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  فصل اولفصل اول

  اسرائيل در مصراسرائيل در مصر
  11خروج  خروج  

در كتاب پيدايش مبحث اصلي . موضع اصلي در كتاب خروج نجات است
پيدايش خلقت ، و پس از آن سقوط و اعالن ظهور نجات دهنده از ذريت زن 

ــ در ) 15:3پيدايش ( د، ظهور كسي كه سر مار را خواهد كوبيدمحسوب مي شون
واقع به سخني ديگر مكاشفه انسان دوم ، انساني كه آدم تصويري از او قلمداد مي 

« ، و بر اوست كه تمام وعده هاي خدا بنا نهاده مي شود ــ ) 14:5روميان ( شود 
 رشد مي يابند و همگي در تمام اصول مقدماتي اخالقيات كه در روابط خدا با انسان

از اين رو كتاب پيدايش به درستي خمير مايه كتاب . » كتابهاي بعدي ثبت شده اند
اما در كتاب خروج موضوع يكي است ــ نجات و عواقب . مقدس ناميده شده است

آن ، عواقبي كه فيض را در بر داشت ، و در شرايطي كه به فيض خدا اعتنايي 
وضعيت خود خود را  زير سلطه شريعت  قرار دادند ، كه شريعت نكردند با ناآگاهي از 
اما با اينحال پيامد مهم . بود) به زير سلطه چيزي در آمدن ــ م( خود پيامد حكومت 

نجات كه همانا روبرو كردن انسانها با خدا و ايجاد ارتباط با اوست به انجام رسيد؛ و 
ت به كتاب شده و آن را براي اين همان موضوعي است كه سبب عالقمندي ما نسب

.                                                                                                                                       رهبران مسيحي تبديل به كتابي سازنده و مفيد نموده است

ر اسامي فزندان يعقوب كه پنج آيه ايتدايي عبارات كوتاهي است مشتمل ب
همراه پدرشان به مصر عزيمت نمودند ــ آنها و اهل خانه شان ، به همراه يوسف و 

جزئيات ماجرا ، كه اين چند آيه . خانواده اش كه در مصر بودند جمعاً هفتاد نفر بودند
علت اصلي عزيمت .  يافت مي شود46خالصه كوتاهي از آن است ، در پيدايش باب 

مصر وقوع خشكسالي بود، اما خداوند با وقوع خشكسالي و شرارت پسران آنها به 
، به دنبال محقق ) 28:37پيدايش ( يعقوب در فروختن برادرشان به اسماعيلييان 

يقين بدان « سالها پيش خداوند به ابرام چنين گفته بود ، . ساختن اهداف خود بود



د بود و آنها چهارصد سال كه ذريت تو در زميني كه ايشان نباشد ، غريب خواه
و بر آن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهند بود ، من . ايشان را مظلوم خوهند داشت

: 15پيدايش ( » داوري خواهم كرد و بعد از آن با اموال بسيار بيرون خواهند آمد
 باب آغارين كتاب خروج ؛ و اين 12اين باب شرحي ا ست بر وقايع  ). 14و13

 شگفتي را در ما بر مي انگيزاند تا اين حقيقت را به زبان آوريم كه موضوع تحسين و
اعمال انسانها هر چه باشند حتي شرارت و سركشي و طغيان همه ابرازي هستند در 

همانگونه كه پطرس در روز پنطيكاست در . جهت تحقق وعده فيض و محبت خدا
 و پيشداني اين شخص چون بر حسب اراده مستحكم« : مورد مسيح چنين گفت 

: 2اعمال ( » خدا تسليم شد ، شما به دست گناهكاران بر صليب كشيده ، كشتيد 
.                                                                                                      از اينرو حتي خشم انسان در يوغ چرخهاي ارابه مشيت الهي بسته شده است). 23

شكي نيست كه با ذكر نام فرزندان اسرائيل محل اقامت آنها در مصر آن هم 
در كتاب مقدس مصر نمونه اي از . در ابتداي كتاب قصد و هدفي نهفته باشد

