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این قهرمانان که افرادی کامال معمولی بودند؛ 
اسرائیل  تاریخ  در  را  توجه  قابل  رهبری  یک 
پوشش می دهند، این همان چیزی است که 

ما در این مجموعه بر آن تمرکز خواهیم کرد.

کتاب داوران بعد از مرگ یوشع، که قوم خدا 
را با موفقیت به سرزمین موعود هدایت کرد، 
نگارش درآمده است. قوم خداوند در طی  به 
این دوران در تحت رهبری افرادی قرار داشتند 
که داوران خوانده  می شدند. وقایع این دوران 
چالش  اغلب  و  وحشیانه  گاهی  جسورانه، 

برانگیز است.
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دبوره 
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برای آگاهی بیشتر از کتاب داوران، به وب سایت

   https://razgah.com/pedia  

مراجعه کرده و در فهرست کتابها، گزینه داوران را انتخاب 
کنید.

گفتگوی اولیه

افراد می توانند بصورت گروهی و در صورت تمایل به نوبت به سواالت زیر پاسخ دهند. بحث در باره این سواالت سبب 
می شود تا نگرشها و دیدگاه های مختلف مورد تبادل نظر قرار گیرد، و اجازه می دهد تا افراد از آمادگی بیشتری برای شرکت 
در جلسه برخوردار شوند. بیاد داشته باشیم ما نمی خواهیم نظرات دیگران را مورد قضاوت و بحث قرار داده یا محکوم کنیم 

بلکه می خواهیم شنونده نظرات باشیم.

یک رهبر خوب باید چگونه به نظر برسد؟	 

چه چیزی من را از رهبری دیگران باز می دارد؟	 

چه چیزی من را از پیروی و از توصیه ها و یا دستورات کسانی که مرا رهبری می کنند باز می دارد؟	 

بازتاب 

»شهرهای اسرائیل رو به ویرانی می رفتند، تا من، دَبورَه، به عنوان مادر اسرائیل از جا برخاستم«. داوران ۵: ۷ 

حکایت دبوره، یک نبیه و رهبر اسرائیل، کوتاه، بی رحمانه و بسیار درخشان است.

داوران فصل ۴ داستان اقدامات او را برای الهام بخشیدن به قوم اسرائیل برای سرنگونی یابین، پادشاه کنعان بیان می کند، 
در حالی که داوران فصل ۵ همین داستان را بصورت یک سرود بازگو می کند.

از گروه بخواهید کل فصل ۴ را با هم در گروه های سه نفره بخوانند و سعی کنند هنگام مطالعه یا بعد از خواندن کل فصل 
در نکات زیر تأمل و تفکر کنند:

چگونه دبوره دیگران را به اطاعت از دستورات و اهداف خدا ترغیب می کند؟ آیا او را رهبری الهام بخش یا چالش برانگیز 	 
می دانید؟

دیگران چگونه به رهبری او واکنش نشان می دهند؟ پاسخ شما به رهبری مانند دبوره چه خواهد بود؟	 

توجه داشته باشید، آیا ما صدای حضور خدا را در این حکایت می شنویم یا عمل مستقیم او را می بینیم؟	 

رهبرانی که در دوران داوران به تصویر کشیده شده اند، انسان، و دارای نقص هستند و اغلب با شکست مشخص می شوند. 
در داستان دبوره، ما یک مدل از یک حاکم و رهبر انسانی را می بینیم که به تدریج این رهبران در طی گذر کتاب داوران، 

بیشتر و بیشتر با بی کفایتی همراه می شوند.

 رفتار و طرز عملکرد این رهبران مورد قبول خداوند نیست، اما از آنها در راههای باورنکردنی برای اجرای اهدافی که برای قوم 
خود تدارک دیده است استفاده می کند.

