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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشـيد برنامـه خـود را                        تعيينكه او خود    

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه . كنيم آغاز مي
هاي انبيـا اسـت و       دانيد، تورات اولين كتاب از نوشته      همانگونه كه مي  . كنيم ما هنوز تورات را مطالعه مي       

گذشته خود كتاب پيديش را بـه  در برنامه . اولين قسمت پيدايش نام دارد    . شود خود به پنج كتاب ديگر تقسيم مي      
شامل داسـتانهاي   خروج  كتاب  . كنيم كه خروج نام دارد     امروز دومين قسمت از تورات را آغاز مي       . پايان رسانديم 
  . اسراييل از اسارت در سرزمين مصر به دست خدا از رهايي بنيانگيزي است  ت عجيب و حير

كتـاب مقـدس    آنچه كـه در كتـاب اول        ي بيندازيم به    نگاهپيش از اينكه به كتاب خروج بپردازيم، بياييد           
زيرا كتاب پيدايش بنيادي است كه خـدا  اندازي كامل از كتاب پيدايش داشته باشيم،       مهم است كه چشم   . خوانديم

  . قرار داده است تا ما بتوانيم آنچه را كه در ديگر كتب انبيا نوشته شده است در ك كرده و به آن ايمان بياوريم
در ابتدا خدا آسمانها و زمين      «: خوانيم ن آيه كتاب پيدايش را به ياد داريد؟ در آيه اول پيدايش مي            آيا اولي 

و آن  . هنگامي كه چيزي وجود نداشت، يـك نفـر وجـود داشـت            » !در ابتدا خدا  «. اين بسيار مهم است   » .را آفريد 
. قدرت كالم ازلي و روح قدوس خود      سپس ديديم كه چگونه خدا ميليونها فرشته مقدس آفريد، تنها با            ! خدا بود 

اي بـود كـه از همـه     در ميان فرشـتگان، فرشـته   . خدا فرشتگان آفريد تا او را خدمت كنندو تا به ابد او را بپرستند             
زماني فرا رسيد كـه مغـرور شـد و          گويد   مقدس به ما مي    اما كتاب . و آن فرشته زهره بود    . تر بود  زيباتر و و حكيم   

بـا اينحـال،    . يـه خـدا بـشورند     ل چيدنـد كـه بـر ع        زهره و ديگر فرشتگان توطئه    . ر شمرد خدا را در دل خود حقي     
از اين رو خـدا  . شورند تحمل كند  تواند كساني را كه بر عليه او مي        خدا نمي . تواند بر خدا غلبه كند     هيچكس نمي 

 و پـس    .بر زهره نهـاد    ، كه به معناي دشمن است،     شيطان و فرشتگان شرير را از حضور خود راند و نام شيطان را            
گويـد كـه    مقـدس مـي   كتـاب . از اينكه خدا شيطان و فرشتگانش را بيرون كرد، آتش جهنم را براي آنها خلق كرد          
  . خداي عادل در روز داوري، شيطان و تمامي همراهانش را به آتش خواهد افكند

انـسان  .  خلـق نمـود    انسانهايي كه قصد داشت آنهـا را خلـق كنـد، دنيـايي            سپس خوانديم كه خدا براي      
خواسـت   خـدا مـي   ! مهمدترين مخلوقي است كه خدا خلق كرده است، زيرا انسان به صورت خـدا آفريـده شـد                 

به همين خاطر است كه او ذهني در انسان قرار داد تا بتوانـد خـدا را                 . اي عميق و عالي با انسان داشته باشد        رابطه
اي به او بخشيد كـه بتوانـد از خـدا اطاعـت              اشته باشد، و اراده   بشناسد، قلبي به او داد كه بتواند خدا را دوست د          

  . نمايد



از همـه   «: خـدا بـه آدم هـشدار داد       . سپس، ديديم كه خدا انسانهايي را كه آفريـد در آزمـايش قـرار داد                
ممانعت بخور؛ اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كـه از آن خـوردي، هـر                      درختان باغ بي  

