای رسوايی ملی “ عار مصر”گويند که  برخی نيز چنين می
های مصريان را  است چون قوم اسرائيل زمانی که در مصر بودند، بت
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ر ايام و حتی د ،)٣:٢٣ و٨ـ٧: ٢٠حزقيال (کردند  ستايش می
: ۵عاموس (سرگردانی در بيابان نيز به اين کار ادامه داده بودند 

ليکن آن نسل قديمی اکنون ديگر زنده ). ۴٣ـ۴٢: ٧ ؛ اعمال٢۶ـ٢۵
خاطر گناهان  بايست به نمی نبودند و بدون ترديد نسل جديد يهوديان

 گذشته از اين برای من دشوار است که. شدند پدرانشان سرزنش می
پرستی در مصر ارتباطی  از رودخانه، مراسم اختتان و بتميان عبور 

  . ببينم

ی  اشاره به تمسخر دشمنان در واقعه“ عار مصر”کنم  من تصور می
اسرائيليان در اعتماد به خدا و ورود به زمين  قادش برنيع دارد که

پايين کوه سينا گوساله  وقتی هارون در. موعود، شکست خورده بودند
 قوم حکم خدا را نقض کردند، خدا تهديد کرد که طاليی را ساخت و

آنها را هالک خواهد کرد و ملت جديدی را از موسی بوجود  تمام
بحث کرد که اگر اين عمل را انجام  ليکن موسی با خدا. خواهد آورد

کرد چرا که  دار خواهد دهد، جالل اسم خود را در نظر جهانيان خدشه
ان آنها را از مصر خارج کرد تا مصريان خواهند گفت که خدای عبراني

در قادش برنيع نيز ). ١٢ـ١: ٣٢خروج (هالک گرداند  در بيابان
بين ببرد، موسی مشابه همين  خواست آنان را از هنگامی که خدا می

که  خواست موسی نمی). ١۴ـ١١: ١۴اعداد (استدالل را عرضه کرد 
رده بود مصريان بگويند خدای اسرائيل نتوانست آنچه را که شروع ک

  .به پايان رساند

گناه اسرائيل در قادش برنيع، مايه ننگ و رسوايی آنان بود، ليکن 
گذشته تعلق داشتند و اينک قوم در زمين موعود  همه اين وقايع به

آوردند و حال  تصرف در می آنها بايد بخش شرقی اردن را به! بودند
  رود اردن عبورآنها بايد از). ٣٢اعداد (آنجا را اشغال کرده بودند 

مهم نبود که مصريان و . شدند کردند و برای فتح زمين آماده می می
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گفتند، آن  در قادش برنيع چه می ساير اقوام در باره گناه اسرائيل
ای  نشانه هر مرد بر بدن خود. رسوايی اکنون کامًال برداشته شده بود

عهد است و شد که به خدا تعلق دارد، فرزند  داشت که به او يادآور می
  . از آن او است زمين موعود

  

هيچ  ).۴٨  و۴۴ـ۴٣: ١٢ جخرو(به جهت برگزاری مراسم فصح 
مراسم ساليانه فصح شرکت کند مگر آنکه آيين  توانست در ذکوری نمی

من بعدًا در باره اين  .اختتان را انجام داده و پسر راستين عهد باشد
  .جشن بزرگ فصح بيشتر توضيح خواهم داد

  

بسياری از وقايع  . جهت عينيت بخشيدن به برخی حقايق روحانیبه
 ١؛ ۴:١۵روميان (های عهدجديد هستند  آموزه ی دهنده عهدعتيق نشان

خروج قوم اسرائيل از مصر تصويری از رهايی ). ١١:١٠قرنتيان 
 ١؛ ٢٩:١يوحنا (ايماندار از اسارت گناه با ايمان به عيسی مسيح است 

عبور قوم از رود اردن نمايانگر مرگ ). ۴:١ن ؛ غالطيا٧:۵قرنتيان 
ميراث خود از طريق ايمان  ی ايماندار و دست يافتن به انسانيت کهنه

 اند  رساله عبرانيان تشريح شده۶ـ١های  اين حقايق در باب. است
خواهد که ما در برهوت  خدا نمی. ۴ و ٣های  بخصوص در باب

ی ايمان،  واسطه ظار دارد که بهاو انت. باشيم ايمانی سرگردان و آواره بی
ميراث خود را بدست آوريم، دشمن خويش را مغلوب سازيم و از 

روند مهيا  که او برای کسانی که با وی راه میروحانی “ آرامی”
  .لذت ببريم فرموده،

القدس تمامی ايمانداران را در بدن مسيح تعميد  از آنجا که روح
انداران در مرگ، تدفين، قيام و ايم ، تمام)١٣:١٢ قرنتيان ١(دهد  می

 :٢؛ افسسيان ١٠ـ١: ۶روميان (اند  صعود عيسی مسيح شريک شده
. باشد اين حقيقت روحانی در عبور قوم از رود اردن متجلی می). ١٠ـ١
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مسيح به جای : ايم گناه، رستگار شدهمجازات از  جايگزينیما به دليل 
قدرت  از هويت خود نخاطر اي ما به). ٨:۵روميان (ما بر صليب ُمرد 

ما بايد ايمان ). ٢٠:٢غالطيان (ما با مسيح ُمرديم : ايم  آزاد شدهگناه
گويد حقيقت و راستی است و خود را نسبت  باشيم که آنچه خدا می داشته

ما از رود ). ٢٣ـ١١: ۶روميان (به گناه،ُ مرده و در مسيح زنده بدانيم 
  !ايم عبور کرده

د اعتقاد دارند که مراسم تعميد آب در بسياری از محققين عهد جدي
شخص . شد ور ساختن در آب انجام می غوطه کليسای دوران رسوالن با
آمد، که نمادی از  آن بيرون می رفت و سپس از داوطلب در آب فرو می

اين  قوم اسرائيل. شراکت ايماندار در مرگ، دفن و قيام مسيح بود
نمادی از ترک کردن (حقيقت روحانی را با عبور از دريای سرخ 

به ) ورود به ميراث جديد(از رود اردن  و گذشتن) زندگی گذشته
  .تصوير کشيدند

ايد،  و در وی مختون شده”. ما همچنين در اختتان مسيح سهيـم هستيم
وسيله اختتان  يعنی بيرون کردن بدن جسمانی به به ختنه ناساخته بدست

هم برخيزانيده شديد به   آنو با وی در تعميد مدفون گشتيد که در. مسيح
: ٢ سيانکول(“ ايمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخيزانيد

 ).١٢ـ١١
يهوديان جراحی ظاهری . اختتان مسيحيان متفاوت با يهوديان است

ليکن مسيحيان در درون خود و بر  دهند بر جسم خود انجام می
يک  ا بر تنهيانجراحی يهود. کنند  می“جراحی روحانی”شان  قلوب

شد، در حالی برای ايمانداران شامل تمامی  قسمت از بدن انجام می
وقتی شما اين حقيقت را قبول ). ١١:٢ سيانکول( است“ بدن جسمانی”

شما را در بندگی نگاه  کنيد، بر گناهان جسم که کرده و بر آن اعتماد می



 ٧٧آماده شدن برای کسب پيروزی 

 ترقد) ١٢:٢سيان کول(“ ايمان بر عمل خدا”. ايد داشتند پيروز شده می
  .دهد پيروزی را به شما می غلبه و

دادند که مسيحيان  در کليسای قرن اول معلمين دروغين تعليم می
شريعت موسی را اطاعت کرده و ختنه  غير يهودی ابتدا بايد احکام

آنان اعمال انسانی را به فيض خدا ). ١۵اعمال (شوند تا نجات يابند  
 پولس آن معلمين). ١:۵ن ؛ غالطيا١٠ـ٨: ٢افسسيان (کردند  اضافه می

) دادند همان لقبی که آنها به غير يهوديان می(“ ها سگ”کذبه را با لقب 
خواند و  می) قطع عضو شده(“ مقطوعان” کند و آنان را خطاب می

فيليپيان (هستند  واقعی“ مختونان”گويد که ايمانداران به مسيح  می
جراحی ”ه واسط فرزندان خدا به مسيح تعلق دارند که به). ١:٣

؛ افسسيان ١٧:۵ قرنتيان ٢(اند  قلب و نيات جديد شده دارای“ روحانی
  ).٢۶:٣۶و ١٩:١١؛ حزقيال ١٠:٣؛ کولسيان ٢:٢۴

همانگونه که يهوديان در جلجال به اطاعت از خواست خدا گردن 
القدس بوده و اجازه دهند  نيز بايد تسليم روح نهادند، ايمانداران امروزی

ی  را تجربه ه که خدا در کالم خود بيان فرمودهکه او حقانيت آنچ
خود را برای گناه ُمرده ”ما بايد فرمان . ملموس و شخصی آنان گرداند

  ).١١:۶روميان (را تمرين کنيم “ انگاريد

  

  )١٢ـ١٠: ۵يوشع (ياد آوردن نيکويی خـدا  هــ ب٢
ت نصيح) ١٣:٣ يپيانفيل(“ آنچه در عقب است فراموش کرده”

آيد،  گوناگون زندگی به کار می های ست که در عرصهای ا حکيمانه
موسی در . ليکن چيزهايی وجود دارند که هيچگاه نبايد فراموش شوند

وصايای خود با قوم به ايشان گوشزد کرد که نبايد فراموش کنند که 
کردند و خداوند ايشان را رهانيد و  روزگاری در مصر بندگی می

مراسم ساليانه ). ١۵:١۵و ١۵:۶ثنيه ت(عنوان قوم خاص خود برگزيد  به
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کردند که  می آنان نبايد فراموش. فصح تجسم اين حقيقت بزرگ بود
قومی فديه شده بودند، مردمی که به خون بره رهايی خود را بدست 

 .آورده بودند
آمدند،  چهل سال قبل، اسرائيل در شبی که بايد از مصر بيرون می

همچنين در کوه سينا و ). ١۴ـ١١خروج (بودند  فصح را برگزار کرده
؛ )١۴ـ١: ٩اعداد (آوردند  پيش از عزيمت به قادش برنيع، فصح را بجا

خود  اما هيچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد در طول ايام سرگردانی
نامختونی نسل جديد عاملی . باشنددر بيابان، آيين فصح را بجا آورده 

خاطر   خدا نيز بهکرد، و میفصح منع مراسم انجام  بود که ايشان را از
خود را موقتًا به حال  نافرمانی و عصيان قوم در قادش برنيع، عهد

 ايمانی انجام گرفت برای قوم عملی که از روی بی. تعليق درآورده بود
  . اسرائيل بهای بسيار سنگينی داشت

 ١( ی قربانی در مراسم عيد فصح سمبلی از مرگ مسيح است بره
که “ قربانی جنباندنی”ام شکوهمند او نمادی است از و قي) ٧:۵قرنتيان 

: ٢٣الويان (شد  قبل از فصح تقديم می يک روز پس از َسَبت و
هفته  نخستين روز بعد از َسَبت، آغاز). ٢٣:١۵ قرنتيان ١؛ ١۴ـ١٠

متی (جديد بود، که روز خداوند و روز قيام مسيح از مردگان است 
ير مرگ و قيام عيسی، تنها معنای بينيم که تصو می و بازهم ما). ١:٢٨

  ).۴:۶روميان (زندگی و پيروزی ما است 

مراسم فصح در ادامه عيد فطير قرار داشت، عيدی که در آن 
کردند  خمير مايه استفاده نمی يهوديان به مدت يک هفته از هيچ نوع

 وقتی اسرائيل وارد کنعان شدند، زمان). ٢٠ـ١٨و١۵: ١٢خروج (
بدون ترديد . های گندم رسيده بودند  چون خوشهبرداشت محصول بود،

ساکنين بومی برای حفظ جان خود به اريحا گريخته و محصول گندم را 
خدا . رها کرده بودند؛ محصول در دسترس اسرائيل قرار داشت
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ای برای قوم خود به حضور دشمنان ايشان گسترانيده بود، و  سفره
  ).۵:٢٣زمور م(ترسيدند  نبايد از چيزی می اسرائيليان 

) ١٢:۵(يک روز بعد از فصح بود که نزول َمّن آسمانی متوقف شد 
اگر فصح ). ١۶خروج (ساله به پايان رسيد  و بنابراين معجزه چهل

آرزوی بازگشت  يادآور رهايی ايشان از مصر بود، بارش َمّن آسمانی
کاش که در زمين مصر به ”! کرد به مصر را در ذهن آنان تازه می

نشستيم و  های گوشت می ند ُمرده بوديم، وقتی که نزد ديگدست خداو
خدا قوم خود را با نان ). ٣:١۶ خروج(“ خورديم نان را سير می

اما  ؛)٢۵ـ٢٣: ٧٨مزمور (کرد  سماوی، خوراک فرشتگان تغذيه می
خدا ). ٩ـ۴: ١١اعداد (آنها هنوز در آرزوی غذای مصر بودند 

ورده بود، اما مشکل بود که بيرون آ سادگی قوم خود را از مصر به
  .مصر را از ذهن ايشان خارج سازد

بسياری از مسيحيان ظاهری، با نشان دادن رغبت و تمايل قلبی 
شان بوده، اعتراف ايمان خود  خود به آنچه که متعلق به زندگی گذشته

شديد، آنچه را که در  پس چون با مسيح برخيزانيده”. کنند را تکذيب می
. د در آنجايی که مسيح است، به دست راست خدا نشستهباال است بطلبي

: ٣ سيانکول(“ .آنچه باال است تفکر کنيد نه در آنچه بر زمين است در
شما از رود عبور ”بدين معناست،   از ديد يوشع اين سخن).٢ـ١

نکنيد و مشتاق  ايد و حال در ميراث خود قرار داريد، به عقب نگاه کرده
بگذاريد خدا شما را با محصول ميراث خود، . مصر يا بيابان نباشيد

  “ .کند تغذيه و اغنا

بذر در خاک فرو . رشد محصول، نماد ديگری از مرگ و قيام است
. رويد از مرگ، حياتی جديد و پر ثمر و زيبا می اماميرد،  میرود و  می

بذر را به خود نسبت داد  و) ۵٩ـ٢۶: ۶يوحنا (عيسی مفهوم مّن آسمانی 
  .چرا که او آن غذايی است که ما بايد بخوريم) ٢٨ـ٢٠ :١٢يوحنا (
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  )١۵ـ١٣: ۵يوشع ( مجدد بر حضور خداوند تأکيدــ ٣
يوشع در کتاب شريعت خوانده بود که موسی پس از ساخت گوساله 

هرگاه روی تو نيايد ”سخنانی به خداوند گفته بود  طاليی توسط قوم، چه
به يوشع وعده داده بود که  خدا). ١۵:٣٣ جخرو(“ ما را از اينجا مبر

 و اکنون) ۵:١يوشع (همانگونه که با موسی بود با وی نيز خواهد بود 
يوشع نيز مانند سلف خود . کرد با حضور خود بر آن وعده تأکيد می

کرد که حضور  مگر اينکه اطمينان کسب می حاضر نبود نقل مکان کند
  .خدا همراه اوست

 از موارد ظهور پيش از تجسد در اين قسمت از کتاب يوشع با يکی
وقتی ابراهيم بر در خيمه خود . عيسی مسيح در عهدعتيق مواجه هستيم

عنوان مسافری با او سر يک سفره نشست و در  نشسته بود، خدا به
: ١٨پيدايش (غذايی که در محيطی دوستانه تدارک ديده بود سهيم شد 

ت تا وی را کشتی گرف هنگامی که بر يعقوب ظاهر گشت با او). ٨ـ١
سه مرد عبرانی ). ٣٢ـ٢۴: ٣٢پيدايش (به نقطه تسليم و اطاعت برساند 

، و بر يوشع )٢۵:٣دانيال (خدا در تون آتش ملتهب مالقات کردند  با
خداوند ما همواره بر حسب نياز . ظاهر شد عنوان سردار لشگر خدا به

  .آيد مان می ما به مالقات

قت که تنها نيست، قوت قلب بدون ترديد برای يوشع درک اين حقي
کننده و  تواند بسيار نگران در حوزه رهبری می تنهايی. عظيمی بود

دهيد  حتی موجب افسردگی شود بخصوص وقتی که شما تشخيص می
 هری. که تصميمات شما چه تأثير مستقيمی بر زندگی ديگران دارد

دن، رييس جمهور شدن در اياالت متحده يعنی تنها بو”: گويد ترومن می
شع يو“ .در زمان اتخاذ تصميمات بزرگ و مهم تنهايی کامل خصوصًا

  .باشد  کردهتجربه  چنين تنهايی را بايدنيز احتماًال
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، قوم نيز )٩و۵: ١يوشع (خدا وعده داده بود که با يوشع خواهد بود 
دشمن ). ١٧ـ١۶: ١يوشع (با او همراه باشد  کردند که خدا آرزو می

يوشع قلوب مردمش  و) ٨: ٢يوشع (سرائيل است دانست که خدا با ا می
 اکنون يوشع واقعيت و). ٩:٣يوشع (کرد  را با ذکر وعده خدا تقويت می

عنوان سردار لشگر   خداوند به!کرد حقانيت آن وعده را عمًال تجربه می
يهوه صبايوت با ”. زمين، با يوشع مالقات کرد چه در آسمان و چه بر

شايد در آن . )١١و٧ :۴۶ مورمز(“ لند ماماست و خدای يعقوب قلعه ب
موقع يوشع سرود عبور اسرائيل از دريای سرخ را در خاطر خود 

 جخرو(“ .خداوند مرد جنگی است، نام او يهوه است”: کرد می تکرار
٣:١۵.(  

کنم؛  من شهامت يوشع در مالقات با اين فرد ناشناس را تحسين می
از نظر . جناح تعلق داردشخص به کدام  خواست بداند که آن او می

خدا و قوم او  طرفشما يا بايد . ای وجود نداشت يوشع هيچ حد ميانه
زمانی که پی به ). ٢٣:١١؛ لوقا ٣٠:١٢متی (آنها  مقابل باشيد، يا در
و دانست که خداوند است، به روی در افتاده، او را سجده  هويت او برد

  .کرد و در انتظار فرامين او ماند

يحی، فاتحين بزرگ، رهبرانی هستند که قبًال پيروزی در خدمت مس
بدست آورده، خويشتن را به او تسليم کرده و  را در خلوت خود با خدا

اطمينان داشت که  توان نمی. راه و مسير خود را از او گرفته باشند
 تمامی افراد حاضر در اردوگاه اسرائيل از مالقات رهبر خود با خداوند

ای در موفقيت يا شکست  کننده  اين مالقات نقش تعييناند، اما مطلع بوده
مقدس را به زبان  واچمن نی، که کتاب. داشت آنان در عرصه نبرد

که ما در  تا وقتی”داد گفته است  چينی به مردم آن سرزمين تعليم می
تواند در جايگاه خداوندی قرار  جايگاه خادم قرا نگيريم، خدا نمی

  “.بگيرد
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هر پدر يا مادر و يا . در مقام دوم قرار دارددانست که  يوشع می
مسيح در مقام دوم فرماندهی و  شبانی نسبت به خداوند عيسی

کنيم،  سرپرستی قرار دارند؛ و هنگامی که اين حقيقت را فراموش می
آن روز خداوند به مالقات . داريم بسوی شکست و ناکامی قدم بر می

خاطر  او بلکه همچنين بهتنها برای ياری کردن  يوشع آمده بود، نه
يوشع، ). ۵: ١۵يوحنا ( “توانيد کرد جدا از من هيچ نمی”. اوهدايت 

 سربازی کارآزموده و با تجربه بود که تحت نظر موسی برای رهبری
ولی هنوز تضمينی برای پيروزی قطعی خود . قوم تعليم ديده بود

  . خدا احتياج داشت او به حضور خداوند. نداشت

 خدا به يوشع برای او آشکار کرد که بر زمين مقدس اولين دستور
کننده مالقات موسی با خدا در  تداعی اين سخن برای ما. ايستاده بود

“ پرست  بت قلمرو مشرکان”يوشع در ). ۵:٣خروج (بوته مشتعل است 
. پس او بر زمين مقدس ايستاده بودايستاده بود اما چون خدا با او بود، 

اطاعت کنيم، ديگر مهم نيست که ما را به کجا اراده خدا  اگر ما از
ی که در  ا و بايد به نحو شايسته فرستد، ما در زمين مقدس هستيم، می

 وقتی در خدمت خدا هستيم، ديگر عناوينی .خور آن است رفتار کنيم
“ مقدس و وقف شده”و يا “ ٌعرف”، “غير مذهبی”، “مذهب” همچون

نوشيد، خواه هر چه کنيد، همه را خواه ب پس خواه بخوريد”. مهم نيستند
  ).٣١:١٠ نتيانقر ١(“ برای جالل خدا بکنيد

ای که در اينجا به تصوير کشيده شده است بسيار با معنا و  صحنه
جنگ و بعد  رفتار مقدس،، سپس پرستش خاضعانهابتدا : مهم است

هر “ وضعيت و نگرش روحانی” اينها عوامل موازی در .مقدس
يوشع در ابتدا . شوند ی افسسيان يافت می ه در رسالهک ايمانداری هستند

افسسيان (مقدس گردن نهاد  سپس به رفتار) ١۴:٣افسسيان (زانو زد 
ی نبرد با  ، و بعد با قوت خداوند آماده)١۵ و ٨ و ٢: ۵؛ ١٧و۴:١
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ما نيز همانند يوشع، ميراث خود را ). ١٠:۶افسسيان (شد  دشمن
بايد دشمن را مغلوب کنيم  و) ٢ و ١ای ه افسسيان باب(ايم  دريافت کرده

  .تا ميراث خود را تصاحب نموده و از آن لذت ببريم

جنگ از آن خداوند است وقتی يوشع با خداوند ديدار کرد، فهميد که 
داد  تمام کاری که يوشع بايد انجام می. شده است و او قبًال بر دشمن فايق

او را اطاعت کند، آنگاه  اين بود که به سخنان خدا گوش دهد، و فرامين
خداوند قبًال اريحا را به اسرائيل داده بود . داد خدا مابقی را انجام می

داشتند و با اطاعت  بايست با ايمان قدم بر می ، آنها فقط می)٢:۶يوشع (
  .گرفتند آغوش می از خدا، پيروزی را در

آيی گروه کوچکی از خادمين مسيحی در کشور چين،  هم در گرد
بنيانگذار انجمن بشارتی درون مرزی چين بود  هادسون تايلر کهجيمز 

يکی ”: خدا وجود دارد به آنان يادآور شد که سه روش برای انجام کار
خود  ی خود را طرح کنيم و با حداکثر توان اين است که ما بهترين نقشه
دوم اينکه با احتياط و دقت کافی در ... در عملی ساختن آن بکوشيم

دنبال تحقق آنها  طرح کرده و با تصميم قاطع به هايی که هراستای نقش
. در اين راه موفق شويم هستيم، از خدا بخواهيم که ما را ياری فرمايد تا

 روش سوم اين است که با خدا همراه شويم، نقشه و هدف او را بطلبيم،
“ ١.و خويشتن را به او تقديم کنيم تا از طريق ما نقشه خود را عملی کند

 از سومين روش استفاده کرد و به همين دليل خدا او را برکت يوشع
  .داد

خواهيم   يوشع اين است که اگر می۵ فصل نکته اساسی و درس مهم
انجام داده و جالل نام او را آشکار کنيم بايد از  کار خدا را با موفقيت

به جای آنکه عجوالنه . باشيم لحاظ روحانی از آمادگی الزم برخوردار

                                                 
انجمن بشارت درون . (زندگينامه جيمز هادسون تايلر، به قلم خانم و آقای هاوارد تايلر 1

  ).١٩۶۵مرزی چين ــ 
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بودن، وقت  برای مقدس”بايد  زده بسوی ميدان نبرد هجوم ببريم، و شتاب
  “.بدهيم

واعظ روحانی اسکاتلندی آقای رابرت مورای مک چنی در نامه 
به ياد داشته باشيد که شما ”: ادواردز نوشت خود به پدر روحانی، دانيل

ای که نام او  برگزيده من به ظرف. شمشير خدا و ابزار دست او هستيد
 در ابعاد بزرگ و بر طبق خلوص و تقوا.  خود دارد، اعتماد دارمرا بر

و کماالت موجود در اين ابزار دست خدا، موفقيت و پيروزی خواهد 
توان از خدا  از شبيه شدن به عيسی را نمی هيچ برکتی بزرگتر. بود

  “٢.دست خدا است يک خادم مقدس، کارآمدترين سالح در. دريافت

 نوشته شده است، اما تذکرات آن برای ١٨۴٠اين نامه در سال 
همه ما خادمين خدا . در خور توجه است ايمانداران عصر حاضر

که بتواند با  خواهيم ابزار مقدسی در دستان او باشيم هستيم و می
  .موفقيت از ما استفاده کند

  
  
  

                                                 
 )١٩۶۶لندن . (به قلم اندرو بونار. گی و خاطرات رابرت مورای مک چنیزند 2
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  !آغاز پيروزی
  ۶ فصل يوشع

 
فاتح باشيد و يا بدون توانيد  اگر تصور کنيد که بدون مبارزه می”

آوريد بايد بگويم که سرباز مسکين و  کشمکش، تاج حيات را بدست
  “.ضعيف مسيح هستيد

 جان کريزوستوم  اين عبارت از سخنان واعظ متهور و شهيد سوريه
بايد تأييد کنيم که حق با او بوده است، زيرا چه ما  است و) ۴٠٧ -٣۴٧(

های  ها و کشمکش چالش حی بابخواهيم و چه نخواهيم، در زندگی مسي
 کند و دشمن ما پيوسته بر عليه ما مبارزه می. شويم  مختلف روبرو می

سعی دارد به هر طريق ما را از تصاحب کردن ميراث خودمان در 
با يکديگر ) ٣ـ١: ٢افسسيان (دنيا، جسم و شرير  .عيسی مسيح دور کند

پرست کنعان بر  تب بر عليه مسيح و قوم او متحد هستند چنانکه اقوام
  . ضد يوشع و قوم او متحد شده بودند

کليسا از “ سرودهای رزمی”جای بسی تأسف است که غالب 
که از قرار معلوم انديشدن به جنگ  اند، چرا ها حذف شده سرودنامه

و عملکرد  روحانی موجب نگرانی مردم و در تضاد با تعاليم، سخنان
های   ويراستاران غيور با قيچیليکن اين. اند عيسی مسيح ارزيابی شده

مقدس  اند که درونمايه و جوهره اساسی کتاب فراموش کرده خود، گويا
در . و شيطان تشکيل داده است را همانا جنگ مقدس خدا بر عليه گناه

 خدا به شيطان اعالن جنگ داد و يک روز نيز پيروزی ١۵:٣پيدايش 
ت خدا را برقرار کند، گردد تا ملکو عنوان فاتح برمی عيسی را وقتی به

اگر شما ُبعد رزمی ايمان ). ٢١ـ١١: ١٩مکاشفه (کرد  اعالن خواهد
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صليب نيز چشم بپوشيد؛ زيرا در  مسيحی را کنار بگذاريد، آنگاه بايد از
: ٢ کولسيان (روی صليب بود که عيسی بر گناه و شيطان غلبه کرد

  ).١۵ـ١٣

ی  ضهشبان يک کليسا در اعتراض به احداث فروشگاه عر
ای که در آنجا بود به  کليسا و مدرسه مشروبات الکلی در نزديکی محل

روحانی، من  پدر”وکيل مالکين فروشگاه به او گفت . دادگاه خوانده شد
عنوان يک شبان نبايد  آيا به. بينم کنم که شما را در اينجا می تعجب می

  “؟گوسفندان خود باشيد مراقب

  “!ها بجنگم ام تا بر عليه گرگ امروز آمده”دهد  شبان پاسخ می

صلح و ”بسياری از مسيحيان صرفًا بر روی مسايل عاطفی مانند 
کنند؛ و  نبرد روحانی بر عليه گناه غفلت می تأکيد دارند و از“ نيکويی

داده و به نفع دشمن  شود پيروزی خود را از دست اين امر موجب می
 های درنده که قصد رگما هرگز نبايد هشدار پولس در باره گ. کار کنند

  ).٢٩ـ٢٨: ٢٠اعمال (نابودی گله را دارند از ياد ببريم 

کنند بلکه نبرد آنان در قلمرو  مسيحيان با جسم و خون، جنگ نمی
، و سالح آنان در اين )١٨ـ١٠: ۶افسسيان ( روحانی و با شيطان است

ابليس و لشگر  ).۶ـ٣: ١٠ قرنتيان ٢(مبارزه نيز اسلحه روحانی است 
ها برای حمله و مخالفت با کليسای خدا استفاده  هريمنی او از انسانا

چنانچه ما جايگاه خود را در مسيح نيافته باشيم، از همان  کنند، و می
. طرف باشند توانند بی نمی  سربازان مسيح.ايم  اين مبارزه را باختهابتدا

هر ” :ی جنگ روحانی فرمود عيسی در چارچوب بيانات خود در باره
از آنجا که ). ٣٠ـ٢۴: ١٢متی (“ ه با من نيست بر خالف من استک

دفعات از امور نظامی در تشريح زندگی مسيحی  پولس رسول به
؛ ١٠:۶افسسيان (استفاده کرد، بنابراين ما نبايد از اين مهم، غافل باشيم 

  ).٨:۵ تسالونيکيان ١؛ ١٢:١٣؛ روميان ۴ـ١: ٢ تيموتائوس ٢
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حا، سه اصل مهم در نبرد روحانی را به پيروزی اسرائيل بر اري
زندگی امروز ما نيز کارآمد دارند، و در  تصوير کشيده است که در

صورتی که اين سه اصل را رعايت کنيم ديگر مهم نيست چه نوع 
  . گيرد قرار می چالشی فرا روی ما

  

از ياد داشته باشيد که  هب: ــ پيش از مواجهه با چالش١
کسب پيروزی برای   نه صرفًاجنگيد پيروزی میموضع 

  )۵ـ١: ۶يوشع (
اند چون  سربازان مسيحی در موقعيت تضمين شده پيروزی ايستاده

هر دشمن روحانی را مغلوب ساخته است  عيسی مسيح پيش از اين
: ۴متی (پيروز شد  عيسی نه تنها در بيابان بر شيطان). ٣١:١٢يوحنا (
، وقتی که )٢٩ـ٢٢: ١٢متی (بلکه در طول خدمت زمينی خود ) ١١ـ١
و در رستاخيز و صعودش ) ١۵ـ١٣: ٢کولسيان (روی صليب بود  بر
در حالی که عيسی در . مغلوب ساخت او را) ٢٣ـ١٩: ١افسسيان (

ما را مدد  کند، بر روی زمين نيز آسمان برای قوم خود شفاعت می
: ١٣عبرانيان (فرمايد تا رشد کرده و اراده او را به انجام رسانيم  می
روميان (“ خدا با ما است کيست بر ضد ما؟ هرگاه”؛ و )٢١ـ٢٠

٣١:٨.(  

  :اکنون به عوامل تأثيرگذار در پيروزی يوشع توجه کنيم

  

دولت ”سرزمين کنعان ميان چندين  ).١:۶يوشع (ترس خداوند 
يوشع (کرد  هر بخش، پادشاهی حکومت می تقسيم شده بود که بر“ شهر
عای از اريحا  .دانی نداشتنداين شهرها وسعت چن). ٣۴ـ٩: ١٢

 ).٢۵: ٨( نفر داشت ١٢٠٠٠و جمعيتی بالغ بر ) ٣ـ٢: ٧(کوچکتر بود 
دهد که اين شهر در حدود  خاکبرداری انجام شده در اريحا نشان می

و توسط دو ديوار موازی و بلند محافظت  هشت جريب وسعت داشته
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يکديگر بنا از  اين ديوارها در فاصله تقريبا پنج متری. شده است می
شايد آن ده جاسوس در زمان . شده و تمام شهر را احاطه کرده بودند

ی شهرهايی مانند اريحا، متقاعد شده بودند که هرگز  مشاهده موسی با
  ).٢٨:١٣اعداد ( قادر به فتح آن زمين نخواهند بود

ليکن آوازه خروج قوم از مصر و موفقيت اخير آنان در عبور از 
شده و باعث وحشت و سرآسيمگی ساکنين  عان منتشراردن قبًال در کن
 و ٢۵:١١ و ٢٣:٧ و ٢۵:٢؛ تثنيه ١١ـ٩: ٢يوشع (زمين شده بود 

  راو خوف خود را پيش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی”). ٣٠:٣٢
برسی متحير خواهم ساخت، و جميع دشمنانت را پيش تو  که بديشان

  ). ٢٣:٢٧خروج (“ روگردان خواهم ساخت

  ه شده که ماری، ملکه اسکاتلند از دعاهای جان ناکسگفت

)John Knox(اما جامعه امروز چه . هراس داشت  بيش از سپاه دشمن
هيچ، چرا که  تواند انجام بدهد دارد؟ احتماًال هراسی از آنچه قوم خدا می

کليسا کار چندانی برای نشان دادن قدرت خدا به دنيای شکاک نکرده 
غزل (نيست “ دار، مهيب لشگرهای بيدق”نند ديگر ما کليسا. است
شبيه دنيا شده است و دنيا  در واقع کليسا بيشتر). ١٠ و۴:۶ها  غزل

های دنيا  ما روش. توانيم انجام دهيم ندارد چندان توجهی به آنچه ما می
کنيم،  های دنيا را برآورده می ايم؛ ما خواسته سرمشق خود قرار داده را

ا هستيم، و کار خود را با معيارهای دنيا موافقت دني بدنبال کسب
توانيم توجه دنيا را به خود  که نمی بنابراين تعجبی ندارد. سنجيم می

  .جلب کنيم

آنها قومی فاتح بودند که به هيچ ! اما يوشع و اسرائيل چنين نبودند
اعتمادش بر خدايی بود که به آنان  وجه با دشمن سازش نکرد بلکه

رژه فاتحانه بود  کت آنان در اطراف شهر، يکحر. بخشيد پيروزی می
 . کرد که ترس خدا را وارد قلب دشمن می
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احتمال دارد زمانی که يوشع با خداوند  ).٢:۶يوشع (وعده خداوند 
). ١۵ـ١٣: ۵(سخنان را به وی گفته باشد  مالقات کرده بود، خدا اين

تسليم  دست توه ب .....اريحا را”: زمان فعل در اين جمله مهم است
تنها کاری که يوشع و ! پيروزی پيشاپيش بدست آمده بود. )٢:۶(“ کردم

دادند اين بود که با اطاعت از خداوند، اين وعده  انجام می بايست قوم می
  . را از آِن خود سازند

چرا آگاهند، های خدا  مسيحيان پيروزمند کسانی هستند که از وعده
باور های خدا را  ؛ آنها وعده)٨:١يوشع (کنند  کالم خدا تعمق می که در
روميان (شان پديد آورده است  های  چون کالم خدا، ايمان را در دلدارند

 و از آنچه خدا بديشان امر کنند  میها توکل ، و بر اين وعده)١٧:١٠
يعنی اتکا کردن به تمامی “ توکل کردن”. کنند فرموده، اطاعت می

  . يان نهاده استخدا در کالم خويش با ما در م حقايقی که

و لکن خاطر جمع داريد، زيرا که ”: عيسی به شاگردان خود گفت
و آنانی که از آن مسيح ”). ٣٣:١۶يوحنا (“ .ام شده من بر جهان غالب

غالطيان (“ .اند ساخته باشند جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب می
 الحال داوری اين جهان است و اآلن رييس اين جهان بيرون”). ٢۴:۵
مسيح بر اين جهان، و بر جسم و ). ٣١:١٢يوحنا (“ .شود می افکنده

حقيقت توکل کنيم،  و ما نيز اگر بر اينشرير، غالب شده است؛ 
باور داشته ممکن است وعده را . توانيم به وسيله او غالب شويم می

. و بنابراين از خدا اطاعت نکنيمبر آن اتکا نکرده باشيم  اما هنوز باشيم
است، اما توکل کردن بر  شتن به وعده شبيه پذيرفتن يک چکايمان دا

  .آن مثل اين است که اين چک را پشت نويسی و نقد کنيم

  

شيفر . ای.  فرانسيس).۵ـ٣: ۶يوشع (های خداوند  دستورالعمل
گيری  صرفًا با ذکاوت انسانی و بهره يوشع شهر اريحا را”: نويسد می
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 هيچ “١.بود ی کار متعلق به خدا قشهبلکه ن. از تدابير نظامی، فتح نکرد
شرايطی آنقدر بزرگ و مهم نيست که خارج از توان خداوند باشد، و نه 

وقتی . و معضلی آنقدر پيچيده که او قادر به حِل آن نباشد هيچ مشکل
گرسنه،   نفر آدِم۵٠٠٠عيسی با جماعتی مواجه شد متشکل از بيش از 

، و يوحنا “يم تا اينها بخورند؟از کجا نان بخر”از فيليپس سئوال کرد 
دانست چه  اين را از روی امتحان به او گفت، زيرا خود می”: افزايد می

. داند که چه خواهد کرد خدا هميشه می ).۶ـ۵: ۶يوحنا (“ .بايد کرد
الزم است به ما  مسئوليت ما اين است که منتظر بمانيم تا او آنچه را که

  .بگويد و سپس اطاعت کنيم

قولی از هادسون تايلر ذکر کردم درباره سه  ن فصل قبل، نقلدر پايا
های خود با اين  طرح بهترين نقشه) ١: روش متفاوت برای خدمت خدا

های خود را انجام  نقشه) ٢ .اميد که بتوانيم در تحقق آنها موفق شويم
را از  راه کار و نقشه) ٣و . داده، از خدا بخواهيم آنها را برکت بدهد

يوشع . گويد انجام بدهيم م و آنچه را که او به ما میخدا بخواهي
کرد، و اين دقيقًا علت پيروزی  دريافت می دستورات خود را از خدا

  .اسرائيل بود

ای  العاده نظر انسانی، چيز فوق نقشه خدا برای فتح اريحا از نقطه
اما در مرحله عمل، . رسيد هم بنظر می معنا در واقع حتی شايد بی. نبود
حکمت خدا بسيار فراتر از دانش و ادراک انسانی . ًال موثر بودکام

هايی استفاده  و او مايل است که از افراد و نقشه) ٩ـ٨: ۵۵اشعيا (است 
). ٢٩ـ٢۶: ١ قرنتيان ١(نظر دنيا، حقير و نابخردانه هستند  کند که از

ها و  چه جدعون با کوزه حال، چه يوشع با شيپورهايش باشد،
، )١٧ سموئيل ١(، و چه داود با فالخن خويش )٧ران داو(مشعلهايش 

رسد برای  مايل است از آنچه که ضعيف و نابخردانه به نظر می خدا
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. ساختن جالل نام خويش استفاده کند شکست دادن دشمن و آشکار
خويش را بر  کند تا قوت زيرا چشمان خداوند در تمام جهان تردد می”

  ).٩:١۶ ريخ توا٢(“ .ت نمايان سازدآنانی که دل ايشان با او کامل اس

دستور خدا اين بود که هفت کاهن با کرناهای خود در جلو و 
کردند بدنبال ايشان، و مابقی مردان  می کاهنانی که تابوت عهد را حمل

يکبار در  جنگی قوم در پی آنها، برای مدت شش روز و روزی
ان شنيده تنها صدايی که بايد از ايش. اطراف حصار اريحا بگردند

در روز هفتم تمام آن جماعت بايد هفت . شيپور بود شد، صدای می
صدای بلند شيپور  بايست با کاهنان می. گشتند مرتبه به دور شهر می

 آنگاه خدا. آوردند نواختند، و سپس تمامی مردان يکصدا فرياد بر می می
توانستند وارد  ريخت و سربازان به سهولت می حصار شهر را فرو می

  . وندش

هفت کاهن، هفت : در اين نقشه بر روی عدد هفت تأکيد شده است
و هفت بار گردش در اطراف شهر در روز  کرنا، هفت روز راهپيمايی

سبت به : اسرائيل دارد عدد هفت تجلی آشکاری در حيات قوم. هفتم
 شد؛ هفت هفته بعد از فصح عنوان هفتمين روز هفته، گرامی داشته می

است؛ هفتمين سال، سال سبت است؛ و بعد از چهل و روز پنطيکاست 
اعياد سه گانه . ، سال يوبيل است)سال سبت هفتمين هفت(ُنه سال 

کرناها، روز کفاره  عيد: شد اسرائيل، هر سال در ماه هفتم برگزار می
جهت کسب اطالع از جزئيات امر به . (ها و عيد خيمه) ١۶الويان (

  .) مراجعه کنيد٢٣ الويان

واژه . مقدس، عدد هفت سمبول کامليت است ددشناسی کتابدر ع
ترجمه شده است در ريشه لغوی خود به  “هفت”که  Shevahعبری 
خلقت را به  وقتی خدا کار. باشد می“ ُپر بودن و اغناء شدن”معنای 

پايان رسانيد، در هفتمين روز از تمام اعمال خود آرامی گرفت و از آن 



  قوی باشيد٩٢

 

؛ و اين خود تقدس عدد هفت را )٣:٢ پيدايش(و خرسند بود  راضی
دانستند که در عهد خدا با ابراهيم، هفت  يهوديان می .سازد آشکار می

های موجود در خيمه  ، و شمعدان)٣ـ١: ١٢پيدايش (وعده وجود دارد 
 لذا هر چيزی). ٢۴ـ١٧: ٣٧خروج (دارای هفت شاخه بود  اجتماع نيز

عدد . شد دس محسوب میکه عدد هفت را در خود داشت برای ايشان مق
اين پيام بود که خدا قادر است آنچه را که شروع  هفت برای آنان حامل
  .کرده به پايان برساند

يکی از جنس : کردند يهوديان از دو نوع کرنای متفاوت استفاده می
ای فقط در  کرناهای نقره. ديگر از شاخ قوچ شد و نوع نقره ساخته می

شرف وقوع بود  قعی که امر مهمی دراختيار کاهنان بود و در موا
اما از ). ١٠اعداد (شد  برای آگاه ساختن تمام اردوگاه، نواخته می

. شد ها استفاده می از شاخ قوچ معموًال در جشن کرناهای ساخته شده
ساخته شده از ” به معنای Shofarواژه عبرِی کرنا عبارت است از 

