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 مقدمه 
نقش اصلی    هستید که در آن یک شخصیت، تقریبا در هر صحنه تصور کنید در حال تماشای یک نمایش 

اما در پردۀ آخر، او در  دهد، اهمیت زیادی دارد.  واضح است که آنچه این بازیگر در داستان انجام میکند.  را ایفا می 

 دهد.  بنیادین کل نمایش را برای مخاطبانش توضیح می ایستد و اهمیت  مرکز صحنه می 

در سرتاسر    را  یوشع نقشی اصلی افتد.  از بسیاری جهات، این همان چیزی است که در کتاب یوشع اتفاق می 

دهد که نویسندۀ ما  او دو سخنرانی انجام می ها،  اما در آخرین صحنهدهد، مهم است.  کتاب دارد. و هرآنچه انجام می 

 اده کرد.  از آنها جهت آشکارسازی اهمیت کل کتاب برای قوم اسرائیل استف

وفاداری اسرائیل به  این چهارمین درس از مجموعه دروس ما دربارۀ »کتاب یوشع« است و این درس را  

کنیم که چطور سومین و آخرین بخش از کتاب یوشع، اهمیت کتاب ما را با  در این درس بررسی می ایم. عهد نامیده 

 سازد.  آشکار می فراخوانی اسرائیل به وفاداری نسبت به شرایط عهدشان با خدا 

 توان به این شکل خالصه کرد: تر در این مجموعه دروس، گفتیم که معنای اصلی کتاب یوشع را می پیش 

 

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

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

 

ۀ داوران، طی دوران پادشاهی،  این کتاب در اصل برای راهنمایی اسرائیلیانِ عهد عتیق نوشته شد که در دور

مخاطبان    پردازد کهمی   کتاب یوشع به مسائلی از قبیل این  کردند.ای به دیرهنگامی تبعید بابل زندگی می و یا در دوره 

شان به عنوان قوم عهدی خدا داشته  هایشان، و امتیازات و مسئولیت وطن   شان،اولیه باید چه رویکردی به دشمنان 

 .  باشند

های پیشین آموختیم، نویسندۀ ما برای نیل به این هدف کتاب خود را به سه بخش  همانطور که در درس 

و توجه خود را  ا ۲۲- ۱۳های  در باب او بر فتح پیروزمندانة اسرائیل تمرکز کرد.   ۱۲-۱های  عمده تقسیم کرد. در باب 

تمرکز خود را بر وفاداری اسرائیل به عهد قرار داد.    ۲۴- ۲۳های  و در باب به میراث سبطی اسرائیل معطوف ساخت.  

 ما در این درس به این آخرین بخش عمده نگاهی خواهیم داشت.  

می  تشکیل  خاتمه  یک  و  اصلی  بخش  دو  از  یوشع  کتاب  عمدۀ  بخش  یک  سومین  با  بخش  این  شود. 

  ۲۸-۱:  ۲۴شود که یوشع اسرائیل را مخاطب هشدارهای عهدی قرار داد. سپس در آغاز می   ۶  - ۱: ۲۳سخنرانی در  
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  ۳۳-۲۹آن در آیات    شود و سپس به دنبال رود که در یک آیین تجدید عهد ایراد می به سراغ دومین سخنرانی می 

 دهد.  ای مختصر وجود دارد که از مرگ یوشع و چندین رویداد بعدی گزارش می خاتمه 

نخست به  های پایانی نگاه خواهد کرد.درس ما دربارۀ وفاداری اسرائیل به عهد، در سه مرحله به این باب

م که شامل چند توضیح  کنینگاه می به تجدید عهد اسرائیل  و سپس    ، هشدارهای عهدی یوشع در سخنرانی اولیة او

مان خواهیم پرداخت. بیایید با  و تفسیر نیز خواهد بود. در نهایت، به بررسی کاربردهای مسیحی از این بخش کتاب 

 هشدارهای عهدی یوشع شروع کنیم.

 

 هشدارهای عهدی 
دانند که هم نویسندگان عهد عتیق و هم نویسندگان عهد  مقدس آشنایی دارند، می مام کسانی که با کتاب ت

ها به راحتی چنین  اما بسیار از اوانجلیکالدهند که علیه خدا سرکشی نکنند.  جدید، بارها به مخاطبین خود هشدار می 

در مقابل، ما بیشتر مایلیم که عهدهای خدا را صرفا   دانند. مقدسی »عهد« مرتبط نمی هشدارهایی را با اندیشة کتاب 

حال، ما در این مجموعه دروس دیدیم که نویسندۀ کتاب یوشع اغلب توجهات را به سمت  به برکات او ربط بدهیم. 

  ۲۳اما همانطور که به زودی خواهیم دید، باب  کند که از طریق عهد خود به آنها نشان داد.  مهربانی خدا جلب می 

دهد که در صورت تخطی قوم خدا از عهد او شامل  ای نشان می ا توجهی ویژه به هشدارها دربارۀ داوری کتاب م

 شان خواهد شد.  حال

نخست، ساختار و محتوای این  پردازیم.  ما با استفاده از الگویی آشنا، به بررسی هشدارهای عهدی یوشع می

و دوم، دربارۀ معنای اصلی آن، یا چگونگی طراحی آن برای تاثیر بر مخاطب اولیه تامل  گیریم.  بخش را در نظر می 

 بیایید با ساختار و محتوای این باب شروع کنیم.  کنیم. می

 

 ساختار و محتوا 
های بزرگی در جنوب و  به یاد دارید که یوشع، فرماندۀ فتح اسرائیل به سوی مرکز کنعان بود و لشگرکشی 

هم در ماوراءالنهر    –شان  او همچنین همزمان با اینکه اسباط اسرائیل را برای سکونت در سهم میراثی اد.  شمال انجام د

اما نویسندۀ ما در این نقطه از کتاب، توجه خود را بر  فرستاد، اتحاد آنان را نیز حفظ کرد.    –و هم کرانة باختری  

اسرائیل در آنجا گرد آمد تا تعالیمی  مرو افرایم، برگزار کرد.  متمرکز کرد که یوشع احتماال در شیلو، در قل   ایگردهمایی 

 حیاتی از یوشع بشنود.  

مان، مفید است که در دو مرحله به این باب نگاه کنیم، که با احضار از سوی یوشع  درسی   در راستای اهداف 

 شود.  الف آغاز می ۲-۱: ۲۳در  
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 احضار از سوی یوشع 
تاب یوشع به چندین زمان دیگر هم اشاره دارد که او اسرائیل را گرد  مهم است به یاد داشته باشیم که ک

تر از اجتماعات قبلی یوشع  دهد که نویسندۀ ما این گردهمایی را بسیار مهم اما شرح احضار مذکور نشان می آورد.  

 داند. می

حال، همین عبارت در  پیر و سالخورده شده بود.«    یوشع» اشاره کرد که    ۱:  ۲۳در وهلة اول، نویسندۀ ما در  

بینیم که »روزهای  خورد، اما در اینجا یک توضیح اضافی می نیز به چشم می   ۱:  ۱۳ابتدای بخش دوم کتاب ما در  

بود.   دبسیار« گذشته  را  یوشع سخنرانی خود  راستا،  در همین  باز  و می آغاز می   ۲:  ۲۳ر  و  و  گوید: »کند  پیر  من 

تاکید  اکنون زمان مرگ من رسیده است« )ترجمة شریف(.  ، حتی اضافه کرد که »۱۴و در آیة  م.«  اسالخورده شده 

دهد که این گردهمایی یکی از آخرین کارهای او به عنوان راهبر اسرائیل  نویسندۀ ما بر سالخوردگی یوشع نشان می 

دهند، هر  ای به آخرین سخنان یک فرد رو به احتضار نشان می باهت مردمان امروزی که توجه ویژه درست به شبود.  

 کرد که این، رویداد بسیار مهمی بود. اسرائیلی وفادار در میان مخاطبین اولیه نیز درک می 

شود که »یوشع جمیع اسرائیل را با مشایخ و رؤسا و داوران و  همچنین متذکر می   ۲:  ۲۳در وهلة دوم،  

ای که عمدتا از مردم عادی  دقت کنید که یوشع، کاهن اعظم و یا حتی الویان بلندپایه ناظران ایشان« احضار کرد.  

رائیل« را از طریق انواع راهبرانی مخاطب ساخت  بلکه در عوض، او »جمیع اساسرائیل جدا بودند را مخاطب قرار نداد.  

در شُرُف  این مسئولیت »مشایخ و رؤسا و داوران و ناظران« بود که آنچه یوشع    که در تماس مکرر با مردم بودند. 

بینیم که در این گردهمایی، یوشع مسائلی را مطرح کرد که بر هر اسرائیلی،  بنابراین، می   را اجرا کنند.   بیان آن بود

 گذاشت.  ای از زندگی تاثیر می روزه و در هر حوزه   هر

پاسخ به این پرسش را در دومین مرحله از باب  اما چه چیزی دربارۀ این گردهمایی اهمیت فراوان داشت؟ 

 ، یوشع به اسرائیل علیه تخطی از عهد خدا هشدار داد.  ۱۶تا   ۲یابیم. از بخش دوم آیة و در سخنرانی یوشع می  ۲۳

 

 یوشع سخنرانی  
اما به طور خالصه، عهدهای  ما در جای دیگری با جزئیات بیشتر دربارۀ عهدهای االهی صحبت کردیم.  

اداره مشی   االهی خط  بنیادین  آشکار می های  را  پادشاهی خود مقرر ساخته  برای  توانیم ما می کنند.  گری که خدا 

پیامدهای  خاوتمندی االهی، وفاداری انسان، و  سهای عهدی را در سه گروه عمده جای بدهیم:  این خط مشی   پویایی 

   .هاو لعنت  برکات 

  حافظ خدا آغازگر و  منظورمان این است که چطور لطف    کنیم،وقتی ما از سخاوتمندی االهی صحبت می 

اند که با شایستگی یا توانایی خود یک رابطة عهدی را با خدا آغاز  افراد بشر هرگز قادر نبوده تمام عهدهای اوست.  

عهدهای االهی همچنین انتظار  سخاوتمندی االهی همیشه ضرورت دارد. در عین حال،  نند یا آن را تداوم ببخشند.  ک
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ها گفته شده  همیشه به انسان کنند.  وفاداری انسان را به عنوان پاسخ قدرشناسانة ما به سخاوتمندی خدا ایجاد می 

و در کالم خدا، عهدهای  که در پرتو آنچه خدا برای آنها انجام داده است، خدمت وفادارانة خود را به خدا تقدیم کنند.  

مقدس، وقتی قوم خدا به او وفادار هستند و فرامین  و در کتاباو همچنین شامل پیامدهای برکت و نفرین نیز هستند.  

های  کنند. اما اگر وفادار نباشند و از فرامین او امتناع کنند، لعنت شمار او را دریافت می آورند، برکات بی او را به جا می 

 او را تجربه خواهند کرد.  

شود که برای  هایی آشکار می اغلب به شیوه  اند که این پویایی مقدس اشاره کرده حال، نویسندگان کتاب 

ب  انسان غیر قابل درک است. زدگی ما  خشش خدا، و همچنین شدت و غضب او اغلب باعث شگفتشکیبایی و 

مقدس بارها و بارها به ما اطمینان  اما نویسندگان کتاب های او بسیار فراتر از ظرفیت درک ما هستند.  شود چون راه می

 کند.  را می نظیر خود اجدهند که خدا نسبت به شروط عهد خود صادق است و آنها را با نیکویی، دانش، و حکمت بی می

کند.  مستقیما به هر سه پویایی عهد اشاره می   ۲۳همانطور که به زودی خواهیم دید، سخنرانی یوشع در باب  

شد که در اثر عدم وفاداری  هایی می اما به طور عمده، یوشع بر هشدارهایی تاکید کرد که موضوع آنان مربوط به لعنت

 شد.  گیر اسرائیل می آشکار به خدا، گریبان 

 

کند. یوشع به  آیة اول دربارۀ هشدارهای عهد صحبت می  ۱۶کند، در با مردم صحبت می  ۲۳وقتی که یوشع در باب 

می  یادآوری  وفاداری  برای  االهی  فرمان  دربارۀ  دربارۀ  کند.  آنها  کرده؛  صحبت  عهد  خدای  دربارۀ  کتاب  تمام 

بخشد، خدایی که توجه  دایی که پیروزی می خ   جنگد،سخاوتمندی این خدا صحبت کرده است، خدایی که در نبرد می 

خواهد  تر، خدایی که از ما می باراند، اما از همه مهم باراند، خدایی که الطافش را بر آنها می و مراقبتش را بر آنها می 

ر  درست مانند هگوید.  بنابراین، یوشع به قوم از اطاعت و دربارۀ پیامدهای اطاعت و عدم اطاعت می تا وفادار باشیم. 

