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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 عدالتشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خو. كنيم آغاز مي
هنگـامي كـه    . در درس گذشته، ديديم كه خدا قوم اسرائيل را از دست فرعون و لـشكريانش نجـات داد                 

اما ديديم كـه    . اسرائيل به ساحل درياي سرخ رسيدند، هيچ راه گريزي براي گريختن از لشكر فرعون نداشتند               بني
امـا  . خدا آب را شكافت و راهي براي آنها باز كرد تا از ميان درياي سـرخ، بـر روي زمـين خـشك عبـور كننـد                          

پـس در آن    . لشكريان مصر سعي كردند از دريا عيور كنند، آبها بر سرشان واژگون شد و غرق شـدند                هنگامي كه   
عظـيم خداونـد را ديدنـد، از او         و هنگـامي كـه قـدرت        . روز خداوند خدا، اسرائيل را از دست مصريان رهانيـد         

  » !خداوند عظيم است. خوانم، زيرا او نجات من گرديده است يهوه را سرود مي« ترسيدند و براي او خواندند،
اسرائيل  صر و كنعان در بيابان بر بني      مكنيم، وقايعي كه بين راه       در حال حاضر كتاب خروج را بررسي مي       

ده داده بود به اجداد آنها ابراهيم بدهـد، تـا آن سـرزمين از آن نـشل او                   كنعان سرزميني است كه خدا وع     . رخ داد 
مقـدس بـه مـا نـشان         كتـاب . اسـرائيل خـوراك داد     امروز قصد داريم ببينيم كه چگونه خدا در بيابان به بني          . باشد
ز مـسلم  يـك چيـ  . »رفت راه مي«دهد كه خدا در روز در ستوني از ابر و در شب در ستوني از آتش مقابل آنها                مي

  . شدند كرد، آنها در بيابان تلف مي است، اگر خدا آنها را هدايت نمي
جمعيتـي عظـيم بـيش از مـردم شـهر           . اسرائيل در آن بودند تصور كنيم      بياييد لحظاتي شرايطي را كه بني     

بيابان اين جماعت عظيم از اين      ! قدري فكر كنيد  ! مشهد در كنار هم از بياباني بي آب و علف در حال گذر بودند             
توانـستند زنـده بماننـد؟ چـه كـسي           چگونـه مـي   ! ذشـتند گ هاي خار دار بـود مـي       خشك كه تنها پوشيده از بوته     

هـاي آنهـا     توانست آنها را از خطر گرسـنگي و تـشنگي نجـات دهـد؟ چگونـه ايـن جماعـت عظـيم و گلـه                         مي
پـس چـه    ! د را خوراك دهنـد؟ خيـر      توانستند خو  توانستند بدون آب و غذا در اين بيابان تاب بياورند؟ آيا مي            مي

توانست به آنها غذا دهـد و آنهـا را           تنها خدا مي  . توان يافت  توانست به آنها غذا دهد؟ تنها يك پاسخ مي         كسي مي 
  ! حفظ كند

نگران بودند چه بايد بخورند و چه بايد بنوشند؟ مسلماً قوم           آيا اسرائيليان به خدا توكل داشتند؟ يا اينكه         
او بـه واسـطه   . خدا اعمال بسيار بزرگي براي آنهـا انجـام داده بـود   . كردند  خداوند خدا اعتماد مياسرائيل بايد به  

زادگان آنها را به واسـطه خـون بـره از مـرگ              او نخست . نزول بال بر مصريان، آنها را از بند اسارت آزاد كرده بود           
و اكنون در ستوني از ابر در مقابـل آنهـا           . داو راهي خشك و هموار از ميان دريا براي آنها گشوده بو           . رهانيده بود 

شما چـه   . آنها را به آن سرزمين بازگرداند     رفت تا همانگونه كه سالها پيش به جد آنها، ابراهيم وعده داده بود،               مي



تواند به آنچـه كـه وعـده         كنيد؟ آيا قوم اسرائيل به خدايشان اطمينان داشتند؟ آيا ايمان داشتند كه خدا مي              فكر مي 
   .بيم مراجعه كنيم و پاسخ را در آن بيامقدس  است عمل كند؟ بياييد به كتابداده