يعنی  ا سال يوبيلشد، زير که کرنای يوبيل نيز خوانده می“ شاخ
پنجاهمين سال بعد از هفت سال سبت، زمان مخصوص جشن و شادی 

کاهنان در اين روز ). ١۴ـ٨: ٢٧؛ ٢۵الويان ( در اسرائيل بود
را برای جميع مردم  نواختند تا فرا رسيدن آزادی کرناهای يوبيل را می

  ).١٠:٢۵الويان (اعالن کنند 

کردند زيرا  ای استفاده می ی نقرهکاهنان در اين واقعه نبايد از کرناها
چرا که جنگی جنگ به اريحا نزديک نشده بودند،  اسرائيل برای اعالن

را اعالم “ سال يوبيل”  اکنون يهوديان فرا رسيدن!در کار نبود
 قوم خدا امروز. کردند زيرا آنها به زمين جديد خود وارد شده بودند می

توانند در   خدا، میبه خاطر غلبه عيسی مسيح بر تمامی دشمنان
؛ کولسيان ١۴:٢ قرنتيان ٢؛ ٣٧: ٨ روميان(پيروزی گام بردارند 

  .ما بايد مانند فاتحان زندگی کنيم، نه مثل قربانيان). ٢:١۵
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يوشع (“ حصار شهر بر زمين خواهد افتاد”وعده خدا اين بود که 
: ٢٣ و۴۵: ٢١يوشع (کند  خود قصور نمی ، و او هرگز در وعده)۵:۶
پيروزی از موضع  جنگند، بلکه پيروزی نمیبرای قوم خدا فقط ). ١۴
 با اتکا بر. جنگند، چرا که خداوند پيشاپيش جنگ را ُبرده است می

گويد، بدون ترديد شما  ها و اطاعت کردن از آنچه که او به شما می وعده
  .نيز پيروز خواهيد شد

  

مان بياد داشته باشيد که با اي: ــ در حين درگيری با چالش٢
   )٢٠و١۶ـ۶: ۶يوشع ( کنيد توانيد بر دشمن غلبه  می

به ايمان حصار اريحا چون هفت روز آنرا طواف کرده بودند، به ”
ای که دنيا را مغلوب ساخته  و غلبه” ).٣٠:١١عبرانيان (“ .زير افتاد

  ).۴:۵ يوحنا ١(“ .است، ايمان ماست

ل داليل و ايمان، يک باور بدون دليل نيست، چرا که قوم اسرائي
توان به کالم و قدرت خدا  داد می نشان می شواهد بسياری داشتند که

ايشان گشوده بود، سپاهيان  خدا دريای سرخ را پيش روی. اعتماد کرد
بود،  مصر را هالک کرده بود، در بيابان از قوم خود محافظت کرده

 پادشاهان بزرگ را مغلوب ساخته بود، زمين اسرائيل را به آنها وعده
را برای عبور ايشان گشوده بود، و قوم را بسالمت  داده بود، رود اردن

توانستند انجام  ديگری می آنها چه کار. وارد زمين موعود کرده بود
  دهند جز اينکه به او ايمان داشته باشند؟

از آنجا که تابوت . يوشع در ابتدا نقشه خدا را با کاهنان در ميان نهاد
ا قوم بود، خيلی مهم بود که در جای صحيح خدا ب عهد نشانگر حضور

کتاب يوشع که مرتبط با عبور قوم  ۴و ٣های  در باب. خود قرار بگيرد
است، و در  از رود اردن است، شانزده بار به تابوت عهد اشاره شده

مردان . هشت بار از آن نام برده شده است) ١۵ـ۶: ۶(اين قسمت 
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و کاهنان آنقدر کرناها را بنوازند آنقدر راه بروند  توانستند اسرائيل می
ليکن اگر حضور خدا با  که همگی از شدت خستگی بر زمين بيفتند،

 پذيريم، در  وقتی که نقشه خدا را می.شد آنان نبود، پيروزی ميسر نمی
و پيروزی بدون ترديد تضمين شده است طلبيم،   او را میواقع حضور

  ).١٧ ـ١٢: ٣٣خروج (

به احتمال زياد او . م را به سربازان دادسپس يوشع دستورات الز
را برای انجام اين مهم به کار نگرفته بود  تمامی سربازان لشگر خود

بر . شد روبرو می چون در اينصورت با ازدحام بسيار زياد نفرات خود
 کتاب اعداد، بيش از ٢۶ فصل طبق سرشماری مردان جنگی در

. اند کت در نبردها بودهنفر قادر به استفاده از سالح و شر ۶٠٠‚٠٠٠
تمام اين مردان بخواهند يکبار  کشيد تا تصور کنيد که چقدر طول می

يوشع به چند  و در زمان سرنگونی حصار،! دور حصار شهر بگردند
اگر همه لشگر آمده . صد هزار سرباز برای تصرف شهر نياز نداشت

  ! افتادند به زير دست و پای يکديگر می بودند حتمًا

شد، راهپيمايی تمام آنها  اسرائيل بالغ بر دو ميليون نفر میاردوی 
بدون شک ساير افراد . وقت و خطرناک بود در اطراف شهر، اتالف
اطراف شهر بوده و  گر حرکت مردان يوشع در قوم در سکوت نظاره

اين پيروزی . در روز هفتم يکصدا فريادی بلند را سر داده بودند
  . ه صرفًا موفقيت کاهنان و سربازاناسرائيل و خدای آنها بود، ن

مهم است آه رهبران، فرامين خود را از خداوند دريافت آنند و 
فتح اريحا همانند . ايشان اطاعت آنند پيروان آنها نيز از دستورات

اسراييل به  يوشع و قوم. عبور از رود اردن، فقط معجزه ايمان بود
 اطاعت نمودند، و خدا نيز فرامين خدا گوش دادند، آنها را باور آرده و

زمانی آه قوم خدا بر عليه رهبری روحانی . آرامی بخشيد ايشان را
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در بيابان آردند، عملكرد آنان  آنند، چنانكه قوم اسراييل طغيان می
  . منتهی به تنبيه و شكست خواهد شد

در طول آن يك هفته، ايمان و شكيبايی و صبر قوم يهود در بوته 
ای از آنان مشتاق آغاز  نيست آه عده ترديدی. آزمايش قرار گرفت

وعده داده شدۀ  حمله و تصاحب ميراث خويش و لذت بردن از آرامی
شايد در نظر برخی از آنان اختصاص دادن ). ١٣:١يوشع (خدا بودند 
. کامل برای تصرف تنها يك شهر، چيزی جز اتالف وقت نبود يك هفته

ی قوم بود و خدا  زار دهندهيكی از گناهان آ صبری ناشكيبايی و بی
بياموزند؛ چرا آه  خواست به ايشان آمك آند تا صبر و اطاعت را می

ها  توانند وارث وعده است آه قوم خدا می“ ايمان و صبر”در ساحت 
 .آند خدا هيچگاه عجوالنه و شتابزده عمل نمی). ١٢:۶عبرانيان ( شوند

ن برای او هيچ وقت خواهد آرد، و زما داند آه چه آاری او همواره می
  .دير نيست

اگر برنامه مقرر شده در يك هفته، برای آزمايش صبر و تحمل 
آامل، آزمون  ايشان بود، فرمان خدا مبنی بر رعايت سكوت

زبان خود  آسانی آه قادر به حفظ. خويشتنداری و آف نفس آنان بود
چنين هم). ٢ـ١: ٣يعقوب (توانند بر بدن خويش مسلط باشند  نيستند، نمی
تمرينات بدنی الزم را انجام نداده باشند چه بازده مثبتی  سربازانی آه

 مورمز(“ بدانيد آه من خدا هستم  وايستيد باز”در جنگ خواهند داشت؟ 
“ گفتن وقتی برای سكوت و وقتی برای”در زندگی مسيحی ). ۴۶:١٠

و چه حكيم و خردمند است آن فرزند خدا آه تفاوت ) ٧:٣جامعه (است 
ی آامل ما در اين  خداوند ما الگو و نمونه. داند به درستی می  دو رااين

  ).٩:٢٣؛ لوقا ١۴:٢٧ و ۶٣ـ۶٢ :٢۶؛ متی ٧:۵٣اشعيا (قسمت است 

ساآنين اريحا در قبال اين راهپيمايی روزانه به دور حصار 
دادند؟ به احتمال بسيار زياد، نخستين روز  نشان  شهرشان چه واآنشی



  قوی باشيد٩٦

 

شد، چرا آه شايد انتظار  وحشت و هراس شديد آنهاپيمايی باعث  راه
 اما. حمله سربازان اسراييل و محاصره آردن شهر را داشتند

ها و يا صعود  جنگجويان يهودی هيچ تالشی برای درهم شكستن دروازه
به احتمال زياد زمانی آه يهوديان بعد از يك بار  .از ديوارها نكردند

گشتند، شهروندان  دوگاه خود بر گشتن به دور ديوار شهر به سوی ار
 از آنجا آه اين راهپيمايی، هر روز تكرار. اريحا نفس راحتی آشيدند

يافت و آنان  شد، وحشت عمومی در بين ساآنين شهر نيز افزايش می می
آنان شنيده بودند و . ای رخ خواهد داد واقعه متحير بودند آه چه

ت که کارهای عجيب خدای عظيمی اس”دانستند آه خدای اسراييل  می
؛ و قدرتش، مصر را به زانو درآورد و پادشاهان شرق اردن “کند می

  ای برای اريحا داشت؟ چه نقشه حال. را مغلوب آرده بود

وقتی در روز هفتم يهوديان هفت بار به دور حصار شهر راهپيمايی 
آنگاه صدای . ای يافته بود شهر ابعاد گسترده آردند، هراس مردم در

حصار شهر به گوش رسيد و  رناها و فرياد رسای پيروزی قومبلند آ
ی سربازان اين بود آه به   از آن زمان به بعد وظيفه!اريحا فرو افتاد

  . برده و آن را تصرف آنند شهر هجوم

القدس به نويسنده رساله عبرانيان الهام فرمود آه اين واقعه را  روح
.  ثبت آند١١ فصل در“ نبه ايما”و مصاديق  به عنوان يكی از موارد

های او  تا به وعده سقوط اريحا به قوم خدا دلگرمی و شهامت بخشيد
اعتماد آرده و از فرامينش اطاعت آنند، ديگر مهم نبود آه شرايط تا 

شايد من و شما هيچگاه . توانست غير ممكن به نظر برسد می چه حد
ود با دشمن و اما در زندگی روزمره خ مانند يوشع شهری را فتح نكنيم،

. خواهيم شد خوانند روبرو ديوارهای بلندی آه ما را به چالش می
های نوين و اعتماد آردن بر خدايی آه پيروزی را به ما  پذيرفتن چالش

برای ”گويد   فيليپ بروآس می.تنها راه رشد در ايمان است بخشد، می
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ان نكنيد بلكه دعا آنيد تا مردان و زن داشتن يك زندگی راحت، دعا
داشته باشيد،  ای متناسب با توان خود دعا نكنيد آه وظيفه. بهتری باشيد

  “.ی خود بيابيد بلكه دعا آنيد تا قوتی متناسب با وظيفه

  

ياد داشته باشيد آه از احكام خدا  هب: ــ بعد از آسب پيروزی٣
 و ١٩ـ١٧: ۶يوشع (بدهيد  اطاعت آنيد و تمام جالل را به او

  .)٢۴ـ٢١
ی اندرو بونار را در اينجا ذآر  ار ديگر اندرز خردمندانهبگذاريد يكب

همانقدر هوشيار باشيد آه قبل از آغاز نبرد  بعد از پيروزی”: آنم
 نكرد، نبرد توجه يك سرباز به اين هشدارتنها خاطر اينكه  به“ .بوديد

يوشع چهار . بعدی اسراييل در آنعان به شكست خفت باری انجاميد
  .ود داد تا پس از تصرف شهر انجام دهندسربازان خ دستور به

  

 اين سخن بدان ).١٩ـ١٧: ۶( به خدا تقديم آنند شهر را تمامًا
ها، حيوانات، و تمام غنايم جنگی  خانه همه چيز ــ مردم، و معناست آه

خواست از آنها  توانست هر طور که می ــ به خدا تعلق داشت و او می
شهر   آمده در زمين آنعان،در نخستين پيروزی بدست. استفاده آند
سربازان . شد های آينده به خدا تقديم می یپيروز“ نوبر” عنوان  اريحا به

آردند  جنگ، غنايم بدست آمده را ميان خود تقسيم می طور معمول در به
نبود؛ چرا آه همه چيز در  ، اما در مورد اريحا چنين)١۴:٢٠تثنيه (

 ١؛ ١۶:١٣تثنيه (و بود ی ا آنجا به خدا تعلق داشت و جزو خزانه
اين فرمانی بود آه عخان از آن سرپيچی آرد، و نا ). ۵١:٧ پادشاهان

دلسردی اسراييل شد و برای او و  اطاعتی او بعدا موجب شكست و
  .اش، مرگ را به همراه آورد خانواده
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آامًال  ).٢۶ـ٢۵ و٢٣ـ٢٢: ۶(راحاب و خانواده او در امان باشند 
حصار شهر بر زمين افتاد، آن بخش از ديوار  آشكار است هنگامی آه

آن دو ). ١۵:٢! (بود پابرجا ماندهی راحاب بر آن قرار داشت  آه خانه
ای بگردند آه از پنجره آن  دنبال خانه جاسوس نيازی نداشتند آه به

، چرا آه تنها منزل )١٩ـ١٨: ٢(قرمز رنگی آويخته شده باشد  ريسمان
آه راحاب و بستگانش در آنجا به انتظار  ای بود سالم در آن شهر، خانه

اطالع دقيقی  بستند وقتی جاسوسان با راحاب عهد می. نشسته بودند
 . نداشتند آه خدا چگونه آن شهر را بدست ايشان تسليم خواهد آرد

راحاب به خاطر ايمان خود توسط خدا محفوظ ماند و نجات يافت 
ه اعتماد بر يهوه خانواده خويش را ب ؛ و چون)٣١:١١عبرانيان (

غير يهودی از  اين ايمانداران. هدايت آرده بود، آنها نيز در امان ماندند
داوری آتشين خدا نجات يافتند چون به خدای اسراييل توآل آرده بودند، 

 آنان از عهد خدا ).٢٢:۴ حنايو(“ نجات از يهود است” زيرا آه
 ايمان وارد واسطه ، ليكن به)١٢ـ١١: ٢افسسيان (بودند “ بيگانه”

 ی مادری قوميت اسراييل شدند، راحاب با َشلمون ازدواج آرد و جده
  ). ۵:١متی ( شد مسيحای موعودداود پادشاه و 

مستقر “ بيرون لشگرگاه اسراييل”ش در ابتدا  ا راحاب و خانواده
مكانی بود آه برای “ بيرون لشگرگاه” شدند چرا آه ناپاك بودند و

: ٢٣تثنيه  ؛١۴:١٢ و ۴ـ١: ۵ اداعد(شده بود ناپاآان در نظر گرفته 
 پسران”عنوان  شدند تا به ی او بايد ختنه می تمام مردان خانواده). ١۴ـ٩

بايست از شريعت  شدند، و همه افراد خانواده می پذيرفته می“ وعده
فيضی بود آه خدا زندگی راحاب و  چه. آردند موسی اطاعت می

او را که يك   آه خداتری عظيمض بستگانش را بديشان بخشيد، و چه في
  ! دهنده باشد ی نجات غير يهودی مطرود بود برگزيد، تا جده
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 دنيای امروز ما نيز تحت داوری خدا ،مانند اريحا در ايام پيشين
و داوری او ) ١٩ـ١٠: ٣روميان  ؛٢١ـ١٨: ٣يوحنا (قرار دارد 

 و “حصارها”مهم نيست که اين دنيای شرير چه . الوقوع است قريب
 خشم و غضب ،را در پشت سر خود پنهان ساخته است يی“ها دروازه”

خدا برای آنکه تمام . آنها نازل خواهد شد ی خدا به زودی بر همه
و ادله بسياری را   شواهد،گناهکاران بتوانند ايمان بياورند و نجات يابند

؛ روميان ١٣ـ٨: ٢يوحنا (به اين دنيای گمگشته نشان داده است 
 آگاهانه و به عمد ،ا باعث تأسف است که گناهکاران گمشدهام). ١٨:١

: ١٢يوحنا (دهند  گناهان خود ادامه می کنند و به شواهد الهی را رد می
  ).۴١ـ٣۵

  

فرمان خدا مبنی بر هالک  ).٢١: ۶( هالک شوند ،ساکنان شهر
شهر موجب تشويش و آزردگی برخی مردم  ساختن هر جانداری در آن

 کشته شدن ،اين  خدای رحيمی نيست؟ گذشته از،ی ماآيا خدا. شده بود
ها و   يک امر مجزا است اما چرا زن،سربازان دشمن بدست يهوديان

  شدند؟  و حتی احشام آنها بايد کشته می کودکان

ها  سال.  يک حکم تازه و جديد نبود،در ابتدا بايد گفت که فرمان خدا
 در“ قانون الهی جنگ”. به موسی داده بود قبل خدا چنين فرمانی را

حمله به شهرهايی که   خدا در باره،شود  کتاب تثنيه يافت می٢٠فصل 
با شهرهايی که در کنعان واقع شده و ) ١۵ـ١٠آيات (بسيار دور بودند 

آيات ( تفاوت قايل شده بود ،کرد اسرائيل بايست آنها را تصرف می
  يهوديان،کردن شهرهای بسيار دور قبل از محاصره). ١٨ـ١۶
ساکنين شهر  دادند و چنانچه بايست در ابتدا به آنها پيشنهاد صلح می می
پوشی   آنگاه يهوديان بايد از جنگ و کشتن آنها چشم،پذيرفتند می
اما ساکنين شهرهای . دادند را تحت انقياد خود قرار می کردند و آنان می



  قوی باشيد١٠٠

 

هالک شده و شهرشان در آتش  بايست همه میدر زمين کنعان موجود 
  . شد ته میسوخ

 و آن ،چـرا؟ يک دليل برای اين امر وجود دارد: سؤال اينجاست
شريرانه و اهريمنی بود؛ و خدا  ناپذيری اينکه تمدن کنعان به حد وصف

گرفتار و آلوده  خواست قوم مقدس او در ناپاکی و شرارت آن مردم نمی
يل هرگز نبايد فراموش کنيم که خدا قوم اسرائ). ١١ـ١: ٧يوشع (شوند 

که ) ٣ـ١: ١٢پيدايش (عنوان مجرای برکت خود قرار داده بود  به را
نگارش کتب مقدسه و ظهور منجی بشريت  افزون بر همه چيز مستلزم

برای آلوده کردن  بينيم که شيطان با مطالعه دقيق عهد عتيق می. بود
مسيحای   انجام داد تا از تولد،توانست ملت يهود هر کاری که می

وقتی مردان يهود با زنان مشرکين ازدواج کرده . ی کندموعود جلوگير
 تهديدی برای اهدافی بود که خدا ،پرداختند های آنان می و به پرستش بت

خدا ). ٣١ـ٢٣: ١٣نحميا ( ی خود در نظر داشت به جهت قوم برگزيده
و در آن صورت پسر ) ١۵ـ١۴: ٢مالکی (بود “ ذريت الهی”خواهان 
  .دهنده به جهان بيايد وان نجاتعن توانست به او می قدوس

 و ،خدا همواره با گناه در نبرد است”: گويد جيمز کمبل مورگان می
 از آنجا که “٢.علت هالکت و نابودی کنعانيان است اين شرح کاملی از

های  طور کامل از اين دستور الهی پيروی نکردند در سال يهوديان به
و در نتيجه مورد تنبيه خدا بعد قوم آنان به فساد و انحراف کشيده شد 

اگر قوم اسرائيل در طريق راستی ). ۴٨ـ٣۴ :١٠۶مزمور (واقع شدند 
مقدس جای  در کتاب ماندند هيچگاه کتاب داوران نسبت به خدا باقی می

  ).١٣ـ١١: ٢داوران (گرفت  نمی

های زيادی  به ساکنان کنعان فرصت: نکته ديگری نيز وجود دارد
 چنانکه راحاب و ،سوی خداوند اعطا شده بود برای توبه و بازگشت به
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 ١٠١آغاز پيروزی 

کنعانيان را از زمان  های خداوند شرارت. خانواده او عمل کردند
تا دوران موسی برای مدت بيش از چهار ) ١۶:١۵پيدايش (ابراهيم 
خروج از مصر ). ٩:٣ پطرس ٢(صبورانه تحمل کرده بود  صد سال

و  ،شود يل را شامل میتاريخ اسرائ  چهل سال از،تا عبور از رود اردن
 ،)١٣ـ٨: ٢ يوشع (!ساکنين کنعان از آنچه رخ داده بود اطالع داشتند

هر کار عجيبی که خدا انجام داده بود و هر پيروزی که خدا برای قوم 
 اما آنها ترجيح داده ،شهادتی برای مردم کنعان بود خود مهيا کرده بود
. د و رحمت خدا را رد کنندآلود خود ادامه دهن های گناه بودند که به راه

آنها . نداشتند فکر نکنيد که کنعانيان هيچ اطالعی از خدای حقيقی
دادند و به عمد در برابر نور و  آگاهانه به گناهان خود ادامه می

  .ايستادند روشنايی می

برای تعليم ما ”ياد داشته باشيم که اين رخدادهای تاريخی  بايد به
ا ما امروز روش چگونه زيستن برای ت )۴:١۵روميان (“ نوشته شد

 خدا به ما ،آن در انهدام اريحا و نابودی ساکنان. مسيح را بياموزيم
او به هيچ وجه سازش با گناه را در زندگی قوم خود تحمل گويد که  می
خدا ”آوريم که گفت  ياد می مورگان را بهيک بار ديگر جمله  .کند نمی

نام خدا ! قلب من بود سازش نکردکنم چون با گناهی که در  را شکر می
گونه  امانش بر عليه هر را به خاطر اقتدار عظيم و خشم توفنده و بی

   “٣.خوانم  متبارک می،تجلی گناه

 معلم ما اغلب ،رفتم در ايام کودکی زمانی که به کانون شادی می
در آن . کرد تا با هم بخوانيم را انتخاب می “تر از برف سپيد”سرود 

هر دشمن ... بت شکسته شد  هر”فانه معنی اين بيت که زمان متأس
خدا با . فهمـم فهميدم؛ ولی االن به خوبی معنای آن می  را نمی“گريخت

او . در قلب من باشند من مشارآت نخواهد داشت اگر خدايان ديگری
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  قوی باشيد١٠٢

 

  وقتی اين حقيقت را درک کنيد.دهد من با دشمن مصالحه آنم اجازه نمی
 را بهتر خواهيد ١:٧ــ ١۴: ۶ قرنتيان ٢ولس در آنگاه مفهوم هشدار پ

  .فهميد

  

.. .يهوه خدايت آتش سوزنده ” ).٢۴: ۶(شهر به آتش کشيده شود 
القدس به نويسنده  قبل از آنکه روح ها مطلبی بود که سال“ است

تثنيه  توسط موسی در کتاب) ٢٩:١٢عبرانيان (عبرانيان الهام فرمايد 
ه يهوديان گوشزد کرده بود که به سوی موسی ب.  بيان شده بود٢۴:۴
موسی . رسوم و اعمال مذهبی ساکنان کنعان نروند پرستی و تقليد از بت

اگرچه در عبرانيان نقل نشده  عبارتی را در سخنان خود ذکر کرده که
خود   خدا نسبت به قوم“و خدای غيور است”: ليکن برای ما مهم است

شق و محبت خود را ميان دهد که آنها ع غيرت دارد و اجازه نمی
 ۵:٢٠خروج (دروغين اين دنيا تقسيم کنند  خدمت به او و خدايان

  .توانيم دو آقا را خدمت کنيم ما نمی). ١۴:٣۴و

 يگانه ماده مشتعل کننده ،و گناه ،ای بود اريحا شهر فاسد و آلوده
 ،)۴٢:١٣متی (را با تنور آتش مقايسه کرد  عيسی، دوزخ.خشم خداست
عنوان  از آن به و يوحنا) ۴۶و۴١: ٢۵متی (اودان است آتشی که ج

يحيی ). ١۴و١٠: ٢٠و ٢٠:١٩مکاشفه (ی آتش ياد کرده است  درياچه
“ پذيرد آتشی که خاموشی نمی”داوری خدا را تحت عنوان  دهنده تعميد

به آتش کشيده شدن اريحا همانند  ).١٢:٣متی (توصيف کرده است 
بر  نمادی از داوری خدا است که) ٧يهودا (انهدام سدوم و عموره 

  . انکار کنندگان حقيقت فرود خواهد آمد

اين امر .  يوشع آن مکان را لعنت کرد،پس از به آتش کشيدن شهر
يهوديان و وابستگان راحاب که امکان داشت در  هشداری بود برای

معرض وسوسه بازسازی آن چيزی قرار بگيرند که خدا نابود کرده 



 ١٠٣آغاز پيروزی 

 پادشاه شرير ،ها بعد در زمان سلطنت اخاب اللعنت يوشع س. بود
  ).٣۴:١۶ پادشاهان ١(اسرائيل تحقق يافت 

؛ و اسم يوشع را )٩و۵: ١يوشع (خدا مطابق وعده خود با يوشع بود 
خادمين خدا ). ١۴:۴و ٧:٣ و٢٧:۶(بزرگ کرد  ،در آن سرزمين

 را  و اگر خدا آنان،باشند هرگز نبايد به دنبال شهرت و بزرگنمايی خود
 وقتی که ما.  بايد هشيار باشند که تمام جالل را به خدا بدهند،بلند کند

 ممکن است دچار خود اتکايی مفرط شده و ،کنيم احساس قدرت می
 تواريخ ٢( اعتماد و توکل داشته باشيم ،خدا فراموش کنيم که بايد بر

١۵:٢۶.(  

  
  





  هفتم درس 

  ی پيروزی شکست در عـرصه
  ٧ فصل يوشع

 
ها و  زمين کوه” توصيف زمين موعود از آن به عنوان موسی در

به اعتقاد من سخن او چيزی بيش از ). ١١:١١تثنيه (ياد کرد “ ها دره
کوهستانی کنعان و موقعيت  ی صرف بيان تمايز جغرافيايی ميان منطقه

او همچنين با اين جمله . يکنواخت مصر بوده است) توپوگرافی(طبيعی 
. کشد  اسرائيل در کنعان را نيز به تصوير می زندگی ايمانیجغرافيای

 ،آوريم را در مسيح بدست می  ميراث خود،واسطه ايمان در حالی که به
کامی   های ژرف نا بايد صعود از ارتفاعات بلند پيروزی و نزول به دره

مواجه شدن با ناکامی در زندگی مسيحی . و شکست را نيز تجربه کنيم
 اما بايد به ياد داشته باشيم که هيچ فرازی ،ناپذير است اجتناب يک امر

  . دّره وجود ندارد ای بدون بدون فرود و هيچ قله

ی قديم  در ترجمه(هفت کتاب يوشع  فصل در ابتدای“ اما” ی  واژه
 چرا که يوشع ،ای است از تغيير شرايط نشانه )آمده است“ و”فارسی 
ی شکست در  ّره در حال سقوط به د،ی پيروزی در اريحا قله از فراز
تجربه و نعمت يافته از سوی خدا بود   يک رهبر با،يوشع. عای بود

توانست  نيز نمی ليکن او همچنين يک انسان عادی بود و به همين جهت
آموزد که چه  ی او در اينجا به ما می تجربه. مصون از خطا باشد

ها  توانيم با ناکامی شوند و ما چگونه می موجب شکست می عواملی
  .خورد کنيمبر

  



  قوی باشيد١٠٦

 

  )٢١ـ٢٠و ١: ٧يوشع (ــ سرباز نامطيع ١
بود و به “ مشکل”نام او عخان به معنای . )١:٧(گناهکار و مجرم 
 تواريخ ١(کار در  صورت عا اسم او همچنين به. سبط يهودا تعلق داشت

مقدس از او  کتاب در. ذکر شده است که همان معنا را دارد) ٧:٢
؛ ٧:٢ تواريخ ١(ياد شده است ئيل ی اسرا مضطرب کنندهعنوان  به

به دليل نااطاعتی عخان بود که اسرائيل در عای با  ).٢۵:٧يوشع 
. آنان بدست دشمن کشته شدند  و سی و شش نفر از،شکست روبرو شد

. شد اين اولين و تنها نبرد اسرائيل در کنعان بود که با شکست مواجه
  .شکستی که تا ابد با اسم عخان عجين شده است

تواند  يچگاه نبايد ميزان آسيبی که شخصی خارج از اراده خدا میه
نااطاعتی ابراهيم در مصر نزديک بود به . وارد کند را دست کم گرفت

 نااطاعتی داود ،)٢٠ـ١٠ :١٢پيدايش (بهای زندگی همسرش تمام شود 
 يهودی شد ٧٠‚٠٠٠موجه قوم موجب هالکت  پادشاه در سرشماری نا

 کشتی را در ،متناع يونس از فرمان خدا نيز و ا،)٢۴ سموئيل ٢(
کليسای امروز بايد مراقب ). ١يونس (معرض غرق شدن قرار داد 

 اضطراب را بار آورد و ،ريشه مرارت نمو کرده”باشد که مبادا 
 به همين علت بود که ).١۵:١٢ انيانعبر(“ جمعی از آن آلوده گردند

 تنبيه انظباطی را در پولس به تمامی ايمانداران قرنتس تذکر داد که
مورد آن مرد خاطی و نامطيع اجرا کنند چرا که گناه او موجب آلوده 

  ).۵ قرنتيان ١(شد  شدن تمام کليسا می

بود که مرتکب گناه شد و نه اسرائيل خدا تصريح کرده که اين 
 ،اطاعتی يک سرباز خاطر نا چرا خدا به). ١١و ١: ٧(صرفًا عخان 

در نظر خداوند همچون ؟ زيرا که اسرائيل تمام قوم را نکوهش کرد
ها و افراد   خانواده، طوايف،ای از قبايل و نه مجموعهيک تن واحد بود 

خدا در ميان اردوی ايشان ساکن بود و اين امر قوم يهود را به . مختلف



 ١٠٧ی پيروزی  شکسته در عرصه

يهوه خداوند در ). ۶ـ۵: ١٩خروج (کرد  قوم خاص خدا مبدل می
تثنيه (بود  بايست مقدس می  آنجا میخراميد و بنابراين اردوی ايشان می

نااطاعتی هر شخص موجب آلودگی و ناپاکی اردوگاه ). ٢٣:١۴
 و اين خود بر ارتباط ايشان با خدا و با يکديگر تاثير منفی ،شد می

  . داشت

در نتيجه همه ما به .  يک بدن هستند،امروز قوم خدا در مسيح
 قرنتيان ١(گذاريم  أثير می نيازمنديم و بر همديگر ت،يکديگر تعلق داريم

هر نوع ضعف يا بيماری در يک قسمت از بدن بر تمام ). ١٢:١٢
همين امر در باره بدن مسيح نيز صدق . گذارد اعضای آن تأثير می

و اگر يک عضو دردمند گردد ساير اعضا با آن همدرد باشند ”. کند می
 قرنتيان ١(“  باقی اعضا با او به خوشی آيند،ت يابدو اگر عضوی عّز

 “ نيکويی بسيار را فاسد تواند نمود،اما يک خطاکار”). ١٢:٢۶
  ).١٨:٩جامعه (

  

عخان دستورات فرمانده خود را شنيده بود که  ).٢١ـ٢٠: ٧(گناه 
و جزو خزانه او هستند به خدا تعلق داشته تمام غنايم موجود در اريحا 

 ، بودچون اريحا نخستين پيروزی قوم در کنعان). ٢۴و٢١ـ١٧: ۶(
 نااطاعتی ،اما عخان). ٩:٣امثال (نوبر غنايم آن به خدا تعلق داشت 

زده بود که شکست و مرگ را به دنبال  کرده و دست به کار خطرناکی
). ٢١:٧(“ گرفتم... طمع ورزيده ... ديدم ”). ١۵ـ١٣: ١يعقوب (داشت 
گوش سپرد ابليس نيز همين کار را کرد وقتی که به صدای حوا 

 ٢( شد خواهش جسم و داود نيز هنگامی که تسليم ،)۵:٣پيدايش (
 شکست را برای ،طمع کردچون عخان به مال دنيا ). ۴ـ١: ١١سموئيل 

  .اش به همراه آورد اسرائيل و مرگ را برای خود و تمامی خانواده

به آن غنايم نگاه دومين بار نخستين اشتباه عخان اين بود که برای 
 نگاه اول متوجه آنها نشده بود ليکن به احتمال زياد او در. کرد



  قوی باشيد١٠٨

 

کرد و در نتيجه در وسوسه برداشتن  بايست دوباره به آنها نگاه می نمی
چه ”شايد يک مرد در اولين نگاه به زنی با خود بگويد . افتاد آنها می

ليکن نگاه مجدد است که در ذهن او خياالت را پديد “ !جذاب است
اگر ما کالم ). ٣٠ـ٢٧: ۶متی  (کند آورده و به سوی گناه هدايتش می
 نگاه ما به انحراف و انجام آنچه ،خدا را در پيش چشم داشته باشيم

  ).٢۵ـ٢٠: ۴امثال (ناپسند است نخواهد رفت 

 آن اموال و ناميدن آنها به عنوان مخفی کردندومين اشتباه او 
ی   بلکه از اموال خزانه،نبودند“ غنيمت”آنها ). ٢١:٧(بود “ غنيمت”

آن اموال متعلق به عخان و يا حتی .  بوده و تمامًا به او تعلق داشتندخدا
زمانی که خدا چيزی را به . اسرائيل نبودند بلکه متعلق به خدا بودند

در دنيای .  ما حق نداريم آنرا تغيير بدهيم،کند طريقی خاص تعيين می
ی خدا را بازنويسی  نامه  مردم واژه، و از جمله عالم مذهب،امروز

 ،نامند  میبدی  و نيکويی را،ه بدی را نيکويیکوای بر آنانی ”! کنند یم
گذارند و تلخی را  که ظلمت را به جای نور و نور را به جای ظلمت می

). ٢٠:۵ عيااش(“ نهند به جای شيرينی و شيرينی را به جای تلخی می
 پس اشتباه است و اين ختم کالم و ،اگر خدا بگويد که چيزی اشتباه است

  .ی پايان مجادله است قطهن

ليکن هر کس در تجربه ”. بودورزی  طمعسومين اشتباه عخان 
يعقوب (“ سازد شد و فريفته میَک افتد وقتی که شهوت وی او را می می

 عخان به عوض آنکه برای پيروزی بزرگ و شکوهمندی که ).١:١۴
 در ،دخدا به ايشان داده بود او را با سرودها و از صميم قلب ستايش کن

توهمات . اين انديشه بود که ای کاش تمام آن اموال به وی تعلق داشتند
 آبستن شده و است که در آن شهوت و اميال نفسانی“ بستری”ذهنی 

  .آورد دنيا می   بهگناه و مرگ را
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کرد با پنهان ساختن اموال  چهارمين اشتباه او اين بود که تصور می
آدم و حوا برای مخفی .  نگاه داردتواند گناه خود را مخفی مسروقه می

 اما خدا ايشان را يافت ، خويشتن را پنهان کردند،کردن گناه خود
“  شما را در خواهد گرفت،و بدانيد که گناه شما”). ٧:٣پيدايش (

های گمشده   که در ابتدا به قوم خدا گفته شد نه به جانهشداری بود
“ اوری خواهد نمودخداوند قوم خود را د”و همچنين ) ٢٣:٣٢اعداد (
کرد  چه جهالتی که عخان فکر می). ٣٠:١٠؛ عبرانيان ٣۶:٣٢تثنيه (

هيچ خلقت از نظر او ”خدا از آنچه او انجام داده آگاه نيست در حاليکه 
 برهنه ،مخفی نيست بلکه همه چيز در چشمان او که کار ما با وی است

  ).١٣:۴ انيانعبر(“ .باشد و منکشف می

 ،به آنچه خدا در حق عخان انجام داده بود نگاه کنيدبويژه زمانی که 
اش  خدا از او و خانواده. شود کراهت عمل زشت او بيشتر عيان می

آنها را به سالمت از رود . زمانی که در بيابان بودند حفاظت کرده بود
اردن عبور داده بود و عخان را در زمره سربازان پيروز در فتح 

 عخان را از جمله پسران عهد خود در ،ندخداو. اريحا قرار داده بود
 ،ليکن برغم تمام اين تجارب عالی و ارزشمند. جلجال پذيرفته بود

مند شود  عخان فقط به طمع کسب ثروتی که حتی نتوانست از آن بهره
اگر تنها يک يا دو روز . به خدا خيانت کرد و مرتکب نااطاعتی شد

نگی را که مايل بود با توانست هر مقدار غنيمت ج صبر کرده بود می
ليکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبيد ”! فتح عای بدست بياورد

  ).٣٣:۶متی (“ که اين همه برای شما مزيد خواهد شد

  

  )۵ـ٢: ٧يوشع (ــ لشگر شکست خورده ٢
ای نخست به  ی کارآزموده و با تجربه يوشع همانند هر فرمانده

اعداد (زم را اتخاذ کرد بررسی شرايط پرداخت و سپس تدابير ال
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اشتباه او در فرستادن افرادی برای ). ۶: ٢۴ و ١٨: ٢٠؛ امثال ٣٢:٢١
کرد که خدا از قوم خود خوشنود است و  کسب خبر نبود بلکه گمان می

او و يارانش به ديدار رفتار . کند آنها را در نبرد با عای پيروز می
 روی خدا را بطلبند و رهبران روحانی بايد پيوسته. کردند نه به ايمان

مشخص کنند که اراده و خواست او در هر چالش جديدی که فرا روی 
 خدا او را ،کرد اگر يوشع در دعا با خدا مالقات می.  چيست،خود دارند

 و يوشع ،ساخت از گناهی که در اردوی اسرائيل بود مطلع می
شش شد که جان سی و  اين کارموجب می. توانست با آن مقابله کند می

  .شود سرباز او محفوظ بماند و از يک شکست خفت بار جلوگيری 

برای ما امکان ندارد که وارد ذهن و فکر يوشع شويم و آنچه را که 
 پيروزی شکوهمند آنان بر ،بدون شک. کرد درک کنيم او فکر می

نفس بزرگی را به يوشع و ارتش او داده بود؛ و اعتماد   اعتماد به،اريحا
 از ،چون عای در قياس با اريحا. شود  به جسارت مینفس منتهی به

 ، مغلوب کردن آن از نقطه نظر انسانی،وسعت کمتری برخوردار بود
 به اخبار ،اما يوشع به جای آنکه با خدا مشورت کند. ساده و قطعی بود

بعدها يوشع . جاسوسان اطمينان کرد؛ و اين به شکست آنها منجر شد
  ).٩يوشع (ن اشتباه را تکرار کرد  همي،در رفتار با جبعونيان

 گزارش ،ای به خدا نکردند جاسوسان در سخنان خود هيچ اشاره
آنان کامًال بر قوای نظامی و اعتماد به کسب پيروزی توسط اسرائيل 

“ اگر خدا بخواهد”: شنويد که اين مردان بگويند شما نمی. متمرکز بود
ه حضور تمام سربازان آنها اطمينان داشتند که ب). ١٧ـ١٣: ۴وب يعق(

 اما راهکار خدا در زمانی که برای بار ،در آن نبرد نيازی نخواهد بود
ی  دوم به يوشع فرمان داد تا به عای حمله کند کامًال مخالف با نظريه

: ۵۵اشعيا ( مانند افکار ما نيست ،افکار خدا). ١:٨(جاسوسان بود 
تکبر ”. و باشيم و برای ما بهتر است که در طلب راهنمايی ا،)٩ـ٨
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آنچه ). ١٨:١۶امثال (“  هالکت است و دل مغرور پيشرو خرابیپيشرو
  . اسرائيل نياز داشت اعتماد و اتکا به خدا بود نه اتکا به خود

عای در منطقه کوهستانی به فاصله تقريبی پانزده مايل از اريحا و 
سربازان يهودی با .  متری از سطح دريا قرار داشت۵٠٠در ارتفاع 

اطمينان خاطر مسير صعود به طرف عای را در پيش گرفتند اما 
 آنها از ترس جان خود گريختند ،نشينی شدند سرعت مجبور به عقب به

  . و اجساد سی و شش تن از ياران خود را بر جای گذاشتند

موسی به بنی اسرائيل هشدار داده بود که بدون اطاعت از خدا قادر 
اگر با ايمان از خدا پيروی . واهند بودبه شکست دادن دشمنان خود نخ

 نفر را ١٠‚٠٠٠ نفر از آنها ٢ نفر و ١٠٠٠ نفر از آنان ١ ،کردند می
 طالب ،بنابراين اگر تمام قوم) ٣٠:٣٢تثنيه ! (دادند شکست می

خوشنودی و رضايت خدا بودند سه نفر سرباز يهودی برای فتح تمام 
ما در ميان شما و ليکن خطايای ش”). ٢۵:٨يوشع (شهر کافی بود 

خدای شما حايل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانيده 
  ).٢:۵٩ عيااش(“ است تا نشنود

  

  )١۵ـ۶: ٧يوشع (ــ يک رهبر شکست خورده ٣
اکنون ) ٢٧:۶(رهبری که نام او به بزرگی شهرت يافته بود 

 با های عالی شما اگر گاهًا بعضی از نقشه. شرمسار و سرافکنده بود
توانيد با يوشع و فرماندهان او  اند در اين صورت می ناکامی مواجه شده

  . احساس همدردی کنيد

  

ساکنين کنعان با شنيدن آوازه فتوحات  ).۶:٧(پشيمانی و ندامت 
اما در اين موقع ). ١١:٢(بردند  اسرائيل در وحشت و هراس بسر می

 ،ز وحشت و هراسشرايط تغيير کرده بود و اينک يهوديان بودند که ا
فرماندهی که هيچگاه شکست را تجربه ! هايشان گداخته شده بود دل
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نکرده بود اکنون با ساير فرماندهان خود در جلجال و در مقابل تابوت 
  . عهد به خاک افتاده بود

 خاک بر سرهای خود پاشيده و تا ،های خود را چاک زده آنها جامه
اين “  وای بر ما،وای بر ما”دند ز شام رو به زمين افتادند و فرياد می