همچنان که داستان خدا در طی تاریخ کتاب مقدس مشهود و آشکار می شود، ما شاهد به انجام رسیدن اهداف او در 
ارتباط با قوم خود از طریق فرمانروایان، قهرمانان و پادشاهان هستیم؛ تا اینکه سرانجام خود خدا جسم انسانی گرفت تا 
بتواند به خدمتی که متعلق به خود او بود جامه عمل بپوشاند )یوحنا ۱: ۱-۱۸(. در این شکل گرفتن انسانی، عیسی مسیح 
واقعی ترین تصویر خدا را به ما ارائه می دهد. راههای او، اهداف او، محبت او. عیسی شاگردان خود را دعوت می کند تا در 

همان برنامه ها و اهدافی شرکت کنند که خدا او را برای انجام آنها فرستاده است:

۳



www.razgah.com

باز عیسی به ایشان گفت: »سالم بر شما باد. چنانکه پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم و چون این را گفت، دمید 
و به ایشان گفت: »روح القدس را بیابید«. یوحنا ۲۰: ۲۲-۲۱ 

کاربرد

در حالی که مدت زمان رهبری دبوره کوتاه است، می توانیم قدرت و سرسختی او را در پایبندی و پذیرش و انجام اصول و 
اهداف خدا به روشنی ببینیم، حتی زمانی که دیگران به پیروی از او تمایلی نداشتند.

کمی وقت بگذارید تا افراد با نوشتن یا با بازگو کردن نگرش و دیدگاه خود به سواالت زیر پاسخ دهند:

دبوره در زیر یک درخت نخل در منطقه تپه افرایم به تنهایی می نشست تا به داوری امور مردم و هدایت و رهبری آنها 	 
بپردازد. اناجیل عیسی را طوری توصیف می کنند که او بطور منظم، جمعیت و حتی شاگردان خود را برای مدت زمان 

کوتاهی ترک می کرد تا زمانی را به تنهایی با خدا بگذراند. 

به نظر شما چگونه باید از اهداف و مقاصد خدا در طی روز مطلع شوید؟	 

دبوره و باراق خدا را با سرودها پرستش می کردند و کارها و اعمال دست او را به خاطر می آوردند. آنها ادعای هیچ 	 
افتخاری را برای خود نداشتند، بلکه جالل آن را مستقیماً به خدا می دادند. عیسی در طول خدمت خود پیوسته به پدر 
اشاره می کند )یوحنا ۵: ۱۶-۳۰(، و ماهیت خدا را در هر کاری آشکار و مکشوف می کند. رابطه شما با ستایش و پرستش 

خداوند چگونه است؟ چگونه به خدا جالل می دهید؟

۴

دستاورد

از خداوند  آگاه شوید،  از اهداف و مقاصد خدا  تا  انضباط دعا می کنید  ایجاد نظم و  برای  اگر در زندگی خود 
بخواهید تا روح القدس بوسیله کالم کتاب مقدس و یا در رؤیا، الهام بخش شما باشد.

اگر خداوند با قلب هر یک از شما صحبت می کند حتما آنرا بازگو کنید ممکن است یک کلمه یا یک تصویر و رؤیا 
برای شما منطقی نباشد، اما می تواند برای شخصی که برای او دعا می کنید بسیار خاص باشد.

ممکن است بخواهید این زمان را صرف سپاسگزاری از خدا برای تمام کارهایی کنید که در هفته گذشته شاهد 
انجام آن بوده اید. مانند دبوره و باراق، می توانید سپاسگزاری خود را بنویسید و در آنها تامل و تفکر کنید. 
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سامسون یکی از داوران اسرائیل بود. قبل از بدنیا آمدن، فرشته 
و  بود  خواهد  خدا  وقف  او  که  بود  گفته  وی  مادر  به  خداوند 
اسرائیل را از دست فلسطینیان نجات خواهد داد و موی سرش 

هرگز نباید تراشیده شود. 
بارها روح خداوند بر سامسون قرار گرفت و به سامسون قدرتی 

مافوق تصور بخشید.

گفتگوی اولیه
وفاداری یکی از ویژگیهای شخصیت انسان است که جامعه کنونی ما در حال حاضر، ارزش و بهای زیادی به آن نمی دهد. 
همه ما محبت بیشتر و آرامش بیشتر می خواهیم؛ اما امروزه به نظر می آید که وفاداری چیزی است که ما با آن در کشمکش 

هستیم.

به صورت گروهی نظرات خود را در مورد سواالت زیر به اشتراک بگذارید:

»وفاداری« را چگونه به بهترین شکل توصیف می کنید؟ چه نمونه هایی از وفاداری را در زندگی خود دیده اید؟	 

چه اتفاقی می افتد وقتی که ما در جامعه خود با فقدان وفاداری روبرو شده یا ارزش آن را کم می بینیم؟	 

اگر جامعه برای وفاداری ارزش بیشتری قائل شود، اوضاع چگونه خواهد بود؟	 

بازتاب

رهبری سامسون به عنوان داور اسرائیل پر از فراز و نشیب، و پر از شکست و موفقیت است. داستان زندگی او، همانطور 
که در داوران فصل ۱۳-۱۶ مشاهده می شود، از او به عنوان شخصیتی متزلزل و پر از کاستی توصیف می کند، اما همچنان 
شخصیتی است که خدا هنوز هم از آن برای برنامه ها و اهداف خود استفاده می کند؛ یک سرنوشت الهی که قبل از تولد 

سامسون تعیین شده بود.

