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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 عدالتر خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيا. كنيم آغاز مي
زادگان مـصري را هـالك كـرد و بدينوسـيله قـوم اسـرائيل را از                  در درس گذشته ديديم كه خدا نخست      

اشـيده  اي كه بر سر در خانه آنهـا پ         زادگان اسرائيل را تنها به خاطر خون بره        اما نخست . اسارت بردگي آزادي كرد   
هايي كـه    و آن خون عالمتي براي شما خواهد بود، و بر خانه          «زيرا خدا، خود گفته بود،      . شده بود از مرگ رهانيد    

  ) 13:12خروج (» .باشيدو و چون خون را بينم، از شما خواهم گذشت در آنها مي
 آنهـا پـر از   شب خروج از مـصر بـراي  . از اين رو در آن شب تمام طوايف اسرائيل از مصر بيرون آمدند            

كردنـد و آنهـا را بـر         صدها سال بود كه مردم مصر بر آنها ظلم و سـتم مـي             ! به اين موضوع فكر كنيد    . شادي بود 
اكنـون آنهـا آزاد     ..... اما اكنـون  . كارهاي بس دشوار گماشته بودند تا جايي كه آنها ديگر اميدي به زندگي نداشتند             

و اكنون خدا   ! زنجيرهاي اسارت آنها فرو ريخته بود     ! هايي بخشيد در آن شب خروج خداوند خدا آنها را ر        ! بودند
دانيد، خـدا    دهد كه از طريق بيابان آنها را به سرزمين كنعان برساند، سرزميني كه همانگونه كه مي                به آنها وعده مي   

سـرزميني بـود    كنعان همان   . سالها قبل سوگند ياد كرده بود كه آن را به فرزندان ابراهيم، اسحاق، و يعقوب بدهد               
امـروز ايـن سـرزمين      . كردند كه يعقوب و فرزندانش پيش از اينكه به مصر، نزد يوسف بروند در آنجا زندگي مي               

  !شود فلسطين يا اسرائيل ناميده مي
انگيز رهايي اسرائيل از چنگال لشكريان فرعـون بـه دسـت خـدا       خواهيم درباره داستان شگفت    امروز مي  
به داستاني كه حضرت موسـي  . خوانيم از باب چهارده كتاب خروج هستند     ه امروز مي  اكثر آياتي ك   .وييمگسخن ب 

   : در تورات ثبت نموده است گوش دهيد
و . اسرائيل از رعمسيس به سكوت كوچ كردند، قريـب ششـصد هـزار مـرد پيـاده، سـواي اطفـال                     و بني 

  )38-37:12. ( و مواشي بسيار سنگينها ها و رمه گروهي مختلفه بسيار نيز همراه ايشان بيرون رفتند، و گله
: اسرائيل را قسم سـخت داده، گفتـه بـود    و موسي استخوانهاي يوسف را با خود برداشت، زيرا كه او بني          

و خداونـد در روز،     ... ».هر آينه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوانهاي مرا از اينجا با خـود خواهيـد بـرد                   «
 و در شبانگاه در ستون آتش، تا ايشان را روشنايي بخشد، و روز و شـب راه           رفت پيش روي قوم در ستون ابر مي      

  )22-19:13(. و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب، از پيش روي قوم بر نداشت. روند
الحيـروت در ميـان      اسرائيل بگو كه برگرديـده، برابـر فَـم         به بني «: و خداوند موسي را خطاب كرده گفت        

اسـرائيل   و فرعون درباره بنـي . و در مقابل بعل صفُون، در برابر آن به كنار دريا اردو زنيد. يا اردو زنندمجدل و در 



و دل فرعـون را سـخت گـردانم تـا         . اند، و صحرا آنها را محصور كرده است        در زمين گرفتار شده   «: خواهد گفت 
 دهم، تا مـصريان بداننـد كـه مـن يهـوه             ايشان را تعاقب كند، و در فرعون و تمامي لشكرش جالل خود را جلوه             

و به پادشاه مصر گفته شد كه قوم فرار كردند، و دل فرعون و بندگانش بر قـوم متغيـر                    . پس چنين كردند  » .هستم
پـس ارابـه خـود را       » اسـرائيل را از بنـدگي خـود رهـايي داديـم؟            اين چيست كه كرديم كه بني     «: شد، پس گفتند  

