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خود را تقدیس کنید، زیرا فردا خداوند در میان »سپس یوَشع به قوم گفت: 

صندوق عهد را »و به کاهنان گفت: 6 «.واهد کردانگیز خشما کارهای شگفت
پس ایشان صندوق عهد را برگرفته، پیشاپیش « برگیرید و پیشاپیش قوم بروید.

 .قوم روانه شدند

ساختن تو در برابر چشمان گ زرامروز به ب»و خداوند یوَشع را گفت: 7
نیز  اسرائیل آغاز خواهم کرد تا بدانند چنانکه با موسی بودم، با توتمامی 

برند امر کرده، بگو: پس تو کاهنانی را که صندوق عهد را می8 .خواهم بود

و یوَشع 9 «“.چون به کنارۀ آبهای اردن رسیدید، در اردن بایستید”
به سخنان یهوه خدایتان گوش ، دهنزدیک آم»اسرائیل را گفت: بنی

میان از این خواهید دانست که خدای زنده در »و یوَشع گفت: 10 «.ددهی فرا
یقین کنعانیان، حیتّیان، ِحویان، فِِرّزیان، ِجرجاشیان، اَموریان و شماست، و او به

هان، صندوق عهد 11 :ندیِبوسیان را از پیش روی شما بیرون خواهد را

  .شودمین پیشاپیش شما به اردن داخل میز خداوندگاِر تمامی

بردند، در میان رود اردن بر عهد خداوند را می کاهنانی که صندوق17 .
حرکت ایستادند، و اسرائیل همگی بر زمین خشک عبور کردند زمیِن خشک بی

 .تا تمامی قوم کامالً از اردن گذشتند

  

هنگامی  کنداست. اما چگونه یک انسان انجام  امید ممکن کمیهم حتی در شرایط ناامید ترین  همیشه ممکن است.امید 

. او اداتفاق افتما  جمعات دریک فرد  ق با همین اتفا است. پسگرفته از دست   فسقلیامید است که هم یک  که روشن

دفتر فدرال برای مهاجرت و پناهندگان انتظار . او نامه ای از نگا کردندوق پستی ما ص به    وزربار در ترس چند با 

کل اما ؟" رسیدچیزی برای من  در صندوق پستی ما می افتد و سپس سوال اضطراب می آید: "او حق  تمام  است. 

منفجر سال نو امید او کارگردانی شده بود بیش از شب ی که همه صندوق پستچون . شدهب خر سال جدید او در  یامید

با   در حال حاضر با این نامه همه امید من  نممک   ؟بودنو رسیده  ن در زمان سالنامه م اگرچه کار کنم " .بود شده 

علیه ما   چیز  سوال این است که وقتی همه   .  دهستنمرد  این شبیه  ردم م بسیار   شرایط  رفته"  صندوق منفجر 

  زمانی که من    کنم؟ کار چه ,   هستندزندان رسید که آنها در  خانواده ام   اخبار   م؟ زمانی که من یچکار کن , ستنده

چه باید بکنم؟ وقتی می شنوم که شخص عزیز مرده است  پیدا کردعالج  بییک بیماری او که  ماز پزشک گرفتپیام 

خدا هنوز هم که م یفکر می کن ا انسانمط در آن شرایایمان ما است.  هم علیکه همیشه  چه باید بکنم. چنین تجربه است

تجارب  بهنیست اما  وعده های خدا به  در این زمانمن تمرکز دارد و یا او من را فراموش کرده است؟ نمن را دوست 

در  طوالنی، آنها مجبور  های سال ۴۰. برای داشتند تجربه    چنیناسرائیل  ؟ مردمهستبسیار دردناک زندگی من 

اما وقتی که آنها به    کنند. حرکت   به راه افتادیم و به سرزمین موعود ند نمی تو. و سپس آنها .دکردندگی نز بیابان

رودخانه قدرتمند اردن بود. در طول فصل  دشمن  نیاول .یاهای خود نابود شدندرورسیدنّد همه  رودخانه اردن

رودخانه  نیکننده از آب مسدود کردن. عبور ا دیتهد لیس کیکرد و احتماال  ریرا سراز برداشت، او سواحل خود