ما در داوران فصل ۱۳ می بینیم که فرشته ای با پدر و مادر سامسون مالقات می کند و فرشته اعالم می کند که سامسون 
باید به عنوان یک نذیره متولد شود، یعنی فردی که زندگی او تقدیس و به خدا تقدیم شده و برای اهداف خدا کنار گذاشته 

شده است.

اعداد ۶: ۱-۲۱ را بصورت گروهی بخوانید تا ببینید که خداوند سامسون را برای چه نوع زندگی فرا خوانده بود.	 

اگر یک چنین سرنوشتی برای شما در نظر گرفته می شد چگونه تصمیم می گرفتید در این مورد با هم بحث و تفکر کنید؟	 

 چگونه ممکن است متفاوت از دیگران زندگی کنید؟	 

علیرغم این موضوع که سامسون در ابتدای تولدش برای اهداف خداوند نذر شده بود، اما او پیوسته از درخواست خدا برای 
زندگی به عنوان یک نذیره چشم پوشی می کرد. در عوض، او شروع به ایجاد الگویی از طرز رفتار برای زندگی خود می کند. 

از اینرو ما می بینیم که او بیش از وفاداری به اهداف خدا، تحت کنترل امیال خود قرار می گیرد.

برای مطالعه قسمت های زیر در صورت لزوم به گروه های کوچکتر تقسیم شوید: داوران ۱۴: ۸-۹، داوران ۱۵: ۱-۸، داوران 
۱۶: ۱-۳، داوران ۱۶: ۲۰-۱۵

پنج دقیقه وقت بگذارید تا همه به صورت خصوصی فکر کنند: با تأمل در داستان سامسون، آیا عادات یا الگوهایی در 
شخصیت خود دارید که با آن کشمکش داشته و مبارزه می کنید؟ آیا خدا در طول زندگی شما کار کرده است، آیا همیشه 

وفادار ماندن به دعوت خداوند در زندگی شما آسان بوده است؟

کاربرد

در واقع راز قدرت زیاد سامسون ریشه در تولد او داشت و نه فقط موهای او، بلکه بر اساس سرنوشتی بود که برای تقدیس 

۵
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و تقدیم او به خداوند تعیین شده بود. در آخرین لحظات زندگی خود )داوران ۱۶: ۲۶-۳۰(، سامسون فرا خواندگی خود را به 
یاد می آورد و از خدا می خواهد كه او را دوباره تقویت كرده و به او قوت دوباره بدهد و سرانجام آنگونه كه فرشته به والدین 

او گفته بود، قوم اسرائیل را از دست فلسطینیان نجات می دهد.

زندگی سامسون، یک زندگی فرو ریخته، ناقص، انسانی، و دارای بازتابی از ترسیم کامل تر خدا از شاگردی در زندگی مسیح 
است. اگر بخواهیم در زندگی خود به دعوت خداوند وفادار باشیم، باید ریشه در عیسی داشته باشیم و زندگی های متمایزی 

در نام او داشته باشیم.

" در من بمانید و من در شما. همچنانکه شاخه از خود نمی تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من 
نمانید." یوحنا ۱۵: ۴ 

عیسی ما را به وفاداری نسبت به خود فرا می خواند زیرا او وفادار است. خدا حتی از انتخاب های بد ما، اشتباهات ما و 
کارهای نادرست ما بزرگتر است، او از همه آنها استفاده می کند. او ما را به سوی خود فرا می خواند تا در مسیح باقی بمانیم. 
مسیح نیز مانند سامسون از طرف مردم رد شد، مورد تمسخر قرار گرفت و به دست مرگ سپرده شد؛ اما عیسی به دعوت 

خدا وفادار باقی ماند. از طریق مرگ مسیح است که ما نجات یافته و آزاد می شویم، بخشیده شده و کامل می شویم.

