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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    

كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشـته باشـيد برنامـه خـود را                           
  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خو. كنيم آغاز مي
انگيـز كـه در      دل» داسـتان عاشـقانة   «اهي بيندازيم بـه يـك       گامروز قصد داريم در نيمة دوم برنامة خود ن          

در برنامه گذشـته خـود ديـديم كـه يوشـع، دسـتيار موسـي                ! ـ پس ما را ترك نكنيد      مقدس ثبت شده است    كتاب
شـع و اسـرائيل رفـت و دشـمنان آنهـا را             يوديديم كه خدا پيش روي      . اسرائيل را به سوي كنعان هدايت كرد       يبن

بيرون كرد و آنها را به سرزمين پر از نعمت كنعان آورد، همانگونه كه سالها پيش به جد آنهـا ابـراهيم وعـده داده       
ايـن كتابهـا داوران و روت       . ارند نگاهي بيندازيم  امروز قصد داريم به كتابهايي كه پس از كتاب يوشع قرار د           . بود

  .دهند كه در فاصلة زمان ميان يوشع بني و داود نبي چه وقايعي رخ داد اين كتابها به ما نشان مي. نام دارند
در باب آخـر    . اسرائيل پيش از مرگ خود بخوانيم      پيغام يوشع  به بني    اب داوران بپردازيم، بايد     پيش از اينكه به كت    

تـشويق نمايـد كـه خداونـد     يوشع، يوشع با تمام رهبران اسرائيل ديدار كرد تا به آنها هشدار دهد و آنها را كتاب  
يوشـع در    . به آنها بخشيده بود دوست بدارند      خداي خود را كه آنها را از مصر بيرون كرده بود و سرزمين زيبايي             

  :آخرين سخنراني خود به آنها گفت
 كه يهوه را عبادت نماييد، پس امروز براي خود اختيار كنيـد كـه را عبـادت                  اگر در نظر شما پسند نيايد     «  

خواهيد نمود، خواه خداياني را كه پدران شما كه به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدايان امورياني را                    
ا نيز يهوه را عبادت     پس م ... .كه شما در زمين ايشان ساكنيد، و اما من و خاندان من، يهوه را عبادت خواهيم نمود                

   )18، 15:24يوشع (» .خواهيم نمود، زيرا كه او خداي ماست
  : فرمايد مقدس مي در كتاب داوران، باب دوم، كتاب. اكنون بياييد ببينيم چه اتفاقي افتد   

در تمام ايام يوشع و تمام ايام مشايخي كه بعد از يوشع زنده ماندند، و همه كارهـاي بـزرگ خداونـد را                
و يوشع بن نون، بندة خداوند، چون صـد و ده           . براي اسرائيل كرده بود، ديدند، قوم خداوند را عبادت نمودند         كه  

و او را در حدود ملكش در تِمنَه حارس در كوهستان افرايم بـه طـرف شـمال كـوه جـاعش دفـن                  . ساله بود مرد  
 طبقة ديگر برخاستند كه خداوند و اعمالي را         و تمامي آن طبقه نيز به پدران خود پيوستند، و بعد از ايشان            . كردند

. و بني اسرائيل در نظر خداوند شرارت ورزيدند، و بعلها را عبادت نمودنـد             . كه براي اسرائيل كرده بود، ندانستند     
و يهوه خدا پدران خود را كه ايشان را از زمين مصر بيرون آورده بود ترك كردند، و خـدايان غيـر را از خـدايان                          

و يهـوه را  . و خشم خداوند را برانگيختنـد .  در اطراف ايشان بودند پيروي نموده، آنها را سجده كردند    طوايفي كه 
.  ) 13-7آيات ( ترك كرده، بعل و عشتاروت را عبادت نمودند



اسرائيل خداوند خداي خود را فراموش كردند و به او پشت كرده و به مذاهب ملل همسايه                  بدينسان بني   
آنهـا بعـل را   . شـناختند و كـالم او را نداشـتند         بااينحال، آن امتها خداي حقيقـي را نمـي        . دندخود گرايش پيدا كر   

هـايي از بعـل      آنهـا بـراي خـود مجـسمه       . كردند خـدا اسـت     بعل بتي بود كه مردم كنعان ادعا مي       . پرستش كردند 
ود دارند خـدا را پرسـتش       كردند به گمان خ    امتهايي كه بعل را پرستش مي     . كردند ساختند و آنها را پرستش مي      مي
كردنـد؛ امـا بـا اينحـال ايـن           هاي جسم خود و شيطان را پرستش عبادت مـي          اما در واقعيت آنها خواسته    . كنند مي