 نیا ن،یالوه بر اع بودند. ستادهیبودند ا لیتر از اسرائ یبلندتر و قو اریکه بس یممکن نبود. در پشت رودخانه مردم

قدرت  جالب است زیرا یوشع تکیه بربرای ما، این داستان بسیار  محکم در محاصره خود قرار داشتند. مردم به طور

ا تنها به قدرت خدا ام  د.  بو د و مردم بین امیمسدود یک که  ه نکرد.  نگااردن  درتقخانه به روداو   . تنداشانسان 

ایمان  یوشعاز کجا  دادنشان اند می توکه  وجود داردهم د. داستان عجیب و غریب رو به وعده های خود را نگاه ک

 نی. در امیخوان یم قیدر عهدعت یبیکنعان رفت، داستان عج نیبا مردم به سرزم یوشع نکهیقبل از است در    .گرفت.

 کیارتش  نیهمانطور که معلوم شد، ا کند. یمالقات م یمنتظره با ژنرال ارتش خارج ریبه طور غ یوشعدستان، 

 ر و خاحر دابر   کردند. یوشع یبرا یامرئبه مبارزه ن  شروع . آن ارتش  بود رشتگاننبود، اما ارتش ف یویارتش دن

و بسیار  کردمبارزه شروع به عزیز، شما می توانید ارتش در کنار خود ببینید? شما می توانید ببینید که خدا برای شما 

ه مبارزه ب شروعهنوز در مورد سربازان است که  کمیو  ستیمبارزه ما در قرن ب    ر از هر مانع است؟ت قدرت

که مردم بتوانند  ستین یزیمبارزه چ نیا .ستیمبارزه عضله و خشونت الزم ن نیشود. در ا یما م در کنار ینامرئ

دعا  ایخواندم؛  یکتاب مقدس را م یتواند انجام دهد. وقت یآنچه  است که خدا مط در مورد مبارزه فق نیانجام دهند، ا

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D9%81%D8%B3%D9%82%D9%84%DB%8C&id=42655


به    یوشع  کنند. یما مبارزه م یدارد که  در آن زمان  براخداوند وجود  سربازان نیاگر شک داشته باشم، ا ایکنم  یم

اهنان کیوشع  ق،یسازندگان قا ایپل سازان    یبه جا .  شتجسم نیاز نداهمچنین وسایل   گاه نکرد و نموانع غیر قابل 

دس خداوند عهد، ده فرمان مق این صندوقرا در سراسر رودخانه حمل کنند. در   صندوق عهد  دیبادستود داد که ها 

 نیبه کاهنان دستور داده است که ا وشعیحال،  نیو احمقانه بود. و در ع یمنطق ریعمل غ نیا ،یبود. به لحاظ انسان

در  و است.   مهمچه قدر  کالم خدا ن داد نشنا ستاناد نیا خواست. یکار را م نیخداوند ا رایز کار را انجام دهند

کار را  نیاگر آنها ا  مانندنزد خدا ب دیکنند. مردم با هیتکفرمان  10 به دیمردم با :مهم است این  یحاندمبارزه رو

 یوقت نند.یب یم داریپا یآنها را در زندگ شهیکار را کردند، هم نیخداوند آنها را حفظ خواهد کرد. اگر آنها اکردند، 

خواهد دستورات خود را حفظ  یردم مافتد: خداوند از م یاتفاق م نیهم هم شهیرا بخوانم، هم لیمردم اسرائ یداستان ها

. روشن است که می شوندکنند و گم  یجهت اشتباه م نیکنند و از ا یکالم سقوط م نیکنند. و دوباره و دوباره مردم از ا

که ما  ستین نی. هدف خدا با ما اردنک رییتغکار خدا   یوشعنسل بعد از  نیچند باشد. وافقتواند م یتنها در خداوند م

و  میخدا را باالتر از همه  دوست داشته باش دی. ما بامیفرمان خدا  را دنبال کن   دیاما ما با. میریبگ نیزم دیبا

 نیکار کند. هم نیا یکس کیکار را کند؟ فقط  نیبا دقت ا یاما چه کس م،یمثل خودمان دوست داشته باش همان،یهمسا

رودخانه   نیگرفت. او درهم دیاردن تعم در یسی. عمیدیه  اردن را شنناز رودخا گریداستان د کیاست. امروز  یسیع

را بجا  عتیاحكام شر لهیوس نیتا او به ا افتی دیتعم یسیفرمان   عبور کردند.   ع 10 کاهنانغسل گرفت که در آن 

 یسیر حال حاضر در عد زیگرفت تا تمام عدالت را تحقق بخشد. همه چ دیدر سخنان خود تعم یسیآورد.. ع میخواه

ما مهم است که فقط با  یبرا   یعنی. میکن ینگاه م   یسیبه ده فرمان نگاه کرد، امروز ما به تحقق ع وشعیاست. 

