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آمارحیاتی:
هدف:

یادآوریاعمالعظیمخدابهقوم،
وتشویقآنهاتاازنوزندگیخود

راوقفاوکنند
نویسنده:

موسی)بهجزخالصهآخرکتاب
مرگ از بعد یوشع احتمااًل که

موسیآنرانوشتهاست(
مخاطبین:

که جدیدی )نسل اسرائیل بنی
واردسرزمینموعودمیشود(

تاریخنگارش:
درحدود1407یا1406ق.م.

محلرویدادها:
بر مشرف اردن، رود شرق

سرزمینموعود
آیهکلیدی:

خدای شما، خدای »خداوند،
امینیاست«)9:7(
شخصیتهایمهم:

موسی،یوشع
مکانهایمهم:

در واقع موآب، در عربه دشت
شرقروداردن

همسایههای یا مدرسه همدورهایهای با دیدار تجدید
یا قدیمی کتاب یک یا عکس آلبوم دیدن قدیمی،
یکبریدهروزنامه،شنیدنیکقطعهموسیقیمربوطبه
دورانکودکی...خاطراترازندهمیکنندواحساساتمان
از است شهرفرنگی همچون گذشته میانگیزند. بر را
اوقات، بعضی رنجها. و پیروزیها، شکستها، وعدهها،
میخواهیمخاطراترنجآوررافراموشکنیم.باوجود
این،باگذشتسالها،خاطراتوقایعناخوشایندمعمواًل
درضمیرنیمهآگاهباقیمیمانند.اماچیزهاییهستکه
نبایدفراموشکرد؛برایمثال،اشتباهاترانبایدتکرارکردوبهتعهداتخودباید
عملنمود.خاطرهوقایعیخاصمیتواندباعثدلگرمیشده،مارابهعملکردن

برانگیزد.
کتابتثنیهبنیاسرائیلرادعوتمیکندتابهخاطربیاورندکهخداکیستوچه
کارهاییکردهاست.نسلقدیمبهخاطربیایمانیشان،40سالسرگردانشدندودر
بیابانمردند.آنهامصرراپشتسرگذاشتند،اماهیچوقتسرزمینموعودراندیدند.
حاالدرساحلشرقیروداردن،موسیپسرانودخترانهماننسلبیایمانراآماده
میسازدتاسرزمینموعودرافتحکنند.موسینخستدرستاریخیمختصریارائه
میدهدکهدرآنبرکارهایعظیمخدابرایقومشتأکیدمیگذارد،سپسشریعت
رامرورمیکند.آنگاهپیمانخداباقومشرادوبارهاعالممیدارد.درسیکهخدا
قوم است، بهخاطرکارهاییکهخداکرده است: بیاموزند،روشن ایشان میخواهد
قوم از انتظاراتیکهخدا بهخاطر متابعتکنند؛ او از و باشند امیدوار باید اسرائیل
اسرائیلدارد،آنهابایدبهاوگوشدهندوازاواطاعتکنند؛بهخاطرشخصیتاو،
آنهابایدباتماموجوداورادوستبدارند.اطاعتازایندرسهاآنهاراآمادهخواهد

ساختتاسرزمینموعودرافتحکنند.
وقتیپیغامکتابتثنیهرامیشنوید،بهیادبیاوریدکهخداچگونهمحبتشرادرزندگی
شماظاهرکردهاست،وبعدیکباردیگرخودرابهاوبسپارید،اورادوستبدارید،

وازاواطاعتکنید.
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الف-کاریکهخدابرایماانجامدادهاست:
سخنرانیاولموسی)1:1تا43:4(

موسیاعمالعظیمخدابرایقوماسرائیلرایادآوریکرد.به
خاطرآوردنکارهاییکهخدادرزندگیمانانجامداده،بهما

برایآیندهامیدمیدهدوماراتشویقمیکند.

ب-اصولزندگیخداپسندانه:
سخنرانیدومموسی)44:4تا68:28(

1-مروریبردهفرمان
2-خدارادوستبداریدوازفرامینشاطاعت

کنید
3-قوانینیبرایعبادتصحیح

4-قوانینیبرایادارهقوم
5-قوانینیبرایروابطانسانها

6-پاداشاطاعتوعواقبنااطاعتی

موسیفرامینخدارامرورمیکندوآنهارابهموقعیتهایخاصی
مربوطمیسازد.دانستناینکهخداچهچیزهاییمیخواهد،کافی
نیست.مابایدکالمخدارادرعملپیادهکنیموآنراجزییاز

زندگیخودسازیم.
اطاعتازقوانینخدابرایاسرائیلیهابرکتبهارمغانآوردو
نااطاعتیازآنبدبختی.اینقسمتیازعهدخداباقومشبود.اگر
چهاینپیمانمشمولحالمانمیشود،امااصولآنبهقوتخود
باقیاست:اطاعتونااطاعتی،پاداشوعواقباجتنابناپذیری

درایندنیاودرآخرتبهدنبالدارد.

ج-دعوتبرایسرسپردگیبهخدا:
سخنرانیسومموسی)1:29تا20:30(

را ما هم هنوز خدا دعوتکرد. سرسپردگی به را قوم موسی
را او فکروقوتخود قلب،جان، تمام با دعوتمیکندکه

دوستبداریم.

د-تغییررهبری:
واپسینروزهایزندگیموسی)1:31تا12:34(

باآنکهموسیاشتباهاتبزرگیکرد،اماراستودرستزندگی
نمودوفرامینخدارابهجاآورد.موسیدرصداقتوراستیدر
گذشت.مانیزشایداشتباهاتبزرگیمرتکبشویم.اماایننباید
مارااززندگیکردنباصداقتوتوأمباسرسپردگیخداپسندانه

بازدارد.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

موسیاعمالعظیمخدارامرورمیکندکهتاریخ
بهواسطهآنهااوبنیاسرائیلراازبردگیدر

مصرآزادکرد.

بامروروعدههاواعمالعظیمخدا،میتوانیم
شخصیتاورابشناسیم.ازطریقفهمنحوه
بهشناختعمیقتراو عملاودرگذشته،
درس گرفتن با همچنین مییابیم. دست
اسرائیل، قوم گذشته خطاهای از عبرت
خود زندگی در خطا ارتکاب از میتوانیم

بپرهیزیم.

میکند.احکام مرور قوم برای را شریعت خدا
میبایست قومش و خدا بین قانونی پیمان
به ورود شرف در که جدیدی نسل برای

سرزمینموعودبودند،تجدیدمیشد.

را الهی حقایق و خدا به سرسپردگی
نمیتوانامریبدیهیفرضکرد.هرنسلی
وهرشخصیبایدازنوبهدعوتخدالبیک

گوید.

اغلبمحبت خدا صبورانه و وفادارانه محبت از
بیشازمجازاتالهیسخنبهمیانمیآید.
باوفاداربودنبهقومشو خدامحبتشرا
خدا عوض، در میدهد. نشان وعدههایش
محبتی او به نسبت نیز ما که میخواهد
قلبیداشتهباشیم،نهاینکهفقطدرظاهراز

احکامشتبعیتکنیم.

محبتخدااساساعتمادمابهاوراتشکیل
ما او چون داریم اعتماد او به ما میدهد.
رادوستدارد.محبتخدابایداساسطرز
تفکرمانسبتبهعدالتوحقوقدیگران

راتشکیلدهد.

خدابهقومشیادآوریکردکهبرایتأییدانتخابها
انتخاب را اطاعت راه باید ایشان عهدش،
برکت باعث او از اطاعت انتخاب کنند.
آنان،وسرکشیونااطاعتیباعثلعنتو

مصیبتسختبرایایشانخواهدشد.

انتخابهایمامسیرزندگیمانرامشخص
میسازد.اگرپیرویازخداراانتخابکنیم،
با روابطمان و ما زندگی در خوبی نتایج
انتخاب اگر اما میآید. وجود به دیگران
مااینباشدکهراههایخداراترککنیم،
برایخودمانودیگرانضرروزیانبهبار

خواهیمآورد.

اسرائیلدستوردادکهراههایتعلیم بهقوم خدا
اورابهفرزندانخودتعلیمدهند.آنهابرای
خدا اصول فرزندانشان شوند مطمئن اینکه
رافهمیدهاندوآنهارابهنسلبعدیمنتقل
خواهندکرد،میبایستتعلیماتالزمرااز
طریقآیینها،احکاموبهخاطرسپردن،به

آنهابیاموزند.

ازطریق آینده نسل به الهی انتقالحقایق
سننوآدابورسومحائزاهمیتاست.اما
خدادوستداردکهحقیقتاودرقلبو

فکرماباشد،نهصرفًادرسننما.



الفـکاریکهخدابرایماانجامدادهاست:
سخنرانیاولموسی)1:1تا43:4(

خداقومشرابهبیرونازمصرهدایتکردهوازبیابانبزرگعبوردادهاست.حاالآنها
آمادهاندکهواردسرزمینموعودشوند.اماقبلازآنکهقوماسرائیلواردآنسرزمین
شوند،موسینصایحمهمیداردکهبهآنهابدهد.اونصیحتخودرادرسهقسمتبیان
میدارد.درقسمتاول،مروریمیکندبرتاریخچهایازالطافخدانسبتبهقوماسرائیل.

ازطریقاعمالخدادرگذشته،میتوانیمخداییراکهامروزخدمتمیکنیمبشناسیم.

دراینكتاب،سخنرانیموسیخطاببهقوماسرائیل،زمانیكهآنها1
دربیابانعربه)واقعدرصحرایموآب(درشرقروداردنبودند،
توفل، فاران، از:سوف، بودند عبارت ناحیه این است.شهرهای ثبتشده
البان،حضیروتودیذهب.)فاصلةكوهحوریبتاقادشبرنیعازطریق
كوهسعیریازدهروزاست.(اینسخنرانیدرروزاولماهیازدهمسالچهلم
پادشاه سیحون، زمان، آن در شد. ایراد مصر از بنیاسرائیل خروج از بعد
اموریهاكهدرحشبونحكومتمیكردشكستخوردهبودوعوج،پادشاه
سرزمینباشانكهدرعشتاروتحكومتمیكرد،دراََدرعیمغلوبشدهبود.

موسیدراینسخنرانیبشرحقوانینودستوراتخداوندمیپردازد:

1:1
پیدا3:32

اعد33،24:21
تث24،8:2؛3:3؛

44،1:4ـ46

1:1
پیدا3:32

اعد33،24:21
تث24،8:2؛3:3؛

44،1:4ـ46
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1:1قوماسرائیلسفریراکهمیبایست11روزطول 
بکشد،40سالهپشتسرگذاشتند.اینمسافتنبودکهبین
آنهاوسرزمینموعودمانعایجادکردهبود،بلکهوضعیت
درونیآنهابود.هدفخداصرفًانقلمکاندادنجمعیتی
عظیمبهسرزمینموعودنبود؛هدفاوبزرگترازاینهابود.
اوداشتآنهاراآمادهمیکردکهوقتیبهسرزمینموعود
برسند،دراطاعتازاوزندگیکنند.سرزمینموعودچه
فایدهایداشتاگرقوماسرائیلبهاندازهاقوامیکهتاپیش
ازورودایشاندرآنزندگیمیکردند،شرورمیبودند؟
اینسفرپرزحمتبود،امادرآمادهشدنقوماسرائیلسهم
اساسیداشت.ازطریقهمینسفر،خداخودرابیشتربه
قوماسرائیلشناسانید:اوخدایزندهورهبرایشانبود.
همچنیناوذاتخودشانرابهایشانآشکارکرد:ایشان
افرادیبودندسقوطکرده،گناهکار،ومستعدبرایطغیان
داد خود سرکش قوم به را شریعت او کردن. وشک
باخدایخود کهچطور بفهمند کند آنهاکمک به تا
ارتباطبرقرارسازند.سفرروحانیشماشایدطوالنیباشد
وزندگیتانپرازدردوناامیدیومشکالت،امابهخاطر
داشتهباشیدکهخداصرفًاسعینداردکهشمارازندهنگه
دارد.اومیخواهدکهشماراآمادهکندتازندگیتانبرای

خدمتوسرسپردگیبهاوصرفشود.

به بیابان در سرگردانی سال 40 کتاب این در  1:1ـ5
پایانمیرسد.وقایعکتابتثنیهفقطیکیادوهفتهازماه
یازدهمازچهلمینسالرادربرمیگیرد)3:1(.دوازدهمین
وآخرینماهدرعزاداریبرایرحلتموسیسپریمیشود
)8:34(.قوماسرائیلبعدًادراولینماهازچهلویکمینسال

بعدازخروج،واردسرزمینموعودشدند)یوشع19:4(.

وقایعکتابتثنیه
کتابتثنیهازآنجایی
شروعمیشودکهقوم
اسرائیلدرشرقرود
بیابان در واقع اردن
سرزمـین در عربــه
زده اردو مــوآب
است.درستپیشاز
عبورازرودوورود
موعود، سرزمین به
سخنرانـیای موســی
نحـوه خصـوص در
تحت ایشان، زندگی
الهامخداایرادکرد.

دریایمدیترانه

ان
کنع

اورشلیم

سرزمینموعود

موآب

اریحا درهعربه

دریای
جلیل

دریای
مرده

دن
ار
ود
ر

کوهنبو



رهبرانیازهرقبیلهانتخابمیشوند
اندازه مافرمود:»به به بودیمخداوند،خدایمان مادركوهحوریب 6وقتی
كافیدراینجاماندهاید.7اكنونبرویدوسرزمینكوهستانیاموریها،نواحی
درةاردن،دشتهاوكوهستانها،صحراینِِگبوتمامیسرزمینكنعانولبنان
یعنیهمةنواحیسواحلمدیترانهتارودفراترااشغالنمایید.8تمامیآنرا
بهشمامیدهم.داخلشده،آنراتصرفكنید،چوناینسرزمینیاستكه
منبهنیاكانشماابراهیمواسحاقویعقوبوتمامینسلهایآیندةایشان

وعدهدادهام.«
9درآنروزهابهمردمگفتم:»شمابرایمنبارسنگینیهستیدومننمیتوانم
بهتنهاییاینباررابهدوشبكشم،10چونخداوندشمارامثلستارگانزیاد
كردهاست.11خداوند،خداینیاكانتان،شماراهزاربرابرافزایشدهدوطبق
تمامی تنهایی به میتوانم چگونه من 12ولی دهد. بركت را شما وعدهاش
دعواهاوگرفتاریهایتانراحلوفصلنمایم؟13بنابراینازهرقبیلهچندمرد
داناومجربوفهمیدهانتخابكنیدومنآنهارابهرهبریشمامنصوب
خواهمكرد.«14ایشانبااینامرموافقتكردند15ومنافرادیراكهآنها
ازهرقبیلهانتخابكردهبودندبرایشانگماردمتامسئولیتگروههایهزار،
صد،پنجاهودهنفریرابعهدهگرفته،بهحلدعواهایآنانبپردازند.16به

6:1
خرو1:19

اعد11:10ـ13؛38:33

6:1
خرو1:19

اعد11:10ـ13؛38:33
7:1

پیدا18:15ـ21
تث49:4

یوش40،5:10

7:1
پیدا18:15ـ21

تث49:4
یوش40،5:10

8:1
پیدا7:12؛3:26

خرو1:33

8:1
پیدا7:12؛3:26

خرو1:33

10:1
پیدا5:15؛17:22

تث22:10؛5:26؛
62:28
عبر12:11

10:1
پیدا5:15؛17:22

تث22:10؛5:26؛
62:28
عبر12:11

11:1
تث1:8

مز14:115

11:1
تث1:8

مز14:115
12:1

خرو14،13:18
12:1

خرو14،13:18
13:1

خرو22،21:18
اعد17،16:11

13:1
خرو22،21:18
اعد17،16:11

16:1
خرو21:22؛9:23
تث18:10؛14:24

16:1
خرو21:22؛9:23
تث18:10؛14:24
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6:1توجهداشتهباشیدخالصهایکهموسیازسفرچهل 
)سینا( حوریب کوه از داشت، بیان اسرائیل بنی ساله
شروعمیشودنهازمصر.چراموسیازبیانقسمتاول
خروجصرفنظرکرد؟منظورموسیارائهسفرنامهنبود؛
اومیخواستخالصهایازتحولقومراارائهدهد.ازنظر
موسی،شکلگیریقوماسرائیلدرپایکوهسیناصورت
با خدا که بود سینا کوه در چون مصر، در نه گرفت
این اسرائیلعهدبست)خروجفصلهای19و20(. قوم
عهدباشناختومسؤولیتنیزهمراهبود.بعدازآنکه
انتخاِب این )و کردند انتخاب را خدا از پیروی مردم
را کار این که میآموختند میبایست بود(، آنها خود
رهنمودهای و قوانین خدا بنابراین، دهند. انجام چگونه
جامعیبهآناندادتاارادهخودرادربارهنحوهزندگیشان
آشکارسازد)اینقوانینورهنمودهادرکتابخروج،
الویانواعدادیافتمیشود(.باوجوداینقوانین،مردم
دیگرنمیتوانستندبگویندکهفرقدرستونادرسترا
پیروی ازخدا بودند داده قول مردم نمیدانند.حاالکه
کنندومیدانستندچطوربایداینکارراانجامدهند،در
قبالقولیکهدادهبودند،مسؤولیتداشتند.موسیاحتمااًل
بهایندلیلسخنرانیاولشراایرادکردکهاینمسؤولیت

رابهقوماسرائیلیادآوریکند،خصوصًاکهایشاندر
یعنی داشتند، قرار زندگیشان مرحله خطیرترین مقابل
ورودبهسرزمینموعودوتشکیلقومیکهمیبایستاز

خدااطاعتکندونوروسرمشقیبرایدیگرانباشد.
9:1ـ13رهبریقومبهتنهاییبرایموسیبارفوقالعاده
سنگینیبود.اونمیتوانستتنهاازعهدهاینکاربرآید.
وقتیکلیساهاوخانوادههابزرگمیشوند،برپیچیدگی
درگیریها و نزاعها احتیاجات، میشود. افزوده آنها
پدیدارمیشود.دیگریکرهبرنمیتواندبهتنهاییهمه
تصمیماترابگیرد.شمانیزمانندموسیشایدگرایشی
طبیعیداریدکهخودتانهمهکارهاراانجامدهید.شاید
ازکمکخواستنازدیگرانبترسیدیاخجالتبکشید.
موسیدرخصوصتقسیمکاِررهبریبادیگرانتصمیم
عاقالنهایگرفت.بهجایآنکهسعیکنیدمسؤولیتهای
بزرگتررابهتنهاییبهعهدهبگیرید،راههاییبرایتقسیم
آنهابادیگرانپیداکنیدتادیگراننیزبتوانندعطاهاو

تواناییهایخدادادیخودرابهکاربگیرند.
14:1ـ18موسیبعضیازویژگیهایشخصیتیرهبرخوب
رابرشمرد:)1(انصاف،)2(بیطرفی،)3(برخورداری
ازشخصیتیقوی،و)4(تواناییدرتشخیصضعفهای



آنهادستوردادمكهدرهمهحال،عدالتراكاماًلرعایتكنند،حتینسبت
بهغریبهها.17بهآنهاگوشزدكردم:»هنگامداوریازكسیجانبدارینكنید،
بلكهنسبتبهبزرگوكوچکیكسانقضاوتنمایید.ازمردمنترسید،چون
شماازطرفخداوندداوریمیكنید.هرمسئلهایكهحلآنبرایتانمشكل
استنزدمنبیاوریدتامنآنرافیصلهدهم.«18درهمانوقتدستورات

دیگریراهمكهقوممیبایستانجامدهند،بهایشاندادم.
19و20و21آنگاهطبقدستورخداوند،خدایمانكوهحوریبراترکگفته،از
بیابانبزرگوترسناکگذشتیموسرانجامبهمیانكوهستانهایاموریها
رسیدیم.بعدبهقادشبرنیعرسیدیمومنبهقومگفتم:»خداوند،خدایماناین
سرزمینرابهمادادهاست.برویدوهمچنانكهبهماامرفرمودهآنراتصرف

كنید.نترسیدوهراسبهدلتانراهندهید.«
22ولیآنهاجوابدادند:»بیاییدافرادیبهآنجابفرستیمتاآنسرزمینرا
بررسیكنندوگزارشیازشهرهایآنجابهمابدهندتامابدانیمازچهراهی

میتوانیمبهآنجارخنهكنیم.«

طغیانعلیهخداوند
23اینپیشنهادراپسندیدمودوازدهنفر،یعنیازهرقبیلهیکنفر،انتخاب
كردم.24و25آنهاازمیانكوهستانهاگذشته،بهوادیاشكولرسیده،آنجارا
بررسیكردندوبانمونههاییازمیوههایآنسرزمینمراجعتنموده،گفتند:
»سرزمینیكهخداوند،خدایمانبهمادادهاستسرزمینحاصلخیزیاست.«
26ولیقومازورودبهآنجاخوددارینموده،علیهدستورخداوندقیامكردند.
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که  خصوصیاتی با بهوضوح خصوصیات این خویش.
بهکارگرفتهمیشود، انتخابرهبران برای امروزهغالبًا
متفاوتاست:ظاهریآراسته،ثروت،شهرت،وجاهطلبی.
وقتیدیگرانرارهبریمیکنیم،ویژگیهاییکهموسی
برشمرد،بایددرزندگیماننمایانشود.اینخصوصیات
رابایددرزندگیکسانینیزکهبرایسمترهبریبر

میگزینیممشاهدهکنیم.
19:1ـ21خداسرزمینموعودرابهقومشدادوبهآنها
گفتکهآنراتصرفکنند.قوماسرائیلباماندندر
نافرمانیرادرپیشگرفتند. ازسرزمینموعود، بیرون
با دارد. نیک ازآنقصدی وقتیخداهدیهایمیدهد،
وجوداین،اغلبوقتیاوفرصتهاییایجادمیکند،ما
شکداریموازشکستمیترسیم.فرصتهاییراکه
برایتانپیشمیآید،غنیمتبشماریدوازآنهابرایرشد،
درمیانگذاشتنایمانخودبادیگرانوزندگیکردن

بهطریقیخداپسندانهبهرهجویید.اودراینراهپیشقدم
خواهدشدوبهشماقوتخواهدبخشید.

فرستاده موعود بهسرزمین این برای جاسوسان  22:1
بشوند آنجا وارد باید قوم آیا کنند نشدندکهمشخص
نوع چه وارد است قرار که کنند معلوم تا بلکه نه، یا
بهمحض اکثرجاسوسان این، باوجود سرزمینیشوند.
بازگشت،بهایننتیجهرسیدندکهورودبهآنسرزمین
خطرناکاستوارزشخطراتشراندارد.خدابهقوم
از آنها اما داد، را موعود سرزمین فتح قدرت اسرائیل
خدا به و ترسیدند چون ورزیدند قصور آن به ورود
اعتمادنکردند.خداقدرتغلبهبرموانعزندگیرابهما
میدهد،امامابهخاطرترسوشک،مانندقوماسرائیل،
به اجازهمیدهیمکهموانع،کنترلزندگیمانرا اغلب
دستگیرند.پیرویازخدابدوندرنظرداشتنموانعو

مشکالت،اصلایماناست.



ما از 27آنهادرخیمههایشانغرغروشكایتكرده،گفتند:»البدخداوند
بیزاراستكهماراازمصربهاینجاآوردهتابهدستاموریهاكشتهشویم.
28كارمابهكجاخواهدكشید؟برادرانماكهآنسرزمینرابررسیكردهاند

باخبرهایشانماراترساندهاند.آنهامیگویندكهمردمآنسرزمینبلندقدو
قویهیكلهستندودیوارشهرهایشانسربهفلکمیكشد.آنهاغولهاییاز

بنیعناقنیزدرآنجادیدهاند.«
29ولیمنبهایشانگفتم:»نترسیدوهراسبهدلتانراهندهید.30و31خداوند،
خدایشماهادیشماستوبرایشماجنگخواهدكرد،همانطوركهقباًلدر
مصرودراینبیاباناینكاررابرایشماكرد.دیدهایدكهدرتمامطولراه
ازشمامراقبتكردهاستهمانطوركهیکپدرازبچهاشمواظبتمیكند.«
32ولیبااینهمهبهخداونداعتمادنكردند،33هرچندخداونددرطولراه
آنهاراهدایتمینمودوپیشاپیشآنهاحركتمیكردتامكانیبرایبرپا
كردناردویشانپیداكند،وشبهاباستونیازآتشوروزهاباستونیازابر

آنهاراراهنماییمینمود.
34و35آری،خداوندشكوههایشانراشنیدوبسیارغضبناکشدوقسمخورده،
گفت:»حتییکنفرازتمامیایننسلشریرزندهنخواهدماندتاسرزمین
حاصلخیزیراكهبهپدرانشانوعدهدادهبودمببیند36مگركالیبپسرَیُفنه.
منزمینیراكهاوبررسیكردهاستبهاووبهنسلشخواهمداد،زیرااز

مناطاعتكاملنمود.«
37خداوندبخاطرآنهابرمننیزخشمناکشدوبهمنفرمود:»توبهسرزمین

موعودداخلنخواهیشد.38بجایتو،دستیارتیوشع)پسرنون(قومراهدایت
خواهدكرد.اوراتشویقكنتابرایبعهدهگرفتنرهبریآمادهشود.«

بههمان بههمةمافرمود:»منسرزمینموعودرا 39سپسخداوندخطاب
اطفالیكهمیگفتیددشمنان،آنهارابهاسارتخواهندبرد،بهملكیتخواهم
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27:1و28موسیماجرایمأموریتجاسوساندرسرزمین 
موعودراباردیگرنقلمیکند)اعدادفصلهای13و14(.
انسانهایغولپیکرو به باخبرمربوط وقتیجاسوسان
شهرهایحصارداربازگشتند،مردمآنقدرترسیدندکه
نتوانستندقدمپیشبگذارندوشروعکردندبهشکایت
ازمخمصهایکهدرآنگرفتارشدهبودند.اماخبرهای
گروهاقلیِتجاسوسان،یعنییوشعوکالیب،خاطرنشان
محصول و است حاصلخیز سرزمین آن که میساخت
فراواندارد،ودشمندرمقابلقدرتخداخواروزبون
خواهدشد.مابامتمرکزشدنبرجنبههایمنفیموقعیِت
خود،هراسانمیشویم.چقدربهتراستکهبرجنبههای
مثبتیعنیهدایتووعدههایخدامتمرکزشویم.وقتی

باتصمیممهمیروبهروهستیدومیدانیدچهبایدبکنید،
قدمایمانبردارید.ضمناینکهبرایغلبهبرجنبههای
و بیابید را مثبت جنبههای میکنید، اتکا خدا به منفی
مانعپیروزیشما نباید آنهاراتقویتکنید.مشکالت

گردند.
و برج و غولها با بود سرزمینی سرزمین، این  28:1
ازآنها باروهایحیرتانگیز.»غولهایی«کهجاسوسان
سخنگفتند،ازنسلعناقبودندواحتمااًلقدشانبهحدود
2/5مترمیرسید.بسیاریازشهرهاییکهازاستحکامات
نظامیبرخورداربودند،دیوارهاییبهبلندی10مترداشتند.
ترسقوماسرائیلقابلدرکبود،اماموجهنبود،چون

خدایقادرمطلقبهآنهاوعدهپیروزیدادهبود.



داد.40اماشمااكنونبرگردیدوازراهیكهبسویدریایسرخمیرودبه
بیابانبروید.«

41آنگاهقوماسرائیلاعترافنموده،بهمنگفتند:»ماگناهكردهایم؛امااینک
بهآنسرزمینمیرویموهمانطوركهخداوند،خدایمانبهماامرفرموده
استبرایتصاحبآنخواهیمجنگید.«پساسلحههایشانرابهكمربستند

وگمانكردندكهغلبهبرتمامیآنناحیهآسانخواهدبود.
42ولیخداوندبهمنگفت:»بهایشانبگوكهاینكاررانكنند،زیرامنبا

ایشاننخواهمرفتودشمنانشانآنهارامغلوبخواهندكرد.«
43منبهایشانگفتم،ولیگوشندادند.آنهامغرورشده،فرمانخداوندرااطاعت
نكردندوبرایجنگیدنبهكوهستانبرآمدند.44ولیاموریهاییكهدرآنجا
ساكنبودندبرایمقابلهباآنهابیرونآمده،مثلزنبورایشانرادنبالكردندو
ازسعیرتاحرمهآنهاراكشتند.45آنگاهقوماسرائیلبازگشته،درحضورخداوند

گریستند،ولیخداوندگوشنداد.46سپسآنهامدتمدیدیدرقادشماندند.

مروریبرسالهایآوارگی

آنگاهطبقدستورخداوندبازگشتیموازراهیكهبسویدریایسرخ2
سعیر كوه ناحیة اطراف در زیادی سالهای رفتیم. بیابان به میرود

سرگردانبودیم.سرانجامخداوندفرمود:
شمال بسمت حال بودهاید. سرگردان كوهستان این در كافی اندازة 3»به
به كه گذشت خواهند سرزمینی مرز از ایشان كه بگو قوم 4به بروید.
نسلعیسوهستندودرسعیر از )ادومیها دارد. تعلق ادومیها برادرانشان
زندگیمیكنند.(آنهاازشماخواهندترسید،5ولیشماباایشاننجنگید،چون
منتمامسرزمینكوهستانیسعیررابعنوانملکدایمیبهایشاندادهامو
حتییکوجباززمینایشانرابهشمانخواهمداد.6درآنجابهازایآب
وغذاییكهمصرفمیكنید،پولبپردازید.7خداوند،خدایتاندرتمامچهل
سالیكهدراینبیابانبزرگسرگردانبودهایدباشمابودهوقدمبهقدم
ازشمامراقبتنمودهاست.اودرتمامكارهایتانبهشمابركتدادهوشما

هیچوقتمحتاجبهچیزینبودهاید.«
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4:2ـ6وقتیقوماسرائیلازادوممیگذشتند،خدابهآنها 
اسرائیل قوم به ادومیها باشند. مراقب که توصیهکرد
آنها نگرانی بهچشممردمیجنگآورمینگریستند،و
کاماًلقابلدرکبودچونجمعیتعظیمیازسرزمینشان
برای که کرد گوشزد اسرائیل قوم به خدا میگذشت.
محترمشمردنقلمروادومیها،جنگبهپانکنندودر

خدا بپردازند. پول میکنند، استفاده که چیزهایی قبال
میخواستقوماسرائیلباهمسایگانخودعادالنهرفتار
کنند.مانیزدربرخوردبادیگرانبایدعادلباشیم.حقوق
دیگرانحتیحقوقدشمنانتانرادرنظربگیرید.بارفتار
برقرار ارتباط دیگران با بتوانید شاید عادالنه و عاقالنه

کنید،یارابطهایخرابشدهراازنوبرقرارنمایید.



8بنابراینماازكنارسعیركهبرادرانماندرآنجازندگیمیكردندگذشتیمو
جادهایراكهبسمتجنوببهاِیَلتوعصیونجابرمیرودقطعنموده،رو

بهشمالبطرفبیابانموآبكوچكردیم.
9آنگاهخداوندبهماچنینهشدارداد:»باموآبیهاكهازنسللوطهستندكاری
نداشتهباشیدوباایشانواردجنگنشوید.منشهرعاررابهایشاندادهامو

هیچزمینیراازسرزمینایشانبهشمانخواهمداد.«
داشتند ناحیهسكونت آن در قباًل بودند بزرگی بسیار قبیلة 10)ایمیهاكه
ومثلغولهایعناقیبلندقدبودند.11ایمیهاوعناقیهاغالبًارفائیخوانده
میشوند،ولیموآبیهاایشانراایمیمیخوانند.12درروزگارپیشینحوریها
درسعیرسكونتداشتند،ولیادومیهایعنیاعقابعیسوآنهارابیرونرانده،
خداوند كه را كنعان مردم اسرائیلجای كه همانطور گرفتند، را جایشان

سرزمینشانرابهاسرائیلبخشیدهبود،گرفتند.(
13خداوندفرمود:»اكنونبرخیزیدوازرودزاَردبگذرید.«ماچنینكردیم.

14سیوهشتسالپیش،ماقادشراترکگفتهبودیم.همانطوركهخداوند
فرمودهبود،دراینمدتتمامجنگجویانماازبینرفتند.15خداوندبرضدآنها
بودوسرانجامهمةآنهاراازبینبرد.16پسازاینكهتمامجنگجویانمردند
17خداوندبهمنفرمود:18»امروزبایدازشهرعاركهدرمرزموآباست

بگذرید.19وقتیبهسرزمینعمونیهاكهازنسللوطهستندنزدیکشدیدبا
آنهاكارینداشتهباشیدوباایشانواردجنگنشوید،زیراهیچزمینیرااز

سرزمینیكهبهایشانبخشیدهام،بهشمانخواهمداد.«
َزمُزمی را ایشان عمونیها كه رفائیها محلسكونت زمانی نیز ناحیه 20)آن
میخوانند،بود.21آنهاقبیلةبسیاربزرگیبودندومثلعناقیهاقدبلندیداشتند،
ولیخداوندایشانراهنگامورودعمونیهاازبینبردوعمونیهابجایایشان
درآنجاسكونتكردند.22خداوندبههمیننحوبهاعقابعیسودركوهسعیر
كمکكردهبودوآنهاحوریهاراكهقبلازایشاندرآنجاسكونتداشتند
ازبینبردهوتاامروزبجایایشانساكنشدهاند.23وضعمشابهدیگر،زمانی
اتفاقافتادكهمردمكفتوربهقبیلةِعویهاكهتاحدودغزهدردهكدههای
پراكندهایسكونتداشتندحملهنموده،آنهاراهالکكردندوبجایایشان

ساكنشدند.(
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15،14:2الزمنبودقوماسرائیلبرایرسیدنبهسرزمین 
موعود،راه40سالهراطیمیکردند.خداآنهارامحکومبه
سرگردانیدربیاباننمودچونعلیهمحبتاوطغیانکردند،و
فرامیناورابرایزندگیخداپسندانهنادیدهگرفتندوآگاهانه
عهدیراکهدرخروج8:19و3:4ـ8باخدابستهبودند،

شکستند.آنهاازخدانااطاعتیکردند.مااغلببانااطاعتی
خود،سفرزندگیرامشکلترازآنچهکههستمیکنیم.
محبتخدارابپذیرید،فرامیناورادرکتابمقدسبخوانیدو
ازآنهامتابعتکنید،وبدوندرنظرگرفتنموقعیتیکهدر

آنقراردارید،رابطهتانراباخداحفظنمایید.



مروریبرجنگها
اموری، بهسرزمینسیحوِن ارنونگذشته، 24آنگاهخداوندفرمود:»ازرود
او با دادهام. شما به را وسرزمینش را او من داخلشوید. پادشاهحشبون
بجنگیدوسرزمیناورابهتصرفخوددرآورید.25ازامروزترسشمارا
بردلمردمسراسرجهانمیگذارم.آنهاآوازةشمارامیشنوندوبهوحشت

میافتند.«
پادشاه سیحون، نزد پیشنهادصلح با سفیرانی قدیموت ازصحرای 26سپس
حشبونفرستادم.27پیشنهادمااینبود:»اجازهدهیدازسرزمینشماعبور
كنیم.ازجادةاصلیخارجنخواهیمشدوبطرفمزارعاطرافآننخواهیم
كه آبی هرجرعه و بخوریم كه نانی لقمه هر برای عبور 28هنگام رفت.
بنوشیم،پولخواهیمداد.تنهاچیزیكهمیخواهیم،اجازةعبورازسرزمین
شماست.29ادومیهایساكنسعیراجازةعبورازسرزمینخودرابهمادادند.
موآبیهاهمكهپایتختشاندرعاراستهمینكارراكردند.ماازراهاردن

بهسرزمینیكهخداوند،خدایمانبهمادادهاستمیرویم.«
30ولیسیحونپادشاهموافقتنكرد،زیراخداوند،خدایشمااوراسختدل

گردانیدتااورابهدستاسرائیلنابودكند،همچنانكهاالنشدهاست.
31آنگاهخداوندبهمنفرمود:»اكنونبهتدریجسرزمینسیحونپادشاهرابه
شمامیدهم.پسازاینكهآنجاراتصرفكردید،اینسرزمینازآنشما

خواهدبود.«
32آنگاهسیحونپادشاهبهمااعالنجنگدادونیروهایشرادریاهصبسیج
باتمام كرد.33و34ولیخداوند،خدایماناورابهماتسلیمنمودومااورا
پسرانوافرادشكشتیموتمامیشهرهایشرابهتصرفخوددرآورده،همة
مردانوزنانواطفالراازبینبردیم.35بهغیرازگلههایشان،موجوددیگری
رازندهنگذاشتیم.اینگلههاراهمباغنایمیكهازتسخیرشهرهابهچنگ
آوردهبودیمباخودبردیم.36ماازعروعیركهدركنارةدرةارنوناستتا
جلعاد،همةشهرهارابهتصرفخوددرآوردیم.حتییکشهرهمدربرابر
ماقادربهمقاومتنبود،زیراخداوند،خدایمانتمامیآنهارابهمادادهبود.
37ولیمابهسرزمینبنیعمونوبهرودیبوقوشهرهایكوهستانییعنی

جاهاییكهخداوند،خدایمانقدغنفرمودهبود،نزدیکنشدیم.
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بهموسیفرمودکهکاریخواهدکردکه 25:2خدا
معیارهای مطابق بترسند. اسرائیل قوم از متخاصم اقوام
دنیوی،سپاهقوماسرائیلرعبآورنبود،اماایشانخدارا

درکنارخودداشتند.موضوعمهمایننیستکهآیاشما
بزرگترینیاقویترینهستیدیانه،بلکهمهمآناست

کهآیاخداباشماستیانه.



سپسبهجانبسرزمینباشانرویآوردیم.عوج،پادشاهباشانلشكر3
خودرابسیجنموده،دراََدرعیبهماحملهكرد.ولیخداوندبهمن
فرمودكهازاونترسم.خداوندبهمنگفت:»تمامسرزمینعوجومردمش
دراختیارشماهستند.باایشانهمانكنیدكهباسیحون،پادشاهاموریهادر
حشبونكردید.«3بنابراینخداوند،خدایماعوجپادشاهوهمةمردمشرا
بهماتسلیمنمودوماهمةآنهاراكشتیم.4تمامیشصتشهرشیعنیسراسر
ناحیةارجوبباشانرابهتصرفخوددرآوردیم.5اینشهرهابادیوارهای
بلندودروازههایپشتبنددارمحافظتمیشد.عالوهبراینشهرها،تعداد
زیادیآبادیبیحصارنیزبودندكهبهتصرفمادرآمدند.6ماسرزمینباشان
رامثلقلمروسیحونپادشاهواقعدرحشبون،كاماًلنابودكردیموتماماهالی
آنراچهمرد،چهزنوچهكودک،ازبینبردیم؛7ولیگلههاوغنایمجنگی

رابرایخودنگهداشتیم.
8پسمابرتمامسرزمیندوپادشاهاموریواقعدرشرقروداردن،یعنیبركلیه
اراضیازدرهارنونتاكوهحرمون،مسلطشدیم.9)صیدونیهاكوهحرمونرا
سریونواموریهاآنراسنیرمیخوانند.(10ماكلیةشهرهایواقعدرآنجلگه
وتمامیسرزمینجلعادوباشانراتاشهرهایسلخهوادرعیتصرفكردیم.