پادشاه قدرتمندی می  با شاه ضعیف عهد دیگری، این عهد هم نه فقط شامل  بنند، و نه فقط  تر عهد می شود که 

سخاوتمندی آن پادشاه مقتدر، بلکه همچنین شامل فرمان به وفاداری ما و پیامدهای اطاعت و عدم اطاعت، وفاداری  

خدای عهد که همه چیز را    –ل در مورد عظمت خدا  یوشع بعد از نوشتن یک کتاب کامشود.  و عدم وفاداری نیز می 

به قوم هشدار داد تا فراموش نکنند که   –دهد، نه چون ما لیاقت آن را داریم بلکه چون او با ما عهد بسته انجام می 

 ما هم باید به آن خدا وفادار باشیم.

 شبان اُرنان کروز  -

 

اگرچه به احتمال زیاد یوشع سخنان بسیار بیشتری در چنین گردهمایی مهمی گفته است، اما نویسندۀ ما   

شود، و با  هر بخش با یک یادآوری از سخاوتمندی االهی آغاز می سخنرانی او را در سه بخش خالصه کرده است. 

 ند. کتمرکزی بر وفاداری به عهد، پیامدهای عهد، و یا هر دو ادامه پیدا می 
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شود.  با دو مثال از سخاوتمندی خدا نسبت به اسرائیل آغاز می   ۸-۲:  ۲۳اولین بخش در  .  ۸- ۲:  ۲۳یوشع  

یوشع به اسرائیل یادآوری کرد که فتح پیروزمندانة آنها از آن جهت بود که »یهوه، خدای شما... برای شما   ۳در آیة 

به طوایفی که باقی مانده بودند »قرعه تقسیم« کرد تا  یادآور شد که خود خدا   ۴جنگ کرده است.« و یوشع در آیة  

 »میراث اسباط« آنها باشند. 

اسرائیل را فرا خواند تا    ۶پردازد. او در آیة  ارای قدرشناسانة اسرائیل از خدا می یوشع سپس به الزام وفاد

این کلمات یادآور فرامین خدا به یوشع  »بسیار قوی باشید و... هرچه در سفر تورات موسی مکتوب است، نگاه دارید.«  

برای اولین بار  یابیم.  ت وفادارانه می ای از خدمیک فراخوان به نوع ویژه اما پس از این سخنان آشنا، بودند.    ۷:  ۱در 

پرست  ی و اعمال فاسد جوامع بت پرستی کنعانخواند تا از بتشنویم که یوشع اسرائیل را فرا می می در این کتاب  

  یان خدا  یهاو نام   ید،اند داخل نشو مانده   یشما باق   یانکه در م  یفی طوا  ینه ابگفت: »  ۷او در آیة  کنعانی دوری کنند.  

به یهوه  به اسرائیل گفت: »  ۸.« در مقابل، یوشع در آیة  یید و آنها را عبادت منما   ید و قسم نخور  یید، را ذکر ننما   یشان ا

 خدای خود بچسبید.«  

بلکه یادآور دو فرمان اول از  پرستی توسط یوشع نکتة جدیدی نبود.  الزم به ذکر نیست که ممنوعیت بت

تو از متون دیگر در  تاثیرات فاسد خدایان دروغین هشدار می ده فرمان و بسیاری  بود که در مورد  اما    دادند.رات 

های  نویسنده با طرح دوبارۀ آن در اینجا روشن ساخت که این موضوع، به ویژه در رابطه با همة مطالبی که در باب 

خود انجام داده    با توجه به تمام آنچه که خدا تحت راهبری یوشع برای قومپیشین کتابش نوشته بود، اهمیت دارد.  

 بود، اسرائیلیان موظف بودند که به خدایان دیگر روی نکنند.  

 

در  شود.  نیز با سخاوتمندی خدا آغاز می   ۱۳-۹:  ۲۳دومین بخش از سخنرانی یوشع در  .  ۱۳-۹:  ۲۳یوشع  

.« و  کرده است یرونشما ب یرو  یشبزرگ و زورآور را از پ یفخداوند طوایوشع به اسرائیل یادآوری کرد که »  ۹آیة 

 کند.«  چنین گفت که »یهوه، خدای شما، اوست که برای شما جنگ می  ۱۰در آیة 

، مانند بخش اول، یوشع اسرائیل را فرا خواند تا با وفاداری پاسخ بدهند. او آنها را نصیحت  ۱۱سپس در آیة  

ه بزرگترین در میان همة فرامین  اشاره کرد ک  ۵:  ۶یوشع در اینجا به تثنیه  کرد که »خدای خود را محبت نمایید.«  

در هر دو کتاب تثنیه    گوید: »یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما.« این آیة آشنا می بود.  

 و یوشع، محبت کردن به خدا به معنای سرسپردگی کامل و انحصاری به خداوند، و نه هیچ خدای دیگری، بود.  

او برای اینکه نشان بدهد چقدر حفظ این  تر رفت. نرانی خود، یک قدم پیش اما یوشع در این بخش از سخ

های ناشی از عدم وفاداری به خدا، هشدار  سرسپردگی انحصاری ضرورت دارد، به اسرائیل دربارۀ پیامد شدید لعنت 

و با    ید اند بچسبا ماندهشم  یانکه در م  یفیطوا  ینا  یةبا بق...  اگر کند، »بیان می   ۱۳و    ۱۲همانطور که او در آیات  داد.  
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یقینا بدانید که یهوه خدای شما این طوایف را   ،یند به شما درآ یشان و ا یید درآ  یشان و به ا یید، مصاهرت نما  یشان ا

خواهند بود،    ...شما دام و تله  یبلکه برا کند که ».« و سپس اضافه میاز حضور شما دیگر بیرون نخواهد کرد

« علیرغم همة آنچه که  .یدشما، به شما داده است، هالک شو   ی خدا  یهوهکه    یکون  ینزم  ین که از ا   ی تا وقت

پیروی  بودند  مانده  باقی  که در سرزمین وعده  کنعانیان  راه  از  اسرائیل  اگر  بود،  داده  انجام  آنها  برای  خدا 

 گرفت.  کرد، تحت داوری شدید خدا قرار میمی

، ما صرفا  ۶-۴:  ۱۹در متونی مانند خروج  ر عادی است.  از بسیاری جهات، این تمرکز انحصاری بر لعنت، غی

ارائة برکت و خطر لعنت در    ۱۹-۱۵:  ۳۰و    ۲۸بینیم. در متون دیگر مانند تثنیه  پیامدهای مثبت برکات آینده را می

 کرد. ها در آینده اشاره ، تنها به پیامد لعنتخوددر این بخش از سخنرانی یوشع اما کنار یکدیگر قرار دارند. 

 

، بار دیگر با سخاوتمندی خدا  ۱۶- ۱۴:  ۲۳یوشع در سومین بخش از سخنرانی خود، در  .  ۱۶-۱۴:  ۲۳یوشع  

شما دربارۀ شما گفته است به   ی خدا یهوه، که  یکون  یزهایاز تمام چ یز چ یکخوانیم: »می  ۱۴در آیة   .کندشروع می 

تایید مشابهی انجام  اشاره دارد که نویسندۀ ما    ۴۵:  ۲۱این بیانیه به  .«  اش واقع شده استبلکه همه   یفتاده،ن  ینزم

اما در این بخش سوم، یوشع از مطالبة وفاداری رد شد و در عوض بالفاصله نسبت به پیامدهای شدید تخطی  داد.  

تا   ید، بد را بر شما عارض خواهد گردان یزهای چ ةهم، او تاکید که »خداوند ۱۵: ۲۳در از عهد به اسرائیل هشدار داد. 

هایی مانند باب  « همانطور که قسمتشما به شما داده است، هالک سازد.   ی خدا  یهوه،که    یکو ن  ین زم ین شما را از ا

سرکشی علیه خدا به نابودی اسرائیل و یک دورۀ تبعید از سرزمین  دهند،  تثنیه تعلیم می   ۲۸و    ۴های  الویان و باب   ۲۶

 شد.  وعده منجر می 

تر  نخست و مهم دهد.  ها، تاکید اصلی یوشع در این سخنرانی را نشان می خش تصاعد موجود در میان این ب

شد،  های خدا گریبانگیر آنها می هایی که در صورت ناسپاسی از محبت خواست به اسرائیل در مورد لعنت از همه، او می 

بدهد.   وحشهشدار  پیامدهای  این  به  نسبت  یوشع  تهدید  که  باشیم  داشته  توجه  که  است  مهم  برای  حال  تناک، 

به اسرائیل هشدار داد که »از عهد یهوه خدای خود« تجاوز نکنند و »خدایان    ۱۶:  ۲۳او در  قصورهای کوچک نبود.  

نویسندۀ ما این اصطالح  ( است.  ָעַבר  -  abarعبارت »تجاوز« در اینجا ترجمة واژۀ عبری آبار )دیگر را عبادت« نکنند.  

آنچه یوشع در نظر  محفوظ نگه داشت.   ۱۵،  ۱۰: ۷ار، مانند مورد عخان در برا برای خطایا و جرایمی جدی و خیانت 

پرستی یا آنطور که در این آیه  بلکه منظور او ارتداد در حد بتهای کوچک نبودند.  ها یا لغزش داشت، صرفا نقص 

 کند، گناه ویرانگر خدمت به دیگر خدایان بود.  بیان می 
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دهد که نباید بروند و به خدایان دیگر خدمت کنند.  مشخص است که او به مردم هشدار می   ۱۶:  ۲۳حتی از متن  

از عهد خداوند می  توانست شامل شکستن دو فرمان اول باشد که در نتیجه موجب  بنابراین، در این مورد، تجاوز 

الویان به قوم    ۲۶های عهد در باب  و این همان چیزی است که موسی در برکات و لعنت شد.  شکستن عهد می 

از آنها    ۳۲- ۲۸و تثنیه    ۳۱-۲۵:  ۴هایی مانند تثنیه  هشدار داد که انجام ندهند، و همان چیزی است که در بخش 

و او قوم را ترغیب  دهد.  های معلم خود، موسی، ادامه می و بنابراین، یوشع به دستورالعمل خواسته که انجام ندهند.  

که فرامین را زیر پا نگذارند و    –اند  اند و آنجا را تحت تسلط خود در آورده شان رفته به سرزمین حاال که    –کند  می

کردند،  و موسی هشدار داده بود که چه اتفاقی خواهد افتاد: اگر این کار را می در نتیجه، از عهد خداوند تجاوز نکنند. 

کند که با حفظ عهد، حیاتی  یوشع آنها را ترغیب می شدند. و بدین ترتیب، از یک منظر،  شان تبعید می از سرزمین 

 طوالنی در آن سرزمین داشته باشند. 

 دکتر جیمز همیلتون   -

 

با در نظر داشتن ساختار و محتوای اساسی هشدارهای یوشع، اکنون در موقعیتی هستیم که معنای اصلی  

 این باب را در نظر بگیریم.  

