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 مقدمه 
اگر یک بخش از عهد عتیق وجود داشته باشد که برای مسیحیان امروزی بیش از هر بخش دیگری دشوار  

کنیم پردازند. ما حیرت می هایی از کتاب یوشع باشد که به فتح سرزمین وعده به دست اسرائیل می باشد، باید باب 

رائیل برای نابودی ساکنان کنعان  توانست تالش اسشناسیم، می که چطور خدای محبت و رحمتی که در مسیح می 

گذارد؛ نه برای تحملش،  به خدا ارج می اما در نقطة مقابل تمایالت امروزی ما، کتاب یوشع در حقیقت  را تحمل کند.  

ایم تا این  و ما نیز به عنوان پیروان مسیح خوانده شده   بخشی به فتح اسرائیل. بلکه برای فرماندهی، راهبری، و قدرت 

 ذیریم.  دیدگاه را بپ 

در  ایم.  این دومین درس در مجموعه دروس »کتاب یوشع« است که عنوان »فتح پیروزمندانه« به آن داده

 پردازیم. می  ۱۲تا   ۱های این درس، به اولین بخش اصلی کتاب یوشع در باب 

 مان، معنای اصلی کتاب یوشع را اینطور خالصه کردیم: در درس قبلی 

 

پیروزمندانه، میراث سبطی، و وفاداری اسرائیل به عهد در روزگار یوشع نوشته شد تا به  کتاب یوشع در مورد فتح  

 شدند. های بعد با آن روبرو می های مشابهی بپردازد که نسل چالش 

 

همانطور که آموختیم، کتاب یوشع در اصل برای اسرائیلیانی نوشته شد که در دورۀ داوران، یا دورۀ پادشاهی،  

طراحی    برای راهنمایی این اسرائیلیان عهد عتیق  کردند. و این کتابم به وقت تبعید بابلی زندگی می یا زمانی دیرهنگا

شان  شان، و تجدید وفاداری های دنبال کردن فتح پیروزمندانه، تضمین میراث سبطی که همچنان با چالش شده بود  

 شدند.  به عهد روبرو می 

پردازد.  های مرتبط با جنگ برای مخاطب اولیه میالش ، به چ۱۲- ۱های  اولین بخش اصلی کتاب در باب 

ها به سه  این باب دهد.  و این کار را با جلب توجه به فتح پیروزمندانة گستردۀ اسرائیل بر سرزمین کنعان انجام می 

در  های اولیة اسرائیل بر دو شهر  ؛ پیروزی ۱اسرائیل برای پیروزی در باب    سازی شوند: آمادهبخش عمده تقسیم می 

 .  ۱۲-۹های های بعدی اسرائیل بر دو ائتالف در باب؛ و پیروزی ۸-۲های باب

و سپس با برخی  درس ما دربارۀ فتح پیروزمندانة اسرائیل نگاهی بر هر یک از این سه بخش خواهد داشت.  

های اسرائیل برای پیروزی  سازیآماده بیایید ابتدا به  مان را به پایان خواهیم برد.  نظرات دربارۀ کاربرد مسیحی، درس

 نگاه کنیم. 
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 برای پیروزی  سازی آماده 
اسرائیل برای پیروزی داشته    سازی دهد که نگاهی اجمالی به دو جنبه از آماده زمان تنها به ما اجازه می 

ید با نگاهی  بیایمان، و بعد برخی از جوانب معنای اصلی آن.  باشیم: نخست، ساختار و محتوای این بخش از کتاب 

 اجمالی به ساختار و محتوای آن شروع کنیم. 

 

 ساختار و محتوا 
ای که اغلب ماوراءالنهر  شود؛ منطقه های موآب، در شرق رود اردن آغاز می کتاب یوشع با اسرائیل در دشت 

کتاب   ۳۲ها به قدری وسیع بودند که بر اساس باب این سرزمین شود و به معنای »آن سوی اردن« است. نامیده می 

اعداد، اسباط رئوبین، جاد، و نیمی از سبط منسی، از موسی اجازۀ اقامت در آنجا را درخواست کردند و به آنها داده  

مان، خدا به یوشع فرمان داد که آماده شود تا اسرائیل را به سمت غرب و به سوی پیروزی بر  اما در آغاز کتاب شد.  

 شود که به معنای »کنارۀ رود اردن« است. ی کرانة باختری خوانده می این منطقه گاه سرزمین کنعان هدایت کند. 

شود که زنجیرۀ فرماندهی  اسرائیل برای پیروزی به سه مرحله تقسیم می   سازیاین بخش در مورد آماده 

 کند. مناسب برای هر نبرد آتی در کتاب را به ما معرفی می 

 

 فرامین خدا 
برخیز و از این اردن  ، خدا به یوشع گفت، »۲در آیة  خوانیم.  می   ۹- ۱: ۱ما ابتدا فرامین خدا به یوشع را در  

 »قوی و دلیر باش.«   :به یوشع گفت ۹، و ۷، ۶عبور کن، تو و تمامی این قوم.« او سپس سه بار در آیات  

 

 فرامین یوشع 
به اسرائیل    ۱۵-۱۰:  ۱سپس نویسندۀ ما فرامین یوشع را در پاسخ به دستورات خداوند ذکر کرد. یوشع در  

برای خود توشه حاضر  ، او به افسران خود دستور داد تا به اسرائیل بگویند، »۱۱فرمان داد تا خود را آماده کنند. در آیة  

او به طور ویژه به اسباط ماوراءالنهر فرمان داد که، »جمیع مردان جنگی پیش روی برادران خود    ۱۴کنید«، و در آیة  

 عبور کنید.« 

 

 رائیل اطاعت اس 
القول  ، همة اسباط متفق ۱۶گزارش داد. در آیة    ۱۸-۱۶:  ۱در آخر، نویسندۀ ما اطاعت اسرائیل از یوشع را در  

 « هر جا ما را بفرستی، خواهیم رفت.»  :خود را به خدمت وفادارانه متعهد ساختند و به یوشع گفتند 
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پیروزی، باید در مورد معنای اصلی  اسرائیل برای    با در نظر داشتن ساختار و محتوای سه جانبة آمادگی 

 صحبت کنیم. چرا نویسندۀ ما کتاب خود را اینگونه شروع کرد؟ 

 

 معنای اصلی 
  شود.دشوار نیست که ببینیم کتاب یوشع با تصویری بسیار مثبت از آمادگی اسرائیل برای فتح کنعان آغاز می 

ای از تردید از سوی  و هیچ نشانه تبعیت فرا خواند.  بخش بود. یوشع تمام اسباط را به  فرمان خدا مستقیم و اطمینان 

روشن است که از آنجایی که مخاطبین اولیة  حتی یک اسرائیلی در مورد فراخوان به پیشروی در نبرد وجود ندارد.  

چگونگی  بایست از این روایت آرمانی در مورد  یوشع با دشمنان مختلفی روبرو بودند که در برابر آنها قرار داشتند، می 

 کردند. واکنش یوشع و اسرائیل به فرمان خدا الگوبرداری می 

 

 اقتدار االهی 
شویم که تصویر مثبت نویسندۀ ما پنج مضمون را  اندازیم، متوجه می تری به این باب می وقتی نگاه دقیق 

ایت خود از آمادگی  در وهلة اول، او در روخورند.  کند که بارها و بارها در سرتاسر کتاب او به چشم می معرفی می 

با    ۱صحنة آغازین فرامین خدا در آیة  ، بر اقتدار االهی در پس آمادگی اسرائیل تاکید کرد.  ۱برای پیروزی در باب  

داد که خدا، اقتدار پسِ  این عبارت نشان می شود که، »خداوند یوشع... را خطاب کرده، گفت.«  این جمله آغاز می 

به یوشع گفت، »چنانکه با موسی بودم، با تو خواهم بود«،   ۵وقتی که خدا در آیة  در همین راستا،بود. فرامین یوشع 

بینیم که همین مضمون در اطاعت اسرائیل نیز، آنجا  همچین می   توسط یوشع را تایید کرد.  خود او جانشینی موسی 

نیز اطاعت خواهیم نمود«،    دهند، »چنانکه موسی را در هر چیز اطاعت نمودیم، تو را پاسخ می   ۱۷قوم اسرائیل در آیة  

  – گرفت، چون خدا و یوشع بایست آمادگی اسرائیل برای پیروزی را جدی می مخاطب اولیه می برجسته شده است.  

 این وقایع بودند.  گر هدایت  – شدۀ االهی موسی جانشین منصوب 

 

 عهد خدا 
در صحنة آغازین فرامین    کرد.می   تاکیداهمیت عهد خدا نیز    بر  در وهلة دوم، آمادگی یوشع برای پیروزی

  یشان قسم خوردم که به ا   یشانپدران ا   یکه برا  ینی قوم را متصرف زم  ین تو ابه یوشع گفت، »  ۶خدا، او در آیة  

  قرار نبود که اسرائیل صرفانخست،  این متن از دو جهت به عهد خدا با اسرائیل اشاره دارد.  «  ساخت.  یبدهم، خواه 

سرزمین کنعان تقریبا سی بار در کتاب  (.  ָנַחלاز فعل عبری ناخال )  –شد  کنعان را دریافت کند، بلکه »وارث« آن می 

و دوم، در  تثنیه و بیش از چهل بار در کتاب یوشع به عنوان »میراث« پایدار اسرائیل مورد اشاره قرار گرفته است.  

این عبارت به باب  که این سرزمین را به آنها بدهد.    قسم« خورد  خوانیم که خدا »برای پدران ایشان همین آیه می 
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که کنعان را به فرزندان او    –یا »ابرام« در آن زمان    – کند که خدا با ابراهیم عهد بست  کتاب پیدایش اشاره می   ۱۵

در روزگار یوشع،    داد که کنعان، بر اساس عهد االهی، نه تنها به اسرائیلعهد خدا با پدران اسرائیل نشان می ببخشد.  

توانستند در زمان خود با قدرت و شجاعت،  و به همین دلیل، آنها می بلکه به مخاطبین اصلی کتاب ما نیز تعلق داشت.  

 درست همانطور که خدا به یوشع دستور داده بود، رو به جلو حرکت کنند.  

 

 معیار شریعت موسی 
اسرائیل   از  نسل  هر  برای  معیار شریعت موسی  بیان کرد که رعایت  روشنی  به  نویسنده  در وهلة سوم، 

از صحنة آغازین، خدا به یوشع فرمان داد که:    ۷در آیة  ضرورت دارد تا در نبرد و تصاحب سرزمین وعده پیروز شوند.  