11ناگفتهنماندكهعوج،پادشاهباشانآخرینبازماندةرفائیهایغولپیكر
بود.تختخوابآهنیاوكهدرشهرَرَبت،یكیازشهرهایعمونیهانگهداری

میشودحدودچهارمترطولودومترعرضدارد.

تقسیمسرزمین
12درآنموقع،منسرزمینتسخیرشدهرابهقبیلههایرئوبین،جادونصف
قبیلةَمَنسیدادم.بهقبیلههایرئوبینوجادناحیةشمالعروعیرراكهدركنار
رودارنوناستبهاضافةنصفكوهستانجلعادراباشهرهایشدادم،13وبه
نصفقبیلةمنسیباقیماندةسرزمینجلعادوتمامسرزمینباشانراكهقلمرو
قبلیعوجپادشاهبودواگذاركردم.)منطقةارجوبدرباشانراسرزمینرفائیها
نیزمینامند.(14طایفةیائیرازقبیلةمنسیتمامیمنطقةارجوب)باشان(راتا
مرزهایجشوریهاومعكیهاگرفتندوآنسرزمینرابهاسمخودشاننامگذاری
كرده،آنجاراهمچنانكهامروزهممشهوراستَحوُوتیائیر)یعنی»دهستانهای
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شدند،  روبهرو بزرگی مشکل با اسرائیل قوم  1:3ـ3
پیروز ایشان اما پادشاه. عوج ورزیده سپاه با یعنی
شدندچونخدابرایایشانجنگید.خدامیتواندبدون
میشوند، روبهرو باآن قومش بهمشکالتیکه توجه

بهنظر بزرگ موانعهرچقدرهم آنهاکمککند. به
حاکمیت خدا که باشید داشته بهخاطر را این برسند،
بهوعدههایشعملخواهد و دارد رادردست مطلق

کرد.



یائیر«(نامیدند.15بعدجلعادرابهطایفةماخیردادم.16قبیلههایرئوبینوجاد
منطقهایراكهازرودیبوقدرجلعاد)كهسرحدعمونیهابود(شروعمیشدو
تاوسطجلگةرودارنونامتدادمییافت،گرفتند.17مرزغربیایشانروداردن

بودكهازدریاچةجلیلتادریایمردهوكوهپیسگاهادامهمییافت.
18آنگاهمنبهقبیلههایرئوبینوجادونصفقبیلةمنسییادآوریكردمكه
اگرچهخداوندآنسرزمینرابهایشاندادهاستبااینحالحقسكونتدر
آنجارانخواهندداشتتازمانیكهمردانمسلحشاندرپیشاپیشبقیهقبیلهها،
آنهارابهآنسویروداردنیعنیبهسرزمینیكهخدابهایشانوعدهداده،

برسانند.
19بهایشانگفتم:»ولیزنانوفرزندانتانمیتواننداینجادراینشهرهاییكه
خداوندبهشمادادهاستسكونتكرده،ازگلههایتان)كهمیدانمتعدادشان
زیاداست(مواظبتكنند.20شمابهبرادرانخودكمکكنیدتاخداوندبه
آنهانیزپیروزیبدهد.وقتیآنهاسرزمینیراكهخداوند،خدایتاندرآنطرف
روداردنبهایشاندادهاستتصرفكردند،آنگاهشمامیتوانیدبهسرزمین

خودبازگردید.«

دعایموسی
21بعدبهیوشعگفتم:»توباچشمانتدیدیكهخداوند،خدایتباآندو
پادشاهچگونهعملنمود.اوباتمامیممالکآنطرفروداردننیزهمین
كارراخواهدكرد.22ازمردمآنجانترسید،چونخداوند،خدایتانبرایشما

خواهدجنگید.«
23و24و25آنگاهازخداوندچنیندرخواستنمودم:»ایخداوند،التماسمیكنم
سرزمین به بشوم، موعود سرزمین وارد گذشته، رود این از فرمایی اجازه
حاصلخیزآنطرفروداردنبارشتهكوههایآنوبهسرزمینلبنان.آرزومندم
نتیجهبزرگیوقدرتیراكهبهمانشاندادهایببینم.كدامخداییدرتمام

آسمانوزمینقادراستآنچهراكهتوبرایماكردهایبكند؟«
26ولیخداوندبسببگناهانشمابرمنغضبناکبودوبهمناجازةعبور
نداد.اوفرمود:»دیگرازاینموضوعسخنیبرزباننیاور.27بهباالیكوه
پیسگاهبرو.ازآنجامیتوانیبههرسونظراندازیوسرزمینموعودراازدور
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22،21:3»...نترسید،چونخداوند،خدایتانبرایشما 
خواهدجنگید.«اینخبربراییوشعکهمیبایستلشکر
بسیار نیروهایشریررهبریکند، علیه را اسرائیل بنی
موعود سرزمین که شریری نیروهای بود، دلگرمکننده
دراشغالشانبود.خدابهاووعدهدادکهاورادرهمه

انسانها علیه ما روحانی جنگ سازد. پیروز جنگهایش
نیست،امادرستبههماناندازهواقعیاست.مبارزهما
باشدوچهعلیهترس،خداوعدهداده چهعلیهوسوسه
استکهاگرازاواطاعتکنیم،باماوبرایماخواهد

جنگید.



ببینی؛ولیازروداردنعبورنخواهیكرد.28یوشعرابهجانشینیخودبگمار
واوراتقویتوتشویقكن،زیرااوقومرابرایفتحسرزمینیكهتوازقلة

كوهخواهیدید،بهآنطرفرودخانههدایتخواهدكرد.«
29بنابراینمادردرةنزدیکبیتفغورماندیم.

موسیقومراترغیببهاطاعتمیکند

اكنونایاسرائیل،بهقوانینیكهبهشمایادمیدهمبدقتگوشكنید4
واگرمیخواهیدزندهمانده،بهسرزمینیكهخداوند،خدایپدرانتانبه
شمادادهاستداخلشویدوآنراتصاحبكنیدازایندستوراتاطاعتنمایید.
2قوانیندیگریبهاینهانیفزاییدوچیزیكمنكنید،بلكهفقطایندستوراترا
اجراكنید؛زیرااینقوانینازجانبخداوند،خدایتانمیباشد.3دیدیدكهچگونه
خداونددربعلفغورهمةكسانیراكهبتبعلراپرستیدندازبینبرد،4ولی

همگیشماكهبهخداوند،خدایتانوفاداربودیدتابهامروززندهماندهاید.
5تمامقوانینیراكهخداوند،خدایمبهمندادهاست،بهشمایاددادهام.پس
وقتیبهسرزمینموعودواردشده،آنراتسخیرنمودیدازاینقوانیناطاعت
كنید.6اگرایندستوراترااجراكنیدبهداشتنحكمتوبصیرتمشهور
خواهیدشد.زمانیكهقومهایمجاور،اینقوانینرابشنوندخواهندگفت:
»اینقومبزرگازچهحكمتوبصیرتیبرخورداراست!«7هیچقومی،هر
قدرهمكهبزرگباشد،مثلماخدایینداردكهدربینآنهابوده،هروقت
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28:3خدابهروشنیفرمودهبودکهموسیواردسرزمین 
موعودنخواهدشد)اعداد12:20(.ازاینروخدابهاو
فرمودکهیوشعرابهجانشینیخودبرایرهبریبگمارد
این کند. تشویق و تقویت ِسَمتجدیدش در را او و
مسیحی سازمانهای و کلیساها برای است خوبی نمونه
کهسرانجامبایدجانشینیبرایرهبرانخودتعیینکنند.
رهبراِنخوِبکنونیبایدکسانیراکهازقدرترهبری
برخوردارندبیابندوتعلیمموردنیازرابهایشانبدهندو
ایشانرابرایخدمتدلگرمسازند.بهاینترتیب،کلیسا

وخدماتروحانیبدونرهبرنخواهندماند.
2:4معنای»قوانیندیگریبهاینهانیفزاییدوچیزیکم
نکنید«چیست؟اینقوانین،کالمخدابودندودرنتیجه
کامل.انسانباعقلودانشمحدودشچطورمیتوانست
قوانینکاملخداراموردتجدیدنظرقراردهد؟اضافه
کردنچیزیبراینقوانین،آنهارابهبارسنگینیتبدیل
آنها نقص باعث آنها، از چیزی کمکردن و میکرد،
میشد.بنابراین،قوانینخدامیبایستثابتباقیبماند.
اقدامبرایایجادتغییردرقانونخدا،کاریاستجسورانه

وبهمنزلهبهدستگرفتِنحاکمیتبرخداییاستکه
آنقوانینراوضعکردهاست)متی17:5ـ19؛3:15ـ9؛
مکاشفه19،18:22(.رهبرانمذهبیدرزمانمسیحعینًا
همینکارراکردهبودند؛آنهاتعبیرخودراازقوانینو
احکامالهی،مافوققوانینخداقراردادهبودند.عیسیآنان

رابهخاطراینموضوعتوبیخکرد)متی1:23ـ4(.
ثابت دیگران به که میکوشند سخت بعضیها  6:4
کنندکهبسیارباهوشند.کتابهاییکهآنهاباخودحمل
میکنندومطالبیکهنقلقولمینمایند،دیگرانراتحت
به اماموسیگفتکهمشهورشدن تأثیرقرارمیدهد.
حاصل خدا از کردن اطاعت طریِق از داشتِنحکمت،
راه پرجاذبهترین یا آسانترین شاید طریق این میشود.
آیا است. راه اماصحیحترین نباشد، مشهورشدن برای
شمادرداماینوسوسهمیافتیدکهبهخاطرچیزهاییکه
میدانیدیاوانمودمیکنیدمیدانید،بکوشیددیگرانفکر
کنندکهفردباهوشیهستید؟اطاعتازکالمخدا،خیلی
بیشترازاینهاشمارامشهورخواهدکرد،چونمهماین

نیستکهچهمیدانید،مهمایناستکهچهمیکنید.



اورابخوانند،فوریجوابدهد.8هیچملتی،هرقدرهمكهبزرگباشد،چنین
احكاموقوانینعادالنهایكهامروزبهشمایاددادم،ندارد.

9ولیمواظبباشیدودقتكنیدمبادادرطولزندگیتانآنچهراكهباچشمانتان
دیدهایدفراموشكنید.همةاینچیزهارابهفرزندانونوادگانتانتعلیمدهید.10به
یادآوریدآنروزیراكهدركوهحوریبدربرابرخداوندایستادهبودیدواو
بهمنگفت:»مردمرابهحضورمنبخوانومنبهایشانتعلیمخواهمدادتایاد
بگیرندهمیشهمرااحترامكنندودستوراتمرابهفرزندانشانبیاموزند.«11شمادر
دامنةكوهایستادهبودید.ابرهایسیاهوتاریكیشدیداطرافكوهرافراگرفته
بودوشعلههایآتشازآنبهآسمانزبانهمیكشید.12آنگاهخداوندازمیان
آتشباشماسخنگفت.شماكالمشرامیشنیدید،ولیاورانمیدیدید.13او
قوانینیراكهشمابایداطاعتكنیدیعنی»دهفرمان«رااعالمفرمودوآنهارابر
دولوحسنگینوشت.14آری،درهمانوقتبودكهخدابهمندستوردادقوانینی

راكهبایدبعدازرسیدنبهسرزمینموعوداجراكنیدبهشمایاددهم.

نهیازبتپرستی
15شمادرآنروزدركوهحوریبوقتیكهخداوندازمیانآتشباشماسخن
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8:4آیاقوانینیکهخدابهقوماسرائیلداد،امروزهنوز 
برایمسیحیانکاربرددارد؟قوانینخدابرایراهنمایی
همهمردمبهصلحوصفا،راستیوزندگیخداپسندانه
قوانین،آشکارساختِنگناه)یا ازآن وضعشد.هدف
اقدامهای و شود( منتهی گناه به میتواند که عواملی
مناسبیبودکهبایددربرابرگناهاتخاذشود.دهفرمان،
قلبقوانینخدا،امروزدرستمانند3000سالپیشقابل
که میدهد ارائه را زندگی از شیوهای زیرا است، اجرا
موردتأئیدخدامیباشد.ایناحکامتوصیفکاملیاست
میخواهدکه و2( اینحقایقکه1(خداکیست، از

انسانچگونهزندگیکند.
اماخدادرکناردهفرمان،قوانیندیگرینیزداد.آیااین
قوانینبهاندازهدهفرمانمهماند؟خداهرگزبدونهدف
قانونیوضعنمیکرد.باوجوداین،بسیاریازقوانینیکه
درتوراتمیخوانیم،بهطورخاصبرایمردمآنزمانو
آنفرهنگوضعشد.باآنکهخوِدآنقوانینشایدبهما
مربوطنشوند،اماحقیقتیااصلیکهدرپسآنهااست
وبهزمانخاصیتعلقندارد،بهمامربوطمیشود.مثاًل
دربیشترفرهنگهایعصرحاضرقربانیحیواناتوجود
باوجوداین،اصولیکهدرپسمسألهقربانیها ندارد.
وجوددارد،یعنیطهارتوتقدسبههنگامعبادت،هنوز
الزماالجرااست.قربانیهایدینموسیبهقربانینهاییو

کامل،یعنیعیسیمسیحاشارهداشتند.عهدجدیدمیگوید
کهبامرگوقیامعیسیمسیح،قوانینعهدعتیقتحقق
کمک ما به عهدعتیق قوانین دیگر، بهعبارت یافت.
میکندتاگناهانخودراتشخیصدهیمواشتباهاتمان
رااصالحکنیم؛حالآنکهعیسیمسیحگناهانمارارفع
کردهاست.اکنونالگویاصلیماعیسیاستچونتنها
اوبهطورکاملازقوانینخدااطاعتکردومقصودواقعی
شریعترانمایانساخت.باآنکهانجامبسیاریازقوانین
خاصعهدعتیقدیگرواجبنیست،اماعیسینشانداد
کهامروزروحآنقوانینمانندآنزمانالزماالجرااست،
چوناصولیکهدرآنهاهست،هنوزمارابهسویخدا

رهنمونمیسازد.
9:4موسیمیخواستمطمئنشودکهقومهیچیکاز
اعمالخدارافراموشنخواهندکرد؛بنابراینوالدینرا
ترغیبکردکهمعجزاتعظیمخدارابرایفرزندانشان
نقلکنند.اینامربهوالدینکمکمیکردکهوفاداری
خداراازیادنبرند،ودرضمنوسیلهایمهیاساختبرای
دیگر. نسلی به نسلی از خدا عظیم اعمال ماجرای نقل
انسانخیلیراحتکارهایشگفتانگیزخدارافراموش
میکند.امااگرآنچهراکهخدادرزندگیشخصشما
بازگو همکارانتان و دوستان و فرزندان به داده، انجام

کنید،آنهاراازیادنخواهیدبرد.



میگفت،شكلوصورتیازاوندیدید.پسمواظبباشید16مباداباساختن
مجسمهایازخداخودراآلودهسازید،یعنیباساختنبتیبههرشكل،چه
بهصورتمردیازن،17وچهبهصورتحیوانیاپرنده،18خزندهیاماهی.
19همچنینوقتیبهآسماننگاهمیكنیدوخورشیدوماهوستارگانراكه
پرستش را آنها میبینید، است آفریده زمین قومهایروی تمام برای خدا
نكنید.20خداوندشماراازمصر،ازآنكورةآتش،بیرونآوردتاقومخاص
اوومیراثاوباشید،چنانكهامروزهستید.21ولیبخاطرشمانسبتبهمن
خشمناکگردیدوبهتأكیداعالمفرمودكهمنبهآنسویروداردنیعنیبه
سرزمینحاصلخیزیكهبهشمابهمیراثدادهاستنخواهمرفت.22مناینجا
دراینسویرودخانهخواهممرد،ولیشماازرودخانهعبورخواهیدكردوآن
زمینحاصلخیزراتصرفخواهیدنمود.23هوشیارباشیدمباداعهدیراكه
خداوند،خدایتانباشمابستهاستبشكنید!اگردستبهساختنهرگونهبتی
بزنیدآنعهدرامیشكنید،چونخداوند،خدایتاناینكاررابكلیمنعكرده

است.24اوآتشیسوزندهوخداییغیوراست.
25حتیاگرسالهادرسرزمینموعودساكنبوده،درآنجاصاحبفرزندانو

نوادگانشدهباشید،ولیباساختنبتخودراآلودهكردهباگناهانتانخداوند
راغضبناکسازید،26زمینوآسمانراشاهدمیآورمكهدرآنسرزمینیكه
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19:4خداگناهبتپرستیسایراقوامرانادیدهمیگرفت. 
اوفقطمیخواستبگویدکهداوریسایراقوامممکناست
اسرائیلداوری قوم بیفتد،حالآنکهدرمورد تعویق به
فوریوکاملخواهدبود،زیراایشانباقوانینخداآشنا
بودند.بایددرنظرداشتهباشیمکهبتپرستیتنهانگهداشتن
چندمجسمهسنگییاچوبییاگلیدرخانهنبود.بتپرستی
سرسپردگیبهبعضیعقایدواصولیبودکهبتمظهر
آنبود)مثلقتل،روسپیگری،خشونتدرجنگ،خود
محوری(.ازآنجاکهخداخودرادرتاریخقوماسرائیل
بسیارروشنمکشوفساختهبود،ایشانهیچعذریبرای

پرستشکسیدیگربهجزخدایحقیقینداشتند.
24:4خداآتشیسوزانندهاست.اوازلحاظاخالقیکامالً
مطلقاست،ازاینروازگناهمتنفراستونمیتواندکسانی
ورود از را او موسی گناه بپذیرد. میکنند، گناه که را
بهسرزمینموعودبازداشتوهیچقربانینتوانستاین
محکومیتراتغییردهد.گناهمارانیزازورودبهحضور
خدابازداشتهبود،اماعیسیمسیحجریمهگناهماراپرداخت
وبامرگش،محکومیتمارابرایهمیشهبرداشت.ایمانبه
عیسیمسیحماراازخشمخدارهاییخواهددادوبهمااین
امکانراخواهددادکهرابطهایشخصیبااوبرقرارسازیم.

24:4غیرتوحسادتبهاینمعنیاستکهمحبتو
وفاداریشخصیدیگررابهطورانحصاریخواستارباشیم.
غیرتوحسادتگاهبداست.وقتیمردیازدیدنصحبت
دوستانهزنشبامرددیگریآشفتهمیشود،چنینغیرتو
حسادتیویرانگراست.اماغیرتوحسادتخوبنیزوجود
دارد.اینحقمرداستکهانتظارداشتهباشدهمسرشفقط
وفقطدرمورداوحقشوهریرااداکند.معمواًلماازکلمه
غیرتیاحسادتوقتیاستفادهمیکنیمکهبخواهیمبهنوع
بدآناشارهکنیم.اماغیرتخدابهجاوخوباست.خداحق
بزرگومنحصربهفردیبرگردنمادارد:مابایدفقطیهوهرا

بهعنوانخداعبادتکنیم،ونههیچکسدیگریرا.
25:4ـ28ایناخطارروزیتحققیافت.قوماسرائیلبارها
ازخداروبرگرداندند؛اماخدابهخاطرصبرعظیمش،به
آنهافرصتدادتابهاشتباهاتخودپیببرندوبهسویاو
بازگردند.عاقبتصبرخدالبریزشدواجازهدادتاقوم
اسرائیلاسیر،وبهسرزمینهایبیگانهبردهشوند.اخطارهای
کتابتثنیهآنقدرروشنبودکهبتواندبهآنهاکمککند،
اماایشانازگوشدادنبهآنهاقصورورزیدند.برایاینکه
اخطاریمردمراواداربهاطاعتکند،کافینیستکهروشن
وواضحباشد،بلکهبایدمردمآنراباتماموجودبپذیرند.



باگذشتنازروداردنآنراتصاحبخواهیدكرد،نابودخواهیدشد.عمرتان
درآنجاكوتاهخواهدبودوبكلینابودخواهیدشد.27خداوندشمارادرمیان
قومهاپراكندهخواهدكردوتعدادتانبسیاركمخواهدشد.28درآنجا،بتهایی
راكهازچوبوسنگساختهشدهاندپرستشخواهیدكرد،بتهاییكهنه

میبینند،نهمیشنوند،نهمیبویندونهمیخورند.
29ولیاگرشمادوبارهشروعبهطلبیدنخداوند،خدایتانكنید،زمانیاورا
خواهیدیافتكهباتمامدلوجانتاناوراطلبیدهباشید.30وقتیدرسختی
خداوند، به سرانجام آنگاه دهد، رخ شما برای حوادث این تمام و باشید
كرد. خواهید اطاعت بگوید شما به او كه را آنچه آورده، روی خدایتان
31خداوند،خدایتانرحیماست،پساوشماراترکنكرده،نابودنخواهدنمود

وعهدیراكهباپدرانشمابستهاستفراموشنخواهدكرد.

خدایدیگریوجودندارد
32درتمامیتاریخ،ازوقتیكهخداانسانرارویزمینآفرید،ازیکگوشة
آسمانتاگوشةدیگرجستجوكنیدوببینیدآیامیتوانیدچیزیشبیهبهاین
پیداكنیدكه33قومیصدایخداوندراكهازمیانآتشباآنهاسخنگفته
استمثلشماشنیدهوزندهماندهباشد!34دركجامیتوانیدهرگزچنینچیزی
راپیداكنیدكهخداوندبافرستادنبالهایترسناکوبوسیلةمعجزاتعظیم
وجنگووحشت،قومیراازبردگیرهاساختهباشد؟ولیخداوند،خدایتان
35خداوند داد. انجام برایشما پیشچشمانتان درمصر را اینكارها همة
اینكارهاراكردتاشمابدانیدكهفقطاوخداستوكسیدیگرماننداو
وجودندارد.36اوهنگامیكهازآسمانبهشماتعلیممیداداجازهدادكهشما
صدایشرابشنوید؛اوگذاشتكهشماستونبزرگآتششرارویزمین

ببینید.شماحتیكالمشراازمیانآتششنیدید.
37چوناوپدرانشمارادوستداشتوارادهنمودكهفرزندانشانرابركت

بیرون قدرتخود از عظیمی نمایش با مصر از را شما دهد،پسشخص
آورد.38اوقومهایدیگرراكهقویتروبزرگترازشمابودندپراكندهنمود
وسرزمینشانرابطوریكهامروزمشاهدهمیكنید،بهشمابخشید.39پس
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به  قسمت این بشناسید؟ را خدا میخواهید آیا  29:4
قوماسرائیلوعدهدادکهاگرباتمامدلوجانشانخدا
رابطلبند،اوراخواهندیافت.خداقابلشناختاستو
میخواهدکهشناختهشود،امااینامروقتیمیّسرمیشود
کهمابخواهیماورابشناسیم.خدمتوعبادتبایدباوقف

باشد.همچنانکهعبرانیان6:11 قلبیهمراه خالصانهو
میگوید:»هرکهمیخواهدبهسویخدابیاید،بایدایمان
داشتهباشدکهخداهستوبهآنانیکهبادلیپاکدر
جستجویاوهستند،پاداشمیدهد«.خدابهکسانیکهبه

رابطهشانبااوادامهمیدهند،پاداشخواهدداد.



امروزبهخاطرآریدوفراموشنكنیدكهخداوند،همخدایآسمانهاوهم
خدایزمیناستوهیچخداییغیرازاووجودندارد!40شمابایدقوانینیرا
كهامروزبهشمامیدهماطاعتكنیدتاخودوفرزندانتانكامیاببوده،تابه

ابددرسرزمینیكهخداوند،خدایتانبهشمامیبخشدزندگیكنید.

شهرهایپناهگاه
41آنگاهموسیسهشهردرشرقروداردنتعیینكرد42تااگركسیتصادفًا
شخصیرابكشدبرایفرارازخطربهآنجاپناهببرد.43اینشهرهاعبارت
بیابانبرایقبیلةرئوبین،راموتدر از:باصرواقعدراراضیمسطح بودند

جلعادبرایقبیلةجاد،وجوالندرباشانبرایقبیلةمنسی.

ب-اصولزندگیخداپسندانه:
سخنرانیدومموسی)44:4تا68:28(

موسیبعدازمرورتاریخسفربنیاسرائیل،دهفرمانوسایرقوانینیراکهدرکوهسینا
بهقوماسرائیلدادهشد،شرحمیدهد.اوایشانراترغیببهاطاعتازشریعتمیکند
وعواقبنااطاعتیازقوانینخدارایادآورمیگردد.دهفرمانوهمهقوانینخدابه
ماخاطرنشانمیسازندکهدرچهقسمتهاییکوتاهیکردهایمونشانمیدهندکهبه

عنوانمقدسینچگونهبایدعملکنیم.

44و45و46وقتیقوماسرائیلازمصرخارجشدهودرشرقروداردندركنار
شهربیتفغوراردوزدهبودند،موسیقوانینخدارابهآنهاداد.)اینهمان
سرزمینیبودكهقباًلاموریهادرزمانسلطنتسیحونپادشاهكهپایتختش
حشبونبوددرآنجاسكونتداشتندوموسیوبنیاسرائیلویرابامردمش
نابودكردند.47آنهابرسرزمیناووبرسرزمینعوج،پادشاهباشانكههر
دوازپادشاهاناموریهایشرقروداردنبودندغلبهیافتند.48اینسرزمین
ازعروعیردركناررودارنونتاكوهسریونكههمانحرمونباشد،امتداد
مییافت49وشاملتماممنطقةشرقروداردنكهازجنوببهدریایمردهو

ازشرقبهدامنةكوهپیسگاهمنتهیمیشد،بود.(
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قوانین  از اطاعت قبال در اسرائیل قوم به آیا  40:4
آن معنای به باید اما بله، شد؟ داده سعادت قول خدا،
خوبدقتکنیم.قوانینخدابرایاینوضعشدکهقوم
وقتی گردند. رحیم و درستکار، تندرست، برگزیدهاش
آنهاازاینقوانینپیرویکردند،سعادتمندشدند.امااین
در نزاعی و فقر مرض، هیچ دیگر که نبود معنا بدان
بینآنهاوجودنخواهدداشت.مقصوداینبودکهایشان
بهصورتجمعیبهعنوانیکقومسعادتمندخواهندبود

وبهمشکالتفردیباحداکثرعدالتممکنهرسیدگی
خواهدشد.امروزوعدهسعادتخدایعنیحضوردائمی
او،تسلیاو،وقدرتبرایزندگیخداپسندانه،شاملحال
همهایماندارانمیشود.عیسیخاطرنشانساختکهما
بامشکالتروبهروخواهیمشد.اماازبدبختیکهنتیجه
خواهیم و بود، خواهیم دور است، عمدی گناه مستقیم
در آسمانی بزرگ گنج باشیم، وفادار اگر که دانست

انتظارماست.



1-مروریبردهفرمان

موسیبهسخنانشادامهداده،گفت:5
ایقوماسرائیل،اكنونبهقوانینیكهخداوندبهشمادادهاستگوش

كنید.آنهارایادبگیریدوبدقتانجامدهید.
2خداوند،خدایماندركوهحوریبعهدیباشمابست.3اینعهدرانهبا

پدرانتانبلكهباشماكهامروززندههستیدبست.4اودرآنكوهازمیانآتش
رودرروباشماسخنگفت.5منبعنوانواسطهایبینشماوخداوندایستادم،
زیراشماازآنآتشمیترسیدیدوباالیكوهپیشاونرفتید.اوبامنسخن

گفتومنقوانینشرابهشماسپردم.آنچهفرمودایناست:
6»منخداوند،خدایتوهستم،همانخداییكهتوراازاسارتوبندگی

مصرآزادكرد.
7»توراخدایاندیگرغیرازمننباشد.

نكن. برایخوددرست ماهی یا پرنده یا بهشكلحیوان بتی 8»هیچگونه
9دربرابرآنهازانونزنوآنهاراپرستشنكن،زیرامنكهخداوند،خدای
تومیباشم،خدایغیوریهستموكسانیراكهازمننفرتدارندمجازات
میكنم.اینمجازاتشاملحالفرزندانآنهاتانسلسوموچهارمنیزمیشود.
10امابركسانیكهمرادوستبدارندودستوراتمراپیرویكنند،تاهزار

پشترحمتمیكنم.
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1:5قوماسرائیلعهدیباخدابستهبودندوموسیبه 
آنهادستوردادکهگوشدهند،بیاموزند،واطاعتکنند.
مسیحیاننیزباخداعهدیبستهاند)ازطریقعیسیمسیح(
وبایدانتظاراتیراکهخداازایشاندارد،برآوردهسازند.
عالی است پندی اسرائیل، قوم به دستورسهگانهموسی
برایهمهپیروانخدا.گوشدادنیعنیپذیرشوقبول
حقایقیکهدربارهخدامیخوانیمومیشنویم.آموختن
یعنیدرکمعناومفهومآنحقایق.اطاعتکردنیعنی
آموخته که چیزهایی تمام آوردِن در اجرا مرحله به
از برخورداری برای قسمت سه هر کردهایم. درک و

رابطهایرشدیابندهباخداضروریاست.
7:5»خدایان«میتوانندهرچیزیباشندکهبرایانسان
به باگرویدن مردم از بعضی دارند. ارزش ازحد بیش
به غریب، و عجیب ادیان سایر یا بتپرستی مذاهب
اما میپرستند. را دیگر« »خدایان کلمه، واقعی معنای
بسیاریازما،بهگونهایغیرمحسوسیاناخودآگاه،اساس
حقیقی واحد خدای از بهغیر چیزی بر را خود زندگی
میپرستیم. را دیگر« »خدایان بدینسان و میدهیم قرار
اگربزرگترینخواستهشما،پیداکردندوست،رسیدنبه

شهرت،یابهدستآوردنپولباشد،عماًلخودراوقف
چیزیدیگریبهغیرازخداکردهاید.برایاینکهخدارا
درباالترینجایگاِهزندگیخودقراردهید،باید1(ببینید
چهچیزیجایاورادرزندگیتانگرفتهاست؛2(ازاین
»خدایجانشین«کهشایستهچنینسرسپردگیوعالقهای
کنـید؛ بخشش طلب خـدا از بکشـید؛3( نیست،دست
4(اولویتهایخودراتغییردهید،طوریکهانگیزهتان
درهمهکارها،عشقبهخداباشد؛و5(هرروزخودرا
امتحانکنیدتامطمئنشویدکهخدارادرباالترینجایگاه

زندگیخودقراردادهاید.
کسی اگر میداد دست شما به احساسی چه  8:5ـ10
عکسشمارامیگرفت،آنراقابمیکرد،مدتهابهآن
خیرهمیشد،وآنرابهدیگراننشانمیداد،امانسبت
بهخودشماکاماًلبیاعتنامیبود؟خدانیزنمیخواهدکه
بااوبهاینشکلرفتارشود.اوخواهانرابطهایواقعی
بامااست،نهمراسمصرف.اوازمامیخواهدکهاورا
بشناسیم.خدامیداندکهاگرچیزیبهغیرازاورادر
مرکززندگیخودقراردهیم،بهآننیرویبالقوهایکه

درماقراردادهاست،دستنخواهیمیافت.



با مرا نام اگر نكن. استفاده توهستمسوء ناممنكهخداوند،خدای 11»از
بیاحترامیبرزبانبیاورییابهآنقسمدروغبخوری،تورامجازاتمیكنم.

12»روزَسَبترابهیادداشتهباشوآنرامقدسبدار.منكهخداوند،خدایتو
هستماینرابهتوامرمیكنم.13درهفتهششروزكاركن،14ولیدرروزهفتم
كه»سبتخداوند«استهیچكارینكننهخودت،نهپسرت،نهدخترت،نه
غالمت،نهكنیزت،نهمهمانانتونهحتیچهارپایانت.غالموكنیزتبایدمثل
خودتاستراحتكنند.15بهیادآوركهدرسرزمینمصرغالمبودیومنكه
خداوند،خدایتوهستمباقدرتوقوتعظیمخودتوراازآنجابیرونآوردم.

بهایندلیلاستكهبهتوامرمیكنمسبترانگهداری.
16»پدرومادرخودرااحترامكن،زیرااینفرمانخداوند،خدایتوست.
اگرچنینكنی،درسرزمینیكهخداوند،خدایتبهتوخواهدبخشید،عمری

طوالنیوپربركتخواهیداشت.
17»قتلنكن.
18»زنانكن.

19»دزدینكن.
20»دروغنگو.

21»چشمطمعبهمالوناموسدیگراننداشتهباش.بهفكرتصاحبغالمو
كنیز،گاوواالغ،زمینواموالهمسایهاتنباش.«
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16:5اطاعتازپدرومادرمانبههنگامجوانی،وظیفه 
اصلیماست،امابعدازدرگذشتشاننیزبایدکماکانبه
آنهااحترامبگذاریم.یکطریقبرایاحترامگذاشتنبه
والدینایناستکهاحتیاجاتمالیآنهاراتأمینکنیم،
نیستند، خودشان از مراقبت به قادر و بیمارند وقتی یا
آنها، داشتن گرامی طریق بهترین شاید برسیم. آنها به
انتقالارزشهایخداپسندانهآنهابهفرزندانتانباشد.احترام
گذاشتنبهوالدینشاملنحوهزندگیجواناننیزمیشود،
آن به که ارزشهایی آنها، صحبت و عمل طرز یعنی
پایبندهستندواصولاخالقیایکهبهکارمیبندند.شما
برایگرامیداشتِنوالدینخودچهمیکنید؟آیاطوری

زندگیمیکنیدکهمایهفخرآنهاباشد؟
17:5ممکناستبگویید:»منکهکسیرانکشتهام
وهیچوقتهمچنینکارینخواهمکرد!«بسیارخوب
اجرا را شریعت حکِم این صورِت کار، این با است!
بانفرت، اماعیسیتوضیحدادکهخشمتوأم میکنید.
اینحکمرانقضمیکند)متی22،21:5(.آیاتابهحالاز
کسیکهباشمابدرفتاریکردهاست،آنقدرمتنفرشدهاید
کهیکلحظهآرزویمرگاوراکردهباشید؟آیاتابه
حالدرعالمخیالبهفکر»کشتنکسی«افتادهاید؟تعلیم

وجود در ما که میدهد نشان حکم این درباره عیسی
خودمستعدقتلهستیم.حتیاگرماشرعًابیگناهباشیم،
اماهمگیازلحاظاخالقیمرتکبقتلشدهایموبایداز
خداطلببخششکنیم.مابایدخودرامتعهدسازیمکه
رفتاریمبتنیبرصلحومحبترادرپیشبگیریمکه

نقطهمقابلخشمونفرتاست.
اموالمردمطمعبورزیم. از نبایدبههیچیک 21:5ما
طمعنهتنهامیتواندمارابدبختکند،بلکهمیتواندما
رابهگناهاندیگرازقبیلزناودزدینیزبکشاند.طمع
نیاز هر است قادر خدا چون است، بیموردی احساس
واقعیمارابرآوردهسازد،حتیاگرهمیشههرچیزی
راکهمیخواهیم،بهماندهد.برایریشهکنکردنطمع
بایدتمرینکنیمکهبهآنچهکهداریم،قانعباشیم.پولس
رسولدرفیلیپیان11:4براهمیتقناعتتأکیدمیکند.
سخنپولسجایتعمقدارد.بهجایفکرکردندرباره
از برایچیزهاییکه را بایدخدا نداریم، چیزهاییکه
آنمااست،سپاسگوییموبکوشیمکهقانعباشیم.نباید
جاودانی حیات ما، دارایی مهمترین که کنیم فراموش
ازطریقمسیحاست؛اینهدیهایاسترایگانوقابل

دسترسبرایهمه.



22اینبودقوانینیكهخداونددركوهسینابهشماداد.اواینقوانینراباصدای
بلندازمیانآتشوابرغلیظاعالمفرمودوغیرازاینقوانین،قانوندیگرینداد.
آنهارارویدولوحسنگینوشتوبهمنداد.23ولیوقتیكهآنصدایبلند
ازدرونتاریكیبهگوشتانرسیدوآتشمهیبسركوهرادیدیدكلیةرهبران
قبیلههایتاننزدمنآمدند24وگفتند:»امروزخداوند،خدایمانجاللوعظمتش
رابهمانشاندادهاست،ماحتیصدایشراازدرونآتششنیدیم.اكنونمیدانیم
كهممكناستخداباانسانصحبتكندواونمیرد.25ولیمطمئنًااگردوباره
باماسخنبگویدخواهیممرد.اینآتشهولناک،ماراخواهدسوزانید.26و27چه
كسیمیتواندصدایخداوندزندهراكهازدرونآتشسخنمیگوید،بشنود
وزندهبماند؟پستوبرووبهتمامیسخنانیكهخداوندمیگویدگوشكن،
بعدآمده،آنهارابرایمابازگوكنوماآنهاراپذیرفته،اطاعتخواهیمكرد.«
28خداونددرخواستتانراپذیرفتوبهمنگفت:»آنچهكهقوماسرائیلبهتو

گفتندشنیدمومیپذیرم.29ایكاشهمیشهچنیندلیداشتهباشندوازمن
بترسندوتماماوامرمرابجاآورند.درآنصورتزندگیخودشانوزندگی
فرزندانشاندرتمامنسلهاباخیروبركتخواهدگذشت.30اكنونبروو
بهآنهابگوكهبهخیمههایشانبازگردند.31سپسبرگشته،اینجادركنارمن
بایستومنتمامیاوامرمرابهتوخواهمداد.توبایدآنهارابهقومتعلیم

دهیتاقوانینمرادرسرزمینیكهبهایشانمیدهماطاعتكنند.«
32و33پسبایستیتماماوامرخداوند،خدایتانرااطاعتكنیدودستوراتاو
رابدقتبجاآوریدوآنچهراكهاومیخواهدانجامدهید.اگرچنینكنیددر
سرزمینیكهبهتصرفدرمیآوریدزندگیطوالنیوپربركتیخواهیدداشت.

2-خدارادوستبداریدوازفرامینشاطاعتکنید

خداوند،خدایتانبهمنفرمودكهتمامیاینقوانینرابهشماتعلیمدهم6
تادرسرزمینیكهبزودیواردآنمیشوید،آنهارابجاآورید،2و
بدینترتیبشماوپسرانونوادگانتانخداوند،خدایتانرابااطاعتازكلیة
احكامشدرتمامطولزندگیخوداحترامكنیدتاعمرطوالنیداشتهباشید.
3بنابراینایاسرائیلبههریکازفرامینبدقتگوشكنیدومواظبباشید
آنهارااطاعتكنیدتازندگیپربركتیداشتهباشید.اگرایندستوراترابجا
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29:5خداوندبهموسیفرمودکهمایلاستمردمهمیشه 
چنیندلیداشتهباشند،یعنیخواهاناطاعتازاوباشند.
انجام بهخاطررفعتکلیف یافقط مامیتوانیمکاریرا
دهیم،یاازرویمیلورضاء.خدادوستنداردکهما
بهجا وظیفه انجام و تکلیف رفع برای را دینی فرایض

بیاوریم.اومیخواهدمازندگیخودراازرویمیلو
عشق،وقفاوکنیم.