  !تا به ابد از من جدا خواهي شد: يعني» . خواهي مردآينه
بااينحال ديديم كه اجداد ما، آدم و حوا اطاعت از شيطان و خوردن از درختي را كه خدا آن را منع كـرده    

همچنان كه بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديـد و بـه             «: فرمايد از اين رو كالم خدا مي     . بود انتخاب كردند  
اي  درست به مانند اينكه بيماري مسري     ) 12:5روميان  (» .ه اينگونه موت بر همه مردم طاري گشت       گناه موت؛ و ب   

به خاطر گناه آدم همه لياقت همـه مـرگ و      . هكاريمبه خاطر گناه آدم همه ما گنا      . در ميان انسانها شايع شده باشد     
  . رويارويي با داوري خدا است

با اينحـال، خـدا پـيش از        . ناهشان از باغ بهشت بيرون كرد     سپس ديديم كه خدا آدم و حوا را به خاطر گ          
اي را بـراي نجـات آدم و حـوا از سـلطه شـيطان و                 دهنده اينكه آنها را بيرون كند، اعالم كرد كه قصد دارد نجات          

شه او ايـن  نقـ . اي داشـت  خدا بر طبق تدبير عالي خود براي نجات گناهكاران نقشه   . عقوبت گناه به زمين بفرستد    
با ميل و اراده خود، حاضر      اين انسان عادل    . ه انساني كامل را كه به گناه آدم آلوده نباشد، به اين دنيا بفرستد             بود ك 

توانست گناهه انـسانها را ببخـشد، بـدون اينكـه            خدا بدين طريق، مي   . شد خون خود را براي گناه بني آدم بريزد        
   ! اي بسيار عجيب بود دهنده وعده داده بود، وعده  نجاتحقيقتاً آنچه خدا در مورد. عدالت خود را ناديده انگارد

سپس ديديم كه چگونه خدا آن وعده عالي را با قرباني چند حيوان و تهيه لباس از پوست آنها براي آدم                     
بـدون ريخـتن خـون آمرزشـي        «و  » مزد گنـاه مـوت اسـت      «داد كه    خدا به آدم و حوا تعليم مي      . و حوا تأييد كرد   

  » .نيست
عيب به حـضور خـدا قربـاني         اي بي  ديديم كه هابيل بره   .  در مورد اولين فرزندان آدم خوانديم      پس از آن  

. داد آمد و براي گناهكاران جان خـود را مـي   اي كه به اين دنيا مي دهنده كرد، كه در واقع خود نمادي بود از نجات       
 و آنچه را كه بر زمين كشت كرده         سعي كرد با سعي و تالش انساني خود به خدا نزديك شود،           و ديديم كه قائن،     

خداوند هابيل و هديه او را منظور داشـت، امـا قـائن و              «: گويد مقدس مي  از اين رو كتاب   . بود به خدا تقديم كرد    
مزد گناه اعمال نيكو    «: گويد ؟ زيرا شريعت خدا نمي    قرباني قائن را نپذيرفت   چرا خدا   » .هديه او را منظور نداشت    

خـدا از قـائن خواسـت تـا     » !بدون ريختن خون آمرزش نيست«و » !مزد گناه موت است «:گويد بلكه، مي » .!است
توبه كند و راه عدالتي كه خود مقرر كرده بود بپذيرد، اما قائن خشمگين شـد، و بـرادر كـوچكتر خـود هابيـل را          

  . كشت
ديـد كـه شـرارت      «گويد در زمان نوح خـدا        اكثر فرزندان آدم پيرو قائن بودند، تا حدي كه كالم خدا مي           

خدا به خـاطر دل پـر از        » .انسان در زمين بسيار است، و هر تصور از خيالهاي دل وي دائماً محض شرارت است               
در آن زمـان    . خواست دنيا در زير آب غرق كند تا گناهكاران عصيانگر را از روي زمين پاك كنـد                شرارت انسان،   