 

 معنای اصلی 
به طور کلی، تصور تاثیری که نویسندۀ کتاب یوشع امید داشت تا این باب بر مخاطبانش بگذارد، دشوار  

پرستی کنعانی کشیده  به بت های عهد را شروع کرده بود، چون ل تجربة لعنت نیست. همزمان با دورۀ داوران، اسرائی

های مختلف زمانی طی دورۀ پادشاهی، پیامدهای بدتری نیز به دلیل مشارکت اسرائیل در پرستش  شده بودند. در برهه 

البته، تبعید بابلی نیز در نهایت همانطور که یگیر آنها شد.  بعل و خدایان دیگر، گریبان  وشع گفته بود، به سراغ  و 

شان را ناشی از عدم  بنابراین نویسندۀ ما به جای آنکه به مخاطبین خود اجازه بدهد تا شرایط مشکل اسرائیل آمد.  

صریحا به مخاطبین اولیة خود گفت که آزمایشات آنها نتیجة قصورشان در وفاداری  وفاداری خدا به قومش بدانند،  

 به خدا بود.  

شان، پنج مضمون اصلی که در  نویسندۀ ما برای اقناع مخاطبانش نسبت به مسئولیت آنها در قبال شرایط 

 ایم را، در هشدارهای عهدی خود گنجانید.  سرتاسر کتاب او شاهد بوده 
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 اقتدار االهی 
در    او  ر ساخت.در وهلة اول، نویسندۀ ما در احضار از سوی یوشع، اقتدار االهی در پسِ گردهمایی را آشکا 

دانیم، نویسندۀ ما به دفعات تاکید  همانطور که می اشاره کرد که این »یوشع« بود که قوم را احضار کرد.  الف،  ۲: ۲۳

یوشع بود که قوم را احضار  با بیان اینکه    نویسنده  بنابراین، کرد که خدا به یوشع اجازه داد تا جانشین موسی باشد.  

 سخنرانی کرد، بر اقتدار االهی در پسِ هر دو واقعه تاکید کرد.   ۱۶-ب ۲آیات کرد و سپس باز یوشع بود که در 

تر اشاره کردیم، این باب از کتاب ما نقطه نظری ارائه داد که پذیرش آن برای بسیاری  همانطور که پیش 

عهد را بپذیرند.    خواستند مسئولیت پیامدهای قصور خود در وفای بهبسیاری از آنها نمی از مخاطبین اولیه دشوار بود.  

 بنابراین، نویسندۀ ما با بیان اینکه خود یوشع این سخنان را گفته است، مخاطبین اولیة خود را به سکوت وا داشت.  

 

 عهد خدا 
در وهلة دوم، جای تعجب نیست که هشدارهای عهدی در سخنرانی یوشع به مضمون عهد خدا اختصاص  

، هنگامی که کرانة باختری را »میراث« اسرائیل توصیف کرد، به عهد خدا اشاره  ۴:  ۲۳نویسنده در  اند.  پیدا کرده 

دهندۀ سرزمین وعده داده  نشان   –  (ַנֲחָלה  -  nachalah)  -به یاد دارید که اصطالح عبری برای »میراث«  داشت.  

همچنین باید به یاد بیاوریم که  است.    ۱۸:  ۱۵ها در متونی مانند پیدایش  شده به واسطة سوگند یا عهدی با پاتریارک 

خود، که به شما امر    یخدا  یهوه، از عهد  ، یوشع سخنرانی خود را با هشدار به اسرائیل خالصه کرد که »۱۶:  ۲۳در  

 کنند.  ن تجاوز  « فرموده است

های بسیاری دعوت  تمرکز نویسندۀ ما بر مضمون عهد خدا، مخاطبین اولیة او را به قدردانی از سخاوتمندی 

 کرد که خدا به آنها و اجدادشان نشان داده بود.  می

 

 معیار شریعت موسی 
های مختلف بر اهمیت معیار شریعت موسی تاکید  هشدارهای عهدی یوشع همچنین از راه در سومین وهله،  

هر چه در سفر تورات موسی مکتوب است، نگاه  به اسرائیل دستور داد تا »  ۶:  ۲۳یوشع در سخنرانی خود، در  کرد.  

نمایید«، آن را از تثنیه  به اسرائیل فرمان داد که »یهوه خدای خود را محبت  ، هنگامی که یوشع  ۱۱:  ۲۳.« در  دارید

  ی شما باق  یان که در م  یفی طوا  ینه اببه اسرائیل حکم کرد که »  ۷و همچنین یوشع در آیة  وام گرفته بود.    ۵:  ۶

از متونی مانند    ۱۲و    ۸اینها و دستورات مشابهی در آیات  خدایان آنها را پرستش نکنند.  و    د نداخل نشو  « اندمانده

 اند. گرفته شده وام ۲۰: ۱۰و   ۳: ۷تثنیه 
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نویسندۀ ما اشاره کرد که چطور یوشع به شریعت موسی اشاره کرد تا دیدگاهی را که بارها و بارها در کتاب  

تنها امیدی که آنها برای دریافت برکات خدا داشتند، تایید  خورد را به مخاطب اولیة خود یادآوری کند.  او به چشم می 

 ی بود.  شان به معیار شریعت موسمجدد وفاداری 

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 
پردازد، همچنین توجه خود را به قدرت  در وهلة چهارم، این باب که به جزئیات هشدارهای عهدی یوشع می

خداوند  گوید »، گزارش احضار از سوی یوشع هنگامی که می ۱:  ۲۳برای مثال، در    کند. العادۀ خدا نیز معطوف می خارق 

کند. همین مضمون  «، به قدرت عظیم خدا اشاره می داده بود  یاز هر طرف آرام   شانیدشمنان ا  یعرا از جم  یلاسرائ

یوشع به اسرائیل یادآوری کرد که »یهوه، خدای  ،  ۳:  ۲۳در  شود.  همچنین چندین بار در سخنرانی یوشع نیز پدیدار می 

»یهوه، خدای شما، اوست  ، او به آنها اطمینان خاطر داد که  ۵در آیة  شما، اوست که برای شما جنگ کرده است.«  

تکرار    ۹مایه را در آیة  « او این بن کند.که ]دشمنان[ را از حضور شما رانده، ایشان را از پیش روی شما بیرون می 

گفت:    ۱۰در آیة    او   .« وکرده است  یرونشما ب  یرو   یشبزرگ و زورآور را از پ  یفخداوند طواگوید »کند و می می

یوشع همچنین در داوری علیه  ، چنانکه به شما گفته است.«  کندبرای شما جنگ می یهوه، خدای شما، اوست که  »

بد    یزهایچ  ة خداوند همکند، »مطرح می   ۱۵همانطور که او در آیة  العادۀ خدا اشاره کرد.  اسرائیل نیز به قدرت خارق 

غضب خداوند بر شما  داد که » یوشع هشدار    ۱۶و در آیة  «  هالک سازد.  ...تا شما را   ید، را بر شما عارض خواهد گردان

 .«  افروخته خواهد شد

یوشع قدرت خارق همانطور که می  اشاره کرد که چطور  بارها  ما  نویسندۀ  ببینیم،  به  توانیم  را  العادۀ خدا 

هدف او این بود که سخنان یوشع، مخاطب اولیة او را به سمت قدردانی و برکت سوق  اسرائیل یادآوری کرده است.  

وفایی را ذکر کرد تا خوف در دل آنها  العاده برای بی های خارق ن راستا، او هر هشداری در مورد لعنت و در همیبدهد.  

 ایجاد کند و آنها را به سمت توبه بکشاند.  

 

 همۀ اسرائیل 
در    ند.کنهمچنین بر مشارکت همة اسرائیل نیز تاکید می   ۲۳و در وهلة پنجم، هشدارهای عهدی در باب  

و در سخنرانی یوشع،  سازد که یوشع »همة اسرائیل« را گرد هم آورد.  خاطرنشان می   ۲احضار از سوی یوشع، آیة  

آیندۀ کل  شد.  هشدارهای او در مورد پیامدهای لعنت به خاطر تخطی از عهد خدا، صرفا شامل بعضی از اسباط نمی 

 شد.  د تعیین می قوم اسرائیل بر اساس اصولی که یوشع در این باب اعالم کر
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بر این مضمون عمده تمرکز کرد تا همة افراد در اسرائیل را فرا    ۲۳بدون شک، نویسندۀ یوشع در باب  

مانند روزگار یوشع، کل قوم در زمان نویسندۀ ما باید به هشدارهای  بخواند که به آنچه یوشع گفته بود، توجه کنند.  

 توانستند به دریافت برکات خدا امیدوار باشند. می  کردند. تنها در این صورت بود کهیوشع توجه می 

 

اما قرار بود آنها در کنار همسایگانی  دادند، دستوراتی داد...  خدا به اسرائیلیان دربارۀ آنچه که باید و نباید انجام می 

خواست  بنابراین، خدا می دادند.  پرستیدند و همچنین کارهای زشت و هولناکی انجام می باشند که خدایان دیگری را می 

  شانهمه چیز برای و او وعده داد که اگر آنها در عهد با خدا وفادار بمانند، که اسرائیلیان در عهد با او، وفادار بمانند.  

حتی در زندگی ما همینطور  افتاد.  شان می اما اگر آنها از عهد او تخطی کنند، اتفاقی برای خوب پیش خواهد رفت.  

همانطور که به  است. اگر ما نسبت به عهد خدا وفادار بمانیم، خدا همراه ما خواهد بود، ما را راهبری خواهد کرد، و  

 یوشع وعده داد، در ما کار خواهد کرد. 

 شبان میکاه نیوسا  -

 

حال که دیدیم کتاب یوشع چگونه با گزارش هشدارهای عهدی یوشع، به وفاداری اسرائیل به عهد پرداخته  

 است، در موقعیتی هستیم که به سراغ دومین موضوع عمده در این درس برویم: آیین تجدید عهد یوشع. 

 

 تجدید عهد 
کند. یوشع یک سخنرانی انجام داد  ت تعلیق رها می یک حالما را در    ۲۳از بسیاری جهات، نمایش باب    

پیوست.  داد که در صورت شکستن عهدشان با خدا به وقوع می که به اسرائیل نسبت به اتفاقات وحشتناکی هشدار می 

گزارشی از پاسخ آنها را  نویسندۀ ما هرگونه ای از اینکه اسرائیل چطور واکنش نشان داده، وجود ندارد. اما هیچ نشانه 

تا مخاطبین خود را برای آنچه که می  یوشع در این باب آخر،  بنویسد، آماده کند.    ۲۴خواست در باب  حذف کرد 

اینجا در یک آیین تجدید عهد، اسرائیلیان بار دیگر خود را به حفظ عهدشان با خدا  گردهمایی دومی را برگزار کرد.  

ود که چطور باید به هر آنچه از کتاب یوشع آموختند، پاسخ  و این آیین، الگویی برای مخاطبین اولیه بمتعهد ساختند.  

 بدهند. 

ما از طریق شیوۀ معمول خودمان به آیین تجدید عهد یوشع نگاه خواهیم کرد. ابتدا به ساختار و محتوای  

ا  بیایید ابتدا ساختار و محتوای تجدید عهد یوشع رگیریم.  کنیم و بعد معنای اصلی آن را در نظر می آن توجه می 

 بررسی کنیم. 
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 ساختار و محتوا 
همانطور که دیدیم، بعد از آنکه اسباط اسرائیل در مناطق مختلف ارثی خود ساکن شدند، یوشع آنها را به  

بینیم که این بار در شکیم  اما در این باب، یک گردهمایی دیگر می یک گردهمایی، احتماال در شیلوه، فرا خواند.  

مکانی در سرزمین وعده بود که ابراهیم برای خدا  شکیم یک مکان مقدس ویژه برای اسرائیل بود. اینجا اولین  است.  