3:6برایقومیکه40سالدربیابانیخشکسرگردان
بود«، درآن»شیروعسلجاری بودند،سرزمینیکه
بهبهشتمیماند.تصویریکهچنینسرزمینیدرذهن



آوریددرسرزمینحاصلخیزیكهدرآنشیروعسلجاریاستهمچنانكه
خداوند،خدایپدرانتانبهشماوعدهفرمود،قومبزرگیخواهیدشد.

بهفرزندانخودتعلیمدهیدکهازخدااطاعتکنند
ماست. خداوند دارد، وجود كه خدایی تنها كنید: بنیاسرائـیلگوش 4ای
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تداعیمیکرد،محصولفراوان،نهرهایروان،بارانهای
رونق پر دامداری و سرسبز، کشتزارهای و فرحبخش،
اینها همه زودتر سال میتوانستند40 اسرائیل قوم بود.
راداشتهباشند.اعدادفصلهای13و14شرحمیدهدکه
ایشانچطوراینفرصتراازدستدادند.اینکموسی
چنین تجسم با تا کند کمک مردم به داشت تصمیم
صحنههایدلانگیزی،مرتکباشتباهقبلینشوندوبرای
تصرفسرزمینموعودکمرهمتببندند.سپسبهوضوح

شرایطورودبهآنسرزمینرابرایایشانشرحداد.
4:6»تنهاخدا«گاه»خداوندواحد«نیزترجمهمیشود.
اینآیهنشانمیدهدکهعلیرغماعتقادبسیاریازادیان
خدای تنها یهوه نداشت؛ وجود متعدد خدایان باستانی،
اینبینشبرایقوماسرائیلحائزاهمیت حقیقیاست.
که بودند سرزمینی به ورود شرف در آنها چون بود،
مردمشبهخدایانمتعدداعتقادداشتند.همدرآنزمانو
همامروز،هستندکسانیکهترجیحمیدهندایمانخود

رابر»خدایان«مختلفقراردهند.اماروزیفراخواهد
رسیدکههمهخدارابهعنوانتنهاخدایواقعیخواهند
پذیرفت.درآنروزاوفرمانروایسراسرجهانخواهد

بود)زکریا9:14(.
4:6ـ8معمواًلنظربرایناستکهاینقسمت،موضوع
قسمت این میدهد. تشکیل را تثنیه کتاب مرکزی
زندگی به را خدا کالم ما تا میدهد دست به الگویی
روزمرهمانمرتبطسازیم.مابایدخدارادوستبداریم،
فرزندانمان به را احکامش بیندیشیم، او فرامین به دائم
رهنمودهای با را خود زندگی روز هر و دهیم، تعلیم
کالماوسپریکنیم.خدابراهمیتتعلیمکتابمقدسبه
فرزندانتوسطوالدینتأکیدکردهاست.کلیساومدارس
مسیحینمیتوانندمورداستفادهقرارگیرندتاوالدیناز
باراینمسؤولیتشانهخالیکنند.کتابمقدسپراست
ازنمونههایزندهوتعالیمعملی،ازاینروحیفاستکه
فقطیکروزدرهفتهبهمطالعهآنپرداخت.فرزندان

قوانیننقضشده
دهفرمانمعیارهای

خدابراییکزندگی
درستبود.اطاعتاز
آنها،اطاعتازخدا
بود.باوجوداین،

درسرتاسرعهدعتیق
میتوانیمببینیمکه

چطورتکتکاحکاِم
دهفرماننقضمیشد.
وقتیاینماجراهارا
میخوانید،بهعواقب

مصیبتباِرنقض
شریعتتوجهکنید.

دهفرمان
»توراخدایاندیگرغیرازمننباشد.«

»هیچگونهبتی...برایخوددرستنکنودربرابرآنها
زانونزنوآنهاراپرستشنکن.«

»ازناممنکهخداوند،خدایتوهستمسوءاستفادهنکن.«

»روزسّبترابهیادداشتهباشوآنرامقدسبدار.«

»پدرومادرخودرااحترامکن.«

»قتلنکن.«

»زنانکن.«

»دزدینکن.«

»دروغنگو«

ناموسدیگراننداشتهباش.به »چشمطمعبهمالو
فکرتصاحبغالموکنیز،گاوواالغ،زمینواموال

همسایهاتنباش.«

نقضهایبارز
سلیمان)1پادشاهانفصل11(

واقعهگوسالهطالیی)خروجفصل32(
نسلهایبعدازیوشع)داوران10:2ـ14؛

2پادشاهان1:21ـ15؛ارمیا16:1(

صدقیا)حزقیال15:18ـ21(

یهودا)2تواریخ21:36(

پسرانعیلی،حفنیوفنیحاس
)1سموئیل23،12:2ـ25(

حزائیل)2پادشاهان15:8(

داود)2سموئیل2:11ـ5(

اخاب)1پادشاهان1:21ـ19(

شائول)1سموئیل13:15ـ25(

عخان)یوشع19:7ـ26(



5شمابایداوراباتمامیدلوجانوتواناییخوددوستبدارید.6اینقوانینی
كهامروزبهشمامیدهمبایددایمدرفكرتانباشد.7آنهارابهفرزندانخود
بیاموزیدوهمیشهدربارةآنهاصحبتكنیدخواهدرخانهباشیدخواهدربیرون،
خواههنگامخوابباشدخواهاولصبح.8آنهارارویانگشتوپیشانیخود

ببندید؛9آنهارابرسردرمنازلخودوبردروازههایتانبنویسید.
10و11و12وقتیكهخداوند،خدایتانشمارابهسرزمینیكهبهپدرانتانابراهیم
واسحاقویعقوبوعدهدادهاستبرساندیعنیبهشهرهایبزرگوزیبایی
كهشمابنانكردهایدوخانههاییپرازچیزهایخوبكهشماآنهاراتهیه
نكردهاید،چاههاییكهشمانكندهاید،تاكستانهاودرختانزیتونیكهشما
نكاشتهاید،آنگاهوقتیكهخوردیدوسیرشدیدمواظبباشیدخداوندراكه
خداوند، 13از نكنید. فراموش آورد بیرون مصر بندگی ازسرزمین را شما

خدایتانبترسید،اوراعبادتكنیدوبهناماوقسمبخورید.
14خدایانقومهایهمسایهراپرستشنكنید؛15زیراخداوند،خدایتانكهدر

میانشمازندگیمیكندخدایغیوریاستوممكناستخشماوبرشما
افروختهشده،شماراازرویزمیننابودكند.16اورابهخشمنیاوریدچنانكه

در»مسا«اینكارراكردید.
17هركاریراكهدستورمیدهدبدقتاطاعتكنید.18آنچهراكهخداوند
میپسنددانجامدهیدتازندگیتانپربركتشودوبهسرزمینحاصلخیزیكه
خداوندبهپدرانتانوعدهداده،واردشویدوآنراتصرفكنید19وتمامدشمنان
رابهكمکخداوندبیرونرانید،همانطوركهخداوندبهشماوعدهدادهاست.
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حقایقجاودانیکالمخدارادرمحیطپرمهِرخانوادهای 
خداترسبهترفرامیگیرند.

5:6عیسیفرمودکهدوستداشتنخداباتمامدلوجان
وتوانایی،اولینوبزرگترینحکماست)متی37:22ـ39(.
تمامی همسایه، داشتن دوست حکِم کنار در حکم این

قوانینعهدعتیقرادردلخوددارد.
7:6عبرانیهادرتبدیِلمذهببهجزئیالینفکاززندگی،
بسیارموفقبودند.دلیلموفقیتآنهااینبودکهآموزش
دینیبرایایشانزندگی-محوربود،نهاطالعات-محور.
آنهاازامورزندگیروزمرهاستفادهمیکردندتادربارهامور
الهیتعلیمدهند.دراینآیات،بهروشنیوسادگیبیانشده
کهچگونهمیتوانعشقبهخدارابهفرزندانآموخت.
اگرمیخواهیدفرزندانتانازخدامتابعتکنند،بایدخدارا
جزئیاززندگیروزانهتانسازید.شمابایدبهفرزندانتان
بیاموزیدکهاورادرهمهجنبههایزندگیببینید،نهفقط

درجنبههاییکهبهکلیسامربوطمیشود.

وارد وقتی که کرد گوشزد قوم به موسی  10:6ـ13
سرزمینموعودشدندوبهرفاهرسیدند،خدارافراموش
نکنند.رفاهبیشترازفقرمیتوانددیدروحانیماراضعیف
کند،چونرفاهفکرمارابهجایتمرکزبرامورفعلی،
متمرکزبررفاهوآسایشبیشترمیسازد.بهجایقانعبودن
بهآنچهکهداریمیاآنچهخداانجامدادهاست،آرزوی
یا نداریم، حاضر حال در که میکنیم را چیزی داشتِن
حسرتداشتِنچیزیرامیخوریمکهمیتوانستازآِن
بهآنجاییسوقمیدهد مارا نیاْز ازآنپس، باشد. ما
کهبخواهیمبیشتروبیشترداشتهباشیم،یعنیهمهچیز
بهجزخدا.همینموردمیتوانددرکلیسانیزپیشآید.
بهمحضاینکهکلیساازحیثتعداد،برنامهوساختمان
بهموفقیتدستیافت،میتواندخیلیراحتنسبتبه
نیازخودبهخدابیتوجهشود.اینامرکلیسارابهجای
متمرکزشدنبرشکرگزاریوخدمتبهخدا،بهحفظو

بقایموجودیتخودسوقمیدهد.



20درسالهایآینده،زمانیكهپسرانتانازشمابپرسند:»منظورازاینقوانینی
»ما بگویید: ایشان 21به چیست؟« است داده ما به خدایمان خداوند، كه
بردگانفرعونمصربودیموخداوندباقدرتعظیمش22وبامعجزاتبزرگ
وبالهایوحشتناكیكهبرمصروفرعونوتمامافرادشنازلكردمارااز
سرزمینمصربیرونآورد.ماهمةاینكارهاراباچشمانخوددیدیم.23او
مارااززمینمصربیرونآوردتابتوانداینسرزمینراكهبهپدرانمانوعده
دادهبودبهمابدهد.24اوبهماامرفرمودهاستكهتمامیاینقوانینرااطاعت
كرده،بهاواحترامبگذاریم.اگرچنینكنیماومارابركتمیدهدوزندهنگه
میدارد،چنانكهتاامروزكردهاست.25اگرهرچهراخداوندفرمودهاستبا

اطاعتكاملانجامدهیم،اوازماخشنودخواهدشد.«

شکستدادِندشمنان

هنگامیكهخداوندشمارابهسرزمینیكهدرشرفتصرفشهستید،7
نابود قویترند و بزرگتر شما از كههمگی را قوم هفت این ببرد،
خواهدساخت:حیتیها،جرجاشیها،اموریها،كنعانیها،فرزیها،حویهاویبوسیها.
2زمانیكهخداوند،خدایتانآنهارابهشماتسلیمكندوشماآنهارامغلوب
نمایید،بایدهمةآنهارابكشید.باآنهامعاهدهاینبندیدوبهآنهارحمنكنید،
بلكهایشانرابكلینابودسازید.3باآنهاازدواجنكنیدونگذاریدفرزندانتانبا
پسرانودخترانایشانازدواجكنند.4چوندرنتیجةازدواجباآنهاجوانانتان
بهبتپرستیكشیدهخواهندشدوهمینسببخواهدشدكهخشمخداوند

نسبتبهشماافروختهشودوشمارابكلینابودسازد.
و كنید خرد میپرستند كه را ستونهایی بشكنید، را كافران 5قربانگاههای
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25:6آیااینآیهبدینمعناستکهاگرازخدااطاعت 
کنیم،بایدفقطسعادتراانتظارداشتهباشیم،بدونهیچ
رابطهای است، شده داده وعده اینجا که چیزی رنجی؟
را برایکسانیاستکهمیکوشندخدا باخدا درست
باتمامیدلخوددوستبدارند.پساینآیهازرابطهبا
خداسخنمیگوید،نهسعادتمادییادرامانبودناز
رنجودردجسمانی.ازدیدخدا،خوشبختییعنیرابطهای
قویوزندهبااو.اطاعتازخدااولینقدمبرایایجاد

چنینرابطهایاست.
2:7خدابهاسرائیلیهادستوردادکهدشمنانشانرابهکلی
نابودسازند.چطورخدایمحبتورحمتمیتواندحکم
بهنابودیهمه،حتیکودکان،بدهد؟خداگرچهمهربان
اقوامبتپرست این نیزهست. اماعادل ورحیماست،

درستمانندقوماسرائیلجزئیازخلقتخدابودند،اما
بمانند. مجازات بدون شروران که نمیدهد اجازه خدا
برایاجرای اقدامیبودهم اقوام این نابودسازی دستور
مجازاتوهمایجادامنیت.ازیکطرف،مردمیکهدر
سرزمینموعودزندگیمیکردند،برایگناهشانمجازات
برای دردستخدا بود ابزاری اسرائیل بنی و میشدند
مجازاتآنها،درستهمانطورکهخدامیرفتکهیک
روزقوماسرائیلرابهخاطرگناهانشانبهدستاقوامدیگر
مجازاتکند)2تواریخ17:36؛اشعیا12:10(.ازطرف
اسرائیل بودکهقوم اینمنظور برای دیگر،فرمانخدا
دشمنانش فساد و بتپرستی وسیله به شدن نابود از را
حفظکند.اینتفکرکهخداآنقدر»مهربان«استکه

نمیتواندگناهرامجازاتکند،فکرنادرستیاست.



شما 6چون بسوزانید؛ را بتهایشان نموده، تكه تكه را مجسمههایشرمآور
قوممقدسیهستیدكهبهخداوند،خدایتاناختصاصیافتهاید.اوازبینتمام
انتخابكردهاستتابرگزیدگاناوباشید.7شما مردمرویزمینشمارا
كوچكترینقومرویزمینبودید،پساوشمارابسبباینكهقومیبزرگتر
ازسایرقومهابودیدبرنگزیدومحبتنكرد،8بلكهبهایندلیلكهشمارا
دوستداشتومیخواستعهدخودراكهباپدرانتانبستهبودبجاآورد.
بهمیندلیلاستكهاوشماراباچنینقدرتومعجزاتعجیبوبزرگیاز

بردگیدرمصررهانید.
9پسبدانیدكهتنهاخداییكهوجودداردخداوند،خدایتاناستواوهمان
پیوسته داشته نگاه را نسلوعدههایخود تاهزاران استكه امینی خدای
كسانیراكهاورادوستمیدارندودستوراتشرااطاعتمیكنندمحبت
مینماید.10ولیآنانیراكهازاونفرتدارندبیدرنگمجازاتونابودمیكند.

11بنابراین،تماماینفرمانهاییراكهامروزبهشمامیدهماجراكنید.
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وقتیزندگی

بدوندغدغهپیش
میرود،پیروی
ازخدامعمواًل

سختترازمواقع
دیگرمیشود؛در
اینشرایطدردام
وسوسهمیافتیمو
لغزشمیخوریم.

دراینجاچندنمونه
بارزازاینحقیقت

آمدهاست.

شخص

آدم

نوح

قوماسرائیل

داود

سلیمان

محلآیات

پیدایشفصل3

پیدایشفصل9

داورانفصل2

2سموئیلفصل11

1پادشاهانفصل11

توضیحات

آدمدردنیایکاملیزندگیمیکردورابطهکاملیباخدا
داشت.نیازهایشتأمینبود؛اوهمهچیزداشت.امادردام

وسوسهشیطانافتاد.

و بردند بدر سالم جان عظیم طوفان از خانوادهاش و نوح
تمامجهانازآنایشانبود.آنهامرفهبودند،وزندگیشان
بدوندغدغهسپریمیشد.نوحبابادهگساریولعنتکردن

پسرش،حام،خودرابیآبروکرد.

خداسرزمینموعودرابهقوماسرائیلدادهبودوبهایشان
وعدهدادهبودکهسرانجامسرگردانیتمامخواهدشد.امابه
محضآنکهیوشِعشجاعووفاداردرگذشت،آنهادردام

آدابورسومبتپرستیکنعانیهاافتادند.

داودخوبسلطنتکردواسرائیلازلحاظسیاسی،اقتصادی،
نظامی،تفوقیافت.داوددررفاهوموفقیت،بابتشبعزناکرد

وموجباتقتلشوهراو،اوریارافراهمساخت.

و شهرت ثروت، قدرت، داشت: چیز همه حقیقتًا سلیمان
حکمت.اماهمینوفورنعمتمنشأسقوطاوبود.اوبهقدری
زنانکافروبتپرستشرادوستداشتکهبهخودوبنی
اسرائیلایناجازهرادادکهازرسومنفرتانگیزمذهبیآنها

پیرویکنند.



نمایید،خداوند،خدایتان اطاعت را آنها توجهكرده، فرمانها این به 12اگر
عهدیراكهازرویرحمتخویشباپدرانشمابرقرارنموداداخواهدكرد.
13اوشمارادوستخواهدداشتوبركتخواهددادوازشماقومیبزرگ
بركت را وحیواناتتان زمین نموده، بارور را اوشما بوجودخواهدآورد.
خواهددادتامحصولزیادیازگندم،انگور،زیتونوگلههایگاووگوسفند
داشتهباشید.تماماینبركاترادرسرزمینیكهبهپدرانتانوعدهفرمود،به
شماخواهدبخشید.14بیشترازتمامیقومهایرویزمینبركتخواهیدیافت
وهیچكدامازشماوحتیگلههایتاننازانخواهدبود.15خداوندتمامامراضتان
راازشمادورنموده،اجازهنخواهددادبههیچكدامازبیماریهاییكهدرمصر

دیدهایددچارشوید.اوهمةاینمرضهارابهدشمنانتانخواهدداد.
16تمامیقومهاییراكهخداوند،خدایتانبدستشماگرفتارمیسازدنابود
كنید.بهایشانرحمنكنیدوخدایانایشانراپرستشننمایید،وگرنهدردام
مهلكیگرفتارخواهیدشد.17شایدپیشخودتانفكركنید:»چگونهمیتوانیم
براینقومهاییكهازماقویترندپیروزشویم؟«18ولیازآنهاباکنداشته
باشید!كافیستآنچهراخداوند،خدایتانبافرعونوسراسرسرزمینمصر
آنها سر بر خداوند كه را وحشتناكی بالهای 19آیا آورید. خاطر به كرد
آوردوشماباچشمانخودآنرادیدیدونیزمعجزاتبزرگوقوتو
قدرتخداوندراكهبدانوسیلهشماراازسرزمینمصربیرونآوردبهخاطر
دارید؟پسبدانیدكهخداوند،خدایتانهمینقدرتراعلیهمردمیكهاز
آنهامیترسیدبهكارخواهدبرد.20ازاینگذشته،خداوند،خدایتانزنبورهای
سرخودرشتیخواهدفرستادتاآنعدهازدشمنانتانرانیزكهخودراپنهان

كردهاند،نابودسازد.
21بنابراینازآنقومهانترسید،زیراخداوند،خدایتاندرمیانشماست.او
خداییاستبزرگومهیب.22اوبتدریجآنهارابیرونخواهدراند.اینكار
انجامنخواهدداد،زیرااگرچنینكندحیواناتوحشیبزودی رابسرعت
افزایشیافته،برایشماایجادخطرخواهندكرد.23اواینكاررابتدریجانجام
خواهددادوشماهمبهآنقومهاحملهنموده،آنهاراازبینخواهیدبرد.24او
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21:7ـ24موسیبهقوماسرائیلگفتکهخدادشمنانشان 
راازسرزمینموعودبیرونخواهدکرد،امانههمهراباهم.
خدااینقدرتراداشتکهآناقوامرایکجانابودسازد،
امابرآنشدکهاینکاررابهتدریجانجامدهد.خدابه
همانطریقوباهمانقدرت،میتوانستزندگیشمارابه
طورمعجزهآساوفوریعوضکند.باوجوداین،اومعمواًل
ترجیحمیدهدکهبهتدریجبهشماکمککندودرسیرا

سلسلهواربهشماتعلیمدهد.بهجایآنکهتوقعرشدروحانی
آنیوحلفوریتماممشکالتتانراداشتهباشید،ازسرعت
خودبکاهیدوکارهارایکییکیانجامدهید،وبهخدا
اعتمادکنیدچوناوشماراازآنچهکهاکنونهستید،به
آنچهکهبایدباشید،هدایتخواهدفرمود.بهزودیبهپشت
سرخودنگاهخواهیدکردوخواهیددیدکهچهدگرگونی

معجزهآساییصورتگرفتهاست.



پادشاهانآنهارابدستشماخواهدسپردوشمانامایشانراازصفحةروزگار
محوخواهیدكرد.هیچكسیارایمقاومتدربرابرشمارانخواهدداشت.

25بتهایشانرابسوزانیدوبهطالونقرهایكهاینبتهاازآنساختهشدهاندطمع
نكنیدوآنرابرنداریدوگرنهگرفتارخواهیدشد،زیراخداوند،خدایتانازبتها
متنفراست.26بتیرابهخانةخودنبرید،چونهمانلعنتیكهبرآناستبرشما

نیزخواهدبود.ازبتهانفرتوكراهتداشتهباشید،چونلعنتشدهاند.

خدارافراموشنکنید

اگرتمامفرامینیراكهامروزبهشمامیدهماطاعتكنیدنهتنهازنده8
خواهیدماند،بلكهتعدادتاننیزافزایشخواهدیافتوبهسرزمینیكه
خداوندبهپدرانتانوعدهنموده،خواهیدرفتوآنراتصرفخواهیدكرد.
2بهخاطرآوریدچگونهخداوندشمارادربیابانچهلسالتمامهدایتكرد
وشمارادرتنگیقرارداده،آزمایشكردتاببیندعكسالعملشماچیست
وآیاواقعًاازاواطاعتمیكنیدیانه.3آری،اوشمارادرسختیوگرسنگی
نگهداشتوبعدبهشما»َمّن«رادادتابخورید،غذاییكهشماوپدرانتان
قباًلازآنبیاطالعبودید.اوچنینكردتابهشمابفهماندكهزندگیفقط
بهخوراکنیست،بلكهبهاطاعتازكالمخداوند.4درتماماینچهلسال
لباسهایتانكهنهنشدوپاهایتانتاولنزد.5بنابراینبایدبفهمیدچنانكهپدر

پسرخودراتنبیهمیكند،خداوندنیزشماراتأدیبنمودهاست.
ازوی نماییدو اوپیروی از اطاعتكنید. 6دستوراتخداوند،خدایتانرا
بترسید.7خداوند،خدایتانشمارابهسرزمینحاصلخیزیمیبرد،سرزمینی
8آنجا است. جاری چشمهها و رودها و نهرها كوههایش و درهها در كه
سرزمینگندموجو،انگوروانجیر،اناروزیتون،وعسلاست.9سرزمینی
استكهدرآنآهنمثلریگ،فراواناستومسدرتپههایشبهوفور
یافتمیشود.سرزمینیاستكهخوراکدرآنفراواناستوشمامحتاج

بهچیزینخواهیدبود.
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چیست؟  »زندگی« واقعی مفهوم شما، بهنظر  3:8
یعنی خوب زندگی که میکنند فکر مردم اکثریت
یا خوردن ظاهری، زیبایی ثروت، شهرت، موفقیت،
نوشیدن،تفریحاتگوناگون،ونظایراین.اینقبیلمردم
فکرمیکننداگربتواننداینهارابهدستآورند،»زندگی
اینچیزهافقطعطشمارا اما خوبی«خواهندداشت.
نهاساسیترینآرزوهایمانرا.حتیاگر فرومینشاند،
و خأل احساس آخر در باز باشیم، داشته را اینها همه
گفته به واقعی زندگی کرد. خواهیم درون نارضایتی

موسی،سرسپردگیکاملبهخدامیباشد،بهکسیکه
زندگیراپدیدآورد.اینسرسپردگیمستلزمانضباط،
ایثاروسختکوشیاست؛بههمیندلیلبیشترمردمبه
آندستنمییابند.ابتداممکناستایننوعزندگیبه
اندازهشیوهزندگیدنیویجالببهنظرنرسد،امابهتدریج
شخصیت، استحکام به خدا، با رفاقتمان شدن عمیق با
سالمتفکرورضایتکاملمیانجامد.پاداشدرازمدت
درنتیجهاطاعتازخدا،برترازهرچیزیاستکهدنیا

عرضهمیکند.



بخاطر را خدایتان خداوند، و شد خواهید سیر و خورد خواهید 10درآنجا
سرزمینحاصلخیزیكهبهشمادادهاستشكرخواهیدكرد.

11امامواظبباشیدكهدرهنگامفراوانی،خداوند،خدایتانرافراموشنكنید
وازاوامراوكهامروزبهشمامیدهمسرپیچیننمایید.12و13زیراوقتیكه
شكمتانسیرشودوبرایسكونتخودخانههایخوبیبسازیدوگلههاو
اموالتانزیادگردد،14همانوقت نقرهو فراوانشوندوطالو رمههایتان
استكهبایدمواظبباشیدمغرورنشویدوخداوند،خدایتانراكهشمارااز
بردگیدرمصربیرونآوردفراموشنكنید.15مواظبباشیدخداییراكهشما
رادربیابانترسناکوبزرگ،درآنزمینخشکوبیآبوعلفكهپر
ازمارهایسمیوعقربهابود،هدایتكردفراموشنكنید.اوازدلصخره
بهشماآبداد!16اوباَمّنشمارادربیابانسیركرد،غذاییكهپدرانتان
ازآنبیاطالعبودند،واوشمارادرتنگیقراردادوآزمایشكردتادر
آخربهشمابركتدهد.17اوچنینكردتاشماهیچگاهتصورنكنیدكهبا
قدرتوتواناییخودتانثروتمندشدید.18همیشهبهخاطرداشتهباشیدكه
خداوند،خدایتاناستكهتواناییثروتمندشدنرابهشمامیدهد.اواینكار

رامیكندتاوعدهایراكهبهپدرانتانداد،بجاآورد.
19و20ولیاگرخداوند،خدایتانرافراموشكنیدوبدنبالخدایاندیگررفته،
نابودخواهیدشد،درستهمانطوركهخداوند راپرستشكنیدحتما آنها
خداوند، از اگر میسازد. نابود میكنند مقابله شما با كه را دیگر ملتهای

خدایتاناطاعتنكنیدسرنوشتشمانیزچنینخواهدبود.

رحمتخدارافراموشنکنید

ایقوماسرائیلگوشكنید!امروزبایدازروداردنبگذریدتاسرزمین9
آنسویرودخانهراتصرفكنید.قومهاییكهدرآنجازندگیمیكنند
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10:8قوماسرائیلبعدازخوردنوسیرشدندرسرزمین 
موعود،میبایستخداراشکرمیکردند.معمواًلبهاینآیه
استنادمیکنندتاتعلیمدهندکهپیشیاپسازصرفغذا
بایددعاکرد.مقصوداینآیه،فقطایجادفرصتیبرایدعا
نبود،بلکهتابهبنیاسرائیلگوشزدشودکهوقتیاحتیاجات
وخواستههایشانبرطرفشد،خدارافراموشنکنند.بگذارید

دعایسرمیزشما،یادآوِرهمیشگینیکوییخداباشد.
11:8ـ19بههنگامفراوانیورفاه،فخرفروختنبهخوشبختی
خودآساناست؛دراینمواقعاستکهکمکماحساس
میکنیدسختکوشیوزرنگیخودتانشماراثروتمند
کردهاست.باوجوداین،بههنگامفراوانیبهقدریمشغول
جمعکردنثروتخودوبهرهبرداریازآنمیشویدکه

چیزینمیگذردکهدرمییابیدکهخدارااززندگیتان
کنارگذاشتهاید.امااینخداستکهمارابهفراوانیبرکت
میدهدواینخداستکهازمامیخواهدازآنبرایاو
بهرهبجوییم.درفراوانیورفاه،خدارافراموشنکنیدوگرنه
سرانجامهمهچیزخودراازدستخواهیدداد)19:8(.به
خاطرداشتهباشیدکهپرارزشترینچیزهایزندگی،یعنی

رابطهتانباخداوزندگیجاودانی،رایگانمیباشند.
3،2:9عناقیانمردمیبودندغولپیکر.قامتبعضیاز
آنهابهسهمترمیرسید.جلیاتکهاحتمااًلازتبارهمین
قومبود،بیشازسهمترقدداشت)1سموئیل4:17ـ7(.
قامت از استفاده بهجـای غولپیکر مردان این متأسفانه
برای ساختند ابزاری را آن درست، مقاصد برای خود



غولهایی آنها دارند. شهرهاییحصاردار و هستند شما از قویتر و بزرگتر
كه بدانید 3ولی كند. ایستادگی ایشان دربرابر نمیتواند كسی كه هستند
خداوند،خدایتانمثلآتشیسوزانندهپیشاپیششمادرحركتخواهدبودو
آنهاراهالکخواهدكرد.همانطوركهخداوندفرمودهاستشمابزودیبر

آنهاپیروزشده،آنهاراازسرزمینشانبیرونخواهیدراند.
4پسازاینكهخداونداینكاررابرایتانكرد،نگویید:»چونمامردمخوبی
هستیمخداوند،مارابهاینسرزمینآوردهتاآنراتصاحبكنیم.«زیرا
اقواماینسرزمیناستكهآنهاراازآنجابیرون خداوندبهدلیلشرارت
میراند.5خداوندبههیچوجهبسبباینكهشماقومیخوبودرستكارهستید

3:9
مز53،52:78

3:9
مز53،52:78

4:9
الو23:18ـ30

تث24:7؛31:12،
9:18ـ14؛27:31

4:9
الو23:18ـ30

تث24:7؛31:12،
9:18ـ14؛27:31

تثنیه9 441

 

ارعابدیگران.فقطظاهرآنهاکافیبودکهجاسوسان
اسرائیلیرابترساند)اعداد28:13(؛شایدشهرتبدآنها
نیزدرتصمیمگـیریایشاندخیلبودوموجبشدکه
قوماسرائیل40سالپیشواردسرزمینموعودنگردند
)اعدادفصلهای13و14(.موسیتمامقدرتخودرابهکار
گرفتتاقومشرامتقاعدسازدکهخدامیتواندازپس
اینغولهابرآید.اوازاستعاره»آتشیسوزاننده«برای
اشارهبهخدااستفادهکرد،چونهیچغولینمیتوانست

دربرابرآنمقاومتکند.
اسرائیلدر قوم به برایکمک دادکه قول خدا 3:9
سوزاننده آتشی همچون دشمنانشان، دادن شکست
پیشاپیشایشانبرود.آتشنمادتقدسوطهارتبودو
عالقهخدارانشانمیدادبهپاککردنسرزمینموعود

ازمردمانشرورتاازبنیاسرائیلقومیمقدسبسازد.
6،5:9اگرقوماسرائیلاینقدرشروروسرکشبودند
داد؟ آنها به عالی چنین وعدههایی  خدا چرا ،)6:9(
دودلیلخوببرایآنوجوددارد:)1(معامله،معامله

بودند بسته هم با پیمانی اسرائیل بنی و خدا است.
)پیدایش15و17؛خروج19و20(.خداوعدهدادکه
بهآنهاوفادارباشدوآنهاوعدهدادندکهازاواطاعت
باآنکه بود. اینقرارداددائمیوغیرقابلفسخ کنند.
که را معاملهای شرایط ندرت به انتها در اسرائیل قوم
باخداکردهبودندرعایتنمودند،اماخداهمیشهسهم
خودراایفامیکرد.)باآنکهاوچندینبارآنهاراتنبیه
کرده،اماهمیشهوفادارماندهاست.()2(رحمتخدا
بیقیدوشرطاست.مهمنبودکهمردمچندبارازخدا
رویبرگرداندند،چوناوهمیشهحاضربودتاایشان
رابهوضعیتاولبازگرداند.دانستناینحقیقتکه
علیرغمناسازگاریهاوگناهانما،خدابیقیدوشرط
مارادوستدارد،تسلیبخشاست.زندگیجاودانیاز
اساس بر بلکه نمیآید، دست به شخصی لیاقت روی
را ما خدا که حقیقت این درک یعنی خدا، رحمت
دوستداردبدونتوجهبهاینکهچهکسیهستیموچه

کاریانجامدادهایم.

اطاعت
تثنیه1:8میفرماید
کهازفرامینخدا

اطاعتکنیم.
اطاعتماازخدا،
دربردارندهابعاد

زیرمیباشد:

قلبما

ارادهما

فکرما

بدنما

داراییما

آیندهما

بادوستداشتناوبیشازهررابطه،فعالیت،موفقیتیاثروتی.

باسپردنکاملخودبهاو.

اواساستمام باکوششبرایشناختاووکالمش،طوریکهمعیارهاوارزشهای
تفکراتواعمالماراتشکیلدهد.

باتصدیقاینامرکهنیروها،استعدادهاوتمایالتجنسیراخدابهمادادهاستتاازآنها
مطابقباقوانیناوونهخودمان،برایبهرهگیریوخرسندیماناستفادهکنیم.

بادرکایننکتهکههمهثروتمانهایتًاازخداستومابایدفقطناظربرآنباشیم
نهصاحبآن.

بابذلتوجهبهاینامرکهخدمتکردنبهخداوانسان،مهمترینهدفزندگیماست.



اینسرزمینرابهشمانمیدهد،بلكهبسببشرارتایناقواموبرایوعدههایی
كهبهپدرانتانابراهیمواسحاقویعقوبدادهاستاینكاررامیكند.6باز
همتكرارمیكنم:خداوند،خدایتانبهایندلیلاینسرزمینحاصلخیزرابه

شمانمیدهدكهمردمخوبیهستید.شمامردمیسركشهستید.
7فراموشنكنیدكهازروزیكهازمصربیرونآمدیدتابحالمدامخداوند،
خدایتانرادربیابانبهخشمآوردیدودرتماماینمدتعلیهاوقیامكردید.
8اورادركوهحوریبغضبناکساختیدبحدیكهخواستشمارانابودكند.
9منبهكوهرفتهبودمتاعهدیراكهخداوند،خدایتانباشمابستهبودیعنی
همانلوحهایسنگیكهقوانینرویآنهاحکشدهبود،بگیرم.چهلشبانه
روزدرآنجابودمودرتماماینمدتلببهغذانزدموحتییکجرعهآب
همننوشیدم.10و11درپایانآنچهلشبانهروز،خداوندآندولوحسنگیرا
كهقوانینعهدخودرابرآنهانوشتهبود،بهمنداد.اینهمانقوانینیبودكه
اوهنگامیكهمردمدرپایكوهجمعشدهبودندازدرونآتشاعالمفرموده
بود.12اوبهمنامرفرمودكهفورًاازكوهپایینبروم،زیراقومیكهمنآنها
راراهنماییكرده،ازمصربیرونآوردهبودمفاسدشدهوخیلیزودازاحكام

خداوندرویگردانشده،بتیساختهبودند.
نابودكنمو اینقومسركشرا تا بهمنگفت:»مراواگذار 13و14خداوند

نامشانرااززیرآسمانمحوساخته،قومدیگریازتوبوجودآورم،قومی
كهبزرگتروقویترازایشانباشد.«

15مندرحالیكهدولوحقوانینخداوندرادردستداشتمازكوهكهشعلههای
بهبتگوساله آتش،آنرافراگرفتهبود،پایینآمدم.16درآنجاچشمم
شكلیافتادكهشماساختهبودید.چهزودازفرمانخداوند،خدایتانسرپیچی
كرده،نسبتبهاوگناهورزیدید!17منلوحهارابهزمینانداختمودربرابر
در دیگر، شبانهروز بهمدتچهل 18آنگاه راخردكردم. آنها چشمانتان
حضورخداوندروبرزمیننهادم.نهنانیخوردمونهآبینوشیدم؛زیراشما
ازشدت 19میترسیدم بودید. آورده بهخشم را او كرده، گناه خدا برضد
اجابت مرا خواهش خداوند دیگر بار یک ولی كند. نابود را شما خشم،
كرد.20هاروننیزدرخطربزرگیبودچونخداوندبراوغضبناکشده،
میخواستاورابكشد،ولیمندعاكردموخداونداورابخشید.21منآن
گوسالهراكهشماازطالساختهبودیدومظهرگناهشمابودبرداشته،درآتش
انداختم،بعدآنراكوبیدموبصورتغبارینرمدرآورده،بهداخلنهریكه

ازدلكوهجاریبودریختم.
برافروختـید. را نیزخشمخداوند قبروتهتـاوه تبعیرهومساو 22شمادر
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23درقادشبرنیعوقتیكهخداوندبهشماگفتبهسرزمینیكهبهشماداده
استداخلشویدازاواطاعتننمودیدزیراباورنكردیدكهاوبهشماكمک
خواهدكرد.24آری،ازاولینروزیكهشماراشناختم،علیهخداوندیاغیگری
شبانه منچهل ولی كند، راهالک شما خداوندخواست 25پس كردهاید.
روزدربرابراوبهخاکافتادم26والتماسكرده،گفتم:»ایخداوند،قوم
خودرانابودنكن.آنهامیراثتوهستندكهباقدرتعظیمتازمصرنجات
یافتند.27خدمتگزارانتابراهیمواسحاقویعقوبرابهیادآوروازلجاجت
وعصیانوگناهاینقومچشمپوشیكن.28زیرااگرآنهاراازبینببری
مصریهاخواهندگفتكهخداوندقادرنبودآنهارابهسرزمینیكهبهایشان
وعدهدادهبودبرساند.آنهاخواهندگفتكهخداوندایشانرانابودكرد،چون
ازایشانبیزاربودوآنهارابهبیابانبردتاآنهارابكشد.29ایخداوند،آنها
قومتوومیراثتوهستندكهآنهاراباقدرتعظیمودستتوانایخوداز

مصربیرونآوردی.«

ترسازخدارافراموشنکنید

بهمنفرمود:»دولوحسنگیدیگرمانند10 درآنهنگامخداوند
آنها نگهداری برای ویکصندوقچوبی بتراش قبلی لوحهای
بسازولوحهاراهمراهخودنزدمنبهكوهبیاور.2منرویآنلوحهاهمان
فرامینیراكهرویلوحهایاولیبودوتوآنهاراشكستی،دوبارهخواهم

نوشت.آنگاهآنهارادرصندوقبگذار.«
3بنابراینمنیکصندوقازچوباقاقیاساخته،دولوحسنگیمانندلوحهای
اولتراشیدمولوحهارابرداشته،ازكوهباالرفتم.4خدادوبارهدهفرمانرا
رویآنهانوشتوآنهارابهمنداد.)آنهاهمانفرامینیبودندكهوقتی
همگیشمادرپایینكوهجمعشدهبودید،ازدرونآتشرویكوهبهشما

دادهبود.(
5آنگاهازكوهپایینآمدموطبقفرمانخداوندلوحهارادرصندوقیكه

ساختهبودمگذاشتم.آنلوحهاتاامروزهمدرآنجاقراردارند.
آنجا در موسیرهكوچكردند. به بنییعقان بئیروت از اسرائیل قوم 6سپس
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23:9علیرغمتمامکارهاییکهخداانجامدادهبود،قوم 
اسرائیلباورنمیکردندکهخداقادراستبهآنهاکمک
کند.آنهاازخدامتابعتنکردند،چونبهجایکمکگرفتن
ریشه بیایمانی دوختند. چشم دیگران کمک به او، از
بسیاریازگناهانومشکالتزندگیاست.وقتیاحساس
سرگشتگیمیکنید،شایدبهخاطراینباشدکهبرایکمک

وهدایتبههمهجاچشمدوختهاید،جزبهخدا)رجوعکنید
بهمزمور6:81ـ12؛8:95؛13:106ـ20؛عبرانیان3(.