ت که فقط ما مهم اس ی. برامیاو را اعالم کنو کالم  میباش یسیشاگردان ع دیما با  !میو به او دنبال کن میبمان حیمس یسیع

ما هم   در  قیدرعهد   عت لیبا مردم اسرائ یمیدرست همانند داستان قد !میو به آن بچسب میوندیبپ یسیکالم ع نیبه ا

 یبرا مبارزه کنیم.  با دشمنان کند تا  یستفاده ماآخر و شام  دی. امروز خدا از غسل تعممیبرابر رودخانه بزرگ بود

به  دوخکالم  قیاست که خداوند آنها را از طر ندقدرتم لیدل نیش ندارند. اما آنها تنها به اارز چیه  زیچ نیفکر انسان ا

 ایآب   یکم . کنند کمک  ننداتویشما  را نم یزیچکه احتماال  دیگو یدوباره و دوباره  به ما م ذهن ما ما داده است.

ا نند تو یدارند که م ییها نیتامیو تمام و هستندقدرت  یداروها دارا نیهستند.    . اما فقط ابی فایده ن و شراب نا یکم

با  میکن یزندگ یدرک انسان قیآن دفاع کند. اما اگر از طر زخواهد ا یم شهیکمک کنند.   ذهن ما هم شما یزندگبه 

درن و م کیما ابتدا ش دیشا .میده یاز دست م م،ینیبب ای میفکر کن میتوان یآنچه که ماز  شیب م،یشومی دقت ما گمراه 

 اما از دست رفته   می شویممتوجه مدت کوتاه،  کیز . اما پس امینینب یجد گرید را کلمات خداوند م،یرا احساس کن

و کالم خدا  یکالم  بشر نیب میتوانینم ما واقعا میشناس یرا نم یمعنو قیحقا گریما د می. بدون کالم خدا ما کور هستمی

ما به سرعت خدا را از دست  م،یریبگ دهیو آن را ناد میکالم خدا را بشنو میتوانینم گریکه د یهنگام م.یکن جادیتفاوت ا

خواهند ماند  یبه کالم خدا باق کیکه نزد یمحکم به کالمش متصل شده است. کسان اریبس وشعی. خدا از زمان میده یم

ما  ،نیممی ما یا در کالم خدا باقدرست است. اگر م همما  یبرا نی. اافتیخواهند ماند و نجات خواهند  یر خدا باقد زین

رو  شیکه در پ ییزهایافتد، من از چ یما م یما و زندگ یبرا یکه چه اتفاق نمیبب یوقت .نیمما یم یدر خدا باق زین

وجود  یدیام چیو مرگ ,  مشخص شده،   که ه یماری، بما، که به شدت توسط جنگ ی. زندگدارم  هستند ترس 

حال کالم  نیو در ع وجود ندارد. یراه چیکه ه دیگو ینفوذ است که ذهن ما م رقابلیانه غمانند رودخ نهایندارد. همه ا

ت. من من می دانم که موانع در زندگی ما بسیار قانع کننده اس کند. یم تیبحران هدا نیبدتر قیما را از طر زیخدا ن

زمانی که همه چیز نا امید کننده به نظر می  برابر کالم خدا می ایستد. اما  بارها و بارها  می دانم که ما ذهن انسان

ما   . در تمام آشفتگی ایستاده در کنار من است، من نیز می دانم که خدا و ارتش خود جا رسد و هیچ راهی در همه 

است و ما هر گام را که  یاو پر انرژ  است.  نجایدر ا یسیکه ع  .یمما می گو درباره آن دوباره و دوباره به همنوعان

 .نیدهد. آم ینشان م میاوریبه ارمغان ب یزندگ یبرا میتوان یم