دنياست ، از اين رو اسرائيل در مصر تصويري از وضعيت طبيعي انسان محسوب مي 
و تمامي آن طبقه يوسف و همه برادرانش « به اين دليل پس از عبارت . شود

) قوم(، روايت به سرعت به سوي توصيف شرايط و وضعيت آنها ) 6آيه ( »     مردند
ابتدا كثرت و افزون شدن آنها و در واقع رفاه و پيشرفت آنها را مطرح . پيش مي رود

بارور و منتشر شدند و كثير و بي نهايت زور آور گرديدند و زمين از « آنها . مي سازد
اگر چه آنها در مصر بسر مي بردند ولي فرزندان وعده ). 7آيه ( » شتايشان پر گ

چنين تصويري از سعادت دنيوي .  بودند و لطف و رحمت خداوند شامل حال آنها بود
گوياي اين مهم است كه خدا قوم خود را فراموش نمي كند ، اگر چه قوم  ياد او را 

                                      .                        در خاطر محو مي سازند

اما پادشاهي ديگر بر « حال شخصيت ديگري در روايت ظاهر مي شود ــ 
» يوسف را نشناخت« عبارت ) .  8آيه ( » مصر برخاست كه يوسف را نشناخت 

يوسف در مصر نمونه اي بود از مسيح با جالل زميني و در . اهميت بسياري دارد
در .  در واقع بيانگر ويژگي شرايط اخالقي يك فرد است» تاو را نشناخ« نتيجه 

حقيقت فرعون خداي اين دنيا است ، پس ناگزير بايد به دشمني و عناد با خداوند و 



از اين رو به يكباره روايت به تشريح تدابير فريبكارانه و نقشه هاي . قوم او روي آورد
فتاري آنها در دام ناتواني و بد خواهانه او براي به فنا كشيدن سعادت آنها و گر

بياييد با « اما انگيزه او از اين كار چه بود؟ ). 12ــ 9آيات ( نوميدواري مي پردازد 
و واقع شود كه چون جنگ پديد . ايشان به حكمت رفتار كنيم ، مبادا كه زياد شوند

 آيد ، ايشان نيز با دشمنان ما همدستان شوند و با ما جنگ كرده از زمين بيرون 
شيطان مي داند كه دنيا بايد با فرزندان خدا دشمن باشد ــ همان ). 10آيه(» روند

چيزي كه ما آن را به فراموشي مي سپاريم ــ و مي داند كه اگر فرزندان خدا وفادار 
باشند ، بايد با دنيا دشمني بورزند و به همين سبب شيطان در شخص فرعون براي 

سركاران بر « بنابراين او . انع رهايي قوم شودوقوع يك نبرد تدارك مي بيند تا م
ايشان گماشت تا ايشان را به كارهاي دشوار ذليل سازند و براي فرعون شهرهاي 

وبدين سان قوم به اسارت دنيا در .  »خزينه ، يعني فيتوم و  رعمسيس را بنا كردند 
هاي ايشان را و جان. و مصريان از بني اسرائيل به ظلم به خدمت گرفتند« آمدند ، و 

اما آنسوي قضيه ماجرا چيز ديگري بود ). 14و 13آيات( » به بندگي سخت ساختندي
). 12آيه(» ليكن چندانكه بيشتر ايشان را ذليل ساختند، متزايد و منتشر گرديدند« ، 

اين مهم نشأت گرفته از حقيقتي است كه بدان اشاره كرده ايم ، و آن حقيقت اين 
ايطي كه قرار گيرند فرزندان وعده هستند و در حلقه اهداف است كه آنها در هر شر

خداوند جاي دارند و بدينسان آنها مبارك بوده و درمراقبت و حفاظت خداوند قرار 
داشتند؛ از اين رو فرعون در مقام خداي اين دنيا ، در تحقق بخشيدن به هدف خود 

 پيداست واقعيت امر همانگونه كه از بطن موضوع . يعني نابودي قوم ناتوان ماند
ميان خدا و فرعون نهفته است، اين حقيقت كه پادشاه مصر با توطئه هايي كه بر 