5:10»تاامروزهمدرآنجاقراردارند«،بهزماننگارِش
زمان تا حتی ق.م(. 1407/6( دارد اشاره کتاب این
پادشاهیسلیمان)971ق.م(،لوحهایسنگیدرصندوق

عهدنگهداریمیشد)1پادشاهان9:8(.



هاروندرگذشتومدفونگردیدوپسرشالعازاربجایاوبهخدمتكاهنی
پرداخت.7آنگاهبهُجدجودهوازآنجابهُیطباتكهنهرهایفراوانیداشت،
سفركردند.8درآنجابودكهخداوندقبیلةالویرابرایحملصندوقیكهدر
آندهفرمانخداوندقرارداشتانتخابنمودتادرحضوراوبایستندواورا
خدمتكنندوبهناماوبركتدهند،بطوریكهتاامروزهماینكارراانجام
میدهند.9)بههمیندلیلاستكهبرایقبیلةالویمثلقبایلدیگرسهمی
درسرزمینموعوددرنظرگرفتهنشدهاست،زیراهمچنانكهخداوندبهایشان

فرموداوخودمیراثایشاناست.(
10چنانكهقباًلهمگفتمبرایدومینبارچهلشبانهروزدرحضورخداونددر

باالیكوهماندموخداوندباردیگرالتماسهایمرااجابتفرمودوازنابود
كردنشماصرفنظرنمود.11اوبهمنفرمود:»برخیزوبنیاسرائیلرابه
سرزمینیكهبهپدرانشانوعدهدادهامهدایتكنتابهآنجاداخلشده،آن

راتصاحبكنند.«

اطاعتازخدارافراموشنکنید
12و13اكنونایقوماسرائیل،خداوندازشماچهمیخواهد،جزاینكهبهسخنان
اوبدقتگوشكنیدوبرایخیروآسایشخود،فرامینیراكهامروزبهشما
میدهداطاعتكنیدواورادوستداشته،باتمامیدلوجاناوراپرستش

كنید.
اوآنقدر این، 15باوجود ازآنخداوند،خدایشماست؛ 14زمینوآسمان
بهپدرانتانعالقمندبودوبحدیایشانرادوستمیداشتكهشماراكه
فرزندانآنهاهستیدانتخابنمودتاباالترازهرملتدیگریباشید،همچنانكه
امروزآشكاراست.16بنابرایندستازسركشیبرداریدوباتمامدل،مطیع

خداوندشوید.
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ازخودمیپرسیم:»خدا  اوقات از بسیاری  13،12:10
ازمنچهمیخواهد؟درسرسپردگیمنبهاوچهچیزی
اساسیاست؟«اینجاموسیخالصهایازچیزهاییراکه
خداازمامیخواهد،بهماارائهمیدهد.بیانموسیساده
بهخاطرسپردنآنآسان.چیزهایاساسیکه استو
خداازمامیخواهد،ازاینقرارند:)1(بهدقتبهسخنان
خداگوشبسپاریم؛)2(ازاحکاماواطاعتکنیم؛)3(او
راباتمامیدلدوستبداریموپرستشکنیم.چهبسیار
پیشمیآیدکهایمانسادهوقلبیراباتعابیروتفاسیر
انسانیپیچیدهمیسازیم.آیاازتالشسختبرایراضی
کردنخدا،درماندهوخستهشدهاید؟اگرچنیناست،بر

آنچیزهایسادهایکهخداازشمامیخواهدمتمرکز
شوید،یعنیگوشدادن،اطاعتکردنودوستداشتن.
16:10انساناساسًاطبیعتیسرکشداردودوستدارد
هرکاریرابهمیلخودانجامدهد.موسیقومراترغیب
کردکهدیگربهمیلخودعملنکنند)دستازسرکشی
بردارند(وبکوشندباتمامدلمطیعخداوندشوند.اگر
باخدا ما اگررابطهعمودی باشد، باخداراست ما دل
درستباشد،رابطهافقیمابادیگراننیزمیتوانددرست
شود.وقتیباتمامدلمطیعخداشویدوباخدادرصلح
طبیعی امری شما برای دیگران داشتن دوست باشید،

خواهدبود.



17خداوند،خدایتان،خدایخدایانورباالرباباست.اوخداییبزرگو

تواناست،خدایمهیبیكهازهیچكسجانبدارینمیكندورشوهنمیگیرد.
18بهدادبیوهزنانویتیمانمیرسد.19غریبانرادوستمیداردوبهآنهاغذا
ولباسمیدهد.)شماهمبایدغریبانرادوستبدارید،زیراخودتانهمدر
سرزمینمصرغریببودید.(20بایدازخداوند،خدایتانبترسیدواوراپرستش
كنیدوازاوجدانشویدوفقطبهناماوسوگندیادكنید.21اوفخرشماوخدای
شماست،خداییكهمعجزاتعظیمیبرایشماانجامدادوخودشاهدآنها
بودهاید.22وقتیكهاجدادشمابهمصررفتندفقطهفتادنفربودند،ولیاكنون

خداوند،خدایتانشمارابهاندازةستارگانآسمانافزایشدادهاست!

اطاعت11 همیشه را اوامرش و بدارید دوست را خدایتان خداوند،
بافرزندانشماسخننمیگویمكهمزة كنید.2گوشكنید!من
تنبیهخداوندرانچشیدهوبزرگیوقدرتمهیبشراندیدهاند.3ایشانآنجا
نبودندتامعجزاتیراكهاودرمصرعلیهفرعونوتمامیسرزمینشانجام
دادببینند.4آنهاندیدهاندكهخداوندبالشكرمصروبااسبانوعرابههای
ایشانچهكردوچگونهكسانیراكهدرتعقیبشمابودنددردریایسرخ
غرقنموده،هالکكرد.5آنهاندیدهانددرطولسالهاییكهشمادربیابان
سرگردانبودید،چگونهخداوندبارهاازشمامراقبتكردهاستتاشمارا
بهاینجابرساند.6آنهاآنجانبودندوقتیكهداتانوابیرام،پسرانالیاب،از
نسلرئوبین،مرتكبگناهشدندوزمیندهانبازكرده،جلوچشمتمامیقوم

اسرائیلآنهاراباخانوادهوخیمهواموالشانبلعید.

انتخاببرکتیالعنت
7ولیشماباچشمانتاناینمعجزاتعظیمرادیدهاید.8پساینفرمانهاییرا
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موسیگفتکهخدا)یهوه(خدایخدایانو  17:10
رباالرباباست.بااینگفته،اوخدایحقیقیراازتمام
پرستش موعود سرزمین سرتاسر در که محلی خدایان
میشدند،متمایزکرد.سپسموسیقدمدیگریبرداشت
وخداراخداییمهیبخواند.اوفرمودکهازخدابترسید،
پی او رحمت به که است صورت آن در فقط چون
میبرید.خدا،خدایمهیبیاستودرهیبتخودچنان
قدرتوعدالتترسناکیداردکهاگررحمتاونباشد،
انساننمیتوانددرمقابلشبایستد.وقتیانسانکمکمبه
گسترهرحمتخدانسبتبهخودپیمیبرد،میفهمدکه
محبتواقعیچیست؛پیمیبردکهخداعمیقًاانسانرا
دوستدارد.اگرچهگناهانمامستحقمجازاتسخت

است،اماخدابرآنشدهاستکهمحبتورحمتخود
رابهتمامکسانیکهاورامیجویند،نشاندهد.

19:10قوماسرائیلمیبایستباغریبانیکهدرجستجوی
زندگیتازهبودند،مثلدوسترفتارکنند،درستهمان
غریب بیگانه، سرزمینی در زمانی آنها اجداد که طور
بودند.بههمانشکل،بهمانیزحکمشدهکهغریبانرا
دوستبداریم.بانشاندادنمحبتواقعی،ممکناست
کسانیراکههنوزمسیحینیستند،بهسویمسیحهدایت
نماییم.نبایدفراموشکنیمکهمحبتیکشخصدیگر

بهمابودکهمارابهسویاوکشاند.
7:11دالیلمحکمیوجودداشتبرایاینکهقوماسرائیل
ایشان کنند. اطاعت او از و باشند داشته ایمان خدا به



كهامروزبهشمامیدهمبادقتاطاعتكنیدتاتواناییآنراداشتهباشیدكه
سرزمینیراكهبزودیواردآنمیشویدتصرفكنید.

9اگرازایناوامراطاعتكنیددرسرزمینیكهخداوندبهپدرانتانوبهشما
كهفرزندانایشانهستیدوعدهداد،عمرطوالنیوخوبیخواهیدداشت،در
سرزمینیكهشیروعسلدرآنجاریاست.10چونسرزمینیكهبزودی
واردآنمیشویدوآنراتصاحبمیكنیدمثلسرزمینمصركهازآنجا
آمدهایدنیستواحتیاجیبهآبیاریندارد.11سرزمینكوههاودرههایپر
آباست.12سرزمینیاستكهخداوند،خدایتانخودازآنمراقبتمیكند

وچشماناودائمدرتمامیسالبرآندوختهشدهاست.
13اگرشماتمامفرامیناوراكهمنامروزبهشمامیدهمبادقتاطاعت
كنیدواگرخداوند،خدایتانراباتمامیدلوجاندوستداشتهباشیدواو
راپرستشكنید14آنوقتاوبازهمبارانرابهموقعخواهدفرستادتاغله،
مراتعسرسبز بهشما 15او باشید. داشته فراوان زیتون تازهوروغن شراب
برایچریدنگلههایتانخواهددادوخودنیزغذایكافیخواهیدداشتكه

بخوریدوسیرشوید.
را دیگر خدایان تا برنگردد خداوند از دلهایتان كه باشید هوشیار 16ولی
بپرستید،17چوناگرچنینكنیدخشمخداوندنسبتبهشماافروختهشده،
آسمانهاراخواهدبستودیگرباراننخواهدباریدوشمامحصولینخواهید
داشت،وبزودیدرسرزمینحاصلخیزیكهخداوندبهشمادادهاستنابود
خواهیدشد.18بنابراین،اینفرمانهارادردلوجانخودجایدهید.آنهارا
بهدستهایخودوهمچنینبهپیشانیتانببندیدتاهمیشهبهخاطرداشتهباشید
كهبایدآنهارااطاعتكنید.19آنهارابهفرزندانخودبیاموزیدوهمیشه
دربارةآنهاصحبتكنید،خواهدرخانهباشیدخواهدربیرون،خواههنگام
خوابباشدخواهاولصبح.20آنهارابرسردرمنازلخودوبردروازههایتان
بنویسید.21آنگاهتازمینوآسمانباقیاستشماوفرزندانتاندرسرزمینی

كهخداوندبهپدرانتانوعدهدادزندگیخواهیدكرد.
22اگربادقتهمةدستوراتیراكهبهشمامیدهماطاعتكرده،خداوند،
خدایتانرادوستبداریدوآنچهراكهاومیخواهدانجامداده،ازاوجدا
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معجزاتعظیموبسیاریازاوبهچشمخوددیدهبودند، 
معجزاتیکهبیانگرمحبتخدابهآنهاوتوجهاوبهایشان
بود.باوجوداین،باکمالتعجب،ایشاننمیتوانستندنسبت
بهاووفاداربمانند.ازآنجاییکهتعدادبسیارکمیازما
اینچنینمعجزاتچشمگیررادیدهاست،شایداطاعتاز
خداووفادارماندنبهاوبرایماسختتربهنظربرسد.اما

ماکتابمقدسیعنیگزارشمکتوباعمالخدادرطول
تاریخراداریم.خواندنکالمخدادیدوسیعیبهمامیدهد،
همازمعجزاتیکهاسرائیلدیدوهممعجزاتدیگریکه
ازگذشته،دستورالعملهاییبرای ندیدند.درسهایی آنها
زمانحال،وچشماندازیبهآینده،همهاینهاامکاناینرا

فراهممیآورندکهایمانخودرابهخداتقویتبخشیم.



نشوید23آنوقتخداوندهمةقومهاییراكهباشمامقاومتمیكنند،هرقدر
همازشمابزرگتروقویترباشند،بیرونخواهدكردوشمازمینهایشانرا
تسخیرخواهیدنمود.24هرجاكهقدمبگذاریدبهشماتعلقخواهدداشت.
مرزهایتانازبیاباننِِگبدرجنوبتالبناندرشمال،وازرودفراتدر
مشرقتادریایمدیترانهدرمغربخواهدبود.25هیچكسیارایمقاومتبا
شمارانخواهدداشت،چونخداوند،خدایتانهمانطوركهقولدادهاستهر
جاكهبرویدترسشمارادردلمردمیكهباآنهاروبرومیشوید،خواهد

گذاشت.
26منامروزبهشماحقانتخابمیدهمتابینبركتولعنتیكیراانتخاب
كنید.27اگرفرامینخداوند،خدایتانراكهامروزبهشمامیدهماطاعتكنید
بركتخواهیدیافت28واگرازآنهاسرپیچیكرده،خدایانقومهایدیگررا
پرستشكنید،موردلعنتقرارخواهیدگرفت.29وقتیكهخداوند،خدایتان
شماراواردسرزمینیمیكندكهبایدآنراتصرفكنید،ازكوهَجِرزیم
بركتوازكوهعیبال،لعنتاعالمخواهدشد.30)َجِرزیموعیبالكوههایی
هستنددرغربروداردن،یعنیدرسرزمینكنعانیهاییكهدرآنجادراراضی
بیابانینزدیکجلجالزندگیمیكنند،بلوطستانمورههمدرآنجاقراردارد.(
31شمابزودیازروداردنعبوركرده،درسرزمینیكهخداوندبهشمامیدهد
ساكنخواهیدشد.32فراموشنكنیدكهدرآنجابایدهمةقوانینیراكهامروز

بهشمامیدهماطاعتكنید.

3-قوانینیبرایعبادتصحیح

وقتیبهسرزمینیمیرسیدكهخداوند،خدایپدرانتانآنرابهشما12
دادهاست،بایدایناوامرراتاوقتیكهدرآنسرزمینزندگی

میكنید،اطاعتنمایید.
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26:11عجیباستکهخداقوماسرائیلراآزادگذاشت
تابینبرکتولعنتیکیراانتخابکنند.عجیبتراین
عماًل کردند، که نااطاعتیهایی با آنها بیشتر که است
انتخاب همان مقابل در امروز ما گزیدند. بر را لعنت
بنیادینقرارداریم.مامیتوانیمیابرایخودمانزندگی
کنیمیابرایخدمتبهخدا.انتخابزندگیایکهطبق
میلخودمانباشد،گامبرداشتندرجادهایاستکهبه
مرگمنتهیمیشود؛اماانتخابخداوسلوکدرطریقت

او،بهدستآوردنزندگیجاودانیاست.
لعنتخداوردیجادویی لعنتخداچیست؟  26:11

نیست،بلکهبهشرایطپیمانخداوبنیاسرائیلاشارهدارد.
هردوطرفباشروطپیمانموافقتکردهبودند.اگر
قوماسرائیلبهسهمیکهدرپیمانبودعملمیکردند،از
برکتبهرهمندمیشدند،بهاینمعناکهسرزمینموعودرا
بهدستمیآوردند،برایهمیشهدرآنجازندگیمیکردند،
محصولفراوانمیداشتند،ودشمنانشانراازآنسرزمین
بیرونمیراندند.اگرپیمانرانقضمیکردند،لعنتیعنی
مجازات،تنبیهوداوری،انتظارایشانرامیکشید.بعدها
یوشعاینبرکاتولعنتهارابرایتمامیقوممرورکرد

)یوشع34:8(.



فقطبایدیکقربانگاهبرایقربانیکردنوجودداشتهباشد
2درهرجاكهبتخانهایمیبینید،چهدرباالیكوههاوتپهها،وچهدرزیر
درختان،بایدآنرانابودكنید.3قربانگاههایبتپرستانرابشكنید،ستونهایی
راكهمیپرستندخردكنید،مجسمههایشرمآورشانرابسوزانیدوبتهایآنها

راقطعهقطعهكنیدوچیزیباقینگذاریدكهشمارابهیادآنهابیندازد.
4و5مانندبتپرستاندرهرجابرایخداوند،خدایتانقربانینكنید،بلكهدرمحلی
كهخودشدرمیانقبیلههایاسرائیلبعنوانعبادتگاهخودانتخابمیكند،
اوراعبادتنمایید.6قربانیهایسوختنیوسایرقربانیها،عشرداراییتان،
هدایایمخصوص،هدایاینذری،هدایایداوطلبانه،ونخستزادههایگلهها
آنجاشماوخانوادههایتاندرحضور 7در بیاورید. آنجا به را ورمههایتان
خداوند،خدایتانخواهیدخوردوازدسترنجخودلذتخواهیدبرد،زیرااو

شمارابركتدادهاست.
بهشماصلحوآرامش بهسرزمینیكهدرآنجاخداوند،خدایتان 8و9وقتی
میبخشدرسیدید،دیگرنبایدمثلامروزهرجاكهخواستیداوراعبادتكنید.
10زمانیكهازروداردنبگذریدودرآنسرزمیناقامتكنیدوخداوند
بهشماآرامشببخشدوشماراازدستدشمنانتانحفظكند،11آنگاهباید
تمامقربانیهایسوختنیوسایرهدایایخودراكهبهشماامركردهامبه
عبادتگاهاودرمحلیكهخودانتخابخواهدكردبیاورید.12درآنجاباپسران
ودختران،غالمانوكنیزانخود،درحضورخداوندشادیخواهیدكرد.به
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3،2:12قوماسرائیلهرگاهکهبرقومیپیروزمیشدند، 
نابود را سرزمین آن بتهای و بتخانهها همه میبایست
سازند.خدامیدانستکهاگرآنهاشروعبهاستفادهازآن
قربانگاههابکنند،بهآسانیاعتقاداتشانتحتتأثیرعقاید
چیزی نمیبایست بنابراین میگرفت؛ قرار بتپرستی
ازآنچهکهایشانرابهیادبتپرستیمیانداخت،باقی
میماند.ماهمبایددرپیداکردن»بتخانهها«درزندگی
خودوویرانکردِنآنهاسنگدلباشیم.اینبتخانههایا
قربانگاههاممکناستیکفعالیتخاص،یکرفتار،
باشخصیخاص،محلهایی اموالمان،رابطهمان از یکی
باشد؛خالصههرچیزی یایکنوععادت بهخصوص،
وسوسه گناه به را ما و میاندازد گناه یاد به را ما که
چیزها این باشد. ما قربانگاه یا بتخانه میتواند میکند،
دلماراازخدادورمیسازد.ماهرگزنبایدخودرابا
اینفکرکه»منقویترازآنمکهوسوسهبشوم«،گول
بزنیم.قوماسرائیلایندرسرافراگرفتند.آنهاهمچنین
آموختندکهزدودنهمهقربانگاههاوقتمیبََرد.اینکار
درزندگیمانیزطولمیکشد،امامامیتوانیمبامنهدم

میبینیم، خود مقابل در فعاًل که قربانگاههایی کردن
دستبهکارشویم.

رسوم و آداب از قومش کردن جدا به خدا  5،4:12
بتپرستانادامهداد.درکنعانبتپرستانمیتوانستندهر
اسرائیل قوم اما تقدیمکنند. قربانی بههرشکلی و جا
میبایستیکخدارابهیکشکلودرمکانیمعین
پرستشمیکردند.ایننوعی»کنترلکیفیت«بودتاقوم
راازابداعشیوههایجدیدپرستشبازدارد،شیوههاییکه
میتوانستبهبتپرستیوسایراَشکالممنوععبادتخدا
منتهیشود.اینامربهمعنیایننیستکهعبادتفردی
وخودجوشازمیانبرداشتهشود،بلکهمنظورازآناین
استکهبرگردآمدِنایمانداراندرمکانوزمانیمعین

برایعبادتخداتأکیدبگذارد.
18،12:12عبرانیهااهمیتزیادیبهعبادتخانوادگی
میدادند.اعضایخانوادهچهبرایتقدیمقربانیوچهشرکت
درعیدیبزرگ،معمواًلبهصورتگروهیعملمیکردند.
اینامربهفرزنداننگرشسالمینسبتبهعبادتمیداد
وبهبزرگساالننیزمعنایعمیقتریازعبادتراعرضه



بهجشنوشادیخوددعوت باشیدكهالویهایشهرتانرا خاطرداشته
كنید،چونایشانزمینیازخودندارند.

قربانیكنید. نبایددرهرجاییكهرسیدید را 13قربانیهایسوختنیخود
14آنهارافقطدرجاییمیتوانیدقربانیكنیدكهخداوندانتخابكردهباشد.
اودرزمینیكهبهیكیازقبیلههااختصاصیافتهاستمحلیراانتخابخواهد
كرد.تنهاآنجاستكهمیتوانیدقربانیهاوهدایایخودراتقدیمكنید.15ولی
حیواناتیراكهگوشتشانرامیخوریدمیتوانیددرهرجاسرببریدهمانطور
كهغزالوآهوراسرمیبرید.ازاینگوشتهرقدرمیلداریدوهروقت
كهخداوندبهشمابدهد،بخورید.كسانیكهشرعًانجسباشندنیزمیتوانند
آنرابخورند.16تنهاچیزیكهنبایدبخوریدخونآناستكهبایدآنرا

مثلآببرزمینبریزید.
17ولیهیچكدامازهدایارانبایددرخانهبخورید،نهعشرغلهوشرابتازه
وروغنزیتونتانونهنخستزادةگلههاورمههایتانونهچیزیكهبرای
خداوندنذركردهایدونههدایایداوطلبانهونههدایایمخصوصتان.18همة
اینهارابایدبهقربانگاهبیاوریدوهمراهفرزندانخودوالویهاییكهدرشهر
شماهستند،درآنجادرحضورخداوند،خدایتانآنخوراكیهارابخورید.او
بهشماخواهدگفتكهاینقربانگاهدركجابایدساختهشود.درهركاری
كهمیكنیددرحضورخداوند،خدایتانشادیكنید.19)ضمنًامواظبباشید

الویهارافراموشنكنید.(
20-23هنگامیكهخداوند،خدایتانطبقوعدةخودمرزهایتانراتوسعهدهد
اگرقربانگاهازشمادورباشدآنگاهمیتوانیدگلههاورمههایتانراكهخداوند
بهشمامیبخشد،درهروقتودرهرجاكهخواستیدسرببریدوبخورید،
همانطوركهغزالوآهویتانراسرمیبریدومیخورید.حتیاشخاصیكه
شرعًانجسهستندمیتوانندآنهارابخورند.امامواظبباشیدگوشترابا
خونشكهبدانحیاتمیبخشد،نخورید،24و25بلكهخونرامثلآببرزمین
بریزید.اگرچنینكنید،خداوندازشماراضیخواهدشدوزندگیشماو
فرزندانتانبهخیرخواهدبود.26و27آنچهراكهبهخداوندوقفمیكنید،و
هدایاییراكهنذركردهایدوقربانیهایسوختنیخودرابهقربانگاهببرید.
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میداشت.مشاهدهاعترافبهگناهاعضایخانواده،درست 
بهاندازهبرگزاریعیدیبزرگاهمیتداشت.باآنکهدر
برنامههای سنشان برحسب افراد که است الزم مواقعی
خاصخودراداشتهباشند،امابعضیازپرمعناترینعبادتها

رافقطبهصورتخانوادگیمیتوانتجربهکرد.
خون بود: ممنوع خون خوردن دلیل چند به  16:12

بود سرزمینی بتپرستاِن رسوم از ضروری جزئی )1(
کهقوماسرائیلدرشرفورودبهآنبودند؛)2(نشانه
برای میبایست که بود قربانیای نماد )3( بود؛ حیات
گناهتقدیممیشد.)برایکسباطالعاتبیشتردرباره
دلیلممنوعیتخوردنخون،مراجعهکنیدبهتوضیحات

مربوطبهالویان14:17(.



اینهارابایدفقطبرقربانگاهخداوند،خدایتانقربانیكنید.خونرابایدروی
قربانگاهریخته،گوشتآنرابخورید.

28مواظبباشیدآنچهراكهبهشماامرمیكنم،اطاعتكنید.اگرآنچهدرنظر
خداوند،خدایتانپسندیدهاستانجامدهید،همهچیزبرایشماوفرزندانتان
تابهابدبهخیرخواهدبود.29وقتیخداوند،قومهایسرزمینیراكهدرآن
پیروی ایشان از خدایانشان پرستیدن 30در كند، نابود كرد زندگیخواهید
نكنیدوگرنهدرداممهلكیگرفتارخواهیدشد.سؤالنكنیدكهاینقومها
چگونهخدایانشانرامیپرستندوبعدرفتهمثلآنهاپرستشكنید.31هرگز
نبایدچنیناهانتیبهخداوند،خدایتانبكنید.اینقومهاكارهایناپسندیرا
كهخداوندازآنهانفرتدارد،برایخدایانشانبجامیآورند.آنهاحتیپسران
شما به كه را اوامری 32تمام میسوزانند. خدایانشان برای را دخترانشان و
میدهماطاعتكنید.چیزیبهآنهانیافزاییدوچیزیهمازآنهاكمنكنید.

هشداردرموردپرستشخدایاندیگر

كه13 دارد وجود خواب تعبیركنندة یا پیشگو شما میان در اگر
آیندهراپیشگوییمیكند2وپیشگوییهایشنیزدرستازآب
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درباره  اسرائیل قوم نمیخواست خداحتی 31،30:12
مذاهببتپرستیپیرامونخودسؤالیبکنند.بتپرستی
اسرائیل قوم بود. گرفته فرا را کنعان سرزمین تمام
میتوانستندبهسادگیجذبوسوسههایظریفیشوندکه
ظاهرًاچیزیجزمراسمیبیضررنمینمود.بعضیاوقات،
شناخت اما میدهد. قرار انسان راه سر بر سدی دانش
شریراغلبمیتواندمضرباشدچونشریریکهمادرباره
اوشناختپیدامیکنیممیتواندآنقدروسوسهانگیزباشد
ازشناخت اجتناب مقاومتکرد. مقابلش نتواندر که
بعضیازمسائلمضر،نشاندهندهاحتیاطوفرمانبرداری

است.
32:12بعضیازمردممیخواهندچیزیبهفرامینخدا
اضافهیاچیزیازآنکمکنند.هدفازکمکردِناز
آن،یافتنراهیاستبرایانجامندادِنآن.اضافهکردن
این اما برسد؛ بهنظر مذهبی کاری است ممکن آن به
امرمیتواندبارسنگینیرابررویدوشانسانبگذارد.
از یکی به ازخود را چیزی ما وقتی که است عجیب
شدن کم به اغلب کار این میکنیم، اضافه خدا احکام
چیزیازحکمیدیگرمیانجامد.مثاًلفریسیاندرزمان
عیسیمحدودیتهایزیادیبهقوانینروزسّبتاضافه
بود »مندرآوردی« تعابیر همین دلیل به بودند. کرده
نبودندعیسیدرروزسّبتکسیراشفادهد کهمایل

)نگاهکنیدبهیوحنافصل9(،غافلازاینکهبااینکار،
داشتندحکمدیگرخدارازیرپامیگذاشتند،حکمیکه
میگفت:»همسایهاترامثلخودتدوستداشتهباش«
)الویان18:19(.هرحکمخدادلیلیخاصداشت.قوانین
راسادهتریاپیچیدهترکردنازآنچهکههست،قطعًا
منجربهمخدوششدِنهدفاصلیآنهامیشود،هدفی

کهمارامتوجهخدامیسازد.
1:13-3رهبرانخوبهمیشهاشخاصخداترسینیستند.
موسیبهقوماسرائیلهشداردادکهمراقبانبیایدروغینی
باشندکهایشانراتشویقبهپرستشوعبادتیمیکنند
کهمعطوفبهخدانیست.اغلباوقات،افکارجدیدیکه
ازسویافرادمتنفذمطرحمیشوند،جذاببهنظرمیرسند،
امابایدآنهاراباکالمخداسنجیدتایقینحاصلشودکه
باآنمطابقتدارندیانه.امروزهوقتیکسیادعامیکند
کهازجانبخداسخنمیگوید،بایداورادرزمینههای
ذیلموردارزیابیقرارداد:آیاحقیقترابیانمیکند؟
آیامرکزتوجهشخداست؟آیاگفتههایشباآنچهکهتا
کنونحقیقتمیپنداشتید،سازگاراست؟آیاحقیقترا
بیانمیداردتاشمارابهسویخداهدایتکند،یاسخنان
مجابکنندهایمیگویدتاشمارابسویخودشجذب
ولی بگوید درستی چیزهای است ممکن کند؟شخص
باینحالشمارابهمسیرنادرستیسوقدهد.خداباافکارو



درمیآیند،ولیمیگوید:»بیاییدتاخدایانقومهایدیگررابپرستیم.«3به
حرفاوگوشنكنید؛چونخداوندبدینترتیبشماراامتحانمیكندتا
معلومشودآیاحقیقتًااوراباتمامیدلوجانتاندوستداریدیانه.4فقطاز
خداوند،خدایتانپیروینمایید،ازاواطاعتكنیدواوامرشرابجاآورید،
اوراپرستشكنیدوازاوجدامشوید.5آنپیشگویاتعببركنندةخواب
راكهسعیمیكندشماراگمراهسازد،بكشید،چونقصدداشتهشمارابر
ضدخداوند،خدایتانكهشماراازبردگیدرمصربیرونآورد،برانگیزد.با

كشتناوشرارتراازمیانخودپاکخواهیدكرد.
6و7اگرنزدیكترینخویشاوندیاصمیمیتریندوستشما،حتیبرادر،پسر،
دخترویاهمسرتاندرگوششمانجواكندكهبیابرویمواینخدایانبیگانه
رابپرستیم؛8راضینشویدوبهاوگوشندهید.پیشنهادناپسندشرابرمال
سازیدوبراورحمنكنید.9اورابكشید.دستخودتانبایداولیندستیباشد
كهاوراسنگسارمیكندوبعددستهایتمامیقوماسرائیل.10اوراسنگسار
كنیدتابمیرد،چونقصدداشتهاستشماراازخداوند،خدایتانكهشمارااز
مصریعنیسرزمینبردگیبیرونآورددوركند.11آنگاهتمامبنیاسرائیلاز
كردارشرورانهاشآگاهشده،ازارتكابچنینشرارتیدرمیانقومخواهند

ترسید.
گروهی كه میگویند اسرائیل شهرهای از یكی در بشنوید 12و13و14هرگاه
اوباشباپیشنهادپرستیدنخدایانبیگانههمشهریانخودراگمراهكردهاند،
اولحقایقرابررسیكنیدوببینیدآیاآنشایعهحقیقتداردیانه.اگردیدید
حقیقتداردوچنینعملزشتیواقعًادرمیانشمادریكیازشهرهاییكه
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اندیشههاینوینمخالفتیندارد،امااوخواستارتشخیص 
است.هنگامیکهاندیشهاینووجذابمیشنوید،پیش
ازآنکههیجانزدهشوید،اینسؤاالتراازخودبپرسید.
انبیایدروغینامروزنیزهستند.شخصداناایناندیشهها

رابهدقتباحقایقکالمخدامحکمیزند.
5:13-11قوماسرائیلاینهشداررادریافتداشتندکه
انبیایدروغینیابههرکسدیگریکهمیکوشید به
گوش کند، ترغیب دیگر خدایان عبادت به را ایشان
نسپارند،حتیاگراینشخصدوستینزدیکیایکیاز
اعضایخانوادهمیبود.وسوسهترکاحکامخدااغلببه
سراغمامیآید.اینوسوسهممکناستبافریادیبلند
بهمانرسد،بلکهازطریقزمزمهشکوتردید.وزمزمه
سوی از اگر خاصه باشد، مجابکننده بسیار میتواند
عزیزانماباشد.امامحبتبهخویشانونزدیکاننبایدبر
سرسپردگیمابهخدابرتریبیابد.باریختنقلبماندر

حضورخدادردعاوبامطالعهکالمخداتوأمباپشتکار،
میتوانیمبروسوسههایزمزمهگونهچیرهشویم.

12:13-14شهریکهخدارابهطورکاملردکردهبود
میبایستنابودشودتاباعثگمراهیبقیهقومنگردد.اما
به بهچنینشهریدست قوماسرائیلنمیبایستنسبت
اقداممیزدند،مگرآنکهاولخبرردکردِنخداازسوی
اهالیآن،بهاثباتمیرسید.ایندستورالعملجانبسیاری
رانجاتدادآنگاهکهرهبرانقوماسرائیلبهاشتباهبرسه
قبیلهاتهامواردآوردندکهایمانخودراازدستدادهاند
)یوشع22(.اگربشنویمکهدوستیازخداونددورشدهیا
اینکهکلیساییتمامًالغزشخوردهاست،پیشازاقدامبه
عملییابیانمطلبیکهممکناستباعثآسیبشود،باید
اطالعاترابسنجیموحقیقتراکشفکنیم.البتهمواردی
هستکهخداازمامیخواهددستبهعملبزنیمودوست
گمراهیراتوبیخکنیم،یاکودکیراتأدیبنماییم،یا



خداوندبهشمادادهاستاتفاقافتاده،15بایدبیدرنگشهروكلیةساكنانش
راكاماًلنابودكنیدوگلههایشانرانیزازبینببرید.16سپسبایدتمامغنایم
قربانی بعنوان تمامشهررا ازآن، بسوزانید.پس انباشته، میدانشهر در را
سوختنیبرایخداوند،خدایتانبهآتشبكشید.آنشهربرایهمیشهباید
ویرانهبماندونبایدهرگزدوبارهآبادگردد.17ذرهایازاینغنایمحرامرا
نگاهندارید.آنگاهخداوندازغضبخودبرمیگرددوشماراموردلطف
ومرحمتخویشقرارداده،همچنانكهبهپدرانتانوعدهفرمود،تعدادشما
رازیادخواهدكرد،18بشرطیكهفقطازاووفرمانهایاوكهامروزبهشما
میدهماطاعتنموده،آنچهراكهدرنظرخداوندپسندیدهاستبجاآورید.

خوراکهایحاللوحرام

شماقومخداوندهستید،پسهنگامعزاداریبرایمردگانخود،14
مثلبتپرستان،خودرازخمینكنیدومویجلوسرتانرانتراشید.
2شمامنحصرًابهخداوند،خدایتانتعلقداریدواوشماراازمیانقومهایروی

زمینبرگزیدهاستتاقومخاصاوباشید.
3و4و5گوشتهیچحیوانیراكهمنآنراحراماعالمكردهامنبایدبخورید.

حیواناتیكهمیتوانیدگوشتآنهارابخوریدازاینقرارند:
گاو،گوسفند،بز،آهو،غزال،گوزنوانواعبزكوهی.

6هرحیوانیراكهسمشكافتهداردونشخوارمیكندمیتوانیدبخورید.7پس
اگرحیوانیایندوخصوصیترانداشتهباشد،نبایدآنرابخورید.بنابراین
شتر،خرگوشوگوركنرانبایدبخورید.اینهانشخوارمیكنند،ولیسمهای

شكافتهندارند.
8خوکرانبایدبخورید،چونبااینكهسمشكافتهداردنشخوارنمیكند.حتی

بهالشةچنینحیواناتینبایددستبزنید.
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تعلیمنادرستیراردکنیم،امانخستبایداطمینانحاصل 
کنیمکهتماماطالعاتدرسترادراختیارداریم.

3:14ـ21چراقوماسرائیلازخوردنبرخیازخوراکها
منعشد؟دالیلمتعددیبرایآنوجوددارد:)1(حیوانات
شکاریخونسایرحیواناترامیخوردند.ازآنجاکهمردم
نمیتوانستندخونبخورند،نمیبایستاینقبیلحیوانات
رابخورند.)2(بعضیازحیواناتدرفرهنگقوماسرائیل
مانندخفاش،مارو بودند،درست َشّروبدی تداعیگر
عنکبوتبرایبعضیازمردمامروز.هرفرهنگیغذاهای
حرامخودشرادارد.غذاهاییکهخوردنآنهامنعشده
بود،درفرهنگاسرائیلبیانگرگناهیاعاداتناسالمبود.
بعضیازآنهاهمشایددرمراسممذهبیبتپرستانبهکار

میرفت)اشعیا17:66(.)3(شایدبعضیازمحدودیتها
فقطبرایاینبودکهدائمًابهقوماسرائیلیادآوریکند
کهآنهاقومیمتفاوتومجزاومختصخداهستند.باآنکه
مادیگرنبایدازقوانینمربوطبهخوراکهایحاللوحرام
متابعتکنیم)اعمال9:10ـ16(،اماهنوزمیتوانیمازآنها
ایندرسرابگیریمکهتقدسبایددرهمهقسمتهای
زندگیماوجودداشتهباشد.مانمیتوانیمتقدسرافقط
بهجنبهروحانیزندگیخودمحدودسازیم،بلکهبایددر
همهجنبههایزندگیروزمرهماننیزمقدسباشیم.رعایت
اصولبهداشتیواصولدرستمالیواستفادهدرستاز
اوقاتفراغت،همگیاینامکانرافراهممیآورندکهدر

زندگیروزمرهمانمقدسباشیم.



9ازحیواناتیكهدرآبزندگیمیكنندفقطآنهاییراكهبالهوفلسدارند
میتوانیدبخورید.10تمامجانورانآبزیدیگربرایشماحرامند.

11-18همهپرندگانرامیتوانیدبخوریدبجزاینپرندگانرا:
عقاب،جغد،باز،شاهین،الشخور،كركس،كالغ،شترمرغ،مرغدریایی،لک

لک،مرغماهیخوار،مرغسقا،قرهقاز،هدهدوخفاش.
19و20حشراتبالدار،بجزتعدادمعدودیازآنها،نبایدخوردهشوند.

21حیوانیراكهبهمرگطبیعیمردهاستنخورید.آنرابهغریبیكهدرمیان

شماباشدبدهیدتابخوردویاآنرابهبیگانگانبفروشید؛ولیخودتانآنرا
نخورید،چوننزدخداوند،خدایتانمقدسهستید.

بزغالهرادرشیرمادرشنپزید.