و اسرائيل را فريـب داد،   همچنين شيطان بسياري از بني. دانستند زيرا شيطان آنها را فريب داده بود        موضوع را نمي  
  .رويگردان شدند و همچون ملل اطراف خود به پرستش بعل روي آوردندبه همين علت از خداوند خداي خود 

  
اسرائيل به راهي كه خدا براي آنها مهيا كرده بود پشت كردنـد، همـان راه شـريعت                   بينيم كه اكثر بني    از اين رو مي   

پـي راه   آنها به جاي پيروي از طريق عدالت خـدا، در           . موسي و قرباني حيوان بر روي مذبح براي پوشش گناهان         
  :گويد اولين فرمان از ده فرماني كه خدا بر كوه سينا به موسي عطا كرد مي. دروغ رفتند، يعني مذهب بعل

باشم، خداي غيور هستم، كه انتقام       زيرا من كه يهوه خداي تو مي      .... تو را خدايان ديگر غير از من نباشد       «  
و تا هزار پشت بر آنـاني كـه   . گيرم مرا دشمن دارند ميگناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آناني كه   

   )6، 5، 3:20خروج (» .كنم مرا دوست دارند و احكام مرا نگاه دارند، رحمت مي
  

  . اسرائيل براي خداوند خدا حرمت قائل نبودند، و به همين ديلي خدا آنها را تنبيه كرد اما اكثر بني
  : انيمخو در ادامه باب دوم كتاب داوران چنين مي

پـس خـشم خداونـد بـر        ....... و بني اسرائيل در نظر خداوند شرارت ورزيدند، و بعلها را عبادت نمودند              
اسرائيل افروخته شده، ايشان را به دست تاراج كنندگان سپرد تا ايشان را غـارت نماينـد، و ايـشان را بـه دسـت                         

و بـه  . انستند با دشمنان خود مقاومـت نماينـد  دشمناني كه به اطراف ايشان بودند،  فروخت به حدي كه ديگر نتو        
بود، چنانكه خداونـد گفتـه، و چنانكـه خداونـد            رفتند، دست خداوند براي بدي بر ايشان مي        هر جا كه بيرون مي    

.  )15-14، 11( براي ايشان قسم خورده بود و به نهايت تنگي گرفتار شدند
 ديگر قوم اسرائيل دلهاي خود را سخت كردنـد  دهد كه چگونه باري پس كتاب داوران نيز به ما نشان مي      

 به همين دليل است كه خدا بارها و بارها آنها را به دست دشمنان تسليم كـرد، تـا                    .و از خداوند رويگردان شدند    
هر بار كـه قـوم خـدا واقعـاً توبـه            . آنها را تنبيه كند، تا بدينوسيله از گناه خود توبه كنند و از نابودي رهايي يابند               

دوست داريـم بـراي شـما از        . كرد تا آنها را از دست دشمنانشان برهاند        د، خدا براي آنها رهبراني تعيين مي      كر مي
قهرماناني همچون جدعون صحبت كنيم، كسي كه تنها با سيصد نفر يك لشكر عظيم و قدرتمند را شكـست داد،                    

شايد شما خود   . ه وقت با ما يار نيست     افسوس ك كه به تنهايي بر هزار سرباز غلبه كرد، اما          ) سامسون(يا شمشون   
  .مايل باشيد داستانهاي زيبا و جذاب كتاب داوران را خود مطالعه كنيد



شـدند،   اسرائيل از خدا و كالم او دور مي        دهد هر بار كه بني     جان كالن آنكه، كتاب داوران به ما نشان مي          
كردنـد،   هنگامي كه آنها توبه مي    . و به سوي او بازگردند    كرد تا آنها از گناه خود توبه كنند          خداوند آنها را تنبيه مي    

  . اين است خالصة كتاب داوران. كرد تا بر دشمنانشان غلبه كنند خدا رهبراني براي آنها تعيين مي
توانست مانع از امانـت و وفـاداري         اما آيا خيانت آنها مي    . از خدا تخطي كرد   اسرائيل باري ديگر     بله، بني   

كرد، اما او در كل امت اسـرائيل را حفـظ    شد تنبيه مي سلماً خدا هركس را كه مرتكب گناه مي  م! خدا شود؟ هرگز  
از تو  : توانست آنچه را كه سالها پيش به ابراهيم وعده داده بود فراموش كند، هنگامي كه گفت                كرد، زيرا خدا نمي   