از اين رو از هر سو . عليه فرزندان اسرائيل مي چيد ، در واقع با خداوند مي جنگيد
از سويي ديگر وضعيت قوم اسرائيل به طرز چشمگيري وضعيت يك . ناكام مي ماند

صوير مي كشد ــ گناهكاري كه هر آن يوغ آهنين بردگي شخص گناهكا را به ت
بني اسرائيل  مانند يك انسان مسرف . گناه و شيطان را بر گردن خود حس مي كند

و پر تجمل قبل از اينكه به خود بيايد روز به روز بد بخت تر شده تا اينكه از فالكت 
ا كمك كند شرايط را و بدبختي مرگ به سراغ او آيد، وخدا نيز پيش از آنكه به آنه

به نحوي فراهم مي كند تا سنگيني بار را بر خود احساس كرده و طعم تلخ بندگي را 



مسأله . كه دون شأن آنها بود را بچشند ، تا در آنها اشتياقي براي رهايي ايجاد نمايد
اينجاست كه شايد شخص گناهكار با بيگانه شدن نسبت به خدا اعتنايي به اين 

نكند و چه بسا اگر خوشحال نباشد ولي راضي باشد ؛ اما اگر بخواهد خواري و پستي 
طعم نجات  و رهايي را بچشد بايد از گذرگاه تجاربي كه با داستان قوم اسرائيل به 
تصوير كشيده شده گذر كند ، واگرنه هيچگاه به وضعيت واقعي خود پي نخواهد برد 

                                                             .            و اشتياقي براي رهايي نخواهد داشت

به تشريح تالشي ديگر براي تحليل  ) 22 ــ 10آيات ( در ادامه ، باب اول 
اما باري ديگر عملي . بردن و نابود ساختن بني اسرائيل در وقت مناسب مي پردازد

 و هيچيك از فرعون پادشاه مقتدري بود.  ديگر براي آنها صورت مي پذيرد
زيردستان او جسارت مخالفت با او را نداشت ؛ اما حتي اين زنان گر چه او را اطاعت 
ننمودند ولي تحت حفاظت الهي قرار داشتند ، زيرا وظيفه اول خود را ترس از خدا 

قدرتمند ترين پادشاه اين دنيا در برابر خدا ناتوان است، و همچنين در .  مي دانستند
آنچه پادشاه « از اين رو شفره و فوعه .  كساني كه او را مي شناسندبرابر قوم او و

و خدا به آنها احسان نمود و چونكه از ). 17آيه ( » مصر بديشان فرموده بود نكردند
هر گاه خدا با «).  21 ــ 17آيه ( خدا ترسيدند ، خدا براي ايشان خانه ها بساخت 

از اين رو مي توان از اين ). 31:  8روميان ( » مـــاست كـــيست به ضـــد ما
اولين موضوع ناتواني كامل دشمن در خنثي كردن . آيات چهار موضوع را آموخت 

اهداف خدا است ،  دوم شكست ناپذيري تمام كساني است كه در بطن اهداف 
خداوند قرار دارند، سومين موضوع اين است كه ترس از خدا مي تواند ضعيف ترين و 

 بر ترس از انسان پيروز كند و آخر اينكه در بحبحه وقايع زندگي خوارترين فرد را
هنگامي كه شيطان به عنوان خداي اين دنيا مي تازد  و در پي شكست و نابودي 
قوم خداست ، حتي كوچكترين نشانه هاي وفاداري نسبت به خدا در نظر خداوند 

                                                                                                          .                                   ارزشمند محسوب مي شوند

هر پسري كه « : اما خصومت فرعون افزون تر گشت و امر كرده گفت 
باب بعدي ). 22آيه ( » زاييده شود به نهر اندازيد ، و هر دختري را زنده نگاه داريد



ن امر است كه چگونه خدا با فرمان پادشاه زمينه را براي ورود نجات نمايانگر اي
  .    كنددهنده قوم خود فراهم مي 