رسم يهوديان بود که در زمان رخدادهای ناگوار مانند شکست نظامی 
) ١٩:١٣ سموئيل ٢(يا شرمساری و خجلت فردی ) ١٢:۴ سموئيل ١(

ی يهوديان بود که در  اين روند واکنش مقرر شده. کردند چنين عمل می
گناه ملی زمان بازگشت به سوی خدا به خاطر يک خطر بزرگ يا 

 ،آغاز نبردقبل از اگر يوشع ). ١:۴؛ استر ١:٩نحميا (شد  انجام می
  . بود نبرد کامًال متفاوت میبعد از ساخت شرايط  خويشتن را فروتن می

اين تابوت پيشاپيش . تابوت عهد يادآور حضور خدا با قوم خود بود
و ) ١١:٣يوشع (قوم در زمان عبور از رود اردن حرکت کرده بود 

گشتند باز هم تابوت به همراه  گامی که در اطراف حصار اريحا میهن
اگر چه خدا به آنان نگفته بود که برای تصرف ). ٨ـ۶: ۶(ايشان بود 

طور يقين چنانچه گناه در   تابوت عهد را با خود ببرند اما به،عای
 ،بدون حضور خدا. شد اردوی ايشان نبود حضور خدا با آنان همراه می

ی چوبی ساده بود و هيچ تضمينی برای  رفًا يک وسيلهتابوت عهد ص
  .توانست وجود داشته باشد پيروزی به صرف بودن آن نمی

  

باوری سخن   يوشع در دعای خود با نا).٩ـ٧: ٧(شماتت و سرزنش 
العملی که يهوديان در زمانی که در شرايط  گفت درست مانند عکس

د در حالی که رهايی از دادن گرفتند از خود نشان می دشواری قرار می
به عنوان مثال هنگامی که در . آن شرايط فقط مستلزم ابراز ايمان بود

اين چيست که ما را ”: مقابل دريای سرخ قرار گرفتند به موسی گفتند
 يا زمانی که در بيابان با ،)١١:١۴خروج  (“از مصر بيرون آوردی؟

 هنگامی و يا) ٣:١٧و٣:١۶خروج (گرسنگی و تشنگی روبرو شـدند 
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يهوديان اغلب ). ٣-١: ١۴اعداد (که در قادش برنيع تنبيه شدند 
خواست که از اردن   اما يوشع می،خواستند که به مصر برگردند می

  . عبور کرده و در آن سوی رود مستقر شود

دعای يوشع را بخوانيد چون با نکته ”موريسون نوشت . اچ. جورج
او خدا  “١.ا را سرزنش کرديوشع خد ،کنيد عجيبی در آن برخورد می

باری که  را به خاطر حضور قوم در زمين کنعان و آن شکست خفت
  . مالمت کرد،تجربه کرده بودند

ی آنچه را که خدا برای شما   همه،داريد وقتی در ايمان گام برمی
ايمانی همواره به چيزهايی کمتر  اما بی ،مهيا کرده بدست خواهيد آورد

به همين دليل است که رساله به . شود ضی میهای خدا را از بهترين
 تا به قوم خدا توصيه کند که با ،مقدس وجود دارد عبرانيان در کتاب

 و به ميراث کامل خود در مسيح دست يابند “جلو روند”کوشی   سخت
دهد که ما شکست را  گاهی اوقات خدا اجازه می). ١:۶عبرانيان (

آزموده شود و ماهيت واقعی قلب تجربه کنيم تا به اين وسيله ايمان ما 
دهد  به ما انجام مینسبت آنچه زندگی . ما بر خودمان آشکار گردد

 و ما هميشه از ،کند ما پيدا میدرون بستگی به آن چيزی دارد که در 
  ).٩-٨: ٧ارميا (توانيم آگاه باشيم  شرايط واقعی قلب خود نمی

  

: ديک شده است اکنون يوشع به اصل موضوع نز).٨-٧: ٧(تـــوبه 
 و به همين خاطر بايد ،شکست اسرائيل موجب افول جالل خدا شده بود

 ترس از خدای اسرائيل را ،اگر ساکنان کنعان. کردند همگی توبه می
برای يوشع فتح آن زمين بسيار دشوار ) ١١-٨: ٢(کردند  فراموش می

 شهرت يوشع يا فتوحات اسرائيل نبود بلکه ،اما موضوع مهم. شد می
يوشع دلواپس نام و شهرت خود . رمت نام و جالل خدای اسرائيل بودح

                                                 
  ١٩٠۴موريسون . اچ. های پيروان؛ جورج گام 1
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يوشع اين تعليم را از موسی . يهوه بود“ اسم بزرگ”نبود بلکه نگران 
و البته اين ) ١۶-١٣: ١۴؛ اعداد ١٣-١١: ٣٢خروج (فرا گرفته بود 

  .درس مهمی است که کليسای امروز نيز بايد بياموزد

  

اجازه داد که يوشع و مشايخ اسرائيل تا خدا  ).١۵-١٠: ٧(تـوبيـخ 
او به آنها . زمان تقديم قربانی شامگاهی به روی خود در خاک بمانند

در اين . شان واقف شوند مهلت داد تا از خود خالی شده و به ناتوانايی
 و در آن ،توانستند از دستورات او اطاعت کنند صورت از آن پس می

زمانی برای دعا وجود دارد و . زمان بود که خدا با يوشع سخن گفت
  . و حال زمان عمل فرا رسيده بود،زمانی برای عمل

بايست با گناه خود   اکنون می،چون اسرائيل مرتکب گناه شده بود
خداوند به يوشع گفت که قوم از اموالی که به او وقف . شد روبرو می

. دان شده بود سرقت کرده و آنها را در ميان اسباب خود پنهان کرده
پنج بار در اين پاراگراف تکرار شده “ حرام”ی  توجه کنيد که واژه

 خود را ،يکبار قوم برای مهيا شدن جهت عبور از رود اردن. است
تقديس کردند و امروز برای يافتن آن دشمن در ميان اردوی خود 

شدند  آنها در حضور خدا حاضرمی. کردند بايست خويشتن را تقديس می
  . را نشان دهدتا خدا شخص مقصر 

و (کند تا گناه عخان   به ما کمک می،آنچه خدا به يوشع گفت
گناه آنچه انجام شده بود . را از نقطه نظر الهی نگاه کنيم) اسرائيل

.  است“گـم کردن هدف” لغـتی که معـنای آن ،)١١:٧(شد  محسوب می
 ليکن آنها هدف ،خواست که قوم او مقدس و فرمانبردار باشند خدا می

تجاوز عملکرد آنان . ا گم کرده و در قبال معيارهای خدا قاصر بودندر
 .است“ پا فراتر نهادن”ای که به معنای  واژه) ١١:٧(از امر خدا بود 

 ،خدا مرزی را مشخص کرده و هشدار داده بود که از آن عبور نکنند
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ليکن آنها عهد خدا را نقض کرده و از محدوده خود پا فراتر گذاشته 
  .بودند

 بود انکار کردن آن و سپس سرقت کردن از خدااين گناه شامل 
کرد  عخان از اموال ممنوعه سرقت کرده بود اما تظاهر می). ١١:٧(

عخان مرتکب عمل زشت و قبيحی شده بود . کند که خدا را اطاعت می
توانسته از خدا سرقت کند بدون آنکه  کرد که  و تصور می) ٧:١۵(

 زمانی که گناه از ميان اسرائيل دور نشده بود تا. کسی متوجه شده باشد
قبايل اسرائيل تا وقتی که . توانستند بر دشمنان خود غالب شوند آنها نمی

يک نفر در ميان ايشان دو دستی به اموال ممنوعه چسبيده بود قادر 
هر آنچه خدا تا اين زمان برای قوم . نبودند ميراث خود را تصاحب کنند

ای   فايده،توانستند پيروز شوند  تا وقتی آنها نمی،خود انجام داده بود
  !و اين چه درس مهمی برای کليسای امروز است. نداشت

آن شب يوشع به تمامی افراد قوم در اردوگاه اطالع داد که بايد 
آيی در صبح روز بعد  ی يک گردهم خويشتن را تقديس کنند و آماده

شب  اش آن انوادهعجيب است اگر فکر کنيد که عخان و خ. باشند
  .توانسته باشند بخوابند و يا احساس امنيت کرده باشند

  

  )٢۶-١۶: ٧يوشع (ــ يافتـن گناهکار ۴
دل از همه ”کند  ارميا سؤال می ).١٨-١۶: ٧(تحقيق و تجسس 

ارميا (“ تر است و بسيار مريض است کيست که آنرا بداند؟ چيز فريبنده
من يهوه ”: دهد ی بعد به اين سؤال خود پاسخ می و سپس در آيه) ٩:١٧
هايش  ها هستم تا به هر کس بر حسب راه کننده دل و آزماينده گرده تفتيش

  “.و بر وفق ثمره اعمالش جزا دهم

آيا کسی ”. تواند خود را از چشمان خدا پنهان کند هيچکس نمی
ارم (“ خويشتن را در جای مخفی پنهان تواند نمود که من او را نبينم؟



  قوی باشيد١١٦

 

ها و يا به اعماق ژرف  اگر گناهکاران به ارتفاعات بلند کوه). ٢٣:٢۴
). ٣:٩عاموس (کند   خدا آنها را پيدا و داوری می،درياها بگريزند

زيرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی خواه نيکو و خواه بد باشد به ”
  ).١۴:١٢جامعه (“ محاکمه خواهد آورد

ابتدا سبط يهودا را از . ظم عمل کردای روشمند و من خدا به گونه
 ،ی زارحّيان را تعيين کرد  سپس طايفه،ميان ساير اسباط مشخص کرد

ی زبدی و در نهايت مجرم اصلی يعنی عخان را مشخص  و بعد خانواده
خواست از طريق ايفود مکانی که خدا در  شايد کاهن اعظم می. نمود

و ) ٨-٧: ٣٠ ٩و۶: ٢٣ سموئيل ١(يابی کند  آنجا قرار داشت را جهت
برای عخان و . يا يوشع به همراه کاهن اعظم قرعه انداخته باشند

ديدند انگشت اتهام  ی او بايد بسيار هراس انگيز بوده باشد که می خانواده
زيرا چشمانم بر همه ”. شود خدا هر لحظه به آنها نزديک و نزديکتر می

 و عصيان ايشان از  و آنها از نظر من پنهان نيستهای ايشان است راه
 به ويژه ١٠ با خواندن مزمور ).١٧:١۶ ياارم(“ چشمان من مخفی نی

رتنش شويد که در آن شرايط و دقايق ُپ  بهتر متوجه می۶،١١،١٣آيات 
  . چه در فکر و قلب عخان گذشته بود

 شايد ،عنوان مجرم بيرون آورد  عخان را به،زمانی که يوشع
مگر اين ” خود سؤال کرده باشند که مردمی که ناظر جريان بودند از

ی ما ناراضی کرده  شخص چه شرارتی انجام داده که خدا را از همه
و شايد بستگان آن سی و شش سرباز کشته شده با خشم و نفرت “ است؟

کردند که نااطاعتی او موجب قربانی شدن  به آن مرد نگاه می
  .شان شده بود عزيزان

  

“ يهوه خدای اسرائيل را جالل بده”عبارت  ).٢٣-١٩: ٧(اعتــراف 
عخان نه تنها بر ). ٢۴:٩يوحنا (يک سوگند رسمی در بين يهوديان بود 

عليه مردم خود گناه کرده بود بلکه همچنين جرم بزرگی بر عليه 



 ١١٧ی پيروزی  شکسته در عرصه

 و موظف بود که به گناه خود در حضور خدا ،خداوند مرتکب شده بود
به صف “ ام کردهگناه ”وقتی عخان اعتـراف کرد که . اعتراف کند

مقدس  شـش مرد ديگری پيوست که مشابه همين اعتراف را در کتاب
:  برخی بيش از يکبار و بعضی نيز بـدون صداقت قلبی،اند کرده

 ،)٣۴:٢۴اعداد ( بلعـام بن عور ،)١۶:١٠ و٢٧:٩خروج (فرعون 
 سموئيل ٢( داود ،)٢١:٢۶، ٣٠و٢۴:١۵ سموئيل ١(شاول پادشاه 

 ،)٢٠:١٩ سموئيل ٢(  شمعی ،)۴:۵١زمور  م١٧و١٠: ٢۴و١٣:١٢
  ). ٢١و١٨: ١۵لوقا (و پسر گمشده ) ۴:٢٧متی (يهودا اسخريوطی 

بايست اعتراف عخان  پيش از آنکه يوشع داوری خدا را اجرا کند می
مأموران . داشت را به عنوان يک مدرک مستدل و محکم در اختيار می

را “ مدارک جرم”ی او ها ی عخان شده و بر طبق گفته يوشع وارد خيمه
اموال مسروقه را به . که موجب شکست اسرائيل شده بود پيدا کردند

حضور خدا آوردند و بدين وسيله به خدا نشان دادند که از نگه داشتن 
اعتراف عخان و مدارک . اند آنچه متعلق به ايشان نبود دست کشيده
  .بدست آمده برای اثبات جرم او کافی بودند

  

 اگر چه قوانين شرعی اسرائيل مجازات ).٢۶-٢۴: ٧(داوری 
تثنيه (گناه خانواده را به خاطر جرم يک نفر ممنوع کرده بود  افراد بی
خاطر همکاری در مخفی ساختن گناه  ی عخان به  اما خانواده،)٢۴:١۶

ی عخان به همان طريقی مورد  اعضای خانواده.  مقصر بودند،او
پرستی  شهرهای يهودی که به بتداوری قرار گرفتند که اسرائيل با 

ی  عخان و خانواده. )١٨-١٢: ١٣يوشع (کرد  آوردند عمل می روی می
های  او از پيروی خدای حقيقی و زنده برگشته و چيزهايی را در قلب

 نقره و ردای ،طال: کرد خود جای داده بودند که خدا را ناراضی می
  !اينها واقعًا ارزش خشم خدا را نداشت. فاخر



  قوی باشيد١١٨

 

 خدا گاهًا خشم ،مقدس ی جديدی در تاريخ کتاب آغاز هر دورهدر 
پس از برپايی . آوری نشان داده است خود بر عليه گناه را به نحو حيرت

ی شريعت مقدس خدا را   ناداب و ابيهو حرمت محدوده،ی اجتماع خيمه
اين هشداری بود برای . نقض کردند و خدا زندگی آنان را گرفت

الويان (توجهی نکنند  مور مقدس الهی اهمال و بیکاهنان که در باره ا
زمانی که داود جهت مشاهده کردن بازگشت تابوت عهد به جبعه ). ١٠

 ٌعّزه سعی کرد تابوت را نگاه دارد و خدا از اين عمل ،رفته بود
و اين هشدار ) ١١-١: ۶ سموئيل ٢(خشمناک شده و جان او را گرفت 
در . احتياطی حمل کنند مقدس را با بیديگری بود که بدانند نبايد اسباب 

 ، وقتی حنانيا و سفوره به خدا و کليسا دروغ گفتند،آغاز عصر کليسا
  ).١١-١: ۵اعمال (کشته شدند 

طور حتم يک هشدار جدی برای  ی او به مرگ عخان و خانواده
افراد و احشام . اسرائيل بود که کالم و سخن خدا را سبک نشمارند

ار شده و اجساد آنها و تمامی اموال ايشان به آتش خانواده عخان سنگس
طور کامل از صحنه زدوده شده  اکنون مشکل اسرائيل به. سوزانيده شد

توانست با آنان   و حال خدا می، مردم خويشتن را تقديس کرده بودند،بود
چنانکه پيش از اين ذکر شد نام . همراه شده و ايشان را پيروزی بخشد

 از وادی عاکور در اشعيا ،است“ مشکل”عنای به م) عاکار (عاکور
عنوان مکانی نام برده شده که يهوديان   به١۵:٢ و هوشع ۶۵:١٠

ای را با خدا آغاز خواهند کرد و از آن به  روزی در آنجا شروع تازه
وادی عاکور برای . بعد ديگر خفت و شکست را تجربه نخواهند کرد

 جايی که در دوران ،شد خواهد “ی اميد دروازه”يهوديان مبدل به 
توانند به زمين خود بازگشته و از برکات ملکوت  سلطنت مسيحايی می

چقدر عجيب و عالی است کار خدا که وادی . مند گردند مسيح بهره



 ١١٩ی پيروزی  شکسته در عرصه

عاکور يعنی مکان اندوه و شکست را تبديل به مکان اميد و شادمانی 
  . سازد می

کرد که  آوری می د به ايشان يا،توده سنگ برپا شده در وادی عاکور
خدا انتظار دارد قوم او از کالمش اطاعت کنند و در غير اينصورت با 

: ۴يوشع (توده سنگ بنا شده در جلجال . داوری خدا روبرو خواهند شد
دارد و  شد که خدا کالم خود را نگاه می به آنها ياد آور می) ٨-١

 مستلزم گام ،هر دو يادبود. کند مطيعان را به زمين برکت راهنمايی می
و مشتاق ) ١۶ و٨: ۴ يوحنا ١(خدا محبت است . برداشتن با ايمان بودند

 يوحنا ١( اما در عين حال نور است ،باشد برکت دادن قوم خويش می
  .و بايد بر گناهان قوم خود داوری کند) ١:۵

ی شکست و تالش يوشع و مشايخ گذشته بود و  دو روز از واقعه
 خدا فرماندهی لشگر را بر عهده گرفته و .شرايط در حال تغيير بود

زمانی که شما به خدا تسليم . کرد ايشان را بسوی پيروزی هدايت می
 هيچ شکستی دايمی و هيچ اشتباهی غير قابل جبران نخواهد ،شويد می
  . شود“ ی اميد دروازه”تواند مبدل به  می“ وادی مشکالت”حتی . بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  شتم هدرس 

   پيروزیتبديل شکست به
  ٨ فصل يوشع

 
 متضاد با تفکر اکثر مردم از جمله ،نقل قولی که در اينجا آورده شده

 بخشی از موعظه ،اين جمالت. ی زندگی است اعضای کليسا در باره
 ١٢رابرتسون است که در تاريخ . دبليو. واعظ مشهور انگليسی اف

  . ايراد شده است١٩٨۴آگوست 
  

 و ، توالی يک سلسله اشتباهات است،ند جنگ مان،زندگی
بهترين مسيحی يا بهترين فرمانده کسی نيست که اشتباهات 

يک آدم معمولی و حتی کم هوش نيز . است کمتری داشته
باشد؛ اما بهترين شخص کسی است  ممکن است همينطور

جبران اشتباهاتش بدست  های بزرگ را با که پيروزی
 پيروزی را خارج از ،وش کردهاشتباهات را فرام. آورد می

  . سازماندهی کنيد،حصار اشتباهات

  

هنری فورد احتماًال با ديدگاه رابرتسون موافق بوده زيرا او اشتباه 
“ تر طرز معقوالنه  به،فرصتی برای يک شروع تازه”عنوان  را به

يوشع نيز احتماًال با اين تعريف موافق بوده است . تعريف کرده است
تر  طرز معقوالنه بود و به“ شروع تازه”ی  مرحلهچرا که او در 

  . کرد پيروزی را خارج از حصار اشتباهات گذشته سازماندهی می

  

  )٢-١: ٨يوشع (ــ يک شروع تازه ١
شان را ملوث  خاطر گناهی که اردوگاه بعد از آنکه قوم اسرائيل به

توانست آزادانه و در رحمت خود با   داوری شدند خدا می،کرده بود



  قوی باشيد١٢٢

 

. يشان سخن بگويد و آنها را بسوی فتح زمين موعود هدايت کندا
هايش سرور  سازد و در طريق های انسان را مستحکم می خداوند قدم”
اگر چه بيفتد افکنده نخواهد شد زيرا خداوند دستش را . دارد می
مهم نيست چه اشتباهاتی را مرتکب ). ٢۴-٢٣: ٣٧مزمور (“ گيرد می
 تالش نکردن برای شروع مجدد است چرا که ، بدترين اشتباه،شويم می

“ .های جديد است ای از شروع  سلسله، مسيحیزندگی پيروزمند”
امروزه ما صدای . کنيد مقدس شروع می شما با کتاب. )الکساندر وايت(

های خود  طور واضح با گوش مقدس به خدا را همانند مردم زمان کتاب
 مقابل ما قرار دارد و روح  اما کالم مکتوب خدا امروز در،شنويم نمی

 و اگر با صبر و شکيبايی در حضور خدا ،خدا در درون ما ساکن است
  . منتظر بمانيم ما را هدايت و راهنمايی خواهد فرمود

  

دلسردی از گذشته و هراس از آينده دو  ).١:٨(بخش  کالم تسلی
اه ما به گذشته نگ. شوند واکنشی هستند که معموًال به ناکامی منجر می

نگريم و   سپس به آينده می،آوريم ياد می کنيم و اشتباهات خود را به می
ای را انجام  گوييم آيا برای کسی که چنان اشتباهات نابخردانه با خود می

  ای وجود داشته باشد؟  ممکن است آينده،داده

به کالم خدا شنيدن و ايمان داشتن پاسخ دلسردی و هراس ما تنها در 
کنم که  من پيشنهاد می). ١:٨(“ رس و هراسان مباشمت”: نهفته است

مقدس را برداريد و تمامی آياتی که در آنها گفته شده  اآليات کتاب کشف
توجه داشته باشيد که خدا اين آيات را به . را مطالعه کنيد“ مترس”

 و کالم او هميشه متناسب ،افراد مختلف و در شرايط متفاوات گفته است
 ،را در کتاب پيدايش“ مترس”ا اطمينان عبارت ب. با نياز شما است

خدا . اول انجيل لوقا مطالعه کنيد فصل  و هشت۴۴ - ۴١های  اشعيا باب
 تا .کند  مأيوس و دلسرد نمی،هرگز قوم خود را از پويايی و پيشرفت

های او   از امتياز دريافت وعده،وقتی که از احکام او اطاعت کنيم



 ١٢٣ پيروزی ه شکست بتبديل

قوت خويش را بر ”ادمان است از اينکه خداوند ما ش. مند هستيم بهره
  ).٩:١۶ تواريخ ٢(“ آنانی که دل ايشان با او کامل است نمايان سازد

  

خدا همواره برای قوم خود نقشه و هدفی  ).٢-١: ٨(کالم کاربردی 
همانا اطاعت از دستورات او کسب موفقيت دارد و تنها راه ما برای 

 بر حسب سخنان ، عایی خود به يوشع در اولين حمله. باشد می
جاسوسان خود عمل کرده و شمار اندکی از سربازان خود را به آن 

تمامی مردان ” اما خدا به او دستور داد که ،مأموريت فرستاده بود
خدا به يوشع گفت که از روش کمين و ). ١:٨(“ جنگی را با خود بردار

اطر خ ی غافلگيرانه استفاده کرده و از غرور ساکنين عای به حمله
به نفع خود بهره ) ۵-١: ٧(ی قبل  مغلوب ساختن اسرائيل در حمله

و در آخر خدا به سربازان اجازه داد که غنايم جنگ را . برداری کند
اگر عخاب فقط . برای خود بردارند ليکن شهر را بايد به آتش بسوزانند

توانست هر مقدار از ثروت غنايم را که  چند روز تأمل کرده بود می
های خود را به کسانی  خدا هميشه بهترين. ست تصاحب کندخوا می
وقتی جلوتر از خدا . کنند دهد که حق انتخاب را به او واگذار می می

  .کنيم مان آسيب وارد می  هميشه به خود و اطرافيـان،کنيم حرکت می

  

نگاه (ی خدا  وعده“ دست تو دادم هب... اينک ” ).١:٨(کالم وعده 
 تضمين پيروزی يوشع تا زمانی بود که از فرامين و نيز) ٢:۶کنيد به 

خدا ”مودی گفته است . ال. مبشر معروف دی. کرد خدا اطاعت می
های خدا  اما هر يک از وعده“ .ای نداده که آنرا متحقق نکند هرگز وعده

های  در وعده“ به ايمان”اگر . تنها در ساحت ايمان قابل دستيابی است
ای برای ما نخواهند  آنها هيچ نتيجه) ٢:۴ن عبرانيا (نشويم“ متحد”خدا 
 ،چون اسرائيل با تکيه بر جسارت خود به عای حمله کرده بود. داشت
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های خدا در ميان ايمان و  وعده. باری را متحمل شد شکست حقارت
  .شود جسارت تفاوت قايل می

مقدس برای  ی کتاب ی روزانه هر چه شما در بيان اهميت مطالعه
تا زمانی که ما هر روز . ايد  بگوييد مبالغه نکردهيک سرباز مسيح

سالح  کامًال بی) ١٧:۶افسسيان (شمشير روح را با ايمان به کار نبريم 
ايماندارانی که . ايم و بدون آمادگی وارد ميدان جنگ روحانی شده

اند  کنند همواره موفق و پيروز هستند چون اجازه داده روحانی فکر می
 ،القدس روح. ريزی کند ذهن و قلب آنان را پی“ ساختار”که کالم خدا 

برد  ها و تصميمات آنها بکار می کالم خدا را برای کنترل کردن خواسته
  .و اين رمــز پيــروزی است

 ما هميشه ،ايم مهم نيست که چه شکست سختی را متحمل شده
 ،توانيم برخاسته و دوباره از ابتدا شروع کنيم؛ چرا که خدای ما می

  .هاست تازهخدای 

  

  )١٣-٣: ٨يوشع (ــ يک تدبير و راهکار جديد ٢
 بلکه همچنين ،های دوباره است ها و شروع خدا نه تنها خدای تازه

آيا سخنان شاه آرتور را که . استپايان  های بی تنوع و گوناگونیخدای 
ی خود  خدا به طرق مختلف نقشه”ياد داريد؟  در فصل دوم نقل کردم به

“ . بگذار يک رسم خوب دنيا را خراب کند،رساند را به انجام می
کند مبادا که ما به جای اعتماد  خداوند رهبران قوم خود را عوض می
دهد مبا  های خود را تغيير می بر خدا به جسم و خون توکل کنيم و روش

  .های او به تجربيات خود تکيه کنيم که ما به جای اعتماد بر وعده

 عای به يوشع داد متفاوت با روش راهکاری که خدا برای تصرف
عمليات اريحا شامل يک هفته راهپيمايی در روز روشن . فتح اريحا بود

ی  حمله به عای مستلزم عمليات مخفيانه. و در اطراف حصار شهر بود
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 لشگر اسرائيل متحد و ،در مورد اريحا. شبانه و يورش در روز بود
آنان را به دو بخش تقسيم  يوشع ،يکپارچه بودند اما برای حمله به عای

ی خود عمل کرده و  ی مقتدرانه ی اريحا با معجزه خدا در باره. کرد
 اما چنين اعجازی را در مورد عای ،حصار شهر را ويران ساخت

يوشع و مردانش از فرامين خدا اطاعت کردند، با استفاده از . انجام نداد
 آنگاه خدا ،د مردم عای را فريب داده و از شهر بيرون کشيدن،کمين

  . ايشان را پيروز کرد
 اراده و خواست خدا را جويا ،در هر تعهدیبسيار مهم است که 

های  کشيم به موفقيت شويم که در اين صورت وقتی برای آينده نقشه می
در يکی از سرودهای جنگ دوم جهانی . گذشته متکی نخواهيم بود

توانيم تکرار  ز هم میايم، و با ما قبًال اين کار را کرده”خواندند  می
خادمين . ليکن چنين ادعايی هميشه در کار خداوند مصداق ندارد“ کنيم

توانند به زندگی يکنواخت اداری نقب بزنند که  مسيحی چقدر ساده می
تواند مبدل به مدفن ايشان شود چرا که از بذل توجه به آن  تدريج می به

. اند دهد کوتاهی کردهخواست برای آنها انجام  ای که خدا می کار تازه
-١٨٨۶  (يکی از تجار سرشناس آمريکايی به نام بروس بارتون 

  “.ايد  پس خسته،ايد وقتی که شما از تغيير خسته”گفته است ) ١٩۶٧ 

استراتژی حمله به عای بر مبنای شکست قبلی استوار بود؛ زيرا 
مردم .  پيروزی را سازماندهی کرده بود،خدا برغم اشتباهات يوشع

ی اسرائيل  ای بيش از حد به خود اطمينان داشتند زيرا که اولين حملهع
 و همين اطمينان زيادی و مفرط عامل ،را با موفقيت دفع کرده بودند

توانيم  ايم و باز هم می  اين کار را کردهما قبًال”. شکست خودشان شد
  “!تکرار کنيم

ت عای يوشع و سربازانش شبانه پانزده مايل را از جلجال به سم
 سرباز خود را در بخش غربی عای به کمين ٣٠‚٠٠٠ او ،طی کردند
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يوشع پنج هزار نفر را با خود به وادی ميان عای و ). ٩-٣: ٨(گذاشت 
اين ). ١٢:٨(ئيل که در حدود دو مايل با آنجا فاصله داشت برد  بيت

داد که از سمت شمال غرب مورد تهاجم  جداسازی به او اطمينان می
 قرار نخواهد “ای جديد جبهه”ئيل و گشوده شدن  ربازان بيتناگهانی س

ای و ارتفاعات کوهستانی در اطراف عای به  ی صخره منطقه. گرفت
 مخفی ،داد که با سهولت نفرات خود را شبانه در محل يوشع امکان می

  .کند
يوشع به همراه باقی نفرات خود .  ساده اما مؤثر بود،ی جنگ نقشه

بايست از مقابل  مردان او می. کرد  ای حمله میاز بخش شمالی به ع
گريختند چنانکه در مرتبه قبل نيز گريخته بودند و به  سربازان عای می

 از شهر خارج شده و ،اين وسيله ساکنان مغرور عای در تعقيب ايشان
 سربازان او از کمينگاه خود ،با عالمت يوشع. ماند دفاع می شهر بی

مردم . کشيدند  به شهر آنجا را به آتش میبيرون آمده و با وارد شدن
شدند و با وجود جناح سوم نيز  عای ميان دو جناح لشگر گرفتار می

ئيل به نفع دشمن آسوده  خاطر يوشع از هرگونه دخالت مردمان بيت
  . بود

 آن شب را در ميان سربازان ،ی اليق عنوان يک فرمانده يوشع به
نان را تشويق و ترغيب کرده بود طور حتم آ او به). ٩:٨(خود بسر برد 

ی او برای پيروزی اعتماد داشته  که به خداوند توکل کرده و به وعده
کرد چرا  پيشاپيش ايشان حرکت می) ١۴:۵(سردار لشگر خدا . باشند

  .که آنها به وعده و کالم او تکيه کرده بودند

 و رهبران مسيحی بايد خواست و ،کار خدا به استراتژی نياز دارد
ما نيز همچون . های خود جستجو کنند ی خدا را در تمام برنامه رادها

يوشع بايد حقايق را بدانيم و در عين ارزيابی و سبک و سنگين کردن 
 کار خداوند در ،در اکثر مواقع. ی خدا را مد نظر قرار دهيم  اراده،آنها
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آنکه به جسارت يا توان محدود انسانی  رود بی مسير زمان به پيش می
کننده  ی راهکار نياز باشد و در نتيجه ماحصل امر مأيوس  ارايهدر

بر گرفته از دو لغت يونانی استراتژی ی انگليسی  واژه. نخواهد بود
رهبری . باشند می“ هدايت کردن لشگر”است که بر روی هم به معنای 

  . باشد مستلزم طرح نقشه است و نقشه يکی از اجزای مهم استراتژی می

  

  )٢٩ـ١۴: ٨يوشع (زی جديد ــ يک پيرو٣
با طلوع فجر و آغاز سپيده دم  ).١٧-١۴: ٨( خالی از سکنه ،عای

 در مقابل شهر موضع اسرائيلشد که سربازان   پادشاه عای متوجه
 مردان ،او با اطمينان به پيروزی خود. ی حمله هستند گرفته و آماده

 متيو هنری .عای را برای مقابله با يهوديان به بيرون از شهر فرستاد
عای از موضعی در خطر واقعی قرار داشت ”در اين باره گفته است 
يوشع “ .داد و نسبت به آن کمترين توجهی نداشت که اساسًا احتمال نمی

 و همين امر باعث شد که ،و مردان او از برابر مردم عای گريختند
  . عای اطمينان بيشتری نسبت به پيروزی خود داشته باشد

ئيل نيز در تعقيب کردن يهوديان مشارکت   مردان بيت١٧ی  طبق آيه
به ما گفته .  اما جزييات بيشتری از اين موضوع درج نشده است،داشتند

نشده است که آيا آنها در عای بودند و يا در آن موقعيت وارد صحنه 
ئيل شد   اما به هر حال مشارکت آنان موجب سقوط بيت،شده بودند

  .  کردچنانکه عای سقوط) ١٢:١۶(

دفاع  احتياطی کردند که شهر خود را بی طور حتم مردم عای بی به
. گذاشتند اما اين عمل آنها ناشی از خود اتکايی بيش از حدشان بود

ی زياد  زمانی که شمار اندک نيروهای مدافع شهر ديدند که عده
 احساس کردند که ،گريزند مهاجمين بدون درگيری از مقابل ايشان می

  . توانند يهوديان را مغلوب کنند کامل میبا برتری 



  قوی باشيد١٢٨

 

توجه داشته باشيد که جنگ از آن  ).٢٠-١٨: ٨(تسخير شدن عای 
و يوشع در ) ١۵:٢٠ تواريخ ٢؛ ۴٧:١٧ سموئيل ١(خداوند است 

مزراقی که در دست ”سپس خدا به او گفت . انتظار فرمان خدا بود
رای سربازان اين عالمتی بود ب). ١٨:٨(“ توست بسوی عای دراز کن

 وارد شهر شوند و آنجا را به آتش ،که از کمينگاه خود خارج شده
. شد بايست درست در زمان مشخص داده می  اما اين عالمت می،بکشند

 و مغلوب کردن آنها برای ،ئيل در دام افتاده بودند مردان عای و بيت
روزی يوشع نيزه خود را بلند کرد و تا پي. ای بود اسرائيليان امر ساده

 اين حرکت ،)٢۶:٨(کامل دست خود را همچنان باال نگاه داشت 
کند که طی آن  خاطره نبرد يوشع با عماليق را برای ما تداعی می

های خود را به خدا بلند کرده و همانطور نگاه داشته بود  موسی دست
  ). ١۶-٨: ١٧خروج (

  

ی ها  با ديدن ستون).٢٩-٢١: ٨(نابودی سربازان و ساکنان عای 
ی گريز  دود که از شهر عای بلند شده بود، سربازان يوشع از ادامه

آن . کنندگان خود پرداختند دست برداشته و به مقابله و جنگ با تعقيب
دسته از سربازان يوشع که در شهر عای بودند پس از انجام مأموريت 

اکنون دشمن در بين دو جناح . ی جنگ ملحق شدند خود به صحنه
و ايشان را ...... و ايشان در ميان اسرائيل بودند”. دگرفتار شده بو

  ).٢٢ :٨(“ کشتند به حدی که کسی از آنها باقی نماند و نجات نيافت می

 مابقی سکنه نيز نابود شدند ،زمانی که ارتش عای تار و مار شد
: ۶ و٢۵-٢۴: ٨(ای به وقوع پيوست  همانگونه که در اريحا چنين واقعه

 بلکه نبود“ گناهان قتل عام بی”ته باشيد که اين ياد داش به). ٢۴-٢١
داوری خدا بر اجتماع شرير و فاسدی بود که همواره با فيض و 

  .حقانيت خدا مقاومت و عداوت کرده بودند



 ١٢٩ پيروزی ه شکست بتبديل

 اين عمل نمادی از پيروزی کامل ).٢٩و٢٣ :٨(مرگ پادشاه عای 
ادی ، نه افرفرمانروای عای نه سپاهی داشت. در نظر اسرائيليان بود

که تحت فرمان او باشند و نه شهری که بر آن حکومت کند؛ چرا که 
ی  و اين برای اسرائيل به منزله. ی آنها را نابود کرده بود خداوند همه

 پادشاه عای را به ضرب شمشير هالک کرد ،يوشع. پيروزی کامل بود
). ٢٣-٢٢: ٢١تثنيه (و دستور داد که جسد او تا غروب بر دار بماند 

ی   در نزديک دروازه،ای از سنگ ی او را در زير توده نازهسپس ج
 آخرين توده ،پيش از اين. ی عای دفن کردند ورودی شهر مخروبه

 يادبود عخان بود که موجب شکست ،سنگی که اسرائيل بر پا کرده بود
اما توده سنگ ). ٢۶-٢۵: ٧يوشع (قوم در اولين حمله به عای شده بود 

با اطاعت از . بود پيروزی اسرائيل بر دشمن بود ياد،بر پا شده در عای
ای را بعد از اشتباهات خود سازماندهی   آنها نبرد پيروزمندانه،کالم خدا
  . کردند

  

چون نوبر پيروزی در زمين  ).٢٧:٨(تصاحب غنايم جنگی عای 
 او اجازه داد تا ،کنعان که شهر اريحا بود به خداوند تقديم شده بود

 پيروزی بر ،گذشته از اين. م عای را تصاحب کنندسربازان يوشع غناي
 سربازان از ، اما در مورد عای،ی خدا بود اريحا ثمره معجزه مقتدرانه

بايست پاداش خود را  جان خود نيز مايه گذاشته بودند و حال می
در قوانين شريعت به تقسيم غنايم در جنگ اشاره شده . (گرفتند می
توانيم اطمينان کامل داشته باشيم که  یما نم). ۵۴-١٩: ٣١اعداد . است

 اما اين قوانين به شما ،شدند قوانين مذکور تحت هر شرايطی رعايت می
  .دهند اطالعاتی در مورد عملکرد اسرائيل در قبال غنايم جنگی می

ای از  فرا رسيدن غروب و دفن جسد پادشاه عای در زير توده
 در قلوب اسرائيل  بايد احساس نوينی از ايمان و شهامت را،سنگ

 چرا که آنها يکبار ديگر پيروزی را در آغوش گرفته ،موجب شده باشد
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. ثمر نبوده است ی خدا بی ديدند که حتی يک کلمه از وعده قوم می. بودند
طور کامل  باری که عخان عامل آن بود اکنون به ناکامی و شکست خفت

موعود پاک شده بود و اسرائيل راه خود را بسوی فتح سرزمين 
  . گشود می

  

  )٣۵ـ٣٠: ٨يوشع (ــ يک تعهـد جديــد ۴
 يوشع تمامی قوم را بسوی شکيم در ،پس از کسب پيروزی بر عای

ای ميان دو کوه عيبال و  حدود سی مايلی شمال آن منطقه که در دره
در اينجا قوم از آنچه موسی در آخرين . جرزيم قرار داشت هدايت کرد
). ٨-١: ٢٧تثنيه (رده بود اطاعت کردند سخنان خود با ايشان حکم ک

 اين فرصت را در اختيار قوم ،يوشع با پايان دادن به عمليات نظامی
گذاشت که نسبت به اقتدار يهوه آنگونه که در احکام شريعت مکشوف 

  .  تجديد عهد کنند،شده بود

  

از آنجا که ابراهيم در  ).٣١-٣٠: ٨(کند  يوشع مذبحی را بنا می
 و يعقوب ،)٧-۶: ١٢پيدايش ( برای خداوند بنا کرده بود شکيم مذبحی

 اين مکان با ،)٣۴-٣٣پيداش (نيز مدتی را در آنجا بسر برده بود 
کوه (يوشع مذبح خود را بر کوه عيبال . تاريخ اسرائيل پيوند خورده بود

توانست  بنا کرد چون تنها ريخته شدن خون قربانی می) لعنت
  ).١۴-١٠: ٣غالطيان (عت آزاد سازد گناهکاران را از لعنت شري

 ٢۵:٢٠يوشع سعی کرد که مذبح را مطابق دستور خدا در خروج 
هايی که از زمين برداشته  بسازد و هيج ابزاری را برای تراش سنگ

شد مبادا  هيچ عمل انسانی نبايد با قربانی آميخته می. بود بکار نگرفت
توانند نجات يابند  که گناهکاران تصور کنند به حسب اعمال خود می

خدا يک مذبح ساده و سنگی را خواستار بود نه ). ٩-٨: ٢افسسيان (
تا هيچ بشری در ”مذبحی که بدست انسان طراحی و آراسته شده باشد 
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اين خون قربانی بر مذبح ). ٢٩:١ قرنتيان ١(“ حضور او فخر نکند
 نه زيبايی مذاهب ،کند است که آمرزش را نصيب گناهکار می

احاز پادشاه اسرائيل ). ١١:١٧الويان (ی و ساخت دست انسان مصنوع
پرستان را جايگزين مذبح خداوند کرد اما اين کار نه او را  مذبح بت

-٩: ١۶ پادشاهان ٢(مقبول خدا نمود و نه از او شخص بهتری ساخت 
١۶ .(  

عنوان نمادی از تعهد تمامی قوم نسبت  کاهنان قربانی سوختنی را به
ذبايح سالمتی يا ). ١الويان (ه حضور او تقديم کردند به خداوند ب

به منظور قدردانی از نيکويی و احسان خدا به او تقديم “ ذبايح تشکر”
يک بخش از گوشت اين قربانی ). ٣۴-١١: ٧ و ٣ فصل الويان(شد  می

شد تا  ی قربانی داده می گرفت و مابقی آن به آورنده به کاهنان تعلق می
 به خوشی از آن بخورند و در حضور خدا شادمان ی خود با خانواده

). ١٨-١٧: ١٢؛ تثنيه ٣۴-٣٠های  و باب١۶-١۵: ٧الويان (باشند 
دادند که با او   به خدا اطمينان می،ها يهوديان با تقديم نمودن اين قربانی

  .کنند اند و از احکام او پيروی می عهد بسته

  

اين عمل در  ).٣٣-٣٢: ٨(يوشع احکام خدا را بر سنگ نوشت 
پادشاهان ). ٨-١ :٢٧ نيهتث(موسی انجام شد راستای اطاعت از فرمان 

خاور نزديک در آن روزگار عادت داشتنـد که برای به يادگار گذاشتن 
های   گزارش فتوحات خويش را بر روی سنگ،بزرگی و عظمت خود

اما راز بزرگی و عظمت .  حک کنند،بزرگ و اندود شده با گچ
 بلکه در اطاعت آنان از احکام ، رهبری يا قوای نظامیاسرائيل نه در

 هرگاه که قوم از شريعت خدا ،در ساليان بعد). ٨-٧: ١يوشع (خدا بود 
موسی از . شدند  دچار مشکل شده و در نتيجه تنبيه می،نااطاعتی کردند