ت، خدايي كه به او فته بود كشتي بزرگـي بـسازد، تـا پناهگـاهي            پر از شرارت تنها نوح بود كه به خدا ايمان داش          



در حاليكه نوح مشغول ساختن كشتي بود خـدا در ايـن بـه              . خواهند وارد آن شوند    باشد براي تمام كساي كه مي     
  . اش جز نوح و خانواده. با اينحال هيچكس توبه نكرد و وارد كشتي نشد. انتظار گناهكاران بود

ديديم كه خدا به ابراهيم گفت خانه       . ابراهيم نبي ز نسل سام بود     . سام، حام و يافث   نوح سه پسر داشت،     
امتي جديد بوجـود آورد كـه از آن         خدا قصد داشت از ابراهيم      . پدري خود را ترك كند و به سرزمين كنعان برود         

و و از ....  خواهي بـود تو بركت«به همين دليل خدا به ابراهيم گفت،        . دهنده دنيا ظهور كند    امت نبي خدا و نجات    
  )3، 2:12پيدايش (» .تو جميع قبايل دنيا بركت خواهند يافت

سـپس  . سپس، ابراهيم در سن پيري همانگونه كه خدا وعده داده بود صاحب پسري به نام اسـحاق شـد                  
سر يعقوب  و از دوازده پ   . اسحاق، يعقوب را آورد و يعقوب كه نام اسرائيل را بر روي نهاده بود دوازده پسر آورد                

  . امتي كه خدا به ابراهيم وعده داده بود، يعني امت اسرائيل بوجود آمد
. در سه برنامه گذشته، داستان اسارت پسران يعقوب را، مخصوصاً پسر يازدهم، يوسف را بررسي كرديم               

اي   خشكسالي پس از آن  . برادران بزرگ يوسف از او متنفر بودند، اما خدا او را بركت داد و او را حاكم مصر كرد                  
در نتيجـه يعقـوب و پـسرانش        . و فالكت و بدبختي بـه همـراه آورد         مصر و كنعان به وقوع پيوست،        ندر سرزمي 

و هنگامي كه يعقوب شنيد كه در مصر غله بسيار اسـت، پـسران خـود را بـه آنجـا                     . چيزي براي خوردن نداشتند   
، آنها را بخشيد، و خـانواده و  د فاش ساختسپس ديديم كه چگونه يوسف هويت خود را بر برادران خو     . فرستاد

بينيم كه در پايان كتاب مكاشفه ديگر بني اسرائيل در سـرزمين كنعـان،         ا اين رو مي   . تام برادرانش را به مصر آورد     
بااينحال اين واقعه خود تحقق آنچيزي بود كه        . سرزيمني كه خدا به ابراهيم وعده داده بود، نيستند، بلكه در مصر           

  : ا پيش به ابراهيم گفته بود سالهخدا
يقين بدان كه ذريت تو در زميني كه از آن ايشان نباشد، غريب خواهند بود، و آنهـا را بنـدگي خواهنـد                       «

و بر آن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهنـد بـود، مـن              . ايشان را مظلوم خواهند داشت    كرد، و آنها چهارصد سال      
  ) 14، 13:15پيدايش (» .ال بسيار بيرون خواهند آمدو بعد از آن با امو. داوري خواهم كرد

خدا در تمام وقايعي كه بر بني اسـرائيل رخ داد دسـت داشـت چـرا خـدا اجـازه داد نوادگـان ابـراهيم،                          
خواست جالل و  اسرائيليان در مصر ساكن شوند، درحاليكه سرزمين كنعان را به آنها وعده داده بود؟ زيرا خدا مي                

خدا قصد داشت بـا قـدرت عظـيم و          . داد آشكار سازد   قايعي كه در سرزمين مصر رخ مي      قدرت خود را توسط و    
  . األرباب، خداي قادر است العاده خود بني اسراييل را نجات بخشد، تا همه بدانند كه او شاه شاهان؛ رب خارق