«  .ی شو  یابکام  ...تا   ...ده، عمل نماتو را امر کرده است متوجه ش  یکه بندۀ من، موس   یعتیشر  یبرحسب تمام »

دهد، مخاطبان اولیة کتاب ما باید دیدگاهی حیاتی در مورد  همانطور که داستان فتح یوشع بارها و بارها نشان می 

شد؛  اطاعت از شریعت موسی به پیروزی ختم می کردند:  شان قرار داشت را درک می هایی که پیش روی کشمکش 

 شد. نااطاعتی به شکست منجر می 

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 
العادۀ خدا فتح کنعان  کند که قدرت خارق آمادگی یوشع برای پیروزی به این نکته اشاره می در وهلة چهارم،  

آیة  را ممکن ساخت.   آغازین فرامین خدا در  این  ۵صحنة  نیز  ، وقتی که خدا به یوشع گفت، »با تو خواهم بود« 

  ی در هر جا که بروگوید، » شود که خدا به یوشع می تکرار می   ۹مضمون در آیة  و همین  کند.  نظر را برجسته می نقطه

دهند، صحبت از همراهی خدا با  نشان می   ۱۷:  ۲۰همانطور که متونی مانند دوم تواریخ  «  تو، با توست.   یخدا  یهوه

و  العادۀ خود خواهد جنگید.  قوم خود در بستر جنگ، به این معنا بود که خدا در کنار آنها و برای آنها با قدرت خارق 

  یهوه، انه به یوشع جواب دادند، »، اسباط اسرائیل مشتاق۱۷:  ۱به طریق مشابه، در صحنة اطاعت اسرائیل در یوشع  

در واقع، فتح اسرائیل یک مسئلة صرفا انسانی نبود. هیچ نسلی از اسرائیل  «  بود.  یتو، با تو باشد چنانکه با موس  یخدا

توانستند امید به موفقیت داشته باشند که خدا کنار اسرائیل  شد. فقط در صورتی می با نیروی خود وارد این جنگ نمی 

 جنگید. ائیل می و برای اسر

 

  شوند تا سرزمین را فتح کنند، با آنها باشد. دهد که وقتی اسرائیل وارد می خدا از طریق یوشع وعده می   ۵:  ۱در یوشع  

البته،   همیشه خوب است که خدا را در کنار  حضور خداوند به هر شکل و صورتی، معنادار است؛  به طور واضح  و 

له فراتر از این است چون این زبان جنگ مقدس و جنگاور االهی است. من  اما در آنجا مسئخودتان داشته باشید.  

دهند که نام »یهوه«  خروج تعلیم می   ۶خروج و باب    ۳کنم باب  یکی از آن محققان عهد عتیق هستم که فکر می 



: فتح پیروزمندانه۲درس     کتاب یوشع   

 

 

-5- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

یت او  همین نام یهوه، این نام عهد عتیق برای خدا، به شخصبنابراین،  در اصل مخفف »یهوه خدای لشگرها« است.  

کنم »عمانوئیل« هم ریشه  و به این ترتیب، فکر می   جنگد.کند که برای قوم خودش می به عنوان خدایی اشاره می 

شان حضور ندارد، بلکه خدا به عنوان خدایی حاضر  که خدا فقط برای کمک به آنها یا تشویق   مایه دارد در همین بن 

مة آنچه که یوشع و اسرائیل الزم است انجام بدهند این  است که لشگرهای آسمان را فرماندهی خواهد کرد، و ه

است که از هدایت خدا پیروی کنند، و او برای آنها خواهد جنگید، که یک مضمون اصلی در سرتاسر کتاب یوشع  

 شان خواهد جنگید. بنابراین، در اصل این یک وعده است، که خدا نه فقط با آنها خواهد بود بلکه برای است. 

 مایکل گلودوکشیش  -

 

 همۀ اسرائیل 
تر  همانطور که پیش   . دهدباب آغازین کتاب یوشع اهمیت مشارکت همة اسرائیل را نشان می در وهلة پنجم،  

جمیع مردان جنگی  مستقیما اسباط ماوراءالنهر را خطاب داد و به آنها گفت، »  ۱۴اشاره کردیم، فرامین یوشع در آیة 

و مشارکت همة اسرائیل در فتح، دوباره در صحنة اطاعت اسرائیل هم ظاهر    پیش روی برادران خود عبور کنید.« 

همانطور  .«  کشته خواهد شد  ... که از حکم تو رو گرداند   یهر کس، اسرائیلیان به یوشع پاسخ دادند، »۱۸شود. در آیة  می

اش ارائه داد که اگر  که خواهیم دید، نویسندۀ یوشع در سرتاسر کتاب خود این کمال مطلوب را به مخاطبین اولیه 

شان در زمان خود موفقیت کامل کسب کنند، باید همة اسرائیل به مثابة  روی   های پیش امیدوارند تا در کشمکش 

 یک قوم و ملت در کنار هم بایستند.  

نویسندۀ کتاب ما بعد از معرفی فتح پیروزمندانة روزگار یوشع با ارائة کمال مطلوبی از آمادگی اسرائیل برای  

 های اولیة اسرائیل بر دو شهر، یعنی شهرهای اریحا و عای پرداخت.  روزی، به پیروزی پی

 

 ها بر دو شهر پیروزی 
اولین مرحلة فتح کنعان به دست یوشع را توصیف می   این مرحله، کتاب ما  یوشع دوازده سبط  کند.  در 

و بعد از  یوشع اسرائیل را از جلجال به شهر اریحا هدایت کرد.  اسرائیل را از اردن عبور داد و در جلجال اردو زدند.  

اسباط اسرائیل بعد از آنکه عای را هم شکست دادند، به قلب   شکست اریحا، مسیرشان را به سمت عای ادامه دادند. 

عهد خود    های اولیه را از طریق تجدید سرزمین وعده، یعنی به کوه جرزیم و کوه ایبال رفتند و در آنجا این موفقیت 

 با خدا، جشن گرفتند.  

اول، ساختار و  های اسرائیل بر دو شهر مذکور نگاه خواهیم کرد.  ما طی دو مرحله به این گزارش پیروزی 

 بیایید با ساختار و محتوا شروع کنیم. کنیم و بعد معنای اصلی آن را خالصه خواهیم کرد. محتوای آن را ترسیم می 
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 ساختار و محتوا 
به طور کلی، روایات شناخته شدۀ نبردهای ارحا و عای درسی برای تضادها هستند. و این درس به قدری  

همانطور که خواهیم دید، یوشع اسرائیل را  گیرد. ک چهارم کتاب او را در بر میبرای نویسندۀ ما اهمیت داشت که ی

های نبرد برای اریحا  در پیروزی بر هر دو شهر هدایت کرد اما مسیرهای پیروزی بسیار متفاوت بودند. همة جنبه 

پس از آن حاصل شد که    انگیزی از برکت خدا برخوردار بود. اما پیروزی بر عای تنها آرمانی بودند و به طرز شگفت 

 اسرائیل از عدم وفاداری جدی خود به خدا توبه کرد. 

 

 شهر اریحا 
:  ۲شود: شهر اریحا در  ، به سه قسمت تقسیم می ۸-۲های  های اسرائیل بر دو شهر در باب روایت پیروزی 

وایت پیروزی اسرائیل  بیایید ابتدا به ر.  ۳۵- ۳۰:  ۸؛ و خاتمه با تجدید عهد در  ۲۹:  ۸- ۱:  ۷؛ شهر عای در  ۲۷:  ۶  - ۱

 بر اریحا نگاه کنیم.  

داستان اریحا شامل چهار قسمت عمده است. این داستان با جاسوسان یوشع و  جاسوسان یوشع و راحاب.  

در این قسمت، یوشع جاسوسانی برای وارسی شهر فرستاد. آنها با راحاب روبرو  شود.  شروع می   ۲۴-۱:  ۲راحاب در  

بعد  ای رسمی برای امنیت دریافت کرد.  ی آورد، از جاسوسان محافظت کرد، و وعده شدند که به خدای اسرائیل رو

 جاسوسان با اطمینان از اینکه خدا به اسرائیل پیروزی خواهد بخشید، به نزد یوشع برگشتند.  

، روایت به  ۲۷-۲۲:  ۶در  برند.  در موازنه با این آغاز، قسمت چهارم و نهایی، داستان اریحا را به پایان می 

گردد. در این قسمت، یوشع به جاسوسان دستور داد که به سوگند محافظت از راحاب  جاسوسان یوشع و راحاب بر می 

نویسندۀ ما با آغاز و پایان داستان با راحاب و جاسوسان،   اش در اسرائیل پذیرفته شدند. احترام بگذارند و او و خانواده 

 رخ داد به عنوان بخشی از نبرد برای اریحا به تصویر کشید.   ۶تا  ۲های هرآنچه را که در باب 

کنند که چطور باید از این نکته تجلیل کنیم که  به ما یادآوری می   ۲۵:  ۲و یعقوب    ۳۱:  ۱۱حال، عبرانیان  

اما وقتی که این قسمت را در زمینة بزرگتر    اطاعت او نمایان شد، وی را از داوری خدا نجات داد. ایمان راحاب که در  

 مان بر موارد دیگری نیز برای مخاطب اولیة خود تاکید کرد.  توانیم ببینیم که نویسندۀ دهیم، می آن قرار می 

دهند.  ین دو سوی این دو طیف رخ می وار در بانگیز معجزهدو قسمت از وقایع شگفت وار از اردن.  عبور معجزه 

ها با آمادگی آیینی اسرائیل  بینیم. این باب می   ۱۲:  ۵- ۱:  ۳وار اسرائیل از رود اردن را در  در یک سو، ما عبور معجزه 

بعد کاهنان، که  شوند و بر سرسپردگی آنها به خدا و تاییدشان از طرف خدا تاکید دارد.  در ساحل شرقی شروع می 

در نیمة راه، دوازده مرد دوازده  شود.  گذارند و اردن شکافته می کردند قدم در رودخانه می حمل می   تابوت عهد را
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های  بعد از آنکه عبورشان تمام شد، ستون از میان آنها گذشتند.    ستون سنگی را در کنار کاهنان برپا کردند و قوم

 به عنوان یادبود در جلجال برپا شد.  سنگی را به ساحل غربی منتقل کردند، رود بسته شد و دوازده ستون 

نویسندۀ ما در موازنه با آغاز آیینی این بخش، سپس گزارش داد که چطور یوشع اسرائیل را از طریق ختنه  

و چهار روز بعد، اسرائیل عید فصح را جشن گرفتند و برای اولین بار، به جای منّ از محصول کنعان  تقدیس کرد.  

 خوردند.  