  : فرمايد مقدس مي كتاب. كنيم از باب شانزده از كتاب خروجِ تورات موسي برايتان قرائت مي
اسرائيل از ايليم كوچ كرده، به صحراي سين كه در ميان ايلـيم و سـينا اسـت در                    پس تمامي جماعت بني   

اسـرائيل در آن     و تمامي جماعـت بنـي     .  از ماه دوم، بعد از بيرون آمدن ايشان از زمين مصر، رسيدند            روز پانزدهم 
كاش كه در زمين مصر به دست خداونـد         «: اسرائيل بديشان گفتند   و بني . صحرا بر موسي و هارون شكايت كردند      

زيرا كه ما را بدين صـحرا بيـرون   خورديم،  نشستيم و نان را سير مي   مرده بوديم، وقتي كه نزد ديگهاي گوشت مي       
  » .آورديد، تا تمامي اين جماعت را به گرسنگي بكشيد

آنهـا نـزد او و نبـي او موسـي شـكايت      ! خوب، آيا قوم اسرائيل به خدا اطيمنـان داشـتند؟ نـه، نداشـتند          
  :به پاسخ خدا به آنها گوش دهيد. كردند مي

ام، پـس ايـشان را       ه اسـرائيل را شـنيد     ي بنـي  شـكايتها «: و خداوند موسي را خطاب كرده گفت      ) 12و11(
در عصر گوشت خواهيد خورد، و بامدادان از نان سير خواهيد شد تا بدانيد كه من يهـوه خـدا                    : خطاب كرده بگو  

  » .شما هستم
همانا من از آسمان براي شما بارانم، و قوم رفتـه كفايـت هـر روز را         «: آنگاه خداوند به موسي گفت    ) 4(

  . كنند يا نه  تا ايشان را امتحان كنم كه بر شريعت من رفتار ميدر روزش گيرند،
و واقع شد كه در عصر، سلوي برآمده، لشكرگاه را پوشانيدند، و بامدادان شبنم گرداگـرد اردو                 ) 13-15(
و چون شبنمي كه نشسته بود برخاست، اينك بر روي صحرا چيزي دقيق، مدور و خـرد، مثـل ژالـه بـر                       . نشست

. اسرائيل اين را ديدند به يكديگر گفتند كه اين من است، زيرا كـه ندانـستند كـه چـه بـود                       چون بني  و. زمين بود 
:  ».دهد تا بخوريد اين آن نان است كه خداوند به شما مي« موسي به ايشان گفت

هـاي   و خاندان اسرائيل آن را من ناميدند، و آن مثل تخم گشنيز سفيد بود، و طعمـش مثـل قـرص                    ) 31(
  . عسلي

  
شـنيديد كـه   . اسرائيل را در مصر خوراك داد، تا اينكه به زمين كنعان رسـيدند          و خدا اينگونه طوايف بني    

! شد بودند؟ خيـر    اسرائيل شايسته خوراكي كه بر آنها نازل مي        آيا بني . از سوي خدا  . آمد؟ از آسمان   غذا از كجا مي   
تنها به خاطر رحمت خدا بود      . و قدر نشناسي آنها   ايماني   آنها شايسته هيچ چيز نبودند مگر مجازات خدا براي بي         

  . كه آنها از گرسنگي نمردند
  

از بـاب هفـدهم برايتـان قرائـت     . اسرائيل تمام شد چه اتفاقي افتـاد   حال بياييد ببينيم هنگامي كه آب بني      
  : گويد مقدس مي كتاب. كنيم مي



ز صحراي سـين كـوچ كردنـد، و در          اسرائيل به حكم خداوند طي منازل كرده، و ا         و تمامي جمعات بني    
مـا را آب بـدهيم تـا        «:  بـا موسـي منازعـه كـرده، گفتنـد           و قوم . رفيديم اردو زدند، و آب نوشيدن براي قوم نبود        