هاي مـصر را و سـرداران        برداشت، و ششصد ارابه برگزيده برداشت، و همه ارابه        بياراست، و قوم خود را با خود        
اسـرائيل   و بني . اسرائيل را تعاقب كرد    و خداوند دل فرعون، پادشاه مصر را سخت ساخت تا بني          . را بر جميع آنها   

  . به دست بلند بيرون رفتند
رش در عقب ايشان تاختـه، بديـشان در         هاي فرعون و سوارانش و لشك      و مصريان با تمامي اسبان و ارابه        

و چون فرعون نـزديكش شـد،       . الحيروت برابر بعل صفون فرود آمده بودند       رسيدند، وقتي كه به كنار دريا نزد فم       
آيا در مصر قبرها نبود كـه مـا را          «: اسرائيل سخت بترسيدند، و نزد خداوند فرياد برآوردند، و به موسي گفتند            بني

ا بميريم؟ اين چيست به ما كردي كه ما را از مصر بيرون آوردي؟ آيا سخن نيست كه به تو                    اي تا در صحر    برداشته
در مصر گفتيم كه ما را بگذار تا مصريان را خدمت كنيم؟ زيرا كه ما را خدمت مصريان بهتـر اسـت از مـردن در                          

  )12-1:14خروج (» !صحرا
ا خدايي كه آنها را از بند اسارت آزاد كرده بود           گفتند؟ چرا به خدا اعتماد نداشتند؟ آي       قوم اسرائيل چه مي     

آورد  اما اسرائيل ديگر اينها را به يـاد نمـي         ! توانست توانست از دست لشكريان فرعون نجات دهد؟ مسلماً مي         نمي
در پشت سـر آنهـا، لـشكريان        . ها در چپ و راست آنها بود       كوه. دريا در مقابل آنها بود    . زيرا بسيار ترسيده بودند   

چـه  كردنـد؟   بايـد چـه مـي   ! شدند تا آنها را اسـير سـازند و يـا حتـي بكـشند           آرام آرام به آنها نزديك مي      فرعون
  .بياييد ببينيم موسي چه گفت و خدا چه كردشد نجات يابند؟  چگونه ميتوانستند بكنند؟  مي

   
اي شـما خواهـد     بايستيد و نجات خداوند را ببينيد، كه امـروز آن را بـر            ! مترسيد«: و موسي به قوم گفت      

خداوند براي شما جنگ خواهـد كـرد و شـما           . كرد، زيرا مصريان را كه امروز ديديد تا به ابد ديگر نخواهيد ديد            
  » .خاموش باشيد

و اما تو عـصاي     . اسرائيل را بگو كه كوچ كنند      كني؟ بني  چرا نزد من فرياد مي    «: و خداوند به موسي گفت      
اسرائيل از ميان دريا بر خشكي راه سـپر           دراز كرده، آن را منشق كن، تا بني        خود را برافرازو دست خود را بر دريا       

سازم، تا از عقب ايشان بياينـد، و از فرعـون و تمـام لـشكر او و                   و اما من اينك، دل مصريان را سخت مي        . شوند
فرعـون، و  و مصريان خواهند دانست كه من يهـوه هـستم، وقتـي كـه از     . ها و سوارانش جالل خواهم يافت    ارابه
  » .هايش و سوارانش جالل يافته باشم ارابه

رفت، حركت كرده، از عقب ايشان خراميده، ستوان ابر از پيش            و فرشته خدا كه پيش اردوي اسرائيل مي         
و در ميان اردوي مصريان و اردوي اسرائيل آمـده، از بـراي آنهـا ابـر و                  . ايشان نقل كرده، در عقب ايشان بايستاد      

پس موسي دست خود    .  نزديك يكديگر نيامدند   بداد كه تمامي ش    ، و اينها را در شب روشنايي مي       بود تاريكي مي 



را بر دريا دراز كرد و خداوند دريا را به باد شرقي شديد، تمامي آن شب برگردانيده، دريـا را خـشك سـاخت و                         
هـا و سـواران    مي اسبان و ارابـه رفتند و مصريان با تما اسرائيل در ميان دريا بر خشكي مي و بني. آب منشق گرديد 

مـصريان از   در پاس صحري واقع شد كه خداونـد بـر اردوي            و  . فرعون از عقب ايشان تاخته، به ميان دريا آمدند        
هاي ايشان را بيرون كرد، تا آنهـا          و چرخهاي ارابه  . ستون آتش و ابر نظر انداخت، و اردوي مصريان را آشفته كرد           