پنج تا ده دقیقه وقت بگذارید تا همه به صورت شخصی و در قلب و ذهن خود به آن پاسخ دهند: 	 

وقتی به مدل وفاداری سامسون نگاه می کنید، چگونه به داستان زندگی او واکنش نشان می دهید؟ 	 

مسیح شما را به چه چیزی دعوت می کند؟ 	 

به نظر شما وفادار بودن به این دعوت، تشخیص هویت خود به عنوان فرزند خدا، بخشیده شدن و رها شدن، ریشه 	 
دار شدن و بنا شدن در او چگونه خواهد بود )کولسیان ۲: ۷(؟

چنانچه مایل بودید می توانید در ارتباط با سواالت فوق با دیگران گفتگو کنید.

۶

دستاورد

در پایان جلسه وقت بگذارید تا به طور خاص در مورد هر چیزی یا هر تحولی که ممکن است در لحظات واکنش 
شما به این حکایت بوجود آمده باشد دعا کنید.

هنگامی که برای یکدیگر دعا می کنید، مطمئن شوید که برای نکاتی که در نگرشها و ایمان افراد سبب کشمکش 
آنها شده و با آن دست و پنجه نرم می کنند بطور خاص دعا کنید؛ همچنین بیاد داشته باشید که مسیح ما را از 
هر محکومیتی آزاد ساخته است. به افراد بگویید که الزم نیست چیزهایی را که ترجیح می دهند بین خودشان 
و خداوند نگه دارند با دیگران به اشتراک بگذارند. خدا الگوهای رفتاری را که سبب تضعیف وفاداری می شود 

فرو ریخته و از بین می برد؛ در این مورد خاص برای همه و برای همدیگر دعا کنید. 
برای بخشش، آزادی و تجدید هویت و بنای ایمان خود در مسیح دعا کنید.



هفته سوم 
جدعون 
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و  بودند  مدیان  بند حکومت  در  اسرائیل  قوم  ِجدْعُون  زمان  در 
و اشیر روی  بعل  از قبیل  بتهای مدیان  به پرستش  آنان  اغلب 
آورده بودند. روزی  فرشته خداوند بر وی ظاهر شد و او را مامور 

نجات اسرائیل از دست مدیان نمود. 
ِجدْعُون بنا به خواست خداوند، مذبح بُت بعل را که متعلق به پدرش 

بود، ویران کرد و برای خداوند مذبحی بنا کرده و قربانی گذراند.

گفتگوی اولیه
از هر نفر بخواهید زمانی را در زندگی خود در نظر بگیرد که در مورد کارایی خود برای به انجام رساندن یک وظیفه در دوران 
زندگی خود در شک و تردیدهای قابل توجهی قرار داشته است و در مورد آن توضیح دهد. این می تواند یک پروژه چالش 
برانگیز در محل کار باشد یا یک رویداد مهم در زندگی شخص باشد که قبالً آنرا انجام نداده است؛ مانند نقل مکان خانه یا 

بچه دار شدن.

هنگامی که هر نفر توصیف تجربیات خود را به پایان رساند، یک نفر دیگر در مورد چیزهایی که آن شخص گفته است 
صحبت کند، اما فقط بر نکات مثبت تمرکز کند و داستان را طوری تغییر دهد که بداند در واقع انجام آن در تمام طول مدت 

امکان پذیر بوده است. سپس دو نفر دیگر همین کار را ادامه دهند.

این تمرین سبب آشنایی بیشتر با مضامین شک می شود.

بازتاب

جدعون گفت: »چطور می توانم قوم اسرائیل را نجات بدهم، چون خاندان من ضعیف ترین خاندان طایفه منسی است و 
من کوچکترین عضو خانواده ام می باشم؟« داوران ۶: ۱۵ 

رهبری جدعون به عنوان داور اسرائیل با تناوبی از پرسش و درخواست شروع می شود.

خواه جدعون عمل دست خدا را در تاریخ قوم خودش دیده باشد یا شاهد اعمالی بوده باشد که خداوند به تازگی انجام 
است؛ جدعون دائماً به دنبال نشانه هایی است تا مطمئن شود که او واقعاً همان خدای اسرائیل است که با او صحبت 

می کند.

چنانچه تعداد افراد گروه زیاد است به گروههای سه نفره تقسیم شوید؛ از نیمی از گروه ها بخواهید داوران ۶: ۱۱-۱۶ و ۶: 
۳۳-۴۰ را بخوانند، و نیمی دیگر داوران ۷: ۹-۲۴ را بخوانند.