ُعشریه
22ازتمامیمحصوالتتانهرسالهبایدیکدهمراكناربگذارید.23اینعشریه
انتخاب خود عبادتگاه بعنوان خدایتان خداوند، كه محلی در تا بیاورید را
تازه، غله،شراب اینشاملعشریههای بخورید. خواهدكرددرحضورش
روغنزیتونونخستزادةگلههاورمههایتانمیباشد.منظورازاینكار
ایناستكهبیاموزیدهمیشهخداوندرادرزندگیخوداحترامكنید.24اگر
مكانیكهخداوندبعنوانعبادتگاهخودانتخابمیكندبقدریدورباشدكه
براحتینتوانیدعشریههایخودرابهآنجاحملكنید،25آنگاهمیتوانیدعشریة
ببرید. خداوند عبادتگاه رابه پولش و بفروشید را رمههایتان و محصوالت
26وقتیكهبهآنجارسیدیدباآنپولهرچهخواستیدبخریدگاو،گوسفند،
شرابیامشروباتدیگرتادرآنجادرحضورخداوند،خدایتانجشنگرفته،
باخانوادةخودبهشادیبپردازید.27درضمنالویهایشهرتانرافراموش

نكنید،چونآنهامثلشماصاحبملکومحصولنیستند.
28درآخرهرسهسالبایدعشریةتماممحصوالتخودرادرشهرخودجمع
كنید29تاآنرابهالویهاكهدرمیانشماملكیندارند،وهمچنینغریبان،
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ازُعشریهیادهیکرا  23،22:14کتابمقدسهدف
کاماًلروشنمیکند:قراردادِنخدادرباالترینجایگاه
زندگیخود.مابایداولینوبهترینقسمتهرچیزیرا
کهبهدستمیآوریمبهخدابدهیم.مثاًلاولینکاریکه
پیشازهرچیزباپولخودمیکنیم،نشانمیدهدکهچه
چیزیبرایمابیشترینارزشرادارد.بهمحضگرفتن
حقوق،قسمتاولآنرابهخدادادن،موجبمیشود
کهتوجهمابهاومعطوفگردد.اینکارهمچنینبهما
بهخدااست. متعلق داریم یادآوریمیکندکههرچه

باالی در را خدا میتواند منظم، عشریه دادِن به عادت
اولویتهایماقراردهد؛همچنیننگرشصحیحیعرضه

میدارددرخصوصچیزهایدیگریکهداریم.
29،28:14کتابمقدسازشیوهمنظمتأمیننیازهایفقرا
حمایتمیکند.خدابهقومشگفتکههرسهسالیک
بارُعشریههایخودرابرایکمکبهناتوانان،گرسنگان
یافقرابهمصرفبرسانند.اینمقرراتبدینمنظوروضع
شدکهازسقوطکشوردراثرفشارخردکنندهفقروظلم
پیشگیریگردد.همهوظیفهداشتندکهبهقشرکمبضاعت



بیوهزنانویتیمانداخلشهرتانبدهیدتابخورندوسیرشوند.آنگاهخداوند،
خدایتانشمارادركارهایتانبركتخواهدداد.

پولقرضدادن

را15 خود بدهكاران قرضهای تمام باید سال، هرهفت پایان در
بایدآن ببخشید.2هركهازبرادریهودیخودطلبیداشتهباشد
طلبرالغونماید.اونبایددرصددپسگرفتنطلبشباشد،زیراخودخداوند
اینطلبرالغونمودهاست.3ولیاینقانونشاملحالبدهكارانغیریهودی
نمیشود.4و5اگربدقت،تمامدستوراتخداوند،خدایتانرااطاعتكنیدو
اوامریراكهامروزبهشمامیدهماجرانماییددرسرزمینیكهخداوندبه
شمامیدهدبركتزیادیخواهیدیافت،بطوریكهفقیریدرمیانتاننخواهد
بود.6اوچنانكهوعدهدادهاستبركتتانخواهدداد،بطوریكهبهقومهای
زیادیپولقرضخواهیدداد،ولیهرگزاحتیاجیبهقرضگرفتننخواهید
داشت.برقومهایبسیاریحكومتخواهیدكرد،ولیآنانبرشماحكومت

نخواهندنمود.
7وقتیبهسرزمینیكهخداوندبهشمامیدهدواردشدید،اگردربینشما
اشخاصفقیریباشندنسبتبهآناندستودلبازباشید،8وهرقدراحتیاج
دارندبهایشانقرضبدهید.9اینفكرپلیدرابهخودراهندهیدكهسالالغای
قرضبزودیفرامیرسدودرنتیجهازدادنقرضخودداریكنید؛زیرااگر
ازدادنقرضخودداریكنیدومردمحتاجپیشخداوندنالهكنداینعمل
برایشماگناهمحسوبخواهدشد.10بایدآنچهنیازدارد،ازصمیمقلببهاو
بدهیدوخداوندهمبخاطراینامر،شمارادرهركاریبركتخواهدداد.
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کمککنند.خانوادههامیبایستبهخانوادههایدیگر، 
دیگرشان هموطنان به میبایست شهری هر ساکنین و
کمکمیکردند.گرچهقوانینمدنیازحقوقفقرادفاع
میکرد،اماکمکبهفقراقسمتمهمیازوظایفمذهبی
نیازمندان،روی فردنیزبود.خدابرایتأمیناحتیاجات
ایماندارانحسابمیکند.مابایدازهرچیزیکهخدابه
مادادهاستبرایکمکبهافراِدکمبضاعتاستفادهکنیم.
ازبخششهایمعمولیپارافراترگذاریدوراههاییبرای
کمکبهنیازمندانبیابید.ایناقدامبهشماکمکخواهد
انسانها بهعنوانخالقهمه بهخدا نشاندهید کردکه
احتراممیگذاریدوکمکخواهدکردکهمحبتخدارابا
دیگرانقسمتکنیدوآنهارابهسویاوهدایتکنید.این
روش،طریقیعملیواساسیاستبرایبهمرحلهاجرادر

آوردنایماندرزندگیروزانه.

7:15ـ11خدابهقوماسرائیلفرمودکهوقتیبهسرزمین
موعودرسیدند،بهاشخاصفقیریکهدربینخوددارند،
سرزمین تصاحب از مهمی جزء کار این کنند. کمک
موعودبود.بسیاریازمردمایننتیجهگیریرامیکنندکه
فقرابهخاطربعضیازاشتباهاتخودشانفقیرهستند.این
نوعاستداللباعثمیشودکهبهراحتیدلخودرابهروی
آنهاسختکنیموازکمکبهآنهادستبکشیم.اماما
نبایدبرایکمکنکردنبهفقرادلیلتراشیکنیم.مابایدبه
احتیاجاتفقراتوجهکنیم،بدونتوجهبهاینکهچهکسی
یاچهچیزیمسببوضعیتآنهابودهاست.درجامعهشما
فقراچهکسانیهستند؟کلیسایشماچطورمیتواندبهآنها
کمککند؟اگرکلیسایشمابرنامهایبرایشناساییفقرا
نداردوبرایرفعاحتیاجاتآنهاهمکارینمیکند،آیا

نبایدیکیازاعضاءاینکاررادرکلیساشروعکند؟



11درمیانشماهمیشهفقیروجودخواهدداشتبههمیندلیلاستكهاجرای
اینفرمانضروریاست.شمابایدباسخاوتبهآنهاقرضبدهید.

غالمانعبرانی
12هرگاهغالمیعبرانیبخرید،چهمردباشدچهزن،بایدپسازششسال
نكنید، روانه خالی دست را 13او نمایید. آزاد را او هفتم سال در خدمت،
14بلكههدیهایازگلهوغلهوشرابمطابقبركتیكهخداوند،خدایتانبه
شمابخشیدهاستبهویبدهید.15بهخاطربیاوریدكهدرسرزمینمصربَرده
بودیدوخداوند،خدایتانشمارانجاتداد.بههمیندلیلاستكهامروزاین

فرمانرابهشمامیدهم.
16ولیاگرغالمعبرانیشمانخواهدبرودوبگویدشماوخانوادهتانرادوست
با برده بهدمدر را او 17آنوقت لذتمیبرد، بودندرخانةشما از داردو
درفشیگوششراسوراخكنیدتاازآنپس،همیشهغالمشماباشد.همین
نباید باكنیزانخودبكنید.18اماوقتیكهبردهایراآزادمیكنید كاررا
ناراحتشوید،چوناودرطیششسالبرایشماكمترازنصفدستمزد
یکكارگرعادیخرجبرداشتهاست.خداوند،خدایتانبرایاینكهاوراآزاد

ساختهایدشمارادرهركاریبركتخواهدداد.

نخستزادههایحیوانات
19بایدتمامینخستزادههاینرگلههاورمههایتانرابرایخداوندوقفكنید.
ازنخستزادههایرمههایتانجهتكاركردندرمزارعخوداستفادهنكنید
وپشمنخستزادههایگلههایگوسفندتانراقیچینكنید.20بجایآن،شما
خدایتان خداوند، درحضور را حیوانات این سالهگوشت هر خانوادهتان و
نخستزاده حیوان اگر 21ولی بخورید. خواهدكرد تعیین او كه محلی در
معیوبباشد،مثاًلچالقیاكوربوده،یاعیبدیگریداشتهباشد،نبایدآنرا
برایخداوند،خدایتانقربانیكنید.22درعوضازآنبرایخوراکخانوادة
خوددرمنزلاستفادهكنید.هركسمیتواندآنرابخورد،حتیاگرشرعًا
نجسباشد،درستهمانطوركهغزالیاآهورامیخورد؛23ولیخونآنرا

نخورید،بلكهآنرامثلآببرزمینبریزید.
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12:15ـ14قوماسرائیلمیبایستهرششسالیکبار، 
یعنیدرهفتمینسال،غالمانخودراآزادکنندوآنهارا
باغذایکافیروانهنمایندتاپیشازتأمیناحتیاجاتشان
انساندوستانه اینعمل نمانند. نیازمند ازطریقیدیگر،
بیانگراینحقیقتاستکهخداهرفردبشریراباقدرو

منزلتخلقکردهاست.اینعملهمچنینبهقوماسرائیل
یادآوریمیکردکهآنهانیززمانیدرمصرغالمبودند
وآزادیفعلیشانهدیهایاستازجانبخدا.ماامروز
بایدبهیادداشتهباشیمکهباکارمندانخودبااحترامرفتار

کنیموحقالزحمهشانراعادالنهبپردازیم.



اعیاد

همیشهبهیادداشتهباشیدكهدرماهابیب،مراسمعیدپسحرابه16
احترامخداوند،خدایتانبجاآورید،چوندراینماهبودكهاوشما
راشبانه،ازسرزمینمصربیرونآورد.2برایعیدپسح،شمابایدیکبره
یایکگاودرمحلیكهخداوند،خدایتانبعنوانعبادتگاهخودبرمیگزیند،
برایاوقربانیكنید.3گوشتقربانیرابانانخمیرمایهدارنخورید.هفت
روزنانبدونخمیرمایهبخورید.ایننان،یادگارسختیهایشمادرمصرونیز
یادگارروزیاستكهباعجلهازمصرخارجشدید.اینروزرادرتمامعمر
خودبهخاطرداشتهباشید.4مدتهفتروزاثریازخمیرمایهدرخانةشما

نباشدوازگوشتقربانیپسحتاصبحروزبعدچیزیباقینماند.
5و6قربانیِپَسحرافقطبایددرمكانیكهخداوند،خدایتانبعنوانعبادتگاه
تعیینمیكند،ذبحنماییدونهدرجایدیگریازسرزمینیكهاوبهشما
میدهد.قربانیپسحراهنگامغروبسرببرید،زیراهنگامیكهازمصرخارج
شدید،غروببود.7گوشتقربانیرادرهمانجابپزیدوبخوریدوصبحروز
بعد،راهیخانههایتانبشوید.8تمامششروزبعدراهمنانفطیربخورید.در
روزهفتم،تمامقومبرایعبادتخداوند،خدایخودجمعشوندوهیچكار

دیگرینكنند.
9هفتهفتهپسازشروعفصلدرو،10عیددیگریدرحضورخداوند،خدایتان
خواهیدداشتكهعیدهفتههاخواندهمیشود.دراینعیدهدیةداوطلبانهای
مطابقبركتیكهخداوندبهشمادادهاستنزدخداوندبیاورید.11دراینعید
باپسرانودختران،غالمانوكنیزانخوددرحضورخداوندشادیكنید.
فراموشنكنیدكهالویها،غریبان،بیوهزنانویتیمانشهرتانراهمدعوت
كنیدتادرمراسمجشن،درمكانیكهخداوندبعنوانعبادتگاهخودتعیین
میكند،شركتكنند.12ایندستورراحتمًابجاآورید،زیراخودشماهمدر

مصربردهبودهاید.
13جشندیگر،عیدسایبانهاستكهبایدبهمدتهفتروزدرپایانفصل

درو،پسازاینكهخرمنخودراكوبیدیدوآبانگورتانراگرفتید،برگزار
كنید.14دراینعیدبهاتفاقپسرانودختران،غالمانوكنیزانخودشادی
نمایید.فراموشنكنیدكهالویها،غریبان،یتیمانوبیوهزنانشهرخودرانیز

دعوتكنید.
15اینعیدرادرمحلیكهخداوندتعیینخواهدكردبهمدتهفتروزبرای
اوبرگزاركنید.دراینعیدشادیكنید،زیراخداوندمحصولودسترنجشما

رابركتدادهاست.
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16مرداناسرائیلیبایدسهباردرسالدرحضورخداوند،خدایشاندرمحلی
كهخداوندتعیینخواهدكردبخاطراینسهعیدحاضرشوند:عیدپسح،عید
هفتههاوعیدسایبانها.درهركدامازایناعیاد،هدایاییبرایخداوندبیاورید.
17تاجاییكهازدستتانبرمیآیدبهنسبتبركتیكهازخداوندیافتهایدهدیه

بدهید.

4-قوانینیبرایادارهقوم
عدالتدردادگاهها

شما به خدایتان خداوند، كه شهرهایی در خود قبایل از یک هر 18برای
میدهدقضاتورهبرانیتعیینكنیدتاایشانمردمراعادالنهداوریكنند.
19هنگامداوریازكسیطرفدارینكنید،عدالترازیرپانگذاریدورشوه
نگیرید،چونرشوهحتیچشمانعادالنراكورمیكندوراستگویانرابه
دروغگوییوامیدارد.20عدلوانصافراهمیشهبجاآوریدتابتوانیدزنده

مانده،سرزمینیراكهخداوند،خدایتانبهشمامیبخشدتصرفنمایید.
21هرگزمجسمههایشرمآوربتپرستانرادركنارقربانگاهخداوند،خدایتان
نسازید22وستونهایآنهارابرپانكنید،چونخداوندازاینبتهابیزاراست.

برایخداوند،خدایتان17 معیوب، یاگوسفندمریضو هرگزگاو
قربانینكنید.خداوندازاینكارمتنفراست.
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17،16:16هریکازافرادمذکرمیبایستسهباردر 
سالبهمکانمقدسواقعدرشهریکهآنرابهعنوان
مرکزمذهبیبنیاسرائیلتعیینکردهبودند،برود.در
ایناعیادهریکازشرکتکنندگانهدایاییمتناسب
ما از بود،میدادند.خدا داده آنها به باچیزیکهخدا
اما بدهیم، هدیه او به توانایی از بیش که ندارد انتظار
اگربتوانیمباشادمانیهدیهبدهیم،برکتمییابیم.برای
بعضیازما،دهیکممکناستباریباشد.برایبیشتر
ما،چیزیبهحسابنمیآید.بهچیزیکهداریدنگاهی
بیندازیدوبعدمتناسببامقداریکهازخدامیگیرید،

هدیهبدهید.
18:16ـ20اینآیاتخبرازمشکلبزرگیمیدهدکه
قوماسرائیلبعدازورودبهسرزمینموعودباآنروبه
روخواهندشد.ایشانباآنکهیوشعرابهعنوانرهبرملی
خودداشتند،امادرانجامکاملوظیفهشانقصورورزیدند
مناطق قبایل، تا نگزیدند بر ورهبراِنروحانیدیگری
آنها کنند.چون رهبری انصاف و باعدل را وشهرها
داورانوناظرانپرهیزکارتعییننکردند،جامعهآنهابه

است مردم وظیفه این شد. بیعدالتیگرفتار و شورش
کهبهدقتمأمورینیتعیینیاانتخابکنندکهحکیمو
عادلباشند.درحوزهنفوذخودمانندخانه،کلیسا،مدرسه
ومحلکار،آیااطمینانداریدکهعدلوانصافبرقرار
میشود؟قصوردرانتخابرهبرانیکهعدالترابهجا
نمیآورند،میتواندبهمشکلبزرگتریمنجرشود،همان

طورکهقوماسرائیلمتوجهاینحقیقتشد.
1:17علتصدوراینحکماحتمااًلاینبودهکهبعضی
ازقوماسرائیلحیواناِتناقصیامعیوببرایخداقربانی
میکردند.امروزنیزمانندآنزمان،تقدیمبهترینچیزها
ما میشود. تمام گران و میرسد بهنظر دشوار خدا به
همیشهوسوسهمیشویمکهدراینزمینههاسرخداکاله
بگذاریم،چونفکرمیکنیمدستمانرونخواهدشد.اما
نحوهدادنمابهاواولویتهایواقعیمارانشانمیدهد.
بدهیم، خدا به امکاناتمان و اموال باقیماندههای از اگر
ندارد. قرار ما زندگی مرکز در خدا که است مشخص
برایخودافتخاربدانیدکهبهترینقسمتازاموالووقت

واستعدادهایتانرابهخداتقدیمکنید.



2و3اگربشنویدمردیازنیدریكیازشهرهایسرزمینتانازعهدخداتخلف
نموده،بتیاخورشیدوماهوستارگانراكهمنپرستشآنهارااكیدًاقدغن
كردهامعبادتمیكند،4اولخوبتحقیقكنیدوبعدكهمعلومشدچنین
گناهیدراسرائیلبوقوعپیوستهاست،5آنگاهآنمردیازنرابهبیرونشهر
ببریدوسنگسارشكنیدتابمیرد.6ولیهرگزشخصیرابنابهشهادتیک
گواهبهقتلنرسانید؛حداقلبایددویاسهشاهدوجودداشتهباشند.7اول،
طریق،این این به مردم. تمام وسپس كنند پرتاب را سنگها باید شاهدان

شرارتراازمیانخودپاکخواهیدساخت.
8اگرواقعهایدرمیانشمااتفاقبیفتدكهقضاوتراجعبهآنبرایشماسخت
باشدچهقتلباشد،چهضربوجرح،وچهدعوا،دراینصورتبایدآنمرافعه
رابهمحلیكهخداوند،خدایتانتعیینمیكند9نزدكاهناننسلالویوقاضی
وقتببریدتاایشاندراینموردقضاوتكنند.10و11هرچهآنهابگویندباید
بدونچونوچرااجراگردد.مواظبباشیدكهازحكمودستوراتایشان
سرپیچینكنید.12اگرمحكومازقبولحكمقاضییاكاهنكهخادمخداوند
است،خودداریكندمجازاتاومرگاست.اسرائیلرابایدازوجودچنین
گناهكارانیپاکنمود.13آنگاههمةمردمازاینمجازاتباخبرشده،خواهند

ترسیدوجرأتنخواهندكردبارأیدادگاهمخالفتكنند.

رهنمودهاییبرایپادشاه
14هرگاهدرسرزمینیكهخداوندآنرابهشماخواهدداد،ساكنشده،به
اینفكربیفتیدكه»ماهمبایدمثلقومهایدیگریكهاطرافماهستند
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3،2:17نهتنهاپرستشبتهایچوبیوسنگیبلکهپرستش 
خورشید،ماهوستارگانهمامریرایجبود.ایننیزنوع
دیگریازبتپرستیبود،چونبهجایسرتعظیمفرودآوردن

درمقابلخودخالق،تعظیمکردندربرابرمخلوقبود.
7:17شخصرانبایدبهشهادتتنهایکشاهدمحکوم
بهمرگنمود.بنابهشهادتدویاسهشاهد،میتوانستند
شخصرامحکومبهسنگسارشدنومرگنمایند.شخص
محکومرابهبیرونازدروازهشهرمیبردندوشاهدانپیش
ازدیگرانسنگهایبزرگیرابهطرفاوپرتابمیکردند.
سپسجماعتحاضربهطرفمحکومکهدرحالاحتضار
بود،سنگپرتمیکردند.باکشتِنشخصبتپرست،
شرارتازمیانآنهاپاکمیشد.درعینحالبااینروش
ازدوطریقازحقوقمتهمیندفاعمیشد.اواًلباضروری
کردنشهادتچندنفر،مانعمیشدندکهفردیخشمگین
شهادتدروغبدهد.دوم،وقتیازمحکومکنندگانخواسته
میشدکهسنگاولرابزنند،آنهاخودراموظفمیدیدند

کهدوبارهبهاتهامخودفکرکنند.آنهامسؤولبودندکاری
راکهخودشروعکردهبودند،بهپایانبرسانند.

8:17ـ13گاهموردیپیشمیآمدکهتصمیمگیریدر
بارهآنبرایمردممحلبسیاردشوارمیبود.شایدشاهدی
نبود،یامدرککافیوجودنداشت،یاشرایطیغیرعادی
مانعازتشخیصواقعیتمیشد.درچنینمواردی،مرافعه
بایدبهمحلیکهخداوندتعیینکردهبود،ارجاعدادهمیشد.
درآنجاکاهنیکهدرمقامقضاوتبود،بایددربارهاین
این بود. اوقطعی موردخاصتصمیممیگرفت.حرف
عادالنهترینراهبرایفیصلهدادِنقطعیبهمرافعهبود.بسیار
حیاتیبودکهمردیعادلوخداترسدراینمقامباشد.

14:17ـ20خداقوماسرائیلراتشویقنکردکهپادشاهی
برایخودتعیینکنند.خدامخالفچنینامریبود،چون
فقط میبایست اسرائیل قوم بود؛ ایشان پادشاه خوْد او
ازاواطاعتوپیرویمیکردند.اماخدامیدانستکه
مردمروزیبهدالیلخودخواهانهطالبپادشاهخواهند



یکپادشاهداشتهباشیم«،15بایدمردیرابهپادشاهیبرگزینیدكهخداوند،
به نباید 16او خارجی. نه و باشد اسرائیلی باید او میكند. انتخاب خدایتان
فكرجمعكردناسبباشدوافرادشرابهمصربفرستدتاازآنجابرایش
مصر به دیگر بار است:»هرگز گفته شما به خداوند بیاورند،چون اسب
بازنگردید.«17اونبایدزنانزیادیبرایخودبگیردمبادادلشازخداونددور

شود؛همچنیننبایدبرایخودثروتبیندوزد.
18وقتیاوبرتختپادشاهینشست،بایدنسخهایازقوانینخداراكهبوسیلة
كاهنانالوینگهداریمیشود،تهیهكند.19اوبایداینرونوشتقوانینرا
نزدخودنگهداردودرتمامروزهایعمرشآنرامطالعهكندتایادبگیرد
خداوند،خدایشرااحترامكندودستوراتوقوانیناورااطاعتنماید.20این
كاراوباعثخواهدشدخودراازدیگرانبرترنداندوازهیچیکازاوامر
خداوندانحرافنورزد.بدینترتیبسلطنتاوطوالنیخواهدبودوپسازاو

نیزپسرانش،نسلهایزیادیبراسرائیلسلطنتخواهندكرد.

هدایایکاهنانوالویان

كاهنانوسایرافرادقبیلةالوینبایددراسرائیلملكیداشتهباشند.18
بنابراینشمابایدباآوردنقربانیهاوهدایابهقربانگاهخداوند،
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شدوخواهندخواستکهماننداقواماطرافخودباشند 
)1سموئیلفصل8(.حالکهآنهااصرارداشتندپادشاه
که شود اتخاذ ترتیباتی میخواست خدا باشند، داشته
شخصمناسبرابرایآنسمتبرگزینند.اینحکم
خدا،همبهنفعقومبودچونایشانرادرانتخابپادشاه
هدایتمیکرد،وهمبهنفعپادشاهیبودکهمیخواست

قومرامطابقبااحکامالهیرهبریکند.
اخطار این به توجهی اسرائیل پادشاهان  17،16:17
ملتشانشد. آنهاموجبسقوطخودو رفتار نکردندو
وقتی اما بود، برخوردار چیز همه از پادشاه سلیمان
زیادی زنان و داد تشکیل عظیمی سپاه شد، ثروتمند
گرفت،ودلشازخدابرگشت.عواقبگناهسلیمان،

نااطاعتیوتفرقهواسارتقوماسرائیلبود.
18:17ـ20پادشاهمیبایستمردیمطابقبامعیارهای
کالمخداباشد.اومیبایست)1(نسخهایازشریعترا
برایاستفادهشخصیخودتهیهمیکرد؛)2(همیشهآنرا
باخودمیداشت؛)3(قسمتیازآنراهرروزمیخواند؛
و)4(کاماًلازآناطاعتمیکرد.باچنینتمهیداتی،او
فرامیگرفتکهبهخدااحترامبگذارد،وخودراازاین
احساسکهازدیگرانمهمتراستدورنگهدارد،واز
بیتوجهیبهخدابههنگامرفاهوسعادتاجتنابنماید.تا

کالماورانخوانیم،نمیتوانیمبفهمیمخداچهمیخواهد؛
تاآنرابهطورمرتبنخوانیمودربارهاشتفکرنکنیم،
کالماوبرزندگیماتأثیرینخواهدگذاشت.امروزکه
منبع به دستیابی است، موجود فراوانی به کتابمقدس
حکمتپادشاهسختنیست.آنچهسختاست،پیرویاز

چیزهاییاستکهخداازپادشاهخواست.
1:18ـ8کاهنانوالویانتقریبًاهمانکاریرامیکردند
کهامروزکشیشانمیکنند.وظایفآنهاشاملایناموربود:
)1(تعلیمبهمردمدربارهخدا؛)2(دادنالگوییاززندگی
ازمکانمقدسوخادمینآن؛ خداپسندانه؛)3(مراقبت
و)4(تقسیمهدایا.ازآنجاکهکاهناننمیتوانستندِملکی
داشتهباشندیابهمشاغلغیرمذهبیبپردازند،خداترتیبات
خاصیدادتاقومازموقعیتکاهنانسوءاستفادهنکنند.
ایشانراوارد افرادیکهخدا کلیساهااغلبازموقعیت
کاررهبریکلیساکردهاست،سوءاستفادهمیکنند.مثاًل
شایدحقالزحمهشبانمتناسببادانشومهارتهایاساعت
کاریاونباشد.یاشایدازآنهاانتظاربرودکههرروزدر
جلساتعصرحضورداشتهباشند،حتیاگراینامربرای
اعضایخانوادهایشانزیانبارباشد.وقتیدرچارچوبکالم
خدابهکلیسایخودتانمینگرید،بهچهطرقیمیتوانید

رهبرانیراکهخدابهشمادادهاست،گرامیبدارید.



زندگیایشانراتأمینكنید.2كاهنانوالویاننبایدملكیداشتهباشند،زیرا
همانطوركهخداوندوعدهداده،خوداومیراثایشاناست.3شانه،دوبناگوش
وشكمبةهرگاووگوسفندیراكهبرایقربانیمیآوریدبهكاهنانبدهید.
4عالوهبراینها،نوبرمحصولخودیعنینوبرغالت،شرابتازه،روغنزیتون
وهمچنینپشمگوسفندانخودرانیزبهایشانبدهید؛5زیراخداوند،خدایتان
قبیلةالویراازبینتمامقبیلههاانتخابكردهاستتانسلاندرنسلخداوند

راخدمتكنند.
6و7هرفردالوی،درهرگوشهایازسرزمیناسرائیلكهباشداینحقرادارد
كههروقتبخواهدبهمكانیكهخداوندبعنوانعبادتگاهخودتعیینمیكند
آمده،بهنامخداوندخدمتكند،درستماننددیگربرادرانالویخودكه
بطورمداومدرآنجاخدمتمیكنند.8ازقربانیهاوهدایاییكهبهالویانداده

میشودبهاونیزبایدسهمیتعلقگیرد،چهمحتاجباشدوچهنباشد.

اخطاردرموردآدابورسومناپاک
رسوم و آداب از كه باشید مواظب شدید، موعود سرزمین وارد 9وقتی
نفرتانگیزقومهاییكهدرآنجازندگیمیكنندپیروینكنید.10و11مثلآنها
بچههایخودرارویآتشقربانگاهقربانینكنید.هیچیکازشمانبایدبه
جادوگریبپردازدیاغیبگوییورمالیوفالگیریكندویاارواحمردگانرا
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9:18خدابهقوماسرائیلهشداردادکههمهمشکالتشان 
صرفًابهخاطرورودبهسرزمینموعود،ازمیاننخواهد
رفت.خداآنهاراازبدیهاییکهدرانتظارشانبوددور
بهعمل ایشان از را الزم پشتیبانی اما نمیداشت، نگه
میآوردتادرآنسرزمینزندگیکنندوبردشمنپیروز
شوند.دنیامحیطیخالیازمشکلنیست.تاوقتیکهدنیا
ازمردمگناهکارپراست،مشکلهمیشهوجودخواهد
داشت.حتیکلیساها،مدارسوانجمنهایمسیحی،وخانه
مسیحیاننیزبهدورازمشکالتنیستند.امابابهکاربستن
کالمخدا،میتوانیدازپِسمشکالتمحیطخودبرآیید.
بهجایپناهبردنبهمحلیامنودوریازتأثیراتفاسد
جامعه،بایدچشمبهخدابدوزیمتابهماشجاعتببخشد
کهازپِسمشکالتمحیطفاسدخودبرآییموقدرت

دهدتابرآنچیرهشویم.
و جادوگری کودکان، کردن قربانی خدا  10:18
فالگیریراشدیدًامنعفرمود.اینکارهادربینمذاهب
بتپرستیرایجبود.مللمجاورقوماسرائیلفرزندانشان
رابرایبتموِلکقربانیمیکردند)الویان2:20ـ5(.در
از اینمذاهب،برایپیشگوییآیندهوکسبهدایت،
روشهایماوراءالطبیعینظیرجادوواحضارارواحاستفاده

اقوامبتپرست پلید،خدا اینرسوم بهخاطر میکردند.
ساکنکنعانراریشهکنساخت)12:18(.قوماسرائیل
میبایستپرستشخدایواحدحقیقیراجایگزینرسوم

شیطانیایشانمیکردند.
10:18ـ13درستهمانطورکهبسیاریازمابهطور
بهشگردهایجادوگرانکنجکاوهستیم، نسبت طبیعی
قوماسرائیلنیزنسبتبهرسومسحرآمیزمذاهبکنعانی
جادوها و اینسحر پس در شیطان اما بودند. کنجکاو
است،وخدااکیدًااسرائیلرامنعکردکهکاریبااین
باشند.امروزهنوزمردممجذوبطالعبینی، امورنداشته
عجیب آیینهای و ارواح، احضار جادوگری، فالبینی،
ناشی اینچیزها به آنها غالبًاعالقه وغریبمیشوند.
اما یافتنبرآناست. بهدانستنآیندهوتسلط ازمیل
خطرحیلههایشیطاندرروزگارماکمتراززمانموسی
باره در تا است ضروری که را آنچه هر خدا نیست.
است. ساخته مکشوف کتابمقدس در بدانیم، آینده
اطالعاتیکهشیطانمیدهدمعمواًلتحریفشدهیاکاماًل
دروغاست.باهدایتقابلاعتمادروحالقدسازطریق
کتابمقدسوکلیسا،دیگرالزمنیستبرایاطالعات

غلطدربارهآیندهخودبهسحروجادومتوسلشویم.



احضارنماید.12خداوندازتمامكسانیكهدستبهچنینكارهامیزنندمتنفر
است.بخاطرانجامهمینكارهاستكهخداوند،خدایتاناینقومهاراریشهكن

میكند.13شمابایددرحضورخداوند،خدایتانپاکوبیعیبباشید.

راهنماییهاییدربارهانبیا
14قومهاییكهشماسرزمینشانراتصرفمیكنیدبهغیبگویانوفالگیران
گوشمیدهند،ولیخداوند،خدایتانبهشمااجازهنمیدهدچنینكنید.15او
ازمیانقوماسرائیلپیامبریمانندمنبرایشماخواهدفرستادوشمابایدبه

اوگوشدهیدوازاواطاعتكنید.
16روزیكهدردامنةكوهحوریبجمعشدهبودیدازخداوندخواستیدكه
صدایمهیباوراباردیگرنشنویدوآنآتشهولناکرادرباالیكوه
نبینید،چونمیترسیدیدبمیرید.17پسخداوندبهمنفرمود:»درخواستآنها
بجاست.18منازمیانآنهاپیامبریمانندتوبرایایشانخواهمفرستاد.بهاو
خواهمگفتكهچهبگویدواوسخنگویمننزدمردمخواهدبود.19فردی
كهبهاوگوشندهدوبهپیامشكهازجانبمناستتوجهنكند،اورا
مجازاتخواهمكرد.20هرپیامبریكهبهدروغادعاكندپیامشازجانبمن
است،خواهدمردوهرپیامبریكهادعاكندپیامشازجانبخدایاندیگر

استبایدكشتهشود.«
21اگردودلهستیدكهپیامیازجانبخداونداستیانه،22راهفهمیدنشاین
است:اگرچیزیكهاومیگویداتفاقنیفتد،پیاماوازجانبخداوندنبوده

بلكهساختهوپرداختةخودشاست؛پس،ازاونترسید.

شهرهایپناهگاه

هنگامیكهخداوند،خدایتانقومهاییراكهبایدسرزمینشانرا19
بگیرید،نابودكندوشمادرشهرهاوخانههایشانساكنشوید،
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15:18ایننبیکیست؟استیفانبرایتأییدادعایخود 
کهعیسیمسیحواقعًاپسرخداومسیحاست،ازاینآیه
دنیا به مسیح عیسی آمدن .)37:7 )اعمال کرد استفاده
بعدهاطرحریزینشد،بلکهبخشیازنقشهاولیهخدابود.
22،21:18امروزنیزهمچونروزگاراسرائیلباستان،
خدا دارند. پیغام خدا جانب از که میکنند ادعا بعضی
آنکه از پیش اما قومخودسخنمیگوید، با هم هنوز
است، ازطریقشخصیسخنگفته بگوییمکهخداوند
بایداحتیاطکنیم.چهموقعمیتوانیمبگوییمکهکسیاز

طرفخداسخنمیگوید؟)1(ازروِشقدیمیقضاوت
انبیااستفادهکنیم،یعنیببینیمآیاگفتهآنهابه درباره
با واقعیتمیپیونددیانه.)2(میتوانیمسخنانآنهارا
گفته برخالف هرگز خدا کنیم. مقایسه کتابمقدس
خودسخننمیگوید؛بنابرایناگرکسیچیزیمغایربا
کتابمقدسبگوید،میتوانیمبدانیمکهسخناوازجانب
مراقب باید افراد این به کردن اعتماد در نیست. خدا
باشیموبرطبقتعالیمکتابمقدسوکلیسا،دربارهآنها

قضاوتکنیم.



2و3آنگاهبایدسهشهربعنوانپناهگاهتعیینكنیدتااگركسیتصادفًاشخصی
رابكشد،بتواندبهآنجافراركرده،درامانباشد.كشورتانرابهسهمنطقه
تقسیمكنیدبطوریكههركدامازاینسهشهردریكیازآنسهمنطقهواقع

گردد.جادههاییراكهبهاینشهرهامیروندخوبنگهدارید.
فرار اینشهرها از یكی به میتواند قتلشود مرتكب تصادفًا 4اگركسی
كرده،درآنجاپناهگیرد.5مثاًلاگرمردیباهمسایةخودبرایبریدنهیزم
بهجنگلبرودوسرتبرازدستهاشجداشده،باعثقتلهمسایهاشگردد،
آنمردمیتواندبهیكیازاینشهرهاگریخته،درامانباشد.6و7بدینترتیب
مدعیخونمقتولنمیتوانداورابكشد.اینشهرهابایدپراكندهباشندتاهمه
بتوانندبهآندسترسیداشتهباشندوگرنهمدعیعصبانی،ممكناستقاتل

بیگناهرابكشد.
8اگرخداوندطبقوعدهایكهبهپدرانشمادادهاستمرزهایسرزمینتان
راوسیعتركندوتمامسرزمینیراكهوعدهدادهاست،بهشماببخشد9)البته
چنینكاریبستگیداردبهاینكهازكلیةفرمانهاییكهامروزبهشمامیدهم
اطاعتنمودهخداوند،خدایتانرادوستبداریدودائمًادرراهاوگامبردارید(
دراینصورتبایدسهشهرپناهگاهدیگرنیزداشتهباشید.10چنینعملكنیدتا
درسرزمینیكهخداوندبهشمامیدهداشخاصبیگناهكشتهنشوندوخون

كسیبهگردنشمانباشد.
11ولیاگركسیازهمسایةخودنفرتداشتهباشدوباقصدقبلیاورابكشد
وسپسبهیكیازشهرهایپناهگاهفرارنماید،12آنگاهریشسفیدانشهر
بایددنبالاوفرستاده،اورابازگردانندوتحویلمدعیخونمقتولبدهندتا
اورابكشد.13بهاورحمنكنید!اسرائیلراازخونبیگناهپاکكنیدتادر

همةكارهایتانكامیابباشید.
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2:19هرجامعهایبایدبهمسألهقتلرسیدگیکند.اما 
جامعهچطوربایدباکسانیکهبیغرضوتصادفًاکسی
قوم برای مورد این در برخوردکند؟خدا راکشتهاند،
اسرائیلراهحلیداشت.ازآنجاکهدرزمانموسیانتقاِم
شخصیمعمولبود،خدابهقوماسرائیلفرمودکهبعضی
اعالمکنند.هرکسیکه پناهگاه« را»شهر ازشهرها
ادعامیکردتصادفًاکسیراکشتهاست،میتوانستبه
یکیازاینشهرهاپناهببردتازمانیکهعادالنهمحاکمه
نشده عمد قتل مرتکب که میشد مشخص اگر گردد.
است،میتوانستدرآنشهربماندوازکسانیکهدرپی
گرفتنانتقامبودند،درامانباشد.ایننمونهایاستزیبا
ازترکیبعدالتورحمتخدا.)برایکسباطالعات

به مربوط توضیحات به پناهگاه شهرهای درباره بیشتر
اعداد6:35مراجعهکنید.(

3،2:19اگرجادههاییکهبهشهرهایپناهگاهمنتهی
میشدخرابمیبودند،وجوداینشهرهابیفایدهمیشد.
بیشترکسانیکهبهشهرهایپناهگاهمیآمدند،جانشان
واقعًادرخطربود.جادههایخوبتعیینکنندهمرگو
زندگیشخصبود.»خوبنگهداشتن«بهمعنایحفاظت
آب و بودند، خاکی جادهها این بود. جاده از مداوم
میتوانستآنهارابهکلیبشوید؛گاهنیزسنگآنهارا
میپوشاند؛یاشیارهایعمیقیدرآنهاایجادمیشد.نهفقط
مهمبودکهچنیننظامعادالنهایوضعشود،بلکهالزمبود

امکاناتضروریبرایاجرایآنهانیزفراهمآید.



میدهد، شما به خدایتان خداوند، كه شدید سرزمینی وارد كه 14هنگامی
مواظبباشیدمرزهایملکهمسایهتانراكهازقدیمتعیینشدهاستبهنفع

خودتغییرندهید.
15هرگزكسیرابراساسشهادتیکنفرمحكومنكنید.حداقلدویاسه
شاهدبایدوجودداشتهباشند.16اگركسیشهادتدروغبدهدوادعاكندكه
شخصیراهنگامارتكابجرمیدیدهاست،17هردونفربایدبهنزدكاهنان
وقضاتیكهدرآنموقعدرحضورخداوندمشغولخدمتند،آوردهشوند.
18قضاتبایداینامررابدقتتحقیقكنند.اگرمعلومشدكهشاهددروغ
میگوید،19مجازاتشبایدهمانباشدكهاوفكرمیكردمرددیگربهآن
محكوممیشد.بهاینطریقشرارتراازمیانخودپاکخواهیدكرد.20بعد
ازآن،كسانیكهاینخبررابشنوندازدروغگفتندرجایگاهشهودخواهند
ترسید.21بهشاهددروغگونبایدرحمكنید.حكمشمادراینگونهمواردباید
چنینباشد:جاندربرابرجان،چشمدربرابرچشم،دنداندربرابردندان،دست

دربرابردستوپادربرابرپا.