زيرا خداوند براي ايشان با مصريان جنـگ        ! اسرائيل بگريزيم  از حضور بني  «: را به سنگيني برانند و مصريان گفتند      
  » .كند مي

هـا و    ود را بر دريا دراز كن، تا آبها بر مصريان برگـردد، و بـر ارابـه                دست خ «: و خداوند به موسي گفت      
پس موسي دست خود را بر دريا دراز كرد، و به وقت طلوع صبح، دريا به جريان خود برگـشت،                    » .سواران ايشان 

هـا و    و آبهـا برگـشته، عرابـه      . و مصريان به مقابلش گريختند، و خداوند مصريان را در ميان دريا به زير انـداخت               
. سواران و تمام لشكر فرعون را كه از عقب ايشان به دريا آمده بودند، پوشانيد، كه يكي از ايشان هم بـاقي نمانـد                  

و . ي رفتند، و آبها براي ايشان ديواري بود به طرف راست و به طـرف چـپ                كاسرائيل در ميان دريا به خش      اما بني 
و . ي داد و اسرائيل مصريان را به كنـار دريـا مـرده ديدنـد              در آن روز خداوند اسرائيل را از دست مصريان خالص         

اسرائيل آن كار عظيمي را كه خداوند به مصريان كرده بود ديدند، و قوم از خداوند ترسيدند، و به خداوند و بنده                      
  )31-13:14خروج (. او موسي ايمان آوردند

خوانم زيرا كه بـا جـالل مظفـر          د مي يهوه را سرو  «: موسي و اسرائيل اين سرود را براي خداوند خواندند          
پـس آنهـا بـراي      ). 2،  1:15خـروج   (» او نجات من گرديده اسـت     . خداوند قوت و تسبيح من است     ... شده است 

مريم، . كردند خواندند و او را به خاطر نجات عظيمي كه براي آنها به ارمغان آورده بود شكر مي                 خداوند سرود مي  
خداوند را بسرائيد زيرا كه با جـالل مظفـر شـده اسـت؛              ««: خداوند خواند خواهر هارون و موسي، سرودي براي       
  ) 21:15خروج (» !اسب و سوارانش را به دريا انداخت

درس امـروز چـه      از. دوستان، اين داستان واقعيت دارد، خدا براي قوم خود از ميان دريـا راهـي گـشود                  
توانـست قـوم     چـه كـسي مـي     :  آن سؤال ايـن اسـت      و. به نتيجه رسيد  آموزيم؟ شايد بتوان با يك سؤال ساده         مي

ديديم كه چگونـه دريـا در       اسرائيل را از دست لشكريان فرعون برهاند؟ آيا آنها قادر بودند خود را نجات دهند؟                
آيا قروم  . تاخت و از پشت سر لشكر فرعون به سوي آنها مي         . ها قرار داشت   در طرفين آنها كوه   . مقابل آنها باز شد   

! پس چه كسي قادر بود آنها را نجات دهد؟ تنهـا خـدا        ! توانستند  بودند خود را نجات دهند؟ نه، نمي       اسرائيل قادر 
بايـستيد و نجـات     ! مترسـيد «به همـين علـت موسـي نوشـت،          . توانست آنها را نجات دهد     تنها خداوند، خدا مي   

به همين خـاطر  . نها را نجات دهدتوانست آ تنها خدا مي» !خداوند را ببينيد، كه امروز آن را براي شما خواهد كرد      
او نجات مـن گرديـده   . ح من استخداوند قوت و تسبي   «: خواندند است پس از اينكه به آنسوي دريا رسيدند، مي        

  » .است



براي اسرائيل هيچ راهي وجود نداشت كـه خـود را از دسـت لـشكر                . خدا، خود نجات آنها گرديده بود       
كردنـد، و   گـشود دنبـال مـي    اهي را كه خدا در مقابل آنها از ميان دريا ميفرعون برهاند ـ هيچ راهي، مگر اينكه ر 

  ! كردند ن شكر ميسپس او را به خاطر نجات جانهايشا
ما هم همچون آنها،    . اسرائيل هستند  آدم همه مثل بني    خواهد كه همه بدانند كه بني      دوستان عزيز، خدا مي     

شايد دريا مقابل ما نباشـد، امـا        ! شود مصيبت گريبانگير ما مي   كه  اميدي براي رهايي نداريم و ديري نخواهد پاييد         
ما را محـصور سـاخته و مـا را    ها در اطراف ما نباشند، اما قدوسيت خدا  شايد كوه. مرگ و جهنم به انتظار ماست    