و شکیم در مجاورت کوه جرزیم و کوه ایبال قرار داشت؛ یعنی همان جایی که  مذبحی ساخت.    ۷:  ۱۲در پیدایش  

و در این باب آخر از  تثنیه فرمان داده بود تا عهد خود را با خدا تجدید کنند.    ۲۷و    ۱۱های  موسی به اسرائیل در باب 

 رسیم.  ما، شکیم جایی است که به اوج خدمت یوشع به عنوان راهبر اسرائیل می  کتاب

:  ۲۴شود. ابتدا در  تجدید عهد اسرائیل در شکلیم، روایتی یکپارچه است که به چهار بخش اصلی تقسیم می 

یوشع    این احضار در تعادل با مرخص ساختن جماعت توسطخوانیم.  دربارۀ دومین احضار قوم از سوی یوشع می   ۱

بین این دو بخش، روایت اصلی شامل سخنرانی دوم یوشع و پاسخ اسرائیل  گیرد.  قرار می   ۲۸:  ۲۴در پایان کتاب، در  

را در نظر    ۱ابتدا احضار آغازین در آیة  قرار دارد.    ۲۷تا    ۲۵و به دنبال آن تصدیق عهد در آیات    ۲۴تا    ۲در آیات  

 گیریم. می

 

 احضار 
شباهت دارد و    ۲۳گردهمایی از سوی یوشع، هم به احضار از سوی او در باب    گزارش احضار اسباط به این

گوید که یوشع »تمامی اسباط اسرائیل« و همچنین  به ما می   ۱:  ۲۴مانند گردهمایی قبلی،  هم با آن متفاوت است.  

بینیم این  احضار می   »مشایخ اسرائیل و رؤسا و داوران و ناظران ایشان« را گرد آورد. چشمگیرترین تفاوتی که در این 

به عبارت دیگر، آنها در حضور جالل مرئی خدا در خیمه  است که یوشع و اسرائیل »به حضور خدا حاضر شدند.«  

خروج،    ۲۴تا    ۱۹های  ای است که نویسندۀ ما با ترسیم شباهاتی به باب گرد آمدند. این نخستین بار از چندین دفعه

اسرائیل نزد حضور مرئی خدا بر کوه سینا، عهدی بستند. بنابراین،  ها،  در این باب کند.  اهمیت این رویداد را برجسته می 

 درست مانند آنچه در خروج روی داد، تجدید عهد در زمان یوشع نیز در حضور مرئی خدا انجام شد. 

 

 ها سخنرانی و پاسخ 
به  پرداخت.    ۲۴- ۲:  ۲۴پس از احضار قوم از سوی یوشع، نویسندۀ ما به سخنرانی او و پاسخ اسرائیل در  

شباهت داشت، چون توجهات را به پویایی   ۲۳طور کلی، سخنرانی یوشع در اینجا به سخنرانی او در گردهمایی باب 

؛ اسرائیل را برای وفاداری به خدا فرا خواند؛  بر سخاوتمندی االهی تمرکز کرد :  بنیادین عهد خدا با اسرائیل جلب کرد 

بود. اما    ۲۴، از توجهات ویژۀ باب  ۲۳پرستی نیز دقیقا مانند باب  بت و نسبت به پیامدهای عدم وفاداری هشدار داد.  

 دهد که اسرائیل چطور به آنچه یوشع گفته بود، پاسخ دادند. بر خالف باب قبلی، این باب گزارش می 
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به یاد دارید  است.  ۱۳- ۲: ۲۴انی شامل یک تکرار طوالنی از سخاوتمندی االهی در بخش اول این سخنر

اما در اینجا، یوشع به جای  ، کارهایی را که خدا برای اسرائیل انجام داده بود را خالصه کرد.  ۲۳که یوشع در باب  

گوید...« در  ئیل چنین می با بیان این سخنان شروع کرد که »یهوه خدای اسرا  ۲استفاده از کلمات خودش، در آیة  

حدود هجده بار خدا با  شنیده بود.    – احتماال در خیمه    – سرتاسر این آیات، یوشع از آنچه گزارش داد که از خود خدا  

استفاده از ضمیر اول شخص »من« اعالم کرد که برای اسرائیل چه کرده است. این دیدگاه اول شخص، بازتاب  

و توجه را به  در آن، موسی آنچه را که از خدا در کوه سینا شنیده بود گزارش داد.  عهد اسرائیل در کوه سینا است که  

 کرد. های فراوانش نسبت به اسرائیل را یادآوری می ساخت که خود خدا مستقیما سخاوتمندی این حقیقت معطوف می 

خدا    ۴و    ۳ت  خدا سخاوتمندی خود نسبت به اسرائیل را در سه دوره از تاریخ تکرار کرد. نخست، در آیا

،  ۱۰تا   ۵ها مرحمت نشان داده است. دوم، در آیات های پیشین در دورۀ پاتریارک یادآوری کرد که او چطور به نسل 

او با آنچه در روزگار یوشع برای قوم اسرائیل    ۱۳تا    ۱۱او از لطف خود در زمان موسی صحبت کرد. و سوم، در آیات  

« بود که دشمنان  و نه به کمان شما   یرنه به شمش، خدا روشن ساخت که »۱۲در آیة  اتفاق افتاده بود، خاتمه داد.  

را    ییو شهرها  یدید،که در آن زحمت نکش  ینیزماضافه کرد که به آنها »  ۱۳و او در آیة  اسرائیل شکست خوردند.  

فکر اصلی در اینجا به اندازۀ کافی روشن است.  « بخشید. یدکه نکاشت یتون تاکستانها و باغات ز ... و... یدکه بنا ننمود

 اسرائیلیانی که در حضور خدا گرد آمده بودند، هر موفقیتی را مدیون سخاوتمندی خدا بودند.  

 

یک جنبه از آن، این است که او  من باور دارم که آیین عهد، پیام شگرفی برای تعلیم به فرزندان اسرائیل داشت.  

کند  او با ابراهیم آغاز می کند. با صحبت دربارۀ وفاداری خدا در تاریخ اسرائیل شروع می چطور این سخنرانی وداع را 

پردازد که خدا اسرائیل  بعد به تجربة دریای سرخ می کند.  های دیگر صحبت می دهد و دربارۀ پاتریارک و بعد ادامه می 

و در نهایت با اسرائیل در مورد اینکه چطور  د،  کنرا در آنجا نجات داد، و بعد دربارۀ وفاداری خدا در بیابان صحبت می 

و آنها نه تنها دربارۀ وفاداری خدا از طریق این رویدادها    کند.خدا آنها را در سرزمین وعده پیروز کرده است صحبت می 

که   اینکنم، و نکته این است که، من فکر می شنیده بودند، بلکه برخی از اینها را به چشم خودشان هم دیده بودند. 

فقط برای یادآوری وفاداری خدا به آنها هست، که خدا همة  کرد،  یوشع برای آنها از این درس تاریخی صحبت می 

 مسیر از زمان ابراهیم را با قوم خود بوده و به وفاداری خود ادامه داده است. 

 دکتر ت. ج. بتز   -

 

اداری و هشدار در مورد پیامدهای  ، او با دعوت به وف۲۴تا  ۱۴در دومین بخش از سخنرانی یوشع در آیات 

هایی  خروج، یوشع نیز انتظار پاسخ  ۲۴و  ۱۹های مهربانی خدا تامل کرد. و مانند موسی در بابعدم وفاداری، دربارۀ 

 شود. این بخش به سه فراخوان و پاسخ تقسیم می از سوی قوم داشت که آنها را دریافت کرد. 
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، یوشع اسرائیلیان  ۱۴خورد. در آیة  به چشم می   ۱۸- ۱۴فراخوان و پاسخ در آیات  اولین  فراخوان و پاسخ اول.  

سپس او توضیح داد که اولین قدم  .«  ییدعبادت نما  ی و او را به خلوص و راست  ید،بترس  یهوه از  را نصیحت کرد تا »

و در مصر عبادت  را که پدران شما به آن طرف نهر    یانیخدابرای رسیدن به هدف مذکور این بود که اسرائیل » 

که را عبادت    یدکن  یار خود اخت  ی امروز برا، به آنان گفت تا »۱۵سپس بعد از این، در آیة  « کنند.  نمودند از خود دور

پرستی هشدار داده بود، اما اسرائیلیان  خود دربارۀ بت   ۲۳علیرغم این واقعیت که یوشع در سخنرانی باب  .«  نمود  ید خواه

خواهد تا با دور انداختن هر بتی در  و اکنون، یوشع تاکید کرد که خدا از آنها می   داشتند. هایی در میان خود هنوز بت 

، برای آنها الگویی شد:  ۱۵:  ۲۴شدۀ  و یوشع با بیان آن سخنان شناخته شان، تمام خدایان دروغین را رد کنند.  میان 

 «  نمود. یمرا عبادت خواه یهوهاما من و خاندان من، »

خدمت به خدا آنچنان برای یوشع اهمیت داشت که از واژۀ »خدمت« یا »آباد« در عبری  این مضمون  

، اسرائیل با ابراز تعهد خود برای خدمت به خدا، پاسخ  ۱۸-۱۶و در آیات  (، شانزده بار در این فصل استفاده کرد.  ָעַבד)

نمود،   یمرا عبادت خواه یهوه یزما ن: »خوانیم، قوم پاسخ دادندمی  ۱۸همانطور که در آیة مثبتی به دعوت یوشع داد. 

 ماست.«  ی که او خدا یراز

 

، یوشع جمعیت  ۱۹خورد. در آیة  به چشم می   ۲۲-۱۹دومین فراخوان و پاسخ در آیات    فراخوان و پاسخ دوم.

است    یور غ  یقدوس است و او خدا  یکه او خدا  یراز  ید را عبادت کن  یهوه  توانیدی نمگرد آمده را با این سخن که »

نبود که اسرائیل  یدو گناهان شما را نخواهد آمرز  یانه عصک اینجا این  «، به چالش کشید. حال منظور یوشع در 

بلکه تمرکز  تواند خدا را خدمت کند و خدا سرکشی و گناهان آنها را به طور کلی و در هیچ زمانی نخواهد بخشید.  نمی 

توانند بار دیگر به خدمت خدا و دریافت برکات  ز بین نبرند، نمی های خود را ااو بر این نکته بود که مادامی که آنها بت

داد.  پوشی کرده بود، اما دیگر این کار را ادامه نمی چشم  اگرچه خدا در گذشته صبورانه از این گناه االهی متعهد شوند.  

خواهد  شد که خدا »می ها به این نتیجة وحشتناک منجر  هشدار داد، ادامة خدمت بت  ۲۰: ۲۴همانطور که یوشع در  

خوشبختانه، بعد    بعد از آنکه به شما احسان نموده است، شما را هالک خواهد کرد.«  یده، برگشت و به شما ضرر رسان

 نمود.«  یمرا عبادت خواه یهوه بلکه   ،ین پاسخ دادند و گفتند: »  ۲۱: ۲۴از آن قوم این هشدار خوفناک را شنیدند، در  

 

،  ۱۸یوشع که در آیات  شود.  پدیدار می   ۲۴و    ۲۳فراخوان و پاسخ در آیات  سومین  فراخوان و پاسخ سوم.  

از قوم دریافت کرده بود، در آیة  پاسخ   ۲۲، و  ۲۱ اولین عمل ملموس تجدید    ۲۳های مثبتی  تایید کرد که  دوباره 

  ی خدا  یهوه،  خود را به  یهاو دل   ید، شما هستند دور کن  یان را که در م  یرغ  یانخداوفاداری به خدا این بود که »

 .« ید ساز  یل ما  یل،اسرائ
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حاوی یک سخنرانی از یوشع دربارۀ نیاز به وفاداری انحصاری    –   ۲۴و    ۲۳های  باب  – های پایانی کتاب یوشع  باب

گوید خدایانی که  توانید در آنجا پند یوشع به آنها را ببینید که می و به ویژه قابل توجه است که می به خداوند هستند.  