.  ۲۱:  ۶-۱۳:  ۵وار اریحا در  رسیم: یعنی سقوط معجزه از اینجا به سومین قسمت می ریحا.  وار ا سقوط معجزه 

داد.  العادۀ آتی یوشع را توضیح می نویسندۀ ما برای معرفی این جنگ، با تصویری مرموز شروع کرد که پیروزی خارق 

، سوالی مهم از او پرسید: »آیا تو از ما  ۱۳:  ۵ای مواجه شد و در  شد، با فرشته هنگامی که یوشع به اریحا نزدیک می 

نی، بلکه من سردار لشگر خداوند هستم که االن آمدم.«  اد، »پاسخ د  ۱۴فرشته در آیة  هستی یا از دشمنان ما؟«  

وقتی که یوشع با فروتنی به زمین افتاد و سجده کرد، فرشته به یوشع گفت که نعلین خود را از پا در بیاورد چون بر  

 و فرشته با این کار، از پشتیبانی لشگر آسمان به یوشع اطمینان داد.  زمین مقدس ایستاده است. 

ای که کامال بر پشتیبانی لشگر  حمله   – ین تصویر، خدا دستوراتی برای حمله به اریحا صادر کرد  پس از ا

اسرائیل باید شش روز متوالی در اطراف شهر، در حالی که کاهنان تابوت عهد را پیشاپیش آنها  آسمان تکیه داشت.  

کاهنان باید در شیپورهای خود  رفتند.  ه می در روز هفتم، آنها باید هفت بار دور شهر رژ  .رفتکردند، رژه می حمل می 

وار  زدند و بعد از سقوط معجزه بایست فریاد می و قوم می خواندند.  دمیدند و لشگرهای فرشتگان را برای نبرد فرا می می

 اسرائیل از تمام دستورات خدا اطاعت کرد.  شدند. دیوارهای شهر، وارد آن می 

،  ۱۷:  ۶بر طبق  شود، اهمیت دارد.  بارها در فتح یوشع پدیدار می ذکر یک ویژگی این داستان که بارها و  

یوشع فرمان داد که، »خود شهر و هرآنچه در آن است برای خداوند حرام خواهد شد.« عبارت »حرام خواهد شد«،  

همانطور  ( است.  ָחַרםام )رهای فارسی، ترجمة فعل عبری خایا »از بین ببرید« و »به کلی نابود کنید« در دیگر ترجمه 

ֶרםم )رِکه در درس قبلی اشاره کردیم، این اصطالح در تناظر با اسم موصوف خِ ( دارای جوهرۀ معنایی یک عمل  ח ֵ֫

شناسی برای اشاره به وقف  از همین اصطالح   ۲۸:  ۲۷خارج از زمینة جنگ، در متونی مانند الویان  پرستشی هستند.  

اما در بستر جنگی، مانند کتاب یوشع، به کشتن  شود. استفاده می  ها، حیوانات، یا زمین به خدمت پرستش دائم انسان 

 حیوانات و مردم، و وقف فلزات ارزشمند و امثال آن به خیمه اشاره دارد. 

های  آمدند، باید به یاد داشته باشیم که ارتش برای درک اینکه چطور این اعمال، پرستش به حساب می 

ساختند.  ز طریق غارت و بردگانی که در نبرد به دست آورده بودند غنی می خود را ا  –از جمله ارتش اسرائیل    – عادی  

، خدا فرمان داد که به جز استثنائاتی مانند راحاب، ساکنان کنعان به عنوان یک عمل  ۱۶:  ۲۰اما در متونی مانند تثنیه  

د که پیروزی در این نبرد  کراسرائیل در انجام این کار، با قدرشناسی تصدیق می شدند.  پرستشی باید به او وقف می 

 در اصل پیروزی خدا بود.  
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 شهر عای 
 به موضوع پیروزی اسرائیل در شهر عای پرداخت.  ۲۹: ۸-۱: ۷نویسندۀ ما پس از پیروزی در اریحا، در 

شود. اول، شرح مختصری از شکست اسرائیل در  قسمت عای در سه مرحله آشکار می شکست اسرائیل.  

کنند که عای، یک پیروزی  در این داستان، جاسوسان به اشتباه به یوشع توصیه می بینیم.  می   ۵- ۱:  ۷شهر عای را در  

آموزیم که مردی به نام  همچنین می بنابراین، او تنها بخشی از لشگر خود را برای حمله فرستاد.  آسان خواهد بود.  

پنهانی برای خود نگه داشت. بدین ترتیب،  عخان، بخشی از غنیمت اریحا را به جای آنکه وقف خدا کند، به طور  

     ، و مابقی سرکوب شدند.  تحت داوری خدا سی و شش اسرائیلی در عای کشته

یوشع نزد خدا ضجه و زاری کرد  خوانیم. ، دربارۀ توبة اسرائیل می ۲۶-۶:  ۷در مرحلة دوم در  توبة اسرائیل.  

گناه عخان به قدری فاحش بود که خدا اعالم کرد،  ،  ۱۱:  ۷مطابق  و خدا دلیل شکست اسرائیل را آشکار ساخت.  

خدا دستور داد که عخان را پیدا کنند. و هنگامی  اند.«  »اسرائیل... از عهدی نیز که به ایشان امر فرمودم تجاوز نموده 

اش و هرآنچه که داشت، مطابق دستور خدا »به نابودی سپرده  عتراف کرد، او همراه با خانواده که عخان به گناه خود ا

شان دستور داده شده بود، در مورد این خانوادۀ  ابودی که در مورد کنعانیان به علت گناهان وحشتناکشدند.« همان ن

 اسرائیلی نیز اِعمال شد.  

 

ین است که خدا به فرزندان اسرائیل دستور داده بود تا هنگام شکست  گناه عخان بسیار ویرانگر بود، و دلیل آن ا

اریحا، فتح اریحا، همه چیز را به او وقف کنند... و بنابراین، کاری که او انجام داد این بود که چیزی را برای خودش  

حال،  د که او انجام داد. برداشت که نه تنها به او تعلق نداشت بلکه متعلق به خدا بود، و این کار بسیار وحشتناکی بو

ما در  ست چون در عین حال، عهدی که خدا بست یک عهد فردی با اسرائیل نبود...  انگیزیاین مسئلة بسیار غم 

تفکر خودمان بسیار فردگرا هستیم. برای ما بسیار دشوار است که درک کنیم همه در مقابل یکدیگر مسئول هستیم.  

دهد چون او  فقط گناه او نبود، گناهی است که کل ملت را تحت تاثیر قرار می   کند، این اما وقتی که عخان گناه می 

کنم که این فقط یک مورد مربوط به عهد عتیق نیست، بلکه وقتی  و من فکر می بخشی از این جامعة ایمانی است. 

شویم  د، متوجه می گذار دهد بر کل تاثیر می درک کنیم که همة ما به هم مرتبط هستیم و کاری که یک نفر انجام می 

 که به عهد جدید هم مربوط است. و این دقیقا همان چیزی است که در رابطه با عخان و گناه او اتفاق افتاد. 

 دکتر تی. جی. بتس   -

پیروزی اسرائیل بر عای. ما  دهد:  ، نتایج توبة اسرائیل را نشان می ۲۹-۱:  ۸قدم سوم در  پیروزی اسرائیل.  

خدا به یوشع فرمان داد که یک کمین برپا کند. یوشع نیز بر همین اساس  شاهد یک الگوی آشنا در اینجا هستیم.  
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به قوم داد.   از طریق مداخلة  دستوراتی  با شروع جنگ، خداوند  و  اطاعت کردند.  اسرائیل  خارق قوم  به  العادۀ خود 

 پیروزی بخشید.  

 

 تجدید عهد 
پایان    ۳۵-۳۰:  ۸های اسرائیل بر دو شهر با تجدید عهد در  ها در اریحا و عای، روایت پیروزی بعد از موفقیت 

، اسرائیل با حرکت به طرف قلب سرزمین وعده در کوه  ۲۹:  ۱۱اسرائیل در اطاعت از فرمان موسی در تثنیه  گیرد.  می

همة شریعت موسی قرائت شد، و تمام قوم تعهد  اولین قسمت از فتح خود را جشن گرفت.  تکمیل  رزیم و ایبال،  ج

 خود به اطاعت از عهد خدا را تجدید کردند.  

های اسرائیل بر این دو شهر، در موقعیتی هستیم که دربارۀ  با در نظر داشتن ساختار و محتوای پیروزی 

 کنیم.   ها صحبت معنای اصلی این باب 

 

 معنای اصلی 
اگرچه مخاطبین اصلی با شرایطی روبرو بودند که با شرایطی که یوشع با آن مواجه بود تفاوت داشت، اما  

را کمال مطلوبی می  اریحا  روایت  یوشع  این مخاطبین می نویسندۀ  به روشدانست که  های مناسب زمان  بایست 

چنین عای را به عنوان درسی دربارۀ آنچه که باید در زمان  کردند. نویسندۀ ما همخودشان از آن الگوبرداری می 

و جشن بزرگ تجدید عهد تایید کرد که  دادند، ارائه کرد.  شکست جنگی به دلیل قصور از فرامین خدا انجام می 

شان نسبت  های خود در نبرد با تجدید تعهدات رحمت خدا در جنگ باید مخاطبین اصلی را به جشن گرفتن موفقیت

 خدا تشویق کند.   به عهد 

 

 اقتدار االهی 
نویسندۀ ما برای اثرگذاری بر مخاطبان خود از این طریق، یک بار دیگر پنج مضمون اصلی در روایت خود  

در وهلة اول، او بر اقتدار االهی در پسِ این رویدادها تاکید  های اسرائیل بر دو شهر مذکور را برجسته کرد.  از پیروزی 

.« درست مانند قبل، این عبارت  را گفت  یوشع خداوند  انیم: » خواینطور می   ۷: ۳در روایت عبور از رود اردن، در  کرد.  