  فصل دومفصل دوم

  تولد موسيتولد موسي
  22خروج  خروج  

  در مورد 11اين باب با تمام جذابيتي كه دارد ، با تفسيري كه عبرانبان باب 
. شده استاهم وقايع آن بدست مي دهد براي يك تفكر روحاني بسيار جذاب تر هم 

از طرفي ثبت ساده وقايع انساني است و در سويي ديگر مسأله الهي آن مطرح است 
از اين رو تنها از تركيب اين دو جنبه است . همانا ارزيابي خدا از قوم خود مي باشد

به مانند تولد .كه مي توانيم تعاليمي را كه در پس قضايا پنهان شده كشف نماييم
ر اينجا نيز مي بينبم كه والدين و يا دنياي اطراف كمتر به خداوندمان در بيت الحم د

از اين روست كه خدا هميشه كــــــار . اهميت تولد پسر عمرام  و يو كابد پي بردند
مي كند ، او آرام آرام پايه هاي اهداف خود را پي ريزي مي كند و ابزارها را پيش از 

 و آنگاه است كه با عيان ساختن وقت مــعين آماده مي سازد تا لحظه عمل فرا رسد
.                                                                                                         حضور و قدرت خود دست خود را در برابر چشمان دنيا بر خواهد افراشت

ان الوي رفته و شخصي از خاند« . اما ما بايد وقايع اين فصل را دنبال كنيم
يكي از دختران الوي را به زني گرفت و ان زن حامله شده پسري بزاد و چون او را 

چقدر اين واقعه به ظاهر ).  2و1آيات ( » نيكو منظر ديد وي را سه ماه پنهان داشت
و چقدر راحـــت دلـــهاي ما احــساس مادر يهودي را ! ساده و متعارف زيبا است 

 دستور داده بود هر پسري كه متولد مي شود به نهر انداخته پادشاه!  ي كنددرك م
اما چگونه يك مادر راضي مي شود فرزند خود را از دست دهد؟ ). 22: 1خروج (شود 

فرمان ، فرمان !  تمام احساست قلبي او سر به طغيان خواهد نهاد ، اما افسوس
آن هم از نژاد منفور  سنگدالنه يك پادشاه مستبد بود ؛ و چگونه زني ضعيف و ناتوان 

مي توانست در برابر تصميم يك پادشاه تام االختيار مقاومت نمايد؟ بياييد نگاهي 
به ايمان چون موسي متولد شد ، « :بياندازيم به اين كالم الهامي در عهد جديد 

والدينش او را طفلي جميل يافته ، سه ماه پنهان كردند و از حكم پادشاه بيم 
درست است آنها بايد از پادشاه زميني اظاعت مي ). 23: 11ان عبراني(» نداشتند



كردند، اما بايد از خداوند نيز پيروي مي كردند و با توكل بر او ترس از فزمان حاكم 
آمدند ، آنها فرزندنشان را به مدت سه ماه از نظرها پنهان نگاه داشتند ــ فرزندي كه 

 كردند و مغلوب نشدند ؛ چرا كه خدا آنها بر خداوند توكل. خدا به آنها داده بود
اين امر مباركترين عمل . كساني را كه بر او توكل كنند هيچگاه ترك نخواهد كرد

ايمان است ــ عملي با دو جنبه، آنها بسوي خدا مي نگريستند و از اين رو جرأت 
 نمودند فرمان بي رحمانه پادشاه را اطاعت ننمايند و از عواقب آن هراسي به دل راه

آنها نيز به مانند شدرك ، ميشك و عبدنغو كه در عصري متأخر تر ازآنها . ندادند
زندگي كردند ، معتقد بودند كه خدايي كه وي را پرستش مي كنند قادر خواهد بود 

حاكمان اين دنيا ياراي مقاومت ). 17 و 16: 3دانيال (آنها را از دست شيطان برهاند 
  .       وسته اند نخواهند داشتبا كساني كه به ايمان به خدا پي

؛ و ) 2آيه ( نتوانست او را ديگر پنهان دارد « با اينحال زماني فرا رسيد كه 
اما هيچگاه ايمان در پي . اين بيانگر هوشياري روز افزون دشمن خدا و قوم اوست