ی بزرگ است که فرايض و احکام  کدام طايفه”آنان سؤال کرده بود 
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 ،گذارم ين شريعتی که من امروز پيش شما میای مثل تمام ا عادله
  ).٨:۴تثنيه (“ دارند؟

القدس بر قلوب ايمانداران حک شده  امروز احکام خدا توسط روح
احکام نگاشته شده بر روی ).٣ قرنتيان ٢؛ ۴-١: ٨روميان (است 
توانستند مردم را   آنها می، نماد خارجی داشتند و نه درونی،سنگ

پولس در رساله . ت متحول کردن آنان را نداشتندراهنمايی کنند اما قدر
طرز زيبايی اين موضوع را باز کرده که شريعت  به غالطيان به

تواند گناهکاران را محکوم کرده و به سوی مسيح هدايت کند  می
تواند موجب تحول درونی   شريعت هيچگاه نمی،)٢۵-١٩: ٣غالطيان (

تنها .  مسيح متبدل کنددر وجود گناهکاران شده و آنان را به شباهت
  .روح خداست که چنين قدرتی دارد

نخستين آنها در جلجال . اکنون چهارمين يادبود سنگی بر پا شده بود
دومی در .  نشان بزرگداشت عبور از رود اردن،)٢٠:۴يوشع (بود 

ی گناه عخان و داوری خدا   به يادآورنده،وادی عاکور بر پا شد
 نمادی از وفاداری ،ورودی عای بودسومين مورد در مدخل ). ٧:٢۶(

و چهارمين آنها در کوه عيبال به ). ٢٩:٨(خدا در کمک به قوم خود 
ی اطاعت از شريعت  شد که موفقيت آنها تنها در سايه قوم ياد آور می

  ).٨-٧: ١(پذير بود  خدا امکان

  

اسباط بر طبق  ).٣۵-٣۴: ٨( شريعت را برای قوم خواند ،يوشع
 در دامنه دو کوه مستقر ١٣-١٢: ٢٧ر کتاب تثنيه دستورات موسی د

 زبولون و دان و نفتالی بر کوه عيبال ،روبين و جاد و اشير. شده بودند
 يساکار و يوسف ،ايستادند و شمعون و الوی و يهودا) کوه لعنت(
اسباط . بودند) کوه برکت( و بنيامين بر کوه جرزيم ) افرايم و منسّی(

نسل ليه و راحيل بودند در حالی که اسباط مستقر در کوه جرزيم از 
. ی عيبال از نسل زلفه و بلهه کنيزان ليه و راحيل بودند مستقر در دامنه
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ی روبين و زبولون است که  در اين ميان تنها ايراد موجود متوجه
خاطر ارتکاب  زادگی خود را به روبين مقام نخست. اند پسران ليـه بوده

  ).۴-٣: ۴٩و ٢٢:٣۵پيدايش ( داده بود گناه عليه پدر خويش از دست

 کاهنان و الويان با تابوت عهد ايستاده بودند ،ی ميان دو کوه در دره
.  سرداران و داوران قوم حضور داشتند، مشايخ،و در کنار ايشان

تمامی قوم رو به طرف تابوت که مظهر حضور خدا در ميان قوم 
ويان برکات شريعت را زمانی که يوشع و ال.  ايستاده بودند،خودش بود

ی  اسباطی که بر دامنه) ١۴-١: ٢٨تثنيه (يک به يک برای قوم خواندند 
که به زبان عبری “ آمين”جرزيم ايستاده بودند يکصدا فرياد برآوردند

های شريعت را خواندند  و هنگامی که لعنت“ !اين چنين باد”يعنی 
ده بودند با ی عيبال ايستا اسباطی که بر دامنه) ٢۶-١۴: ٢٧تثنيه (

  .دادند سر می“ آمين” فرياد ،شنيدن هر لعنت

خروج (عطا کرده بود کوه سينا خدا شريعت را توسط موسی در 
. و قوم آن را قبول کرده و متعهد شده بودند که اطاعت کنند) ٢٠-١٩

نزديک مرز کنعان تمام شريعت را يکبار دشت موآب سپس موسی در 
او از آنها خواسته بود که احکام . ديگر برای قوم تشريح کرده بود

شريعت را در زندگی خود در زمين کنعان بکار ببرند و هشدار داده 
اينک من امروز برکت و لعنت پيش ”. بود که مرتکب نااطاعتی نشوند

اما برکت اگر اوامر يهوه خدای خود را که من امروز به . گذارم شما می
 اگر اوامر يهوه خدای ،نتو اما لع. فرمايم اطاعت نماييد شما امر می

فرمايم  خود را اطاعت ننموده و از طريقی که من امروز به شما امر می
: ١١تثنيه (“ ايد پيروی نماييد برگرديد و خدايان غير را که نشناخته

  . توجه کنيد٣٢-٢٩همچنين به آيات ) ٢٨-٢۶
. کرد  دوباره تأکيد میدر زمين موعوداکنون يوشع شريعت خدا را 

 يک آمفی تئاتر طبيعی بود همگان ،ا که وادی ميان دو کوهاز آنج



  قوی باشيد١٣٤

 

با . توانستند کلمات شريعت را بوضوح بشنوند و آگاهانه پاسخ دهند می
 تمام قوم تصديق ،شد ای که خوانده می در قبال هر جمله“ آمين”فرياد 
اند و مسئوليت  های شريعت را فهميده کردند که برکات و لعنت می

 زنان و ،در ميان ايشان. اند  از آنها درک کردهخويش را در اطاعت
) شدگان مقيم(کودکان و نيز غريبانی که در ميان آنان سکونت داشتند 

و ٢٢-١٧: ٢۴؛ تثنيه ٩: ٢٣و ٢٢:٢١و ٣٨: ١٢خروج (حاضر بودند 
خواستند در فتوحات اسرائيل  شدگان می اگر گروه مقيم). ١٢:٣١

  .کردند ئيل اطاعت میشريک باشند بايست از شريعت خدای اسرا

جلجتا يعنی همان مکانی که : اند قوم خدا امروز ميان دو کوه ايستاده
 محلی که او ،خاطر گناهان ما بر صليب جان داد و کوه زيتون عيسی به

). ۴:١۴زکريا (در بازگشت خود با قوت و جالل بر آن خواهد ايستاد 
“ دره”د اما اين  مصايب و جالل مسيحا را ديده بودن،انبيای عهدعتيق

). ١٢-١٠: ١ پطرس ١(يعنی عصر حاضر کليسا را نديده بودند 
کنند چرا که عيسی  ايمانداران اکنون در زير لعنت شريعت زندگی نمی

-١٠ :٣غالطيان ( تمام لعنت را بر خود گرفت ،وقتی بر دار آويخته شد
 بر) ١:٣افسسيان (“ به هر برکت روحانی ”،ايمانداران در مسيح). ١۴

 برکات جرزيم ،برای آنها زندگی. اند  مبارک شده،حسب فيض خداوند
  .است نه لعنت عيبال

قرار “ زير فيض” نيستند بلکه “زير شريعت”اگر چه مسيحيان 
توانيم  اما بدان معنا نيست که ما می) ۶-١: ٧و١۴:۶روميان (اند  گرفته

يده گرفته هر گونه که خود بخواهيم زندگی کنيم و يا شريعت خدا را ناد
خاطر انجام دادن احکام شريعت نجات  ما به. و از آن سرپيچی کنيم

عدالت ”ايم بلکه   و نه با رعايت مطالبات آن تقديس شده،ايم نيافته
القدس رفتار  چون در قوت روح“ کامل گرديد”در وجود ما “ شريعت

 ،اگر ما خود را تحت حاکميت شريعت قرار دهيم). ۴:٨روم (کنيم  می
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اگر به ). ۵غالطيان (ايم   خويشتن را محروم کرده،ادی فيض خدااز ش
 قدرت متحولگر او را در زندگی خود تجربه کرده و ،روح رفتار کنيم

  . سازيم بنابراين خدا را خوشنود می

بياييد مراتب شکرگزاری و تقدير خود را به عيسی تقديم کنيم که به 
تمامی برکات آسمانی جای ما لعنت شريعت را بر صليب خود گرفت و 

توانيم ميراث خود  با ايمان می. القدس به ما ارزانی فرمود را در روح
  !را در مسيح بدست آورده و بسوی پيروزی گام برداريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  فصل نهـــم 

  ، ما دشمن را ديده بوديـم
  او در همسايگی ما است

  ٢٨: ١٠ الی ١: ٩يوشع 
  

 کشيدن ،اشتباه يک دندانپزشک: ناس گفته است کهگوی ناش يک بذله
 اشتباه ،شود  اشتباه يک وکيل منتهی به زندان می،يک دندان سالم است

 ، اشتباه يک نقاش قابل اصالح است،يک معلم باعث مردودی است
 اشتباه پستچی باعث ،انجامد اشتباه يک داروساز به مراسم تدفين می

 اشتباه يک برقکار موجب برق  و،ی اشتباه است دريافت يک نامه
: نويسد نراد چنين می ژوزف ُک،ی مشهور نويسنده. شود گرفتگی می

  “.دهند شوند که هيچ کاری انجام نمی تنها کسانی مرتکب اشتباه نمی”

و در اين فصل بود؛  اشتباه او ، کار نکردن،اما در مورد يوشع
حله از دومين در اينجا با سه مر. خواهيم ديد که چه اتفاقی رخ داد

. در فتح سرزمين موعود روبرو هستيم) بعد از نبرد عای(شکست او 
  .همچنين خواهيم ديد که يوشع چگونه شکست را به پيروزی تبديل کرد

  

  )١۵ـ١: ٩يوشع (ــ اعتماد بر دشمن ١
ی دو کوه عيبال و جرزيم به  در زمانی که قوم اسرائيل در دامنه

 پادشاهان و ،مر خداوند مشغول بودندتجديد عهد خود در اطاعت از اوا
ی سرنوشت  آنها در باره. شدند ی حمله به ايشان می ملوک کنعان آماده

.  تسليم شوند،اريحا و عای شنيده بودند و تصميم نداشتند که بدون جنگ
شهرهای .  حمله کنند،حال نوبت آنها بود که به اين يهوديان مهاجم

 اما اين رقبای محلی در ، نداشتندکنعان هميشه روابط خوبی با يکديگر
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صورت رويارويی با يک دشمن مشترک و مهاجم با يکديگر متحد 
  ).١٢:٢٣؛ لوقا ٢-١: ٢مزمور (شدند  می

طور   قوم خدا بايد به،ی يک برکت بزرگ و عالی بعد از تجربه
ی مقابله با دشمن باشد؛ زندگی مسيحی نيز مانند کنعان  خاص آماده

اتحــاد ميان نيروهای ). ١١:١١تثنيه (“ هاست رهها و د زمين کوه”
 بزرگترين خطری نبود که فرا روی اسرائيل قرار ،جنگاور کنعان

بلکه گروه جبعونيان بودند که وارد اردوی اسرائيل شده و يوشع . داشت
آيد  گاه شيطان مانند شير غّران می. و سرداران قوم را فريب داده بودند

 و ما ،)٣:١١ قرنتيان ٢( و ساکت مانند مار و گاه آرام) ٨:۵ پطرس ١(
بايست هشيار باشيم و خود را با آن زره روحانی که خدا برای ما 

  ).١٨-١٠: ۶افسسيان (تدارک ديده است حفاظت کنيم 

  

جبعون با اردوگاه اسرائيل در  ).۵-٣: ٩(جبعونيان چه کردند 
اطقی بود  تنها بيست و پنج مايل فاصله داشت و در فهرست من،جلجال

 خدا ٢٠-١٠: ٢٠در کتاب تثـنيه . کرد که يوشع بايد تسخير و نابود می
. دستور داده بود که اسرائيل بايد تمام شهرهای کنعان را از بين ببرد

 اسرائيل بايست به آن ،بعد از هر پيروزی و قبل از آغاز نبردی ديگر
جبعونيان به ).  نگاه کنيد١١-١: ٧به تثنيه (داد  شهرها پيشنهاد صلح می

کردند تا از زندگی  نحوی از اين حکم الهی اطالع داشتند و سعــــی می
داند چگونه کالم خدا را برای  چون که دشمن می. خود حفاظت کنند

متی ( الزمست که قوم خدا کامًال هوشيار باشند ،اهداف خود استفاده کند
۴ :۵-٧.(  

تغيير دادند که ای  گروهی از مردان جبعون ظاهر خود را به گونه
 توشه و ،لباس. گويی نمايندگان رسمی از شهری بسيار دور هستند

داد آنها مدت زيادی در  لوازم آنها چنان طراحی شده بود که نشان می
. اند اند و از شهری بسيار دور با تحمل مشکالت به آنجا آمده سفر بوده
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 خويشتن را به فرشته نور”شيطان يک جاعل و فريبکار است که 
رسوالن کذبه و عمله ”او ). ١۴:١١ قرنتيان ٢(“ سازد مشابه می

 تا چشمان گمشده را بر ،در اين دنيا دارد) ١٣:١١ قرنتيان ٢(“ مکار
برای ما درک . ديدن حقيقت ببندند و ايمانداران را به گمراهی بکشانند

 وقتی ،تر است تا تشخيص مار غّرد بسيار ساده هويت شير وقتی که می
  . خزد امی درون زندگی ما میکه به آر

  

 دروغگو و پدر جميع ،شيطان ).١٣-۶: ٩(جبعونيان چه گفتند 
ای است که  گونه طبيعت بشر بهو ) ۴۴:٨يوحنا (دروغگويان است 

يکی . تر از بيان حقيقت است برای بسياری از مردم دروغ گفتن راحت
  با شوخنام آدالی استيونسون ی آمريکايی به از سياستمداران برجسته
 يک عمل شنيع و مورد نفرت خداوند ،دروغ”طبعی و مزاح گفته است 

جبعونيان “ .ــ و در عين حال بسيار مؤثر و کارآمد در مشکالت است
  .در تالش برای رفع مشکل خود چندين بار دروغ گفتند

در حالی که ) ٩ و۶: ٩(“ ايم از زمين دور آمده” گفتند که ،نخست
سپس در . ل با اردوی اسرائيل فاصله نداشتندبيش از بيست و پنج ماي

اين نان ما در روزی که ”ی خود دروغ گفتند  ها و توشه مورد لباس
 ،ی راه های خود آن را برای توشه  از خانه،روانه شديم تا نزد شما بياييم

“ .شده است) کپک زده(گرم گرفتيم و اينک اآلن خشک و کفه زده 
ودشان دروغ گفتند و وانمود کردند  آنها همچنين در مورد خ).١٢:٩(

ی مشايخ و رؤسای شهرشان هستند و  که فرستادگان رسمی و بلند پايه
و مورد چهارم اينکه آنان خود را . باشند حامل پيام صلح و دوستی می

در صورتی که دشمنان اسرائيل ) ١١ و٩ و٨: ٩(ناميدند “ بندگان تو”
  .بودند

به سبب ” اما وقتی گفتند که ، بوداين چهار دروغ به حد کافی ناپسند
. سخن آنان ديگر کفرآميز بود) ٩:٩(“ ايم آمده.... اسم يهوه خدای تو 
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ی اسرائيل را   ساکنين جبعون نيز آوازه،)١٠:٢(مانند مردم اريحا 
 آنها به ،اش ليکن بر خالف راحاب و خانواده) ١٠-٩:٩(شنيده بودند 

حکمت و درايت داشتند که نگويند اين مردان آنقدر . خدا ايمان نياوردند
و به گوش “ زمين بسيار دور”اخبار اريحا و عای با اين سرعت به 

توانند بيشتر از برخی مسيحيان که  سفيران شيطان می. آنها رسيده است
  ! های متقاعدکننده بگويند  دروغ،گويند حقيقت را می

تفاده برای فريب مردم اس“ دروغ مذهبی”داند چگونه از  ابليس می
در طول . دنبال شناخت خدای حقيقی هستند کرده و وانمود کند که آنها به

جويندگان ام که خود را  خدمت شبانی خود با افرادی برخورد کرده
 من بيشتر متقاعد ،کردند  اما هر چه بيشتر صحبت می،کردند معرفی می

دنبال کسب اطالعاتی از من و  هستند و بهچين  خبرشدم که آنها  می
کردند و سپس با گفتن  می“ اعتراف ايمان”آنها . باشند ليسا میک

انگيزی از سرنوشت خود سعی داشتند قلب مرا تحت  های غم داستان
 ،در ميان دروغگويان. تأثير قرار داده و جيب مرا خالی کنند

خواهيد در اين  اگر می. از همه بدتر هستند“ دروغگوهای مذهبی”
  پطرس٢ی يهودا و  کنم که رساله  میخصوص به يقين برسيد پيشنهاد

  .  را مطالعه کنيد٢فصل 

  

يوشع : ای دارد دليل ساده ).١۵-١۴: ٩(چرا جبعونيان موفق شدند 
و بزرگان اسرائيل بسيار عجوالنه و نسنجيده عمل کردند و از خدا 

. آنها به ديدار رفتار کردند نه به ايمان. راهنمايی و مشورت نخواستند
 ،ی شواهد عينی واردين و مشاهده ادن به سخنان تازهبعد از گوش د

مشايخ . گويند يوشع و سران قوم نتيجه گرفتند که آنان حقيقت را می
لحاظ “ رويکرد روحانی”را به عوض “ رويکرد علمی”اسرائيل 
را بررسی “ حقايق عينی ”،آنها به احساس خود متکی بودند. کردند

 چيز در ظاهر منطقی و همه. کردند و به اتفاق نتيجه گرفتند
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آنها قبًال در مورد عای .  اما در واقع تمامًا اشتباه بود،کننده بود متقاعد
و هنوز نياموخته بودند ) ٧باب (نيز همين اشتباه را مرتکب شده بودند 

  .که بايد منتظر خداوند باشند و هدايت او را طلب کنند

مور مز(گيرد  اراده و خواست خدا از قلب او سرچشمه می
 و مشيت خود را به فرزندانش   و خدا دوست دارد که اراده،)١١:٣٣

در صورتی که بداند فرزندان او در حضورش فروتن بوده و بشناساند 
ی خدا نبايد مانند  ما در قبال شناخت اراده. مشتاق اطاعت از او هستند

کند بلکه بايد چون  های متعدد نگاه می مشتری عمل کنيم که به گزينه
اگر کسی ”ی  آيه. می باشيم که گوش به فرمان و مطيع او استخاد

) ١٧:٧يوحنا (“ ...خواهد دانست.... ی او را به عمل آورد بخواهد اراده
خدا قلوب ما را . يک اصل بنيادی در زندگی پيروزمند مسيحی است

طور  به. داند که تا چه حد در اطاعت از او جدی هستيم بيند و می می
 در ،ه و تفکری که خدا به ما داده است را بکار ببريمحتم بايد انديش

 غافل گرديم و ۶-۵: ٣عين حال نبايد از هشدار کالم خدا در امثال 
  .متکی باشيمتمامًا به درايت و فهم خود 

بايست   می،اگر اين گروه جبعونيان نمايندگانی رسمی و اصيل بودند
تند از جمله داش تری می به همراه خود ملزومات بيشتر و مناسب

خشک و ”سفيران راستين نان . تدارکات کافی برای يک سفر طوالنی
اندازند چرا که خادمين ايشان همواره نان تازه  را به دور می“ کپک زده

های  به عنوان نمايندگان رسمی، بايد جامه. کنند برای آنها تهيه می
ن کردند تا بهترين تصوير ممکن را از خود در حي بهتری بر تن می

اگر يوشع و سران قوم اندکی فکر کرده و . مذاکره با دشمن نشان بدهند
رسيدند که تمام  کردند به اين نتيجه می در باره آنچه ديده بودند دعا می

و اگر کسی از شما محتاج حکمت باشد سؤال ”. آنها فريب و حيله است
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کند و مالمت  بکند از خدايی که هر کس را به سخاوت عطا می
  .)۵:١يعقوب (“ يد و به او داده خواهد شدنما نمی

). ١٢:۶عبرانيان (کند  ايمان حقيقی با صبر و شکيبايی عمل می
موسی به ). ١۶:٢٨اشعيا (“  نخواهد نمودهر که ايمان آورد تعجيل”

با حذر باش که با آن ساکنان زمين که تو به آنجا ”يهوديان گفته بود 
). ١٢:٣۴خروج  (“ دامی باشد عهد نبندی مبادا در ميان شما،روی می

تأمل حکم خدا را نقض کردند و   عجوالنه و بی،اما يوشع و بزرگان قوم
يوشع (چون به نام خداوند سوگند خورده بودند . با دشمن عهد بستند

يوشع و مشايخ به ضرر خود . توانستند عهد خود را بشکنند نمی) ١٨:٩
و هيچ راهی برای ) ٧-١: ۵؛ جامعه ۴:١۵مزمور (َقَسم خورده بودند 

قوم خدا امروز نيز مانند زمان . فسخ آن يا نقض تعهدشان وجود نداشت
کنند و نبايـد هيچگاه جانب احتياط را  يوشع در قلمرو دشمن زندگی می

وقتی شما به جای طلبيدن هدايت خدا به سخنان دشمن . از دست بدهند
  . اشيد بايد انتظار بروز مشکالت را داشته ب،کنيد اعتماد می

  

  )٢٧ـ١۶: ٩يوشع (ــ به خدمت گرفتن دشمـن ٢
اند؟  چگونه رهبران اسرائيل متوجه شدند که چه اشتباه بزرگی کرده

اطمينان يافتند که خطری ايشان را “ نمايندگان”شايد بعد از آنکه گروه 
و يا شايد .  واقعيت عملکرد خود را اقرار کرده باشند،کند تهديد نمی

آيا برخی از . بخش پيروزی خود را شنيده بودند جبعونيان خبر مسرت
مأموران اطالعتی يوشع از سفر شناسايی خود به اردوگاه بازگشته و 

  گزارش داده بودند؟

ی بعدی اسرائيل آگاه  احتمال دارد که ساکنان جبعون از طرح حمله
شده و به رهبران خود خبر داده باشند که تنها يک سوگند رسمی 

به هر حال اين اتفاق . ايشان را از نابودی نجات دهدتواند شهرهای  می
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 ،ی اشتباه فاحش خود شده بودند افتاده بود و يوشع و بزرگان قوم متوجه
  . نگران و رنجيده خاطر بودند،و بدون ترديد به دليل اين اشتباه

زير پا . ما بايد برای سخنان رهبران خود ارزش واحترام قايل باشيم
 و اين ،ی بيهوده شمردن نام قدوس يهوه بود ه منزلهنهادن سوگند آنان ب

ها بعد شاؤل پادشاه اين سوگند را  سال. شد موجب نزول داوری خدا می
) ٢١ سموئيل ٢(نقض کرد و تمامی قوم متحمل داوری سخت خدا شدند 

مقامات نظامی زير دست يوشع شايد در اين مورد بحث کرده و 
ی چگونگی  اطالعات الزم در بارهجبعونيان را وادار کرده باشند که 

اما زمانی که ارتش يوشع به . شان را به آنها بدهند تسخير شهرهای
جبعون و شهرهای هم جوار آن رسيدند از حمله به آنها خودداری 

  .کردند

) ١٨:٩(چرا افراد قوم بر بزرگان و رؤسای خود اعتراض کردند؟ 
ست آوردن غنايم چون سوگند آنها موجب محروم شدن سربازان از بد

افزون بر اين ساکنان جبعون و همسايگان . شد جنگی از آن شهرها می
ی خود موجب انحراف  پرستانه توانستند با عمل به آداب بت آنها می

موسی بر عليه هر . مردم اسرائيل و دور ساختن آنها از خداوند شوند
تثنيه (گونه عهد با ساکنان آن زمين به اسرائيل هشدار جدی داده بود 

کنيم  ما از خود سؤال می.  اما اکنون آنها با دشمن عهد بسته بودند،)٧
که اگر مردم عادی در موقعيت رهبران خود قرار داشتند چه 

 ،کردند؟ انتقاد کردن بعد از انجام شدن يک عمل تصميماتی اتخاذ می
  !ای است کار بسيار ساده

ان قوم درس يوشع و سر. شود اما داستان به همين جا ختم نمی
 صادقانه اعتراف ،چنانچه مرتکب اشتباه شديد: دهند بزرگی به ما می

 ، مشايخ و سران قوم!و سپس اشتباه خود را به خدمت بگيريد ،کنيد
ی اجتماع  شکنی برای خيمه هيزم: وظايفی را به جبعونيان محول کردند
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 به بعدها جبعونيان را. رسانی که هر دو بسيار مورد نياز بودند و آب
 کسی که وقف شده بود تا با کاهنان ،يعنی وقف شده( ناميدند نتينيم اسم 

کردند  و به عنوان مستخدمين هيکل در آنجا خدمت می) همکاری کند
 ١٠ فصل در يوشع). ٢۶:٣؛ نحميا ۵٨و۴٣: ٢؛ عزرا ٢:٩ تواريخ ١(

خواهيم ديد که خدا از خطای او درگذشت و از آن برای پيروزی بر 
  .ه در يک زمان استفاده کردپنج پادشا

البته جبعونيان بر خالف ساکنان اريحا و عای انجام اين خدمات 
ای  مقدس هيچ اشاره در کتاب. دشوار را بر نابود شدن خود ترجيح دادند

. های آتی جبعونيان برای اسرائيل دردسر ايجاد کرده باشند نشده که نسل
دها انجام امور هيکل ی اجتماع و بع از قرار معلوم خدمت در خيمه

های خود دست کشيده و  چنان بر آنان تأثيرگذار بوده که از پرستش بت
اين حقيقت که بيش از پنجاه هزار . اند خدای اسرائيل را پرستش کرده

: ٢عزرا (تن از اسرای يهود بعد از اسارت بابل به اورشليم بازگشتند 
ی  داوند و خانهدهد که آنها خود را وقف خ نشان می) ٢٠:٨ و ۵٨-۴٣

  .او کرده بودند

  

  )٢٨ـ١: ١٠يوشع (ــ حمايت کردن از دشمن ٣
ايد که تا  رسيد در واقع پذيرفته زمانی که شما با دشمن به توافق می

به آخر بهای آن را بپردازيد و به خاطر حفظ امنيت خود از او حمايت 
گاه دارند به همين دليل است که قوم خدا بايد خود را از دنيا جدا ن. کنيد

ها اين سؤال در ذهنم ايجاد  بعضی وقت). ١٨-١۴: ۶ قرنتيان ٢(
نوشت به يوشع فکر  شود که آيا پولس زمانی که اين عبارات را می می
سازد تا  هيچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی”کرد؟  می

  ). ۴:٢ تيموتائوس ٢(“ رضايت آنکه او را سپاهی ساخت بجويد
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پادشاه اورشليم  ).۵-١: ١٠(دشاه برای اتحاد نظامی فرا خوان پا
است شنيد که جبعونيان با اسرائيل “ خداوند عدالت”که معنای اسم او 

اگر . کاران را مجازات کند اند و تصميم گرفت که اين خيانت صلح کرده
شهر بزرگی مانند جبعون به يهوديان تسليم شده است پس يک مانع 

برای ساکنان . يل در آن زمين برداشته شده بودديگر از مقابل راه اسرائ
 حتی اگر نگه داشتن آنها ،کنعان حفظ شهرهای کليدی بسيار مهم بود

چهار پادشاه ديگر با ادونی . شد منوط به استفاده از قوای نظامی می
صدق هم پيمان شده و با تمامی سپاهيان خود در برابر جبعون اردو 

  . زدند

هاجمان يهودی صلح کرده بودند اکنون در جبعونيان مفلوک که با م
  !خطر حمله از سوی قوای متحدان سابق خود قرار داشتند

 در آسمان خنديده ،خدا بايد به اين اتحاد نظامی و توافق پادشاهان
دانستند که او از تمام اين وقايع   زيرا آنها نمی،)۴-١: ٢مزمور (باشد 

 جای آنکه فرمانروايان اين به. کند برای تکميل اهداف خود استفاده می
دولت شهرها را يک به يک مغلوب سازد به يوشع کمک کرد تا آنها را 

 همانطور که خدا از شکست !يکجا و در يک زمان شکست بدهد
 پبروزی بر عای طرح جامع برای يک ،بار قوم در حمله به عای خفت

 به همان صورت نيز از خطای يوشع در قبال ،)٨باب (ترتيب داد 
بعونيان استفاده کرد تا شهر جبعون را حفاظت کرده و فتح کنعان را ج

  . تسريع کند
 به ويژه ،شوند اشتباهات ما موجب آزردگی و رنجش ما می

اشتباهاتی که به خاطر تعجيل و سبقت جستن بر خداوند و طلب نکردن 
اما بايد به ياد داشته باشيم که برای يک . ايم ی او مرتکب شده اراده

خدا قادر .  هيچ اشتباهی به معنای پايان کار نيست، وقف شدهمسيحی
. است که حتی از اشتباهات ما در راستای اهداف خود استفاده کند
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وقتی که اشتباه کردن هنر ”چنين گفته است ی موفقيت  شخصی در باره
توان تعريف بهتری نيز از موفقيت  اما می“ هيچ کس متوجه نيست

  “.بينند ديگران فقط شکست را میمانی که  زیپيروزديدن هنر ”،داشت

  

صرفنظر از  ).٧-۶: ١٠(خوانند   يوشع را به ياری می،جبعونيان
ی خوبی برای ما در اين زمان   اهالی جبعون نمونه،پرستی ايشان بت

هنگامی که خود را رو در روی هالکت و نابودی ديدند به نزد . هستند
ز او قول گرفتند که از آنها و ا آمدند) دهنده است يهوه نجات(يوشع 

 وضعيت اسفناک خود را ،کاش گناهکاران گمشده. حمايت خواهد کرد
وقتی ! شتافتند کردند و با ايمان به سوی عيسی مسيح می درک می

 به سوگندی که يوشع خورده بود ،جبعونيان خود را در خطر ديدند
 است که اين همان کاری. اعتماد کردند و از او درخواست ياری نمودند

يبنند بايد انجام  ی نبرد زندگی می قوم خدا وقتی خويشتن را در عرصه
های خود را به يوشع سپردند  جبعونيان تمامی بار سنگين نگرانی. بدهند

  .  و يوشع موافق آن عمل کرد،و به او و آنچه گفته بود تکيه کردند
  

ترکيب سه عامل  ).١۵-٨: ١٠(يوشع خدا را به ياری خواند 
 ،)٨آيه (ی خدا  ايمان به وعده: ب موفقيت يوشع در اين نبرد شدموج

  ).١۵-١٠آيات (و طلبيدن خدا در دعا ) ٩آيه (استفاده از تدبير جنگی 

: گر عملکرد يوشع در اينجا هستند ی مهم تصوير دو آيه .ی خدا وعده
ايمان از ”). ٢٣:١۴روميان  (“گناه استهر چه از ايمان نيست ”

تا زمانی که  ).١٧:١٠ يانروم(“ نيدن از کالم خداشنيدن است و ش
 بر ،های خدا را باور داشته باشيم و از فرامين او اطاعت کنيم وعده

توانيم انتظار حمايت از خدا را  حسب ايمان عمل خواهيم کرد و می
نيازی نبود که يهوديان از دشمنان هراسی داشته باشند . داشته باشيم

وقتی يوشع . پيروزی را به آنها داده بودی  چرا که خدا قبًال وعده



 ١٤٧..... ما دشمن را ديده بوديم، 

 زمانی که در حمله به عای پيشدستی کرد ،)٩-۵: ١(فرمانده قوم شد 
و نيز هنگامی که بعد از آن شکست ناگوار دوباره به عای ) ۶:٢(

های خدا در کسب پيروزی باعث دلگرمی و  وعده) ١:٨(يورش برد 
از ”پيوست زيرا   میهای خدا تمامًا به تحقق وعده. شهامت او بودند

 شاهان پاد١(“ يک سخن به زمين نيفتاد... های نيکو تمامی وعده
۵۶:٨.(  

 مرده است و يوشع ايمان خود را با ،ايمان بدون عمل .تدبير جنگی
او و سربازانش تمامی . بکار بردن يک تدبير عاقالنه به اثبات رسانيد

ای دشمن را ی ناگهانی نيروه شب را در راه بودند و با يک حمله
 او از اين استراتژی در حمله به عای استفاده کرده بود ،غافلگير کردند

روی  پيمودن مسافت جلجال تا جبعون مستلزم يک پياده). ٣: ٨(
 اما يوشع سربازان خود را سازماندهی ،طوالنی در مسيری دشوار بود

ترديدی . کرد و تا جايی که ممکن بود با سرعت عازم آن محل شد
که سربازان او وقتی به محل رسيدند بسيار خسته بودند ليکن نيست 

چه عاملی سربازان را به . خداوند با ايشان بود و آنها را پيروز گردانيد
ی خدا ايمان داشتند و  کرد؟ آنها به وعده رفتن و ادامه دادن تشويق می

  .دانستند که پيروزی ايشان تضمين شده است می

زرگ تگرگ از آسمان و هالک کردن های ب خدا توسط بارش دانه
زمانبندی . ی اسرائيل را ياری کرد  سربازان خسته،لشگريان دشمن
ی بزرگتر اين بود   اما معجزه، در نوع خود معجزه بود،بارش تگرگ

 خدا از .کرد صرفًا نيروهای دشمن را هالک میهای تگرگ  که دانه
قوم خود ای که در انبار خود داشت برای خيريت  ويژه“ مهمات”

ی  وقتی قوم خدا از خواست و اراده). ٢٣-٢٢: ٣٨ايوب (استفاده کرد 
“ ستارگان در آسمان” حتی ، همه چيز در اين عالم،کنند او اطاعت می

آنگاه که از خواست او . کنند به نفع ايشان کار می) ٢٠:۵داوران (
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برای داشتن ( همه چيز بر ضد ما عمل خواهد کرد ،کنيم ناطاعتی می
اول را مطالعه  فصل  کتاب يونس،يری واضح از اين حقيقتتصو
  .) کنيد

ی طوالنی شدن  ی بارش تگرگ قابل مقايسه با معجزه معجزه .دعا
و توانست جنگ را به پايان رساند روز نيست که طی آن يوشع 

مردان او خسته بودند و . پيروزی کامل بر دشمنان را بدست آورد
شد دشمن   اگر هوا تاريک می،ندای بزرگ را به دوش داشت وظيفه
يوشع برای آنکه بتواند پيروزی وعده داده شده از . توانست بگريزد می

طور کامل بدست بياورد به عملکرد خاص خدا نياز  سوی خدا را به
  . داشت

. اين آخرين و بدون شک بزرگترين معجزه در کتاب يوشع است
ا به طريقی  دعا کرد و خد،يوشع برای حمايت شدن از سوی خدا

اين واقعه از سوی کسانی که . انگيز به او پاسخ داد عجيب و حيرت
کنند و مالک نگرش آنها صرفًا حقايق علمی  حقيقت معجزه را انکار می

چطور امکان دارد که ”پرسند  آنها می. باشد به زير سؤال رفته است می
 تر  را طوالنیروز متوقف کرده و را زمينی  ُکرهخدا حرکت وضعی 

نظمی پديد  آنکه در نظم کواکب و سيارات اغتشاش و بی کرده باشد بی
 طور طبيعی بهاند که  از قرار معلوم آنها فراموش کرده“ آمده باشد؟

کند بدون آنکه نظم  طول مدت روز در نقاط مختلف جهان تفاوت می
 بامداد در ٢برای مثال يک بار من در ساعت . آشفته شود،سيارات

  ! خواندم  روزنامه میير تابش خورشيددر زکشور نروژ 

 که باشد چگونه توضيح ای هر معجزه حال ،شما يک معجزه را
هيچ امری برای خدا : ترين پاسخ همانا پاسخ ايمان است دهيد؟ ساده می

شب و روز به خدا ) ٢٧و١٧: ٣٢ارميا (مشکل نيست چون او خداست 
ست خدمتگزار او و هر آنچه او آفريده ا) ١۶:٧۴مزمور (تعلق دارند 



 ١٤٩..... ما دشمن را ديده بوديم، 

 يوشع نبوده ١٠ فصل ی مذکور در اگر خدا قادر به انجام معجزه. هستند
ی ديگری هم نخواهد بود و عمًال  معجزههيچ  پس قادر به انجام ،است

زندانی مخلوقات خويش و ناتوان از بکار بردن يا معلق کردن قوانينی 
ن خدايی من برای ايمان داشتن به چني. است که خود وضع نموده است

  .دچار مشکل خواهم بود

آرچر از کارشناسان متخصص در عهدعتيق به عبارت . ال. گليسون
کند و توضيح   اشاره می١٣ی  در آيه“ به فرو رفتن تعجيل نکرد”
است نه توقف “ تأخير حرکتی”دهد که اين آيه نشانگر وجود يک  می
نی از جای خورشيد ساکن نايستاده بود که بعد يکباره و ناگها ١.کامل

خود حرکت کرده و غروب کند بلکه حرکت آن با تأخير انجام شد و 
خدا خورشيد و ماه را نگاه . بنابراين طول مدت روز افزايش يافت

داشت و چرخش زمين را کندتر کرد و لذا خورشيد به آهستگی غروب 
چنين روندی موجب هرج و مرج يا آشفتگی در نظام سيارات . کرد

  . نخواهد شد

ی حصل از اين ديدگاه چنين است که خورشيد و ماه در  يجهنت
 که روز چنين به نظر رسيدموقعيت طبيعی خود باقی ماندند و تنها 

تر شده بود چون خدا به طريقی باعث شد که تابش نور آنها  طوالنی
و “ ايستاد” دو بار تأکيد کرده است که خورشيد ١٣ی  اما آيه. ادامه يابد

الزم نيست ما اين افعال را به . “توقف نمود”د ماه گوي يکبار نيز می
عنوان يک موقعيت ثابت و دايم تشريح کنيم بلکه فقط نشانگر آغاز 

شان متوقف کرد و  خدا خورشيد و ماه را در مسير. ی خدا هستند معجزه
 و در نهايت ،آنگاه غروب تدريجی خورشيد و طلوع ماه را کنترل کرد

ه تابش نور آفتاب به مدت بيشتری نسبت تمام اين عوامل موجب شد ک
  .به روال عادی ادامه يابد
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ی   حالت شعری دارند و از کتاب ناشناخته١۵-١٣از آنجا که آيات 
برخی دانشجويان ) ٨:١ سموئيل ٢ک .ن(ياشر نيز نام برده شده است 

گويند که خدا  اينها می. کنند مقدس اين آيات را نمادين توصيف می کتاب
نی به سربازان اسرائيل کرد به نحوی که کار دو روز را کمک فراوا

اما لحن گفتار يوشع بيشتر شباهت به . در يک روز به انجام رسانيدند
 لذا در تشريح آنچه ،خواهد تا مداخله کند دعا دارد که طی آن از خدا می

اتفاق افتاد نبايد تصور شود که مشغول خواندن گزارشی از يک 
  .کارشناس متخصص هستيم

ی معجزه شانه خالی  چرا سعی داريم به نحوی از صحبت در باره
طور حتم نه به اين خاطر که  کنيم؟ بدنبال اثبات چه چيزی هستيم؟ به

 يا بايد ايمان داشته باشيم که خداوند ،ما! دانيم خود را داناتر از خدا می
 به تواند هر کاری را انجام دهد و يا از آن دسته مسيحيانی باشيم که می

 تولد ،مقدس  که در اين صورت الهامی بودن کتاب،معجزه اعتقاد ندارند
بدون . ايم از باکره و رستاخيز جسمانی عيسی مسيح را به کنار گذاشته

ی بسياری  تواند موجب طرح سؤاالت صادقانه معجزه میماهيت ترديد 
 اما برای يک ايماندار خاضع و فروتن هيچ جايی برای سؤال در ،باشد
ذهنيتی که ”: لوييس نوشت. اس.سی. معجزه وجود نداردواقعيت رد مو
 کردن بدنبال جايگزين دنبال مسيحيت بدون معجزه است در واقعه ب
   ٢“. به عوض مسيحيت است‘مذهب صرف’

دهم يوشع  فصل  در٢١و١۵در نگاه اول ممکن است شما بين آيات 
دوگاه خود در چرا سپاه يوشع بايد به ار. ناهماهنگی و تضاد ببينيد

گشتند در حالی که جنگ هنوز به پايان نرسيده بود؟  جلجال برمی
 را به عنوان تکميل نقل قول از ١۵ی  بهترين پاسخ اين است که آيه

اردوی .  شروع شده بود١٣ که از قسمت دوم آيه ،کتاب ياشر بدانيم
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 ١٥١..... ما دشمن را ديده بوديم، 

کنترل موقتی اسرائيل در َمِقيَده بر پا شده بود و سپاه يوشع تا زمانی که 
بخش مرکزی کنعان را بدست نگرفته بودند به اردوی جلجال 

  .نگشتند باز

  

در پايان يک  ).٢٨-١۶: ١٠(خواند  يوشع سربازان خود را فرا می
ی تهور   يوشع همايشی عمومی ترتيب داد تا روحيه،انگيز نبرد شگفت

فتوحات قبلی موجب تسلط آنها بر . و شهامت سربازانش را ارتقا بخشد
های  مرکزی کنعان شده بود اما از اين پس با مبارزاتی در قسمتبخش 

تدبيری “ بندی و تصرف تقسيم”. جنوبی و شمالی فلسطين روبرو بودند
خواست به مردان  يوشع می. کرد  آن عمل میبود که يوشع بر اساس
 فتح و پيروزی بر آن سرزمين را بديشان ،خود يادآور شود که خدا

  .بخشيده است

 برد که پنج پادشاهی که دشمنش بودند در غاری به دام يوشع پی
 پس تصميم گرفت که به طور موقت آنان را رها کند و ،اند افتاده

 به عنوان ٢٠ی  ی نبرد ترغيب کرد که در آيه سربازان خود را به ادامه
معدودی از . شرح داده شده است“ کشتن ايشان به کشتار بسيار عظيم”

 از مهلکه گريخته و به شهرهای حصاردار سربازان دشمن توانستند
شدند و  اما آن شهرها نيز باالخره تصرف و نابود می. پناهنده شوند

  . برای فراريان هيچ اميدی وجود نداشت

به احتمال زياد آنها روز بعد به اردوگاه خود بازگشتند و يوشع 
 بر فرمان داد که پادشاهان را از غار بيرون آورده و آنها را با صورت