وار اریحا،  و در سقوط معجزه   دهد.داد نشان می می انجام آنها را  اقتدار خدا را در هر چیزی که یوشع به مردم فرمان  

 یابیم که، »یهوه به یوشع گفت.«  ، دوباره این عبارت را می ۲: ۶در  

االهی، همچنین به این نکته اشاره کرد که یوشع، جانشین موسی بود. در    نویسندۀ ما برای تاکید بر اقتدار 

خوانیم، می   ۲۳:  ۴در  ، اسرائیل از یوشع ترسیدند، »چنانکه از موسی ترسیده بودند.«  ۱۴:  ۴وار از اردن در  عبور معجزه 

زم کرد.« و در سقوط  »یهوه، خدای شما، آب اردن را پیش روی شما خشکانید... چنانکه یهوه خدای شما به بحر قل



: فتح پیروزمندانه۲درس     کتاب یوشع   

 

 

-10- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

ای  ، فرشته به یوشع فرمان داد تا، »نعلین خود را از پایت بیرون کن زیرا جایی که تو ایستاده ۱۵:  ۵وار اریحا، در  معجزه 

 به موسی فرمان داده بود.   ۵:  ۳درست همانطور که خدا در خروج   - .« مقدس است

:  ۷به خدا شکست خورد. اما با توبة اسرائیل، در    حال در روایت شهر عای، اسرائیل ابتدا در خدمت وفادارانه

عبارت »خداوند به یوشع گفت« همچنین در پیروزی اسرائیل بر عای  خوانیم که، »خداوند به یوشع گفت.«  می   ۱۰

بایست راهنمای مخاطب  خورد. یک بار دیگر نویسندۀ ما تاکید کرد که این رویدادها می نیز به چشم می   ۱۸و    ۱:  ۸در  

 شدند. هدایت می  –جانشین موسی   –د چون آنها از طرف خود خدا و یوشع  او باشن

 

 عهد خدا 
کرد که عهد خدا،  های اسرائیل بر این دو شهر همچنین این نکته را تقویت می در وهلة دوم، روایت پیروزی 

، کنعان به  ۶:  ۵در جشن آیینی پس از عبور از اردن، در  کنعان را به عنوان سرزمین برای اسرائیل تعیین کرده است. 

و در همین  به آنها بدهد، مورد اشاره قرار گرفت.    عنوان زمینی که خداوند برای پدران ایشان قسم خورده بود که 

راحاب در   یوشع،  داستان جاسوسان  داده.« همچنین    ۹:  ۲راستا، در  به شما  این زمین را  اعتراف کرد که، »یهوه 

گفتند که، »هر آینه خداوند تمامی زمین را به دست ما    ۲۴:  ۲جاسوسان با اطمینان خاطر به نزد یوشع برگشتند و در  

، در سقوط اریحا یوشع به لشگر اسرائیل فرمان داد، »صدا زنید، زیرا  ۱۶:  ۶است.« باز هم در همین راستا، در  داده  

بخشی به مخاطبان اولیه از حق االهی  این ارجاعات به عهد خدا برای اطمینان خداوند شهر را به شما داده است.«  

 ریزی شده بود.  بودند، طرح خود نسبت به سرزمین وعده، علیرغم شرایطی که با آن مواجه 

 

 معیار شریعت موسی 
های اسرائیل بر دو شهر همچنین نشان داد که اطاعت از معیار شریعت موسی برای  پیروزی در وهلة سوم، 

گوید که کاهنان اسرائیل را »به حسب آنچه  ، به ما می ۱۰:  ۴روایت عبور از اردن در    . ضرورت داشت  در نبرد  اسرائیل

دهد که اسباط نیز »چنانکه موسی به ایشان  گزارش می   ۱۲:  ۴یوشع  ر کرده بود« هدایت کردند.  موسی به یوشع ام

، اسرائیل  ۱۰:  ۵، یوشع اسرائیلیان را مطابق شریعت موسی ختنه کرد. در  ۲:  ۵گفته بود« آرایش نظامی گرفتند. در  

تمة روایت جاسوسان یوشع و راحاب  فصح را در روزی که موسی مقرر کرده بود جشن گرفتند. در همین راستا، در خا

این معیاری   –یوشع به جاسوسان فرمان داد که با راحاب »چنانکه برای وی قسم خوردید« برخورد کنند  ، ۲۲: ۶در 

، نویسنده اشاره کرد که اسرائیل همانطور که موسی در تثنیه  ۲۴:  ۶و در  بود که توسط شریعت موسی مقرر شد.  

 ا[ را با آنچه در آن بود، به آتش سوزانیدند.« فرمان داده بود، »شهر ]اریح

ه  آموزیم کمی   ۱:  ۷داد. در  به طریق مشابه، نااطاعتی از شریعت موسی دلیل شکست در عای را توضیح می 

، یوشع با  ۱۵:  ۷و در    اسرائیلیان در سرپیچی مستقیم از شریعت موسی، »در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند.«
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کرد.   هدایت  توبه  به سوی  را  اسرائیل  نموده«  تجاوز  »از عهد خداوند  اینکه عخان  بر  این  تاکید  نتیجة  خود خدا 

تواند در برابر دشمنان خود  اعالم کرد و گفت که تا گناه عخان اصالح نشود، اسرائیل نمی   ۱۳:  ۷نااطاعتی را در  

دهد که خشم خدا  کند. او توضیح می به آن رجوع می   ۲۰:  ۲۲ارد که نویسنده در  این نکته به قدری اهمیت دبایستد.  

عخان... دربارۀ چیز حرام خیانت« کرد. البته، به محض آنکه اسرائیل به تخلف  شامل تمام قوم اسرائیل شد چون، »

 عخان رسیدگی کرد، شکست به پیروزی تبدیل شد.  

،  ۳۱: ۸در    رفت. های اسرائیل مورد تاکید قرار گبعد از پیروزی   این دیدگاه بار دیگر در تجدید عهد اسرائیل

اسرائیل را امر فرموده بود« حاضر شدند و »به طوری که در کتاب تورات  اسرائیل »چنانکه موسی، بندۀ خداوند، بنی 

اساس    و بر ها نوشت.  ای از شریعت موسی را بر سنگ یوشع نسخه   ۳۲:  ۸موسی مکتوب است«، مذبحی بنا کردند. در  

این تمرکز بر شریعت موسی به وضوح  ، آنها قوم را »چنانکه موسی بندۀ خداوند امر فرموده بود« ترتیب دادند.  ۳۳:  ۸

 نشان داد که پیروزی و شکست برای مخاطبین اولیة کتاب ناشی از اطاعت و نااطاعتی از شریعت موسی است.  

 

کل کتاب، از ابتدا تا  شریعت خدا، یا شریعت موسی دارد.  کل کتاب یوشع یک تعلیم واقعا محکم دربارۀ اطاعت از  

دهد که اطاعت از خدا چه نتایجی همراه خود دارد. به همین  پایان یک فراخوان به فرمانبرداری است، و نشان می 

ب  کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و ش  یناخوانیم که، »می   ۸:  ۱دلیل است که از همان ابتدای کتاب در  

  یروز راه خود را ف  ین همچن  یراز  ییحسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده، عمل نما  در آن تفکر کن تا بر

 « شد. ی خواه یابکام ینساخت، و همچن ی خواه

 شبان اُرنان کروز  -

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 

اریحا و عای همچنین بر قدرت خارق در وهلة چهارم، پیروزی  العادۀ خدا تاکید  های اسرائیل بر دو شهر 

در قسمت اول که  شود. به طور مکرر ظاهر می  شوندهایی که به سقوط اریحا منجر می این مضمون در باب کرد. می

ه، »ترس ]اسرائیل[ بر ما مستولی شده  تصدیق کرد ک  ۹:  ۲شود، راحاب در  به جاسوسان یوشع و راحاب مربوط می 

اند« )ترجمة شریف(.  تمام مردم آنجا از ترس ما به وحشت افتاده جاسوسان تایید کردند که، »  ۲۴:  ۲و در  است.«  

العادۀ خود را  افکنی در دل دشمنان اسرائیل، قدرت خارق دهند خدا غالبا با هراس نشان می   ۲۵-۲۲:  ۱۱متونی مانند  

 گذارد.  نان به نمایش می در برابر آن دشم

تر  همانطور که پیش به یوشع اعالم کرد که، »با تو هستم.«    ۷:  ۳فراتر از این، هنگام عبور از اردن، خدا در  

، یوشع سخنان  ۱۰:  ۳در  جنگید.  العاده برای اسرائیل می داد که خدا با قدرتی خارق اشاره کردیم، این عبارت نشان می 
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، وقتی که  ۱:  ۵است.« و در  –یا با شما  – م کرد و دوباره گفت، »خدای زنده در بین شما ها اعالخدا را به اسرائیلی 

 بینیم. قلب کنعانیان از ترس گداخته شد، دست خدا در کار می 

توسط قدرت    ، زمانی که۲۰:  ۶این به ویژه در  دهند.  تقریبا تمام ابعاد سقوط اریحا این مضمون را نشان می 

خدا خارق  است»حصا  العادۀ  آشکار  افتاد«  زمین  به  شهر  از    . ر  خود  گزارش  ما  نویسندۀ  که  نیست  تعجب  جای  و 

 بود.« برد که، »خداوند با یوشع می با بیان این جمله به پایان می  ۲۷:  ۶جاسوسان یوشع و راحاب را در  

در عای    العادۀ خدا در مرحلة اول شکست اسرائیلهمانطور که ممکن است انتظار داشته باشیم، قدرت خارق 

  از ترس »گداخته شد.«   – به جای کنعانیان    - خوانیم که »دل قوم ]اسرائیل[«  می   ۵:  ۷در عوض، در  شود.  دیده نمی 

« تا زمانی که آنها  به یوشع گفت، »من دیگر با شما نخواهم بودبه توبه خواند،  ۱۲: ۷و زمانی که خدا اسرائیل را در  

العادۀ خود را بار دیگر در پیروزی بر  خدا قدرت خارق اما بعد از برخورد اسرائیل با عخان، با گناه عخان برخورد کنند. 

« و  دراز کن   یعا  ی سوه که در دست توست، ب یمزراقخدا به یوشع فرمان داد، » ۱۸: ۸در عای به نمایش گذاشت.  

 آنها در نبرد پیروز شدند.  

های اولیة یوشع بر دو شهر استفاده کرد تا به این نکته اشاره  ها، نویسندۀ ما از پیروزی سرتاسر این باب   در 

پیروزی، تنها از طریق قدرت  های خود توسط قدرت انسانی پیروز شوند.  توانند در جنگ کند که مخاطبان اولیة او نمی 

 شود.  العادۀ خدا حاصل می خارق 

 

 همۀ اسرائیل 
های اسرائیل بر شهرهای اریحا و عای، بر اهمیت مشارکت تمام اسرائیل در فتح  پیروزی نجم،  در وهلة پ

اسرائیل« با  گویند که »تمامی بنی به ما می   ۱۷،  ۱:  ۳های  در قسمت عبور اسرائیل از رود اردن، متن کرد.  تاکید می 

،  ۴:  ۴و البته، »دوازده مرد« در  ساخت.«    »خداوند یوشع را در نظر تمامی اسرائیل بزرگ  ۱۴:  ۴در  یوشع عبور کردند.  

»تمام قوم« اسرائیل    ۸:  ۵فرای این، طبق  ، نمایندۀ دوازده سبط اسرائیل بودند.  ۲۰و    ۹،  ۸:  ۴و »دوازده ستون« در  

فرمان داد که یوشع همراه »همة مردان جنگی« دور شهر    ۳:  ۶در زمان سقوط اریحا، خدا در  در جلجال ختنه شدند.  