تابوتي از ني برايش گرفت ، و « از اين رو مي بينبم كه . تدبير و چاره جويي نيست
. ا به قير و زفت اندوده ، طفل را در آن نهاد و آن را در نيزار به كنار نهر گذاشتآن ر

همانگونه كه  ). 4 و 3آيات ( » و خواهرش از دور ايستاد تا بداند او را چه مي شود
اسحاق و سموئيل رويارويي با مرگ را تجربه نمودند ، بر موسي نيز بايد چنين  واقع 

و اين كار پيش از آنكه موسي تبديل به ابزاري . ادينمي شد ، حداقل به شكلي نم
در دستان خدا شود توسط والدين او صورت گرفت ، چه براي خودشان و چه براي 

نكته بسيار قابل توجه اين است كه واژه اي كه در اينجا براي تابوت به .  فرزندشان
ــتي يي كه كار رفته در جاي ديگري از كتابمقدس به كار نرفته جز در مورد  كش

تشابه . نوح و اهل خانه اش را بر روي سيـــالب حــمل كرد يافت نمي شود
يو كابد  . كشتي نوح از داخل و بيرون قيراندود شد. ديگري نيز به چشم مي خورد
نوح تحت هدايت الهي عمل نمود ، و به همين سبب . اين تابوت را با گل و قيراندود

 ؛ ايوب 12 : 30خروج (  به معناي فديه نيز هست واژهاي كه براي قير به كار رفته
و پرتويي است بر اين حقيقت كه براي نجات از آبهاي داوري به ).   و غيره 24: 33

نجات دهنده اي نياز است ؛ اما اين مادر عبري  نوع ديگري از قير را بكار برد و 
 ، ايمان او نجات را در حقيقت را كامالً نشناخته بود ــ اما نياز به نجات را اقرار نمود



بر مي گرفت ، و از اين رو تابوت حصيري او كه محموله گرانبهايي را حمل مي كرد 
شايد درايت الهي در اين امر . ، امن و آرام در ميان نيزارهاي رودخانه مرگ شناور شد

دخالت نداشته باشد ، اما ايمان حقيقي در كار بود و اين ايمان هيچگاه در نظر خدا 
همچنين مالحظه نماييد كه اين خواهر است كه مراقب . ن پاسخ   نمي ماندبدو

شايد اين امر را بتوان به سادگي با داليل انساني توجيه نمود ، اما آيا . اوضاع است 
راه ديگري وجود نداشت؟ مادر ايمان داشت و از اين رو مي توانست در آرامش بسر 

يز عزيزتر بود بي پناه بر رودخانه رها مي ببرد، اگرچه فرزندش كه از زندگي خودش ن
به همين قسم نيز مريم برادر اليعازر بر سر قبر شاه جالل حاضر نشد ، زيرا به . شد

  ).          7 : 12يوحنا ( راز مرگ او پي برده بود 

و دختر « . حال مي پردازيم به عملي كه خدا در پاسخ به ايمان قوم انجام داد
پس تابوت . نهر فرود آمد و كنيزانش به كنار نهر مي گشتند فرعون براي غسل به 

بسيار ).  5آيه ( » را در ميان نيزار ديده كنيزك خودش را فرستاد تا آن را بگيرد 
زيبا و آموزنده است كه بدانيم خدا در پشت پرده تمام وقايع را براي جالل خود 

ل نمود ، و نمي دانست دختر فرعون بر طبق ميل و خواسته خود عم. ترتيب مي دهد
اما همه چيز ــ رفتن به كنا ر رودخانه . كه ابزاري در جهت انجام اراده الهي است

جهت استحمام و زمان او ــ همه بر وفق اراده خدا براي حفظ فرزندي بود كه بايد 
تابوت را ديد ، آن را نزد ) دختر فرعون ( نجات دهنده قوم او باشد و بدين سان او 

حتي ). 6آيه ( » اينك پسري گريان بود«  و باز كرده و فرزند را ديد ؛ خود آورد
اشك ريختن اين طفل بي هدف و بيهوده نبود اين اشكها حس ترحم دل اين زن 