و در آنجـا قـوم      » نماييـد؟  كنيد، و چرا خداوند را امتحان مي       چرا با من منازعه مي    «: موسي بديشان گفت  » .بنوشيم
چـرا مـا را از مـصر بيـرون آوردي، تـا مـا و فرزنـدان و                  «:  موسي شكايت كرده، گفتند    تشنة آب بودند، و قوم بر     

با اين قوم چه كنم؟ نزديك است       «: آنگاه موسي نزد خداوند استغاثه نموده، گفت      » مواشي ما را به تشنگي بكشي؟     
با خـود بـردارد، و      پيش روي قوم برو و بعضي از مشايخ اسرائيل را           «: خداوند به موسي گفت   » .مرا سنگسار كنند  

اي كـه در حوريـب       همانا من پيش روي تو بـدان صـخره        . عصاي خود را بدان نهر زدي بدست خود گرفته، برو         
پس موسـي بـه حـضور مـشايخ         » .ايستم، و صخره را خواهي زد تا آب از آن بيرون آيد، و قوم بنوشند               است، مي 

  . اسرائيل چنين كرد
ر بيابان جاري شـد، و تمـام بنـي قـوم از آن نوشـيدند، آنهـا و                   بدينسان آب از آن صخره فوران كرد و د        

تمام كارهـايي كـه     پس از   . بياييد از مطالعه ادامه داستان بازايستيم و قدري به داستان امروز فكر كنيم            . هايشان گله
ق آنهـا انجـام     اسرائيل انجام داد، آيا به او ايمان داشتند؟ آيا به خاطر كارهايي كه خداوند در ح                خدا براي قوم بني   

بلكه از خـدا گلـه و شـكايت كردنـد،           . انها به خدا توكل نداشتند    ! خيرداد، دلهايشان سرشار از شكرگزاري بود؟       
  . خدايي كه آنها را از خطرات بسيار وخيم رهانيده بود

آيـا قـوم    . خدا چه كرد؟ خداوند خدا، به خاطر صبر و نيكويي خود در بيابان به آنها آب و خـوراك داد                   
پس چرا خدا به آنها مهربـاني       . آنها تنها سزاوار داوري خدا بودند     ! رائيل شايسگي نيكويي خدا را داشتند؟ خير      اس
داد، حتـي    اسـرائيل آب و خـوراك مـي        او به خاطر رحمت خـود بـه بنـي         . كرد؟ زيرا خدا امين و رحيم است       مي

تشنگي بسته به خوبي و شايـستگي قـوم         اگر نجات از گرسنگي و      !  قدرنشناس بودند  يهنگامي كه آنها گناهكاران   
  . گذاشت در بيابان بميرند داشت، مسلماً خدا مي

به خاطر وفـاي بـه عهـد    نها را حفظ نكرد، بلكه آهمچنين بايد بدانيم كه خدا تنها به خاطر رحمت خود   
قوم اسرائيل داده كند ـ و او وعده بسيار مهمي درباره   هايي كه داده عمل مي خدا امين است و به تمام وعده. خود
همانگونه كه ديديم، خدا وعده داده بود از قوم اسرائيل به تمام امتهاي دنيا بركت رسـاند، زيـرا توسـط ايـن                       . بود

او خدا راتس و محبـت      ! بله، خدا امين و سرشار از رحمت است       . آمد دهنده به اين دنيا مي     قوم بود كه بايد نجات    
از خدا نا اطاعتي كردنـد و بـر         اما حتي هنگامي كه     . محبت خدا را نداشند   اسرئيل لياقت    مسلماً طوايف بني  . است

  . عليه او سخن گفتند، خدا امانت و محبت خود را با نازل كردن غذا از آسمان به آنها ثابت كرد
و ايـن   «: گويد كالم خدا مي  » اسرائيل براي ما چه ارزشي دارد؟      داستان زندگي بني  «: شايد از خود بپرسيد   

قـرن  1(» .ر مثل بديشان واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد كه اواخر عالم به ما رسـيده اسـت                   همه بطو 
خواهد تمـام فرزنـدان آدم را از    اسرائيل را از قدرت بيابان رهايي داد، امروز نيز مي          همانگونه كه خدا بني   ) 11:10