 رژه برود.  

، جاسوسان به یوشع  ۳:  ۷در  یک بار دیگر، شاهد تضاد چشمگیری در شکست اسرائیلیان در عای هستیم. 

به مشارکت    ۲۳:  ۷گفتند، »تمامی قوم برنیایند.« فقط زمانی که اسرائیل توبه کرد است که نویسنده بار دیگر در  

 یل« در داوری علیه عخان با هم همراه شدند. اسرائ»تمامی بنی  ۲۵، ۲۴: ۷و در  کند. اسرائیل« اشاره می »جمیع بنی 

، »تمامی اسرائیل« در  ۳۳:  ۸توانیم در این مرحله انتظار داشته باشیم، در تجدید عهد در  همانطور که می 

نویسندۀ ما در این بخش از کتاب خود توجهات را به مشارکت تمامی اسرائیل جلب کرده است  حضور خدا ایستادند. 

 ها شانه به شانة هم آماده باشند.  ه هر نسل از اسباط اسرائیل باید برای مشارکت در جنگ تا شکی باقی نماند ک
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شود و به سوی  بعد از اینکه دیدیم چطور روایت فتح پیروزمندانة اسرائیل با آمادگی برای پیروزی شروع می 

های بعدی اسرائیل بر دو ائتالف  توانیم به پیروزی رود، اکنون می پیروزی اسرائیل بر دو شهر اریحا و عای پیش می 

 بپردازیم.  

 

 ها بر دو ائتالفپیروزی 
های مختلفی بیان  توانست مابقی روایت فتح سرزمین وعده به دست یوشع را از راه ی نویسندۀ کتاب یوشع م

کند. اما او ترجیح داد که بر چگونگی گسترش فتح یوشع از دو شهر به دو منطقه، یعنی مناطق جنوبی و شمالی  

اش های مخاطبین اولیه ای با نیاز همانطور که خواهیم دید، این بخش از کتاب او ارتباط ویژه سرزمین متمرکز شود.  

 داد که فتح یوشع به کل سرزمینی که خدا به اسرائیل وعده داده بود گسترش پیدا کرد.  داشت، چون نشان می 

ءالنهر به اریحا و عای، و کوه ایبال و جرزیم  مان، فتح اسرائیل آنها را از ماورا قبل از این مرحله در کتاب 

هایی علیه یوشع در سراسر کنعان، ابتدا  به طرح این مسئله پرداخت که ائتالف   اما در این بخش، نویسندۀ ما برده بود.  

 در جنوب و سپس در شمال، تشکیل شدند.  

کنیم، یک بار دیگر به طور خالصه به  های اسرائیل بر این دو ائتالف را بررسی میدر حینی که پیروزی 

بیایید با نگاهی اجمالی به ساختار  ساختار و محتوای این بخش و سپس به معنای اصلی آن نگاهی خواهیم داشت.  

 و محتوای این بخش شروع کنیم.

 

 ساختار و محتوا 
بپیروزی  ائتالف در باب های اسرائیل  ها  کننده باشد چون این باب تواند سرگردان ، می ۱۲تا    ۹های  ر دو 

 شود، مفید است. اما تشخیص اینکه این بخش به چهار قسمت تقسیم می حاوی مطالب متنوع زیادی هستند. 

 

 

 ات مروری بر ائتالف 
این به  سرائیل ایستاده بودند.  کند که در برابر ابر ائتالفاتی ارائه می   کوتاه، مروری  ۲-۱:  ۹بخش اول در  

گویند،  همانطور که این آیات به ما می   کند.افتند را معرفی می های بعدی اتفاق می طور خالصه آنچه که در باب 

 »تمامی ملوک... که به آن طرف اردن... بودند... با هم جمع شدند تا با یوشع و اسرائیل متفقا جنگ کنند.«  

 

 ها پیروزی مروری بر  
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های اسرائیل،  از طریق ارائة مروری بر پیروزی  ، ۲۴: ۱۲-۱۶: ۱۱ها در  بخش چهارم و پایانی روایت ائتالف 

ها در  توجهات را به طیف کاملی از پیروزی   ۲۳،  ۱۶:  ۱۱برای شروع،    گیرد. در توازن با این بخش آغازین قرار می 

کند که یوشع هرآنچه را که خدا به او دستور داده  کند. این گزارش تاکید می شمال و جنوب کرانة باختری جلب می

- ۱: ۱۲ل آن، در  به دنبارسد: »و زمین از جنگ آرام گرفت.« با این کلمات به پایان می  ۲۳و در آیة بود، نابود کرد. 

های  هایی که اسرائیل از طریق پیروزی نویسندۀ ما این بخش از کتاب خود را با فهرستی از پادشاهان و سرزمین  ۲۴

 خود در کرانة باختری و ماوراءالنهر به دست آورده بود، به پایان برد.  

 

 ها بر ائتالف جنوبی پیروزی 
است که   ۴۳:  ۱۰-۳:  ۹کنیم. بخش اول در  را پیدا می در بین این دو طیف کتاب، ما دو بخش اصلی کتاب  

- ۳:  ۹ساز جبعونی در  ها با معاهدۀ مشکل این باب   های اسرائیل بر ائتالف جنوبی گزارش داد. نویسندۀ ما از پیروزی 

را   آیند اسرائیل کردند، با این ادعا که از بیرون کنعان می ها که در مرکز کنعان زندگی می جبعونی شود. شروع می  ۲۷

 و این پیمان باعث یک درگیری گسترده در بخش جنوبی سرزمین وعده شد.  فریب دادند تا با آنها پیمان صلح ببندد.  

در این آیات،  منجر به یک پیروزی اولیه در جنوب برای اسرائیل شد.    ۱۵- ۱:  ۱۰این درگیری گسترده در  

پادشاه جنوبی تشکیل داد و به از پنج  ائتالفی  جبعونیان حمله کرد که بعدا برای کمک به یوشع    پادشاه اورشلیم 

و خدا در این نبرد اولیة جنوبی،  اسرائیل به خاطر معاهدۀشان موظف بود که به جبعونیان کمک کند.  متوسل شدند.  

یوشع  پیروزی معجزه  در  نویسنده  یوشع بخشید. و سپس  به  پیروزی   ۴۳-۱۶:  ۱۰واری  از  های  گزارش مختصری 

نوشت،    ۴۰:  ۱۰همانطور که نویسندۀ ما در  ف کل ائتالف جنوبی، اضافه کرد.  های مختلو بخش گستردۀ او در جنوب  

 یوشع »کسی را باقی نگذاشت.« 

 

 

 

 

 ها بر ائتالف شمالی پیروزی 
های  است. نویسندۀ ما در اینجا به سراغ پیروزی   ۱۵- ۱:  ۱۱بخش اصلی بعدی در این قسمت از کتاب در  

کند، اما روایت  های یوشع در جنوب پیروی میاسرائیل بر ائتالف شمالی رفت. این بخش از الگویی مشابه پیروزی

خوانیم که این  می   ۴:  ۱۱در  رائیل تشکیل داد.  ، پادشاه حاصور ائتالفی علیه اس۱۱-۱در آیات  تر است.  آن بسیار کوتاه

اما خدا به اسرائیل در مقابل این  ائتالف از لشگرهایی تشکیل شده بود که »عدد ایشان مثل ریگ کنارۀ دریا بود.«  
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ای از پیروزی قاطع یوشع بر سراسر ناحیة شمالی  خالصه  ۱۵- ۱۲:  ۱۱بنابراین در  ائتالف شمالی نیز پیروزی بخشید.  

 بینیم.  را می 

های اسرائیل بر دو ائتالف، باید اکنون دربارۀ معنای اصلی این  با در نظر داشتن ساختار و محتوای پیروزی 

 ها فکر کنیم.  باب

 

 معنای اصلی 
های اسرائیل علیه دو شهر اریحا و عای نکات زیادی برای تعلیم به مخاطبین  همانطور که دیدیم، جنگ 

توانند به راحتی این  کنند، می های بعدی زندگی می دانست مخاطبانش که در نسل اما نویسندۀ ما می اولیه داشت.  

اینها فقط شهرهایی تک با تعداد نسبتا کمی دشمن بودند، اما مخاطبان او با دشمنانی روبرو بودند  ها را رد کنند.  نمونه

ای تشویق مخاطبین اصلی خود در این  بنابراین، نویسندۀ ما برکه نمایندۀ ائتالفاتی قوی با لشگرهایی بزرگ بودند.  

 های بزرگ یوشع در برابر ائتالفات زمان خود متمرکز کرد.  شرایط، توجه خود را به پیروزی 

های پیشین دیدیم،  های اسرائیل بر دو ائتالف، چهار مضمون از پنج مضمونی را که در باب روایت پیروزی 

 کند.  برجسته می 

 

 اقتدار االهی 
:  ۱۰برای مثال، در پیروزی اولیه بر جنوب، در  بینیم که اقتدار االهی زیربنای این حوادث است.  نخست، می 

به ما    ۹:  ۱۱... ”ایشان را به دست تو دادم.« به عنوان یک مثال دیگر،  خوانیم که، »خداوند به یوشع گفت می   ۸

های خود در شمال، همة کارها را »به طوری که خداوند به وی گفته بود« انجام  یوشع در طی پیروزیگوید که  می

این تاکید  وردار است.  کنند که راهبری اسرائیل توسط یوشع از تایید االهی برخ ها بارها و بارها تاکید می این باب داد.  

پیروزی چطور  که  باشند  متوجه  اولیه  مخاطبان  که  بود  آن  می برای  ائتالفات  بر  یوشع  بزرگ  در  های  توانست 

 شان باشد. هایی که در زمان خود با آنها مواجه بودند راهنمای کشمکش 

 

 

 معیار شریعت موسی 
کرد. برای مثال،  ر شریعت موسی تاکید می های اسرائیل بر دو ائتالف مذکور همچنین بر معیادوم، پیروزی 

در   جبعونیان،  معاعده  داستان  مشورت  می   ۱۴:  ۹در  خداوند  دهان  »از  چون  خوردند،  فریب  اسرائیلیان  که  خوانیم 

گفته بود،    ۹:  ۱۷آنها با عدم مشورت و طلب راهنمایی از کاهنان، به طوری که موسی در متونی مانند تثنیه  نکردند.«  
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، یوشع از شریعت موسی پیروی کرد و به »قسمی که  ۲۰:  ۹اما در یوشع  ود به خدا را نشان دادند.  عدم وفاداری خ

 برای ایشان )جبعونیان( خوردیم« پایبند ماند.  