 بوجـود آورد كـه از آن امـت          خـدا قـصد داشـت از نـسل ابـراهيم امتـي            » .تمامي اقوام دنيا بركت خواهند يافت     
نـه گنـاه    : توانـست مـانع از اجـاري نقـشة عـالي خـدا شـود               چيز نمـي   هيچ. دهنده دنيا به روي زمين بيايد      نجات
 .اسرائيل، نه فرعون، نه مردم مصر نه مردم كنعان، و نه مذهبي دروغين همچون بعل، و نه حتي خـود شـيطان                      بني
اسرائيل بـه دنيـا كـشيده        دهنده توسط قوم بني     خدا براي فرستادن نجات    اي كه  توانست مانع از نقشه    چيز نمي  هيچ

    .بود شود
داسـتان ايـن كتـاب      . كتـاب روت  : اكنون بايد كتاب كوتاهي كه پس از داوران قرار دارد نگاهي بيندازيم             

ويد، زيرا ايـن  دان بسيار بد بود بر اي در زباله داشتني گويي كه گل بسيار زيب و دوست . بسيار عجيب و زيبا است    
  .داشت كند كه در ميان نسلي فاسد و مرتد خدا را دوست مي داستان از زني صحبت مي

پيش از هـر چيـز   . توانيم آن را برايتان به اختصار بيان كنيم توانيم تمام كتاب روت را بخوانيم، اما مي   نمي  
ز مردم موآب بود و در موآب كه در شـمال           او ا . زني بود كه به قوم اسرائيل تعلق نداشت        بايد بدانيد كه روت بيوه    

پرست بودند و هم اسرائيل و       بتهمچنين بايد بدانيد كه مردم موآب       . سرزمين اسرائيل واقع شده بود قرار داشت      
  .كردند هم خداي اسرائيل را تحقير مي

  
قـت،  در حقي . روت به امت موآب تعلق داشت، اما اين باعث نشد كه او خداي اسرائيل را حقيـر شـمرد                  

روت شنيده بود كه خداونـد خـدا بـا معجـزات بـسيار              . روت با تمام وجود خود به خداي اسرائيل ايمان داشت         
روت شنيده بود حضرت موسي در تورات دربـارة         همچنين،  . آور اسرائيل را از چنگ مصريان رهانيده بود        حيرت

م قلب خود به خداوند ايمـان داشـت، و          روت با تما  . طريق نجاتي كه خدا مهيا كرده بود چه جيزهايي نوشته بود          
  .سرائيل داده بود پذيرفته بود پيغامي را كه او به بني

. كـرد  پرسـتان زنـدگي مـي      پس، آنچه كه درباره روت مهم است، اين است كه او در موآبو در ميـان بـت                   
ب اجـداد خـود     اما اكنون ديگر روت به مذه     . روت با مذهب آنها بزرگ شده بود      . پرست بودند  والدين روت بت  

انتخاب از ميان ايـن دو را       براي روت   بينيم   از اين رو مي   . روت تنها به خداي اسرائيل ايمان داشت      . ايمان نداشت 
پـذيرفت و بـا مـردي كـه خـداي            ماند، و مذهب آنان را مـي       آيا روت بايد در خانة پدر خود مي       ! كار آساني نبود  
كرد و به اسـرائيل      كه بايد به خانة پدر خود و مذهب او پشت مي          كرد؟ و يا اين    شناخت ازدواج مي   اسرائيل را نمي  

  ! رفت؟ اين انتخاب بسيار دشواري بود كه روت انجام داد مي



اي به نـام عرفـه    خواهر ناتنيپيش از اينكه ببينيم روت كدام راه را برگزيد، همچنين بايد بدانيد كه روت      
پس خواهر روت هم بايد ميان مذهب پـدران و          . دانست ميعرفه نيز همچون روت دربارة خداي اسرائيل        . داشت

  . كرد خداوند خداي ابراهيم، اسحاق، و يعقوب يكي را انتخاب مي
عرفه راه آسانتر را انتخاب كرد، يعني ماندن در خانـة پـدري و              عرفه و روت كدام راه را انتخاب كردند؟           

. ب كرد، يعني تركِ خانة پدري خود و رفتن به اسـرائيل       اما روت راه دشوار را انتخا     . ازدواج با مردي از قوم خود     
توانست در يك آن هم خـداي اسـرائيل       كسي نمي . تواند دو خدا را عبادت كند      دانست كه هيچكس نمي    روت مي 

روت تصميم گرفت،   . به همين دليل است كه روت به مذهب پدران خود پشت كرد           . هم بتهاي موآب  . را بپرستد   
روت حاضر بود از سوي خانواده و دوستانش طرد شود اما از خداي حقيقي و زنده                .  انسان خدا را اطاعت كند تا    