بار بيانگر پيروزی کامل يوشع بر  اين حالت خفت. زمين بخوابانند
. اما اين پايان کار نبود. ايشان و بسته شدن طومار زندگی آنها بود

يوشع به سرداران سپاه خود دستور داد که پای خود را بر گردن اين 
کرد بلکه   که نه تنها پيروزی بدست آمده را تأييد می،پادشاهان بگذارند

های آينده بود که خدا به قوم خويش  طور نمادين حاکی از پيروزی هب
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پادشاهان کشته شدند و اجساد آنها تا هنگام غروب بر پنج . کرد عطا می
سپس يوشع دستور داد که اجساد را از دار پايين آورند . دار آويخته شد

و در همان غاری که مخفيگاه ايشان بود بياندازند و مدخل ورودی غار 
اين توده سنگ نيز يادبود ديگری در آن زمين بود .  با سنگ بپوشانندرا

  .داد که بر قدرت و پيروزی خدا شهادت می
، بايد موجب شور و هيجان سربازان شده ٢۵ی  سخنان يوشع در آيه

بخش خدا خطاب به خود او   بازتاب سخنان تسلی،عبارات يوشع. باشد
از آنجا که ). ٩-۶: ١(بود بود که در آغاز تصدی رهبری به وی گفته 

توانيم اين سخنان او را به   ما می،ی عيسی مسيح است  نمونه،يوشع
عيسی تمامی دشمنان خود را مغلوب کرده . مسيح و قوم او نسبت بدهيم

است و يک روز باز خواهد آمد تا ايشان را برای هميشه از ميان 
کنند  میمهم نيست که چقدر بر عليه خدا شورش و عصيان . بردارد

چرا که دشمنان خداوند ما صرفًا در زير پای او ) ٣-١: ٢مزمور (
توسط مسيح ). ٢۵:١۵ قرنتيان ١؛ ١: ١١٠مزمور (قرار دارند 

توانيم پيروزی را بدست آورده و پا بر گردن دشمن خود بگذاريم  می
  ).٢٠:١۶روميان (

ر هنگامی که کليت رويداد جبعونيان و يوشع را مورد بازبينی قرا
 اما ، اگر چه هيچ کمکی از شما برای آنان ساخته نيست،دهيد می

اين وقايع از يک سو به ما . هوشياری توأم با شهامت را فرا بگيريد
 ما را ،کنند که هوشيار و در دعا بيدار باشيم مبـادا که دشمن گوشزد می

که در اين صورت . فريب بدهد تا بر حسب ديدار رفتار کنيم نه به ايمان
ميمات اشتباه خواهيــم گرفت و خود را وارد تعهداتی خطر آفرين تص
خدا قادر است که : و از سوی ديگر پيام تسلی و تشويق دارند. کنيم می

اين سخن به معنای . حتی اشتباهات ما را به خير و برکت تبديل کند
 بلکه وقتی شما در ،مباالتی ما نيست احتياطی و بی توجيهی برای بی



 ١٥٣..... ما دشمن را ديده بوديم، 

 مانع يأس و عامل ، و قوم او کوتاهی و اهمال کرده باشيدی خدا باره
  .دلگرمی و تشويق شما است

 حنا يو١(“  ايمان ماست،ای که دنيا را مغلوب ساخته است غلبه”
۴:۵.(  





  ميان پــــــرده
  ٢۴: ١٢ الی ٢٩: ١٠يوشع 

  

ای از فتوحات اسرائيل در بخش  اين قسمت از کتاب يوشع خالصه
کنعان است و با ) ١۵-١: ١١(و بخش شمالی ) ۴٣-٢٩: ١٠(جنوبی 

 مغلوب ،ذکر اسامی شماری از پادشاهانی که در جنگ با اسرائيل
ی اين  احتماًال نقشه). ٢۴: ١٢ الی ١۶: ١١(رسد  اند به پايان می شده

ی   پس هنگام مطالعه،مقدس شما موجود است فتوحات در انتهای کتاب
  .  کنيداين فصول از کتاب يوشع به آن مراجعه

اين خدا بود که ايشان را : دو نکته مهم در اين گزارش وجود دارد
 ديگر اينکه يوشع در ،)٨و۶: ١١ ۴٢و٣٢و ٣٠: ١٠(کرد  پيروز می

 دشمنان را نابود ،اطاعت از خدا بر حسب فرمانی که موسی داده بود
تنها مورد استثنا مربوط به جبعون ). ٢٠و١۵و١٢و٩: ١١(کرد  می
  .است

نگی يا استراتژی يوشع عبارت بود از حرکت عرضی در تدبير ج
در زمين کنعان و تقسيم کردن آن به دو بخش و سپس تسخير شهرهای 

ی غافلگيرانه  او بيش از يکبار با حمله. جنوبی و بعد شهرهای شمالی
و در تمام اين امور همواره ) ٧: ١١ و٩: ١٠(بر دشمن تاخته بود 

؛ ١: ٨؛ ٩: ١(طمينان خاطر او بودند های خدا موجب دلگرمی و ا وعده
١١ :۶.(  

ها و اراضی کم ارتفاع را   گزارش نبرد در تپه٣۵-٢٩: ١٠در آيات 
. شود ی نبرد به کوهستان کشيده می  صحنه٣۶ی   اما در آيه،خوانيد می

رغم برتری قوای نظامی قادر به شکست  اتحاد پادشاهان شمالی علی
  ).٩-١: ١١(سربازان يهودی نبود 
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 به زمانی در حدود هفت ١٨ی  در آيه“ روزهای بسيار”عبارت 
) ١۴:٢تثنيه (در زمان گناه اسرائيل در قاش برنيع . سال اشاره دارد

 سال از هنگام عبور قوم ٣٨ اکنون ،)٧:١۴يوشع ( ساله بود ۴٠کاليب 
و زمانی که فتوحات اسرائيل به پايان رسيد . از رود اردن گذشته بود

رسيم  و بنابراين به اين نتيجه می) ١٠:١۴يوشع (داشت  سال ٨۵کاليب 
  .که جنگ بايد حداقل هفت سال به طول انجاميده باشد

 مردمی درشت اندام و از نسل عناق ٢٢-٢١: ١١عناقيان مذکور در 
اعداد (ايمان شده بودند  بودند که باعث وحشت آن ده نفر جاسوس بی

ای شناسايی کنعان دو نفر از آن کسانی که بر). ٣٣و٢٨و٢٢: ١٣
 ،ی هيبت بنی عناق اعزام شده بودند يعنی يوشع و کاليب از مشاهده

. هراسان نشدند و به قدرت خداوند برای کسب پيروزی توکل کردند
: ١۴ و پيروزی کاليب در ٢٢-٢١: ١١پيروزی يوشع بر عناقيان در 

  .  ثبت شده است١۵-١٢

توان توضيح  ی را به سادگی م١:١٣ و ٢٣:١١تضاد ظاهری ميان 
يوشع و سپاهيان او با انهدام شهرهای کليدی و جميع سکنه و . داد

آنها تمامی شهرهای .  بر تمامی زمين تسلط يافته بودند،پادشاهان آنها
ی مردمان و رؤسای ايشان را قتل عام  کوچک را تسخير و کليه

 بلکه به حدی پيش رفتند که قدرت دشمنان را در هم شکسته و ،نکردند
هنگامی که اين کار انجام شد و . سلط خود را بر آن زمين اثبات کردندت

 يوشع توانست ميراث هر يک از اسباط را ، آرام گرفت،زمين از جنگ
 و هر سبط در درون قلمرو خود بر ساکنان باقی ،بديشان واگذار کند

حتی بعد . کردند ای که هنوز در آنجا سکونت داشتند حکمرانی می مانده
شت يوشع و سرداران او هنوز زمين بسياری برای تصرف از درگذ

  ).٣-١داوران (کردن باقی مانده بود 



 ١٥٧پرده  ميان

 اين ، اسامی سی و سه پادشاه ذکر شده است١٢ فصل در يوشع
شود که در شرق رود اردن  فهرست با نام سيحون و عوج آغاز می

قرار داشتند و قلمرو ايشان بدست اسرائيل و تحت رهبری موسی فتح 
شانزده پادشاه در نبردهای ). ٣۵-٢١: ٢۵١؛ اعداد ۶-١: ١٢(بود شده 

 و ١۶-٩ آيات ١٢ فصل بخش جنوبی مغلوب شدند که اسامی آنها در
  .  ذکر شده است٢۴-١٧ آيات ١٢ فصل پانزده پادشاه شمالی در

ی تقسيم عملی زمين ميان اسباط قرار داريم  اکنون ما در آستانه
ا حقايقی روحانی روبرو خواهند کرد که که ما را ب) ٢١-١٣های  باب(

نياز داريم آنها را فرا بگيريم و جهت کسب ميراث روحانی خود در 
  . مسيح عيسی بکار ببريم

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  





  دهم درس 

  !اين زمين به ما تعلق دارد
  ٢١-١٣ یها  فصل يوشع

  
يوشع با موفقيت نخستين بخشی از مأموريت الهی خود را به پايان 

  شان دشمنان را مغلوب ساخته و کنترل زمين و شهرهای: انيده بودرس
اکنون زمان آن رسيده بود که قسمت ). ۵-١: ١(را بدست گرفته بود 

دوم اين مأموريت را انجام دهد و زمين را تقسيم کند تا هر سبط نصيب 
مند  خود را از ميراث موعود بيابد و از آنچه خدا بديشان داده بود بهره

  ). ٣۵-٣۴ ؛ اعداد ۶:١٣(شود 

 پنجاه مرتبه تکرار شده است که ،ميراثعبارت  فصل در اين ُنه
درآورده تحت تملک يهوديان زمين خود را . ی بسيار مهمی است واژه
نکرده بودند به آن صورت که در تصاحب آنها زمين خود را . بودند
دند  کرده بوخريداریکردند و نه آن را  ی غنايم جنگی عمل می باره

 که تنها مالک حقيقی ،خداوند. چنانکه در معامالت تجاری مرسوم است
خدا به ايشان فرموده بود .  آن زمين را به قوم خود اجاره داده بود،است
زمين به فروش ابدی نرود زيرا زمين از آن من است و شما نزد ”که 

تصور کنيد که شما ). ٢٣:٢۵ يانالو(“ من غريب و مهمان هستيد
  !ای مانند خدا داريد هصاحبخان

خواست صرفًا اطاعت اسرائيل از شريعت او  که خدا می“ ای اجاره”
 خدا را تکريم ،ها و اطاعت خود تا زمانی که آنها با پرستش. بود
شان حاصلخيز بود وبا   زمين،داد  او نيز ايشان را برکت می،کردند می

رکت و لعنت هنگامی که اسرائيل ب. زيستند همسايگان خود در صلح می
 در واقع ،را پذيرفت) ٣۵-٣٠: ٨يوشع (در کوه جرزيم و عيبال 
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مالکيت . شود شناخته می“ عهد فلسطين”شرايطی را تقبل کرد که با نام 
مالکيت و آنها بر زمين کامًال طبق فيض خدا بود؛ ليکن تداوم اين 

منوط به فرمانبرداری و اطاعت آنان از خدا مندی از نعمات آن  بهره
 ؛ تثنيه ٢۶جهت پی بردن به جزييات عهد فلسطين به الويان (شد  می
  ). مراجعه کنيد٣٠-٢٧

 و اگر اسرائيل براستی خدا ،ای از محبت خدا بود زمين موعود هديه
 ،کرد و در استفاده از زمين او داشت از او اطاعت می را دوست می

تأسفانه اما م). ٣٩ -٣٧: ۴تثنيه (طلبيد  خوشنودی و رضايت او را می
تدريج از خدا نااطاعتی کردند و از رعايت شريعت او سرپيچی  آنها به

  . مجازات کرد،نمودند و خدا نيز ايشان را با تبعيد به زمين بابل

ی مهم انجام شد؛ و در هر يک از  بندی زمين در چهار مرحله تقسيم
اين مراحل شما با دروس روحانی روبرو خواهيد بود که امروز برای 

مندی از ميراث روحانی خود در مسيح هستند   خدا که خواهان بهرهقوم
ی  ها از نقشه کنم در حين مطالعه اين باب پيشنهاد می. کاربرد دارند

شان مشخص  کنعان که در آن حدود و ثغور دوازده سبط و شهرهای
  .شده باشد، استفاده کنيد

  

  )١٨: ١٧ــ ١: ١٣يوشع ( در جلجال بندی تقسيمــ ١
.  جلجال مرکز عملياتی اسرائيل بود، مدت تسخير کنعاندر طول
ی اجتماع را به شيلوه منتقل کرد   اردوی اسرائيل و خيمه،بعدها يوشع

  ). ١:٨( مهمتر از جلجال بود ،که به لحاظ موقعيت
دانيم که يوشع در اين مقطع از تاريخ اسرائيل  طور دقيق نمی ما به

 ٨۵کاليب . داشته باشد کصد سال  اما بايد نزديک به ي،چند ساله بوده
و از قرار معلوم يوشع به لحاظ سن از او بزرگتر ) ١٠:١۴(ساله بود 



 ١٦١اين زمين به ما تعلق دارد 

و رويدادهای مشروح در ) ٢٩:٢۴( سال عمر کرد ١١٠يوشع . بود
  . ی ده ساله را شامل باشد تواند يک دوره ی پايانی کتاب می نيمه

 العازر کاهن . آمده است٢-١: ١۴بندی قلمرو اسباط در  روش تقسيم
در حضور ) ٢٩-١٣: ١٣اعداد ( يوشع و بزرگان هر سبط ،اعظم

امثال (ی خدا را طلبيدند  کشی کردند و از اين راه اراده خداوند قرعه
 ،هنگامی که يوشع اردوی اسرائيل را به شيلوه منتقل کرد). ٣٣:١۶

  ).٧-١: ١٨(روش کار تغيير يافت 

  

 جاد و ،رؤبين ).٣٣-١ :١٣( در بخش شرقی اردن دو سبط و نيم
نصف سبط منسی توافق کردند که پيش از بازگشت به حدود خود در 

). ٣٢اعداد (شرق اردن برای فتح زمين با ساير اسباط همکاری کنند 
آنها حدود خود را در خارج از مرز کنعان خواسته بودند چون آن 

و نيم از قرار معلوم اين دو . پروری بسيار مناسب بود منطقه برای دام
کردند که در خارج از حدودی که خدا  سبط هيچ احساس نگرانی نمی

موسی بزرگوارانه و از روی . برايشان تعيين کرده بود زندگی کنند
لطف با انتخاب آنها موافقت کرده بود و اجاز داد که در آنسوی اردن 

خوانيم متوجه  بيست و دوم کتاب يوشع را می فصل وقتی. ساکن شوند
ی انتخابی آنها برای دامپروری مناسب بود  ه اگر چه منطقهشويم ک می

  .دنبال داشت شان به اما مشکالت فراوانی برای فرزندان

کنعان يهوديان در ميان “ طرف ی بی منطقه”اين اسباط مبدل به يک 
ی انتخابی  البته منطقه.  بنی عمون شدندموآب و مانند پرستی و ملل بت

ه لحاظ حمالت نظامی و از نظر نفوذ آنها موجب شده بود تا هم ب
 و اين امر بتدريج ،پذير باشند  بسيار آسيب،پرستی و شرک فرهنگ بت

حدود ). ٢۶-٢۵: ۵ تواريخ ١(آنها را به انحطاط و سقوط کشانيد 
 نيمی از سبط منسی در شمال ،)٢٣-۵ :١٣يوشع (رؤبين در جنوب 

  . تعيين شد) ٢٨-٢۴: ١٣(و جاد در ميان ايشان ) ٣٢-٢٩: ١٣يوشع (
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به آن . نباشيد“ بينابين يا مرزنشين”ايماندار . درس اول
تان در نظر گرفته است وارد شويد و  ميراثی که خدا برای
 خواهد برگزيد  مارایميراث ما را ب”. از آن لذت ببريد

مزمور (“ دارد يعنی جاللت يعقوب را که دوست می
 همواره ی خدا در کمال محبت الهی اوست و اراده). ۴:۴٧

  .خواهد برای ما بهترين را می

  

 اشاره به ،ی رؤبين در جوار موآب مسکن گرفته بود از آنجا که قبيله
؛ ٢٣-٢٢: ١٣يوشع (رسد  نظر می سرنوشت بلعام در اينجا منطقی به

زمانی که بلعام متوجه شد خدا نفرين او را به برکت ). ٢۵-٢٢اعداد 
که با يهوديان از در دوستی وارد  به باالق پيشنهاد کرد ،سازد مبدل می

پيامد اين . های مذهبی موآبيان دعوت کند شود و آنها را به يکی از جشن
کار چنين بود که برخی از مردان يهود حکم خدا را زير پا گذاشتند و با 

وقتی شيطان نتوانست در قالب شير غّران . زنان موآبی ازدواج کردند
 اسرائيليان را ،طريق مار وارد شد به) لعنت کردن اسرائيل(موفق شود 

  .شان را بسوی دامی شريرانه کشانيد اغوا کرد ومردان

ها چهار مرتبه ذکر شده که الويان هيچ نصيبی از آن  در اين باب
چرا که خدا ) ٧:١٨؛ ۴-٣: ١۴؛ ٣٣و١۴ :١٣يوشع (زمين نداشتند 

 سهم کاهنان). ١٨؛ اعداد ٩-٨: ١٠؛ ٨-١: ١٨تثنيه (ميراث ايشان بود 
 و با الويان در تقسيم ده يک و ،کردند ها دريافت می خود را از قربانی

  . هدايايی که مردم موظف بودند بياورند شراکت داشتند

از يک جنبه خدا . اما ساير مسايل مربوط به سبط الوی بود
ای موجب پريشانی يا انحراف افکار کاهنان و  خواست وظايف قبيله نمی

يل بود که آنها کامًال خود را وقف خدمت وی کنند  او ما،الويان باشد
و از سوی ديگر خدا انتظار داشت که آنها ) ۴:٢ تيموتائوس ٢ک .ن(

باشند و “ نور و نمک”کنند و در ميان مردم  در زمينی که زندگی می



 ١٦٣اين زمين به ما تعلق دارد 

شمعون و الوی در تحقق . از همين رو شريعت را به آنها تعليم داد
تدريج  و شمعون به) ٧-۵: ۴٩و٣۴ش پيداي( سهيم بودند ،نبوت يعقوب

  .بخشی از يهودا شد

  

قبايل  ).١٨:١٧ الی ١: ١۴(در بخش غربی اردن و نيم سبط دو 
 ۶: ١۴( جنوب بودند از يهودا در قسمتبعدی که ساکن شدند عبارت 

و نيمی از ) ١٠-١: ١۶(افرايم در بخش ميانی کنعان ) ۶٣: ١۵الی 
  ).٨-١: ١٧( سبط منسی در شمال 

و يکی از دو ) ٣٠:١٣اعداد ( آنجايی که کاليب از سبط يهودا از
 مقدم بر سايرين سهم خود را از ميراث ،جاسوس وفادار به خداوند بود

يوشع که دومين فرد وفادار در ميان ). ١۴-۶: ١۴يوشع (موعود يافت 
-۴٩: ١٩( آخر از همه نصيب خود را دريافت کرد ،جاسوسان بود

 را که چهل و پنج سال قبل به آنها گفته بود کاليب سخنان موسی). ۵١
 که آنها ،)٣۶-٣۴: ١؛ تثنيه ٣٠و٢۴: ١۴اعداد (به يوشع يادآور شد 

ماندند و ميراث خويش را  بايد تا بعد از دوران سرگردانی زنده می
اين وعده به يوشع و کاليب دلگرمی و شادی . آوردند بدست می

  .تحمل کنند و منتظر باشندبخشيد تا بتوانند ايام سرگردانی را  می

  

! در سفر روحانی شهامت خود را حفظ کنيد. درس دوم
هر برکت ”ايد و  شدهميراث خود در مسيح شما وارث 

افسسيان (توانيد در اختيار داشته باشيد  را می“ روحانی
فساد و پر جاللی برای شما نگاه  چون ميراث بی). ٣:١

 ، نگاه کنيدپس به جلو) ٣:١ پطرس ١(داشته شده است 
  !ها هنوز در راه هستند بهترين
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ی ساده و راحت  ا دنبال وظيفه  اما به،کاليب هشتاد و پنج سال داشت
او از يوشع درخواست کرد که . باشد نبود“ پيرد مرد”که مناسب يک 

ی کوهستانی بنی عناق را به او بدهد تا آنجا را فتح کرده و  منطقه
دانست  ت او در خداوند بود و میقو! شهرهای بزرگش را تسخير کند

رمز زندگی پيروزمند کاليب در . که خدا هرگز او را رها نخواهد کرد
: مقدس تکرار شده است عبارتی است که شش مرتبه در طول کتاب

“ زيرا که يهوه خدای اسرائيل را به تمامی دل پيروی نموده بود”
- ٨: ١۴ ؛ يوشع٣۶:١؛ تثنيه ١٢:٣٢ و٢۴: ١۴؛ اعداد ١۴:١۴يوشع (
 يوحنا ١(کاليب يک فاتح بود چرا که بر يهوه ايمان و اعتماد داشت ). ٩

۴:۵.(  

  

ما هيچگاه آنقدر پير نيستيم که نتوانيم با . درس سوم
.  پيروزی جديدی را در قدرت خداوند کسب کنيم،ايمان

ها را  توانيم مانند کاليب کوه اگر کامًال پيرو خدا باشيم می
مهم نيست . يبت را مغلوب سازيمفتح کنيم و دشمن پره

 توکل کردن و خدمت ،چقدر از سن و سال ما گذشته است
  .نمودن خدا هرگز بازنشستگی ندارد

  

بينيم که کاليب در تدارک برای نسل آينده   می١٩-١٣: ١۵در يوشع 
ی او را به  ی کاليب بخشی از ايمان متهورانه عتنييل برادرزاده. است

: ٣داوران (عدها داور اسرائيل در آن زمين شد عتنييل ب. ارث برده بود
ايمان کاليب حتی بر دختر او تأثير کرده بود چرا که ابتدا ). ١١-٧

های آب را برای آبياری  دخترش با ايمان از او مزرعه و سپس چشمه
اش گرانبهاتر از ميراثی  الگوی ايمان کاليب برای خانواده. طلب کرد

  .بود که به ايشان بخشيد
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 ، نسل امروز بايد به فکر نسل فردا باشد.س چهارمدر
. نه تنها در امور مادی بلکه بيش از همه در ابعاد روحانی

 کالم خدا بايد در ترغيب و تشويق نسل “آور مقدسين نام”
 ،جوان به اعتماد بر خداوند و پيروی از او با تمامی دل

  .نمونه و الگوی ايمانداران باشند

  

 ۶٣-٢١: ١۵ و ١٢-١: ١۵قبيله يهودا در ی  ملکيت باقی مانده
 تعداد شهرها را بيست و ُنه ٣٢ی  دانيم چرا آيه نمی. گزارش شده است

احتمال . اعالم کرده در حالی که از سی و شش شهر اسم برده است
در . دارد که اسامی برخی روستاها نيز در اين فهرست وارد شده باشد

طور کامل تصرف  ورشليم را بهی يهودا نتوانسته بود ا آن زمان قبيله
طور موقت در اختيار گرفتند  اما مدتی بعد آنجا را به) ۶٣:١۵(کند 

و سپس داود آن شهر را به تصرف دايم در آورد و مبدل ) ٨:١داوران (
  ).١٠-۶: ۵ سموئيل ٢(به پايتخت خود نمود 

طور مخصوص او   که يعقوب به،افرايم و منسی پسران يوسف بودند
از آنجا که سبط الوی هيچ ). ٢۶-٢٢: ۴٨پيدايش (داده بود را برکت 

قلمرو مشخصی نداشت پس دو سبط افرايم و منسی باقی ماندند و 
ترتيب تولد آنها بر طبق پيدايش . ١دوازده سبط اسرائيل را تکميل کردند

بوده است “ منسی و افرايم”صورت  به) ١: ١٧و۴: ١۶ و يوشع ۴٨:١(
خدا تولد نخستين ما را رد ). ۵:۴٨پيدايش (داد اما يعقوب آن را تغيير 

او هابيل را پذيرفت و قاين را . بخشد کند و تولدی دوباره به ما می می
 او يعقوب ، او اسماعيل را رد کرد و اسحق را پذيرفت،مردود شمرد

  . را قبول کرد و عيسو را طرد نمود

                                                 
سبط الوی نيز توسط خدا . ای به نام يوسف وجود نداشت  قبيله،در ميان اسباط اسراييل 1

عنوان دو سبط در ميان اسباط اسراييل محسوب  بنابراين دو پسر يوسف به. جدا شده بود
  م. شدند
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ا دختران شد ام  اوالد پسر وارث امالک و زمين می،در قوم اسرائيل
ی ميراث ايشان با سايرين تمايزی  َصُلفحاد درخواست کردند که در باره

اين دختران نيز ). ١١-١: ٢٧؛ اعداد ۶-٣: ١٧(وجود نداشته باشد 
مانند دختر کاليب با ايمان و شهامت جلو رفته و ميراث خويش را 

  .طلبيدند و حتی قانون شريعت را تغيير دادند

  

رد که تمام مردم در ميراث  خدا دوست دا.درس پنجم
“ کنيد سؤال نمینداريد از اين جهت که ”او سهيم باشند 

در عيسی مسيح تمامی ايمانداران اعضای ). ٢:۴يعقوب (
هيچ ) ٢٩-٢۶: ٣غالطيان (يک بدن و وارثان خدا هستند 

چيزی از تولد اوليه و جسمانی شما نبايد مانع از بدست 
  .ح داريد بشودآوردن تمامی آنچه که در عيسی مسي

  

دچار مشکل بود ) افرايم و منسی(يوشع در ارتباط با پسران يوسف 
! چرا که شکايت داشتند که خدا سهم کافی از زمين را به آنها نداده است

توانيد تکبر را در کالم ايشان ببينيد که  شما می). ١٨-١۴: ١٧يوشع (
شخصًا آنها آيا يعقوب . هستند“ قوم بزرگ”دهند که  به يوشع تذکر می

را نپذيرفته و برکت مخصوص نداده بود؟ و آيا ايشان براستی کثير و 
نبود؟ آنان ) ٨:١٣اعداد ( خود از تبار افرايم ،بزرگ نبودند؟ آيا يوشع

  . افراد خاصی بودند که استحقاق برخوردی خاص را داشتند

 مقايسه ٣۵-٣۴: ٢۶ را با ٣۵-٣۵: ١اگر آمار مذکور در اعداد 
جه خواهيد شد که تبار يوسف با رشد جمعيت روبرو بوده و از کنيد متو
 نفر از ٨٠٠٠ نفر افزايش يافته است هرچند که ٨۵‚٢٠٠ به ٧٢‚٧٠٠

ی ديگر نيز بعد از  تعداد نفرات شش قبيله. آمار افرايم کاسته شده بود
بنابراين رشد جمعيت تنها متعلق به . آخرين سرشماری افزايش يافته بود

  .ف نبودفرزندان يوس
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 فرصت ،يوشع به برادران خود گفت که اگر قوم بزرگی هستند
 ،او به آنها اجازه داد که مانند کاليب! دارند ادعای خود را ثابت کنند
ی کوهستانی را برای خود تصاحب  ا دشمنان را شکست داده و منطقه

مردم قبايل افرايم و منسی نه . انتقاد و تکبر آنان ارزشی نداشت! کنند
و حتی داود ) ٣-١: ٨داوران ( ها برای يوشع که بعدها برای جدعون تن
زيرا هر جايی که حسد ”. آفرين بودند نيز مشکل) ۵-١: ٢٠ سموئيل ٢(

يعقوب (“ باشد  در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می،و تعصب است
١۶:٣.(  

  

خود باليدن که با ايمان  نه با غرور و به .درس ششم
. شده و قلمروهای جديد را بدست آوريدتوانيد پبروز  می

زنند کمتر عمل  گاهی اوقات کسانی که زياد حرف می
  .کنند می

  

  )۵١:١٩ ـــ ١: ١٨يوشع ( در شيلوه بندی تقسيمــ ٢
 العازر و ،کشی با نظارت يوشع طريق قرعه های پنج قبيله از  زمين

شع سپس يو.  در جلجال تعيين شده بود،بزرگان دوازده سبط اسرائيل
اردوی اسرائيل را به شيلوه در قلمرو افرايم منتقل کرد جايی که 

ی اجتماع تا زمان داود در آنجا قرار داشت و سپس توسط او به  خيمه
فرمان جابجايی را يوشع بايد از ). ۶ سموئيل ٢(اورشليم برده شد 

خداوند دريافت کرده باشد چون در غير اين صورت او چنين کاری 
شيلوه از يک مرکزيت خاص و مناسب ). ٧-۵: ١٢ تثنيه(کرد  نمی

  .برای تمامی اسباط برخوردار بود

 و از قرار معلوم آنها ،هنوز تعيين ملکيت هفت قبيله باقی مانده بود
 اين ،برخالف کاليب و دختران صلفحاد. ای برای اين کار نداشتند عجله
 قبايل در اين. دادند  ايمان و غيرتی روحانی از خود نشان نمی،قبايل



  قوی باشيد١٦٨

 

 اما اکنون در ،های جنگ و مغلوب کردن دشمنان حضور داشتند صحنه
مندی از زمينی که خدا بديشان داده بود  تصاحب ميراث خود و بهره

کند اما زرنگی،   کاهل شکار خود را بريان نمیمرد”. کردند درنگ می
  . )٢٧: ١٢ امثال(“ توانگری گرانبهای انسان است

و سران قوم روش جديدی را در تسهيم زمين  يوشع ،در اين مرحله
بعد از آنکه اين هفت قبيله هر يک سه نفر نماينده تعيين . ابداع کردند

 مقرر شد که تمام آن بيست و يک نفر در اراضی باقی مانده ،کردند
های مرزی را در هر قسمت از زمين  گردش کرده و شهرها و نشانه

 و او ، را به يوشع گزارش دادندآنان ماحصل کار خود. دقت ثبت کنند به
  . نيز سهم هر قبيله را با قرعه انداختن در حضور خداوند مشخص کرد

 نصيب او در جوار افرايم و ،چون بنيامين برادر تنی يوسف بود
سبط شمعون با يهودا شريک شد ). ٢٨-١١: ١٨( منسی تعيين شد 

هودا تدريج در شهرهای جنوبی ي و به) ٧:۴٩؛ پيدايش ٩-١: ١٩(
فرزندان يوسف قلمروی .  ساکن شدند٢١:١۵مذکور در يوشع 

ی خود  خواستند اما حاضر نبودند با ايمان برای خواسته وسيعتری می
 ولی مردم سبط يهودا آن چنان قلمروی وسيعی داشتند که ،بجنگند

  !چه تضادی. حاظر شدند قسمتی از آن را با بنی شمعون شريک شوند

). ١۶-١٠: ١٩(نسی به زبولون داده شد ی شمال اراضی م منطقه
- ١۵: ۴متی (شهرت يافتند “ ها جليل امت”زبولون و نفتالی بعدها به 

 جايی که خداوند ما خدمت خود را وقتی که بر وی زمين بود از )١۶
 نام ٢٧: ١٣ و ٣: ١٢در يوشع “ دريای ِکنَّروت”. آنجا آغاز کرد

 به معنای آلت موسيقی تِکنَّری عبری  واژه.  جليل استدريایی قديم
  .است و دريای جليل به مانند ساز چنگ است“ چنگ”

که بالفاصله ) ۴٨-۴٠: ١٩(ی دان بود   قبيله،آخرين سبط باقی مانده
دان و بنيامين از يک موقعيت . به گسترش قلمرو خود پرداختند
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برخوردار بودند که دريای مرده را به مديترانه متصل “ کمربندی”
  . کرد می

هبری مانند يوشع منتظر ماند تا آخرين سبط نيز ميراث خويش را ر
 شهر تمنه سارح را در کوهستان افرايم ،به ملکيت گرفت؛ آنگاه خداوند

 زندگی در ،او نيز مانند دوست خود کاليب). ۵٠-۴٩: ١٩(به او داد 
  .کوهستان را به اراضی هموار ترجيح داد

  

  )٩ــ١ :٢٠يوشع ( اجــ تعيين شهرهای َمل٣
 ،زمانی که قوم اسرائيل هنوز در آن طرف رود اردن قرار داشتند

خدا به موسی گفته بود که قوم بايد شهرهای مخصوصی را برای 
همچنين شش شهر را به ) ۵-١: ٣۵اعداد (الويان در نظر بگيرند 

؛ ٣۴-۶: ٣۵؛ اعداد ١٣:٢٣خروج (تعيين نمايند “ شهر ملجا”عنوان 
 و ،لمروی تمامی اسباط مشخص شده بوداينک ق). ١٣-١: ١٩تثنيه 

  .توانست آن شهرها را تعييين کند يوشع می

 خدا يک اصل ،حتی پيش از آنکه شريعت به موسی داده شود
اساسی را مقرر فرموده بود که هر کس خون انسانی را بريزد بايد 

وضوح  اين اصل به). ۶-۵: ٩پيدايش (بهای آن را با خون خود بپردازد 
 ، اما خدا ميان جنايت و قتل غير عمد،موسی تکرار شدهدر شريعت 

؛ اعداد ١٧:٢۴؛ الويان ١۴-١٢: ٢١خروج (تفاوت قايل شده است 
 زمين را ملوث زيرا که خون”). ١٣-١١: ١٩؛ تثنيه ٢١-١۶: ٣۵
توان   و زمين را برای خونی که در آن ريخته شود کفاره نمی،کند می

پس زمينی را که شما در .  باشدکرد مگر به خون کسی که آن را ريخته
: ٣۵اعداد (“ ...آن ساکنيد و من در ميان آن ساکن هستم نجس مسازيد

٣-٣٣۴ .(  
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ضروری بود چون در آن ايام نيروی پليس “ شهر ملجا”تعيين شش 
هر خانواده موظف بود که . برای تحقيق در باره قتل وجود نداشت

ريخته شده اطمينان حاصل گيری و از انتقام خون  مجازات قاتلين را پی
توانستند تشخيص دهند که آيا با يک جنايت   اما آنها چگونه می،کند

ی قبلی؟ در  عمدی روبرو هستند يا با يک قتل تصادفی و بدون نقشه
 ممکن بود که يکی از بستگان مقتول دست به خون ،زمان فوران خشم

نايت نداشته گناه بوده و نقشی در آن ج شخصی آلوده کند که واقعًا بی
  . است

در سمت . يوشع در هر طرف از رود اردن سه شهر را تعيين کرد
 ، قادش را که در دورترين قسمت شمال قلمرو نفتالی قرار داشت،غرب

 و قريه اربع يا َحبرون را که در ،ی منسی بود ی قبيله شکيم که در ميانه
 اين ،در سمت شرقی رود اردن. بخش جنوبی و در قلمرو يهودا بود

 راموت در زمين ،جوالن در شمال قلمرو منسی: شهرها را تعيين کرد
از آنجا که ارض مقدس وسعتی برابر .  و باصر در جنوب رؤبين،جاد

توانيد ببينيد که اين شهرها  با مريلند در ايالت متحده داشت شما می
  . اند جويان نبوده چندان هم دور از دسترس پناه

هر شخصی که فرد ديگری را به قتل . بودحکم شريعت واقعًا ساده 
توانست به يکی از شهرهای ملجا بگريزد و تا زمانی  رسانيده بود می

انتقام وّلی ”که مشايخ شهر سرگرم تحقيق در باره واقعيت امر بودند از 
 ،شد اگر فرد پناهنده مجرم تشخيص داده می. در امان باشد“ خون

طور تصادفی و غير عمد  بهمشمول قصاص نفس بود اما چنانچه قتل 
بايست در همان شهر به زندگی خود ادامه   آن شخص می،رخ داده بود

مدت زمان اقامت . ماند داد و از انتقام وابستگان مقتول در امان می می
و ) ٢۵: ٣۵اعداد (او در آن شهر تا هنگام درگذشت کاهن اعظم بود 
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اين تاوان آزادی . بعد از آن بازگشت وی به ديار خودش مانعی نداشت
  .در قبال حفظ زندگی بود

 تصويری ،مقدس در اين شهرهای ملجا بسياری از دانشجويان کتاب
“ پناه برديم” که در او ،اند از نجات ما در عيسی مسيح را ديده

 در خطر داوری قرار دارد ،البته گناهکار گمگشته). ١٨:۶عبرانيان (
وّلی خون بدنبال . )٢٣:۶روميان (“  موت است،مزد گناه”زيرا 

 عيسی مسيح را نجات دهنده قرار داده است ، ليکن خدا،گناهکار است
و گناهکار بايد با ايمان به سوی او بيايد تا نجات يابد ) ١٢:۴اعمال (
 راهی مناسب ،برای هر شهر ملجا). ٣٧:۶؛ يوحنا ٣٠-٢٨: ١١متی (

). ٣:١٩تثنيه (درست شده بود که آشکار و دارای عالمت مشخصه بود 
  . خواست که فرد پناهنده به سهولت بتواند راه خود را پيدا کند خدا می

زمانی که به نزد . را شاهد هستيممتفاوت  تصويری ،افزون بر اين
 در کار نيست ای تحقيق يا محاکمهآييم تا نجات پيدا کنيم هيچ  عيسی می

 تنها !نيمک گناه خود را تصديق میکه گناهکار هستيم و دانيم  میچون ما 
و کنند  يابند که به گناهان خود اعتراف می کسانی توسط عيسی نجات می

  .اندازند خويشتن را در قبال رحمت او به خاک می

ی شهر ملجا   عجوالنه و پيش از موعد از حوزه،اگر شخص فراری
 امکان داشت کشته شود؛ اما نجات ما در مسيح مشروط ،شد خارج می

.  و ما تا به ابد در امنيت هستيمميرد گز نمیهرکاهن اعظم ما . نيست
از اين جهت . زوال دارد لکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت بی”

 نجات ،ی وی نزد خدا آيند وسيله نيز قادر است که آنانی را که به
“ . چونکه دايمًا زنده است تا شفاعت ايشان را بکند،نهايت بخشد بی
  ).٢۵-٢۴: ٧عبرانيان (

بر .  اسامی بسيار جالب توجه و با معنايی دارند، ملجاشهرهای
  : خوانيم چنين می) ٨ و ٧: ٢٠(اساس فهرست يوشع 



  قوی باشيد١٧٢

 

= ؛ َحبرون “  به گردن گرفتن،شانه”= ؛ شکيم “ عدالت”= قادش 
 ،بلندی”= ؛ راموت “  قلعه،دژ”= ؛ باصر “  دوستی،مشارکت”

کر شده برای البته عبرانيان با معنای ذ. “تبعيدی”= ؛ جوالن “اوج
 قايل به همين معنا Geseniusفرهنگ لغات   ولی،جوالن موافق نيستند

  .است

ی يک گناهکار هنگامی که  توانند برای تشريح تجربه اين اسامی می
عدالت  عيسی ،ابتدا.  استفاد شوند،آورد با ايمان به عيسی مسيح پناه می

پس ”. هد شد و او هرگز دوباره محکوم نخوا،دهد را به او میخودش 
) ١:٨روميان (“ هيچ قصاص نيست بر آنانی که در مسيح عيسی هستند

گيرد و با او  میشانه  گوسفند خود را بر روی ،عيسی مانند يک شبان
 قلعه و پناهگاه اوست و ،عيسی. شود میمشارکت و دوستی وارد يک 

ساکن است حتی عالم باال او با عيسی . او کامًال در امنيت قرار دارد
  .باشدتبعيدی گر در اين دنيا همچون مسافری غريب يا فردی ا

  

تا زمانی که با ايمان به عيسی مسيح پناه . درس هفتم
 ،از اين جهت که گناهان ما!  نجات نخواهيد يافت،نبريد

ی ما در مرگ او مجرم   همه،عيسی را بر صليب ُبرد
  هيچ، و بدون ايمان بر او،تنها او نجات دهنده است. هستيم

  ايد؟ آيا شما به او پناه برده. رستگاری وجود ندارد

  

پيش از آنکه از اين بحث را به اتمام برسانيم الزمست توجه داشته 
اين قوم به . باشيم که يک الزام و تعهد بر گردن قوم اسرائيل هست

اين گناه  اما ، مجرم و گناهکار هستند،خاطر مرگ عيسی مسيح خداوند
). ١٨-١٢: ٣اعمال  ( بخشی از آن مردم بودبه سبب نادانی و جهالت

 اينها را بيامرز زيرا ،ای پدر”روی صليب دعا کرد که وقتی عيسی بر 
 ،در واقع اعالم کرد که گناه آنان) ٣۴:٢٣لو (“ کنند دانند چه می که نمی



 ١٧٣اين زمين به ما تعلق دارد 

راه برای عفو و ). ٨-٧: ٢ قرنتيان ١(قتل غير عمد بود نه جنايت 
نزديک به چهل سال به آنان فرصت داد تا  و خدا ،آمرزش آنان باز بود

همين فرصت برای . توبه کنند پيش از آنکه مورد داوری قرار بگيرند
هيچ گناهکار ). ١۴-١٢: ١ تيموتائوس ١(پولس نيز وجود داشت 

 گناه و ،اطالعی کند چرا که خدا تواند اظهار بی ای امروز نمی گمشده
ست و هيچ عذری وجود  اعالن کرده ابه تمام عاَلمقصور مردم را 

  ).١٩-٩: ٣روميان (ندارد 

  

  )۴۵ـ١: ٢١يوشع (ــ تعيين شهرهای الويان ۴
 برای سبط الوی هيچ قلمرويی تعيين ،چنانکه قبل از اين اشاره شد

توانستند احکام   آنان می،از اين راه. نشد بلکه در همه جا پراکنده بودند
 را به وفاداری نسبت به شريعت را به تمام مردم تعليم دهند و هر قبيله

با اين وصف الويان به مکانی برای زندگی و . خداوند ترغيب کنند
بنابراين خدا چهل و هشت شهر را برای ايشان . پرورش دام نياز داشتند

در نظر گرفت تا در آنها به زندگی پرداخته و از اراضی اطراف شهر 
ع و مزارع مرات). ۵-١: ٣۵اعداد (برای احشام خود استفاده کنند 