دستورالعملهاییبرایسربازان

نیرومندتر20 برابرخودلشكری بهجنگمیرویدودر زمانیكه
نكنید. اسبهاوعرابههایجنگیزیادمیبینید،وحشت با ازخود
خداوند،خدایتانباشماست،همانخداییكهشماراازمصربیرونآورد.2قبل
ازشروعجنگ،كاهنیدربرابرلشكراسرائیلبایستدوبگوید:3»ایمردان
اسرائیلیبهمنگوشكنید!امروزكهبهجنگمیرویدازدشمننترسیدو
جرأتخودراازدستندهید؛4چونخداوند،خدایتانهمراهشماست.اوبرای

شمابادشمنانتانمیجنگدوبهشماپیروزیمیبخشد.«
5آنگاهسردارانسپاهبایدسربازانراخطابكرده،چنینبگویند:»آیادر
اینجاكسیهستكهبهتازگیخانهایساخته،ولیهنوزازآناستفادهنكرده

14:19
تث17:27

امث11،10:23

14:19
تث17:27

امث11،10:23

15:19
اعد30:35
تث16:17
متی16:18
2قرن1:13

15:19
اعد30:35
تث16:17
متی16:18
2قرن1:13

16:19
خرو1:23

امث25،5:14

16:19
خرو1:23

امث25،5:14
17:19

تث9:17؛5:21
17:19

تث9:17؛5:21
19:19

تث5:13؛7:17
امث9،5:19

19:19
تث5:13؛7:17

امث9،5:19

21:19
خرو23:21

الو20،17:24
متی38:5

21:19
خرو23:21

الو20،17:24
متی38:5

1:20
تث30،29:1؛22:3؛

18:7؛7،6:31
یوش6:11

1:20
تث30،29:1؛22:3؛

18:7؛7،6:31
یوش6:11

2:20
اعد8:10؛6:31

2:20
اعد8:10؛6:31

3:20
مز1:27ـ3

اش4:35؛10:41

3:20
مز1:27ـ3

اش4:35؛10:41

5:20
نح27:12

5:20
نح27:12

تثنیه20،19 463

ابتدایی  شاید مجازات مورد در نگرشی چنین  21:19
بهنظربرسد،امادرآنروزگارکهاکثراقوامازروشهای
مستبدانهبرایتنبیهمجرمیناستفادهمیکردند،اینعماًل
رهنمود این انصاف. و عدل اجرای برای بود گامی
به توجه بهجز که است واقعیت این منعکسکننده
نظرگرفته در انصاف و برایعدل هم مجازات،جایی
میشد؛یعنیمتضمناینبودکهکسانیکهقانونرازیر
پامیگذاشتند،شدیدترازمیزانیکهسزاوارجرمشانبود،
مجازاتنشوند.بههمینترتیب،شاهددروغینمیبایست
همانمجازاتیرامتحملمیشدکهشخصمتهممتحمل

شدهبود.اصلمتناسببودِنجرمبامجازاتامروزنیز
بایدرعایتشود.

1:20بعضیاوقات،مادرستمانندقوماسرائیلبامخالفتهای
توانفرساییروبهرومیشویم.درمدرسه،درمحلکار،یا
حتیدرخانهممکناستخودرادراقلیتوضعیفاحساس
کنیم.خدابهقوماسرائیلیادآوریکردکههمیشهباآنهابوده
وقباًلایشانراازخطراتآشکارونهاننجاتدادهاست؛
بدینسان،خدااعتمادبهنفسآنانراتقویتبخشید.اگربدانیم
خداقادراستحتیبردشوارترینمسائلیکهبرنیرویما
برتریدارندچیرهشود،مانیزمیتوانیماحساسامنیتکنیم.



این در است ممكن برگردد،چون خانه به اگرچنینكسیهست باشد؟
جنگكشتهشودوشخصدیگریازآناستفادهكند.6آیاكسیهستكه
بهتازگیتاكستانیغرسكرده،ولیهنوزمیوهایازآننخوردهباشد؟اگر
چنینكسیهستبهخانهبازگردد،چونممكناستدراینجنگكشته
شودوشخصدیگریمیوةآنرابخورد.7آیاكسیبهتازگیدختریرانامزد
كردهاست؟اگرچنینكسیهستبهخانةخودبازگرددوبانامزدشازدواج
كند،چونممكناستدراینجنگبمیردوشخصدیگرینامزداورابه
زنیبگیرد.«8سپسسردارانبگویند:»آیادراینجاكسیهستكهمیترسد؟
اگرچنینكسیهستبهخانهبازگرددتاروحیةدیگرانراتضعیفنكند.«

9پسازنطقسرداران،فرماندهانیبرایسپاهتعیینشوند.
10هنگامیكهبهشهرینزدیکمیشویدتاباآنبجنگید،نخستبهمردم
آنجافرصتدهیدخودراتسلیمكنند.11اگرآنهادروازههایشهررابهروی
شمابازكردند،واردشهربشویدومردمآنجارااسیركرده،بهخدمتخود
بگیرید؛12ولیاگرتسلیمنشدند،شهررامحاصرهكنید.13هنگامیكهخداوند،
خدایتانآنشهررابهشماداد،همةمرداِنآنراازبینببرید؛14ولیزنهاو
بچهها،گاوهاوگوسفندها،وهرچهراكهدرشهرباشدمیتوانیدبرایخود
نگهدارید.تمامغنایمیراكهازدشمنبدستمیآوریدمالشماست.خداوند
فقطشاملشهرهایدوردست 15ایندستورات است. داده بهشما را آنها

میباشدونهشهرهاییكهدرخودسرزمینموعودهستند.
16درشهرهایداخلمرزهایسرزمینموعود،هیچكسرانبایدزندهبگذارید.
هرموجودزندهایراازبینببرید.17حیتیها،اموریها،كنعانیها،فرزیها،حویها
نابودكنید.اینحكمیاستكهخداوند،خدایتانداده ویبوسیهارابكلی
است.18منظورازاینفرمانآناستكهنگذاردمردماینسرزمین،شمارا
فریبداده،دردامبتپرستیوآدابورسومقبیحخودگرفتارسازندوشما

راوادارندگناهبزرگینسبتبهخداوند،خدایتانمرتكبشوید.
19زمانیكهشهریرابرایمدتطوالنیمحاصرهمیكنید،درختانمیوهرااز
بیننبرید.ازمیوةآنهابخورید،ولیدرختانراقطعنكنید.درختان،دشمنان
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13:20ـ18چطورخداییرحیموعادلتوانستدستورنابودی 
تمامیمراکزجمعیترابدهد؟اوبرایمحافظتقومش
میکشانید، نابودی به را ایشان قطعًا که بتپرستی از
اینکارراکرد)18:20(.درحقیقت،چوناسرائیلاین
مردمشریرراچنانکهخدافرماندادهبود،کاماًلازبین
نبردند،دائمًاموردستمآنهاقرارگرفتند.اگرهماناول

ازدستوراتخدااطاعتکردهبودند،متحملخونریزیو
نابودیکمتریمیشدند.

20،19:20برایجلوگیریازنابودیسرزمینموعود،
مردمازقطعبیجهتدرختانباارزشمیوهمنعشدند.
سرزمینفلسطینتاپیشازقرونوسطیسرزمینیپربارو
حاصلخیزبود؛امادراینزمان،صلیبیوناکثردرختزارها



شمانیستند!20امادرختاندیگررامیتوانیدقطعكنیدوازآنهابرایمحاصرة
شهراستفادهكنید.

5-قوانینیبرایروابطانسانها
طلبآمرزشبرایقتلیکهقاتلشمعلومنیست

درسرزمینموعود،هرگاهجسدمقتولیكهقاتلشمعلومنیستدر21
صحراپیداشود،2و3آنگاهریشسفیدانوقضاتبااندازهگیریفاصلة
جسدتاشهرهایاطراف،نزدیكترینشهرراتعیینكنند.ریشسفیدانآنشهر،
بایدگوسالهایراكهتابحالبرآنیوغبستهنشدهبگیرند4وآنرابهدرهای
ببرندكهدرآنآبجاریباشد،ولیزمینشهرگزشخمنخوردهوكشتنشده
باشد،ودرآنجاگردنگوسالهرابشكنند.5آنگاهكاهناننیزنزدیکبیایند،زیرا
خداوند،خدایشماایشانراانتخابكردهاستتادرحضوراوخدمتكنندو
بهنامخداوندبركتدهندودرمرافعههاومجازاتهاتصمیمبگیرند.6سپسریش
سفیدانآنشهر،دستهایخودرارویآنگوسالهبشویند7وبگویند:»دستهای
مااینخونرانریختهوچشمانماهمآنراندیدهاست.8ایخداوند،قومخود،
اسرائیلراكهنجاتدادهایببخشوآنهارابهقتلمردیبیگناهمتهمنكن.گناه
خوناینمردرابرمانگیر.«9بهاینطریقباپیرویازدستوراتخداوند،شما

اینگناهراازبینخوددورخواهیدساخت.

ازدواجوخانواده
10زمانیكهبهجنگمیرویدوخداوند،خدایتاندشمنانشمارابدستشما
تسلیممیكندوشماآنهارابهاسارتخوددرمیآورید،11چنانچهدرمیان
اسیران،دخترزیباییراببینیدوعاشقاوبشوید،میتوانیداورابهزنیبگیرید.
12اورابهخانةخودبیاوریدوبگذاریدموهایسرشراكوتاهكند،ناخنهایش
رابگیرد13ولباسهایشراكههنگاماسیرشدنپوشیدهبودعوضكند.سپس
یکماهتمامدرخانةشمادرعزایپدرومادرشبنشیند.بعدازآن،میتوانید
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رانابودکردندوبهاینترتیبمانعباروریدوبارهآن 
هشدار دربارهاش خدا که بود چیزی همان این شدند.

داد.
شهرهای از بسیاری بقایای باستانشناسان  20:20
آنها از بعضی کردهاند. کشف را کنعان در مستحکم
باروهایمرتفع)بهارتفاع10متر(،خندقهاوبرجهای
مستحکمیداشتند.قوماسرائیلکهبهجنگیدندردشتهای
بازعادتداشتند،اکنونمیبایستتدابیرنظامیجدیدی

برایفتحایندژهایعظیمفراگیرند.

1:21ـ9وقتیجرمیصورتمیگرفتومجرمموفقبه
فرارمیشد،مسؤولیتآنبهگردنکلجامعهمیافتاد.
همچنیناگردریکشهرمحلیخطرناکوجودداشت
مسؤول هم آنجا مردم میشد، کشته آنجا در کسی و
خسارت. جبران مسؤول هم و بودند غرامت پرداخت
در که اتفاقاتی به نسبت جامعهای هر میخواست خدا
پیرامونشمیافتدشدیدًااحساسمسؤولیتکندوبرای
اصالحهرشرایطیکهازلحاظفیزیکی،اجتماعیویا

اخالقیبالقوهمضراست،اقدامالزمرابهعملآورد.



اورابهزنیاختیاركنید.14بعداگرازاوراضینبودید،نبایداورابفروشید
یامثلبردهبااورفتاركنید،زیرااورابهزنیگرفتهاید؛پس،بگذاریدهرجا

میخواهدبرود.
پسر و پسرشود ازهردوصاحب و باشد، داشته دوهمسر مردی 15اگر
بزرگترشفرزندهمسرموردعالقهاشنباشد،16حقنداردارثبیشتریبه
پسركوچكترشیعنیپسرزنیكهویاورادوستداردبدهد.17اوبایددو
سهمبهپسربزرگترشكهنخستیننشانةقدرتشبودهوحقنخستزادگیبه

اومیرسدبدهد،ولواینكهویپسرهمسرموردعالقهاشنباشد.
18اگرمردیپسرلجوجوسركشیداشتهباشدكهباوجودتنبیهاتمكرر
والدین،ازایشاناطاعتنكند،19دراینصورتبایدپدرومادرشاورانزد
ریشسفیدانشهرببرند20وبگویند:»اینپسرمالجوجوسركشاست،
حرفماراگوشنمیكندوبهولخرجیومیگساریمیپردازد.«21آنگاه
اهالیشهراوراسنگساركنندتابمیرد.بهاینطریق،شرارتراازمیانخود
دورخواهیدكردوهمةجواناناسرائیلاینواقعهراشنیده،خواهندترسید.

تدفینمجرمین
22اگرمردیمرتكبجرمیشدهباشدكهجزایآنمرگاستوپساز
درطولشبروی نباید او 23جسد بیاویزند، درختی به را او اعدام،جسد
درختبماند.بایدهمانروزاورادفنكنید،زیراكسیكهبردارآویخته
شدهباشدملعونخداست.پسبدناورادفنكنیدتاسرزمینیكهخداوند،

خدایتانبهشمادادهاستآلودهنشود.

کمکبههمسایه

اگرگاویاگوسفندكسیراسرگرداندیدید،وانمودنكنیدكهآن22
راندیدهاید،بلكهآنرابهنزدصاحبشبرگردانید.2اگرصاحبش
بهمزرعةخود اورانمیشناسید،آنرا یا نزدیکشمازندگینمیكندو
ببریدودرآنجانگهداریدتازمانیكهصاحبشبدنبالآنبیاید.آنگاهآن
رابهصاحبشبدهید.3اینقانونشاملاالغ،لباسیاهرچیزدیگریكهپیدا

میكنیدنیزمیشود.
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18:21ـ21فرزنداننامطیعوسرکشرانزدریشسفیدان 
یا شهرمیبردندوسنگسارمیکردند.درکتابمقدس
آیا اینکه به نشده اشارهای هیچ باستانشناسی اسناد در
چنینمجازاتیهرگزبهموقعاجراگذاشتهشدیانه.اما
خانواده در سرکشی و نااطاعتی که بود این مهم نکته

قابلتحملنبود؛نوجواننمیتوانستعنانگسیختهباقی
بماند.

1:22ـ3عبرانیانمیبایستازحیواناتیااموالگمشده
باز قانونیشان صاحبان به را آنها و میکردند مراقبت
میگرداندند.برعکس،شعاردنیاایناستکهصاحب



4اگركسیرادیدیدكهسعیمیكندگاویااالغیراكهزیربارخوابیدهاست
رویپاهایشبلندكند،رویتانرابرنگردانید،بلكهبهكمكشبشتابید.

قوانینگوناگون
5زننبایدلباسمردانهبپوشدومردنبایدلباسزنانهبهتنكند.اینكاردر

نظرخداوند،خدایتاننفرتانگیزاست.
6اگرآشیانةپرندهایرارویزمینافتادهببینیدویاآشیانهایرارویدرختی
ببینیدكهپرندهباجوجههایاتخمهایشدرداخلآننشستهاست،مادرو
جوجههایشراباهمبرندارید؛7مادررارهاكنیدبرودوفقطجوجههایشرا

بردارید.اگرچنینكنیدزندگیتانپربركتوطوالنیخواهدبود.
8وقتیخانةتازهایمیسازید،بایددیواركوتاهیدورتادورپشتبامبكشیدتا

ازافتادناشخاصجلوگیریكرده،مسئولمرگكسینشوید.
9درتاكستانخودبذردیگرینكارید.اگركاشتید،هممحصولبذركاشته

شدهوهمانگورهاتلفخواهدشد.
10باگاوواالغیكهبهمیراقشدهاندشخمنكنید.

11لباسیراكهازدونوعنخ،مثاًلپشموكتانبافتهشدهاستنپوشید.
12درچهارگوشةردایخودبایدمنگولهبدوزید.

تخطیازقانونمربوطبهازدواج
13و14اگرمردیبادختریازدواجكندوپسازهمبسترشدنبااو،ویرا
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شیءگمشدههمانکسیاستکهآنرامییابدوکسی 
کهچیزیراگممیکندکاریجزتأسفخوردنندارد.
پافراترگذاشتنازایناصلدنیویوحفاظتازاموال

دیگران،ماراازحرصوطمعحفظمیکند.
5:22اینآیهدراصلبهمسألهنحوهلباسپوشیدناشاره
نمیکند،بلکهبهایناصلمهمکهمردوزننبایدنقش
جنسیخودراوارونهسازند.امروزبعضیهانقشطبیعی
خودراقبولندارند؛بعضیمردهامیخواهندزنشوندو
بعضیزنهامیخواهندمردشوند.آنچهباعثرنجشخدا
میشود،نحوهپوششنیست؛اوازاینمیرنجدکهافراد
بخواهندنقشجنسمقابلرابازیکنند.خداازخلقتما

بهصورتمردوزنبهطورمنفک،هدفیداشت.
8:22ـ11اینهاقواعدیعملیهستندکهبرایزندگی
بهوجودمیآورند.آیه8: را روزمره،عادتهایخوبی
ایواناستفاده بامهایخودبهعنوان ازآنجاکهمردماز
برای معقولی احتیاطی اقدام حفاظ، کشیدن میکردند،

ایجادایمنیبود.آیه9:اگردوبذرمختلفدرکنارهم
بکارید،یکیازآنهازندهنخواهدماند،چونگیاهقویتر
وبلندترمانعرسیدننورخورشیدبهگیاهدیگرخواهد
شدوبیشتِرموادغذاییحیاتیراازخاکخواهدگرفت.
آیه10:االغوگاوبهخاطرتفاوتهاییکهدرقدرت
یکنواخت بهطور را خیش نمیتوانند دارند، اندازه و
بکشند.آیه11:دونوعنِخمختلفبهطوریکسانساییده
نمیشوندوطرزشستشویهریکمتفاوتازدیگری
ازعمرآنمیکاهد. لباس، بافت تلفیقآنهادر است.
دلیلی ندانید. اجباری و خشک مقرراتی را خدا احکام
راکهدرپشتهرقانونوجوددارد،بیابید.آنهاصرفًا
برای بلکه نشدند، ایجادمحدودیتوضع یا تعلیم برای

محافظتنیز.
گناهان درباره احکام این همه خدا چرا  13:22ـ30
جنسیرابهقوانیندیگراضافهکرد؟مقرراتمربوطبه
رفتارهایجنسیبرایسهمیلیوننفردرطولچهلسال



متهمكندكهقبلازازدواجبامرددیگریروابطجنسیداشتهاستوبگوید:
»وقتیبااوازدواجكردمباكرهنبود.«15آنوقتپدرومادردختربایدمدرک

بكارتاورانزدریشسفیدانشهربیاورند.
16پدرشبایدبهآنهابگوید:»مندخترمرابهاینمرددادمتاهمسراوباشد،
ولیاینمرداورانمیخواهد17و18وبهاوتهمتزده،ادعامیكندكهدخترم
هنگامازدواجباكرهنبودهاست.امااینمدرکثابتمیكندكهاوباكرهبوده
است.«سپسبایدپارچهراجلوریشسفیدانپهنكنند.ریشسفیدانبایدآن
مردراشالقبزنندومحكومبهپرداخت19جریمهایمعادلصدمثقالنقره
بكنند،چونبهدروغ،یکباكرةاسرائیلیرامتهمساختهاست.اینجریمه
بایدبهپدردخترپرداختشود.آنزن،همسرویباقیخواهدماندومرد
هرگزنبایداوراطالقبدهد.20ولیاگراتهاماتمردحقیقتداشتهوآنزن
هنگامازدواجباكرهنبودهاست،21ریشسفیدان،دختررابهدرخانةپدرش
ببرندومردانشهراوراسنگساركنندتابمیرد،چوناودراسرائیلعمل
قبیحیانجامدادهاستودرزمانیكهدرخانةپدرشزندگیمیكرد،زنا

كردهاست.چنینشرارتیبایدازمیانشماپاکگردد.
22اگرمردیدرحالارتكابزنابازنشوهرداریدیدهشود،همآنمردو
همآنزنبایدكشتهشوند.بهاینترتیب،شرارتازاسرائیلپاکخواهد
شد.23و24اگردختریكهنامزدشدهاستدرداخلدیوارهایشهرتوسطمردی
اغواگردد،بایدهمدختروهممردراازدروازةشهربیرونبرده،سنگسار
كنندتابمیرند.دختررابخاطراینكهفریادنزدهوكمکنخواستهاستومرد
رابجهتاینكهنامزدمرددیگریرابیحرمتكردهاست.چنینشرارتیباید
ازمیانشماپاکشود.25و26و27ولیاگرچنینعملیخارجازشهراتفاقبیافتد
تنهامردبایدكشتهشود،چوندخترگناهیكهمستحقمرگباشدمرتكب
نشدهاست.این،مثلآناستكهكسیبرشخصیحملهورشدهاورابكشد،
زیرادخترفریادزدهوچوندرخارجازشهربوده،كسیبهكمكشنرفته
استتااورانجاتدهد.28و29اگرمردیبهدختریكهنامزدنشدهاستتجاوز
كندودرحینعملغافلگیرشود،بایدبهپدردخترپنجاهمثقالنقرهبپردازد

وباآندخترازدواجكندوهرگزنمیتوانداوراطالقبدهد.

21:22
الو29:19؛9:21

تث18،17:23

21:22
الو29:19؛9:21

تث18،17:23

22:22
الو10:20
حز38:16

یو5:8

22:22
الو10:20
حز38:16

یو5:8
23:22

الو20:19
تث7:20

23:22
الو20:19
تث7:20

28:22
خرو16:22

28:22
خرو16:22

468 تثنیه22

مسافرت،حیاتیبود.اماوقتیقوماسرائیلواردسرزمین 
بهعنوانیکقومدرآنجاساکنشدند، موعودشدندو
مقرراتفوقبههماناندازهکهدرسالهایسرگردانیمهم
بود،اهمیتداشت.پولسدرکولسیان5:3ـ8،برشدید
بودنقوانینحاکمبرروابطجنسیبرایایماندارانصحه
میگذارد،چونگناهانجنسیقدرتداردکهکلیسارا

ازهمبپاشدونابودسازد.گناهانیکهدرحوزهروابط
جنسیهستند،برخالفتصوربسیاری،تفننیبیضرردر
بینلذایذممنوعهنیست،بلکهبهشدتروابطراازهم
میپاشد.گناهانجنسیَجواحترام،اعتماد،وصداقترا
کهبرایازدواجیمستحکموامنیتفرزندانبسیاراساسی

است،بههممیریزدومتالشیمیسازد.



30هیچكسنبایدبازنپدرخودازدواجكند،زیراآنزنبهپدرویتعلق
دارد.

مکانمقدس

مردیكهبیضههایشلهشدهویاآلتتناسلیاشبریدهشدهباشد،23
نبایدداخلجماعتخداوندشود.2شخصحرامزادهوفرزنداناوتا

دهنسلنبایدواردجماعتخداوندشوند.
3ازقومعمونییاموآبیهیچكسواردجماعتخداوندنشودحتیبعداز
نسلدهم.4ایندستوربدانسبباستكهوقتیازمصربیرونآمدیداین
قومهابانانوآبازشمااستقبالنكردندوحتیبلعام،پسربعور،اهلفتور
راازبینالنهریناجیركردندتاشمارالعنتكند.5ولیخداوندبهبلعامگوش
نكردودرعوضچونشمارادوستداشتآنلعنترابهبركتتبدیل
نمود.6پسهرگزتازمانیكهزندههستیدنبایدباعمونیهاوموآبیهاصلح
كنیدوباآنهارابطةدوستیبرقرارنمایید.7ولیادومیهارادشمننشمارید،
زیرابرادرانشماهستند.مصریهارانیزدشمننشمارید،زیرازمانیدرمیان
ایشانزندگیمیكردید.8نسلسومادومیهاومصریهامیتوانندبهجماعت

خداوندداخلشوند.

اردوگاهها
ناپاكی نوع ازهر باید اردوگاههستند در مردانیكه زمانجنگ، 9و10در
دوریكنند.كسیكهبخاطرانزالشبانه،شرعًانجسمیشودبایدازاردوگاه
خارجگردد11وتاغروببیرونبماند.سپسخودراشسته،هنگامغروب
بازگردد.12مستراحهابایدبیروناردوگاهباشند.13هركسبایددربینابزار
خودوسیلهایبرایكندنزمینداشتهباشدوبعدازهربارقضایحاجت،
باآنگودالیحفركندومدفوعشرابپوشاند.14اردوگاهبایدپاکباشد،
چونخداونددرمیانشماقدممیزندتاشمارامحافظتفرمایدودشمنانتان
رامغلوبشماسازد.اگراوچیزناپسندیببیند،ممكناسترویخودرااز

شمابرگرداند.

قوانینگوناگون
15اگربردهایازنزداربابشفراركندنبایداورامجبوركنیدكهبرگردد.
16بگذاریددرهرشهریكهمایلاستدرمیانشمازندگیكندوبراوظلم

نكنید.
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17ازدختراناسرائیلیكسینبایدفاحشهشودوازپسراناسرائیلیكسینباید
لواطشود.18هیچگونههدیهایراكهازدرآمدیکفاحشهیایکلواطتهیهشده

باشدبهخانةخداوندنیاورید،چونهردودرنظرخداوندنفرتانگیزهستند.
19وقتیبهبرادراسرائیلیخودپول،غذایاهرچیزدیگریقرضمیدهید،ازاو
بهرهنگیرید.20ازیکغریبهمیتوانیدبهرهبگیرید،ولینهازیکاسرائیلی.
سرزمین وارد كه زمانی خدایتان خداوند، كنید رعایت را قانون این اگر

موعودشویدبهشمابركتخواهدداد.
كنید، تأخیر آن وفای در نباید میكنید نذر خداوند برای كه 21هنگامی
چونخداوندمیخواهدنذرهایخودرابموقعاداكنید.ادانكردننذر،گناه
انجام گناهی كنید، خودداری نذركردن از اگر 22)ولی میشود. محسوب
ندادهاید.(23بعدازاینكهنذركردیدبایددقتكنیدهرچهراكهگفتهایدادا

كنید،زیرابامیلخودبهخداوند،خدایتاننذركردهاید.
24ازانگورهایتاكستاندیگران،هرقدركهبخواهیدمیتوانیدبخورید،اما
ببرید.25همینطوروقتیداخلكشتزار باخود انگوردرظرفریخته نباید
همسایةخودمیشوید،میتوانیدبادستخودخوشههارابچینیدوبخورید،

ولیحقداسزدنندارید.

نباشد،و24 ازاوراضی بهعللی بازنی، ازازدواج اگرمردیپس
زن آن 2و سازد رها را او و دهد دستش به نوشته، طالقنامهای
دوبارهازدواجكند3وشوهردومینیزازاوراضینباشدواوراطالقدهد
یابمیرد،4آنگاهشوهراولشنمیتوانددوبارهبااوازدواجكند،زیراآنزن
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نشد،  گرفته نادیده خدا قانون در فحشا  18،17:23
شاید عملی چنین ممنوعیت بود. ممنوع اکیدًا بلکه
اسرائیل قوم برای اماشاید برسد، بهنظر بدیهی ما برای
آنها که دیگری مذهب هر تقریبًا نبود. بدیهی چندان
میشناختند،اینعملغیراخالقیرادرخودداشت.در
حقیقت،زناجزءتشکیلدهندهمراسمعبادتیبسیاریاز
بتپرستانبود.فحشاهدفاصلیخداراازایجادروابط
جنسیبهمسخرهمیگیرد.فحشاباروابطجنسیرایک
عملفیزیکیمنفردتلقیمیکندتاعملیمبتنیبرتعهد
نسبتبهدیگری.ارتباطجنسیخارجازمحدودهازدواج،
چارچوب در جنسی روابط میپاشد. هم از را روابط
ازدواج،اگربانگرشصحیحباآنبرخوردشود،میتواند
باعثتقویترابطهزنوشوهرشود.خداالزمدیدکه
بارهابهقوماسرائیلدرموردروابطجنسیخارجازحریم
ازدواجهشداردهد.مانیزامروزههنوزاحتیاجداریمکه

هشدارهایاورابشنویم؛بایددرموردروابطجنسیپیش
به وفاداری اهمیت و داد، هشدار جوانان به ازدواج از

ازدواجرانیزبهبزرگساالنگوشزدکرد.
ازطالقحمایت آیه1 میکنند فکر بسیاری  1:24ـ4
میکند،اماموضوعآیهاولایننیست.اینآیهفقطعملی
بدیهی داشت، اسرائیلوجود بنی میان در قبل از راکه
میشمارد.منظوراینآیهایننیستکهمردراتشویقبه
طالقدادنزنشازرویهوسیاهردلیلدیگریکند.
برایدرکروحکالم،بایدهرچهارآیهراباهمخواند.
طالقبرایطرفینازدواجعملیهمیشگیونهاییبود.زنو
شوهریکهطالقمیگرفتند،اگربعدازطالقرابطهزناشویی
تازهایباکسدیگریبرقرارمیکردند،نمیتوانستنددوباره
باهمازدواجکنند)4:24(.اینمحدودیتبرایجلوگیریاز
ازدواجهایمجددیصورتمیگرفتکهبهطورسرسریو

بعدازجداییاحمقانهازسرگرفتهمیشد.



باعث اینعمل و است متنفر ازدواجی ازچنین است.خداوند نجسشده
میشودزمینیكهخداوند،خدایتانبهشمادادهاستبهگناهآلودهشود.

یا و نمود احضار سربازی به نباید است كرده ازدواج تازه كه را 5مردی
مسئولیتهایبخصوصدیگریبهویمحولكرد،بلكهمدتیکسالدرخانة

خودآزادبماندوبازنشخوشباشد.
معاش امرار وسیلة چون است، قانون خالف آسیاب سنگ گرفتن 6گرو

صاحبشمیباشد.7اگركسییكیازبرادراناسرائیلیخودرابدزددوبااو
مثلبردهرفتاركندویااورابفروشد،اینآدمدزدبایدكشتهشودتاشرارت

ازمیانشماپاکگردد.
8هرگاهكسیبهمرضجذاممبتالشود،بایدبدقتآنچهراكهكاهنانبهاو
میگویندانجامدهد؛اوبایدازدستوراتیكهمنبهكاهناندادهامپیرویكند.
9بهخاطربیاوریدآنچهراكهخداوند،هنگامیكهازمصربیرونمیآمدید

بامریمكرد.
10اگربهكسیچیزیقرضمیدهیدنبایدبرایگرفتنگروبهخانهاشوارد
شوید.11بیرونخانهبایستیدتاصاحبخانهآنرابرایتانبیاورد.12و13اگر
آنمرد،فقیربوده،ردایشراكهدرآنمیخوابدبعنوانگروبهشمابدهد
نبایدتاروزبعد،پیشخودنگهداریدبلكههنگامغروبآفتابآنرابهاو
بازگردانیدتابتواندشبدرآنبخوابد.آنگاهاوبرایشمادعایخیرخواهد

كردوخداوند،خدایتانازشماراضیخواهدبود.
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اول  سال میبایست ازدواجکرده تازه زوجهای  5:24
قانون این زندگیمشترکرادرکنارهممیگذراندند.
برایجلوگیریازقرارگرفتنباربیشازحدبررابطهای
تازهوتثبیتنشدهوضعشدوتافرصتیبهزوججوانداده
شودکهقبلازرویاروییبامسؤولیتهایمتعدداجتماعی،
رشدکنندوتقویتیابند.باغبانقبلازآنکهنشاءکوچک
رادرمزرعهبکارد،اولآنرادرظرفکوچکیمیکارد
ومیگذاردتاریشهبگیرد.باحفظرابطهزناشوییدرمقابل
فشارهاوآشفتگیهایبسیاِربیرون،بهخصوصدرآغاز
ازدواج،بگذاریدروابطزناشوییتانرشدکندومستحکم
شود.ونبایدازتازهعروسودامادهاانتظاراتزیادداشت
یاآنهارازیرفشارگذاشت؛بایداجازهدادکهآنهاوقت

یاانرژیکافیبرایتثبیتپیوندخودداشتهباشند.
10:24ـ22خدادرسرتاسرعهدعتیقبهقومشفرموده
کهبافقراباعدالترفتارکنند.مردماغلببهناتوانان
واشخاصنازیبابهچشمافرادباطلنگاهمیکنند،حال
شرایط و ظلم قربانیان اغلب حقیقت در آنها که آن

موجودهستند.خدامیگویدکهمابایدبرایکمکبه
ایننیازمندانهرکاریکهمیتوانیم،انجامدهیم.عدالت
بهره گرفتن برای که نمیداد اجازه اسرائیل قوم به او
فشار کمبضاعت افراد بر بدهی سریع بازپرداخِت یا
بیاورند.درعوض،قوانیناوهرفرصتیرابهفقرامیداد
بهکسانی اوبرایکمک کهوضعخودرابهترکنند؛
کهنمیتوانستندتغییریدروضعخودبهوجودآورند،
مقرراتزیادیوضعکرد.هیچیکازماکاماًلازفقرا
مجزانیستیم.حاالکهزندگیمامتأثرازآنهااست،باید
سهمخودرادرداشتنرفتارمنصفانهباآنهااداکنیمو

مطمئنشویمکهاحتیاجاتآنهابرآوردهمیشود.
13،12:24اگرقوماسرائیلمیخواستندعدالتدرمورد
سودجویی دیگران از نمیبایست شود، انجام خودشان
کنند.هروقتکهماحقوققانونیخودرامیطلبیم،باید
بهفکرنیازهایطرفمقابلخودنیزباشیم.اگربخواهیم
عدالتدرمورددیگرانعملیشود،شایددریابیمکهبا

مانیزعادالنهتررفتارمیشود.



14و15هرگزبهیکكارگرروزمزدفقیرومحتاجظلمنكنید،چهاسرائیلیباشد
وچهغریبیكهدرشهرشمازندگیمیكند.مزدشراهرروزقبلازغروب
آفتاببهویپرداختكنید،چوناوفقیراستوچشمامیدشبهآنمزد
است.اگرچنیننكنید،ممكناستنزدخداوندازدستشمانالهكندواین

برایشماگناهمحسوبشود.
16پدراننبایدبسببگناهانپسرانشانكشتهشوند،ونهپسرانبسببگناهان

پدرانشان.هركسبایدبسببگناهخودشكشتهشود.
17باغریبانویتیمانبهعدالترفتاركنیدوهرگزلباسبیوهزنیرادرمقابل
قرضیكهبهاودادهایدگرونگیرید.18همیشهبهیادداشتهباشیدكهدرمصر
بردهبودیدوخداوند،خدایتانشمارانجاتداد.بههمیندلیلاستكهمن

ایندستوررابهشمامیدهم.
19اگرهنگامدروكردنمحصولفراموشكردیدیكیازبافههاراازمزرعه
بیاورید،برایبرداشتنآنبهمزرعهبازنگردید.آنرابرایغریبان،یتیمان
وبیوهزنانبگذاریدتاخداوند،خدایتاندسترنجشمارابركتدهد.20وقتی
كهمحصولزیتونخودراازدرختمیتكانیدشاخههارابرایباردومتكان
ندهید،بلكهباقیماندهرابرایغریبان،یتیمانوبیوهزنانبگذارید.21درمورد
انگورتاكستانتاننیزچنینعملكنید.دوبارهسراغتاكیكهانگورهایشرا
چیدهایدنروید،بلكهآنچهراكهازانگورهاباقیماندهاستبراینیازمندان
بگذارید.22یادتانباشدكهدرسرزمینمصربردهبودید.بههمینسبباست

كهمنایندستوررابهشمامیدهم.

هرگاهبیندونفرنزاعیدرگیردوآنهابهدادگاهبروند،دادگاه25
مجرم اگر كند. تبرئه را بیگناه و نماید محكوم را مجرم باید
مستحقشالقخوردنباشدبایدقاضیبهاودستوردهدكهدرازبكشدوبه
نسبتجرمیكهانجامدادهتاچهلضربهشالقبخورد؛ولینبایدبیشاز

چهلضربهشالقبزنیدمبادابرادرتاندرنظرشماخوارگردد.
4دهانگاوراهنگامیكهخرمنخردمیكندنبندید.
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از  بعد باجمعآوریخوشههاییکه 19:24ـ21روت
درودرمزرعهبوعزباقیمیماند،برایخودشونعومی
غذابهدستآورد)روت2:2(.چوناینقانونسالهابعد
اجداد از زنی شد،روتکه رعایت نیز آن نگارش از

مسیحبود،توانستخوراکپیداکند.
1:25ـ3درنگاهاول،اینآیهبرایامروزنامربوطبهنظر
تنبیه درباره را مهمی اصول دقیقتر نگاهی اما میرسد.
آشکارمیسازد.آیاشمامسؤولتنبیهیککودک،یک

شاگردیایککارمندهستید؟سهنکتهمهمبهشماکمک
خواهدکردتامسؤولیتخودراایفاکنید:)1(بالفاصلهبعد
ازارتکابجرم،تنبیهرابهاجرادرآورید؛)2(درجهتنبیه
بایدمنعکسکنندهوخامتجرمباشد؛و)3(درتنبیهافراط
نکنید.تنبیهیکهفوری،عادالنهومتعادلباشد،ضمنحفظ

شأنفردمتخلف،بههدفاصلیخودنیزدستمییابد.
4:25مقصوداینقانوندرعهدعتیقچیست؟ازگاوغالبًا
برایخردکردنخرمندرخرمنگاهاستفادهمیشد.حیوان



5هرگاهدوبرادرباهمدریکجاساكنباشندویكیازآنهابدونداشتن
پسریبمیرد،بیوهاشنبایدبافردیخارجازخانوادهازدواجكند،بلكهبرادر
شوهرشبایداورابهزنیبگیردوحقبرادرشوهریرابجاآورد.6نخستین
پسریكهازاینازدواجبدنیابیایدبایدبعنوانپسربرادرفوتشدهمحسوب
متوفی برادر اگر 7ولی نشود، فراموش اسرائیل از متوفی اسمآن تا گردد
راضیبهاینازدواجنباشد،آنگاهآنزنبایدنزدریشسفیدانشهربرود
وبهآنهابگوید:»برادرشوهرموظیفهاشرانسبتبهمنانجامنمیدهدو
نمیگذاردنامبرادرشدراسرائیلباقیبماند.«8سپسریشسفیدانشهرآن
مردرااحضاركرده،بااوصحبتكنند.اگراوبازراضیبهازدواجنشد،9زن
بیوهبایددرحضورریشسفیدانبطرفآنمردرفته،كفشاوراازپایش
درآوردوآبدهانبرصورتشبیاندازدوبگوید:»برمردیكهاجاقخانة
برادرشراروشننگهنمیدارداینچنینشود.«10وازآنپس،خاندانآنمرد

دراسرائیلبه»خاندانكفشكنده«معروفخواهدشد.
11اگردومردباهمنزاعكنندوهمسریكیازآنهابرایكمکبهشوهرش
مداخلهنموده،عورتمرددیگررابگیرد،12دستآنزنرابایدبدونترحم

قطعكرد.
اندازههایدرست ترازوهایدقیقو از باید معامالتخود 13و14و15دركلیة
زندگی میدهد شما به خدایتان خداوند، كه سرزمینی در تا كنید استفاده
طوالنیداشتهباشید.16تمامكسانیكهدرمعامالتكالهبرداریمیكنندمورد

نفرتخداوندمیباشند.
17هرگزنبایدكاریراكهمردمعمالیقهنگامبیرونآمدنازمصرباشما
كردندفراموشكنید.18بهیادداشتهباشیدكهایشانبدونترسازخداباشما
جنگیده،كسانیراكهدراثرضعفوخستگیعقبماندهبودندبههالكت
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رابامیلههاییبهسنگآسیاببزرگیمتصلمیکردند. 
وقتیحیواندورسنگآسیابحرکتمیکرد،گندمزیر
سمهایشلهمیشدودانهازسبوسجدامیگردید.همزمان،
سنگآسیابهمگندمراآردمیکرد.بستندهانگاو
مانعازخوردنحیوانبههنگامکارکردنمیشد.پولس
استفاده بهکسانی اشاره برای مثال این از درعهدجدید
کردکهدرخدماتمسیحیهستند)1قرنتیان10،9:9؛
1تیموتائوس18،17:5(.پولسبرایننکتهتأکیدداشت
کهکسانیراکهدرخدمتمسیحیفعالیتمیکنند،نباید
ازمزایایاینکارمحرومکرد؛یعنیکسانیکهدرکار
خدمتمسیحیمیباشند،بایدازحمایتمالیبرخوردار
معنا این به اگرکسیدرخدماتمسیحیاست، باشند.