هنگام خواندن این بخشها، به موارد زیر توجه و در مورد آنها گفتگو کنید:

از چه عبارت یا کلماتی می توانید استفاده می کنید تا توصیف کننده اعتماد جدعون به خدا باشد؟	 

جدعون را چه نوع رهبری توصیف می کنید؟ آیا از پیروی از او اطمینان دارید؟	 

در قسمتی که خوانده اید چگونه با جدعون ارتباط برقرار می کنید؟	 

هنگامی که فرصت خواندن و تأمل در مورد این سواالت را پیدا کرده و نظرات سایرین را نیز شنیدید؛ چه تفاوتهایی جلب 
توجه می کند؟

همه ما می توانیم با شک و تردید روبرو شویم و از خداوند درخواست شفافیت بخواهیم؛ جدعون نمونه درخشان کسی 
است که دائماً در تالش است تا بداند که چه چیزی را از خدا شنیده است، اما از درخواست نشانه ای برای ایجاد ایمان خود 

نمی ترسد. با این حال، مانند بسیاری از رهبران داوران، جدعون نیز مدل کامل یک رهبری نیست.

داوران ۸: ۲۲-۲۷ را به صورت گروهی با هم بخوانید. در حالی که جدعون از خدا به عنوان فرمانروای نهایی اسرائیل یاد 
می کند )آیه ۲۳(، طراحی و ساخت یک ایفود )لباس کاهن اعظم( را شروع می کند که از غنایم جنگ ساخته شده است، 

۷
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این امر، مردم و جدعون را به طرف بت پرستی و پرستش این لباس سوق می دهد و سبب می شود تا چیزی غیر از خدا 
را مورد پرستش قرار دهند؛ در نظر بگیرید که چقدر این رویداد با سرود پرستشی دبوره در داوران فصل ۵ متفاوت است.

کاربرد

و  به خدا  پیوسته  او  تعالیم  و  اهداف خداوند است. شفا، معجزات  و  از دستورات  کل خدمت عیسی نشان گسترده ای 
پادشاهی او اشاره می کند. با این وجود، بارها و بارها، در کتاب مقدس می بینیم که اطرافیان نشانه ها و معجزات بیشتری 

می خواهند: متی ۱۶: ۱-۴ ؛ لوقا ۱۱: ۱۶، ۲۳: ۸ ؛ یوحنا ۲: ۱۹-۱۸، ۴: ۴۸، ۶: ۳۰.

شیوه زندگی، آموزش و کارهای عیسی برای بسیاری از کسانی که با آنها روبرو می شدند کافی نبود، به ویژه کسانی که 
احساس می کردند آنچه او نشان می دهد در تضاد با درک آنها از نحوه زندگی بر اساس قانون و شریعت خداوند است. در 
نهایت به آنها "نشانه یونس" داده می شود، همانا سه روز بلعیده شدن و بیرون آمدن از شکم نهنگ که یونس آنرا تجربه 

کرد، عیسی از این مثال در مورد نشان دادن مرگ و رستاخیز خود استفاده می کند.

زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی عالمت و یک نشان نهایی است که به وسیله آن به نام او زندگی می کنیم. در حالی که ممکن 
است خودمان شاهد آن نبوده نباشیم، عیسی برای ما سبب تشویق و دلگرمی و برکت است:

عیسی گفت: »ای توما، بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشابحال آنانی که ندیده ایمان آورند«. یوحنا ۲۰: ۲۹ 

بصورت گروهی در مورد موارد زیر بحث و گفتگو کنید:

پاسخ شما به این دو مورد از کتاب مقدس چیست؟، نیاز مستمر جدعون به نشانه؛ و برکت عیسی بر کسانی که ندیده 	 
ایمان آورده اند.

توجه داشته باشید که معجزات و نشانه ها نقش مهمی در آشکار کردن اهداف خدا دارند: مسیح خداوند برای تایید کالم 
و پیام خود که توسط شاگردانش اعالم می شد آنها را با نشانه هایی از جمله معجزات همراه می کرد. )مرقس ۱۶: ۲۰( و 
همچنین می بینیم که سولس در طی سفر خود و پس از مالقات با مسیح بصورت معجزه آسایی کور و سپس بینا می شود 

و نام او به پولس تغییر می کند )اعمال ۹: ۹-۱(.