 اما فروش منازل ،شدند بايست فروخته می اطراف شهرهای الويان نمی
ی بازخريد اموال  مسکونی اشکالی نداشت؛ ليکن الويان از امتياز ويژه

  ). ٣۴-٣٢: ٢۵الويان (خود برخوردار بودند 

 تواريخ ١ و ٢١دو فهرست از اسامی شهرهای الويان را در يوشع 
.  يکسان نيستند، اما در تمام موارد،ظه کنيدتوانيد مالح  می٨١-۵۴: ۶

از يک سو اسامی شهرها و تلفظ آنها در گذر ايام دستخوش تحول بوده 
و از سوی ديگر ممکن است که هر چند وقت يکبار شهرهای جديدی 

  . انتخاب و شهرهای قديمی رها شده باشند



  قوی باشيد١٧٤

 

 شش شهر به ،از چهل و هشت شهر که برای الويان تعيين شده بود
تمام اسباط غير از يهودا و . اند عنوان شهرهای ملجا نام برده شده

يهودا و .  چهار شهر خود را در اختيار الويان گذاشته بودند،شمعون
.  شهر را واگذار کرده بودند٣ شهر و نفتالی ٩شمعون بر روی هم 

 جرشون و مراری ،های سه فرزند هارون يعنی قهات برای نسل
 در حالی که ساير يهوديان نيز در آنها ،شدشهرهای مختلفی تعيين 

 ذکر شده که قبل از ورود اسرائيل به ۶٢:٢۶در اعداد . سکونت داشتند
اند و اين رقم بااليی   الوی در ميان ايشان بوده٢٣٠٠٠ ،زمين موعود

  . باشد برای ساکن شدن در آن چهل و هشت شهر می

ی اجتماع و  يمهبسيار مهم بود که افرادی شايسته برای خدمت در خ
 بنابراين هيچگاه نبايد خدمت کاهنان ،بعدها در هيکل وجود داشته باشند

از آنجا که ). ٩-٧: ١٧ تواريخ ٢(بگيريم  و الويان را دست کم و ناچيز
بسيار حايز  های کتب مقدسه را در اختيار نداشتند مردم عادی نسخه

شهرهای . کننداهميت بود که الويان شريعت خدا را برای مردم تشريح 
ای تعيين شده بود که دسترسی مردم به کسی که بتواند  گونه الويان به

در مواقع نياز به ايشان کمک کند تا شريعت موسی را درک کرده و در 
  . دشوار نباشد،زندگی بکار ببرند

  :رسد اين بخش طوالنی از کتاب يوشع با سه تأکيد عالی به پايان می

ی خود وفادار بود و زمين را به اسرائيل  ه خدا در انجام وعد،نخست
پيدايش (او عهدی را که در ابتدا با ابراهيم  ).۴٣: ٢١يوشع (داد 
  .  نگاه داشت،و بعد با نسل او بست) ٧:١٢

 خدا اسرائيل را بر تمام دشمنان پيروز کرد و سپس ايشان را ،دوم
). ٢٣:١١؛ ١۵و١٣: ١ نگاه کنيد به ۴۴:٢٠ يوشع(از جنگ آرامی داد 

بودند که انجام شدنی  ايمان در قادش برنيع گفته آنچه که ده جاسوس بی



 ١٧٥اين زمين به ما تعلق دارد 

 چرا که يوشع و قوم او به خدا ايمان داشتند و از ،انجام شده بود ،نيست
  . کالم او اطاعت کرده بودند

يوشع در ). ۴۵:٢١يوشع (کند  های خود را حفظ می  خدا وعده،سوم
و ) ١۴:٢٣(يقت تائيد کرد آخرين وصايای خود مجددًا بر اين حق
حقيقت را به قوم   مجددًا اين،سليمان نيز در زمان وقف کردن هيکل

  ).۵۶:٨ پادشاهان ١(يادآور شد 

. توانيم اين تضمين را با ايمان بدست آوريم  می،ما به عنوان قوم خدا
شکست مواجه نخواهد شد؛ قدرت و حکمت خدا  عهد خدا با ما هرگز با

نيست که شرايط چگونه  مهم. ر هر دشمنی پيروز کندتواند ما را ب می
  .های خدا تمامًا قابل اعتماد هستند  وعده،است

 منابع غنی روحانی ما هستند ،های خدا  وعده، قدرت خدا،عهد خدا
 به آنها اتکا ،ميراث خويش در عيسی مسيح توانيم برای کسب که می
  . کنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





   يازدهمرس د

  رســــد و آنگاه که نبرد به پايان می
  ٢٢ فصل يوشع

  
 آن روز متن ،خاطر دارم خوبی به  را به١٩۴۵ می سال ٨من روز 

ژنرال ”: شد از راديو پخش می سخنرانی رييس جمهور ترومــن
تسليم  آيزنهاور به من اطالع داد که نيروهای آلمان در قبال متفقين

  “. فراز اروپا به احتزاز درآمده استپرچم آزادی بر. اند شده

 روزی که جمعيت ، را به ياد دارم١٩۴۵ آگوست ١۴همچنين روز 
 مهاجرين يکديگر را در ،گرد آمده بودند عظيمی در مرکز شهرمان

ها  ژاپنی .کردند آغوش گرفته و با شادی و شعف ابراز احساسات می
 ،به اين صورت و ،تصميم به ترک مخاصمه و تسليم شدن گرفته بودند

دو برادر من که در يکان تفنگداران نيروی . رسيده بود جنگ به پايان
  !بزودی به خانه بازگردند  قرار بود به،کردند دريايی خدمت می

 جاد و نيمی از سبط منسی وقتی متوجه شدند ،سربازان سبط رؤبين
کنعان به پايان رسيده است بايد خيلی خوشحال  که فتوحات اسرائيل در

خانواده و بستگان خود در  چرا که حدود هفت سال از تمام. شده باشند
به  توانستند  و حال اين سربازان فاتح می،آن طرف اردن جدا شده بودند

  . های خود بازگردند خانه

 آنچه انجام داده بودند ،در واقع. اما بازگشت آنها بدون درگيری نبود
کشانيد که   کار را به جايی میهمراه بود اما تقريبًا اگر چه با حسن نيت

هايی که  اين وقايع و درس اجازه بدهيد. کرد يک نبرد ديگر را ايجاد می
  .را بررسی کنيم توانيم از آنها فرا بگيريم می

  



  قوی باشيد١٧٨

 

  )٨ـ١: ٢٢يوشع (ــ ترخيص شرافتمندانه و افتخارآميز آنها ١
فرد و در کسب پيروزی ناشکيبا   منحصر به،در مغلوب کردن”
ی سرشناس ارتش  چرچيل به فرمانده ر وينستوناين پيام ِس“ .باشيد

بخش اول پيام او در مورد يوشع . بريتانيا در جنگ دوم جهانی بود
دانست چگونه پيروزی را بدون شکست  مصداق دارد چون او می

ی او بکار  طور کامل در باره توان به اما بخش دوم را نمی .بدست آورد
 يوشع در برخورد با سربازان ،خدا ی ارتش ندهعنوان فرما برد؛ زيرا به

المثل  ضرب يک. خود بعد از پيروزی بسيار سخاوتمند و بلند همت بود
“ .دهد اين خون سرباز است که به ژنرال عظمت می”گويد  ايتاليايی می
اين امر ! بخشيد ژنرالی بود که به سربازان خود عظمت می اما يوشع

زيستند  قبايلی که در شرق اردن می ی مرخص کردن وضوح در نحوه به
  . شود ديده می

    

 جاد و ،قبايل رؤبين ).٣-١: ٢٢(دهد  يوشع به آنان فرمان می
 ،موسی بايد تا زمان فتح زمين موعود نصف سبط منسی طبق سخن

عهد خود  ماندند و آنها به عنوان سرباز در ارتش يهود باقی می به
 ،بعد از وفات موسی). ٢٠-١٢: ٣ ؛ تثنيه٣٢اعداد (وفادار مانده بودند 
 وفادار باشند ،عنوان رهبر جديد خود که به يوشع به آنها متعهد شدند

 يوشع و ،خود را به موسی اين اسباط وفاداری). ١٨-١٢: ١يوشع (
 خود و برادران”. ساير برادران خود در اسباط ديگر نشان داده بودند

 وصيتی را که يهوه ،را در اين ايام طويل تا به امروز ترک نکرده
  ).٣:٢٢(“ ايد بود نگاه داشته خدای شما امر فرموده

اند؟ زيرا  قطاران خود چنين وفادار بوده چرا آنان به فرماندهان و هم
آنان در حال انجام . خود وفادار بودند قبل از هر چيز به خدای

 اوجالل نام   بديشان محول کرده بود و خواهاناومأموريتی بودند که 



 ١٧٩رسد  و آنگاه که نبرد به پايان می

 برتر از ، وفاداری و تعهد ما نسبت به خدا،در خدمت خداوند. دندبو
و ”.  قرار دارد، يا حتی ملت و ميهن خود،نسبت به رهبران وفاداری ما

دانيد  چون می. خاطر انسان نه به خداوندخاطر هآنچه کنيد از دل کنيد ب
که از خداوند مکافات ميراث را خواهيد يافت چونکه مسيح خداوند را 

  ).٢۴-٢٣: ٣کولسيان (“ کنيد ی میبندگ

  

با وفادار ماندن به عهد خود  ).۴:٢٢(کند  يوشع آنان را مرخص می
های خود  مردان آزاد بودند که به خانه  اکنون اين،و اتمام مأموريت

در آرامی مفهوم .  زيرا خدا قوم خود را آرامی بخشيده بود،بازگردند
ف پايان جنگ اشاره کتاب يوشع مهم است و به چيزی بيش از صر

 را دارد و نشانگر امنيتو پيروزی واژه در بطن خود معنای  اين. دارد
خود را بدست “ مکان آرامش”زمين  اين امر است که اسرائيل در آن

؛ ١۴: ٣٣ج خرو(ی آرامی داده بود  خدا به قوم خود وعده. آورده بود
و بر عهد خويش ) ١۵-١٣: ١؛ يوشع ١٩:٢۵ و ١٠-٩: ١٢تثنيه 

  ).١:٢٣؛ ۴:٢٢؛ ۴۴:٢١؛ ١۵:١۴؛ ٢٣:١١ يوشع(وفادار بود 

 ۴و٣ برای قوم خدا در اين ايام در عبرانيان آرامیکاربرد روحانی 
 ،کنيم  توکل می،دهنده عنوان نجات زمانی که به مسيح به. شود ديده می

در جنگ و ستيز  شويم چرا که ديگر با خدای خود  میآرامیوارد 
کنيم و ميراث  وقتی خود را کامًال به او تسليم می). ١:۵روميان (نيستيم 
شويم و  تری می  عميقآرامی وارد ،آوريم را با ايمان بدست می خويش

به دعوت خداوند در (بريم  لذت می از ثروت روحانی خود در مسيح
ما را آرامی   اوآييم به نزد او میوقتی .)  رجوع کنيد٣٢-٢٨: ١١متی 
 آرامی ،گيريم گردی او را به گردن میيوغ شاهنگامی که . بخشد می

  .کنيم را تجربه می تری ژرف

ها دور  مجسم کنيد که بازگشت به خانه برای اين سربازانی که سال
تصور کنيد با چه استقبال ! اند چه معنايی داشت از بستگان خود بوده



  قوی باشيد١٨٠

 

و چه غنايم ارزشمندی  ،آميزی روبرو شدند  شاد و محبت، پرشور،گرم
ی کوچکی است از اتفاقی که برای  اين نمونه! ان برده بودندرا به ارمغ

شوند که خدا  دهد هنگامی که وارد آن آرامشی می فرزندان خدا رخ می
 عطا ،کنند او تسليم کرده و به کالمش اعتماد می به کسانی که خود را به

  .فرمايد می

  

يوشع مانند هر رهبر  ).۵:٢٢(دهد  يوشع به آنان تذکر می
. نگران منش روحانی اين افراد بود ای بيش از هر چيز ديگری شايسته

 ،کرد می چون يوشع خداوند را دوست داشت و از کالم او اطاعت
- ٧: ١(سربازان اسرائيل توانستند پيروزی را در کنعان بدست آورند 

 آرامی و سعادت ،حلدر تداوم ص“ راز سرگشاده”  و اين همان،)٨
شرکت کرده و از  اهدانه در جنگهمانگونه که مج. اسرائيل بود

 اکنون بايد در پرستش و اطاعت از ،فرمانده خود اطاعت کرده بودند
اين عهد تمامی اسباط بود که در . بودند کوش و جدی می سخت خداوند

  . خود بسته بودند کوه جرزيم و عيبال با خدای

 ، بايست محبت خداوند،انگيزه و محرک ايشان در اطاعت
کردند  را دوست داشته و محبت می اگر براستی خدا. بود شان می خدای

وی و  های پس بايد با جديت و پشتکار خواستار حرکت در طريق
به جای تالش برای خدمت کردن به دو . بودند اطاعت از احکامش می

بودند و تنها او  چسبيدند و به او وفادار می به خدا می  بايد محکم،ارباب
فرمود که اين نخستين و  عيـسی. کردند ت میرا با تمام دل و جان خدم

 ؛ بنابراين سرپيچی از اين)٣٨-٣۶: ٢٢متی (بزرگترين حکم است 
اگر مرا ”عيسی گفت . ی ارتکاب بزرگترين گناهان است حکم به منزله

  ).١۵:١۴يوحنا (“ نگاه داريد دوست داريد احکام مرا
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 خدا از برکت دادن قوم ).٨-۶: ٢٢(يوشع ايشان را برکت داد 
 ولی مردم عادی ،)٢٧-٢٢: ۶اعداد ( وظايف کاهن اعظم بوده است

رهبران  توانستند برای ديگران آرزوی برکت داشته باشند بويژه می
 ٢؛ ٩:۴٨؛ ۴: ٢٧پيدايش (نسبت به قوم خود و يا پدر برای فرزندانش 

ی زيبايی است که  چه صحنه). ۵۵:٨ پادشاهان ١ ؛٢٠-١٨: ۶سموئيل 
  !طلبد برکت می ی بزرگ از خداوند برای سربازانش يک فرمانده

شان در  های اين برکت همچنين مستلزم سهيم دانستن آنها و خانواده
در . بردند همراه خود به خانه می که بايد به غنايم ارزشمند جنگ بود

که با عذر موجه قادر  اسرائيل مرسوم بود که اعضای خانواده و کسانی
: ٣١اعداد ( از غنايم آن برخوردار شوند به شرکت در جنگ نبودند

باالخره اين افراد از خانه و شهر ). ٢۵-٢٣: ٣٠ سموئيل ١؛ ٢٧ -٢۵
بودند که چرخ جامعه از حرکت  خود حفاظت کرده و اجازه نداده

منصفانه   و حال،شان سرگرم جنگ بودند بازايستد در حالی که مردان
  .مندی از غنايم سهيم باشند بود که در بهره

 ،براستی که برای دو و نيم سبطی که در شرق اردن مستقر بودند
  .اين يک ترخيص افتخارآميز و شرافتمندانه بود

  

  )١٠ـ٩: ٢٢يوشع (المنظر آنها  ــ مذبح عظيم٢
 جاد و نصف سبط منسی راه خود را بسوی شرق ،مردان رؤبين

ی  هعبور از کنار يادبودهايی که خاطر رود اردن در پيش گرفتند و با
شان  های قلب  اندوه و تأثر،کرد شان تداعی می اعمال عظيم خدا را برای

گردند و  از يک طرف خوشحال بودند که به خانه بازمی. را مملو کرد
وداع با برادران و محروم شدن از دسترسی سريع به  از طرفی نيز
آنها زمينی را پشت سر . بود ی اجتماع بسيار دشوار کهانت و خيمه

 البته ايشان بسوی. ی برکت به آن داده بود تند که خدا وعدهگذاش می
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رفتند که خودشان انتخاب کرده بودند ولی به نوعی احساس  زمينی می
  .ملت اسرائيل را داشتند جدايی و منزوی شدن از

 متوجه خواهيد شد ،نماييد  را مطالعه و بررسی می٣٢وقتی اعداد 
نظری  تبادل  شدن مشورت ياکه موسی با خداوند در باره اين تقسيم

اهميت داشت مشارکت مردان  آنچه بيش از همه در نظر موسی. نکرد
 ،موعود بود  جاد و منسی در جنگ بر عليه دشمنان و فتح زمين،رؤبين

 نخستين واکنش. و اين درخواست موسی مورد موافقت آنها قرار گرفت
ل داوری خدا  خشمی توأم با ترس از نزو،ی آنها موسی در قبال خواسته
شايد اين واکنش . برنيع دامان قوم را گرفته بود بود چنانکه در قادش

  . درست و بجا بود،موسی

 زمين مورد نظر خدا برای قوم ،جای هيچ ترديدی نيست که کنعان
نه بر   اما،آن دو و نيم سبط تصميم خود را گرفته بودند. خود بوده است

بر طبق منافع مادی؛ چرا که اساس معيارهای ارزشمند روحانی بلکه 
من به ياد تصميم . تر بودند برای دامپروری مناسب  شرق اردن زمين

در ). ١١-١٠: ١٣پيدايش ( افتم وقتی که بسوی سدوم کوچ کرد لوط می
  . آنها به ديدار رفتار کردند نه به ايمان،هر دو مورد

 ، جاد و نيمی از سبط منسی، قبايل رؤبين،با اتخاذ اين تصميم
و خود را از برکت زمين کنعان جدا  يکپارچگی قوم را از بين برده

دشمن نزديک   دور شده و هرچه بيشتر به،آنان از قرابت خيمه. کردند
“ ايمانداران مرزنشين”آنها نماد کسانی هستند که من . شده بودند

 مصر تجلی دنيا و کنعان معرف ميراث مؤمنان در ،برای شما. نامم می
ی ايماندارانی است  مظهر تجربه رگردانی در بيابان نيزس. مسيح است

 اين دو و نيم). ۴-٣عبرانيان (اند   خدا نشدهآرامیکه با ايمان وارد 
های کنعان ــ   تصوير ايماندارانی هستند که اگرچه برکات و جنگ،سبط
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دهند که در  اند ليکن ترجيح می را تجربه کرده ميراث خود در مسيح ـ
  . مکان برکتی که خدا تعيين کرده است زندگی کنندمرز و خارج از 

 هايی بر کتاب اعداد يادداشتنام  مکينتاش در کتاب خود به. اچ. سی
تواند به چيزی کمتر از آن سهم و  نمی  هيچگاه،ايمان”نويسد  می

يک . راضی شود موقعيت راستينی که خدا برای قوم خود در نظر دارد
 بيش از يک دنياپرست تمام عيار ، پنجاهمسيحی مردد و دودل يا پنجاه ـ

  “ .ثبات و متزلزل است  بی،يک خدانشناس و يا

 جاد و نصف منسی چگونه مشکلی را که خود ايجاد ،مردان رؤبين
کردند؟ آنها مذبح سنگی بسيار بزرگی در  کرده بودند حل و فصل

ور ی رود اردن و در زمين کنعان بنا کردند تا به نسل آينده يادآ حاشيه
اگر ايشان با ساير . شود که آن دو و نيم سبط به اسرائيل تعلق دارند

اما . رفت  هيچگاه مليت آنها زير سؤال نمی،زيستند در کنعان می اسباط
گر اين امر باشد که  توانست تداعی می ،زندگی در خارج از آن زمين

  . آنها اسرائيلی نيستند

-٩:۴،٢٠يوشع (ده بود بود در کنعان ساخته ش اکنون هشت بنای ياد
بسيار ناگوار ). ٢٧:١٠و ] سه بنای ياد بود [٣٢ -٢٩: ٨ و٢۶:٧ و ٢۴

تصنعی و ساختگی متوسل  های است که ايمانداران به وسايل يا روش
با  ،های اخير در سال. شوند تا سايرين بفهمند که ايشان قوم خدا هستند

های  رچسبب دروبرو هستيم مانن“ مذهبی”ای از نمادهای  موج گسترده
مثل آيينه و ( و ساير چيزها ،برگردان عکس ، جواهرات،گوناگون

به تعيين هويت ما  نظر که به) مقدس های تزيين شده با آيات کتاب شانه
شايد اين . کنند عنوان افرادی که به عيسی مسيح تعلق داريم کمک می به

 ،يندوسايل گاه و بيگاه دری برای شهادت دادن بر روی ما بگشا قبيل
روحانيت و گفتار ما عامل جلب توجه يک  اما چقدر بهتر خواهد بود که

زندگی  وقتی بدانگونه. گمشده و مشوق او برای بحث و گفتگو باشد
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 آنگاه نور و نمک خواهيم بود و خدا از ،کنيم که خدا از ما انتظار دارد
  . برای آشکار ساختن جالل خود استفاده خواهد کرد های ما شهادت

های ساليانه در   وفادارانه در جشن، جاد و منسی،ر مردم رؤبيناگ
 با اطاعت از کالم خدا ،)١٧:٢٣خروج ( شدند اورشليم حاضر می

به کالم او سخن   و در منازل خود راجع،ساختند جالل او را آشکار می
ای  گونه توانستند فرزندان خود را به  می،)٩-۶: ۶تثنيه (گفتند  می

اما مذبح عظيم . اوند را بشناسند و او را خدمت کنندکه خد پرورش دهند
  .توانست تضمين کند را نمی در ساحل رود اردن چنين موفقيتی

  

: ٢٢يوشع (ی آنها  ــ اطاعت و فرمانبرداری متواضعانه٣
  )٢٩ـ١١

اين خبر که اسباط ساکن در شرق  ).١۴ـ١١: ٢٢(احساس خطــر 
اگر چه اسباط ساکن در . به سرعت منتشر شد اردن مذبحی را بنا کرده

 ،غل و غش عمل کرده بودند  صادقانه و بی،آن سوی اردن از ديد خود
بود؛ ساير  اما عملکرد آنان مورد کژفهمی و تعبير نادرست قرار گرفته

ليکن درايت و حکمت . اسباط برای يک نبرد احتمالی آماده شده بودند
 در خصوص علت و منتظر شدند تا مشايخ و بزرگان قوم به خرج داده

که سخنی را قبل از شنيدنش  هر”. اين عمل تحقيق و تفحص کنند
  ).١٣:١٨امثال (“ باشد جواب دهد برای وی حماقت و عار می

 تحت نظارت ،ده نفر از بزرگان قوم به نمايندگی از هر سبط
شهامت و غيرت خود را در دفاع از   که، پسر کاهن اعظم،فينحاس

-٣٠ :١٠۶؛ مزمور ٢۵اعداد (رسانيده بود شريعت خداوند به اثبات 
بررسی هرگونه شرايطی در . جهت بررسی موضوع اعزام شدند) ٣١

ی  بود وظيفه ميان قوم اسرائيل که حاکی از نقض شريعت خدا می
خدا به قوم فرمان داده بود که ). ١٣تثنيه (کاهنان و سران قوم بود 
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نند و خودشان نيز پرستان کنعان را منهدم ک های مشرکين و بت مذبح
تنها يک مذبح برای قربانی در يک . مذبحی به دلخواه خويش بنا نکنند

؛ ١٢تثنيه (داشت  مکان مقدس که خدا تعيين کرده بود بايد وجود می
  ).٩-٨: ١٧الويان 

  

 فينحاس ،گوی اصلی ظاهرًا سخن ).٢٠-١۵: ٢٢(تحقيق و بررسی 
خنانش مورد تأييد تمامی  سدهد که میی گفتار او نشان  بوده اما نحوه

: ٢٢ (تمــردعنوان  فينحاس عملکرد آنان را به. اسباط بوده است
. “يک عمل خيانتکارانه”ناميد يعنی ) ٣١] خيانت[ و ٢٢، ١٩،١۶

يوشع به آن دو و نيم سبط حکم کرده بود که وفادار بمانند و اينک آنها 
از متابعت خدا آنان . با عملکرد خود عدم وفاداری را نشان داده بودند

 به اين معنا که از پيمودن ،)١۶،١٨،٢٣،٢٩: ٢٢(برگشته بودند 
عبارت . رويگردان شده بودند) ۵:٢٢(های خداوند به تمامی دل  طريق

يا دور شدن تدريجی از “ نشينی پسرفت و عقب”فوق حامل مفهوم 
  .خداوند است

-١۶،١٨: ٢٢(ترين واژه در اين سخنان هستند   قوی،تمرد و متمرد
که منظور از آن مقاومت آگاهانه و عمدی بر عليه ) ١٩،٢٢،٢٩

خاطر  آن دو و نيم سبط به. ی خدا و نااطاعتی از شريعت او است اراده
زيرا که تمرد ”. احداث يک مذبح غير مجاز متهم به گناه ارتداد بودند

“ .پرستی و ترافيم است  جادوگری است و گردنکشی مثل بتمثل گناه
  ).٢٣:١۵ سموئيل ١(

فينحاس دو نمونه از تاريخ معاصر قوم را در خصوص تمرد و 
اولين نمونه مرتبط با . نااطاعتی مثال آورد و به آن قبايل هشدار داد

 که طی آن مردان اسرائيل ،شراکت اسرائيل در مراسم موآبيان بود
 ٢۴٠٠٠ مرگ ،پيامد آن گناه). ٢۵؛ اعداد ١٧:٢٢(مرتکب زنا شدند 

 گناه تمرد عخان بعد از پيروزی بر اريحا ،دومين مورد. ودنفر از قوم ب
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 او عمدًا غنايمی را برداشته بود که به خداوند تعلق داشتند ،بود
 ،گناه او موجب شکست اسرائيل در حمله به عای). ٧؛ و باب٢٠:٢٢(

مرگ سی و شش سرباز يهودی و همچنين مرگ خود و اعضای 
  .اش بود خانواده

پس به زمين ملکيت ”: ای را پيشنهاد کردند حکيمانهنمايندگان اندرز 
خداوند که مسکن خداوند در آن ساکن است عبور نماييد و در ميان ما 

به عبارت ديگر آنها را دعوت کردند که بيايند ) ١٩:٢٢(“ ملک بگيريد
هيچ مذبح . ی خدا حضور دارد ساکن شوند  جايی که خيمه،و نزد آنها
ی اجتماع که  توانست جايگزين خيمه ان نمیای به دست انس ساخته شده

بسيار ناپسند بود که آن . مظهر حضور خدا در ميان قوم خود بود بشود
دو و نيم سبط از اين دعوت استقبال نکرده و حاضر نشده بودند که 

 - ١٠: ١١تثنيه (ی برکت آن را داده بود  وارد زمينی شوند که خدا وعده
٣٢.(  

  

 قبايلی که مورد اتهام بودند در پاسخ ).٢٩-٢١: ٢٢(دليل و برهان 
 شش مرتبه به نام خداوند؛ و سه بار نيز به اسامی مهم و اصلی ،خود

). خداوند(و يهوه ) خدا( الوهيــــم ،)قادر مطلق(ِال : اند خدا استناد کرده
داد هدف و عملکرد آنها  اين يک سوگند جدی و خطير بود که نشان می

  . های ايشان آگاه است  خداوند از قلباز روی خلوص نيت بوده و

البته کامًال درست است که خدا از نّيات و مکنونات قلبی ما آگاه 
 اما اين به هيچ ،ايم  و اينکه ما در حضور او سوگند ياد کرده،است

 چرا که ،کند که تمام اعمال ما درست و بجا هستند عنوان تضمين نمی
شايد من بتوانم از ). ٩:١٧ارميا (شناسيم   قلب خود را به درستی نمیما

خدا از نيات قلبی من ”عملکردهای خود در هر زمينه دفاع کنم ليکن 
زيرا که ” پولس روش صحيح را به ما معرفی کرده است “!آگاه است

نه در حضور خداوند فقط بلکه در نظر مردم نيز چيزهای نيکو را 
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ی  لت در بارهزمانی که يک م). ٢١:٨ قرنتيان ٢(“ بينيم تدارک می
 تفسير و قضاوت نادرست ،آيد نظر خوب و پسنديده می عملی که به

ی جنگ  شود که کشورشان در آستانه  و اين قضاوت موجب می،کنند می
  .  بايد نتيجه گرفت که آن عمل اشتباه بوده است،قرار بگيرد

 نشان دادند که قصد ايجاد يک مذهب رقيب را ،قبايل مورد اتهام
بلکه .  زيرا مذبح ايشان برای انجام مراسم قربانی بنا نشده بوداند نداشته

يادبودی را ساخته بودند که برای قبايل غرب اردن شهادتی باشد که 
  . جاد و نصف منسی بخشی از مليت يهود هستند،رؤبين

جالب توجه است که اسباط ساکن در شرق اردن به فرزندان و نسل 
کردند   نبودند که سؤال میخودشانفرزندان اما اين . اند آينده اشاره کرده

 بلکه فرزندان ،خير“ شما را با يهوه خدای اسرائيل چه عالقه است؟”
آنها از سوی فرزندان اسباط ساکن در کنعان مورد بازخواست قرار 

 جاد و منسی حتی در زمينی که خدا مقرر کرده بود ،رؤبين! گرفتند می
ودند که مبادا فرزندان اسباط آن با اينحال نگران بکردند  زندگی نمی
به نظر من عکس اين قضيه !  فرزندان ايشان را گمراه کنند،سوی رود
  .صادق بود

اين قبايل نه تنها اسباط ساکن در کنعان را به داشتن فرزندانی دنيوی 
پسران شما پسران ما را از ترس خداوند باز خواهند ”متهم کردند 

 در رديف ،ان عامل ايجاد اين مشکلعنو  بلکه حتی خدا را به،“داشت
حد ......  اردن را ميان ما و شما ،چونکه خداوند”! اول اتهام قرار دادند

آنها خودشان رود اردن را ! اما چنين نبود). ٢۵:٢٢(“ گذارده است
های شرق  با انتخاب زمين! عنوان مرز تفکيکی قرار داده بودند به

م و ملت خود و زمينی که خدا  خويشتن را از قو، دو و نيم سبط،اردن
آنها پرورش احشام خود را مقدم بر . به تمام آنها بخشيده بود جدا کردند

شان و ساير اقوام يهودی خويش قرار داده و حال خدا و ديگر  فرزندان
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 سرزنش خاطر مشکلی که خود بوجود آورده بودند اسباط را به
  .کردند می

داشت؟ آيا “ شهادتی”نگ چه ی عظيم س اکنون بايد ديد که آن توده
 ،نمادی از وحدت قومی و فرمانبرداری قبايل ماورای اردن بود؟ خير

مند   حکمت انسانی در تالش برای بهره،بودانديشی  مصلحتبلکه نماد 
آن دو و نيم سبط از روی اعتقــاد . “های هر دو جهان بهترين”شدن از 

و محرک اصلی کردند ولی انگيزه  در مورد فرزندانشان صحبت می
  .تر بود آنها برای زندگی در شرق اردن کسب ثروت افزون

دوازده سنگ که در ) ٢٧:٢٢(“ مذبح شاهد”در جايی نزديک اين 
آن ). ٢۴-٢٠: ۴(ی اردن به يادبود گذاشته بودند قرار داشت  ميانه
شدند که از اردن عبور کرده و گذشته را  ها به قوم يادآور می سنگ

 جاد و نصف منسی نيز از اردن ،رؤبين. اند کردهبرای هميشه دفن 
آنها با آنچه يوشع “ مذبح”. دوباره به آنجا برگشته بودندگذشته و حال 

. کرد  تضاد قرار داشت و آن را نفی میبرای جالل خدا بنا کرده بود در
 آنچه را که در باال است بطلبيد ،پس چون با مسيح برخيزانيده شديد”

  ).١:٣ سيانکول(“ است به دست راست خدا نشستهدر آنجايی که مسيح 

  

  )٣۴ـ٣٠: ٢٢يوشع (ــ موافقت نمايندگان ۴
 بنی ، نمايندگان نيز خرسند و راضی بودند،فينحاس خوشحال بود
 اما آيا خداوند هم راضی و خوشنود بود؟ ،اسرائيل نيز شادمان بودند

نجام قربانی نمايندگان شادمان بودند چون فهميدند که آن مذبح نه برای ا
 و همين برای فرونشانيدن ،که صرفًا به جهت يادبود بنا شده است

آنان همچنين خرسند بودند که خدا بر . رسيد مناقشه کافی به نظر می
و جنگ داخلی در ميان اسرائيل ) ٣١آيه (ايشان داوری نخواهد کرد 

ملت اسرائيل “ مذبح شاهد”اما برغم وجود ). ٣٣آيه (واقع نخواهد شد 



 ١٨٩رسد  و آنگاه که نبرد به پايان می

بخشی از ملت ) ١٣پيدايش (مانند ابراهيم و لوط . تقسيم شده بود
داشتند در حالی که بخشی ديگر به امور مادی انداز و ديد روحانی  چشم
   .انديشيدند می

. اراده و خواست خدا برای قومش نيست“ صلح به هر قيمت”
تصميم اتخاذ شده در جلعاد بر مبنای حکمت و درايت انسانی قرار 

 طاهر اول ، حکمت که از باالستلکن آن”.  بر حقايق الهیداشت نه
صلحی که قوم خدا با پرداخت ). ١٧:٣يعقوب (“ آميز است و بعد صلح

بس خطرناک است   تنها يک آتش،آورند بهای پاکی و حقيقت بدست می
همواره در . کند که سرانجام منفجر شده و انشقاقی دردناک را ايجاد می

آميز وجود  ی محبت ای ميانجيگری و مصالحهروابط انسانی جايی بر
در ”. دنبال سازش بزدالنه و از روی ترس بود اما هرگز نبايد بهدارد 

دهم که  مسيح عيسی و فرشتگان برگزيده تو را قسم میحضور خدا و 
اين امور را بدون غرض نگاه داری و هيچ کاری از روی طرفداری 

  ).٢١:۵ تائوس تيمو١(“ مکن
شاهدی ميان ما و ”عنوان   اردن مذبح خود را بهاسباط ماورای

اما اگر يهوه خدای ) يعنی شاهد edhی عبری  واژه(ناميدند “ خداوند
ايشان بود پس چرا با زندگی نکردن در زمينی که او برای ايشان در 

 شاهد بودند ،ها نظر گرفته بود از وی نااطاعتی کرده بودند؟ شايد سنگ
با زندگی در ميان مشرکين و جدا . ن نبودندطور يقين چني اما مردم به

زودی   اين اسباط به،شدن از برادران و خواهران خود در آن سوی رود
 ١(دست آشوريان اسير شدند  پرستی افتادند و عاقبت به در گمراهی بت

  ).٢۶-٢۵: ۵تواريخ 

 که ١٩٨٣ سپتامبر ٣٠وزير انگلستان در  آقای نويل چمبرلين نخست
فر آلمان بازگشته بود خطاب به مردمی که در خيابان به تازگی از س

 برای دومين بار در تاريخ ،دوستان عزيز”: دهم گرد آمده بودند گفت
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من اعتقاد . گردد کشور ما صلح و افتخار از آلمان به خيابان دهم برمی
ی شما  ما از صميم قلب از همه. دارم که اين صلح برای عصر ما است

دهم که خيلی سريع به منازل  به شما دستور میو حال . کنيم تشکر می
  “!خود برگرديد و با آرامش به خواب برويد

های   انگلستان با آلمان وارد جنگ شد؛ و شعله،کمتر از يکسال بعد
  .  تمام جهان را در بر گرفت،جنگ جهانی دوم

ها و قراردادهايی است که اتحاد بر  نامه تاريخ کليسا مملو از توافق
 و در نتيجه هرگز دوام ،اند داقت و حقيقت را بزرگ جلوه دادهمبنای ص
 و چه در ،چه در روابط فردی خود در خانواده يا کليسا. نياوردند

تواند تداوم داشته   تنها صلحی می،روابط اجتماعی در سطح کشورمان
اين چنين صلحی مستلزم از . باشد که مبتنی بر حقيقت و صداقت باشد

ت و تمايل قلبی به ايستادن برای کالم خدا است؛ خود گذشتگی و شهام
 ،مقدس ی کتاب مفسر شناخته شده. پيامدهای آن ارزش اين کار را دارند

 که من ،صلح مانند يک جواهر گرانبهاست”: متيو هنری گفته است
  “.حاضرم برای بدست آوردن آن همه چيز غير از حقيقت را فدا کنم



  دوازدهم درس 

  يناهل زمتمامی طريق 
  ٢۴-٢٣ های  فصل يوشع

  
  انسان برای خودش در کتاب،اريک فروم، روانکاو سرشناس

 اما تصور اينکه آدم ، براستی تلخ و ناگوار است،مرگ”: نويسد می
  “ .بميرد بدون آنکه زندگی کرده باشد غيرقابل تحمل است
زندگی او از ! يوشع بن نون از يک زندگی طوالنی برخوردار بود

 در مصر آغاز شد و در زمين موعود و حين خدمت دوران اسارت
 خدا او را بکار برد تا دشمنان را ،در اين ميان. پرستش به پايان رسيد

 سرزمين موعود را فتح کند و ميراث الهی را به دريافت ،مغلوب سازد
به جنِگ ”توانست صادقانه بگويد  يوشع نيز مانند پولس رسول می. کرد

 ايمان را محفوظ ، خود را به کمال رسانيدهام و دور نيکو جنگ کرده
  ).٧:۴ تائوس تيمو٢(“ .ام داشته

رهسپار شود “ به طريق اهل تمامی زمين”يوشع آماده بود تا 
 راهی که من و شما نيز خواهيم رفت اگر قبل از آن خداوند ،)٢٣:١۴(

 يوشع ،اما در پايان يک زندگی طوالنی و پربار. رجعت نکرده باشد
ی قوم و ارتباط  بزرگترين نگرانی او در باره. خودش نبودنگران  دل

خواست چشم از جهان فرو بندد مگر آنکه  او نمی. آنها با خداوند بود
نخست يکبار ديگر مردم را به دوست داشتن خدا و اطاعت از احکام و 

مندی  زيرا اگر آنها در حفظ عهد و بهره. فرامين او سفارش کرده باشد
 زحمات و کارهای او در ،کردند  موعود کوتاهی میاز برکات سرزمين

  .شد  بيهوده و بی ثمر می،طول زندگيش
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). ٢:٢٣( و بزرگان قوم را دعوت کرد ، رؤسا،يوشع ابتدا مشايخ
اين همايش احتماًال در شيلوه و يا در منزل شخصی يوشع در افرايم 

 خود را به هر حال يوشع به آنها هشدار داد که اگر خداوند. برگزار شد
تمامی اسباط اسرائيل را در ”سپس . ترک کنند چه اتفاقی خواهد افتاد

و آخرين سخنان خود را با بازخوانی روايت ) ١:٢۴(“ .شکيم جمع کرد
 قوم ،تاريخ اسرائيل از دوران ابراهيم به بعد با ايشان در ميان گذاشته

را را به محبت کردن خداوند دعوت کرد و از آنان خواست تنها خدا 
ی بسيار مهم   يوشع بر سه نکته،در اين دو مجمع عمومی. خدمت کنند
  .تأکيد گذارد

  

  )١۶ـ١: ٢٣يوشع (ــ خطرات آينده ١
:  آنها را با دو چالش مواجه کرد،يوشع با فراخواندن بزرگان قوم

 و در نتيجه برخورداری از برکات او و باقی ،اطاعت کردن از خدا
عتی از خدا و پيامد آن يعنی نزول نا اطا. ماندن در زمين موعود

ی  دهنده اينها مفاد تشکيل. داوری خدا و رانده شدن از سرزمين موعود
عهد خدا با قوم در کوه سينا بود که موسی در زمين هموار موآب مجددا 
به قوم ياد آوری کرده بود و بعدا قوم نيز در حد فاصل عيبال و جرزيم 

  . بر آن تأکيد کرده بودند

: ٢٣(و برخورداری از برکات آن ) ۵:٢٣(بر تملک زمين يوشع 
 با اينکه اسرائيل کنترل کنعان را در دست    .تأکيد داشت) ١۶-١۵و١٣

 هنوز قلمروهای زيادی برای تصرف وجود داشت و در برخی ،داشت
و ٣-١: ١٣نگاه کنيد به ( کردند  هايی با آنان مقاومت می نواحی گروه

ی  وظيفه). ٢-١؛ داوران ٣:١٨ و١٣-١٢: ١٧و ١٠: ١۶ و۶٣:١۵
البته خطر بزرگی که اسرائيل را تهديد ! اسباط به پايان نرسيده بود



 ١٩٣طريق تمامی اهل زمين 

 احتمال تغيير نگرش تدريجی قوم و گرايش پيدا کردِن آنها به ،کرد می
  . آداب و رسوم ملل بت پرست و تقليد کردن از آنان بود

وی را به آنان  سه انگيزه و محرک ق،يوشع برای مقابله با اين خطر
ياد آور شد تا فراموش نکنند که امتی برگزيده و جدا شده هستند و بايد 

  .وفادارانه به خداوند خدمت کنند

  

از آن روزی  ).۴-٣: ٢٣(آنچه خدا برای اسرائيل انجام داده بود 
 خدا برای ايشان جنگ کرده و آنها را ،که اسرائيل از مصر خارج شد
خداوند لشگريان فرعون را در دريا . ه بوداز دست دشمنان رهايی داد

غرق کرده و عماليق را که به قوم او حمله کرده بودند شکست داده بود 
 خداوند ،در حالی که اسرائيل بسوی کنعان رهسپار بود). ١٧خروج (

 و همچنين خداوند بود که قوم ،ساخت تمام دشمنان او را مغلوب می
  . ين موعود پيروز کرده بودخود را بر تمام اقوام ساکن در سرزم

: بازگويی وقايع تاريخی برای اسرائيل يادآور دو حقيقت بزرگ بود
پرست دشمن خدا بودند و بنابراين بايد  های بت يکی اينکه اقوام و ملت

شدند؛ و ديگر اينکه همان خدايی که  دشمن اسرائيل نيز محسوب می
توانست در آينده  د میشان پيروز کرده بو ايشان را در گذشته بر دشمنان

خدا هرگز قوم خود را رها نکرده بود؛ و . نيز آنان را پيروز گرداند
 او ايشان ،کردند بستند و از کالمش اطاعت می اگر آنها بر او توکل می

. طور کامل فتح کنند کرد تا تمامی زمين موعود را به را ياری می
“ .است اوست که برای شما جنگ کرده ،زيرا يهوه خدای شما”
)٣:٢٣(.  