  : همانگونه كه در تمثيلي گفته شده است. پيروي نمايد
  شفا بايدت داروي تلخ نوش  چه خوش گفت آن مرد دارو فروش

  .الحم رفت  روت خانة پدر خود را ترك كرد، و به سرزمين اسرائيل، به شهر كوچكي به نام بيت
    

نابودي شـهر اريحـا در      از  بوعز پسر راحاب بود، زني كه       . كرد الحم مردي به نام بوعز زندگي مي       در بيت 
بـوعز مـردي ثروتمنـد بـود و         . داشت  حرمت كالم خدا را نگاه مي      بوعز مردي عادل و درستكار بود، و      . امان ماند 

  . شت، اما هنوز ازدواج نكرده بودزمينها و غالت بسياري دا
كرد، و عادت داشت هر روز صـبح بـه مـزارع             الحم زندگي مي   نويسد روت در شهر بيت     مقدس مي  كتاب  

دهقاني فقير بود و بر طبق شريعتي       روت  . كرد آوري مي  كنندگان انداخته بودند جمع    دروهايي را كه     برود و خوشه  
از اين  .  كنند، تا مبادا از گرسنگي بميرند      چيني كه خدا به موسي داده بود، فقيران اجازه داشتند به اين شكل خوشه            

   .چيني كند در مزارع بوعز، پسر راحاب خوشهكرد تا گويد كه خدا روت را هدايت  مقدس به ما مي رو كتاب
بـوعز بالفاصـله    . چيني است و با او صحبت كرد       اش مشغول خوشه   بوعز متوجه شد كه روت در مزارعه      

آيـا بقيـه    . ردي درستكار و عادل بود و ديد كه روت زني پاكدامن است           بوعز م . به زيبايي شخصيت روت پي برد     
. بوعز و روت عاشق همديگر شدند و سرانجام با هم ازدواج كردند           ! توان حدس زد   دانيد؟ راحت مي   ماجرا را مي  

ـ : گويد مقدس مي پس كتاب. روت خدا و كالم او را اولويت زندگي خود قرار داد و خدا نيز او را بركت داد  وعز ب
و داود پادشـاه اسـرائيل      . عوبيد يسي را آورد و يسي نيز داود را آورد         . و روت صاحب پسري به نام عوبيد شدند       

دهندة دنيا كه انبيا در مورد       دهنده ظهور كرد، همان نجات     و از نسل داود نجات    . اي كه مزامير را نوشت     شد، و نبي  
 .او پيشگويي كرده بودند

درحاليكـه   .دا در زندگي روت، زني كه از امت اسرائيل نبـود عمـل كـرد              پس امروز ديديم كه چگونه خ     
به خداوند خدايشان پشت كرده بودند و جذب مذاهب دروغين ملل همسايه شـده بودنـد، روت بـه                   اسرائيل   بني

الحم هدايت كـرد تـا    از اين رو، روت را به بيت      ! رد در پي خداي اسرائيل حركت كرد      مذهب اجداد خود پشت ك    
بينيم كه خدا نقـشه خـود را         در تمام اين ماجراها مي    . ز ازدواج كند، و مادربزرگ داود، پادشاه اسرائيل شود        با بوع 



دهنـدة دنيـا     دهنده را به اين دنيا بفرستد، زيرا از نسل داود و در شهر اورشليم بود كه نجات                 برد تا نجات   پيش مي 
  .متولد شد

به بـه مطالعـه كتـاب ديگـري خـواهيم           ي خدا در برنامه بعدي      به يار . رسد در اينجا برنامه ما به پايان مي      
الحم و از نـسل روت و بـوعز بـه دنيـا آمـد، سـخن                  پرداخت، كتابي كه از داستان زندگي داود، كسي كه در بيت          

كداميك را بيشتر دوسـت داريـد؟ آيـا عرفـه، خـواهر             : امروز با سؤالي از شما خداحافظي خواهيم كرد       . گويد مي
 آسان را انتخاب كرد؟ يا روت پر دل و جرأت را، كه به مذهب اجداد خود پشت كرد تا از خداي                      روت را كه راه   

  حقيقي پيروي كند؟
  
  

هيچگاه آنچـه را كـه يوشـع        ... خدا به شما بركت دهد    ..... از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم       
  :اسرائيل گفت فراموش نكنيد نبي پيش از مرگ خود به بني

  
اما مـن و خانـدان مـن، يهـوه را           .... امروز براي خود اختيار كنيد كه را عبادت خواهيد نمود         پس  « 

  ) 15:24يوشع (» !عبادت خواهيم نمود
  
  
  
  
   
   

  
    

  
  