  . قدرت گناه آزاد سازد



كرد؟ آنها تنها بايد خـوراكي را        ر بيابان تلف نشود چه بايد مي      اسرائيل براي اينكه د    بني: پرسيم از شما مي  
آمـد؟ آيـا از سـعي و     رهايي آنها از كجـا مـي  . خوردند كردند و مي كرد جمع مي  كه خدا از آسمان بر آنها نازل مي       

 آنها قدرتي نداشتند كه خود را از گرسـنگي و مـرگ نجـات   . تالش خود آنها؟ خير، رهايي آنها از سوي خدا بود         
توانستند كاري انجام دهند جزا اينكه خوراكي را كه خدا بر آنهـا نـازل كـرده بـود جمـع كننـد و                         آنها نمي . دهند

  . بخورند
اسرائيل گناهكاريم و هيچ راه نجاتي نداريم ـ نه از   دهد كه ما نيز همچون بني مقدس به ما نشان مي كتاب

كنـيم، امـا سـايه       يزرع عبـور نمـي     يل از بيابان خشك و لم     اسرائ شايد همچون بني  . قدرت گناه و نه از داوري خدا      
هـر كـسي كـه      : كـالم خـدا روشـن اسـت       . اسرائيل بـود   مرگ هنوز پشت سر ماست همانگونه كه پشت سر بني         

خواهد راه نجاتي را كه خدا مهيا كرده است بپذيرد در گناه خود خواهد مرد و در آتش ابدي جهـنم افكنـده                        نمي
اينهـا همـه    . افتادنِ در جهـنم   ! رفتن زير تيغ داوري   ! مردن در گناه  . اصالً خوشايند نيست  اين موضوع   . خواهد شد 

همانگونـه  . بااينحال خبر خوش اين است كه ديگر الزم نيست كسي در گناه خود بميـرد              ! فجايعي هولناك هستند  
داده اسـت تـا در    » غـذا «ا  به اسرائيل خوراك داد تا از گرسنگي در بيابان نميرند، به همين شكل خدا به م               كه خدا   

   !اين دنيا بركت يابيم و در زندگي آينده تا به ابد زندگي كنيم
توانيم به رستوران برويم و غذايي بخريم كه مـا را تـا              بخشد چيست؟ آيا مي    كه حيات ابدي مي   » غدايي«

كه به ما حيـات ابـدي       پس غذايي   ! چنين غذايي در بازار وجود ندارد     ! به ابد در حضور خدا زنده نگاه دارد؟ خير        
  دهد چيست؟ مي

را در بيابان خوردند، خـدا      ) نان(اسرائيل من    دوستان، بايد بدانيد كه هزار و پانصد سال پس از اينكه بني           
او خوراكي است كه خدا براي مردم دنيا مهيا كرده است تـا آنهـا را از قـدرت                   . دهنده را به اين دنيا فرستاد      نجات

دهنده خود هنگامي كه بر روي زمين بـود          بياييد به دقت به آنچه نجات     .  نجات بخشد  گناه، مرگ، داوري و جهنم    
  : گفته است، گوش دهيم، او گفت

. من نـان حيـات هـستم      . گويم هر كه به من ايمان آرد، حيات جاوداني دارد          آمين امين به شما مي    «
زل شد تـا هـر كـه از آن بخـورد            اين ناني است كه از آسمان نا      . پدران شما در بيابان من خوردند و مردند       

كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر كه بـه             ... من هستم آن نان زنده كه از آسمان نازل شد         . نميرد
  )35، 51-47:6يوحنا (» .من ايمان آرد هرگز تشنه نگردد

 ديـد كـه خـدا       در برنامه بعدي، به ياري خـدا، خـواهيم        . رسد دوستان من، برنامه ما در اينجا به پايان مي        
  ..... اسرائيل اعطا خواهد كرد چگونه ده فرمان را به بني

  : دهنده گفته است فكر كنيد به آنچه نجات. خدا به شما بركت دهد
كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر كه بـه مـن ايمـان آرد هرگـز              . من نان حيات هستم   »

 )  35:6يوحنا (» .تشنه نگردد