نیستکهبایدحقاوراغیرمنصفانهپرداخت.اینآیه
کاربردکلینیزدارد:باکسانیکهبرایشماکارمیکنند،

باخساسترفتارنکنید.
5:25ـ10اینقانون،حقازدواجبرادرشوهرراتوصیف
میکند،یعنیازدواجبیوهزنبابرادرشوهرفوتشدهاش.
هدفازچنینازدواجی،تداومنامومیراِثمرِدفوتشده
قوم فرهنگ از مهمی جنبه خانوادگی پیوندهای بود.
اسرائیلبود.بهترینراهبرایزندهنگهداشتننامشخص،
ایجادنسلاست.اگربیوهزنیبافردیخارجازخانواده
ازدواجمیکرد،نسلشوهراولشازبینمیرفت.تامار
اینحقخودسخت احقاِق برای 38 فصل پیدایش در

تالشکرد.



رسانیدند.19بنابراینوقتیكهخداوند،خدایتاندرسرزمینموعودشمارااز
شرتمامیدشمنانتانخالصیبخشید،بایدنامعمالیقراازرویزمینمحوو

نابودكنید.هرگزاینرافراموشنكنید.

دعابهحضورخدا

كردید26 تصرف را آن شده، موعود سرزمین وارد اینكه از پس
زمین برداشتی محصول نوبر 2و3باید گزیدید، آنسكونت در و
خودرابهمكانیكهخداوندبعنوانعبادتگاهخودبرمیگزیندبیاوریدوبه
خداوندتقدیمكنید.آنرادرسبدگذارده،بهكاهنیكهسرخدمتاست
بدهیدوبگویید:»مناقرارمیكنمكهخداوند،خدایممرابهسرزمینیكهبه
پدرانماوعدهنمود،آوردهاست.«4سپسكاهنسبدراازدستشماگرفته،
آنراجلوقربانگاهخداوند،خدایتانبگذارد.5بعدشمادرحضورخداوند،
به بودندكه ارامیهایسرگردانی من »اجداد بگویید: اقراركرده، خدایتان
مصرپناهبردند.هرچندعدةآنهاكمبود،ولیدرمصرقومبزرگیشدند.
6مصریهابامابدرفتاریكردندومارابردةخودساختند.7مانزدخداوند،
خدایپدرانمانفریادبرآوردیموخداوندصدایماراشنیده،زحمتومشقت
ومشكالتمانرادید8وماراباقدرتعظیمخودازمصربیرونآورد.اودر
حضورمصریانمعجزاتیبزرگانجامداده،آنهارابهوحشتانداخت9وما
رابهسرزمینحاصلخیزیكهدرآنشیروعسلجاریاستآورد.10اكنون
ایخداوند،نگاهكن،مننمونهایازنوبراولینمحصوالتزمینیراكهبه
منعطاكردهایبرایتآوردهام.«سپسنمونهرادرحضورخداوند،خدای
خودگذارده،اوراپرستشكنید.11آنگاهبرویدوبسببتمامنعمتهاییكه
خدابهشماعطاكردهاستاوراشكركنیدوباخانوادةخودوباالویانو

غریبانیكهدرمیانشمازندگیمیكنند،شادینمایید.
12هرسهسالیکبار،سالمخصوصعشریهاست.درآنسالبایدتمام
بیوهزنانشهرتان عشریههایمحصولخودرابهالویان،غریبان،یتیمانو
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1:26ـ3عیدنوبرمحصوالت)الویان9:23ـ14(یادآور 
تمامکارهاییبودکهخدابرایقوماسرائیلکردهبود.
میبایست میرسیدند، موعود سرزمین به آنها وقتی
اعترافنامهمذکور ازحفظمیگفتند؛ را اعترافنامهای
بهشیوهایجدیدبازگوکنندهاینداستانبود:موجودیت
به یافتنآنهادرمقیاسیکوچکدرمصر،تبدیلآنها
تصاحب و فتح منظور به آنها سفر و قدرتمند، قومی

سرزمینیکهخدابهایشاندادهبود.
5:26ـ10مطابقرسمقوماسرائیل،هرکسملزمبود

کهتاریخچهاعمالخدادرمیانقومشراازحفظبگوید.
تاریخچهرابطهشماباخداچیست؟آیامیتوانیدواضح
وروشنودرچندکلمهبهطورمختصربگوییدکهخدا
برایشماچهکردهاست؟دوستیراپیداکنیدکهبتوانید
سفِرروحانیخودرابااودرمیانبگذارید.هریکبه
اینکار نقلکنید. برایدیگری را داستانخود نوبت
عالوهبراینکهشماراتشویقمیکندوبهشماروحیه
از مشخصی درک به که کرد خواهد کمک میدهد،

تاریخچهروحانیشخصیخوددستپیداکنید.



اعالم خدایتان خداوند، حضور در 13سپس شوند. سیر و بخورند تا بدهید
كنید:»ایخداوند،همانگونهكهامرفرمودیتمامعشریههایمرابهالویان،
غریبان،یتیمانوبیوهزناندادهاموازهیچكدامازقوانینتوسرپیچیننموده
آنهارافراموشنكردهام.14و15زمانیكهشرعًانجسبودمووقتیكهعزادار
بودم،دستبهعشریهنزدهاموچیزیازآنرابرایمردگانهدیهنكردهام.
ازتواطاعتكردهاموتماماحكامتورابجاآوردهام.ایخداوند،ازآسمان
كهجایگاهمقدستوستنظرانداخته،قومخوداسرائیلرابركتبده.این
سرزمینحاصلخیزرانیزكهطبقوعدهاتبهمادادهای،بركتعطافرما.«

حفظقوانینخدا
16امروزخداوند،خدایتانامرمیفرمایدكهتمامقوانیناورااطاعتكنید؛
پسشماباتمامیدلوجانآنهارابجاآورید.17امروزاقراركردهایدكه
اوخدایشماستوقولدادهایدازاوپیروینموده،احكامشرابجاآورید.
او خاص قوم شما كه است فرموده اعالم وعدهاش طبق امروز 18خداوند

هستیدوبایدتمامیقوانیناورااطاعتكنید.19اگراحكامشرابجاآورید
عزت، داد خواهد اجازه ساخته، بزرگتر دیگر قومهای همة از را شما او
احتراموشهرتبیابید؛امابرایكسباینعزتواحترامبایدقوممقدسی

برایاوباشید.

6-پاداشاطاعتوعواقبنااطاعتی
یادبودیبرایقوانینخدا

آنگاهموسیوریشسفیداناسرائیل،ایندستوراترانیزبهقوم27
دادندوازآنهاخواستندتاآنهارابجاآورند:

به یعنی موعود سرزمین به و كردید عبور اردن رود از كه 2و3و4»وقتی
سرزمینیكهشیروعسلدرآنجاریاسترسیدید،سنگهایبزرگیاز
آنطرف در یادبودی بنای بصورت را آنها و آورید بیرون رودخانه كف
رودخانهبركوهعیبالبرروییكدیگرقراردهید.رویسنگهاراباگچ
بپوشانیدوسپسقوانینخداوندرابرآنبنویسید.5و6درآنجایکقربانگاهبا
سنگهاینتراشیدهكهابزارآهنیبرآنهانخوردهباشدبرایخداوند،خدایتان
كنید. تقدیم آن بر خدایتان خداوند، برای سوختنی قربانیهای و بسازید
7قربانیهایسالمتیرانیزبررویآنذبحكرده،بخوریدودرهمانجادر
حضورخداوند،خدایتانشادیكنید.8كلیةاینقوانینراباخطخواناروی

بناییادبودبنویسید.«
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9آنگاهموسیبههمراهیكاهنانالویخطاببهتمامبنیاسرائیلگفت:»ای
اسرائیلبشنو!امروزتوقومخداوند،خدایتشدهای.10بنابراینبایدازخداوند،

خدایخودپیروینماییوقوانیناوراكهامروزبهتومیدهماطاعتكنی.«

الویانباصدایبلنددوازدهلعنترااعالممیکنند
11درهمانروزموسیایندستوررابهقوماسرائیلداد:

12پسازعبورازروداردن،قبایلشمعون،الوی،یهودا،یساكار،یوسفوبنیامین
بایدبررویكوهَجِرزیمبایستندوبركاترااعالمكنند13وقبایلرئوبین،جاد،
اشیر،زبولون،دانونفتالیبایدبركوهعیبالبایستندولعنتهارااعالمكنند.14آنگاه

الویهاكهدربینآنهاایستادهاندباصدایبلندبهتمامبنیاسرائیلبگویند:
15»لعنتخدابركسیكهبتیازسنگ،چوبیافلزبسازدومخفیانهآنرا

پرستشكند،زیراخداوندازبتپرستیمتنفراست.«
وتمامیقومبگویند:»آمین.«

16»لعنتخدابركسیكهنسبتبهپدرومادرشبیاحترامیكند.«
وتمامیقومبگویند:»آمین.«

17»لعنتخدابركسیكهمرزبینزمینخودشوهمسایهاشراتغییردهد.«
وتمامیقومبگویند:»آمین.«

18»لعنتخدابركسیكهشخصنابیناراازراه،منحرفكند.«
وتمامیقومبگویند:»آمین.«
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10،9:27موسیگفتکهچونقوماسرائیلدیگراکنون 
قومخداشدهاند،بایدشروعکنندبهاطاعتازفرامینخدا.
بایدتصمیم بیاوریم، ایمان بهخدا اگرماتصمیمداریم
ما اعمال پیرویکنیم. نیز او ازطریقهای بگیریمکه
نشانمیدهندکهایمانماعماًلبرچهچیزاستواراست.
خودرامحکبزنیدوازخودبپرسیدکهآیامردمقادرند

تشخیصبدهندکهشماعضویازخانوادهخداهستید.
15:27ـ26اینلعنتهادرواقعیکسلسلهسوگندبود
باگفتِن کهکاهنانآنهارابرزبانمیآوردندومردم
»آمین«قولمیدادندکهازاعمالنادرستدوریگزینند.
باگفتن بعد، بدهندو قوانینگوش به مردممیبایست
آمینیعنی»چنانکهگفتهشدبشود«،جواببدهند.بااین
کار،آنهامسؤولیتاعمالخودرابهگردنمیگرفتند.
بعضیاوقات،باخواندناینلعنتها،اینفکردرماایجاد
میشودکهخدابسیارخشناستومنتظراستتاکسی
اماما بهمجازاتبرساند. اورا تا ازپاخطاکند دست
نبایدبهاینمقرراتبهچشمتهدیدنگاهکنیم،بلکهباید
آنهارااخطارهاییدربارهحقایقسادهزندگیبدانیمکه

خداازرویمحبتخودبهمادادهاست.همانطورکه
مابهفرزندانمانهشدارمیدهیمکهازآتشیاخیابانهای
از میدهدکه ماهشدار به نیز کنند،خدا شلوغدوری
گناهپرهیزکنیم.ازقانونطبیعیدنیامیتوانیمبهروشنی
درککنیمکهکهخطانسبتبههمنوعیاخداعواقبت
ناگواریدارد.خداآنقدررحیماستکهاینحقیقترا
بهوضوحبهمامیگوید.الزماستکهسخنانمقتدراوکه
برخاستهازمحبتورحمتاواست،عواقبخطرناک
بیتوجهیبهخدایابدیکردنبههمنوعرابهماگوشزد
کند.اماخدامارابالعنتهایاعواقبآنبهحالخودمان
برکات لعنتها، این از بعد بالفاصله نمیگذارد. وا
بزرگیاپیامدهایمثبتیرامیبینیمکهدرنتیجهزندگی
خداپسندانهحاصلمیشود)1:28ـ14(.اینبرکاتانگیزه
بیشتریبرایاطاعتازقوانینخدابهمامیدهد.اگرچه
ممکناستهمهاینبرکاتدرطولزندگیمادراین
دنیاحاصلنشود،اماآنانکهازخدااطاعتمیکنند،آن
زمانکهخداآسمانوزمیننوینراپدیدآَوَرد،بهطور

کاملآنهاراخواهندچشید.



19»لعنتخدابركسیكهنسبتبهغریبان،یتیمانوبیوهزنانبیعدالتینماید.«
وتمامیقومبگویند:»آمین.«

20»لعنتخدابركسیكهبازنپدرشهمبسترشود،چونآنزنبهپدرش
تعلقدارد.«

وتمامیقومبگویند:»آمین.«
21»لعنتخدابركسیكهباحیوانیرابطةجنسیبرقراركند.«

وتمامیقومبگویند:»آمین.«
22»لعنتخدابركسیكهباخواهرخود،چهتنیوچهناتنی،همبسترشود.«

وتمامیقومبگویند:»آمین.«
23»لعنتخدابركسیكهبامادرزنخودهمبسترشود.«

وتمامیقومبگویند:»آمین.«
24»لعنتخدابركسیكهمخفیانهمرتكبقتلشود.«

وتمامیقومبگویند:»آمین.«
25»لعنتخدابركسیكهرشوهبگیردتافردبیگناهیرابهقتلبرساند.«

وتمامیقومبگویند:»آمین.«
26»لعنتخدابركسیكهقوانینودستوراتخدارااطاعتنكند.«

وتمامیقومبگویند:»آمین.«

برکاتیکهنتیجهاطاعتکردناست

اگرتمامفرامینخداوند،خدایتانراكهامروزبهشمامیدهمبدقت28
اطاعتكنید،خداوندشماراقویترینقومدنیاخواهدساخت2-6و

اینبركاترانصیبشماخواهدگردانید:
شهرومزرعهتانرابركتخواهدداد.فرزندانزیاد،محصوالتفراوانو
گلهورمةبسیاربهشماخواهدبخشید،ومیوهونانتانرابركتخواهدداد.

خداوندشمارادرهمةكارهایتانبركتخواهدداد.
7خداوند،دشمنانتانرادرمقابلشماشكستخواهدداد.آنهاازیکسوعلیه

شمابیرونخواهندآمد،ولیدربرابرشمابههفتسوپراكندهخواهندشد.
8خداوندحاصلدسترنجشمارابركتخواهددادوانبارهایتانراازغلهپر

خواهدساخت.اوشمارادرسرزمینیكهبهشمامیدهدبركتخواهدداد.
9اگراوامرخداوند،خدایخودرااطاعتكنیدودرراهاوگامبردارید،او
نیزچنانكهوعدهدادهاستشماراقوممقدسخودخواهدساخت.10آنگاه
تمامیمردمجهانخواهنددیدكهشماقومخاصخداوندهستیدوازشما

خواهندترسید.
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11خداونددرسرزمینموعودنعمتهایفراوانبهشماخواهدبخشیدیعنی

را آسمان روزنههای 12او فراوان. محصول و زیاد گلههای بسیار، فرزندان
گشوده،بارانرابهموقعخواهدفرستادوشمارادرهمةكارهایتانبركت
خواهدداد.بهقومهایزیادیقرضخواهیدداد،ولیازآنانقرضنخواهید
گرفت.13چنانچهفقطگوشفراداده،دستوراتخداوند،خدایتانراكهامروز
بهشمامیدهماطاعتكنید،اوشمارابرترازدیگرانخواهدساخت.14پس
مواظبباشیدكهازقوانینیكهبهشمادادهامبههیچوجهسرپیچینكنیدو

هرگزخدایاندیگرراعبادتوپیرویننمایید.

لعنتهاییکهنتیجهنااطاعتیاست
شما به امروز كه را قوانینی و ندهید خدایتانگوش خداوند، به 15-19اگر

میدهماطاعتنكنیدآنوقتتماماینلعنتهابرسرشماخواهدآمد:
خداوندشهرومزرعهتانرالعنتخواهدكرد.اومیوهونانتانرالعنتخواهد
كردوبهشما،فرزندانومحصوالتوگلهورمةكمخواهدداد.خداوند،شما

رادرهركاریكهبكنیدلعنتخواهدكرد.
20اگرشرارتورزیده،خداراترکكنید،خداوندنیزدرهمةكارهایتانشما
رابهمصیبتواضطرابوناكامیدچارخواهدكردتابكلیازمیانبروید.
21آنقدربیماریدربینشماخواهدفرستادتاازرویزمینیكهبزودیآن
راتصرفمیكنیدمحوونابودشوید.22اوشماراگرفتاربیماریهایمهلک
تا فرستاد خواهد سوزان باد و وخشكسالی كرد خواهد التهاب و تب و
محصولتانراازبینببرند.تمامیاینبالهاآنقدرشمارادنبالخواهندكرد
تانابودشوید.23بارانازآسماننخواهدباریدوزمیِنزیرپایتانچونآهن،
خشکخواهدبود.24عوضباران،خداوندطوفانخاکوشنخواهدفرستاد

وشماراهالکخواهدكرد.
25خداوند،شمارادرمقابلدشمنانتانشكستخواهدداد.ازیکسوعلیهآنها

بیرونخواهیدآمد،ولیدربرابرایشانبههفتسوپراكندهخواهیدشدو
همةقومهایرویزمینبادیدنوضعاسفناکشماهراسانخواهندگردید.
26اجسادتانخوراکپرندگانوحیواناتوحشیخواهدشدوكسینخواهد
بودكهآنهارابراند.27خداوندهماندملیراكهبرمصریانآوردبرشما
خواهدفرستاد.اوبدنهایشمارابهزخمهایگوناگونمبتالخواهدكردتا
خودرابخارانیدوعالجینداشتهباشید.28خداوند،دیوانگی،كوریوپریشانی
برشمامستولیخواهدكرد.29درروشناییآفتابمثلنابیناییكهدرتاریكی
بهسختیراهخودراپیدامیكند،كوركورانهراهخواهیدرفت.درهیچكاری
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موفقنخواهیدبود.دایمموردظلمدیگرانواقعشده،اموالتانچپاولخواهد
گردید.هیچكسبهدادتاننخواهدرسید.

30شخصدیگریبانامزدتانازدواجخواهدكردودرخانهایكهبنامیكنید
كردهاید غرس كه را تاكستانی میوة كرد. خواهد زندگی دیگری كس
دیگرانخواهندخورد31وگاوهایتانرادربرابرچشمانتانسرخواهندبرید،
ولیحتییکتكهازگوشتآنهارانخواهیدخورد.االغهایتانراپیشروی
شمابهغارتخواهندبرد.گوسفندانتانبهدشمنانتاندادهخواهندشدوكسی
نخواهدبودكهبهدادشمابرسد.32پسرانودخترانتانرادربرابرچشمانتان
بهبردگیخواهندبردودلهایتاندراشتیاقدیدنآنهاخونخواهدشد،ولی
كاریازدستتانبرنخواهدآمد.33قومیبیگانهكهحتیاسمشراهمنشنیدهاید
محصوالتیراكهباهزارزحمتكاشتهاید،خواهندخورد.همیشهزیرظلم
وستمخواهیدبود.34بادیدنوضعناگواراطرافخوددیوانهخواهیدشد.

35خداوند،شماراازسرتاپابهدملهایالتیامناپذیرمبتالخواهدكرد.

36خداوند،شماوپادشاهیراكهبرمیگزینیدنزدقومیكهنهشماونهاجدادتان

میشناختیدتبعیدخواهدكرد.درآنجاخدایانچوبیوسنگیراپرستشخواهید
نمود.37خداوند،شمارادرمیانقومهاپراكندهخواهدساختومردمبادیدن
وضعتانهراسانخواهندشدوشمادرمیانقومهارسواوانگشتنماخواهیدبود.

38بسیارخواهیدكاشت،ولیاندکخواهیددروید،چونملخهامحصوالتتانرا
خواهندخورد.39تاكستانهاغرسكرده،ازآنهامراقبتخواهیدنمود،ولیاز
انگورآنهانخواهیدخوردوازشرابآنهانخواهیدنوشید،زیراكرم،درختان
راازبینخواهدبرد.40درهمهجادرختانزیتونخواهندرویید،ولیازآنها
روغنیبدستنخواهیدآورد،چونمیوهشانقبلازرسیدنخواهدریخت.
41پسرانودخترانخواهیدداشت،اماآنهاراازدستشماخواهندربودوبه
اسارتخواهندبرد.42ملخها،درختهاومحصوالتشمارانابودخواهندكرد.
43غریبانیكهدرمیانشمازندگیمیكنندروزبروزثروتمندترخواهندشدو
شماروزبروزفقیرتر.44آنهابهشماقرضخواهندداد،نهشمابهآنها.ایشان

اربابخواهندشدوشمانوكر.
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34:28یکیازلعنتهاییکهشاملحالکسانیمیشد 
کهخداراردمیکردند،اینبودکهآنهابادیدنوضع
ناگواراطرافخوددیوانهمیگشتند.آیاتابهحالاحساس
کردهایدکهاگریکمورددیگرازتجاوز،بچهدزدی،
قتلیاجنگبهگوشتانبرسد،دیوانهخواهیدشد؟بیشتر
شرارتدنیانتیجهکوتاهیمردمدرشناختوخدمتخدا
است.وقتیخبرهایبدرامیشنوید،مانندبیایمانانکه

امیدیبهآیندهندارند،عاجزانهبهنالهنیفتید.بهخودتان
یادآوریکنیدکهعلیرغمهمهاینچیزها،خداکنترل
نهاییرابهدستدارد؛مسیحروزیبازخواهدگشتتا

همهچیزرااصالحکند.
36:28اینپیشگوییزمانیتحققیافتکهآشوریها
وبابلیها،قوماسرائیلرابهسرزمینهایخودبهاسارت

بردند)2پادشاهان23:17؛11:25(.



45تمامیاینلعنتهابرسرتانخواهدآمدتانابودشوید،زیرانخواستیدازخداوند،
خدایتاناطاعتكنیدوازدستوراتشپیروینمایید.46همةاینبالیاكهدامنگیر
شماوفرزندانتانمیشود،درسعبرتیبرایدیگرانخواهدبود.47چوندرزمان
فراوانی،خداوندراباشادیوخوشیخدمتنكردید،48پساودشمنانتانرابر
شمامسلطخواهدكردتادرگرسنگیوتشنگی،برهنگیوبیچارگی،آنهارا

بندگینمایید.یوغیآهنینبرگردنشماخواهدبودتاوقتیكهنابودشوید.
49خداوندقومیراازدوردستهابهسراغتانخواهدفرستاد،قومیكهزبانشان

رانمیفهمید.ایشانمثلعقاببرشمافرودخواهندآمد.50اینقومدرندهخو،
نهبهپیرانشمارحمخواهندكردونهبهجوانانتان.51آنهاگلهومحصولتان
راخواهندخوردوشماازگرسنگیخواهیدمرد.نهغلهایبرایشماباقی
خواهدماند،نهشرابتازهایونهروغنزیتونی،نهگوسالهایونهبرهای.
بلندآنها 52تمامشهرهایتانرامحاصرهخواهندكردودیوارهایمحكمو
رافروخواهندریخت،هماندیوارهاییكهفكرمیكردیدازشماحفاظت
و پسران گوشت حتی محاصره، سخت روزهای آن 53در كرد. خواهند
دخترانتانراهمخواهیدخورد.54نجیبترینودلسوزترینمرد،حتیبهبرادر
خودوزنمحبوبخویشوبچههایشكههنوززندههستندترحمنخواهد
كرد،55وازدادنقطعهایازگوشتیكهمیخوردیعنیگوشتفرزندانش
امتناعخواهدكرد،چونبخاطرمحاصرةشهرچیزیبرایخوردن بهآنها
ندارد.56و57ظریفترینولطیفترینزنكهرغبتنمیكردحتینوکپایش
رابهزمینبگذارد،حاضرنخواهدبودازآنچهمیخوردبهشوهروفرزندان
محبوبشبدهد.جفتنوزادوكودكیراكهتازهبدنیاآورده،ازایشانمخفی
خواهدساختتاخودشبهتنهاییآنهارابخورد.چنینخواهدبودوحشت

گرسنگیوپریشانیدرزمانیكهدشمنان،شمارامحاصرهكنند.
58و59اگرازاطاعتكلیةقوانینیكهدراینكتابنوشتهشدهسرپیچیكنیدو
ازاحترامگذاشتنبهناممجیدومهیبخداوند،خدایتانامتناعورزید،آنگاه
خداوندبرشماوفرزندانتانبالهایسختوامراضغیرقابلعالجخواهد
فرستاد.60خداوند،شمارابهتمامامراضیكهدرمصرازآنهامیترسیدید
دچارخواهدكردوعالجینخواهدبود.61خداوندهرگونهبیماریوبالیی
راكهوجوددارد،حتیآنهاییراكهدراینكتاباسمیازآنهابردهنشده
بهسراغشماخواهدفرستادتانابودشوید.62اگرچهقباًلبهاندازةستارگان
آسمان،بیشماربودید،تعدادكمیازشماباقیخواهندماند،زیراازخداوند،

خدایتاناطاعتنكردید.
افزودنشماشادیكردهاست، احسانكردنو از 63همانطوركهخداوند
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همانگونهنیزدرآنوقتازنابودكردنشماخوشحالخواهدشدوشمااز
سرزمینیكهتصرفمیكنیدریشهكنخواهیدگشت.64خداوند،شمارادر
میانتمامیملتهاازیکگوشةعالمتاگوشةدیگرپراكندهخواهدساخت.
پرستش پدرانتان، نه و میشناختید خود نه كه را دیگر خدایان آنجا در
خواهیدكرد،خدایانیكهازچوبوسنگساختهشدهاند.65درمیانآن
و لرزان دلهایی شما به بلكهخداوند دید، نخواهید را آرامش قومهاروی
چشمانیگریانوافكاریپریشانخواهدداد.66زندگیشمادائمدرخطر
خواهدبود،شبوروزتانباترسسپریخواهدشدوامیدیبرایدیدن
روشناییصبحنخواهیدداشت.67بخاطرآنچهكهمیبینید،ترسووحشت
وجودشمارافراخواهدگرفت.صبحگاهانخواهیدگفت:»ایكاششب
میشد!«وشامگاهان:»ایكاشصبحمیشد!«68خداوند،شماراباكشتیبه
مصرخواهدفرستادهرچندقباًلگفتهبودمكههرگزدیگرمصررانخواهید
دید.درآنجاحاضرخواهیدشدحتیخودرابهبردگیدشمنانتانبفروشید،

اماخریدارینخواهیدداشت.

ج-دعوتبرایسرسپردگیبهخدا:
سخنرانیسومموسی)1:29تا20:30(

موسیبعدازمرورشریعتوقوانینخدا،مردمرادعوتبهسرسپردنبهخداکرده،
ایشانراترغیبمیکندکهعهدیراکهقباًلباخدابستهبودند،گرامیبدارند.دانستن

کالمخداکافینیست؛بایدازآناطاعتنیزبکنیم.

موسیعهدخداراازنوبیانمیکند

ایناستشرایطعهدیكهخداونددرسرزمینموآبتوسطموسی29
باقوماسرائیلبست.اینعهدغیرازعهدیبودكهقباًلدركوه
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64:28وقتیمملکتاسرائیلشمالیشکستخوردو 
بردند)722ق.م(و اسارت به را آشوریهاساکنانآن
ساکنینیهودیهنیزبهبابلبهاسارتبردهشدند)586ق.م(،
اینهشدارشدیدبهطرزغمانگیزیبهحقیقتپیوست.بعدها
درسال70م،بسیاریازیهودیاندراثرستمرومیهامجبور

بهفرارازموطنخودشدند.
اسرائیل قوم قبل،درکوهسینا،خداو 40سال 1:29
با 19و20(. فصلهای )خروج بستند یکدیگر با عهدی
بود یافته تشکیل متعددی بخشهای از عهد این اینکه
)کتابهایخروج،الویانواعدادرابخوانید(،اماهدف
قوم به دریکجملهخالصهکرد:خدا میتوان را آن

اسرائیلوعدهدادکهایشانراتبدیلبهملتیسازدکه
بشناسند؛ را خدا آنها طریق از بتوانند دنیا ملل سایر
بنیاسرائیل حال شامل عهد این از که بود برکتی این
بدارندو نیزقولدادندخدارادوست ایشان میگشت.
ازاواطاعتکنندتابرکاتمادیوروحانیرادریافت
نمایند.اینجاموسیاینعهدرامرورمیکند.خداهنوز
سهمیراکهدراینعهدداشت،ایفامیکرد)وهمیشه
ایفاخواهدکرد(؛اماقوماسرائیلسهمخودرافراموش
میکردند.موسیآنعهدرادوبارهبیانکردتابهمردم
هشداردهدکهاگرسهمیراکهدرآنپیمانداشتندایفا

نکنند،متحملمجازاتشدیدیخواهندشد.



حوریببستهشدهبود.2و3موسیتمامبنیاسرائیلرااحضاركردوسخنانزیر
رابهایشانگفت:

شماباچشمانخودبالهاییراكهخداوندبرسرفرعونودرباریانشآورد،
دیدیدوشاهدمعجزاتعظیمخداونددرسراسرمصربودید.4ولیتاامروز
خداونددلهاییكهبفهمندوچشمانیكهببینندوگوشهاییكهبشنوندبهشما
ندادهاست.5خداوندچهلسالشمارادربیابانهدایتكرد.دراینمدتنه
لباسهایتانكهنهشدونهكفشهایتانپارهگشت.6هرچندنانیبرایخوردن
وشرابیبراینوشیدننداشتید،اماخداوندروزیشمارامیرساندتابهشما

بفهماندكهاوخدایشماست.
7زمانیكهبهاینجارسیدیمسیحون)پادشاهسرزمینحشبون(وعوج)پادشاه
سرزمینباشان(بامابهجنگبرخاستند،ولیماایشانراشكستدادیم8و
سرزمینشانراگرفتیموبهقبیلههایرئوبین،جادونصفقبیلةمنسیدادیم.

9شرایطاینعهدرااطاعتكنیدتادرتمامكارهایتانموفقباشید.10همگی
شمایعنیرهبران،ریشسفیدان،مردانقوم11همراهباكودكانوهمسرانتان
وغریبانیكهدربینشمازندگیمیكنندیعنیكسانیكههیزممیشكنند
وبرایتانآبمیآورندامروزدرحضورخداوند،خدایتانایستادهاید.12اینجا
ایستادهایدتابهعهدیكهخداوند،خدایتانامروزباشمامیبنددواردشوید.
بعنوانقومخودتأییدكندوخدایشما 13امروزخداوندمیخواهدشمارا
باشد،همانطوركهبهشماوبهپدرانتان،ابراهیمواسحاقویعقوبوعدهداد.
14و15اینپیمانتنهاباشماكهامروزدرحضورشایستادهایدبستهنمیشود

بلكهباتمامنسلهایآیندةاسرائیلنیزبستهمیشود.
و میكردیم زندگی مصر سرزمین در چگونه كه میآورید یاد به 16یقینًا
بتهای ازمیانقومهایدیگرگذشتیم.17شما ازآنجاچطور پسازخروج
قبیحآنسرزمینهارادیدیدكهازچوبوسنگونقرهوطالساختهشده
بودند.18امروزدرمیانشمامردیازن،خاندانیاقبیلهاینباشدكهازخداوند،
خدایمانبرگرددوبخواهداینخدایانرابپرستدوبااینكار،بتدریجقوم

رامسمومكند.
19كسیدرمیانشمانباشدكهپسازشنیدناینهشدارها،آنهاراسرسری
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از  یاگروهی فرد اگر دادکه موسیهشدار  18:29
همچون کار این شود، روگردان خدا از اسرائیل قوم
بذریاستکهکاشتهمیشودومیوهتلخیبهبارخواهد
دهیم انجام را کاری میگیریم تصمیم ما وقتی آورد.
که میکاریم را شرارتی تخم است، خطا میدانیم که
خارجازکنترل،شروعبهرشدمیکندوعاقبتاندوه

ودردرابهبارمیآورد.امامامیتوانیمازریشهگرفتن
اینبذرهایگناهجلوگیریکنیم.بدینترتیبکهاگر
دیگران و خدا به فورًا را آن کردهاید، خطایی کار
اعترافکنید.اگراینبذرهیچوقتخاکخوبیبرای
نخواهد بهبار تلخ میوه هرگز نکند، پیدا کردن رشد

آورد.



بگیردوفكركنداگربهراههایگستاخانةخودادامهدهدصدمهاینخواهد
سر از خداوند 20چون كرد؛ خواهد نابود را شما همگی او كار این دید.
تقصیراتاونمیگذردبلكهخشموغیرتشبرضدآنشخصشعلهورخواهد
شدوتماملعنتهاییكهدراینكتابنوشتهشدهبرسراوفرودخواهدآمد
وخداونداسماوراازرویزمینمحوخواهدكرد.21خداونداوراازتمامی
قبیلههایاسرائیلجداخواهدنمودوكلیةلعنتهاییراكهدراینكتاب
ذكرشده،برسراونازلخواهدكرد.22آنگاهفرزندانشماونسلهایآینده
وغریبانیكهازكشورهایدوردستازسرزمینشماعبوركنند،بالهاو
بیماریهاییراكهخداوندبراینسرزمیننازلكردهاستخواهنددید.23آنها
خواهنددیدكهتمامزمین،شورهزاریاستخشکوسوزانكهدرآننه
چیزیكاشتهمیشودونهچیزیمیروید.سرزمینتاندرستمثلسدومو
عمورهوادمهوصبوئیمخواهدبودكهخداونددرخشمخودآنهاراویران
كرد.24قومهاخواهندپرسید:»چراخداوندبااینسرزمینچنینكردهاست؟
دلیلاینخشمبیاماناوچهبودهاست؟«25درجوابایشانگفتهخواهدشد:
»چونمردماینسرزمینعهدیراكههنگامخروجازمصرخداوند،خدای
پدرانشانباایشانبستهبود،شكستند.26ایشانبهپرستشخدایانیپرداختند
كهآنهاراقباًلنمیشناختندوخداوند،پرستشآنهارامنعكردهبود.27پس
خشمخداوندعلیهاینسرزمینافروختهشدوكلیةلعنتهایاوكهدراین
كتابنوشتهشده،برسرشانفروریخت.28خداوندباخشموغضبشدید
خود،ایشانراازسرزمینشانریشهكنساختوآنهارابهسرزمیندیگری

راندكهتاامروزدرآنجازندگیمیكنند.«
29اسراریهستكهخداوند،خدایمانبرماكشفنفرمودهاست،امااوقوانین

خودرابرماوفرزندانمانآشكارنمودهاستتاآنهارااطاعتكنیم.

بازگشتبهسویخداوند

هنگامیكهتماماینبركتهاولعنتهااتفاقبیافتدوشمادرمیان30
قومهایبیگانهایكهخداوند،خدایتانشمارابهآنجاراندهاست
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29:29اموریهستکهخدابرآنشدهکهآنهارابرای 
ماآشکارنسازد،شایدبهایندالیل:)1(ذهنمحدودما
نمیتواندبعضیازجنبههاینامحدودجهانمخلوقخدارا
درککند؛)2(دانستنبعضیچیزهاضرورتیبرایما
ندارد؛)3(ازآنجاکهخدانامحدودودانایمطلقاست،
واضحاستکهدانستنهرکاریکهاومیکندبرایما
خدا گرچه که میدهد نشان آیه این است. غیرممکن
بدانیم او از بایددربارهاطاعتکردن هرچیزیراکه

بهمانگفتهاست،اماآنقدرگفتهاستکهبرایاطاعت
کردنازاوکافیباشد.بنابراین،نااطاعتیعملیاستاز
رویاراده،نهازعدمشناخت.ازکالمخدابهقدرکافی
میفهمیمکهچهکاربایدانجامدهیم.قدمبعدیایناست

کهاطاعتکنیموآنکارهاراانجامدهیم.
انبیا نوشتههای در بارها 1ـ6 آیات مضمون  1:30ـ6
تکرارشدهاست.باآنکهقوماسرائیلمیبایستبهخاطر
گناهانشانمجازاتشده،اسیرشوندوبهسرزمینهایدور



سخنانمرابهیادبیاورید2وبسویخداوند،خدایتانبازگشتنماییدوشماو
فرزندانتانباتمامیدلفرامینیراكهامروزبهشمادادماطاعتكنید،3آنگاه
خداوند،خدایتانشماراازاسارتنجاتخواهدداد.اوبرشماترحمخواهد
كردوشماراازبینتمامقومهاییكهشمارادرآنهاپراكندهكردهاست
جمعخواهدنمود.4اگردردورتریننقاطدنیاهمباشیداوشماراجمعمیكند
5وبهسرزمیننیاكانتانبازمیگرداندتادوبارهمالکآنشوید.اوبهشما
بركتداده،بیشازپیششماراخواهدافزود.6اودلهایشماوفرزندانتانرا
پاکخواهدكردتاخداوند،خدایتانراباتمامیدلوجاندوستبداریدو

درآنسرزمینزندهبمانید.