را برايتـان   خـواهيم بـاب اول كتـاب پيـدايش           حال، شنوندان عزيز، در دقايق باقيمانده برنامه امروز، مـي         
  : گويد مقدس مي كتاب. بخوانيم

و بنـي اسـرائيل بـارور و منتـشر شـدند، و كثيـر و                . و يوسف و همه برادرانش، و تمامي آن طبقه مردند         
امـا پادشـاهي ديگـر بـر مـصر برخاسـت كـه يوسـف را                 . نهايت زورآور گرديدند و زمين از ايشان پر گـشت          بي

بياييد با ايشان به حكمت رفتـار       . اسرائيل از ما زياده و زورآورترند      بنيهمانا قوم   «: نشناخت، و به قوم خود گفت     



و واقع شود كه چون جنگ پديد آيد، ايشان نيز با دشمنان مـا همداسـتان شـوند، و بـا مـا                     . كنيم، مبادا زياد شوند   
  » .جنگ كرده، از زمين بيرون روند

ر ذليـل سـازند، و بـراي فرعـون شـهرهاي            پس سركاران بر ايشان گماشتند، تا ايشان را به كارهاي دشوا          
ليكن چندان كه بيشتر ايشان را ذليل ساختند، زيادتر متزايد و منتـشر      . خزينه، يعني فيتوم و رعمسيس را بنا كردند       

و جانهاي ايشان را    . اسرائيل به ظلم خدمت گرفتند     و مصريان از بني   . نمودند اسرائيل احتراز مي   گرديدند، و از بني   
و هـر خـدمتي كـه بـر     . سازي و هر گونه عمل صحرايي، تلـخ سـاختندي   كاري و خشت ت، به گل به بندگي سخ  

هاي عبراني كه يكي را شفره و ديگري را فوعه نام بود، امـر               و پادشاه مصر به قابله    . بود ايشان نهادندي به ظلم مي    
ر پسر باشـد او را بكـشيد، و اگـر           اگ. گري براي زنان عبراني بكنيد، و بر سنگها نگاه كنيد          چون قبله «: كرده، گفت 

ها از خدا ترسيدند، و آنچه پادشاه مصر بديشان فرموده بود نكردند، بلكه پـسران    لكن قابله » .دختر بود زنده بماند   
  . را زنده گذاردند

» چرا اين كار را كرديد، و پـسران را زنـده گذارديـد؟            «:  گفت ها را طلبيده، بديشان    پس پادشاه مصر قابله   
از اين سبب كه زنان عبراني چون زنان مصري نيستند، بلكه زورآورند، و قبل از رسيدن                «: ا به فرعون گفتند   ه قابله

هـا   و واقع شد چونكه قبله. ها احسان نمود و قوم كثير شدند، و بسيار توانا گرديدند           و خدا با قابله   » .زايند قابله مي 
شود به  هر پسري كه زاييده     «:  قوم خود را امر كرده گفت      و فرعون . ها براي ايشان بساخت    از خدا ترسيدند، خانه   

  » .نهر اندازيد، و هر دختري را زنده نگاه داريد
العـاده   اين داستان خارقبه ياري خدا، در برنامه بعدي، . رسد در اينجا فصل اول كتاب خروج به پايان مي     

اسرائيل را از دسـتان فرعـون، پادشـاه شـرير            گزيند تا بني   را بررسي خواهيم كرد و خواهيم ديد كه مردي را برمي          
  .دانيد؟ بله، او موسي، نبي خدا است آيا نام اين مرد را مي. مصر برهاند
  
  

  : اما به ياد داشته باشيد. از اينكه به برنامه ما گوش داديد بسيار متشكريم
  
لي كتـاب   زيرا همه چيزهايي كه از قبل مكتوب شد، براي تعليم ما نوشـته شـدتا بـه صـبر و تـس                     «

  )4:15روميان (» .اميدوار باشيم
  

   .خدا به شما بركت دهد
  