و این، در اشاره و استناد به این حقیقت است  کردند را کنار بگذارند.  شان در آن سوی رود و در مصر خدمت می پدران 

برود و   به دنبال خدایان دیگر  تمایل داشت  اسرائیل همیشه  آنها پیروی کند.  که  توزر  از  دابلیو.  اِی.  همانطور که 

دانست که فقط  و یوشع میپرستی گرایش دارد.  گوید، این یک قانون اساسی قلب انسان است که دل ما به بتمی

از طریق وفاداری انحصاری به یهوه، به خدا، اسرائیل نه تنها موفق خواهد شد، بلکه کمال برکت را هم تجربه خواهد  

گویند، آنها خدایان مرده هستند، و کسانی که آنها را  های دیگر، همانطور که مزامیر به ما می چون خدایان ملتکرد،  

و بنابراین، برای اسرائیل،  سازند، اما فقط یک خدای زنده و حقیقی وجود دارد.  پرستند را هم مثل خودشان میمی

تنها منبع امید و    –ور که او منحصرا به اسرائیل متعهد بود همانط  – وفادار ماندن به خداوند و تعهد انحصاری به او  

 زندگی و رفاه آنها در آینده بود. 

 کشیش مایکل گلودو -

 

 آیین تصدیق 
به آیین تصدیق تعهد تازۀ اسرائیل به    ۲۷تا    ۲۵های اسرائیل، روایت در آیات  بعد از سخنرانی یوشع و پاسخ 

»یوشع با قوم عهد بست و برای ایشان    شود کهآغاز می  به ما  و با بیان این نکته   ۲۵این بخش در آیة  پردازد.  خدا می 

مچنین این تعهد را با برافراشتن »سنگی بزرگ... آنجا زیر  ، یوشع ه۲۶در آیة  فریضه و شریعتی در شکیم قرار داد.«  

 درخت بلوطی که نزدیک قدس خداوند بود« تایید کرد.  

و بلوطستان بزرگ موره در شکیم   ۶: ۱۲درخت بلوطی که در اینجا مورد اشاره قرار گرفته، یادآور پیدایش 

و همانطور که در سرتاسر این مجموعه  ا ساخت.  این همان جایی است که ابراهیم اولین مذبح خود در کنعان راست.  

یوشع دوازده سنگ   ۷: ۴شد. برای نمونه، در ها برای یادبود استفاده می دروس دیدیم، در کتاب یوشع اغلب از سنگ 

  ۳۴:  ۲۲و مذبحی که توسط اسباط ماوراءالنهر در  در جلجال برای اسرائیلیان »به جهت یادگاری ابدی« برپا کرد.  

، یوشع توضیح داد که »این  ۲۷:  ۲۴در  ساخته شده بود، به عنوان شاهدی میان آنها »که یهوه خداست« برپا شد.  

های آینده، این سنگ شاهد انکار  در نسل سنگ... برای شما شاهد خواهد بود، مبادا خدای خود را انکار نمایید.«  

و اگر آنها در  پرستی را از خود دور کنند.  ساخت تا آنها هرگونه بتهد از طرف اسرائیل را غیرممکن می داوطلبانة ع

شد مسئول  های خدا که گریبانگیرشان می کردند، فقط باید خودشان را به خاطر داوری انجام این عهد کوتاهی می 

 کردند. دانستند و سرزنش می می
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 سازی مرخص 
سازی جماعت توسط یوشع در آیة  بخش، شرح تجدید عهد اسرائیل با مرخص اری هوشیپس از این وقایع  

نویسندۀ ما گزارش خود از این واقعه را اینطور به پایان برد که »یوشع، قوم یعنی هر کس را به  رسد.  به اتمام می   ۲۸

ایجاد کرد که باید به آن    چنین پایانی برای این روایت، سوالی حیاتی در ذهن مخاطبین اولیهملک خود روانه نمود.«  

در سخن  پرستی و خدمت انحصاری به خداوند عمل کرد؟ آیا اسرائیل به تعهد خود مبنی بر طرد بتکردند. فکر می 

و همة    یوشع  یام در همة ا  یلاسرائدهد که »گزارش می   ۳۱:  ۲۴دهد، نویسندۀ ما در  آخر کتاب که روایت را خاتمه می 

های داوران،  اما آنطور که ما از کتاب «  خداوند را عبادت نمودند.  ...زنده ماندند   عیوشکه بعد از    یخیمشا  ی روزها

های بعدی بارها و بارها سوگند  مانند اما نسل آموزیم، اگرچه اسرائیل برای مدتی وفادار می سموئیل، و پادشاهان می 

دانستند که به خاطر آن، متحمل  ی و مخاطبان اولیة کتاب ما م پرستی را زیر پا گذاشتند.  رسمی خود برای عدم بت

 اند.  چه پیامدهایی شده 

 با در نظر داشتن ساختار و محتوای تجدید عهد یوشع، باید به سراغ معنای اصلی آن برویم. 

 

 معنای اصلی 
بودند.  اندازۀ کافی روشن  به  او  اولیة  برای مخاطبین  یوشع  زمانی که    به طور کلی، مفاهیم تجدید عهد 

به تعهداتی که اجدادشان در روزگار یوشع داده بودند،    در عمل   نویسندۀ ما کتاب یوشع را تکمیل کرد، قوم اسرائیل 

اگر برای کسی در اسرائیل جای سوال بود که  اطاعتی آنها نیز بسیار واضح بود.  و پیامدهای بیشکست خورده بود.  

دهد که آنها به دلیل نقض آشکار عهدشان،  یوشع توضیح می   ۲۴اب  های سختی شده بودند، بچرا متحمل چنان رنج 

 مستحق داوری خدا بودند.  

های پیشین دیدیم که مخاطبین اولیة کتاب ما احتماال در دورۀ داوران، دورۀ پادشاهی، و  در یکی از درس 

، قوم خدا به خاطر تجاوز از  . به هر رویاندکردهمی ای به دیرهنگامی تبعید یهودا به بابل زندگی  یا حتی در دوره 

در دورۀ داوران، افراد زیادی در  کتاب ما تجدید کرد، متحمل عواقب شدیدی شد.    ۲۴عهدی که یوشع در فصل  

های شکست و  مناطق مختلف سرزمین اسرائیل دچار چرخهپرستی شدند. و در نتیجه،  اسرائیل طعمة وسوسة بت 

در پادشاهی شمالی، تجاوزات مکرر آشور  انواع مشکالت منجر شد.    پرستی بهطی دورۀ پادشاهی، بترهایی شدند.  

پرستی در پادشاهی جنوبی نیز به سقوط  بعدتر، بت در نهایت منجر به سقوط سامره و تبعید بسیاری از مردم شد.  

بابلی انجامید.   ب  در طول تمام ایناورشلیم و تعبید  ایمانداران اسرائیلی مشتاق بودند که بدانند  رای کسب  دوران، 

کند: اسرائیل  کتاب یوشع، آنها را راهنمایی می   ۲۴باب  توانند انجام بدهند.  بخشش و برکت از طرف خدا چه کاری می 

و آنها باید این عمل را با سرسپردگی  های فراوان خدا را به خاطر بسپارد و عهد خود را با او تجدید کند.  باید مهربانی 

 . ند دادمی انجام  ،اسرائیل در روزگار یوشع به مانند ، درست خودانحصاری به یگانه خدای حقیقی 
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نویسندۀ ما برای اینکه مخاطبین اولیة خود را به سوی عمل سوق بدهد، بار دیگر هر پنج مضمون تکراری  

 خود را در این فصل نیز تکرار کرده است. 

 

 اقتدار االهی 
، احضار  ۲۳ن تجدید عهد بود. درست مانند باب در وهلة اول، او روشن ساخت که اقتدار االهی زیربنای ای

شده،  دهد تا روشن کند که این راهبر از سوی خدا تایید یوشع را به نام مورد اشاره قرار می   ۱:  ۲۴از سوی یوشع در  

شود که »یهوه  با این کلمات آغاز می  ۲:  ۲۴های اسرائیل در  به عالوه، سخنرانی یوشع و پاسخ مسئول این آیین بود.  

گذارد که اقتدار خود خدا زیربنای آنچه  ای باقی نمی گوید...« این کلمات آغازین جای شبهه ی اسرائیل چنین می خدا

و فرای این، نویسندۀ ما در گزارش خود از سخنرانی یوشع چندین بار تکرار کرد  دهد.  است که در این باب رخ می 

 کرد.  ت می بود که با جماعت صحب  –نمایندۀ منصوب خدا  – که این یوشع 

نویسندۀ ما با جلب توجه به اقتدار االهی در این باب، همة افراد در بین مخاطبین اولیة خود را فرا خواند تا  

گرفتند  اگر آنها آنچه را که در تجدید عهد یوشع رخ داده بود نادیده می   او اصرار داشت که   توجهی ویژه نشان بدهند.

 اند.  دا سرکشی کردهرفتند، علیه اقتدار خو راه خود را می 

 

 عهد خدا 
های  سخنرانی او و پاسخ در وهلة دوم، در سرتاسر این روایت تجدید عهد، یوشع بارها به عهد خدا اشاره کرد.  

و عالوه بر  سخاوتمندی االهی، وفاداری انسان، و پیامدهای عدم وفاداری پرداختند.    اسرائیل به موضوعات پویایی 

در آن روز یوشع با قوم عهد بست.«  به صراحت بیان کرد که »  ۲۵:  ۲۴، نویسندۀ ما در  این، در آیین تصدیق یوشع

  یوشع، گفت که »  ۲۸او در آیة  جماعت نیز به عهد خدا با اسرائیل اشاره کرد.  سازی  نویسندۀ ما همچنین در مرخص 

.« در اینجا برای واژۀ ملک یک بار دیگر از اصطالح عبری ناخاال  هر کس را به ملک خود روانه نمود  یعنی قوم  

(nachalah - به معنای میراث استفاده شده است.  ַנֲחָלה ) 

ون عهد خدا در این باب هم بر مهربانی او و هم بر الزام وفاداری  تر دیدیم، مضمحال، همانطور که پیش 

واضح است که نویسندۀ ما امیدوار بود مخاطبین اولیة او متوجه بشوند که چطور از عهد خدا تجاوز  متمرکز است.  

ن تعهد، آنها و  و آنان را فرا خواند که تعهدشان به حفظ عهد با خدا را تجدید کنند. بدون توبه و تجدید ایاند.  کرده

 شدند.  های عهد روبرو می شان همچنان با لعنت فرزندان 
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 معیار شریعت موسی 
برای نمونه، در سخنرانی  ، معیار شریعت موسی را تصدیق کرد.  ۲۴در وهلة سوم، تجدید عهد یوشع در باب  

خوانند تا خدایانی را که پدران آنها »به آن طرف نهر و  اسرائیل را فرا می  ۱۵و  ۱۴های اسرائیل، آیات یوشع و پاسخ 

عبادت می  اموریان«  در مصر«  و همچنین »خدایان  کنعانیان    –کردند  به  اشاره  برای  دیگر  از    –اصطالحی   را 

  ۲۸:  ۱۱پرستی در شریعت موسی بود که در متونی مانند تثنیه  اساس ممنوعیت بت   خودشان دور کنند. این دستور بر 

  یور غ  یقدوس است و او خدا   یاو خدااعالم کرد که »  ۱۹عالوه بر این، وقتی که یوشع در آیة    شوند. یافت می 

کی در اذهان  نویسندۀ ما جای هیچ شوام گرفت.    ۵: ۲۰هایی در تورات مانند خروج  «، این مطلب را از قسمتاست

باید  شریعت موسی معیاری بود که آنها اگر به مشاهدۀ برکات خدا امید داشتند، می مخاطبین اولیة خود باقی نگذاشت.  