 تهديد  به دنبال ما هستند و ما را      فرعون و لشكريانش پشت سر ما نيستند، اما شيطان و گناهان ما             . كند محكوم مي 
  ! كنند به مرگ ابدي مي

تواند گناهكـار را از آتـشي كـه          آدم را از داوري عادالنه خدا برهاند؟ چه كسي مي          تواند بني  چه كسي مي    
توانـد   ؟ چه كسي مـي    تواند انسان را از قدرت شيطان رهايي بخشد        چه كسي مي  پذيرد رهايي دهد؟     خاموشي نمي 

تواند ما را از درياي گناه عبور داده و به مكان مقدس كـه بهـشت ناميـده                   ما را از تمام اينها برهاند؟ چه كسي مي        
اين همان . انسان قادر نيست خود و ديگران را برهاند       ! تنها خدا ميدتواند ما را نجات دهد      ! شود ببرد؟ تنها خدا    مي

 ايـن از شـما      ايـد، بوسـيله ايمـان و       زيرا كه محض فيض نجات يافتـه      «: كند مقدس اعالم مي   چيزي ايت كه كتاب   
  ) 9، 8:2افسسيان (» .نيست بلكه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هيچكس فخر نكند

خدا، خدايي كه رحمتش عظيم است، در نجات را به روي تمام فرزندان آدم گشوده اسـت، تـا مـا را از                         
خاطر گناهان مـا در     خواهد ما را از داوري آتش سوزاني كه به           خدا مي . قدرت شيطان و گناه و جهنم دهايي دهد       

آيـا راه نجـات را      ! انتظار ماست، رهايي بخشد، اما ما بايد از راه نجاتي كه او در مقابل ما گشوده است عبور كنيم                  
شناسيد، راه نحاتي كه خدا براي شما باز كرده است تا از قدرت شيطان، عواقب هولناك گناه و جهـنم راهيـي                       مي

  ايد؟  عيين كرده است تا در حضور قدوس او تا به ابد بركت يابيد، قرار گرفتهآيا در طريق عدالتي كه خدا تيابيد؟ 
توانـد انجـام دهـد       آدم گشوده است بر مبناي اعمال خوبي كه انـسان مـي            راه نجاتي كه خدا به روي بني      

اه ر» .نه از اعمـال تـا هـيچكس فخـر نكنـد           « : گويد خدا مي . قوانين مذهب است  نيست، و نه بر مبناي پيروي از        
اي كه از آسمان آمـد تـا    دهنده دهنده است، نجات نجاتي كه خدا براي ما تعيين كرده است، چيست؟ آن راه نجات    

آورند رهايي دهد ـ آن دسـته از مـا     براي گناهان ما بميرد و دوباره قيام كند ـ تا تمام كساني را كه به او ايمان مي 
در «: گويـد  دهنده قـادر چنـين مـي    مقدس درباره نجات كتاب. كه به خاطر قدرت گناه و ترس از مرگ برده بوديم   

» .هيچكس غير از او نجات نيست زيرا كه اسمي ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده كه بدان بايد ما نجات يـابيم                    
  ) 12:4اعمال (

دريـا  مجازات گناه رهايي يابيد و به آنسوي        راهي گشوده است تا از      » در درياي گناه  «بله، خدا براي شما       
. اما بايـد از رهـاي كـه خـدا در مقابـل شـما گـشوده اسـت عبـور كنيـد          . برسيد ـ در حضور امن و مقدس خدا 

  : دهنده در مورد اين راه نجات گفته است نجات



گويم هر كـه   آمين آمين به شما مي ..... آيد كس نزد پدر جز بوسيله من نمي       هيچ. من راه و راستي و حيات هستم      « 
آيد، بلكه از موت تا بـه حيـات           به فرستنده من ايمان آورد، حيا جاوداني دارد و در داوري نمي            كالم مرا بشنود و   
  ) 24:5؛ 6:14يوحنا (» .كنتقل گشته است

  ؟ »ايد از موت به حيات داخل گشته«دوستان عزيز، آيا   
ديد كه چگونـه خـدا در       از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم، در برنامه بعدي به ياري خداوند خواهيم                

  اسرائيل گفت فكر كنيد،  به كالمي كه موسي به بني.... دهد اسرائيل خوراك مي بيابان به بني

  
   )13:14خروج (» .بايستيد و نجات خداوند را ببينيد، كه امروز آن را براي شما خواهد كرد! مترسيد«  

  
  
  
  
 