. اين يادآوری و تذکری مناسب برای قوم خدا در اين دوران است
بينيم که خدا در گذشته  کنيم و می مقدس را مطالعه می هنگامی که کتاب

 ما نيز ،اند چه کارهايی کرده است برای کسانی که بر او توکل داشته
ت و شويم که امروز بر او توکل و اعتماد کنيم و با شهام ترغيب می
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يرسان مبشر  پی. تی. ای. اتکا بر خدا با دشمن خود روبرو شويم
تاريخ، داستان او ”ی پرزبيتری هميشه عادت داشت بگويد  برجسته

 در طول قرون و اعصار . حقيقت داردو اين کامًال“ .است) خدا(
های خود را تغيير داده است اما شخصيت او هرگز   خدا روش،متمادی

  .تواند مورد اعتماد و توکل باشد  او می، شددستخوش تغيير نخواهد

  

 رمز موفقيت يوشع و ).١٠-۵: ٢٣(آنچه خدا به اسرائيل گفته بود 
 همانا عشق و دلبستگی عميق او به کالم خدا ،عامل پيروزی اسرائيل

؛ ٣۵-٣٠: ٨؛ ١٨-١٣ و٨ـ٧: ١ همچنين نگاه کنيد به ١۴و۶: ٢٣(بود 
کرد و به   خدا اطاعت میاو از احکام). ٢٧-٢۶: ٢۴؛ ١۵و١٢:١١
اما از اين .  و خدا نيز به نفع او عمل کرد،های او ايمان داشت وعده
ی يوشع به کالم خدا موجب شده بود تا او    سرسپردگی و عالقه،بيشتر

دنبال کسب   او را بيشتر دوست داشته باشد و به،خدا را بهتر بشناسد
ما بايد . افی نيستشناخت کالم خدا به تنهايی ک. خوشنودی او باشد

خدايی که اين کالم از اوست را بشناسيم و در ارتباط و مشارکت خود 
  .با او رشد کنيم

دارد همانگونه که حافظ تمامی  های خود را نگاه می خدا تمام وعده
 اما ،قيد و شرط هستند های خدا بی برخی از وعده. احکام خويش است

اعت و باور ما در تحقق باشند و منوط به اط برخی ديگر مشروط می
ی  اسرائيل وارد کنعان شده و آنجا را فتح کرده بود تا وعده. آنها هستند

مندی ايشان از مواهب زمين به اطاعت   اما بهره،خدا به انجام رسيد
اگر آنان به تمامی قلب خود از او . آنان از شريعت خدا بستگی داشت

يد تا ميراث خود را از بخش  او نيز ايشان را قوت می،کردند اطاعت می
  . او دريافت کنند

مهمترين چيز اين بود که اسرائيل برگزيدگی خود را حفظ کند و 
؛ خروج ٨-٧: ٢٣(ايمان پيرامونش آلوده نشود  توسط اقوام شرير و بی
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يوشع به آنان هشدار داد که نااطاعتی ). ۴-٢: ٧؛ تثنيه ١٧-١٠: ٣۴
پرست  نخست با اقوام بت. ندصورت تدريجی و آرام عمل ک تواند به می

 سپس در مورد آداب و رسوم ،کردند های معمول معاشرت می به روش
گذشت که اسرائيل به   و ديری نمی،کردند مذهبی با آنها گفتگو می

مردان يهود با زنان . شد پرستش خدايان دروغين دشمنان متمايل می
کلی محو  ا بهکردند و مرز جدايی ميان قوم خدا با دني مشرک ازدواج می

چقدر پرستيدن خدايان دشمنان مغلوب شده تصور کنيد که . شد می
  !تحقيرآميز و نابخردانه است

گذارد تا  کنيم که دنيا چقدر ما را تحت فشار می ی ما احساس می همه
-١۵: ٢ يوحنا ١؛ ٢-١: ١٢روميان (با او همرنگ و سازگار شويم 

ستادن برای خداوند و همرنگ نشدن با جماعت و صادقانه اي) ١٧
 همچنين عشق و محبت ما ،)٧:٢٣يوشع (مستلزم شهامت و تهور است 

). ٨:٢٣(طلبد  نسبت به خدا و تمايل به خوشنود ساختن او را نيز می
ترجمه شده است همان “ بچسبيد”عنوان   به٨ی  ای که در آيه  واژه
خود  در تشريح ارتباط مرد با همسر ٢۴:٢ای است که در پيدايش  کلمه

خدای خود درآمده بود “ عقد”اسرائيل در کوه سينا به . بکار رفته است
 “پيوستن”رفت که در  و از او انتظار می) ١۶؛ حزقيال ٣-١: ٢ارميا (

چه ). ۴:١٣ و٢٢:١١ و٢٠:١٠ و ۴:۴تثنيه (به خداوند وفادار باشد 
 و با ،انگيز و اندوهبار است که او نسبت به خدا وفادار نماند غم

  . زنا کرد،داندن بسوی خدايان مشرکين عمًال در حق خدارويگر

را نقل کرده ) ٣٠:٣٢تثنيه (ی مذکور در   يوشع وعده١٠:٢٣در 
-٧: ٢۶الويان (است که نشانگر شناخت و دانش او از کالم خدا است 

؛ مزمور ٨:١يوشع (کرد  او شبانه روز در کالم خدا تعمق می). ٨
  ).١١:١١٩مزمور (داشت   نگاه میو مفاهيم آن را در قلب خود) ٢:١
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 ).١۶-١١: ٢٣(خواست برای اسرائيل انجام دهد  آنچه خدا می
اگر از آن اطاعت ): ١٢:۴عبرانيان (کالم خدا مانند شمشير دو َدم است 

 اگر از آن نااطاعتی ،رساند دهد و ياری می  خدا ما را برکت می،کنيم
اگر خدا . ه به او تسليم شويم خدا ما را تنبيه خواهد کرد تا وقتی ک،کنيم

مشتاق اطاعت از او و کسب رضايت ) ١١:٢٣يوشع (را محبت کنيم 
وی خواهيم بود؛ بنابراين بدنبال يک ارتباط غنی و پربار با خداوند 

  . خواهيم بود

 ،افتد شود که سخن خدا هرگز بر زمين نمی يوشع به قوم يادآور می
ی  باشد و چه در رابطه با وعدهی برکت  چه آن سخن در ارتباط با وعده

زيرا خداوند ”هر دو مورد تجلی محبت و مهر او هستند . تنبيه و توبيخ
؛ عبرانيان ١٢-١١: ٣امثال (“ نمايد دارد تأديب می هر که را دوست می

دهد که فرزندانش با  خدا اجازه نمی”گويد  چارلز اسپرجان می). ١٢:۶
  “.موفقيت به گناه ادامه بدهند

پرست کنعان به اسرائيل  بًال در باره خطر سازش با اقوام بتموسی ق
-١٢: ٧؛ تثنيه ١٧-١٠: ٣۴ و ٣٣-٢٠: ٢٣خروج (هشدار داده بود 

يوشع ( يوشع هشدار او را مورد تأکيد مجدد قرار داده است ،)٢۶
 دو اتفاق رخ ،کرد اگر اسرائيل با آن اقوام مشارکت می). ١٣:٢٣

گرفت که در نتيجه اسرائيل   بازپس میخداوند برکات خود را: داد می
 دوم اينکه آن اقوام عامل رنج و عذاب و نگرانی ،شد مغلوب می
يوشع برای آنکه عذاب نااطاعتی اسرائيل ). ١٣:٢٣(شدند  اسرائيل می

 ، تله،داماز خدا را به نحو ملموسی بيان کند از عبارات روشنی مانند 
ی تأديب خدا شامل   مرحلهآخرين.  استفاده کرده استتازيانه و خار

اگر شما . بيرون رانده شدن قوم از زمين موعود و تبعيد ايشان بود
ها زندگی   پس با امت،ها باشد تان مانند امت خواهيد عبادت و زندگی می
اين همان اتفاقی است که برای يهوديه افتاد هنگامی که خدا اجازه ! کنيد
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هيکل يهوه را تخريب نمايند و  ،داد تا سپاهيان بابل آنجا را فتح کنند
  .هزاران اسير يهودی را به زمين بابل تبعيد کنند

زمين ”زمين کنعان را ) ١۶-١۵و١٣(يوشع سه مرتبه در آيات 
ی مشتعل به آتش  زمانی که خدا موسی را در بوته. ناميده است“ نيکو

 خواهد برد “زمين نيکو” وعده داد که قوم را به ،برای خدمت خواند
؛ يوشع و کاليب نيز بعد از چهل روز تحقيق در کنعان از )٨:٣ خروج(

موسی در آخرين ). ٧:١۴اعداد (ياد کردند “ زمين نيکو”آنجا به عنوان 
را بکار برده است “ زمين نيکو”سخنان خود حداقل ده مرتبه عبارت 

؛ ۶:٩؛ ١٠:٨؛ ٧:٨؛ ١٨:۶؛ ٢٢-٢١: ۴؛ ٢۵:٣؛ ٣۵و٢۵: ١تثنيه (
از آنجا که خدا چنين زمين :  آشکار استعلت آن کامًال). ١٧:١١

توانيم انجام دهيم   کمترين کاری که ما می،نيکويی را به ما داده است
  .اين است که در راستای کسب خوشنودی و رضايت او زندگی کنيم

 محرک قدرتمندی برای اطاعت از ،ی نيکويی خدا تعمق در باره
تادگی ما در قبال يعقوب نيکويی خدا را به مقاومت و ايس. اوست
و ناتان نيز در مواجهه ) ١٧-١٣: ١يعقوب (ها ربط داده است  وسوسه

- ١: ١٢ سموئيل ٢(با گناه داود از همين رويکرد استفاده کرده است 
شرارت پسر گمشده نبود که او را به خانه بازگردانيد بلکه ). ١۵

و ”). ١٧:١۵لوقا (نيکويی پدرش عامل ندامت و بازگشت او بود 
). ۴:٢روميان (“ کشد؟ دانی که مهربانی خدا تو را به توبه می ینم

کند اين است که برکات مادی خدا  خطری که همواره ما را تهديد می
ی  آنقدر توجه ما را جلب کنند که متمرکز بر اين مواهب شويم و بخشنده

  ).٨تثنيه ( که اين منتهی به گناه خواهد شد ،نعمات را فراموش کنيم

 هشدارهای يوشع در همين بخش کوتاه از سخنان او بايد تذکرات و
کالم خدا را : مورد توجه و عنايت قوم خدا در اين دوران قرار بگيرند

 خدا را محبت کنيد ،)٨:٢٣( به خدا بچسبيد ،)۶:٢٣(نگاه داريد 
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 ،اند شمار زيادی از مسيحيان نه فقط با دشمن سازش کرده). ١١:٢٣(
اند و خداوند مقام اول را در زندگی آنان  هبلکه حتی به او تسليم شد

  .ندارد

  

  )١٣ـ١: ٢۴يوشع (ــ برکات گذشته ٢
به نام نورمن  Saturday Reviewی  نويسنده و سردبير روزنامه

ای تاريخ را اين چنين تعريف   طی مقاله١٩٧٨ آوريل ١۵کازينز در 
فيلسوف مشهور “ .ی عظيم در گذشته يک نظام هشداردهنده”کرد 
خاطر  توانند گذشته را به کسانی که نمی” سانتايانا گفته است جورج
برای يهوديان شناخت “ . محکوم به تکرار آن هستند،بياورند
ی خدا  شان اهميت فراوانی داشت چرا که آنها قوم برگزيده های ريشه

  .رسانيدند بودند که بايد نقش خود را در اين عالم به کمال می

رهبر بزرگ اسرائيل واپسين سخنان خود شکيم محل مناسبی بود که 
در شکيم بود که خدا به ابراهيم . را در آنجا با قوم در ميان بگذارد

و ) ٧-۶: ١٢پيدايش (وعده داد که نسل او وارث اين زمين خواهند بود 
پيدايش (در همين جا بود که يعقوب مذبحی برای يهوه بنا کرد 

جايی که قوم اسرائيل با  ،شکيم مابين کوه عيبال و جرزيم). ٢٠:٣٣
شکيم ). ٣۵-٣٠: ٨يوشع (خداوند تجديد عهد کرده بودند قرار داشت 

  . برای اسرائيل بود“ زمين مقدس”در واقع 

 در نخستين سخنان يوشع کلمات کليدی محسوب  زمينوقوم اگر 
 ، در مرکز توجه قرار گرفته استخداوند در دومين بيانات او ،شوند

 بخش از سخنان خود بيست و ُنه بار به خداوند چرا که يوشع در اين
 زمانی که يوشع مشغول بازگويی ١٣-٢: ٢۴در . استناد کرده است

. گفت تاريخ اسرائيل بود در واقع اين خدا بود که از دهان او سخن می
ی کليدی ديگری است که پانزده مرتبه در اين قسمت بکار  واژهعبادت 
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اش را داده بود رساند و در  ی که وعدهيهوه آنها را به زمين. رفته است
کردند، او نيز  داشتند و عبادت می صورتی که آنها او را دوست می

  . داد ايشان را برکت می

  

 زمانی که خدا ابراهيم را ).۴-١: ٢۴( اسرائيل را برگزيد ،خدا
 او و ،دعوت کرد تا از اور کلدان هجرت کرده و بسوی کنعان برود

استيفان در ). ٩:١٢ الی ٢٧: ١١پيدايش (دند پرست بو خاندانش بت
خدای ذوالجالل بر پدر ما ابراهيم ”سخنان خود اشاره کرده است که 

 ،تا به يهوديان يادآور شود که هويت ملی آنها) ٧:٢اعمال (“ ظاهر شد
ابراهيم در جستجوی خدا نبود بلکه اين خدا .  بوده استعمل فيض خدا

نابراين يهوديان هيچ امتياز خاصی که ب! بود که به نزد ابراهيم آمد
 ١١-١: ٢۶ و١١-١: ٧تثنيه (موجب شود خدا آنها را برگزيند نداشتند 

بايست آنها را متواضع و مطيع نگاه  اين حقيقت می). ١٠:٣٢و
  .داشت می

شما مرا برنگزيديد بلکه من شما را ”عيسی به شاگردان خود فرمود 
 در مسيح “پيش از بنياد عالم” ايمانداران). ١۶:١۵يوحنا (“ برگزيدم

اند  لقب گرفته“ برگزيدگان خدا”و ) ۴:١افسسيان (اند  برگزيده شده
اگر ”گفت  يکی از اساتيد من هميشه می). ١:١؛ تيطس ٣٣:٨روميان (

بخواهيد مفهوم برگزيدگی را شرح دهيد ممکن است عقل خود را از 
تان را از   نجات روح اما اگر بخواهيد آن را ناديده بگيريد،،دست بدهيد

“ مکتب الهياتی” صرفنظر از اينکه به کدام “.دست خواهيد داد
خدا نخستين ی ما بايد اعتراف و تصديق کنيم که   همه،خاطر داريم نعلق

  .قدم را در نجات ما برداشته است

اما خدا او را ) ١۶پيدايش (اسماعيل نخستين فرزند ابراهيم بود 
اسحق که مولود کهنسالی ابراهيم و سارا بود نپذيرفت و عهد خود را با 

 عيسو ،اسحق دو فرزند پسر داشت). ٢١و١٨-١٧پيدايش (استوار کرد 
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های هدفمند  پولس اين گزينش. و يعقوب؛ ولی خدا يعقوب را برگزيد
عيسو جد ). ١١:٩روميان (ناميده است “ بر حسب اختيار”خدا را 

 ولی يعقوب نيای دوازده  ،دَادوميان شد که در کوهستان سعير ساکن شدن
اسرائيل سرانجام به مصر کوچ کردند و در  بنی. سبط اسرائيل گشت

  . آنجا خدا از آنها ملتی عظيم پديد آورد

يکی از عناوينی که به دفعات در کتاب يوشع درمورد خدا بکار 
اين عنوان پانزده بار در . باشد می“ يهوه خدای اسرائيل”رفته است، 
؛ ۴٢و۴٠ :١٠؛ ١٩-١٨: ٩؛ ٣٠:٨؛ ٢٠-١٩و١٣: ٧(ت کتاب آمده اس

يهوديان براستی ). ٢٣و٢: ٢۴؛ ٢۴و١۶: ٢٢؛ ١۴:١۴؛ ٣٣و١۴: ١٣
برگزيده و قوم خاص خدا بودند؛ چرا که خدای آسمانها تصميم گرفت 

  . که اسم مقدس خود را بر آنان بگذارد و خدای ايشان باشد

  

 قبًال يوسف را به خدا ).٧-۵: ٢۴( اسرائيل را رهايی بخشيد ،خدا
مزمور (مصر فرستاده بود تا قوم خود را از تنگنای قحطی برهاند 

سپس موسی و هارون را فرستاد تا ايشان را از ). ٢٢-١۶: ١٠۵
مصر به خاطر ). ۴۵-٢٣: ١٠۵مزمور (اسارت و بندگی برهاند 

يهوديان از گرسنگی و قحطی نجات يافت؛ اما حاکمان مصر به عوض 
 بتدريج يهوديان را به بردگی گرفتند و زندگی را ، باشندآنکه سپاسگزار

تمام اين وقايع در راستای تحقق ). ٩-٧: ٣خروج (بر ايشان تلخ کردند 
- ١: ١۵پيدايش (ای بود که خدا قرنها پيش به ابراهيم داده بود  وعده
مشقات قوم اسرائيل تنها باعث شد بر تعدادشان روزبروز افزوده ). ١٧
  .شود

ری خود را با نزول باليای دهگانه بر خدايان و حکام مصر خدا داو
زادگان مصری بود   مرگ نخست،ی اوج اين باليا نقطه. نشان داده بود

بعد از آن ده مصيبت بود که فرعون تسليم شد و به ). ١٢-٧خروج (
فرعون  اما ديری نپاييد که. يهوديان اجازه داد خاک مصر را ترک کنند
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ولی خدا نه . شگريان خود را بدنبال آنها روانه کردتغييرعقيده داد و ل
دريای از ميان آورد، بلکه ايشان را بيرون تنها قوم خود را از مصر 

سرخ عبور داد و لشگريان فرعون را در آبهای خروشان آن غرق کرد 
  ). ١۵-١۴خروج (

خدا به قوم خود دستور داده بود که سالی يکبار مراسم فصح را به 
موسی در ). ١٣-١٢خروج (از اسارت مصر بجا آورند ياد رهايی 

سخنان خود چندين بار به قوم ياد آور شده بود که زمانی در مصر برده 
؛ ١٢:۶؛ ١۵:۵تثنيه (بودند و اين خدا بود که ايشان را رهايی بخشيد 

يک ). ٢٢:٢۴؛ ١:٢٠؛ ۶و٣:١۶؛ ١۵:١۵؛ ١٠ و۵: ١٣؛ ٨:١۴ 
  د که زمانی در اسارت گناه بود و فديهايماندار نيز بايد به ياد داشته باش

بسيار . آزادی وی به بهايی سنگين بر روی صليب پرداخت شده است
  . ی نجات را حق مسلم خود بدانيم خطرناک است که هديه

  

خدايی که اسرائيل را  ).١٠-٨: ٢۴( اسرائيل را هدايت کرد ،خدا
کرد   می ايشان را نيز به سرزمين موعود هدايت،بيرون آورده بود

 سرزمين موعود بود ولی گناه آنان ،هدف او برای قوم). ٢٣:۶تثنيه (
در قادش برنيع سبب شد تا در بيابان سرگردان شوند و اين آوارگی 

اسرائيل تا . ايمان هالک شدند آنقدر بطول انجاميد تا تمام نسل قديم و بی
قوم را  خداوند دشمنان اين ،کرد زمانی که بدنبال تابوت عهد حرکت می

 خدا ،هنگامی که بلعام تالش کرد اسرائيل را لعن کند. کرد مغلوب می
؛ نحميا ۵:٢٣؛ تثنيه ٢۴-٢٢اعداد (لعنت او را به برکت مبدل ساخت 

کرد  حمله می) سپاه اموريان( شيطان چه بصورت شير غّران ). ٢:١٣
  . ساخت  خدا او را مغلوب می،)لعن بلعام(و چه در قالب مار 

  

همان  ).١٣-١١: ٢۴( بخشيد  موعود را به اسرائيلخدا زمين
 ايشان ،خدايی که قوم اسرائيل را از ميان دريای سرخ عبور داده بود
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يوشع و . را از رود اردن نيز گذرانيد و به سرزمين موعود داخل کرد
بار  و سازشی خفت) ٧يوشع (سپاهيان او به جز شکستی اوليه در عای 

م دشمنان خود را در کنعان مغلوب کرده ، تما)٩يوشع (با جبعونيان 
  .بودند چون خدا با ايشان بود

) ٢٠:٧، تثنيه ٢٨:٢٣نگاه کنيد به خروج  (١٢:٢۴در “ زنبور”
العاده دردناک  ای است که گزيدگی نيش او فوق احتماًال اشاره به حشره

شمار زياد . اما ممکن است به چيز ديگری نيز اشاره داشته باشد. بود
تثنيه ( است  در کالم خدا گاه به انبوه زنبورها تشبيه شدهسربازان 

بنابراين برخی دانشجويان ). ١٨:٧؛ اشعيا ١٢:١١٨؛ مزمور ١:۴۴
مقدس معتقدند که در اينجا نيز مراد از زنبور، اشاره به سربازان  کتاب
يعنی خداوند مهاجمين ديگری را به کنعان فرستاد تا موجب . است

  .تر کنند  و کار را برای اسرائيل راحتتضعيف قوای دشمن شوند

ی فتوحات اسرائيل بدانيم  اما شايد بهتر باشد که زنبور را نماد آوازه
گفتار .  زمينگير کرده بود،که ساکنين کنعان را از ترس و وحشت

راحاب نشانگر وحشت و سرآسيمگی کنعانيان از شنيدن اخبار مربوط 
 ما گداخته شد و به سبب شما و چون شنيديم دلهای”: به اسرائيل بود

خدا ). ٢۴:٩و١:۵ همچنين ١١:٢يوشع (“ .ديگر در کسی جان نماند
ی خود را به انجام رساند  ی انجام اين کار را داده بود و وعده وعده

  ).٢۵:٢تثنيه (

يکبار . است) ١٠:۶تثنيه ( يادآور سخن موسی در ١٣:٢۴يوشع 
 و تمام آنچه او ، خداستبينيم که تأکيد بر نيکويی و رحمت ديگر می

وقتی قوم . برای ايشان کرده بود به خاطر محبت خود به آنان بوده است
اين برکات را به حساب امتياز و برتری خود گذاشتند، از مسير 

 ،يک قلب شکرگزار. ی خداوند منحرف شدند پرستش صادقانه
  .های ابليس است محکمترين سد در برابر وسوسه
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  )٣٣ـ١۴: ٢۴ يوشع (اسرائيلهای  تــ وظايف و مسئولي٣
باشد که پانزده   يکی از واژگان کليدی در اين قسمت می“عبادت”

 ،عبادت خداوند يعنی در دل داشتن ترس او. بار تکرار شده است
همچنين به اين معناست که .  و تنها او را ستايش کردن،اطاعت از او

ود را به او تسليم کنيد و تمام قلب خ  محبت می،شما خدا را دوست داريد
نه اينکه چون خواهيد  میکنيد چون  شما از خدا اطاعت می. ايد کرده

  .هستيدمجبور 

  

پرده به قوم گفت  يوشع صريح و بی ).١٨-١۴: ٢۴(گيری  تصميم
. که بايد در مورد عبادت کردِن خدای اسرائيل تصميم خود را بگيرند

کردند،  يهوه را عبادت میاگر براستی . طرف بمانند توانستند بی آنها نمی
بايست از ستايش پنهانی خدايان دروغين که برخی هنوز  پس می

حتی با وجود . کشيدند پرداختند دست می شان می مخفيانه به پرستش
 برخی از يهوديان هنوز برای خدايان مصر ،ی باشکوه خروج تجربه

: ٧؛ اعمال ٢۶-٢۵: ۵؛ عاموس ٧:١٧الويان (گذرانيدند  قربانی می
يعقوب نيز مشابه اين هشدار را به ). ٨-۶: ٢٠؛ حزقيال ۴٣-۴٢

 ١(سموييل هم چنين کرده بود ) ٢:٣۵پيدايش (ی خود داده بود  خانواده
  ).٣:٧سموئيل 

توانند انتخاب کنند که خدايان دروغين  يوشع نگفت که قوم می
 ،کنعانی را بپرستند و يهوه نيز به انتخاب آنان احترام خواهد گذاشت

ای جز عبادت  داد قوم چاره که او طوری سخن گفت که نشان میبل
يوشع به عنوان مردی با تجربه و روحانی . کردِن يهوه ندارند

دانست که هر انسانی نياز دارد معبودی داشته باشد تا بتواند او را  می
.  حال چه آن معبود واقعيت داشته باشد و چه نداشته باشد،ستايش کند

است، و اگر “ مذهبی”ر عالج ناپذيری يک موجودطو زيرا انسان به
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 عاقبت به پرستش خدايان کاذب ،کرد يهود خدای حقيقی را عبادت نمی
توانند همزمان  آنها نمیمنظور يوشع اين بود که . آورد کنعان روی می

  .هر دو را عبادت کنند

تمامی قوم به يوشع اطمينان دادند که قصد دارند فقط يهوه خدای 
 و در اين راه داليل خود را نيز ،را عبادت و خدمت کننداسرائيل 

يهوه همان خدايی بود که پدران ايشان را از مصر . مطرح کردند
 و سرانجام قوم ، در بيابان ايشان را رهبری کرده بود،بيرون آورده بود

آنها در واقع بخش نخست . (خود را به سرزمين موعود رسانده بود
دهد  ا بازگو کرده بودند، که نشان میر] ١٣-١: ٢۴[سخنان يوشع 

يوشع تصريح کرد که !). های او عميقًا بر ايشان تاثير گذارده بود گفته
 و قوم نيز ،)١۵:٢۴(او و خاندانش تنها يهوه را عبادت خواهند نمود 

پس ما نيز يهوه را عبادت خواهيم نمود زيرا که ”به او پاسخ دادند که 
  ). ١٨:٢۴(“ .او خدای ماست

    

وقتی نسل پيشين در کوه سينا با خدا  ).٢٨-١٩: ٢۴(وقف شدن 
آنچه خدا امر فرموده است ” يکصدا گفته بودند ،مالقات کرده بودند

 آنها مشغول پرستيدن ،اما چند هفته بعد). ٨:١٩خروج (“ .خواهيم کرد
 گفتن اينکه از ،دانست که برای مردم يوشع می! ی طاليی بودند گوساله

 به آن عمل کردن ولی ،ای است  خواهند کرد کار سادهخداوند اطاعت
سخنان جدی و لحن خشک يوشع به اين خاطر بود . چيز ديگری است

خواست اعتماد بنفس مفرط آنان را مهار کند، تا صادقانه به  که می
  ).١٩:٢۴يوشع (درون قلبهای خود نگاه کنند 

 را در قلب يهوه بود و او تحمل وجود هيچ رقيبی“ عقد”اسرائيل در 
او هيچگاه . و مقدس بود) ۵:٢٠خروج (او خدايی غيور . آنها نداشت

همانطور . توانست به آنها اجازه دهد که وفاداری خود را تقسيم کنند نمی
 و نسبت به ،که يک زن و شوهر به سوگند ازدواج خود پايبند هستند
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يد  اسرائيل و خدا نيز با،باشند مهر و دلبستگی همسر خود حساس می
  . بودند نسبت به يکديگر وفادار می

يوشع به قوم هشدار داد که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آنها از 
در نهايت عملکرد آنها منجر : داشتند های خود دست برنمی پرستش بت

آنان تمامی . دنبال داشت شد و تنبيه و مجازات او را به به انکار يهوه می
در زمين موعود به ايشان داده بود از برکاتی را که يهوه سخاوتمندانه 

های خود را از هرگونه  نياز مبرم ايشان اين بود که قلب. دادند دست می
 پاک کنند و به يهوه خداوند تقديم نمايند ،تمايل به ستايش خدايان ديگر

 خدا از ،دادند چنانچه آنان به عهدشکنی پنهان خود ادامه می). ٢٣:٢۴(
خاطر  بلکه ايشان را به) ٢١:٢٣خروج (کرد  پوشی نمی آنان چشم
  . کرد شان مجازات می گناهان

: ٢۴(قوم سه بار تأکيد کردند که فقط يهوه را خدمت خواهند کرد 
برای . و يوشع بر حسب سخن ايشان با آنها عهد بست) ٢۴و ٢١و١٨

 ، عهد جدی خود با يهوه را به فراموشی بسپارند،آنکه مبادا بعد از آن
ان را در کتاب شريعت نوشت و سپس سنگ بزرگی را يوشع سخنان آن

 ُنهمين و آخرين ،اين سنگ. عنوان نمادی از توافق آنان بر پا کرد به
يکبار ديگر اين يادبودهای نهگانه را . بنای يادبود در کتاب يوشع است

  : کنيم مرور می
  ) ٩:۴(ی رود اردن  ی سنگ در ميانه  توده-١
  )٢۴-٢٠: ۴(اردن ی سنگ در ساحل غربی   توده-٢
  )٢۶:٧(ی سنگ در وادی عخور   توده-٣
  )٢٩:٨(ی سنگ در مدخل ورودی عای   توده-۴
  )٣٠:٨( مذبح سنگی در کوه عيبال -۵
  )٣٢:٨(های شريعت در کوه عيبال  نبشته  سنگ-۶
  )٢٧:١٠(ی غار َمّقيَده  ی سنگ بر دهانه  توده-٧
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  )١٠:٢٢( مذبح بزرگ اسباط ماورای اردن -٨
  ).٢٨-٢۶: ٢۴( شهادت يوشع  سنگ-٩

  

مقدسی در حفظ يادبودهای وقايع  طور حتم هيچ چيز غير کتاب به
عالی يا تصميمات مقدس آنها وجود نداشت چرا که يادبودها هرگز به 

به ياد داشتن آنچه خدا برای ما . عنوان بت مورد پرستش قرار نگرفتند
 عمل نيکويی است اما ،ماي  و اينکه ما چطور به او پاسخ داده،انجام داده

 ،آداب و سنن مذهبی. ها زندگی کنيم نبايد باعث شود که ما در گذشته
  .توانند مفيد يا مضر باشند ی ما از آنها می بسته به چگونگی استفاده

 ١١٠يوشع در سن . رسد کتاب يوشع با ذکر سه تدفين به پايان می
 العازر کاهن .سالگی چشم از جهان فرو بست و در ِملک خود دفن شد

دار فانی را وداع کرد و در کوهستان افرايم ) ٢٨:٢٠اعداد (اعظم 
های  استخوان. نزديک شيلوه که ِملک پسرش فينحاس بود دفن شد

يوسف در زمينی که پدرش يعقوب از بنی حمور در شکيم خريداری 
شکيم برای دو سبط . به خاک سپرده شد) ١٩:٣٣پيدايش (کرده بود 

 که نسل پسران يوسف بودند از اهميت زيادی ،افرايم و منسی
های جد بزرگشان  به همين علت برای دفن استخوان. برخوردار بود

؛ ١٩:١٣؛ خروج ٢۵:۵٠نگاه کنيد به پيدايش (محل مناسبی بود 
  ). ١١ :٢٢عبرانيان 

عنوان جانشين خود معرفی کرده بود اما نکته  موسی يوشع را به
. ای يوشع جانشينی انتخاب نکرده بودجالب در اين است که خدا بر

 رهبری و هدايت قوم ،مشايخی که همراه يوشع بودند بعد از مرگ او
 اما قوم از طريق خود انحراف ورزيده و با پرستش ،را بر عهده گرفتند

). ١۵-۶: ٢داوران (های کنعانی از اطاعت خداوند رويگردان شدند  بت
 برای قوم خود انجام داده بود  يهوه و آنچه را که،چرا نسل بعدی آنها

زيرا مردم نسل يوشع در نگهداری عهد خود قصور شناختند؟  نمی
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 ترس خدا و عبادت يهوه را تعليم ،ورزيده و به فرزندان و نوادگان خود
  .نداده بودند

خدا عهد خود را نگاه داشت و آنان را نخست با آوردن ساير اقوام 
سپس با بيرون راندن قوم از ) ١٩-١۴: ٢داوران (به زمين کنعان 

حکومت شمالی بدست آشوريان و حکومت جنوبی . تنبيه کرد شان زمين
اما يک روز خداوند پراکندگان قوم . بدست سپاه بابل به اسارت رفتند

اشعيا (خود اسرائيل را دوباره جمع و در زمينشان ساکن خواهد کرد 
عرفت جالل جهان از م”و آنگاه ). ٢۴:٣۶؛ حزقيال ۵٢-۵١و ١٢-١١

“ .سازد ها دريا را مستور می خداوند مملو خواهد شد به نحوی که آب
  ).١۴:٢حبقوق (





  سيزدهمدرس 

  بازنگـری يک زندگی عالی 
  

 افراد مانند   حال شرح”: ی خود نوشت نامه مارک تواين در زندگی
های ظاهری يک انسان است ـــ شرح حال زندگی يک  لباس و نشانه

   “.ت که خودش نوشته باشدانسان چيزی نيس
 با اين ،ی يوشع به معنای دقيق کلمه نيست نامه  زندگی،کتاب يوشع

حال اطالعات جامع و در خور توجهی راجع به اين مرد خدا در اختيار 
 ،اين کتاب نيز همانند ساير کتب قدس عهدعتيق برای تعليم. گذارد ما می

. نوشته شده است) ۴:١۵؛ روميان ١١:١٠ قرنتيان ١(تنبيه و تسلی ما 
هايی را  بنابراين الزمست که زندگی و خدمت او را مرور کرده ودرس

توانند به ما کمک کنند تا خداوند را بهتر بشناسيم و  فرا بگيريم که می
  . مؤثرتر خدمت کنيم

  

  ــ دوران آمادگی يوشع١
 خادمی را برای انجام ،هنگامی که خدا بخواهد کاری را انجام دهد

های فرد خادم به  کند و آن کار را نيز متناسب با قابليت آماده میآن کار 
 به مدت هفده ،خداوند برای انجام کار خود در مصر. نمايد او محول می

سازِی موسی   هشتاد سال را نيز صرِف آماده. سال يوسف را آماده کرد
داود . کرد تا او توانست به مدت چهل سال قوم اسرائيل را خدمت کند

ها    سال،يش از آنکه بر تخت سلطنت اسرائيل جلوس کندنيز پ
يک خادم آماده برای مکانی ”. آزمايشات گوناگون را تجربه کرده بود

  .  روش خدا در خدمت است“از قبل آماده شده

سازی يوشع جهت خدمت استفاده  برای آماده“ ابزاری”خدا از چه 
  کرده بود؟
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عنوان برده در  ديان به يوشع زمانی که هنوز يهو.رنج و سختی
کردند متولد شد و بنابراين با لغت رنج و مشقت بيگانه  مصر زندگی می

دهد که يهوديان در   نشان می٩-٧: ٣در خروج  سخنان خداوند. نبود
کردند و نزد خدا برای خالصی  مصيبت و سختی فراوانی زندگی می

ی  وعده: بودند آنها به سه چيز دلگرم ،با اين همه. آوردند فرياد بر می
خدا به ابراهيم مبنی بر اينکه نسل او وارث زمين موعود خواهند شد 

 پيام نبوتی خدا در خصوص رهانيدن ايشان از اسارت ،)٧:١٢پيدايش (
و سخنان يوسف در ) ٢٠:۴؛ تثنيه ١٧-١٢: ١۵پيدايش (و بندگی 

  ).٢۶-٢٢: ۵٠پيدايش (ارتباط با رهايی آنها و تملک زمين موعود 

 رنج و سختی مقدم بر جالل و ،الگوی خدا در اين زندگیطبق 
؛ ٢۶:٢۴لوقا (ی ما  دهنده اين امر در زندگی نجات. سربلندی قرار دارد

نيــز مشهود ) ١٠:۵و١٣:۴ پطرس ١(و قوم او ) ١١:١ پطرس ١
وقتی بر حسب اراده و خواست خدا متحمل رنج و سختی بوده و . است

 و تطهير ما در   تزکيه، موجب رشد مشقات،کنيم به فيض او تکيه می
بينيم که بسياری از رهبران ما در اين  متأسفانه می. شوند زندگی می

دهند اما هيچ آثار  های خود را نشان می  با تکبر و غرور مدال،دوران
 اکنون ،ها و جراحات خداوند ما در جلجتا زخم. جراحتی بر خود ندارند

ز اين حقيقت هستند که رنج و در آسمان نمادی جاودان و پر جالل ا
  . ی خدا تفکيک ناپذيرند جالل در نقشه
. خودی خود عامل بهتر بودن اشخاص نيست نفسه و به مشقات فی

 ،اما وقتی رنج. شود بلکه گاهی اوقات موجب تلخی و بدتر شدن آنها می
 ابزاری مبارک برای شکل دادن ،شود با ايمان و فيض خدا آميخته می

-١: ١٢ قرنتيان ٢(هت خداگونگی و الوهی است شخصيت ما در ج
توانست به انسان حکمت و  اگر رنج و مشقت به تنهايی می). ١٠

 در اينصورت دنيای ما مکان بسيار بهتری برای ،شخصيت ببخشد
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بود چرا که به هر حال هر شخص به نوعی متحمل سختی و  زندگی می
نوان عطای خدا های زندگی خود را به ع زمانی که دشواری. رنج است

ها در   آنگاه اين سختی،ببينيم و از آنها برای جالل اسم او استفاده کنيم
ی خدا را به نحو احسن بجا  کنند تا اراده درون ما و برای ما کار می

  .آوريم

  

دانست چگونه در مقابل مرجع   يوشع می.تسليم و فرمانبرداری
 از فرمان ،ازان يهودی سرب عنوان فرمانده به.  فرمانبردار باشد،قدرت

خروج (موسی در نبرد با عماليق و مغلوب کردن ايشان پيروی کرد 
 وفادارانه) ١٣:٢۴ جخرو( “خادم” يوشع در مقام ). ١۶-٨: ١٧
الگوی رهبری روحانی .  خدمت کرده بودموسی را به های زيادی سال

 و آن ، ترسيم شده است٢١:٢۵از ديدگاه خدا به صورت موجز در متی 
وقتی به عنوان خادم در :  امروز نيز به قوت و اعتبار خود باقيستالگو

 آنگاه خدا ما را بر چيزهای بسيار حاکم ،چيزهای کوچک امين باشيم
چون آموخته بود که بدهد دانست چگونه دستور  يوشع می. خواهد کرد

  .بگيردچگونه دستور 

 او .کرد يوشع يک خادم مطيع بود چون از مرجع اقتدار اطاعت می
ی دوم   مطيع موسی بود و در نيمه،ی ابتدای زندگيش در طول نيمه

ی کليدی در زندگی  آيه. گرفت  دستورات خود را از خداوند می،زندگی
فقط قوی و بسيار دلير باش تا بر حسب تمامی شريعتی ”يوشع اين بود 

.  تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمايی،ی من موسی که بنده
طرف راست يا چپ تجاوز منما تا هر جايی که روی  ن بهزنهار از آ

 کامًال هماهنگ است ١۵:١١اين آيه با ). ٧:١يوشع (“ کامياب شوی
ی خود موسی را امر فرموده بود همچنين موسی  چنانکه خداوند بنده”

به يوشع امر فرمود و به همينطور يوشع عمل نمود و چيزی از جميع 
  “ .موده بود باقی نگذاشتاحکامی که خداوند به موسی فر
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توانيم  ی ايمان و شکيبايی است که می به واسطه .خير انداختنتأبه 
اگر قوم اسرائيل به ). ١٢:۶عبرانيان (های خدا بشويم  وارث وعده

 چهار دهه زودتر وارد زمين ،سخنان يوشع و کاليب گوش داده بودند
اعداد (شدند  یمند م شدند و مدت بيشتری از برکات آن بهره موعود می

يوشع و کاليب صبورانه مجازات بيابان را تحمل ). ١٠:١۴-٢۶: ١٣
دانستند باالخره يک روز زمين موعود را به  کرده بودند چرا که می
را رد “ عمل ايمان”ايمانی خود  يهوديان در بی. ملکيت خواهند گرفت

ستند کرده و از ورود به زمين موعود امتناع کرده بودند اما هرگز نتوان
  ). ٣:١ تسالونيکيان ١(يوشع را از او بگيرند “ صبر اميد”

غالبًا پيروان ايشان افق . رهبران بايد بدانند که چگونه انتظار بکشند
توانند ببينند و يا به  بينند نمی ديد آنها را ندارند و آنچه را که آنها می

زی است ديد و رويای پيروزی آينده آن چي. ی آنها ايمان ندارند اندازه
بخشد؛ اما بسياری از ايمانداران مانند  که به يک رهبر واقعی انگيزه می

کنم که هر  من گمان می. کنند قوم اسرائيل به پشت سر خود نگاه می
رهبر روحانی يک يا چند بار با اين سخن عيسی احساس قرابت کرده 

 تا کی با شما باشم و ،ايمان کج روش ی بی ای فرقه”است که فرمود 
در چند موقعيت يوشع شهادت داده ). ۴١:٩لوقا (“ تحمل شما گردم؟م

 قلب خود را به ،ايمانی و سرسختی اسرائيل خاطر بی است که موسی به
  .حضور خدا ريخته بود

 

  ــ رهبـری يوشع٢
اند؟  اند يا برای رهبری ساخته شده  رهبر متولد شده،آيا برخی افراد

خدا آن ساختار ژنتيکی را که . احتماًال هر دو اين مورد صحيح است
کند تا در  دهد و سپس به آنان کمک می الزم است به اين افراد می

. توانايی و استعدادهای خود را پرورش بدهند“ ی زندگی مدرسه”
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اند اما  تشکيل شدهرهبران سمينارهای متعددی با شعار تربيت و تعليم 
. واهد بود آتشی در کار نخ،وقتی سوخت اوليه وجود نداشته باشد

 اما تنها در ، قابل آموختن و يادگيری هستند،طور يقين اصول رهبری به
اينکه . تواند رهبر باشد شود که چه کسی می ميدان عمل مشخص می

شما تصور کنيد يک رهبر هستيد چرا که در يک يا چند سمينار شرکت 
ايد همان اندازه مضحک و خطرناک است که تصور کنيد قهرمان  داشته
ی ورزشی هستيد چون مسابقات المپيک را در تلويزيون  رشتهيک 
  !ايد ديده