 کردند. رعایت می 

 

 العادۀ خدا قدرت خارق 
نویسندۀ ما  العادۀ خدا نیز تاکید کرد.  در وهلة چهارم، این باب دربارۀ تجدید عهد، همچنین بر قدرت خارق 

پاسخ  و  یوشع  سخنرانی  در  وضوح  به  را  کار  مورد  این  در  خدا  که  آنچه  از  یوشع  چون  داد،  انجام  اسرائیل  های 

الف، خدا به زبان اول شخص صحبت    ۶-۳در آیات  داد.  سخاوتمندی خود نسبت به اسرائیل گفته بود گزارش می 

پدر  گفت: »  ۳برای نمونه، او در آیة  وار برشمرد.  د را فهرستکرد و تعدادی از کارهایی که برای اسرائیل انجام داده بو 

او گفت:    ۵.« در آیة  کردم  یاد او را ز  یت و ذر  یدم،کنعان گردان  ین زم  ی را از آن طرف نهر گرفته، در تمام  یم شما ابراه

اده بود، اضافه  یوشع شرح خود را نیز بر آنچه خدا برای اسرائیل انجام د  ۷-ب   ۶از آیات  »مصر را... مبتال ساختم.«  

، یوشع گفت که وقتی مصریان به تعقیب اسرائیلیان تا دریا آمدند، خدا »دریا را بر ایشان آورده، ایشان  ۷در آیة  کرد.  

گفت: »]اموریان[ را به دست    ۸خدا در آیة  گردد.  ، متن دوباره به ضمیر اول شخص بر می۱۳-۸در آیات  را پوشانید.«  

در ارتباط با فتح کنعان به اسرائیل    ۱۲و خدا در آیة  را از حضور شما هالک ساختم.«  شما تسلیم نمودم... و ایشان  

 گفت که این امر به شمشیر و کمان آنها رخ نداده است.  

،  ۱۷در آیة  العادۀ خدا تمرکز داشت.  خارق   های اسرائیل به سخنان یوشع نیز بر قدرتپاسخ عالوه بر این،  

این آیات بزرگ را در نظر ما نمود«، و همچنین خدا »ما را در تمام راه که  ا »قوم اعتراف کردند که در مصر، خد

نگاه داشت.«   ایشان گذشتیم،  از میان  تمام طوایفی که  در  آیة  رفتیم و  آنها موافقت کردند که »تمامی    ۱۸و در 

به اسرائیل    ۲۰یة  اما یوشع همچنین در آ طوایف... را که در این زمین ساکن بودند از پیش روی ما بیرون کرد.«  

   ... شما را هالک خواهد کرد.« یدهآنگاه او خواهد برگشت و به شما ضرر رسان  ...را ترک کرده  یهوه اگر  هشدار داد که »
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  کنند. کرد که چگونه خدایی را خدمت می العادۀ خدا به مخاطبین اولیه یادآوری می این اعالنات قدرت خارق 

گرفتند. توانایی او در برکت و لعنت غیر قابل قیاس بود. و به همین  او خدای قدرتمند بود و هرگز نباید او را نادیده می 

 ماندند. دلیل، آنها باید همیشه به عهد او وفادار می 

 

ین است که او  شود ایکی از چیزهایی که به وضوح دیده می کنیم، وقتی که ما به رابطة خدا با قوم اسرائیل نگاه می 

یک هدف واقعی در ورای آن   کنم کهو من فکر می دهد. ای، برکت می العاده های خارق آنها را بارها و بارها به روش 

می  کمک  آنها  به  که  دارد  رابطة وجود  بتوانند  تا  کنند.کند  حفظ  را  عهد  به  خود  وفاداری  و  خدا  با  برکات  شان   ..

مداوم به مردم  بهترین راه در دراز مدت برای یادآوری  کنم،  کند، من فکر می ای که او بر آنها نازل می العاده خارق 

دهد، که هرگز ما را ترک نخواهد کرد یا رها  کند، به ما اهمیت می است، که این خدایی است که ما را محبت می 

کنیم و به آن  می   گردیم و به او محبتکند، و به خاطر آن محبتی که ما از خدا دریافت کردیم، ما هم بر می نمی 

 مانیم.رابطه وفادار می 

 دکتر دان لِیسیچ   -

 

 همۀ اسرائیل 
شود و خاتمه  تجدید عهد یوشع با ارجاعاتی به مشارکت تمام اسرائیل شروع می و نهایتا در وهلة پنجم،  

داوران و ناظران ایشان«  تمامی اسباط اسرائیل... مشایخ اسرائیل و رؤسا و  ، »۱در احضار آغازین یوشع، در آیة    یابد.می

 گیرد.  سازی »قوم، یعنی هر کس« از طرف یوشع پایان می با مرخص  ۲۸و روایت فوق در آیة  .شرکت کردند 

همة اسرائیل در گردهمایی شرکت کردند، عهد خود را تجدید کردند، و برگشتند تا در میراثی که خدا به  

از آنجا که این در  اش به قدر کافی واضح است.  اطبین اولیههدف نویسندۀ ما برای مخآنها داده بود ساکن شوند.  

 کردند.  کرد، همة مخاطبین اولیه نیز باید در زمان خود تجدید عهد می روزگار یوشع صدق می 

برای   تجدید عهد  و  اهمیت هشدارهای عهدی  به  ما  به عهد،  وفاداری  دربارۀ  این درس  در  اینجا  به  تا 

نگاه یوشع  اولیة کتاب  کاربرد  کردیم.    مخاطبین  برویم که  این درس  اصلی  به سراغ سومین موضوع  باید  اکنون 

از کتاب است.   این امور را در زندگی روزمرۀ  مسیحی این بخش  باید  من و شما به عنوان پیروان مسیح، چگونه 

 خودمان به کار بگیریم؟ 
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 کاربرد مسیحی 
ا در مورد پویایی عهد خود با خدا، به ویژه الزامات  آخرین بخش عمدۀ کتاب ما، مخاطبین اولیه را فرا خواند ت

خود یوشع، عهدهای خدا  شدند، تامل کنند.  هایی که در مقابل عدم وفاداری با آنها مواجه می وفاداری و پیامد لعنت 

ا این  ام گرفتند. و مخاطبین بعدی عهد عتیق نیز عهد خدا با داوود را در نظر می با ابراهیم و موسی را در نظر داشت. 

 شوند؟ ها، امروزه چطور به عهد خدا با ما مربوط می تاکید 

به عنوان مسیحیان، رابطة ما با خدا اساسا توسط آنچه که ارمیای نبی، عیسی، و نویسندگان عهد جدید آن  

اند  هایی درک کردهراه متاسفانه، بسیاری از پیروان صادق مسیح عهد تازه را از  شود.  را »عهد تازه« خواندند، تنظیم می 

ای بنابراین، الزم است که لحظهکند.  را بسیار دشوار می   با زندگی مسیحی  که مرتبط ساختن این بخش از کتاب یوشع

ای به آنچه ارمیا دربارۀ عهد تازه پیشگویی کرد و چگونگی درک نویسندگان عهد جدید  در اینجا توقف کنیم و لحظه 

 گفت، گوش کنید:   ۳۲-۳۱: ۳۱به آنچه ارمیای نبی در ارمیا . فکر کنیماز تحقق آن در مسیح 

 

که با پدران    ی خواهم بست. نه مثل آن عهد  یاعهد تازه  یهودا و خاندان    یل که با خاندان اسرائ  آیدی م  یامی ا  ینکا

تند، با  عهد مرا شکس  یشانکه ا  یراآورم ز   یرونمصر ب  یننمودم تا از زم  یریرا دستگ  یشانکه ا  یبستم در روز  یشانا

 (. ۳۲- ۳۱: ۳۱)ارمیا   بودم  یشان من شوهر ا  گویدی آنکه خداوند م 

 

ای« هم  شدهشود آن را »عهد تجدید یا می   – ای«  کند که پس از تبعید بابلی، خدا »عهد تازه این متن اعالم می 

 با »خاندان« یا قوم »اسرائیل« و »خاندان« یا قوم »یهودا« برقرار خواهد ساخت.   – ترجمه کرد 

ارمیا بخش عمدۀ خدمت خود را صرف اعالم این مسئله کرد که یهودا به زودی متحمل شکست و تبعید  

جای دیگری در این  آید.«  کند که »اینک ایامی می ، او با این اعالم شروع می ۳۱اما در ارمیا  شد.  به دست بابلیان می 

خدا بعد از تعبید بابلی بر اسرائیل نازل خواهد    کند که برکاتآید« به زمانی اشاره می باب، عبارت »اینک ایامی می 

 شد. 

حال، مهم است که توجه داشته باشیم که این عهد تازه مانند عهدی نیست که خدا با اجداد آنها در زمان  

اگر اسرائیل آشکارا از عهد خود با خدا  کتاب یوشع دیدیم،    ۲۴و    ۲۳های  همانطور که ما در باب موسی بسته بود.  

 شد. آورد، متحمل عواقبی سخت و یک دورۀ تبعید از سرزمین وعده می پرستی روی می رد و به بت کتجاوز می 

اما  متاسفانه، اسرائیل عهد با خدا را شکست و صدها سال تحت ظلم و ستم ملل غیر یهودی، رنج کشید.  

:  ۳۱در ارمیا  کرد.    ی برقرار خواهداارمیا به اسرائیل امید داد که، بعد از تبعید، خدا رحمت نشان خواهد داد و عهد تازه 
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  آیات   در این، خدا اطمینان داد که این عهد تازه مانند عهد با موسی، با عدم موفقیت مواجه نخواهد شد.  ۳۴  -۳۳

 خوانیم: می

 

خواهم بود و    یشان ا  یخواهم نوشت و من خدا  یشانخواهم نهاد و آن را بر دل ا  یشانخود را در باطن ا   یعتشر

نخواهد داد و نخواهد گفت   یمبه برادرش تعل یو شخص  اشیه به همسا یکس  یگرخواهند بود. و بار د  قوم من یشانا

را   یشانا  یانو بزرگ مرا خواهند شناخت، چونکه عص  د از خُر  یشانا  یعجم ”:  گوید ی خداوند م  یراخداوند را بشناس. ز

 (.  ۳۴-۳۳: ۳۱“ )ارمیا  نخواهم آورد. یاد به   یگررا د یشان و گناه ا ید خواهم آمرز 

 

دهند که عهد تازه شکست نخواهد خورد، چون خدا قوم خود را کامال متحول  در واقع، این آیات توضیح می 

او »شریعت خود را در باطن ایشان خواهد نهاد و آن را بر دل ایشان ]خواهد[  خواهد کرد تا آنها به او وفادار باشند.  

 نوشت.«  

برخورداری از قلبی هماهنگ با شریعت خدا، همیشه  دهند،  نشان می   ۱۰:  ۳۰متونی مانند تثنیه  همانطور که  

و به فیض خدا، همیشه بقیتی وفادار از اسرائیل وجود داشت که به سوی این کمال  کمال مطلوب قوم خدا بود.  

امل اجرا شود، احیای روحانی  ارمیا پیشگویی کرد که وقتی عهد تازه به طور ک ۳۱اما باب کردند. مطلوب حرکت می 

 شود.  محسوب می نه فقط برای عدۀ معدودی، بلکه برای هر فردی که در میان قوم خدا  –تکمیل خواهد شد 

زمانی که عهد تازه در پری خود فرا برسد، دیگر  بینیم.  در اینجا، تضادی قابل توجه با روزگار یوشع می 

خدا  همة آنها به طور تمام و کمال وفادار خواهند بود.  نیازی به فراخوانی قوم خدا برای وفاداری وجود نخواهد داشت.  

 »عصیان ایشان« را خواهد آمرزید و »گناه ایشان را دیگر به یاد ]نخواهد[ آورد.«  

 

ما را  های ما خواهد نوشت و ر کتاب حزقیال این بود که خدا شریعت خودش را بر قلب وعده در کتاب ارمیا و وعده د

و بنابراین، عهد تازه  و گناهان ما را خواهد بخشید.  گذارد،  کند، روح خودش را در ما می های خودش سالک می در راه 

تایید می  از طریق خون  از این نظر که  اما همانطور کهمانند عهد قدیم است،  کامال روشن  کتاب عبرانیان    شود، 

برقرار شده، نه خون گاوها و بزها  کند، این یک عهد بهتر است، چون این عهدی است که با خون پسر خود خدا می

و برخورداری از برکات آن و  بنابراین، زندگی تحت این عهد تازه  که قادر نبودند گناه را به طور غایی پاک کنند.  