انتخابمرگیازندگی
7و8اگربسویخداوندبازگشتنماییدوهمةفرامینیراكهمنامروزبهشما
میدهماطاعتكنیدخداوند،خدایتاننیزهمةاینلعنتهارامتوجةدشمنانتان
شما خدایتان 9خداوند، كرد. خواهد میرسانند آزار شما به كه كسانی و
رادرتمامكارهایتانبركتخواهددادوبهشمافرزندانبسیاروگلهو
محصولفراوانعطاخواهدكرد،چونخداوندباردیگرازشماراضیخواهد
شد،همچنانكهازپدرانشماراضیبود.10پسفرامینیراكهدراینكتاب
قانوننوشتهشده،اطاعتكنیدوباتمامیدلوجانبسویخداوند،خدایتان
ازتواناییودسترسشما اینفرامین،خارج از نمایید.11اطاعت بازگشت
نیست.12و13چوناینقوانیندرآسماننیستكهكسینتواندآنهاراپایین
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4:30
اش6،5:43؛20:48؛

11:62

4:30
اش6،5:43؛20:48؛

11:62
5:30

تث17:13
ار14:29؛3:30

5:30
تث17:13

ار14:29؛3:30

7:30
خرو22:23

تث19:25؛7:28؛2:30

7:30
خرو22:23

تث19:25؛7:28؛2:30

9:30
تث10:15؛9:29

9:30
تث10:15؛9:29

10:30
تث29:4
حز21:18

10:30
تث29:4
حز21:18
11:30ـ14
اش19:45

روم25:16ـ27
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تبعیدگردند،اماخدایکروزاجازهخواهددادبهزادگاه 
خودبازگردند.وقتیقوماسرائیلبعداز70سالاسارت
تا پیشگویی این گشتند، باز خود سرزمین به بابل در
اندازهایبهتحققپیوست)عزرافصلهای1و2(.امااین
پیشگوییدربازگشتعیسیمسیحدرآخرعالمبهطور
ایمانداران، همه آنگاه پیوست. خواهد بهتحقق کامل
جمع جا یک دنیا نقاط تمام از غیریهودی، و یهودی

خواهندشدتامسیحرادرپادشاهینوینشبپرستند.
1:30ـ6موسیبهعبرانیانگفتکهاگربخواهندبهسوی
خدابازگردند،اوایشانراخواهدپذیرفت.رحمتخدا
باورنکردنیاست.رحمتاوفراترازآنچیزیاستکه
بتوانتصورشراکرد.حتیاگریهودیانعمدًاازاودور
میشدندوزندگیخودراتباهمیساختند،بازخداآنانرا
بهسویخودبازمیگرداند.خدامیخواهدماراببخشدو
همچنینمارابهسویخودشبازگرداند.گویابعضیاز
مردمتاوقتیکهتمامزندگیشاننابودنشود،اینرادر

نخواهندیافت.آنگاهرنجودرد،چشمانشانرابهروی
چیزهاییکهخداهمیشهمیگفتهاست،بازمیکند.آیا
گناهشماراازخداجداکردهاست؟اگرچنیناست،این
آیهبهشمااطمینانمیدهدکههرچقدرهمکهازخدا
افتادهباشید،خدامیتواندهمهچیزراازنوشروع دور

کند،بهشرطاینکهبهسویاوبازگردید.
11:30ـ14خدایادآوریمیکندکهقوانینشآنقدرسخت
نیستندکهنتوانآنهارابهجاآورد؛اومارافرامیخواندتا
ازفرامینشاطاعتکنیم.آیاتابهحالگفتهایدکهاگر
اطاعتمیکردید؟ او از میخواهد، میدانستیدخداچه
آیاتابهحالشکایتکردهایدکهاطاعتکردنبرای
انسانبیشازحدسختاست؟اینهابهانههاییهستندغیر
قابلقبول.احکامخدادرکتابمقدسنوشتهشدهودر
دسترسهمهقراردارد.اطاعتکردنازآنهامنطقیو
معقولومفیداست.سختترینقسمِتاطاعتکردناز

قوانینخدا،تصمیمگرفتنبرایاطاعتاست.



بیاوردتاآنهارابشنویدواطاعتكنیدودرماورایدریاهاهمنیستكه
بگویید:»چهكسیمیتواندبهآنجارفته،آنهارابرایمابیاوردتاآنهارا
بشنویمواطاعتكنیم؟«14اینقوانینبهشمابسیارنزدیكند.آنهادردلهاو

برلبهایتانهستندتابتوانیدآنهارااطاعتكنید.
15منامروزمرگوزندگی،بدیوخوبیرادربرابرشماقراردادهامتایكی
رابرگزینید.16منامروزبهشمادستوردادهامكهخداوند،خدایتانرادوست
داشتهدرراهاوگامبرداریدوقوانیناورانگاهداریدتازندهمانده،قومی
بهشمادرسرزمینیكهتصرفخواهید بزرگبشویدوخداوند،خدایتان
كرد،بركتبدهد.17ولیاگرگوشندهیدواطاعتنكنیدوبدنبالخدایان
اعالم شما به امروز همین اینصورت 18در بپرستید، را آنها و بروید دیگر
میكنمكهیقینًانابودخواهیدشدودرسرزمینیكهتصرفمیكنید،عمری

طوالنینخواهیدداشت.
19زمینوآسمانراشاهدمیگیرمكهامروززندگیومرگ،بركتولعنت
رادربرابرشماقراردادهام.زندگیراانتخابكنیدتاشماوفرزندانتانزنده
بمانید.20خداوند،خدایتانرادوستداشته،ازاواطاعتكنیدوبهاوبچسبید،
زیرااوزندگیشماستوبهشماوفرزندانتاندرسرزمینیكهبهپدرانتان
ابراهیمواسحاقویعقوبوعدهدادهاست،عمریطوالنیعطاخواهدفرمود.

د-تغییررهبری:واپسینروزهایزندگیموسی)1:31تا12:34(
موسیکهمیدانستواپسینروزهایزندگیخودرامیگذراند،سفارشهاییبهیوشع
میکند،وقوانینخدارابهشکلدائمیاشثبتمینماید،وسرودویژهایرابهقوم
اسرائیلتعلیممیدهد.بهاینترتیب،موسیمردمرابرایرحلتشآمادهمیسازد.به
همینشکل،مانبایدبگذاریمدیگرانبرایرشدروحانیشانبهمامتکیشوند،بلکهبه

آنهاکمککنیمکهبهخدامتکیباشند.

موسیرهبریرابهیوشعمیسپارد

موسیدرادامةسخنانخودبهقوماسرائیلچنینگفت:»مناكنون31
نیستمشمارارهبریكنم. صدوبیستسالدارمودیگرقادر
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16:30
تث1:4؛5:6؛6:30
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19:30
تث26:4؛28:31؛1:32

اش2:1

19:30
تث26:4؛28:31؛1:32
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20:30
تث20:10؛4:13

یوش5:22

20:30
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یوش5:22
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تث37:1؛7:34
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تث37:1؛7:34
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20،19:30موسیتمامکارهاییراکهخدابرایقوم
اسرائیلکردهبود،بهیادایشانآورد.اوازآنهادعوت
کردکهاطاعتازخداراانتخابکنندوبدینسانپیوسته
طعمبرکاتاورابچشند.خداارادهاشرابرهیچکس
تحمیلنخواهدکرد.اوبهمااجازهمیدهدکهخودمان

تصمیمبگیریمکهازاوپیرویکنیمیااوراردنماییم.
امامرگوزندگیمابهاینتصمیمبستهاست.خداازما
میخواهدکهبراینامرواقفباشیم،چوناودوستدارد
همهمازندگیراانتخابکنیم.درهرشرایطیاززندگی

کهباشیم،بایدهرروزتصمیمخودراتجدیدکنیم.



خداوندبهمنگفتهاستازروداردنعبورنخواهمكرد.3خودخداوندشما
رارهبریخواهدنمودوقومهاییراكهدرآنجازندگیمیكنندنابودخواهد
كردوشماسرزمینایشانرابهتصرفخوددرخواهیدآورد.طبقفرمان
خداوند،یوشعرهبرشماخواهدبود.4خداوندهمانطوركهسیحونوعوج،
پادشاهاناموریراهالکساخته،سرزمینشانراویراننمود،قومهاییرانیز
كهدراینسرزمینزندگیمیكنندنابودخواهدكرد.5خداوند،ایشانرابه
دستشماتسلیمخواهدكردوشمابایدطبقدستوریكهدادهامباآنهارفتار
كنید.6قویودلیرباشید.ازایشاننترسید.خداوند،خدایتانباشماخواهدبود.

اوشماراتنهانخواهدگذاشتوترکنخواهدكرد.«
7آنگاهموسییوشعرااحضاركرده،درحضورتمامیقوماسرائیلبهاوگفت:
»قویودلیرباش،زیراتواینقومرابهسرزمینیكهخداوندبهاجدادشان
وعدهدادهاسترهبریخواهیكردتاآنجاراتصرفكنند.8ترساننباش،
زیراخداوندباتوخواهدبودوپیشاپیشتوحركتخواهدكرد.اوتوراتنها

نخواهدگذاشتوترکنخواهدكرد.«

موسیقوانینخداراثبتمیکند
9آنگاهموسیقوانینخدارانوشتوآنرابهكاهنانالویكهصندوقعهد
به اسرائیلسپرد.10و11او بهریشسفیدان نیز خداوندراحملمیكردندو
ایشانفرمود:»اینقوانینرادرپایانهرهفتسال،یعنیدرسالیكهقرضها
بخشیدهمیشود،هنگامعیدخیمههاكهتمامقوماسرائیلدرحضورخداوند
درمكانیكهاوبرایعبادتتعیینمیكندجمعمیشوند،برایآنهابخوانید.
میانشمازندگیمیكنند بچههاوغریبانیراكهدر 12تماممردان،زنان،
جمعكنیدتاقوانینخداوندرابشنوندویادبگیرندكهخداوند،خدایتانرا
احترامنمایندودستوراتشرااطاعتكنند.13چنینكنیدتابچههایتانكهبا
اینقوانینآشناییندارندآنهارابشنوندوبیاموزندكهدرسرزمینموعودتا

هنگامیكهزندهاند،خداوندرااحترامنمایند.«
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تث10:4؛11:29

12:31
تث10:4؛11:29

486 تثنیه31

10:31ـ13شریعتواحکامخدارابرایهمهجماعت 
را آن بتوانند کودکان، جمله از هرکس، تا خواندند
میشدند جمع هم با قوم تمام سال، هفت هر بشنوند.
میخواند، ایشان برای را خدا قوانین که کاهن به و
گوشفرامیدادند.درآنروزگار،نهکتابیبودونه
کتابفروشی؛مردمبرایآموختنمطلبی،میبایستبه
شنیدنوحفظکردنآناکتفاکنند.بهحافظهسپردن
را قوانین همه اگر چون بود، عبادت از مهمی بخش
از بیاطالعی بهانه به نمیتوانست کسی میدانستند،

بخشیدن تحقق برای بگذارد. پا زیر را آنها قوانین،
و بایدمضمون زندگیخود، در ارادهخدا و بههدف
باشیم. داشته خود فکر و قلب در را او محتوایکالم
اینمرحلهبرایعبرانیهاازکودکیآغازمیشد.تعلیم
اولویتهای از یکی باید نوایمانان و کودکانمان به
معلمینوعالیترین بهترین باید باشد. مهمزندگیمان
بهکار منظور این برای را خود فکر تمام و امکانات
موقعیتهای در چطور دهیم نشان آنها به که بگیریم

مختلفزندگیخودازخداپیرویکنند.



پیشگویینااطاعتیقوماسرائیل
14آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»پایانعمرتنزدیکشدهاست.یوشعرا
بخوانوباخودبهخیمةعبادتبیاورتادستوراتالزمرابهاوبدهم.«پس

موسیویوشعبهخیمةعبادتواردشدند.
15درخیمةعبادت،خداونددرابرظاهرشدوابر،باالیدرخیمهایستاد.16سپس
خداوندبهموسیگفت:»توخواهیمردوبهپدرانتملحقخواهیشد.بعد
ازتو،اینقومدرسرزمینموعودبهمنخیانتكرده،بهپرستشخدایان
بیگانهخواهندپرداختومراازیادبرده،عهدیراكهباایشانبستهامخواهند
شكست.17آنگاهخشممنبرایشانشعلهورشده،ایشانراترکخواهمكرد
ورویمراازایشانبرخواهمگرداندتانابودشوند.سختیهاوبالهایبسیاربر
ایشاننازلخواهدشدبطوریكهخواهندگفت:خدادیگردرمیانمانیست.

18منبسببگناهبتپرستیشانرویمراازایشانبرمیگردانم.
19»اكنونكلماتاینسرودراكهبهتومیدهمبنویسوبهمردماسرائیلیاد
بدهتاهشداریبهآنهاباشد.20زمانیكهایشانرابهسرزمینیكهبهپدرانشان
وعدهدادهبودمآوردم،یعنیبهسرزمینیكهشیروعسلدرآنجاریاست
وپسازاینكهسیروفربهشدندوبهپرستشخدایاندیگرپرداختندومرا
ردنموده،عهدمراشكستند21وبهسختیهاوبالهایبسیاردچارشدند،درآن
هنگام،اینسروددلیلمحنتهایشانرابهیادآنهاخواهدآورد.اینسروداز
نسلیبهنسلدیگر،سینهبهسینهنقلخواهدشد.منازهمینحاال،حتیقبل

ازاینكهواردسرزمینموعودشوند،افكارایشانرامیدانم.«
22پسدرهمانروز،موسیكلماتسرودرانوشتوآنرابهقوماسرائیل
یادداد.23سپسخداوندبهیوشعفرمود:»قویودلیرباش،زیراتوبایدمردم
اسرائیلرابهسرزمینیكهمنبهایشانوعدهدادهامهدایتكنی،ومنباتو

خواهمبود.«
24وقتیكهموسیكلیةقوانینیراكهدراینكتابثبتشدهاستنوشت،
25بهالویانیكهصندوقعهدخداوندراحملمیكردندفرمود:26»اینكتاب
قانونرابعنوانهشداریجدیبهقوماسرائیل،دركنارصندوقعهدخداوند،
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23:31یوشعتعیینشدهبودکهرهبریقوماسرائیل 
رابرعهدهبگیردومردمرابهسرزمینموعودهدایت
وارد نمیتوانست نااطاعتیاش بهخاطر )موسی کند
سرزمینموعودشود،اعداد12:20(.یوشعکهاولبار
متمادی سالهای شده، برده نام او از 9:17 خروج در
خدمتگزارموسیبود)یوشع1:1(.یکیازویژگیهای
دوازده آن از یکی بهعنوان بود. او ایمان او، مهم

و او فقط شدند، سرزمین وارد بار اول که جاسوس
اسرائیل بنی به میتواند خدا که داشتند ایمان کالیب
کمککندتاسرزمینموعودرابهتصرفدرآورند
چون بود شجاع و قوی او .)30:14 تا 1:13 )اعداد
به داشتکهخدا ایمان و است، او با میدانستخدا
همهچیزهاییکهبهقوماسرائیلوعدهدادهبود،عمل

خواهدکرد.



خدایتانقراردهید.27چونمیدانمكهاینقومچقدریاغیوسركشند.اگر
امروزكهدرمیانایشانهستمنسبتبهخداونداینچنینیاغیشدهاند،پس،
سفیدان ریش و رهبران كلیة 28اكنون منچهخواهندكرد. مرگ از بعد
قبیلههایتانرااحضاركنیدتااینسخنانرابهایشانبگویموزمینوآسمان
رابرایشانشاهدبگیرم.29میدانمكهپسازمرگمن،خودرابكلیآلوده
كرده،ازدستوراتیكهبهشمادادهامسرپیچیخواهیدكرد.درروزهایآینده،
مصیبتگریبانگیرشماخواهدشد،زیراآنچهراكهخداوندنمیپسنددهمان

راانجامخواهیددادواورابسیارغضبناکخواهیدكرد.«

سرودموسی
30سپسموسیاینسرودرابرایتمامجماعتاسرائیلخواند:

ایآسمانگوشبگیرتابگویم،32
وایزمینسخنانمرابشنو!

2تعلیممنمثلبارانخواهدبارید
ومانندشبنمبرزمینخواهدنشست.

كالممنمثلقطرههایبارانبرسبزةتازه،
ومانندنمنمبارانبرگیاهانفروخواهدریخت.

3نامخداوندراستایشخواهمكرد،
وقوماوعظمتویراوصفخواهندنمود.

4خداوندهمچونصخرهایاستواعمالشكاملوعادل،

اوستخدایامینودادگر،ازگناهمبراوباانصاف.
5قوماوفاسدشده،باعثننگاوگشتهاند،

آنهادیگرفرزنداناونیستند،بلكهقومیهستندكجروومتمرد.
6ایقوماحمقونادان!

آیااینچنینازخدایخودقدردانیمیكنی؟
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27:31ـ29موسیمیدانستکهقوماسرائیلعلیرغم 
باطنًا بودند، دیده خدا از که عظیمی کارهای تمام
سرکشند.آنهامستحقتنبیهخدابودند،گرچهاغلببه
جایتنبیه،رحمتخداشاملحالشانمیشد.مانیزبهطور
طبیعینافرمانوسرکشهستیم.مادرسرتاسرزندگی
خودباگناهدرکشمکشبهسرمیبریم.ماهییکبار
یاهفتهاییکبارتوبهکردنکافینیست.مابایدمرتب
گناهانخودرابهخدااعترافکنیموبگذاریمرحمتاو

مارانجاتبخشد.

1:32موسینهتنهاپیامبریبزرگبود،بلکهدرسرود
خواندننیزپیشقدمبود.اوبعدازسهوعظ،پیغامشرا
ارائهداد.بعضیاوقات،تکرارمطلبیبه بهشکلسرود
شکلیدیگر،بهخاطرسپردنآنراآسانترمیسازد.این
این میدهد. ارائه را اسرائیل تاریخ از سرودخالصهای
به میکند، یادآوری ایشان به را آنها اشتباهات سرود
آنهاهشدارمیدهدکهازتکرارآنهااجتنابکنند،وبه
آنهاامیدمیدهد،امیدیکهفقطدراعتمادکردنبهخدا

یافتمیشود.



آیااوپدروخالقتونیست؟
آیااونبودكهتورابوجودآورد؟

7روزهایگذشتهرابهیادآر،
ازپدرانخودبپرستابهتوبگویند،

ازریشسفیدانسوالكنتابهتوجوابدهند.
8خدایمتعال،زمینرابینقومهاتقسیمكرد

ومرزهایآنهاراتعییننمود،
9ولیقوماسرائیلرابرگزیدتاملکاوباشد.

10اواسرائیلرادربیابانخشکوسوزانیافت،
اورادربرگرفتوازاومراقبتكرد،

ومانندمردمکچشمخودازاومحافظتنمود،
11درستمانندعقابیكهجوجههایشرابهپروازدرمیآورد،

وبالهایخودرامیگشایدتاآنهارابگیردوباخودببرد.
12اوقومخودراخودشرهبرینمود

وهیچخدایدیگریباوینبود.
13خداوندبهآنهاكوهستانهایحاصلخیزبخشید

تاازمحصولآنهاسیرشوند.
اوبهایشانعسلازمیانصخره،
وروغنازمیانسنگخاراداد.

14بهترینگاوانوگوسفندانرابهآنانبخشید
تاازآنهاشیروكرةفراوانبدستآورند.

قوچهاوبزهاوبرههایفربه،
عالیترینگندمهاومرغوبترینشرابهارابهآنهاعطافرمود.

15امابنیاسرائیلسیرشده،یاغیگشتند،
فربهوتنومندوچاقشده،

خداییراكهآنهاراآفریدهبودترکنمودند،
و»صخرةنجاِت«خودرابهفراموشیسپردند.

16آنهابابتپرستیقبیحخود،
خشموغیرتخداوندرابرانگیختند.

17بهبتهاكهخدانبودندقربانیتقدیمكردند
بهخدایانجدیدیكهپدرانشانهرگزآنهارانشناختهبودند،

خدایانیكهبنیاسرائیلآنهاراپرستشنكردهبودند.
18آنهاخداییراكه»صخره«شانبود
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وایشانرابوجودآوردهبود،
فراموشكردند.

19وقتیخداونددیدكهپسرانودخترانشچهمیكنند،
خشمگینشدهازآنانبیزارگشت.

20اوفرمود:»آنهاراترکمیكنمتاهرچهمیخواهدبرسرشانبیاید،
زیراآنهاقومییاغیوخیانتكارهستند.
21آنهاباپرستشخدایانبیگانهوباطل،

خشموغیرتمرابرانگیختند،
مننیزبامحبتنمودنقومهایبیگانهوباطل

آنهارابهخشموغیرتمیآورم.
22خشممنافروختهشده،زمینومحصولشراخواهدسوزانید،

وتااعماقزمینفرورفته،بنیادكوههارابهآتشخواهدكشید.
23»بالیابرسرایشانخواهمآورد

وتمامتیرهایخودرابسویایشانپرتابخواهمكرد.
24آنهاراباگرسنگیوتبسوزانومرضكشندهازپایدرخواهمآورد.

حیواناتوحشیرابهجانآنهاخواهمانداخت
ومارهایسمیراخواهمفرستادتاایشانرابگزند.

25دربیرون،شمشیِردشمنان،كشتارخواهدكرد
ودردرونخانههاوحشتحكمفرماخواهدبود.

پسرانودختران،كودكانوپیران،نابودخواهندشد.
26میخواستمآنهارابكلیهالکكنم،

بطوریكهیادآنهانیزازخاطرهامحوگردد،
27ولیفكركردمكهشایددشمنانبگویند:
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تنوعدرعبادت

عبادتقوماسرائیلهرپنجحس
رادربرمیگرفت.چنینعبادتی

معناومفهوممراسممذهبیرا
دوچندانمیکردوتصویر

شگفتانگیزیارائهمیدادازاین
حقیقتکهعبادتتمامزندگی
ماراتحتتأثیرقرارمیدهد.این

جدولنشانمیدهدکهچگونه
شیوهعبادتقوماسرائیلبرهر
پنجحسانساناثرمیگذاشت.

بینایی

شنوایی

بساوایی

بویایی

چشایی

زیباییومعناینمادینخیمهعبادت؛هررنگوهرپردهرنگیمعناییداشت

انواعآالتموسیقی از استفاده برای ازموسیقی؛دستورالعملهایی استفاده
وجودداشتوکتابمقدسسرودهایزیادیراثبتکردهاست

بههنگامقربانیکردنحیوانات،آنهابایدسرحیوانرالمسمیکردند؛این
کارنماداینحقیقتبودکهآنحیوانجایآنهارامیگیرد

قربانیهارامیسوزاندندوازسوزاندنآنهابویخوشوآشناییبهمشاممیرسید

اعیاداسرائیلحالتبزرگداشتویادوارهداشت؛ازاینروبیشترغذاهاییکه
دراعیادخوردهمیشد،جنبهنمادینداشت



قدرتمابودكهآنهارانابودكردنهقدرتخداوند.«
28اسرائیلقومیاستنادانوبیفهم.

29ایكاششعورداشتومیفهمیدكهچراشكستخوردهاست.
30چراهزارنفرشانازیکنفر،

ودههزارنفرشانازدونفرشكستخوردند؟
زیرا»صخرة«ایشان،ایشانراترکكردهبود،

خداوندایشانرابهدستدشمنتسلیمنمودهبود.
31حتیدشمنانشاننیزمیدانندكه

»صخره«شانمانند»صخرة«اسرائیلنیست.
32دشمناناسرائیلمانندمردمسدوموعمورهفاسدند،

مثلدرختانیمیباشندكهانگورتلخوسمیبهبارمیآورند،
33مانندشرابیهستندكهاززهرمارگرفتهشدهباشد.
34آنچهدشمنانكردهاندازنظرخداوندمخفینیست،

اوبهموقعآنهارامجازاتخواهدكرد.
35انتقاموجزاازآنخداونداست.

بزودیآنهاخواهندافتاد،
زیراروزهالكتایشاننزدیکاست.
36خداوندبهدادقومشخواهدرسید

وبربندگانششفقتخواهدفرمود،
وقتیببیندكهقوتایشانازبینرفته
وبرایبردهوآزادرمقینماندهاست.
37و38خداوندبهقومشخواهدگفت:

»كجاهستندخدایانشما،
»صخرههایی«كهبهآنهاپناهمیبردید
وپیهقربانیهارابهآنانمیخوراندید

وشراببراینوشیدنبهآنهاتقدیممیكردید؟
بگذاریدآنهابرخیزندوبهشماكمکكنند

وبرایشماپناهگاهباشند.
39»بدانیدكهتنهامنخداهستم

وخدایدیگریغیرازمننیست.
میمیرانموزندهمیسازم،

مجروحمیكنموشفامیبخشم،
وكسینمیتواندازدستمنبرهاند.
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40منكهتاابدزندههستم،
دستخودرابهآسمانبرافراشته،اعالممیكنم

كهشمشیربراقخودراتیزكرده،
بردشمنانمداوریخواهمنمود.
41ازآنهاانتقامخواهمگرفت

وكسانیراكهازمننفرتدارندمجازاتخواهمكرد.
42تیرهایمغرقخوندشمنانخواهندشد،

شمشیرمگوشتكشتهشدگانواسیرانراخواهددرید
وبهخونآنهاآغشتهخواهدگشت،

سرهایرهبرانآنهاپوشیدهازخونخواهندشد.«
43ایقومهاباقومخداوندشادیكنید،

زیرااوانتقامخونبندگانشراخواهدگرفت.
اوازدشمنانخودانتقامخواهدگرفت

وقوموسرزمینخودراازگناهپاکخواهدساخت.
44و45وقتیكهموسیویوشعكلماتاینسرودرابرایقوماسرائیلخواندند،
46موسیبهقومگفت:»بهسخنانیكهامروزبهشماگفتمتوجهكنیدوبه
فرزندانخوددستوردهیدتابدقتازتمامقوانینخدااطاعتكنند؛47زیرااین
قوانینكلماتیبیارزشنیستند،بلكهحیاتشماهستند.ازآنهااطاعتكنید
تادرسرزمینیكهدرآنطرفروداردنتصرفخواهیدكردعمرطوالنی

داشتهباشید.«

خداموسیراازرحلتشآگاهمیسازد
48همانروزخداوندبهموسیگفت:49»بهكوهستانعباریمواقعدرسرزمین
موآبمقابلاریحابرو.درآنجابركوهنبوبرآیوتمامسرزمینكنعانراكه
بهقوماسرائیلمیدهم،ببین.50سپستودرآنكوهخواهیمردوبهاجدادخود
خواهیپیوستهمانطوركهبرادرتهاروننیزدركوههوردرگذشتوبهاجداد
خودپیوست،51زیراهردوشمادربرابرقوماسرائیل،كنارچشمةمریبةقادشواقع
دربیابانصین،حرمتقدوسیتمرانگهنداشتید.52سرزمینیراكهبهقوماسرائیل

میدهم،دربرابرخود،خواهیدیدولیهرگزواردآننخواهیشد.«
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درباره  که کرد ترغیب را مردم موسی  47،46:32
کالمخدابیندیشندوآنرابهفرزندانخودتعلیمدهند.
شمامیتوانیدکتابمقدسرادرقفسهکتابنگهدارید
برای وقت گذاشتن کنار با اینکه یا بخورد؛ خاک تا
زندگی حیاتی جزء را آن میتوانید آن، روزانه مطالعه

خودسازید.وقتیبهحکمتپیغامخداپیبردید،دوست
خواهیدداشتکهآنرادرزندگیخودبهاجرادرآورید
انتقال وپیغامآنرابهاعضایخانوادهخودودیگران
دهید.کتابمقدسصرفًاکتابیبرایخواندننیست،بلکه

حیاتواقعیاست.



موسیهمهقبایلرابرکتمیدهد

ایناستبركتیكهموسی،مردخدا،قبلازمرگشبهقوماسرائیلداد:33
2خداوندازكوهسیناآمد،

اوازكوهسعیرطلوعكرد
وازكوهفاراندرخشید.

دههاهزارفرشتههمراهاوبودند
وآتشیمشتعلدردستراستاو.

3اوقومخودرادوستمیدارد
وازآنهاحمایتمیكند،

ایشاننزدپاهایاومینشینند
وازسخنانشبهرهمندمیگردند.

4قوانینیكهمنبرایقوماسرائیلآوردم،
میراثایشاناست.

5وقتیقبایلورهبراناسرائیلجمعشدند،
خداوندرابهپادشاهیخودبرگزیدند.

6موسیدربارةقبیلةرئوبینچنینگفت:
»رئوبینزندهباشدونمیرد
وافرادقبیلهاشكمنشوند.«
7ودربارةقبیلةیهوداگفت:

»ایخداوند،صداییهودارابشنو!
اوراباقومشمتحدگردان،

اورادرمقابلدشمنانیاریده
تابتواندازخوددفاعكند.«
8دربارةقبیلةالویگفت:

»ایخداوند،اوریموتمیمخودرا
بهخادمانامینخودسپردی.
توایشانرادرمساآزمودی

ودركنارچشمةمریبهامتحاننمودی.
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6:33ـ25بهتفاوتبینبرکاتیکهخدابههرقبیله 
به داد، را سرزمین بهترین یکی به کنید: توجه داد
دیگریقدرت،وبهیکیدیگرحکمت.خیلیاوقات،
فکر دارد، خاصی توانایی که میبینیم را کسی وقتی
دیگران از بیش را شخص این باید خدا که میکنیم
دوستداشتهباشد.بهجایاینطرزفکر،بدانیدکهخدا

استعدادهایمنحصربهفردهمهراشکوفامیسازد.وجود
همهاینعطایابرایتکمیلنقشهاوضروریاست.به
بلکهعطایاییراکه عطایایدیگرانحسادتنورزید،
بگیرید تصمیم و کنید کشف است داده شما به خدا
است گذاشته شما عهده بر منحصرًا او که را وظایفی

انجامدهید.



9ایشانتورابیشازپدرومادر،برادروفرزندخود،دوستداشتند،
ازكالمتواطاعتكردندونسبتبهعهدتووفادارماندند.

10آنهاقوانینتورابهبنیاسرائیلمیآموزند
وبرقربانگاهتو،بخوروقربانیبهتوتقدیممیكنند.

11ایخداوند،قبیلةالویرابركتبدهوخدمتایشانراقبولبفرما.
كمردشمنانشانرابشكنتادیگربرنخیزند.«

12موسیدربارةقبیلةبنیامینچنینگفت:
»اومحبوبخداونداست

ودرپناهاوزیستمیكند،
خداوندتمامیروزاورااحاطهمینماید

وازهربالییاوراحفظمیكند.«
13دربارةقبیلةیوسفچنینگفت:

»خداوندسرزمینشانرابركتدهد،
بابارانوباآبهایزیرزمین.

14سرزمینشاندرهرفصلیپربارباشد
وازمحصوالتیكهآفتابمیرویاندغنیگردد.
15كوههایقدیمیشانپرازدرختمیوهشوند

وتپههایجاودانیشانحاصلخیزگردند.
16درزمینشانوفورنعمتباشد

وایشانازرضایتخداوندبرخوردارگردند،
خداوندیكهدربوتةمشتعلظاهرگشت.

تمامیاینبركاتبریوسفباد،
بركسیكهمیانبرادرانخودشاهزادهبود.

17یوسفدرقوتمانندگاوجواناست،
وهمچونگاووحشیباشاخهایخویشتمامقومهارامیزند.

اینبركاتبرهزارههایمنسیودههزارههایافرایمباد.«
18موسیدربارةقبایلزبولونویساكارچنینگفت:

»ایزبولونسفرهایتوباشادیهمراهباشد،
وتواییساكاردرخیمههایخودشادمانباش.

19زبولونویساكارقومهارابهكوهخوددعوتخواهندكرد
ودرآنجاقربانیهایراستینتقدیمخواهندنمود.

ثروتدریاازآنایشانخواهدشد
وگنجینههاینهفتهدرشننصیبآنهاخواهدگردید.«
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20دربارةقبیلةجادگفت:
»بركتبركسانیبادكهبهجادكمکمیكنند.

اومانندشیریاستدرندهوقوی.
21بهترینقسمتسرزمینرابرایخودبرگزید،

قسمتیراكهسهمحاكمبودبهاودادند.
اومردمراهدایتكرد

وحكموداوریخدارادرمورداسرائیلاجرانمود.«
22موسیدربارةقبیلةدانچنینگفت:

»دانمانندبچهشیریاستكهازباشانمیجهد.«
23دربارةقبیلةنفتالیگفت:

»نفتالیازرحمتهاوبركاتخداوندلبریزاست،
مرزجنوبیسرزمیناو،تادریاچهجلیلوسعتخواهدیافت.«

24دربارةقبیلةاشیرچنینگفت:
»اشیربیشازقبایلدیگربركتیافتهاست.

درمیانبرادرانشمحبوبباشد
وسرزمینشازمحصولزیتونغنیگردد.

25شهرهایشبادروازههایآهنینمحصورشود،
وتاوقتیزندهاستازقدرتشكاستهنگردد.«

26ایاسرائیل،خداییمانندخدایتونیست.
اوباشكوهوجاللبرابرهایآسمانسوارمیشود

تابهكمکتوبیاید.
27خدایازلیپناهگاهتوست

وبازوانابدیاوتورامحافظتخواهندكرد.
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21،20:33مردمقبیلهجادبهترینقسمتسرزمینموعود 
رادریافتکردندچونباتنبیهنمودندشمنانشرورقوم
اسرائیل،ازخدااطاعتکردهبودند.تنبیههمبرایکسیکه
تنبیهمیکندوهمبرایکسیکهتنبیهمیشود،ناخوشایند
است،اماجزءضروریرشدمیباشد.اگرشمادرمقامی
هستیدکهبعضیاوقاتموظفبهاصالحوتنبیهدیگران
میباشید،درانجاموظیفهخودکوتاهینکنید.بدانیدکهتنبیِه
همیشه است. اهمیت حائز رشِدشخصیت برای مناسب،
بکوشیدکههمعادلباشیدوهمرحیم،وبهترینصالحو
مصلحترابرایکسیکهبایدتنبیهشود،درنظربگیرید.

ما پناهگاه نشانمیدهدکهخدا 27:33سرودموسی
وتنهامأمنحقیقیمااست.چقدرمازندگیخودرابه

دستاموردیگرمیسپاریم؛اینامورشایدپولباشدیا
شغلمان،یاهدفیواال،یارؤیاییبرایتمامزندگیمان.
اماتنهاپناهگاهواقعیماخدایجاودانیاستکهوقتی
میافتیم، ما و میریزد فرو متزلزل تکیهگاههای سایر
دستهایخودرادرازمیکندتامارابرگیرد.وقتیبهاو
پناهمیبریم،هیچطوفانینمیتواندمارانابودسازد.اما
کسانیکهبدونخدازندگیمیکنند،بایددائمًامحتاط
باشند.یکاشتباهممکناستبهکلیآنهاراازمیانببرد.
زندگیکردنبرایخدادرایندنیاممکناستکارپر
مخاطرهایباشد.امادرنهایت،اینمردِمبیخداهستندکه
دروضعمتزلزلیقراردارند.ازآنجاکهخداپناهگاهما

است،میتوانیمجرأتپیداکنیموبیباکباشیم.



اودشمنانتراازمقابلتوخواهدراند
وبهتوخواهدگفتكهآنهاراهالکكنی.
28پساسرائیلدرامنیتساكنخواهدشد.

اودرسرزمینیزندگیخواهدكردكهپرازغلهوشراباست
وازآسمانآنشبنمبرزمینمیبارد.

29خوشابحالتو،ایاسرائیل،

زیراهیچقومیمثلتونیست،
قومیكهخداوند،آنرانجاتدادهباشد.

خداوندسپروشمشیرتوست،
اوتوراكمکمیكندوبهتوپیروزیمیبخشد.

دشمنانتدرمقابلتوبهزانودرخواهندآمد
وتوایشانراپایمالخواهینمود.

رحلتموسی

آنگاهموسیازدشتهایموآببهقلةپیسگاهدركوهنبو،كهدر34
او به را موعود تمامیسرزمین اریحاسترفتوخداوند مقابل
نشانداد:ازجلعادتادان،2تمامزمینقبیلةنفتالی،زمینهایقبایلافرایمو
منسی،زمینقبیلةیهوداتادریایمدیترانه،3صحراینگبوتمامناحیةدرة

اریحا)شهرنخلستان(تاصوغر.
ابراهیمواسحاق به بهموسیفرمود:»ایناستسرزمینیكهمن 4خداوند

ویعقوبوعدهدادمكهبهفرزندانشانبدهم.اكنونبهتواجازهدادمآنرا
ببینی،ولیپایترادرآنجانخواهیگذاشت.«
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رحلتموسی 
موسیدرستقبلاز
کوه به خود، وفات
آنکه با رفت. نبو
وارد نمیتوانست او
سرزمینموعودشود،
نبو کوه قله از خدا
او به را آن زیبایی

نشانداد.

10،4:34موسیتنهاشخصیبودکهرودرروباخدا
سخنگفت.اوبزرگترینپیامبرقوماسرائیلنامیدهشده
است.امااینمردبزرگاجازهورودبهسرزمینموعود
رانیافت،زیراازخدانااطاعتیکردهبود)اعداد12:20(.
هرچقدرکهخوبباشیم،یاهرچقدرکهکارهایزیادی
نااطاعتی او از اوقات بعضی اما باشیم، برایخداکرده
میکنیم.نتیجهنااطاعتیما،تنبیهاست.خداشدیدًاموسی
راتنبیهکرد،امابازاورادوستخودخواند.وقتیطعم
تلختنبیهخدارامیچشید،همانکاریرابکنیدکهموسی
کرد.باعشق،درک،واشتیاقبرایاصالحشدن،بهسوی
احساس با یا ناراحتی، عصبانیت، با گردید. باز خدا

شکستوبیکفایتیمیدانراخالینکنید.

دریایمدیترانه

ان
کنع

اورشلیم

سرزمینموعود

موآب

اریحا

دشتهای
موآب

دریای
جلیل

دریای
مرده

دن
ار
ود
ر

کوهنبو



سرزمین در بود گفته خداوند چنانكه خداوند، خدمتگزار موسی، 5بنابراین
سرزمین در بیتفغور نزدیک درهای در را او 6خداوند درگذشت. موآب

موآبدفننمود،ولیتابهامروزهیچكسمكاندفناورانمیداند.
7موسیهنگاممرگصدوبیستسالداشت،باوجوداینهنوزنیرومندبود
وچشمانشبهخوبیمیدید.8قوماسرائیلسیروزدردشتهایموآببرای

اوعزاداریكردند.
9یوشع)پسرنون(پرازروححكمتبود،زیراموسیدستهایخودرابراو
نهادهبود.بنابراینمردماسرائیلازاواطاعتمیكردندودستوراتیراكه

خداوندبهموسیدادهبودپیرویمینمودند.
10دراسرائیلپیامبریمانندموسینبودهاستكهخداوندبااورودرروصحبت
فرعون معجزاتعظیمیدرحضور فرمانخداوند، به 11موسی باشد. كرده
مصر،درباریانشوتمامقوماوانجامداد.12هیچكستابحالنتوانستهاست
قدرتومعجزاتشگفتانگیزیراكهموسیدرحضورقوماسرائیلنشان

داد،ظاهرسازد.

5:34
اعد8،7:12
تث50:32

6:34
تث29:3؛44:4ـ46

یهو9
7:34

تث2:31
اعما30،23:7

9:34
خرو3:31
اعد18:27

10:34
اعد8،7:12

اعما23،22:3
11:34

تث34:4؛19:7

تثنیه34 497

10:34موسی،مردیکهبهخاطرداشتن»لکنتزبان« 
بفرستد، بهمصر اورا )خروج10:4(،نمیخواستخدا
تثنیه کتاب که کرد ایراد اسرائیل برای سخنرانی سه
چوپانی از تا داد قدرت او به خدا میدهند. تشکیل را
شود. تبدیل پرقدرت سخنوری و ملی رهبری به الکن
شجاعت،فروتنی،وحکمتاوازبردههایعبرانی،ملتی

پدیدآورد.اماموسیکسیبودکهاجازهندادموفقیت
مغرورشسازد.درآخرهمخداهنوزبهتریندوستاو
بود.محبت،احترامبهخداوترسازاو،روزبهروزدر
زندگیموسیروبهفزونیمیگذاشت.موسیمیدانست
کهبزرگیاونبودکهاوراموفقساخته،بلکهبزرگی

خداییبودکهبهاوایمانداشت.