آیا عالئم و وعده های خداوند به آسانی در زندگی شما قابل رؤیت است؟	 

آیا رابطه شما با عیسی به گونه ای شما را برکت می دهد که نیازی به نشانه هایی مانند جدعون نداشته باشید؟	 

۸

دستاورد

عیسی مسیح مرکز و محور ایمان ماست. چه در کتاب مقدس و چه در زندگی خود با همه معجزات، نشانه ها 
و وعده های خداوند که اشاره به زندگی، مرگ و رستاخیز مسیح دارد روبرو می شویم. بیاییم و دعای خود را بر 
این اساس قرار دهیم. در هنگام پایان جلسه، دعا کنیم که بنا بر اعتراف جدعون مبنی بر اینکه »خداوند بر شما 

فرمانروایی خواهد کرد« )داوران ۸: ۲۳(؛ او فرمانروای واقعی زندگی ما در تمامی لحظات باشد.



هفته چهارم 
کالیب 
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در هم  و  ناتوان،  عادی،  افراد  از  کتاب مقدس، خدا  در سراسر 
این  می کند.  استفاده  خود  کامل  اهداف  اجرای  برای  شکسته 
یادآور  اما  بیایند،  نظر  به  غریب  و  عجیب  کمی  شاید  داستانها 
هر  هستند.  ما  برای  خدا  بخش  نجات  برنامه  و  فیض  دائمی 
داستان به یک قهرمان کامل، یعنی مسیح اشاره می کند، که در 
نهایت تصویر کاملی از رهبری و خدمت را به ما ارائه می دهد. در 

این جلسه ما به شخصی به نام کالیب نگاه خواهیم کرد.

گفتگوی اولیه
واقعیت جالب: نام کالیب در زبان عبری به معنی "وفادار با تمامی قلب" است. همچنین با امالی عبری با کلمه "سگ" 

یکسان است!

آیا می دانید اسامی شما به چه معناست؟ معنی نام خود را با سایرین به اشتراک بگذارید )در صورت امکان معنی آن را در 
اینترنت جستجو کنید( و در مورد اینکه فکر می کنید شما را به خوبی توصیف می کند یا خیر، بحث و گفتگو کنید.

بازتاب

زندگی نامه کالیب نمونه ای از اعتماد به وعده های خداوند است حتی در شرایط غیر قابل پیش بینی، یا در زمانهایی که در 
تحت فشار دیگران قرار داشت و یا زمانی که در تحت خطرات واقعی جسمی و شخصی بود. در حالی که خدا غالباً با قوم 
اسرائیل به صورت کلی برخورد می کند، داستان کالیب در فصل ۱۳ و ۱۴ کتاب اعداد نشان می دهد که خداوند به قلب افراد 

نگاه می کند و به ایمان افراد در زمانی که در عمل خود را نشان می دهند، احترام می گذارد.

کتاب اعداد ۱۳: ۲۶ تا ۱۴: ۹ را بصورت گروهی بخوانید.

هوشع پسر نون و کالیب پسر یفنه به عنوان جاسوس ازطرف قوم اسرائیل به سرزمین موعود فرستاده شدند تا ببینند در 
آنجا چه چیزی در انتظار آنهاست. در حالی که اطرافیانشان فقط می توانستند چالش و مشکالت پیش رو را ببینند، هوشع 

و کالیب در ورای این چالشها و مشکالت می توانستند هدف خدا را ببینند:

»و تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده، گفتند: »زمینی که برای جاسوسی آن از آن عبور نمودیم، زمین بسیار بسیار 
خوبی است. اگر خداوند از ما راضی است ما را به این زمین آورده، آن را به ما خواهد بخشید، زمینی که به شیر و شهد 
جاری است. زنهار از خداوند متمرد مشوید، و از اهل زمین ترسان مباشید، زیرا که ایشان خوراک ما هستند، سایة ایشان 

از ایشان گذشته است، و خداوند با ماست، از ایشان مترسید«. اعداد ۱۴: ۹-۷ 

هوشع و کالیب در ارائه گزارش خود به موسی، هارون و مجمع قوم خدا، نه تنها علیرغم ترس و بدبینی سایرین، گزارش 
خوبی در مورد این سرزمین ارائه دادند، بلکه آنها توانستند راه واقعی دستیابی به آن سرزمین را نیز نشان دهند: از طریق 

اطاعت از خداوند.