مسئلة بسیار  دانست،  که احتماال کسی در زمان عهد عتیق به سادگی دربارۀ آنها نمی آگاهی از این امور در سطحی  

 .  انگیزی استشگفت 

 کانل شبان داگ مک -
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دشوار نیست که ببینیم توصیف ارمیا از عهد تازه، برای من و شما به عنوان پیروان مسیح، سواالت مهمی  

زه به خدمت وفادارانه نیست، پس چرا متون عهد جدید مملو از  اگر احتیاجی به فراخوانی قوم عهد تا کند.  ایجاد می 

ها نیست، پس چرا متن عهد جدید به آنانی  اگر نیازی به هشدار دربارۀ عواقب لعنت ها به اطاعت هستند؟  فراخوانی 

 دهد؟ شوند تا از مسیح برگردند، هشدار می که وسوسه می 

که در این مجموعه دروس دربارۀ تحقق کتاب یوشع    به آنچه بازگردیمبرای پاسخ به این سواالت، باید  

پیروزمندانه و  همانطور که به خاطر دارید، عهد جدید تعلیم می   ایم.توسط مسیح دیده دهد که مسیح اهداف فتح 

پادشاهی خود    «تاسیس»او تحقق عظیم این اهداف را با  بخشد.  میراث سبطی اسرائیل را در سه مرحله تحقق می 

دهد.  او در »تداوم« پادشاهی خود در طول تاریخ کلیسا، به محقق ساختن آنها ادامه می در اولین ظهورش آغاز کرد. 

این الگوی تحقق مهم است،  کند.  تمام می و زمانی که در جالل برگردد، تحقق آنها را در »تکمیل« پادشاهی خود  

 بخشد.  در این سه مرحله تحقق می  نیز  عهد راچون مسیح فراخوانی یوشع برای وفاداری به 

می  تعلیم  مراحل  این  از  یک  هر  عهد طی  به  وفاداری  مورد  در  جدید  عهد  که  آنچه  ترسیم  با  دهد،  ما 

بیایید با وفاداری  کنیم.  کاربردهای مسیحی این بخش نهایی از کتاب یوشع را به روش معمول خودمان بررسی می 

 به عهد در تاسیس پادشاهی مسیح شروع کنیم. 

 

 تاسیس 
، خود عیسی از  ۲۰: ۲۲در لوقا  م که عصر عهد تازه با اولین ظهور مسیح آغاز شد.  دانیما به طور قطعی می 

و در  خوانیم که عیسی واسط این عهد تازه است.  ، می ۶:  ۸در عبرانیان  »عهد جدید... در خون من« صحبت کرد.  

 کند.  گزاران عهد جدید صحبت می، پولس رسول از خود و همراهانش به عنوان خدمت۶:  ۳دوم قرنتیان 

 

بله،    او در دو سطح دارای اهمیت فراوانی است.  وارقربانی در شام آخر، عیسای خداوند در اناجیل توضیح داد که مرگ  

ای بود که او در آن به جای ما و برای گناهان ما متحمل غضب خدای قدوس شد تا ما بتوانیم  این یک قربانی کفاره

از آن رهایی پیدا کنیم، اما او همچنین مرگ خودش را به عنوان یک قربانی عهد آغازکننده توصیف کرد. او در  

ای است بنابراین، مرگ او همان قربانی د تازه را تاسیس کرد.  گوید که خون او عهاناجیل متی و لوقا خیلی صریح می 

 آورد. که عصر عهد تازه را به بار می 

 دکتر چارلز کوارلز   -

 

از یک سو، بر کار عیسی  سازد که در آنها، مسیح عهد تازه را تاسیس کرد. عهد جدید دو راه را برجسته می 

حت لعنت تبعیدی که یوشع هشدار داده بود علیه آنها فرا خواهد  اسرائیل صدها سال ت کند.  به عنوان ماشیح تاکید می 
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شخص دوم  نظیر از سخاوتمندی و رحمت، فرستاد.  یک عمل بی و پدر، عیسی را به عنوان  رسید، رنج کشیده بود.  

  حتی تا حد مرگ و  –تثلیث، به عنوان پسر ارشد داوود جسم پوشید، که لزوم وفاداری به عهد خدا را به طور کامل  

خدا به او برکات رستاخیز و  و برای این خدمت، انجام داد.  –کفارۀ گناهان همة کسانی که حقیقتا به او ایمان دارند  

کند که ایمانداران حقیقی  عهد جدید همچنین اضافه می صعود به آسمان به عنوان حکمران برتر بر همه را بخشید.  

ایم و در  . ما در آسمان نشسته شوندآسمان با مسیح شناخته می اکنون »در مسیح« هستند؛ به این معنا که در دربار  

 کنیم.  جالل با مسیح سلطنت می 

انگیز عیسی در زمانی که پادشاهی خود را تاسیس کرد، کلیسای روی زمین  اما از سوی دیگر، کار شگفت 

همانطور که پولس در دوم  . در کلیسای قرن اول،  را به کمالی نرساند که ارمیا برای عهد تازه پیشگویی کرده بود 

کردند،  و اگر این برادران کذبه توبه نمی گفت، هنوز »برادران کذبه« وجود داشتند.  ۴: ۲و غالطیان   ۲۶: ۱۱قرنتیان  

اما برای ایمانداران حقیقی، ما نه تنها »در مسیح« هستیم، بلکه در حین حیات    به داوری ابدی خدا محکوم بودند. 

العمر  القدس، ایمانداران حقیقی را در یک فرایند مادامو روح ما است.    القدس درمان مسیح نیز از طریق روحزمینی 

دوسیت را در خداترسی به  گوید، »قمی   ۱:  ۷کند تا آنطور که دوم قرنتیان  تقدیس که ما در آن هستیم هدایت می 

 کمال رسانیم.« 

دهد که چرا عیسی و نویسندگان عهد جدید به دفعات بر پویایی عهد در قرن  این واقعیت زمینی توضیح می 

درست همانطور  های او داشت.  که شباهت زیادی به هشدارهای یوشع در سخنرانی   کردندتاکید می به نحوی  اول  

د رهنمون شد، عیسی و رسوالن او نیز موعظة منظم کالم و شام خداوند را به  که یوشع اسرائیل را به تجدید عه

 د. عنوان ابزارهای تجدید عهد در عهد تازه، مقرر کردن

با  ساختند.  های خدا را برجسته  آنها بارها و بارها، سخاوتمندی  تا  آنها همچنین کلیسا را فرا خواندند  اما 

بلکه به    ید جهان مشو   ین همشکل اتاکید کردند، »   ۲:  ۱۲رات مشهور رومیان  در عبا  آنها   وفاداری، به خدا پاسخ بدهد.

و همچنین، به کلیسای مرئی در روزگار خود بارها در مورد عواقب  .«  یدده  یل ذهن خود صورت خود را تبد   یتازگ 

خوانیم،  می   ۲۹:  ۱۰همانطور که در عبرانیان    شدید داوری خدا بر کسانی هشدار دادند که از مسیح رویگردان شدند. 

کرد و    یمالتر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پاکه آن کس، مستحق عقوبت سخت  کنیدی به چه مقدار گمان م »

درست مانند هشدارهای    « حرمت کرد؟ی شد، ناپاک شمرد و روح نعمت را ب   یدهرا که به آن مقدس گردان  ی خون عهد

ها و متون مشابه آنها در عهد جدید نیز برادران  کرد، این بخش ن خود از آنها صحبت می عهدی که یوشع در زما

کردند که به  و به ایمانداران حقیقی نصیحت می بخش بیایند.  کردند که به سوی ایمان نجات کذبه را تشویق می 

 شان به خدا ادامه بدهند.  خدمت وفادارانة 

های آخر کتاب یوشع در مورد تاسیس عهد  ور پنج مضمون باب در پرتو آنچه گفته شد، مشاهدۀ اینکه چط

بینیم در آخرین بخش از کتاب یوشع بر اقتدار االهی تاکید شده  هنگامی که می شوند، دشوار نیست.  تازه اعمال می 
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روایت    عهد خدا در  وقتی که با پویایی آوریم.  است، نمایش عالی اقتدار االهی مسیح در اولین ظهور او را به یاد می 

تاکید یوشع بر معیار شریعت  عهد تازه را مقرر ساخت.    آوریم که چطور مسیح پویایی شویم، به یاد می یوشع روبرو می 

نقص مسیح و فراخوانی پیروانش به زندگی بر اساس شریعت خدا در پرتو  موسی باید قلب ما را به سوی اطاعت بی 

العادۀ خدا در برابر اسرائیل، باید ما را به تصدیق قدرت  رت خارق و تامالت یوشع در مورد قدعهد تازه معطوف کند.  

پادشاهی مسیح به نمایش گذاشته شد، رهنمون شود.  العاده خارق  اتحاد همة  ای که در تاسیس  در آخر، تمرکز بر 

را به اتحاد  اسرائیل در این بخش از کتاب یوشع باید به ما یادآوری کند که چطور عیسی و رسوالن و انبیای او کلیسا  

 خواندند. 

به   اکنون  باید  پادشاهی مسیح،  تاسیس  به عهد و  با وفاداری  در رابطه  این کاربردهای مسیحی  از  پس 

 چگونگی اِعمال هشدارهای یوشع و فراخوان او برای تجدید عهد بر تداوم پادشاهی خدا در طول تاریخ کلیسا بپردازیم. 

 

 تداوم 
کنیم، واضح است  هنگامی که ما پادشاهی مسیح در قرن اول را با پادشاهی او در زمان حاضر مقایسه می 

در طول دو هزار سال گذشته، همانطور که او بر آسمان و  که مسیح صعودکرده کارهای زیادی انجام داده است.  

و حتی در روزگار ما نیز به  ته است.  زحمین حکمرانی کرده، کلیسای او بیشتر و بیشتر در سراسر جهان گسترش یاف

هایی که مسیح صعودکرده علیه دشمانش به دست آورد، تاکیدات  پیروزی دهد. اما علیرغم  گسترش خود ادامه می 

 یوشع در فراخوان او برای وفاداری به عهد در تمام اعصار در مورد کلیسا کاربرد دارد.  

کند و به نمایندگی از قوم خود در دربار آسمانی  ی حکمرانی ماز یک سو، خود مسیح همچنان در آسمان  

گذارد که به سوی ایمان  ما »در مسیح« هستیم و خدا همچنان عدالت مسیح را به حساب هر کسی می   دهد. ادامه می 

کنیم، و عالوه بر این، حتی زمانی که ما گناه می   آید، تا برکات ابدی آنها در او محفوظ بماند.بخش در او می نجات 

خوانیم: »]مسیح[  می   ۲۵:  ۷آنطور که در سطور عبرانیان  کند.  یح از طرف ما در برابر تخت پادشاهی خدا شفاعت می مس

بخشد، چونکه دائما زنده است    یتنهای نجات ب  یند، نزد خدا آ   یو   ةیلوسه  را که ب  یقادر است که آنان  یز جهت ن  ین از ا

   «را بکند.  یشان تا شفاعت ا

دارد.   فاصله  کمال  از  همچنان  زمین  روی  بر  مسیح  کلیسای  دیگر،  از سوی  کلمات  اما  همیشه  باید  ما 

از آن   یر غه که ب یو تقدس  ید با همه بکوش یسالمت  یدر پ گوید: » را به کلیسا یادآوری کنیم که می  ۱۴:  ۱۲عبرانیان 

کنند اما »برادران کذبه«  ف به ایمان می « هنوز هم کسانی وجود دارند که اعترا.یدکس خداوند را نخواهد د   یچه

گاهی ارتداد در  در حقیقت،  خوانند. و تنها آن چیزی را دارند که االهیدانان ایمان »ریاکارانه« یا »موقت« می هستند 

پس  را اعالم کنیم: »  ۱۲: ۱۰کلیسا به شدت افزایش پیدا کرده است و ما حق داریم هشدارهایی مانند اول قرنتیان  

 «  .یفتد است، با خبر باشد که ن یمن برد که قاآنکه گما 
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  البته، از رحمت خدا همیشه بقیتی از ایمانداران حقیقی وجود دارد که مسیح با روح خود در آنها ساکن است. 