خوانیم که وقتی یوشع فرمان به  می   ۴۰:  ۱۰های گستردۀ یوشع در جنوب، در  در خالصة پیروزی به عالوه،  

یهونابودی هر ذی  داد »چنانکه  اطاعت کرد.  نفس  فرامین موسی  از  بود«،  امر فرموده  اسرائیل  به طریق  ه خدای 

، »ایشان را... بالکل هالک کرد به طوری که موسی بندۀ  ۱۲:  ۱۱های خود در شمال، در  یوشع طی پیروزی مشابه،  

نشده  »چیزی از جمیع احکامی که خداوند به موسی امر فرموده بود« را انجام   ۱۵:  ۱۱یوشع در  خداوند امر فرموده بود.«  

، او باز هم »چنانکه خداوند به موسی به  ۲۰:  ۱۱، در  های یوشع در کنعانو در خاتمة مرور بر پیروزی باقی نگذاشت. 

 امر فرموده بود« عمل کرد.  

ها فقط  داشتند که پیروزیها باید به یاد می بر این مضمون تاکید شده است چون اسرائیلیان در همة نسل 

اطاعت از   ار یوشع،، درست مانند روزگدر زمان آنها نیز  شود که به شریعت موسی وفادار باشند.شان می زمانی نصیب 

 کلید پیروزی بود.  شریعت

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 
در پیروزی  بود.    العادۀ خداآموزیم که پیروزی اسرائیل بر این دو ائتالف ناشی از قدرت خارق سوم، دوباره می 

،  ۱۱در آیة    ایشان )یعنی ائتالف( را پیش اسرائیل منهزم ساخت.« کند که خود خدا »اشاره می   ۱۰: ۱۰اولیة جنوبی،  

، »آفتاب ایستاد« تا اسرائیل بتواند در جنگ  ۱۳های بزرگ بارانید.« و در آیة  »خداوند... بر ایشان از آسمان سنگ

با حیرت بگوید، »خداوند برای اسرائیل جنگ   ۱۴العاده باعث شد که نویسندۀ در آیة این مداخالت خارق پیروز شود. 

، قدرت خدا چنان  ۲۱:  ۱۰یافت، بر اساس  تردۀ اسرائیل در جنوب ادامه می های گسو همانطور که پیروزی کرد.«  می

پیشگویی    ۲۵:  ۱۰یوشع با دلیری در  اسرائیل تیز نساخت.«  ترسی پخش کرد که »کسی زبان خود را بر احدی از بنی 

با بیان   ۴۲: ۱۰و نویسنده در کنید، چنین خواهد کرد.« کرد که »خداوند با همة دشمنان شما که با ایشان جنگ می 

 کرد«، خالصة خود را به پایان برد.  اینکه »یهوه، خدای اسرائیل، برای اسرائیل جنگ می 

برای نمونه، خدا  شود.  های شمالی اسرائیل نیز ظاهر می العادۀ خدا همچنین در پیروزی مضمون قدرت خارق 

سپس در    به یوشع اطمینان داد که، »جمیع ایشان را کشته شده، به حضور اسرائیل تسلیم خواهم کرد.«   ۶:  ۱۱در  

»از جانب خداوند بود که دل ایشان را سخت کند«    خوانیم که،می   ۲۰:  ۱۱ها علیه ائتالفات، در  مرور نهایی بر پیروزی 

 و بنابراین دشمنان اسرائیل شکست خوردند.  

تکرار این مضمون به دفعات توسط نویسندۀ ما، برای تایید این نکته بود که مخاطبین اولیة او هرگز نباید  

این بود که خدا از طرف آنها با    شانامید آنها برای پیروزی در برابر دشمنان ها به قدرت خود تکیه کنند.  در جنگ 

 العادۀ خودش مداخله کند. قدرت خارق 



: فتح پیروزمندانه۲درس     کتاب یوشع   

 

 

-17- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

 

این عبارت که خداوند »زمین  العاده و اقتدار خودش، برای اسرائیل و یوشع پیروزی حاصل کرد.  خدا با قدرت خارق 

خداوند  ده است.  را بخشید« یا »زمین را داد«، فعلی یکسان در زبان عبری است و چندین بار در کتاب یوشع تکرار ش

این تکرار شده تا تاکید  کسی است که دشمنان را به دست یوشع داد. او کسی است که زمین را به اسرائیل بخشید.  

دهد... وقتی که پادشاهان اموری علیه مردان جبعون  کند که خداوند قادر است، کسی است که دشمنان را شکست می 

 خوانیم که:می  ۱۱: ۱۰ل این پادشاهان تقاضای کمک کردند، در یوشع گرد آمدند، و مردان جبعون از یوشع در مقاب 

 

از    یشان بر ا  یقَه آنگاه خداوند تا عَزِ   بودند، ی حورون م   یتب  یری در سراز  یشان و ا  کردند ی فرار م  یلاسرائ  یش چون از پ

  یل اسرائی که بن  یبودند از کسان   یشتر تگرگ مردند، ب  ی هاکه از سنگ   یو مردند. و آنان   یدبزرگ باران  یهاآسمان سنگ 

 (. ۱۱: ۱۰)یوشع   کشتند یربه شمش

 

او سنگ،    – او اقتدار خود را از طریق این رویداد آشکار کرد  تاکیدی که در اینجا وجود دارد، بر اقتدار خداوند است.  

تگرگی،   مسنگ  دخالت  نتیجة  در  آنها  از  بیشتری  تعداد  و  بارانید  دشمنان  با  بر  که  کسانی  تا  مردند  خدا  ستقیم 

العاده در نتیجة دخالت  شمشیرهای اسرائیل کشته شدند... بنابراین، پیروزی در اینجا به طور مطلق یک پیروزی خارق 

دهد؛ اینکه خدا قدرت  انگیزی در مورد خدای قادرمان تعلیم می اینها به ما چیز شگفت خداوند در این رویدادها است. 

 بر همه چیز و هر شرایطی را داراست. و اختیار مطلق 

 کشیش شریف گندی  -

 

 همۀ اسرائیل 
های اسرائیل بر دو ائتالف، بر مضمون چهارمی نیز تاکید کرد:  نویسندۀ ما در سرتاسر روایت خود از پیروزی 

و همة  ، یوشع »با جمیع مردان جنگی  ۷:  ۱۰در  در پیروزی اولیة جنوبی در نزدیکی جبعون،  مشارکت همة اسرائیل.  

در ثبت رویدادهای  آموزیم که »تمامی اسرائیل« با یوشع از جنگ برگشتند.  می   ۱۵:  ۱۰و در  مردان شجاع« پیش رفت.  

،  ۲۴:  ۱۰و در  کند که »تمامی قوم« همراه یوشع بودند.  اشاره می   ۲۱:  ۱۰های گستردۀ جنوب،  مربوط به پیروزی 

در  کنیم.  نیز مشاهده می   ۳۸-۲۹:  ۱۰ما همچنین اهمیت این مضمون را در  »یوشع تمامی مردان اسرائیل را خواند.«  

و کل این  این کار و آن کار را انجام دادند.  ه »یوشع و تمامی اسرائیل«  ک  این متن نویسندۀ ما پنج بار تکرار کرد

. در نهایت، نویسندۀ ما در پیروزهای  کندخاتمه پیدا می   ۴۳:  ۱۰بخش با بازگشت »تمامی اسرائیل« همراه با یوشع در  

 متذکر شد که، »یوشع با تمامی مردان جنگی« در کنار هم بودند.   ۷: ۱۱شمالی اسرائیل، در  
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دانست که اسباط اسرائیل بارها نتوانستند به عنوان یک قوم در کنار هم بایستند.  نویسندۀ کتاب یوشع می 

این تاکید، مخاطبین  شد، تاکید کرد.  بنابراین، او بر برکاتی که در روزگار یوشع، به هنگام اتحاد اسرائیل شامل آنها می 

 با دشمنان زمان خود، متحد باشند. خواند که در هنگام رویارویی اولیة کتاب را فرا می 

سازی آنها برای پیروزی، پیروزی بر دو  حال که دیدیم چطور روایت فتح پیروزمندانة اسرائیل شامل آماده

شود، بیایید به آخرین بررسی این درس، یعنی موضوع کاربرد مسیحی از روایت  شهر و پیروزی بر دو ائتالف می 

 فتوحات اسرائیل بپردازیم. 

 

 د مسیحی کاربر 
تاریخ،   از  پیروان خوش در طول  این بخش  به  افراط  نیت مسیح در رویکردشان  اغلب دچار  یوشع  کتاب 

برخی دیگر  اند. بعضی، آن را صرفا به عنوان بخشی از ایمان عهد عتیق که هیچ ربطی به ما ندارد، رد کرده اند. شده

اما وقتی آنچه را که عهد جدید  اند.  از آن به عنوان توجیهی برای سالح به دست گرفتن در راه مسیح استفاده کرده

توانیم به رویکرد صحیح نسبت به  گیریم، می می دهد در نظر  در مورد تحقق فتح اسرائیل توسط عیسی تعلیم می 

 کاربرد مسیحی این بخش از کتاب یوشع برسیم.  

مسیح  ما این مسیر به سوی کاربرد مسیحی را بر تکیه بر آنچه در درس آخر آموختیم، طی خواهیم کرد:  

سازد. و او آن را  ق میفتح اسرائیل را در تاسیس پادشاهی خود محقق ساخت. او در تداوم پادشاهی خود آن را محق

بیایید ابتدا ببینیم که این مسئله برای تاسیس پادشاهی  به طور کامل در تحقق پادشاهی خود محقق خواهد ساخت. 

 مسیح چه معنایی دارد.  

 

 تاسیس 
در روزگار یوشع نشان  اسرائیل  با  به طور کلی، فتح  قابل توجهی در درگیری مداوم خدا  پیشرفت  دهندۀ 

اما با اولین ظهور عیسی، او و انبیا و رسوالن قرن اولی او کارهای  کردند.  بود که از او پیروی    شیطان و کسانی

دهند که عیسی و رسوالن او مستقیما با  اناجیل و کتاب اعمال تعلیم می بیشتری در تاسیس پادشاهی انجام دادند.  

، هنگامی که شاگردانش از  ۱۸:  ۱۰همانطور که عیسی در لوقا  شیطان و ارواح شیطانی مقابله و بر آنها غلبه کردند.  

ر این، متونی مانند  و عالوه ب افتد.« اخراج ارواح برگشتند بیان کرد، »من شیطان را دیدم که چون برق از آسمان می 

، شیطان و  عیسی مرگ، رستاخیز، و صعودکه  دهندتعلیم می  ۸:  ۴، و افسسیان ۱۵-۱۴: ۲، عبرانیان ۱۵: ۲کولسیان 

عیسی همچنین از یوشع فراتر رفت و راه را برای رسوالن خود هموار کرد تا در سرزمین  ارواح پلید را شکست داد.  