  ها و خصوصياتی بود؟  رهبری يوشع دارای چه ويژگی

  

 يک مرد خدا ،جانشين موسی مانند خود او. رفت او با خدا راه می
القدس او را انتخاب کرده بود تا کتاب يوشع را  کسی که روح. بود

خطاب “ بنده خداوند” يوشع را ،يت روحتکميل کند تحت الهام و هدا
مقدس به هيچ  اين عنوانی است که در سرتاسر کتاب. کرده است

مقدس به ما گفته  البته در کتاب. شخصيت ديگری اطالق نشده است
نشده که خدا با يوشع رو در رو سخن گفته است چنانکه با موسی 

واست خود را با دانيم که خدا اراده و خ ؛ اما می)١٠:٣۴تثنيه (گفت  می
يوشع همه روزه در . کرد گذاشت و او نيز اطاعت می او در ميان می

کرد  و بر حسب دستورات آن عمل می) ٨:١(کتاب شريعت خدا تعمق 
 مالزم ،چرا که کالم خدا و دعا) ٩-۶: ٧(او مرد دعا بود ). ١١:١۵(

  ).۴:۶اعمال (يگرند  يکد

  

 بار به او گفته شد که  در آغاز خدمت يوشع چهار.او شهامت داشت
يک رهبر موفق بودن مستلزم ). ١٨و٩و٧-۶: ١(“ قوی و دلير باش”

 شهامت ايستادن برای آنچه بدان اعتقاد ،داشتن شهامت و تهور است
. دانيد خدا از شما خواسته است  و شهامت انجام دادن آنچه که می،داريد
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م که گفت الزم است که همگی از اين سخن مارتين لوتر سرمشق بگيري
  “.توانم کار ديگری انجام بدهم ام و نمی من اينجا ايستاده”

 شجاعت و تهور را اينچنين تعريف کرده است ،ژنرال عمر برادلی
طور شايسته حتی  توانايی انجام دادن يک کار درست و معقول به”

گويد که آيا   نمیما بهکتاب يوشع “ .زمانی که تا حد مرگ ترسيده باشيد
 اما اين ،از رويارويی با دشمن هراسان شده است يا خيراو زمانی 

خوبی انجام داد و در  ی خود را به دانيم که او وظيفه نکته را خوب می
اکثر ما هيچوقت در موقعيت .  يکی بعد از ديگری پيروز شد،ها جنگ

 اما رهبری در اشکال ،ايم رهبری کردن يک ارتش قرار نگرفته
 خطرپذيری و نيازمند شهامت عاقالنه گوناگون خود همواره مستلزم

 آن را هالک کند و هر که ، دارددوست کسی که جان خود را”. است
در اين جهان جان خود را دشمن دارد تا حيات جاودانی آن را نگاه 

خاطر زندگی و خدمت خود  اگر ما به). ٢۵:١٢ حنايو(“ خواهد داشت
چون آن .  انجام بدهيمتوانيم کار زيادی برای خداوند  نمی،ترسان هستيم

ترسيد آن را  گذاری کردن دارايی ارباب خود می غالم از خطر سرمايه
شهامت ). ٣٠ -٢۴: ٢۵متی (پنهان کرد و نتوانست چيزی بر آن بيفزايد 

 مستلزم چيزی بيش از صرف نبرد با دشمنان بزرگ ،و تهور يوشع
باب (ائيل او همچنين شهامت برخورد با گناه در اردوگاه اسر. خود بود

و تقسيم ميراث ) ١۶:٧(ساير قبايل در برابر آن “ نزديک آوردن”و ) ٧
گاهی اوقات رو در رو شدن با ). ١٨-١۴: ١٧(ايشان را نيز داشت 

 به ،مردم قوم خود خيلی بيشتر از مواجهه با دشمن در ميدان نبرد
  .شجاعت و تهور نياز دارد

    

 نه يک ، فتح کنعان.را دنبال کرد او نقشه و هدفی داشت و آن
ی دقيق و  ن يک نقشهگذاشتاجرا ی به  پيشامد تصادفی بلکه نتيجه

 ابتدا يوشع مستقيم در عرض زمين حرکت کرد و به اين .انه بودرماه
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سپس . طريق دو قسمت شمال و جنوب کنعان را از يکديگر جدا کرد
و متعاقب آن به شهرهای شمالی حمله . شهرهای جنوبی را تسخير کرد

سرعت مراکز جمعيت را تحت کنترل گرفت و بر تمامی آن  او به. ردب
بيش از يکبار يوشع مردان خود را شبانه حرکت داد تا . زمين مسلط شد

  .دشمن را غافلگير کند

 وجود نقشه و راهکار ضرورت ،برای موفق شدن در کار خدا
رهبری که ثبات رأی ندارد و با وزش هر باد جديدی تصميمات . دارد
يک .  در حقيقت يک رهبر واقعی نيست،دهد ود را تغيير میخ

دار کشتی نداند بسوی چه  وقتی سکان”گويد  المثل رومی می ضرب
 “.دهد  هيچ بادی او را در مسير صحيح قرار نمی،کند بندری حرکت می

های خود را در مسير وزش  بان  آنگاه باد،رويد اگر شما بدانيد به کجا می
  . رساند  شما را به مقصد میگشاييد که بادی می

  

 ،زمانی که در حمله به عای شکست خورد .کرد او کار را رها نمی
 تجديد قوا کرد و جنگ ،روی خداوند را طلبيد ،قصور خود را پذيرفت

 خطای ،هنگامی که نابخردانه با جبعونيان پيمان اتحاد بست. را ُبرد
رهبر . تفاده کردخود را تصديق کرد و از اشتباهش به منفعت خويش اس

 چرا که اساسًا چنين ،که اشتباهی مرتکب نشده باشد  کسی نيست،موفق
رهبران موفق و پيروزمند کسانی هستند که بهترين . انسانی وجود ندارد

دهند که وجود  کنند و اجازه نمی توانند اتخاذ می تصميمی را که می
خود درس آنها از اشتباهات . اشتباهات مانع از تداوم کارشان شود

 پيروزی را به چنگ ،دانند چگونه از درون شکست گيرند و می می
  .آورند

 عنوانی ،تجربه” طنزنويس آمريکايی گفته است ،آلبرت هوبارد
شخصی نيز گفته “ .گذارد است که هر شخص بر اشتباهات خود می

گيرد بعد درس   معلم سختگيری است که اول امتحان می،است که تجربه
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ای تبديل کنيم تنها خودمان را در  اشتباهات خود را به آينهاگر . دهد می
اما اگر با . روز و بيچاره خواهد کرد  و اين امر ما را سيه،بينيم آن می

 خداوند را خواهيم ديد و ،ای بسازيم ايمان از اشتباهات خود پنجره
به سخن . دست خواهيم آورد قدرت الزم برای شروع مجدد را به

هيچ شکستی وجود ندارد مگر پرهيز از ” توجه کنيد ديگری از هوبارد
  “.شروعی مجدد

  

 .گرفت و احترام قلبی ايشان را جلب کرد او ديگران را بکار می
 ، که در اريحا مرتکب خيانت شد و کاليب که مرد ايمان بود،بجز عخان
ای به اسامی ساير سربازانی که با يوشع همراه بودند نشده  هيچ اشاره

توانست موفق به انجام مأموريت  دون وجود آنان يوشع نمیاما ب ،است
 بلکه ،آمد تسخير کنعان از عهدۀ يک فرد تنها بر نمی. خود بشود

های نبرد و  ی تالش هزاران انسانی بود که وفادارانه در ميدان نتيجه
  .پشت جبهه خدمت کرده بودند

. گيرند میر در اختيا بلکه آن را ،کنند نمیمطالبه  احترام را ،رهبران
شويد که واکنش  کنيد متوجه می  را مطالعه می١٨-١٠: ١وقتی يوشع 

دهد او توانسته بود احترام  قوم در قبال سخنان يوشع بوضوح نشان می
يوشع خادم خدا و قوم خدا . و وفاداری آنان را نسبت به خود جلب کند

ل دانستند که فرد قاب کردند چون می  و آنها از او پيروی می،بود
 ، زندگی او خداپسندانه بود،های او خالص بودند انگيزه. اعتمادی است

  . ناپذير بود و شخصيت او مالمت

 دارای اقتدار ،يوشع به عنوان جانشين موسی و رهبر منتخب خدا
 ،بود؛ اما چيزی بيشتر از اقتدار برای رهبری کردن ديگران الزم است

شود مردم  که موجب می ويژگی و خصوصيتی ،باشد و آن توانمندی می
“ ها جادوی رسانه”درعصر. هايتان را بشنوند به شما نگاه کنند و حرف

و تبليغات به “ گری هوچی”شايد روابط تجاری بتواند هر کسی را با 
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تواند آن نوع توانمندی را که ناشی از  شهرت جهانی؛ برساند اما نمی
 و مشهور ما به افراد سرشناس. فداکاری و خدمت است به او بدهد

  . اما بدون ترديد به خادمين بيشتری نياز داريم،احتياج چندانی نداريم

کنند؛  رهبران واقعی از مردم برای کسب اقتدار شخصی استفاده نمی
بسياری از . برند بلکه اقتدار خود را برای ساختن مردم بکار می

آنها ی همچون يوشع پشت  ا دليل اينکه فرمانده سربازان قوم اسرائيل به
رهبر واقعی افرادی را . بود به قهرمانان بزرگی تبديل شدند

گذارند و  ای بجای می کند که از خود دستاوردهای عالی شاگردسازی می
شدند اگر او را  گاه به چنين دستاورهايی نائل نمی اين رهبران هيچ

  .کردند پيروی نمی

  

که حکومت وقتی به حزقيا پادشاه گفته شد  .او به آينده توجه داشت
 او در پاسخ اظهار ،يهودا سرانجام توسط ارتش بابل تسخير خواهد شد

اشعيا (“ هر آينه در ايام من سالمتی و امان خواهد بود”کرد که 
 ،من قصد ندارم يک پادشاه برجسته را مورد انتقاد قرار بدهم). ٨:٣٩

آيا يک پادشاه . رسد ی خودخواهی به مشام می ليکن از پاسخ او رايحه
  نبايد نسبت به سرنوشت نسل فردای جامعه بينديشد؟

گواه روشنی است از ) ٢۴-٢٣های  باب(ی پايانی يوشع  دو خطابه
او . ی ملت خود توجه داشت  و به آينده،اينکه او يک رهبر واقعی بود

شناسند و به   خدای خود را می،خواست اطمينان حاصل کند که قوم می
رهبرانی که صرفًا در اين . تندتمامی قلب حاضر به خدمت او هس

 افرادی ،توانند بدست آورند انديشه هستند که امروز چه چيزی را می
رهبری يعنی کاشتن بذر سالمی . طلب هستند نه رهبرانی واقعی فرصت

 ،مند خواهند شد که در آينده به ثمر خواهد نشست و ديگران از آن بهره
  .و يوشع چنين کرد

  



  قوی باشيد٢١٨

 

 در زندگی يوشع زمانی فرا رسيد که .کرد  میاو برای جالل خدا کار
-٢۴: ١١اعداد (او نشان داد برای حرمت موسی و کار او غيرت دارد 

.  اما دريافت که جالل خداوند از هر چيز ديگری مهمتر است،)٣٠
.  اين جالل خدا بود که آشکار شد،وقتی قوم از رود اردن عبور کردند

نست که خدای زنده در ميان به اين خواهيد دا”يوشع به آنها گفت 
 يوشع ، هنگامی که از رود اردن گذشتند).١٠:٣يوشع (“ !شماست

 دست ،های زمين تمامی قوم”اندکی درنگ کرد تا قوم اسرائيل و 
و حال آنکه يک ). ٢۴:۴يوشع (“ .خداوند را بدانند که زورآور است
  . کند تا خود را جالل دهد انسان فرومايه و حقير صبر می

خوانيد   آن قسمت از کتاب يوشع را که خود او نوشته است میوقتی
 تمام جالل را به خدا ،متوجه خواهيد شد که او در هر اتفاقی که افتاده

-۴٣: ٢١و ٣:١٨و ۶:١٣ و ٨-۶: ١١و١۴:١٠و١:٨و١۶:۶(داده است 
کرد و زمين موعود را به  اين خدا بود که دشمنان را مغلوب می). ۴۵

ين اسم يهوه بود که بايد در تمامی جهان برافراشته ا. بخشيد قوم خود می
گويند رهبر کسی است که به اندازه اعتبار و شهرتی که  می. شد می

 و يوشع نيز ،شود آورد مورد سرزنش و شماتت هم واقع می بدست می
  .از اين قاعده مستثنی نبود

  

   ــ پيام يوشع٣
 را نگاه های خود پيام عملی کتاب يوشع اين است که خدا وعده

کنند و از کالمش اطاعت  دارد و خادمينی را که بر او توکل می می
پيام روحانی کتاب يوشع اين . بخشد تا پيروز باشند  قوت می،نمايند می

ميراث غنی و پربهايی را برای فرزندان خود هم اينک است که خدا 
. رندتوانند آنرا بدست بياو ی ايمان می آماده کرده است و آنها به واسطه



 ٢١٩ی عالی  زندگ بازنگری يک

ی عبرانيان   رساله۴و٣های  تری در باب اين پيام به صورت گسترده
  . انعکاس يافته است

همانطور که پيشتر ديديم، مردم جهان در رابطه با امور خداوند به 
بسياری از آنان هنوز در اسارت مصر هستند . شوند  تقسيم می چند دسته

. ز اسارت رها شوندو نياز دارند که با ايمان آوردن به عيسی مسيح، ا
اند  ای ديگر با اعتماد و توکل بر عيسی مسيح از اسارت آزاد شده عده

اند با  ايمانی سرگردان و آواره هستند چون نتوانسته اما در بيابان بی
 “اند چشيده”برخی نيز ميراث خود را . ايمان وارد ميراث خود بشوند

انجام کسانی و سر. دهند در مرز برکت زندگی کنند اما ترجيح می
يهوه "يعنی از عيسی، زيرا يوشع به معنای (هستند که از يوشِع خود 

کنند و با ايمان به او، وارد زمين  پيروی می) باشد می" نجات است
  . گردند موعود شده، آنرا وارث می

بياد داشته باشيد که عبور از رود اردن و ورود به زمين موعود به 
. دار و دخول در ملکوت خدا نيستهيچ وجه تصويری از مرگ ايمان

 ورود به ميراث ،و مرگ زندگی گذشته“ خود”بلکه نمادی از مرگ 
آسمانی ما در همين زندگی و برخورداری از تمام برکات خدا در حين 

اين همان چيزی . خدمت کردن به او و در راستای جالل دادِن اوست
 آن به عنوان  از۵و۴های  ی رساله به عبرانيان در باب است نويسنده

  .ياد کرده است“ دخول در آرامی”

بزرگترين نياز امروز کليسا اين است که قوم خدا تشخيص بدهند که 
 در سرگردانی زندگی کرده و يا به ،ايمانی چقدر بخاطر ناباوری و بی

 وقت و عمر خود را به هدر ،دليل توقف کردن در مرز برکات خدا
های  ه از جايی که هستند بسوی وعدهاند، و آنگاه تصميم بگيرند ک داده

ما مسيحيانی . خدا هجرت کنند و وارد ميراث روحانی خود بشوند
های  محروميت کشيده و درمانده هستيم، چون از بدست آوردن ثروت



  قوی باشيد٢٢٠

 

ايم؛ ما مردمی شکست خورده و مغلوب  عظيم روحانی خود غفلت کرده
 پيروزی هدايت تواند ما را به هستيم چون به يوشع آسمانی خود که می

ها را به  زمانی که بايد مثل کاليب کوه. ايم  اعتماد و توکل نکرده،کند
 بسياری از ما شبيه عخان ،ملکيت درآوريم و دشمن را به خاک اندازيم
  .ايم عمل کرده و از آنچه متعلق به خداست دزديده

  

  ــ خـــدای يوشع ۴
با مطالعه . شخص کليدی در کتاب يوشع نه خود او، بلکه يهوه است

توان حقايق عالی و عجيبی را درباره خدا  و بررسی کتاب يوشع می
  . کشف کرد

نخست آنکه او، خدای اسرائيل است که از طريق موسی با قوم خود 
 خدای زنده در ميان قوم و ،اگر چه موسی در قيد حيات نبود. عهد بست

شع با قوم وقتی يو. داد از طريق ايشان همچنان به کار خود ادامه می
خطاب “ يهوه خدای شما”گفت اغلب خدا را به عنوان  سخن می

  .اسرائيل به يهوه تعلق داشت. کرد می

خدا با اينکه ). ١١:٣(نيز بود “ خداوند تمامی زمين”اما او همچنين 
 از اين ارتباط استفاده کرد تا ،ارتباط خاصی با قــوم اسرائيل داشت

اقوام ). ٣-١: ١٢پيدايش (ضه کند برکت خود را به تمامی ملتها افا
ی آنچه را که خدا برای اسرائيل انجام داده بود   آوازه،پرست کنعان بت

، چرا که هيچيک از )١١-١٠: ٢(شنيده و بشدت هراسان شده بودند 
  .خدايان ايشان هرگز نتوانسته بود کارهايی چنان مقتدرانه انجام دهد

او به . کند ود عمل میهای خ او خدايی است که همواره به وعده
پدران قوم اسرائيل وعده داده بود که زمين نيکو را به فرزندان ايشان 

او به موسی نيز وعده . ی خود عمل کرده بود خواهد داد، و به اين وعده
داده بود که اسرائيل بر دشمنان خود در کنعان پيروز خواهد شد، و به 



 ٢٢١ی عالی  زندگ بازنگری يک

ن سخنان خود به قوم يوشع در واپسي. ی خود نيز عمل کرد اين وعده
تمام چيزهای نيکو که يهوه خدای شما در ”گوشزد کرد که هيچيک از 

اش واقع شده است و  ی شما گفته است به زمين نيفتاده، بلکه همه باره
   ).١۴:٢٣(“ .يک حرف از آن به زمين نيفتاده

وقتی عخان از آنچه . کند او خدای قدوس است که گناه را تحمل نمی
 خدا برکت خود را ،ا ممنوع کرده بود نافرمانی کردخدا در اريح
سربازان اسرائيل در حمله به عای متحمل شکست شدند . بازپس گرفت

توانستند  و تا زمانی که يوشع با گناه اسرائيل برخورد نکرده بود نمی
او همچنين خدای آمرزنده و بخشاينده نيز . توقع پيروزی داشته باشند

کنيم ما را پاک   به گناهان خود اعتراف میهست، و وقتی در حضور او
  . دهد تا پيروزی را بدست آوريم سازد و فرصتی ديگر به ما می می

پيش . او خدايی است که از قوم خود انتظار اطاعت و اعتماد دارد
 الزم بود سرسپردگی ،از آنکه اسرائيل بتواند وارد زمين موعود بشود

. ، چرا که ايشان قوم عهد بودندخود نسبت فرامين خدا را اثبات کنند
خداوند به يوشع گفته بود که رمز موفقيت او در ايمان و اطاعت از 

ی يوشع  ای داشت، و وظيفه خدا برای تسخير زمين نقشه. کالم خداست
  .اين بود که از آن نقشه پيروی کند

ی خدا کوتاهی   ما در باره!کند  نمی کوتاهیاو خدايی است که هرگز
ُاسوالد . جی. کند اما خدا هرگز در ارتباط با ما کوتاهی نمیکنيم،  می

کند به لحاظ  وقتی خداوند خدمت ما را تعيين می”: نويسد ساندرز می
داند که ما را در آن مسير هدايت و حمايت  اخالقی خود را متعهد می

  ).٧٢ص. کتاب مصمم در ايمان(“ .کند

رد گفت اما اجازه توان در اين مو اگرچه هنوز مطالب بسياری می
 ،او خدايی فياض: بدهيد با ذکر اين نکته به بحث خود خاتمه بدهيم

شايد از نظر شما اين واقعه که هزاران انسان . مهربان و بزرگوار است
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اند با مفهوم فيض خدا سازگاری  در طول تسخير کنعان کشته شده
يز  اما فيض خدا در همان زمان ن،نداشته و عجيب و غير عادی باشد

 پيش از آنکه قوم اسرائيل را به کنعان ،خدای فياض. کرد عمل می
پيدايش ( قرنها نزول داوری خود را به تأخير انداخته بود ،بياورد
ی اسرائيل را پيش از عبور قوم  او از سر فيض بود که آوازه). ١۵:١۶

از اردن، به گوش ساکنان زمين موعود رسانيد تا کسانی چون راحاب 
ی  او بواسطه. ا داشته باشند که بسوی خداوند بازگردنداين فرصت ر

پرستان کنعان را از ميان برد تا   مذاهب شرير و ناپاک بت،فيض خود
پسران و دختران يهودی در زمينی رشد کنند که اسم يهوه در آن 

  .شد داشت و ستايش می حرمت 
 التحصيل شوم به مدت کوتاهی قبل از آنکه از دانشکده الهيات فارغ

. های کالس در يکی از تعطيالت آخر هفته به اردو رفتيم اتفاق تمام بچه
های خود عنوانی  کرد برای يکی از پيغام کسی که برای ما صحبت می

خود را تقديس نماييد زيرا فردا خداوند ”:  انتخاب کرد۵: ٣از يوشع 
کامل سخنان او گرچه متن “ .در ميان شما کارهای عجيب خواهد کرد

: ياد دارم خوبی به ام ولی هيچ وقت موضوع آن را به وش کردهفرامرا 
هايی عالی و پر شور و شعف در انتظار ما خواهد بود اگر آن  فردا

  .اشخاصی باشيم که خدا انتظار دارد

کند تا   و هنوز هم ما را دعوت می،او هنوز هم خدای عجايب است
ند و از فرامينش  قومی که به او اعتماد دار،برای او قوم مقدس باشيم

  ها کجا هستند؟  زنده است اما يوشع،خدای يوشع. کنند اطاعت می

  



  
  

  سؤاالتی برای کمک
  به مطالعه





  اولدرس 

  آغازی نوين
  

 يوشع چه چيزی را تجربه يا مشاهده کرده بود که باعث شد به -١
تواند اين کار  ای می خداوند اعتماد و توکل کند؟ در مورد شما چه تجربه

  ميسر کند؟را 

   يوشع چگونه به رهبری برجسته و بزرگ تبديل شد؟-٢

تواند برای رسيدن به اهداف روحانی به شما   چه کسی می-٣
  توانيد مشاوره بدهيد؟ مشورت بدهد؟ شما به چه کسی می

 يوشع در وجود موسی چه ديده بود و چگونه نسبت به او عمل -۴
  ثيری بر شخصيت او داشت؟کنيد که اين امر چه تأ کرد؟ شما فکر می می

عنوان رهبر با آنها روبرو شد  هايی که يوشع به  نخستين بحران-۵
  ها ايستادگی کردند؟ چه بود؟ چرا او و کاليب در قبال اين بحران

ايد؟  ـ چه زمان در مقابل رأی اکثريت مخالفت خود را نشان داده۶
  چه عاملی به شما شهامت اين کار را داده بود؟

قيت يوشع چه بود؟ آيا شما اين رمز را در اختيار  رمز موف-٧
  داريد؟

  تکرار شده است؟“ زمين”ی آن   چه چيزی غالبًا در باره-٨

   کتاب يوشع برای ايمانداران امروز چه پيامی دارد؟-٩

ی جغرافيايی   نويسنده چه تجارب روحانی از چهار منطقه-١٠
  ؟به تصوير کشيده است)  کنعان و بابل، بيابان،مصر(

  
  



  دومدرس 

   پيروی کنيداز رهبـر
  

   خدا چه مأموريتی به يوشع سپرد؟-١

   خدا چگونه او را به انجام آن مأموريت ترغيب کرد؟-٢

 اردن را شرق روددو و نيم سبط  يوشع چگونه سرداران خود و -٣
  کرد؟ تشويق می

   افراد قوم چگونه يوشع را تشويق کردند؟-۴

 افرادی را که تحت نظارت داريد  شما چگونه رهبران خود و يا-۵
  کنيد؟ تشويق می

ای را بايد   کليسا در زمان وقوع تغيير در رهبری خود چه نکته-۶
  به ياد داشته باشد؟

دانيد چه کاری را بايد انجام بدهيد اما خدا   تصور کنيد که شما می-٧
طور واضح برای شما آشکار نکرده  نحوه و چگونگی انجام آن را به

  کنيد؟ اين موقع چه رويکردی را اتخاذ میدر . است

:  به نظر شما منظور نويسنده کتاب از اين سخن چيست-٨
  ؟“های خدا وادار کننده هستند نه بالش زير سر وعده”

 چگونه يوشع شهامت و قوتی را که خدا از او خواسته بود -٩
  پرورش داد؟ 

يف  شما سعادت و موفقيت در زندگی ايماندار را چگونه تعر-١٠
  کنيد؟ می

  
  
  
  



  سوم درس 

  توبه در کنعان
  

  مقسی چيستند؟  اجزای کليدی ايمان کتاب-١

   چه شباهتی ميان سارا و راحاب وجود دارد؟-٢

 در حالی که يوشع از کسب پيروزی اطمينان داشت چرا افرادی -٣
را برای تفحص به اريحا فرستاد؟ از چه جهت نبايد اين کار او را نشان 

  سوب کنيم؟کم ايمانی مح

 از آن جهت که راحاب در آن زمان ايماندار بود چه توضيحی -۴
  ی دو مأمور يوشع داشت؟ توان برای دروغ او در باره می

 بازتاب ايمان راحاب چنانکه در اعمالش مشهود است چگونه -۵
  تواند موجب دلگرمی و تشويق ما باشد؟ می

ريحا که از شنيدن  چه تفاوتی ميان ايمان راحاب با ساير ساکنين ا-۶
  شده بود وجود دارد؟“ گداخته”هايشان  خبر کارهای خدا دل

   چه شباهتی ميان ايمان شما با راحاب وجود دارد؟-٧

 رهايی راحاب از داوری خدا چه شباهتی با نجات و رستگاری -٨
  شما دارد؟

ی شما هستند که آرزو داريد مانند شما   چه کسانی در خانواده-٩
  توانيد پيام انجيل را با آنها در ميان بگذاريد؟ چگونه مینجات بيابند؟ 

شناسيد که به جای توکل بر خداوند به   چه کسانی را می-١٠
  اند؟ تکيه کرده“ ريسمان قرمز”

  
  
  
  
  



  چهارم درس 

  پيشروی با ايمان
  

تواند ايمانداران را به پيشروی ترغيب   چه کسی يا چه چيزی می-١
  کند؟ چگونه؟

م اسرائيل چگونه با خدا حرکت کردند و با چه  يوشع و قو-٢
  موانعی روبرو شدند؟

   چه اصولی برای پيروزمند بودن وجود دارد؟ -٣

   چه ارتباطی ميان ايمان و اطاعت وجود دارد؟ -۴

. پرداختند  اسرائيل طبق يک رسم ظاهری به تقديس خود می-۵
ی که بر  چيز،توانيم يک شروع جديد با خدا را اعالم کنيم چطور می

  طور خاص برای خدمت او داللت داشته باشد؟  جدا شدن ما به

  شوند؟   رهبران روحانی واقعی بر چه چيزی متمرکز می-۶

توسط يوشع هنگام عبور “ خدای زنده” چرا بکار بردن عبارت -٧
  قوم از رود اردن اهميت داشت؟ 

   عنوان فرزندان خدا بايد بدست آوريم چيست؟  ميراثی که ما به-٨

مقدس وجود دارند که بر پيشرفت   چه کلمات يا عباراتی در کتاب-٩
  ؟ )مثال دويدن(کنند  يا پسرفت روند روحانی داللت می

ای در قبال  عنوان يک فرد مسيحی چه وظيفه  هر يک از ما به-١٠
  نسل آينده داريم؟ 

  
  
  
  



  پنجـم درس 

  آماده شدن برای کسب پيروزی
  

نخستين پيروزی را در زمين موعود  چرا خدا قبل از آنکه -١
  سازی آنان کرد؟  نصيب قوم گرداند مدت دو هفته را صرف آماده

سازی قوم پيش از کسب پيروزی   سه قدم اساسی در آماده-٢
  چيستند؟ 

 چرا کسب آمادگی در کار خدا ضروری و مهم است؟ چرا نبايد -٣
  بدون آن وارد خدمت شد؟ 

يا امروزه برای همگان کاربرد  معنای واقعی ختنه چيست؟ آ-۴
  دارد؟ 

   ختنه ناساخته بدست چه معنايی دارد؟ -۵

ياد   چه قسمتی را الزمست به،انديشيم ی خود می  وقتی به گذشته-۶
  بسپاريم و کدام بخش را بايد فراموش کنيم؟ 

 اگر احساس کنيد که در وجود شما تمايل و رغبتی نسبت به آنچه -٧
  جود دارد چه خواهيد کرد؟ متعلق به گذشته بوده و

مقام ” يادآوری اين نکته که شما در ايفای نقش رهبری براستی -٨
  را داريد برايتان چه معنايی دارد؟ “ دوم

پرستش :  اين عبارات برای شما از چه جهت اهميت دارند-٩
   نبرد آسمانی؟ ، راه رفتن با خدا،خاضعانه

 ۵ فصل ز يوشعچه درس مهمی ا) ويرزبی(ی کتاب   نويسنده-١٠
  استخراج کرده است؟ 

  
  



  ششم درس 

  !آغاز پيروزی
  

   نبرد روحانی در کليسا چه جايگاهی دارد؟ -١

  ها هستند؟   سه اصل مهم در نبرد روحانی و کسب پيروزی کدام-٢

 مسيحيان پيروزمند چه کسانی هستند؟ چه تفاوتی ميان باور -٣
  ها وجود دارد؟  کردن و اتکا کردن به وعده

 سه ،ششم آمده استدرس  طبق نقل قولی که از هادسن تايلر در -۴
شما بيشتر به کداميک عمل . روش مختلف در خدمت خدا وجود دارد

  کنيد؟  می

  وفور استفاده شده است؟  مقدس به  به چه دليل عدد هفت در کتاب-۵

   اسرائيل در چه مقاطعی آزموده شد؟ -۶

ی عجيب و غير عادی   نقشهکنيد وقتی قوم اسرائيل از  تصور می-٧
يوشع برای فتح اريحا با خبر شدند چه احساسی داشتند؟ اگر شما در 

  داديد؟  آنجا بوديد چه واکنشی نشان می

 بر طبق نظر ويرزبی تنها راه رشد در ايمان چيست؟ آيا شما از -٨
  ايد؟  اين طريق رشد کرده

 هر موجود”کنيد چرا خدا فرمان داد که   شما تصور می-٩
 در اريحا بايد کشته شود؟ شما چه توضيحی برای ارتباط “جانداری

  کنعانيان با خدا داريد؟ 

 در حين و بعد از جنگ ، به نظر شما چرا توجه به وقايع قبل-١٠
  روحانی تأثير بسيار مهمی در رشد روحانی ما دارند؟ 

  
  



  هفتم درس 

  ی پيروزی شکست در عرصه
  

  ت؟  شکست اسرائيل چگونه شکل گرف-١

   به چه دليل نااطاعتی يک شخص موجب شکست تمامی قوم شد؟ -٢

  هايی برداشته بود؟   عخان در ارتکاب گناه خود چه قدم-٣

  مند شده بود؟ چرا؟   عخان چقدر از غنايم سرقتی بهره-۴

توانست از اين شکست جلوگيری کند؟ او   يوشع چگونه می-۵
  مرتکب چه اشتباهی شد؟ 

  در قبال شکست نشان داد؟ چرا؟  يوشع چه واکنشی -۶

   چرا خدا اجازه داد شکست بخورند؟ -٧

 خدا چه نگرشی نسبت به گناه دارد؟ چگونه در قبال آن واکنش -٨
  دهد؟  نشان می

 واکنش خدا در برابر گناه چه تأثيری بر واکنش ما نسبت به آن -٩
  دارد؟

شگی توانيم از تبديل شدن شکست به يک فرايند همي  چگونه می-١٠
  جلوگيری کنيم؟

  
  
  
  
  
  



  هشتم درس 

   پيروزیهشکست بتبديل 
  

  توان صدای خدا را شنيد؟   امروزه چگونه می-١

   ويرزبی چه پاسخی برای ترس و دلسردی دارد؟ -٢

  توانيم مراقب باشيم که جلوتر از خدا حرکت نکنيم؟   چگونه می-٣

   رمز پيروزی برای مسيحيان چيست؟ -۴

های مختلف برای تحقق اهداف خود استفاده   چرا خدا از روش-۵
  کند؟  می

ی خدا را در انجام يک  ايد که اراده  چه زمانی شما فراموش کرده-۶
  ی بخصوص بجوييد؟  وظيفه

   طرح و نقشه چه جايگاهی در خدمت مسيحی دارد؟ -٧

 چه تفاوتی ميان شريعت نوشته شده بر سنگ و شريعت حک -٨
  ارد؟ شده بر قلب ايماندار وجود د

 چند مرتبه قوم اسرائيل اعالم کردند که شريعت خدا را قبول -٩
  اند و متعهد شدند که آن را اطاعت کنند؟  کرده

   چه چيزهايی مشوق يا مانع تصميمات آنها بودند؟ -١٠

  
  
  
  



  نهـــم درس 

  ،ما دشمن را ديده بوديم
  او در همسايگی ما است

  

ا در يک رديف قرار  چگونه برخی از مسيحيان با دشمنان خد-١
  گيرند؟  می

   چگونه اسرائيل با جبعونيان پيمان اتحاد بست؟ -٢

   يوشع در برخورد با جبعونيان مرتکب چه اشتباهی شد؟ -٣

ی   چه تعليمی در باره١۴:۶ قر ٢؛ ۶-۵: ٣؛ امثال ۵:١ يعقوب -۴
  مقدسی دارند؟  های غير کتاب پيمان

ادمينی که از کالم خدا توانيم هميشه به اشخاص يا خ  چرا نمی-۵
  کنند اعتماد کنيم؟  استفاده می

توانيم از تکرار اشتباهی که يوشع انجام داد جلوگيری   چگونه می-۶
  کنيم؟ 

 خدا چگونه از پيمان نامعقول يوشع با جبعونيان برای سرعت -٧
  بخشيدن به فتح کنعان استفاده کرد؟ 

   چه چيزی به موفقيت يوشع در جنگ کمک کرد؟ -٨

   يوشع با پنج پادشاه چگونه رفتار کرد؟ چرا؟ -٩

چه اصولی را برای پيروزی در جنگ درس  شما از اين -١٠
  ايد؟  روحانی آموخته

  
  
  
  



  دهـــم درس 

  !اين زمين به ما تعلق دارد
  

  اهميت فراوانی دارد؟ ميراث ی   چرا کاربرد واژه-١

  ها بودند؟  چهار گام عمده در تقسيم زمين کدام-٢

 قرعه ،ی خدا را امروزه مسيحيان برای پی بردن به اراده چ-٣
  اندازند؟ آيا ممکن است در يک زمان انجام اين کار الزم باشد؟ نمی

 چرا الويان پراکنده بودند و هيچ نصيبی از ميراث زمين -۴
  نداشتند؟ 

تواند مانع گردد که ايماندار به تمام آنچه در   چه چيزی می-۵
  نيابد؟عيسای مسيح دارد دست 

 هدف از تعيين شهرهای ملجا چه بود؟ چه درسی از اين -۶
  توان آموخت؟ نگری خدا می آينده

هايی ميان نجات ما و شهرهای ملجا وجود   چه تشابهات و تفاوت-٧
  دارد؟ 

   وسعت زمين موعود چقدر است؟ -٨

 ،تعليم دادهدرس  از ميان هفت درسی که وارن ويرزبی در اين -٩
   تأثير را بر شما داشته است؟ کداميک بيشترين

 برای بدست آوردن ميراث خود بر روی کدام منابع روحانی -١٠
  توانيم تکيه کنيم؟  می

  
  
  
  
  



  يازدهـم درس 

  رسد و آنگاه که نبرد به پايان می
  

   چرا يک صلح ماندگار مبتنی بر حقيقت و پاکی است؟ -١

های غير  پذير بودن ما در برابر وعده  چه عاملی موجب آسيب-٢
  شود؟  مقدسی می کتاب

توانيم خود را از سازش کاری دور نگاه داريم چنانکه   چگونه می-٣
  اسرائيل بعد از جنگ عمل کرد؟ 

 چه عاملی موجب شده بود تا سربازان دو و نيم سبط نسبت به -۴
فرمانده و ساير همرزمان خود سخت وفادار باشند؟ آيا شما امروز چنين 

  وفادار هستيد؟ 

 بعد از پايان جنگ چه بود؟ کاربرد آرامیی   مفهوم واقعی کلمه-۵
  روحانی اين معنا برای مسيحيان امروز چيست؟ 

 بر چه اساسی آن دو و نيم سبط مکان زندگی خود را تعيين کرده -۶
  بودند؟ 

   نقش و کاربرد لوازم و آالت مذهبی چيست؟ -٧

ح آنها چه پيغامی  چرا اسباط ماورای اردن مذبحی بنا کردند؟ مذب-٨
  داد؟  را انتقال می

 ضرورتًا اراده و خواست خدا برای قوم او ، چه زمانی صلح-٩
  نيست؟ 

 سقوط اخالقی سريع اسباط ماورای اردن چه درسی برای -١٠
  کليسای امروز دارد؟ 

  
  
  
  
  



  دوازدهم درس 

  زميناهل به طريق تمامی 
  

 بيشتر مايل ،دانستيد که زمان رحلت شما نزديک است  اگرمی-١
  بوديد که چه کاری انجام بدهيد؟

 سه موضوع مهم که يوشع در آخرين سخنان خود بر آنها تأکيد -٢
  کرد کدامند؟ واژگان کليدی او چه بودند؟ 

های قوی و محکمی داشت تا همچنان يک قوم   اسرائيل انگيزه-٣
 ها هستند؟ چگونه ها کدام آن انگيزه. منتخب و جدا شده باقی بماند

  توانند برای کليسای امروز کاربرد داشته باشند؟  می

 به چه دليل نااطاعتی از خدا معموًال تدريجی و آرام انجام -۴
  شود؟  می

   ايستادن در راستی و حقيقت برای خدا مستلزم چيست؟ -۵

   چه ارتباطی ميان نيکويی خدا و اطاعت ما وجود دارد؟ -۶

ی نجات را  شيم که هرگز هديهتوانيم اطمينان داشته با  چگونه می-٧
  حق مسلم خود تلقی نخواهيم کرد؟ 

   خدمت کردن به خدا چه معنايی دارد؟ -٨

 وقتی يوشع از قوم خواست تا مشخص کنند که چه کسی را -٩
 چه منظوری داشت؟ يوشع در مورد عواقب ،خدمت خواهند کرد

  رويگردانی از پرستش يهوه چه هشداری به آنان داد؟

 شناختی از خداوند و آنچه برای اسرائيل انجام ،ل بعدی چرا نس-١٠
توانيم اطمينان داشته باشيم که اين  داده بود نداشتند؟ ما به چه طريق می

  امر برای ما تکرار نخواهد شد؟ 

  
  
  
  



  سيزدهـــم درس 

  بازنگری يک زندگی عالی 
  

   هدف از نگاشته شدن عهدعتيق و از جمله کتاب يوشع چه بود؟ -١

 يک تجربه تلخ و يا ،شود که رنج و سختی چه چيزی موجب می -٢
  مفيد و پويا باشد؟ 

 برای اينکه آنچه خدا وعده داده است را بدست آوريم به چه -٣
  چيزی نياز داريم؟ 

دنيا   رهبر به،آيا رهبران:  شما چه پاسخی برای اين سؤال داريد-۴
  اند؟  اند يا در اين مسير ساخته شده آمده

ه مواقعی خدمت شما به خدا نياز به خطرپذيری و شهامت  در چ-۵
  عاقالنه داشته است؟

 چرا امتناع از ترک کردن رهبری در کار خدمت اهميت حياتی -۶
  دارد؟

   ارتباط يوشع با سربازان اسرائيل چگونه بود؟ -٧

  کنند؟   رهبران واقعی از اقتدار خود به چه منظور استفاده می-٨

ها و شهرت و اعتبار برخورد  يد با مالمت يک رهبر چگونه با-٩
  کند؟ 

   به نظر وارن ويرزبی امروزه بزرگترين نياز کليسا چيست؟ -١٠

  
  

 
  



  توانيد تغييری ايجاد کنيد در شرايط دشوار، می
  
  “در جنگ، جايگزينی برای پيروزی وجود ندارد”

  )آرتور ژنرال داگالس مک(
  

مسيحيان در ارتش خداوند سرباز “ همه ”اخدا در جستجوی داوطلب نيست، زير
باشند، و بعضی ديگر  می“ سربازان نيکوی عيسی مسيح”بعضی از ايشان . هستند

  .ی از خدمت يا مجروح جنگی هستندنيز فرار
  

يوشع که پس از رحلت . يوشع يکی از سربازان اوليه خدا در جبهه پيروزی بود
موسی، وظيفه رهبری را بر عهده گرفت، رهنمودهای الهی را در خصوص رموز 

او ترس را کنار گذارد و پذيرفت که خداوند منشأ قدرت . پيروزی عميقًا درک کرد
سالمت به  جهت، ابزاری شد در دست خدا تا بنی اسرائيل را به به همين .او است

  .سرزمين موعود هدايت کند
  

  :با مطالعه کتاب يوشع، نکات زير را خواهيد آموخت
   رمز پيروزی بر دشمن؛●
   تبديل شکستها به پيروزی؛●
  اکنون مطالبه کنيد؛  چگونه ميراث روحانی خود را هم●
  .باشيد“ ايمانداری متزلزل” خطر اينکه ●
  

های راديويی  ويرزبی در مقام نويسنده، شبان و معلم برنامه. دکتر وارن دبليو
در “ مودی مموريال”مدت هفت سال، شبان کليسای  او به. شهرت بسزايی دارد

  های مقدس در برنامه شيکاگو بوده و اخيرًا در مقام مدير کل و معلم کتاب
Back to the Bibleاو بيش از يکصد جلد کتاب به .  انجام وظيفه کرده است

“ باشيد”های مجموعه  توان به کتاب رشته تحرير در آورده که از جمله آنها، می
  .اشاره کرد

  
  باشد اين کتاب شامل راهنمای مطالعه شخصی و گروهی می
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