  ۱۹:  ۳همانطور که مسیح در مکاشفه    شوند. های موقت می اما حتی آنها نیز برای تادیب از سوی خدا، دچار سختی 

شو و توبه   یور . پس غنمایمی م  یبو تاد  یـخ توب دارم،ی هر که را من دوست مبرای کلیسای الئودیکیه تشریح کرد: » 

 « نما.

 

بنابراین  کند...  دهد این است که حیات آنها و این جهان را تادیب می راهی که خدا محبتش برای قوم خود را نشان می 

های ابدی را بر خود گرفت، این هم  انگیز است که عیسی هنگام مرگ بر روی صلیب، لعنت در عین حال که شگفت 

ها،  ین زندگی هستیم، خدا همة مشکالت، همة آزمایش انگیز از طرف خداست که تا وقتی که ما در ایک هدیة شگفت

چون  اند برطرف نکرده است، های عهدش را در رابطه با کسانی که واقعا ایمان آورده ها، حتی همة لعنتهمة تادیب 

ه،  های عدالت است، تا ازدیاد برکات ما در جهان آینداین ابزار اوست، ابزار او برای هدایت ما به مسیر قدوسیت و راه 

 روز به روز آشکارتر بشود. 

 دکتر ریچارد پرت   -

 

بنابراین واضح است که مضامین آخرین بخش از کتاب یوشع، در طول تداوم پادشاهی مسیح با کلیسا   

اقتدار االهی در این بخش از کتاب یوشع، یادآور اقتدار مسیح بر کلیساها و زندگی فردی ما در    کنند. صحبت می 

اقرار  عهد خدا در کتاب یوشع ما را فرا می   ی پویای زمان حاضر است.   اینکه به سخاوتمندی خدا  تا در حین  خواند 

کنیم، پویایی عهد جدید در مسیح  کنیم، و پیامدهای عهد او را دریافت می کنیم، وفاداری خود را به او تقدیم می می

همیشه در پرتو آنچه مسیح انجام    – اید  بخوانیم،  وقتی تاکید یوشع بر معیار شریعت موسی را می را به کار ببریم.  

و درست  .  هم به عهد عتیق و هم به عهد جدید نگاه کنیم تا ما را در زندگی روزمره راهنمایی کنند  – داده است  

خدا  العادۀ کرد، ما نیز باید از قدرت خارق العادۀ خدا در قبال اسرائیل تفکر می همانطور که یوشع در مورد قدرت خارق 

و البته، تمرکز بر همة اسرائیل در این  به وجد بیاییم.  دهد،  وزه از طریق عیسی به کلیسای خود نشان می که حتی امر

خواند که اتحاد همة قوم عهد خدا در مسیح را همزمان با گسترش کلیسا در سراسر  بخش از کتاب یوشع ما را فرا می 

 جهان، ترویج بدهیم.  

همانطور که دیدیم، کاربرد مسیحی آخرین بخش از کتاب یوشع بر آنچه مسیح در تاسیس پادشاهی خود  

اما همچنین در مورد تکمیل پادشاهی مسیح نیز صدق  کند.  و در تداوم آن در روزگار ما به دست آورد، تمرکز می 

 کند، یعنی زمانی که او همة این امور را به طور کامل تحقق ببخشد.  می
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 تداوم 
از یک سو، وقتی مسیح در جالل برگردد، خود او میراث کاملش را در آسمان و زمین جدید برای وفاداری  

سلطنت جهان از آن خداوند  خوانیم که در آن زمان »، می ۱۵:  ۱۱در مکاشفه  کند.  نقص خویش دریافت میعهدی بی 

خوانیم »هر زبانی  می   ۱۱: ۲و همچنین در فیلیپیان   خواهد کرد.«  یشد و تا ابداآلباد حکمران]خواهد[  او    یحما و مس

 اقرار ]خواهد کرد[ که عیسای مسیح، خداوند است برای تمجید خدای پدر.« 

برکاتی که  یافته خواهند شد.  کلیسا و جهان کامال پاک و جالل سوی دیگر، وقتی که مسیح برگردد،    از و  

هایی  و لعنت آنها را افزایش خواهد داد.    ابدی   اند، مجازات رده غیر ایمانداران در این دنیا از فیض عام خدا دریافت ک

اما کسانی  ای نیست که متحمل آن خواهند شد.  ای برای داوری ابدیاند، جز مقدمهکه در این زندگی تجربه کرده 

هر برکتی که در این زندگی  اند، در آفرینش جدید با او شریک خواهند بود.  بخش به مسیح داشتهکه ایمان نجات 

های موقتی  و لعنت هایی خواهد بود که از آنها برخوردار خواهند شد.  ای برای جالل دریافت کرده باشند، تنها مقدمه 

از   ۱۲همانطور که یعقوب در آیة گی برای آنها به همراه خواهد داشت.  اند، پاداش بزرکه در این زندگی متحمل شده 

  یاتی که چون آزموده شد، آن تاج ح  یرا که متحمل تجربه شود، ز   یحال کس ه  ب  خوشا کند: » کتاب خود بیان می   ۱باب  

خواهد شد.  در آن روز، وعدۀ عهد تازه کامال محقق  «  .یافترا که خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد  

لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و    یچه  یگردخوانیم، »می   ۳:  ۲۲همانطور که در مکاشفه  

 «  بندگانش او را عبادت خواهند نمود. 

مضامین آخرین بخش از کتاب یوشع، در حین اینکه مشتاقانه منتظر تکمیل پادشاهی مسیح هستیم، امید  

شود که امیدی که به مسیح  نمایش اقتدار االهی در این بخش از کتاب یوشع، به ما یادآور می دهد. زیادی به ما می 

خواند تا از این شادمان باشیم  تمرکز یوشع بر عهد خدا ما را فرا می داریم، از پشتیبانی اقتدار کامل خدا برخوردار است.  

توانیم با آگاهی از این نکته دلگرم  می اهیم بود.  نقص مسیح، با او شریک خوکه یک روز، در پاداش کامل وفاداری بی 

آفرینش جدید متحد   با مسیح در  تاکید شده، زمانی که  باشیم که معیار شریعت موسی که در کتاب یوشع بر آن 

العادۀ خدا در برابر اسرائیل،  و توجه یوشع به قدرت خارق   شود. خواهیم شد، در اطاعت کامل ما از ارادۀ خدا محقق می 

در  نظیر قدرت مسیح تفکر کنیم که پس از بازگشت او شاهد آن خواهیم بود.  دارد تا در مورد نمایش بی وا می   ما را

خواند تا شادمان باشیم  نهایت، مضمون همة اسرائیل در این بخش از کتاب یوشع برجسته شده است، ما را فرا می 

پایان پرستش و  دا خواهد شد که او را با شادی بی که در تکمیل پادشاهی مسیح، دنیای جدید مملو از قوم وفادار خ 

 خدمت خواهند کرد.  
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 گیری نتیجه 
دیدیم  در این درس دربارۀ وفاداری اسرائیل به عهد، به بررسی آخرین بخش عمده از کتاب یوشع پرداختیم.  

بت به عدم وفاداری  که چطور هشدارهای عهدی یوشع، مخاطبین اولیه را به ارائة خدمت وفادارانه فرا خواند و نس

ما دیدیم که چطور تجدید عهد اسرائیل به مخاطبین اولیه نشان داد که چگونه باید عهدشان با خدا را در  هشدار داد.  

و همچنین توجه کردیم که چطور کاربرد مسیحی این بخش از کتاب یوشع باید  روزگار خودشان نیز تجدید کنند.  

به هدف وفاداری به عهد اسرائیل در تاسیس، تداوم، و تکمیل پادشاهی    هایی داشته باشد که مسیحریشه در روش 

 کند.خود عمل می 

آخرین بخش از کتاب یوشع، اهمیت کل این کتاب را برای مخاطبین اولیة آن آشکار کرد. خدا قوم خود را  

های  بود. و این جلوه  شان را بخشیدهه، و به اسباط اسرائیل سهم ماندگار میراث با یک فتح پیروزمندانه برکت داد

داوری خدا  دادند.  سخاوتمندی االهی باید مخاطبین اولیة کتاب ما را به سوی پاسخی با وفاداری به عهد سوق می 

اما پاداشی عظیم در انتظار آنانی است که با  گریبانگیر کسانی خواهد شد که با ایمان و خدمت به او پاسخ ندهند.  

ما در مسیح،  کند.  و همین، در مورد من و شما نیز صدق می دهند.  پاسخ می سرسپردگی فروتنانه به رحمت خدا  

دهد.  خدا پیروزی ابدی و میراثی ابدی در آسمان جدید و زمین جدید به ما می ایم.  ترین جلوۀ فیض خدا را دیدهعالی 

 خواهد شد. آیند، محقق  دهنده می بخش به سوی نجات و این امکان برای همة کسانی که با ایمان نجات 
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 نامه واژه 
 عبری به معنای کار کردن یا خدمت.   فعل آباد: 

یا بردن؛ تخطی    فعل آبار:   از رو یا طریق چیزی؛ دور کردن  از جمله: عبور  عبری دارای معانی مختلف، 

 کردن. 

پیدایش با او عهد   ۱۷و   ۱۵های پاتریارک عهد عتیق، پسر تارح، پدر قوم اسرائیل که خدا در باب : ابراهیم 

 شمار و یک سرزمین ویژه داد. های بی بست و به او وعدۀ نسل 

 ، مذهب، یا اصول از سوی یک فرد. انکار کلی ایمانسرکشی علیه خدا بعد از اعتراف ایمان؛ ارتداد:  

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

 کردند.  می

 اسرائیل وعده داده بود.   هایی در غرب رود اردن که خداوند به عنوان میراث بهزمین 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:

 یروزی نهایی او. از پ

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. 

دومین پادشاه اسرائیل در عهد عتیق که وعده یافت نوۀ او بر تخت پادشاهی وی خواهد نشست و    داوود: 

 تا ابد حکمرانی خواهد کرد. 

 غیر ایماندارانی که درون کلیسا هستند. برادران کذبه:  

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

 کند. یم

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.  

 کردند. افراد قبیلة الوی؛ به عنوان کاهنان به قوم اسرائیل خدمت می الویان: 

بزرگ از نسل سلطنتی داوود که گذار از این عصر به  شده«؛ پادشاه ای عبری به معنای »مسح واژه ماشیح: 

 آورد؛ در یونانی »کریستوس« ترجمه شده است.  عصر آینده را همراه خود می 
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دهنده و نبی عهد عتیق که اسرائیلیان را در خروج از مصر هدایت کرد؛ مردی که خدا با او  نجات موسی:  

فرمان و کتاب عهد را بر اسرائیلیان اِعمال کرد؛ همچنین در تبدیل  »عهد شریعت« ملی را منعقد کرد و کسی که ده  

 هیئت عیسی همراه الیاس ظاهر شد. 

 اسم عبری به معنای »میراث« ناخاال:  

 به آن اشاره شد.  ۳۱: ۳۱عهد تحقق در مسیح؛ اولین بار در ارمیا عهد تازه:  

 هیم و نوادگان او ببخشد. سرزمینی که خدا وعده داد به عنوان میراث به ابراسرزمین وعده:  

شهری واقع در نزدیکی کوه ایبال و کوه جرزیم، جایی که ابراهیم اولین قربانگاه خود را در زمین  شکیم:  

 کنعان ساخت و اسرائیل در زمان یوشع عهد خود را در آن محل با خدا تجدید کردند. 

در آنجا یک گردهمایی برپا کرد،  شهری در قلمرو افرایم و جایی که یوشع نزدیک زمان مرگ خود   شیلوه: 

 و همچنین جایی که سموئیل وقف خدمت خداوند شد. 

های شرق رود اردن که اسباط رئوبین، جاد و نیمی از سبط منسی در آنجا اجازۀ سکونت  زمین ماوراءالنهر: 

 پیدا کردند. 

 

 