 نبال کنند.  غیر یهودیان نیز نبرد با شیطان را د
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هنوز زمان خدا برای او فرا نرسیده بود که علیه  اما بر خالف یوشع، زمانی که عیسی به این زمین آمد،  

پطرس را به خاطر پرخاشگری فیزیکی او توبیخ    ۱۱:  ۱۸در حقیقت، عیسی در یوحنا  های گناهکار مسلح شود.  انسان 

بر خوش« ملکوت، دامنة پیروزی خدا را بر شیطان و  در عوض، عیسی با موعظة دو جنبة انجیل خود یا »خکرد.  

او بسیار محکم دربارۀ داوری آتی خدا هشدار داد و رحمت را در مقابل  کردند گسترش داد.  کسانی که از او پیروی می 

انبیا و رسوالن قرن اول هم تا حدود زیادی همین کار    تمام کسانی گذاشت که مایل بودند در برابر خدا تسلیم شوند.

  آنها هرگز خواستار حملة فیزیکی به مردم نشدند.   شمول مسیح را گسترش دادند.را کردند و مرحلة اولیة فتح جهان 

 در مقابل، آنها نیز مانند عیسی پیام انجیل دربارۀ داوری و نجات را پخش کردند. 

  ن یاما همچن  . دهدی خدا هشدار م  یآت  یدربارۀ داور سا یخارج از کل ماندارانی ا ری اغلب به غ دی عهد جد حال،

  ان یقرنتمانند اول  یمتون . دهدی هشدار م ز ین سا یدرون کل مانداران ی ا ر یغ ا ی  کذبه«»برادران  ه یخدا عل ی داوردر مورد 

هشدار    سایدرون کل  کذبهبر برادران    –   ی ونان ی( در  ἀνάθεμα)  ما یانات  –   ها لعنت دربارۀ    ۸:  ۱  ان یغالطو    ۲۲:  ۱۶

ارتباط    ن ی و ا  سپرده شد.«   ی که »به نابود   کنندی م   یادآور ی را    ی ل یاسرائ  عخان   ه یعل  یبه ما داور   ها لعنت  ن یا .  دهندیم

اشکال مختلف    –باستان    یونانی   ترجمة  –  وشعیکتاب    سپتواجنت  نسخةکه در    شودی م   تیتقو  قتی حق  نیا  لةیوسبه  

ֶרם  -  cherem)  خِرِم( و  ָחַרם-   charam)  خارام   ی کلمات عبر  ترجمة   مایانات  واژۀ   ی برا  شده   »سپرده   ی معنا  به(،  ח ֵ֫

خارج از آن    زی و ن  سای که در کل  ی خدا بر کسان  یدر مورد داور  ا یکه رسوالن و انب  یدر زمان  ی حت   امااست.    « ینابود

 . خدا در امان بمانند  ی تا بتوانند از غضب آت خواندندی م افراد را به توبه هم  همة  ن یهمچن دادند، ی م بودند هشدار 

 

اند، و به این دلیل که خدا را مانند خدا احترام  آنها تحت لعن قرار گرفتهشده هستند.  در کتاب یوشع، مردم نفرین 

د،  نکردند، و برای اینکه فرامین خدا را نپذیرفتند، به دلیل اینکه آنطوری که خدا بهشان فرمان داده بود زندگی نکردن

می  محو  کتاب شوند.  کامال  نویسندگان  دیدگاه  از  چون  و  است،  درست  و  عادالنه  و  چیز خوب  یک  این  مقدسی، 

دهد که خدا واقعا امین  کند، و به ما نشان می های او به قومش را حفظ می کند، وعده شخصیت عادل خدا را حفظ می 

گوید، از یک طرف، اگر خداوند  می   ۸:  ۱و غالطیان    ۲۲:  ۱۶و قابل اعتماد است... و چیزی که پولس در اول قرنتیان  

و کاری که  گیرد.  را محبت نکنید، از طرف دیگر اگر این انجیل را موعظه نکنید، خُب، عدالت خدا بر شما قرار می 

اناتیما باد«. و این  گوید، »کند، وقتی که می دهد این است که با نیکویی عدالت خدا موافقت می پولس انجام می 

دهد، و عدالت  ظار آن ظهور نهایی خداوند عیسی است، زمانی که او همة دشمنان خودش را تحت لعنت قرار می انت

خواهند  و افرادی که خداوند را دوست دارند، می های خدا را نشان خواهد داد.  کند، و حقیقت وعدهخدا را اِعمال می 

 دهد. که خدا صداقت کالم خودش را نشان می  خواهند ببینندعدالت خدا را برجسته و پر جالل ببینند، می 

 دکتر جیمز همیلتون   -
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کنیم تا ببینیم  های فراوانی پیدا می های اساسی را در ذهن داشته باشیم، فرصتهنگامی که ما این اندیشه 

همانطور که  بندی کتاب یوشع در تاسیس پادشاهی مسیح تحقق پیدا کردند.  که چطور پنج موضوع اصلی این تقسیم 

های عیسی و رسوالن و انبیای او نیز توسط اقتدار االهی هدایت  فتح یوشع توسط اقتدار االهی هدایت شد، پیروزی 

های عیسی و رسوالن نیز او نیز در  پیروزی همانطور که فتح اسرائیل در روزگار یوشع ریشه در عهد خدا داشت،  شد. 

های عیسی  های یوشع بود، پیروزی معیار شریعت موسی کلید پیروزی همانطور که اطاعت از  عهد تازه ریشه داشت.  

همانطور که یوشع و  تر خدا بعد از موسی بستگی داشت.  شان از موسی و مکاشفة کامل و رسوالن او نیز به اطاعت

خدا متکی  العادۀ  های عیسی و رسوالن او نیز بر قدرت خارقالعادۀ خدا تکیه داشتند، پیروزی اسرائیل بر قدرت خارق 

شد، عیسی نیز مردم را در سرتاسر اسرائیل فراخواند  بایست شامل تمام اسرائیل می و همانطور که فتح یوشع می بود.  

و رسوالن و انبیای  در روز پنتیکاست، یهودیان از تمام دنیا به او در نبردش مقابل شریر پیوستند.  تا به او بپیوندند.  

 یان را به جماعات کلیسای اولیه اضافه کردند. عیسی نیز تعداد زیادی از غیر یهود

پادشاهی مسیح محقق شد،  بعد از اشاره به اینکه چطور کاربرد مسیحی فتح پیروزمندانة اسرائیل در تاسیس  

 اکنون باید به تحقق مستمر آن در مسیح در طی تداوم پادشاهی او بپردازیم.  

 

 تداوم 
های خود ننهد« در آسمان  ، عیسی تا زمانی که »همة دشمنان خود را زیر پای ۲۵:  ۱۵بر اساس اول قرنتیان  

و در طول دو هزار سال گذشته، او فتح جهانی خود را از طریق خدمت کلیسای خود به تقریبا  حکمرانی خواهد کرد. 

کلیسا با غفلت از توبه، تجدید عهد، و ابزارهای    اما در عین حال،تمام اقوام روی زمین، با موفقیت پیش برده است.  

خواند تا هر روزه اهداف مسیح  بنابراین، عهد جدید ما را فرا می   شماری نیز شده است.های بی فیض، متحمل شکست

 را با قدرت روح او پیش ببریم.  

یای او، به جنگ  ما باید با درگیری کامل شیطان و ارواح شریر، مانند عیسی و رسوالن و انباز یک سو،  

، ما باید »اسلحة تام خدا را... کمربند راستی... جوشن عدالت...  ۱۸-۱۳:  ۶بر اساس افسسیان  روحانی ادامه بدهیم.  

ما باید  انجیل سالمتی... سپر ایمان... خودِ نجات... شمشیر روح....« را برداریم و »در هر وقت در روح« دعا کنیم.  

بایست خود را به شکل  خودمان را به طریق صحیح برای جنگ روحانی آماده کنیم؛ درست همانطور که اسرائیل می 

 کردند.  صحیح برای فتح کنعان آماده می 

ما به مخالفت  ها درگیر شویم.  باید همانطور که عیسی و رسوالنش نیز انجام دادند، با انسان   از سوی دیگر،

بلکه در مقابل، داوری و  کنند، اما نه با حمالت فیزیکی.  های مسیح مقامت می ازیم که در برابر راه پردبا کسانی می 

انجیل مسیحی را اعالم می  دنیای بی کنیم.  رحمت  داوری خدا که شامل حال  ایمان خواهد شد هشدار  ما دربارۀ 

دهیم؛ درست همانطور که یوشع به  ر می و به برادران کذبة درون کلیسا نیز دربارۀ داوری آتی خدا هشدا دهیم.  می



: فتح پیروزمندانه۲درس     کتاب یوشع   

 

 

-21- 

و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:   جهت دریافت سایر دروس  

farsi.thirdmill.org 

 

پولس دربارۀ خدمت خود با عنوان    ۵:  ۱۰در دوم قرنتیان  عخان اسرائیلی در زمان تخطی از عهد خدا هشدار داد.  

اما ما همچنین امید  افرازد« صحبت کرد.  نابودکنندۀ »خیاالت و هر بلندی را که خود را به خالف معرفت خدا می 

 کنیم.  سپارند، اعالم می کنند و خود را به مسیح می نی که توبه می نجات را برای همة کسا

سازد تا روایت فتح یوشع را در زندگی  این رویکرد نسبت به تداوم پادشاهی مسیح راه را برای ما هموار می

اقتدار االهی  شد، من و شما نیز باید با  همانطور که اسرائیل توسط اقتدار االهی هدایت می روزمرۀ خود به کار ببریم.  

همانطور که اطمینان اسرائیل به پیروزی بر پایة عهد خدا استوار بود،  هدایت شویم تا پادشاهی مسیح را پیش ببریم.  

همانطور که پیروزی اسرائیل در جنگ  توانیم حتی به دلیل عهد تازه در مسیح، اطمینان بیشتری داشته باشیم.  ما می 

مان نیز به اطاعت از معیار تمام  بستگی داشت، موفقیت ما در نبردهای مسیحی   به اطاعت آنها از معیار شریعت موسی

العادۀ خدا  همانطور که فتح اسرائیل از طریق قدرت خارق مقدس، شامل عهد عتیق و عهد جدید بستگی دارد.  کتاب

و درست  شود.  ل می او حاص   العادۀ خدا و عمل روح خارق  های ما نیز امروز صرفا از طریق قدرت حاصل شد، پیروزی 

ما نیز امروزه باید به عنوان یک قوم از هر  کردند،  همانطور که همة اسرائیل باید در فتح روزگار یوشع شرکت می 

 قبیله و زبان و ملتی در نبردهای خود بجنگیم. 