از گروه دعوت کنید تا در مورد مسائل زیر تمرکز کرده و فکر کنند:

در حال حاضر چه امیدی دارید؟ چه ترسهایی در کنار این امیدها نهفته است؟	 

واگذاری این امیدها و ترسها به خدا چگونه خواهد بود؟	 

کتاب اعداد ۱۴: ۲۰-۲۴ را بصورت گروهی بخوانید.

"۲۴ ولی بنده من، کالیب با آنها فرق دارد. او همیشه و از صمیم دل، دستورات مرا انجام داده است، بنابراین او را به همان 
سرزمینی که برای بررسی اش رفته بود، می برم و نسل او را مالک آن می سازم"

کالیب به دلیل گناه قوم خود مجبور بود بیش از چهل سال دیگر منتظر بماند تا وارد سرزمین موعود شود، اما خداوند به 
طرز معجزه آسایی قدرت، زندگی و حیات او را در این مدت حفظ کرد تا بتواند به طور کامل وارد سرزمین موعود شده و 
از آن لذت ببرد. در حالی که جاسوسان دیگر که به سرزمین موعود اعزام شده بودند تنها مشکالت و سختی های پیش رو 

۹
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را مشاهده می کردند، کالیب توانست کامال به وعده خداوند بچسبد وعده ای که از اهداف خداوند سرچشمه می گرفت؛ 
وعده ای که بیش از چهل سال طول کشید تا عملی شود!

در سواالت زیر بصورت گروهی یا در گروه های کوچکتر تامل کرده و واکنش نشان دهید:

در چه شرایطی انجام کاری که می دانستید درست است برای شما دشوار بوده است در حالی که اطرافیان شما رفتار و . ۱
عملکرد متفاوتی داشتند؟

چگونه وفاداری خدا را در زندگی خود تجربه کرده اید؟ آیا هنوز منتظر وعده ای از طرف خدا برای تحقق آن هستید؟ انتظار . ۲
شما برای خداوند چگونه بوده است؟

پیروی خداوند با تمامی دل و جان و با تمام وجود برای شما چه معنایی دارد؟. ۳

از این چند فصل در داستان اسرائیل می بینیم که کالیب در بین قوم خدا واقعاً مردی وفادار به خدا بود. او به وعده های 
خدا اعتماد می کرد حتی اگر دیگران به آن بی وفا بودند. کالیب نمونه ای از وفاداری مادام العمر به خدا را داشت، زندگی او 
به نوبه خود وفاداری جاودانه خدا را به قوم خود آشکار کرد. این نشان می دهد که خدا به وعده های خود عمل می کند، با 

یک جدول زمانی که ممکن است از ما صبر بخواهد.

از هر یک از افراد گروه بخواهید که به سواالت زیر به تنهایی پاسخ دهند و اگر به تمرکز آنها کمک می کند پاسخ خود را 
بنویسند:

چه وعده هایی از خداوند هست که دوست دارید آنرا بیان کرده و امیدوارید خداوند به آنها عمل کند؟. ۱

در چه زمینه و بخشی از زندگی خود باید در برابر فشار دیگران بایستید و به وعده ای پایبند باشید که می توانید آنرا . ۲
ببینید؟

۱۰

دستاورد

در پایان جلسه وقت بگذارید تا به طور خاص در مورد هر چیزی که ممکن است در لحظات پاسخگویی بوجود آمده باشد 
دعا کنید.

درست مانند زمانی که قوم اسرائیل به سرزمین موعود نزدیک می شد، ما هم هنگامی که به وعده هایی که خدا به ما 
داده است نزدیک می شویم، می توان تالش کرد که بر مشکالت یا چالش هایی که در انتظار ما هستند تمرکز نکنیم.

در گروه برای یکدیگر دعا کنید تا خدا ایمان ما را افزایش دهد، وعده ها و امیدهایی را که او برای ما دارد ببینیم. دعا 
کنید تا هویت خود را در مسیح تقویت کرده و مستحکم بسازید، و بدانیم که به عنوان فرزندان خدا در موقعیت های 

چالش برانگیز می توانیم با امید به خدا، و به قوت خدا، آرامی و پیروزی داشته باشیم.

برای کسانی که مایل هستند نسبت به خداوند بیشتر وفادار باشند، دعا کنید تا اگر به مدت طوالنی منتظر وعده خدا 
بوده اند، امید خود را از دست ندهند.