  کاربرد مسیح فتح اسرائیل تنها مستلزم آگاهی از آنچه نیست که مسیح در تاسیس پادشاهی خود انجام داد 

بندیم چون امیدهای ما را  ما همچنین روایت یوشع را به کار می دهد.  و اکنون نیز در تداوم پادشاهی خود انجام می 

 کند. گردد، تقویت می برای روزی که مسیح در تکمیل پادشاهی خود بر می 

 

 تکمیل 
گوید که وقتی عیسی برگردد، به عنوان یک پادشاه پیروز  ای به ما می عهد جدید بدون هیچ شک و شبهه

، او عیسی را به عنوان کسی دید که »به عدل داوری و جنگ  ۱۱: ۱۹در رویای یوحنا در مکاشفه  باز خواهد گشت. 

عیسی هر عمل  مسیح را به بار خواهد آورد.  و در آن روز، پیروزی نهایی عیسی، امید غایی به فتح جهانی    نماید.«می

نابودگر در زمان یوشع را جایگزین خواهد ساخت. و همچنین هر بهرۀ مثبتی که یوشع برای قوم اسرائیل در آن  

 کند.  روزگار فراهم کرد را نیز لغو می 

یا آسیب  او دیگر قدرتی برای فریب  از یک سو، وقتی مسیح برگردد، شیطان به کلی شکست خواهد خورد.  

  یطان ش  یزوده  ب  یسالمت   یخدانوشت، »  ۲۰:  ۱۶همانطور که پولس رسول در رومیان  رساندن به ما نخواهد داشت.  

های سرکش پایان خواهد گرفت.  و از سوی دیگر، رحمت خدا نسبت به انسان «  .ییدشما خواهد سا   هایی پا  یررا ز

خواهد    یتشده به آتش و کبرافروخته   ةیاچدر در   یشانا  یبنصگفت، »  ۸:  ۲۱همانطور که خود عیسی در مکاشفه  

و با نابودی خدمتگزاران به شیطان از روی زمین، هر انسانی که تسلیم مسیح شده است، از پیروزی شکوهمند  «  بود.

 مند خواهد شد.  نجات ابدی در آسمان و زمین جدید بهره 
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کنیم، و بنابراین یک سوال طبیعی برای ما است  ی های بزرگ، رنج، و جفا زندگی م ها و تنش ما در میان کشمکش 

خواهیم تایید کنیم که بازگشت عیسی متفاوت از ظهور اولیة  ما می که بپرسیم این وضعیت چطور تغییر خواهد کرد؟ 

های مربوط به عدالت پایان خواهد داد، که همه  او خواهد بود، که بازگشت او همه چیز را تمام خواهد کرد، به پرسش

ما به آن اعتماد داریم چون  بینیم.  ما تا حدی به این موضوع اعتماد داریم، اگرچه آن را نمی درست خواهد شد.  چیز  

خدا، خداست، که در »پایان زمان«، به اصطالح، یعنی در پایان تجربة مخلوقی از زمان در حالت فاسد آن، خدا عدالت  

شکل آن اجرا خواهد کرد. او با خشونت داوری نخواهد کرد. او  ترین  خدا عدالت را به کامل کامل را اجرا خواهد کرد؛  

های  پرستی بنابراین، خود مرگ تماما شکست خواهد خورد. همة بتبر اساس معیارهای عدالت قضاوت خواهد کرد. 

ما شکست خواهند خورد. همه چیز درست خواهد شد. و هیچ اشتیاقی بزرگتر از این در دل انسان برای آن واقعیت  

ریزی کرده محقق  ود ندارد، و اشتباه نیست که ما آرزوی آن را داشته باشیم، چون همانطور که خداوند آن را برنامه وج

 خواهد شد. 

 ز دکتر ریچارد لینت  -

 

درست همانطور که اقتدار االهی کارهای یوشع را هدایت کرد، روز عظیم و وحشتناک بازگشت عیسی نیز  

همانطور که پیروزی یوشع در عهد خدا با اسرائیل ریشه داشت، پیروزی نهایی  توسط اقتدار االهی هدایت خواهد شد.  

که موفقیت اسرائیل متکی بر همسویی با  همانطور  مسیح نیز به دلیل قول محکم خدا در عهد تازه، قطعیت دارد.  

همانطور که فتح    نقص است.بی   او   آمیز خواهد بود چون معیار شریعت موسی بود، پیروزی نهایی عیسی نیز موفقیت 

العادۀ خدا خواهد بود که  ترین نمایش قدرت خارق العادۀ خدا بود، بازگشت عیسی نیز عظیمیوشع، نتیجة قدرت خارق 

و همانطور فتح یوشع کمال مطلوب مشارکت تمام اسرائیل را حفظ کرد، هنگامی که  دنیا به تاریخ خود دیده است.  

 ملت روی زمین در جشن پیروزی بزرگ او یکی خواهند شد.   مسیح برگردد نیز قوم خدا از هر قبیله و

 

 

 

 

 گیری نتیجه 
در این درس بررسی کردیم که چطور اولین بخش عمده از کتاب یوشع بر فتح پیروزمندانة اسرائیل تمرکز   

ی اسرائیل  هاسازی اسرائیل برای پیروزی را روایت کرد؛ چطور او پیروزی دیدیم که نویسدۀ یوشع چطور آماده کند.  می
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های قدرتمند در  های گستردۀ اسرائیل بر ائتالف و چطور پیروزیبر دو شهر اریحا و عای را با یکدیگر مقایسه کرد؛  

توانیم هایی پرداختیم که می و همچنین به برخی از راه هر دو منطقة شمال و جنوب سرزمین وعده را به تصویر کشید.  

 ز کتاب یوشع را تشخیص بدهیم.  کاربردهای مسیحی این اولین بخش عمده ا

ای  های حیاتی یوشع با یادآوری آنچه در فتح پیروزمندانة اسرائیل در سرزمین وعده رخ داد، دیدگاه   کتاب

و این گزارش تاریخی  های جنگ در زمانة خویش روبرو بودند، فراهم کرد.  برای مخاطبان اصلی خود که با چالش 

تحقق عظیم امروزی آنچه اسرائیل در روزگار یوشع انجام داد از طریق مسیح،  کند تا در  همچنین ما را هدایت می 

خواند تا هر  ما را فرا می تر انجام داده، اعتماد کنیم. خواند تا به آنچه مسیح پیش این کتاب ما را فرا می سهیم باشیم. 

امروزه با آنها روبرو هستیم، مسیح    هایی که دهد که علیرغم چالش و به ما اطمینان می روزه در نبرد، پیرو او باشیم.  

 بر خواهد گشت و این غلبة پیروزمندانة خود بر شرارت و آثار آن را در سرتاسر خلقت به کمال خواهد رسانید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه واژه 
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فردی اسرائیلی که به طور مخفیانه غنیمتی از شکست اریحا را برای خود نگه داشت و باعث لعنت  عخان:  

 بر اسرائیل شد؛ در نتیجه، او و هر چیز مربوط به وی از بین برده شد.  

شهری کنعانی در نزدیکی بیت آون؛ تنها پس از آنکه اسرائیل از عدم وفاداری خود به خدا توبه کرد،  عای:  

 ع و اسرائیل فتح شد. توسط یوش

 یک لعنت شدید، یا یک شی یا فرد تحقیر یا لعنت شده )در اصل از زبان یونانی است(.  اناتیما: 

و با طال پوشانده شد، و  ای که )بر اساس فرمان خدا به موسی( از چوب شطیم ساخته  جعبه تابوت عهد:  

 شدند. الواح ده فرمان درون آن نگهداری می 

ای که در عهد ابراهیم با خدا به عنوان میراث به ابراهیم و نوادگان او بخشیده شد؛  منطقه سرزمین کنعان:  

هایی از مصر و سوریة  های ساحلی مجاور و بخش های فلسطینی، لبنان، اردن، سرزمین اسرائیل امروزی، سرزمین 

 گرفت. امروزی را در بر می 

ح سرزمین کنعان به دست یوشع، در آنجا زندگی  قومی از نوادگان کنعان، پسر حام، که پیش از فتکنعانیان:  

 کردند.  می

 »تعلق کامل به خدا« و »نابود کردن در سرسپردگی به خدا« فعلی عبری به معنای خارام: 

 موصوف عبری به معنای »چیز وقف شده« یا »ویرانی مطلق« خِرِم:  

 ه اسرائیل وعده داده بود.  هایی در غرب رود اردن که خداوند به عنوان میراث بزمین کرانة باختری:  

شناسی آغاز شده؛ زمانی که مسیح باز خواهد گشت و هدف نهایی  سومین و آخرین مرحله از آخرت تکمیل:  

 خدا برای تمام تاریخ را محقق خواهد کرد.  

شناسی آغاز شده؛ دورۀ پادشاهی خدا بعد از ظهور اولیة مسیح و پیش  مرحلة دوم یا میانی از آخرت   تداوم:

 از پیروزی نهایی او. 

آور که بین دو فرد یا گروهی از مردم، یا بین خدا و شخص یا گروهی از  یک قرارداد حقوقی الزامعهد:  

 مردم منعقد شده باشد. 

 درون کلیسا هستند.  غیر ایماندارانی که برادران کذبه:  

 ساکنان شهر کنعانی جبعون که اسرائیلیان را فریب دادند تا با آنها پیمان ببندند. جبعونیان:  

مقدسی، از جمله جایی که  نامی مرتبط با چندین مکان کتاب   ها«؛سنگ   ۀدر لغت به معنای »دایر جلجال:  

گیری فرامین خدا از پادشاهی عزل  ول پس از نادیده اسرائیلیان پس از عبور از اردن اردو زدند و نیز مکانی که شائ 

 شد.  

شناسی آغاز شده؛ به اولین ظهور مسیح و خدمات رسوالن و انبیای او اشاره  مرحلة اول در آخرت تاسیس:  

 کند. می
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 آسای خدا، فتح شد. شهری کنعانی که به دست یوشع و اسرائیلیان، با مداخلة معجزه   اریحا: 

مقدسی از  خاورمیانه که میان دریای جلیل و دریای مرده جریان دارد؛ در تاریخ کتاب رودی در  رود اردن:  

شود که وقتی یوشع و اسرائیلیان خواستند از آن بگذرند تا به سرزمین وعده برسند شکافته شد، و  این رو شناخته می 

 همچنین مکان تعمید عیسی است.

از مرگ موسی که اسرائیل را به سرزمین وعده هدایت کرد، و میراث سبطی  یوشع:   راهبر اسرائیل بعد 

 اسرائیل را با صداقت بین آنها تقسیم کرد.  

 