» اين از اطفال عبرانيان است« : چرا كه با درك اين راز گفت.درباري را برانگيخت
ا عاقبت او را بداند ، در اين خواهري كه با دلواپسي مراقب برادرش بود ت).  6آيه(

آيا بروم و زني « : لحظه حساس و حياتي كالم حكمت را يافته چنين مي گويد
).  8 و7آيات( » شيرده را از زنان عبرانيان نزدت بخوانم تا طفل را برايت شير دهد؟ 

آن طفل كه به خاطر فرمان پادشاه مصر بي پناه بر روي  رودخانه  رها شده بود، 
تحت حفاظت دختر فرعون به مادرش باز گردانده شد ، و او در آنجا ماند تا دوباره 

وي را نزد دختر فرعون برد و او را پسر شدو وي « اينكه بزرگ شد، و سپس يوكابد 
نام وي نيز بيانگر ). 10آيه ( » او را از آب كشيدم« : را موسي نام نهاد زيرا گفت 



ز مرگ رهايي بخشيد و به سبب محبت و قدرت خداوند است ، خداوندي كه او را ا
پس مــردي كه خدا انتخاب .  فيض مطلق خود او را از آبهاي داوري بيرن كشيد

نمود تا ابزاري براي رهايي قوم خود باشد و ميانجي يي براي عهد خدا با قوم زير 
در طي اين مدت او در تمامي حكمت اهل مصر . سقف خانه فرعون پناه مي يابد

).                                                                 22 : 7اعمال ( ته ،  در قول و فعل قوي گشت تربيت ياف

پيش از اينكه وقايع پس از يازدهمين آيه . حال دوراني ديگر را پيش رو داريم
و واقع شد در آن ايام كه « . و آيات بعدي ثبت شود چهل سال سپري شده است

 بزرگ شد ، نزد برادران خود بيرون آمد ، و به كارهاي دشوار ايشان نظر چون موسي
. انداخته شخصي مصري را ديد كه شخصي عبراني را كه از برادران او بود مي زند

پس به هر طرف نظر افكنده چون كسي را نديد آن مصري را كشت ، و او را در 
 مرد عبراني منازعه مي كنند روز ديگر بيرون آمد كه ناگاه دو.و. ريگ پنهان ساخت 
كيست كه تو را بر « :، گفت » چرا همسايه خود را مي زني؟« :، پس به ظالم گفت 

ما حاكم يا داور ساخته است؟ مگر تو مي خواهي مرا بكشي چنانكه آن مصري را 
و چون » يقيناً اين امر شيوع يافته است« :، پس موسي ترسيد و گفت » كشتي ؟

را بشنيد قصد قتل موسي كرد و موسي از حضور فرعون فرار كرده فرعون اين ماجرا 
 و همچنين 15 ــ 11آيات ( » و بر سر چاهي بنشست. در زمين مديان ساكن شد

در حين مطالعه  اين  روايت ممكن است چنين تصور ). 23: 7رجوع شود به اعمال 
خته شده نماييم كه كشتن شخص چيزي نبود جز عملي برخاسته از احساس برانگي

اما روح خدا . يك دل رئوف كه بي عدالتي را حس كرد و درصدد انتقام آن بر آمد
به ايمان چون موسي بزرگ شد ، ابا نمود از « اين عمل را چگونه تفسير مي كند؟ 

اينكه پسر دختر فرعون خوانده شود و ذليل بودن با قوم خدا را پسنديده تر داشت از 
ا ببرد و عار مسيح را دولتي بزرگتر از خزائن مصر آنكه لذت اندك زماني گناه ر

به ايمان مصر را ترك كرد و از . پنداشت زيرا كه به موسي مجازات نظر مي داشت 
 24: 11عبرانيان ( » غضب پادشاه نترسيد زيرا كه چون آن ناديده را بديد استوار ماند
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با اينحال نبايد چنين نتيجه بگيريم كه روح خدا بر تمام اعمال كتاب خروج 
شكي نيست كه موسي با قوت جسم عمل نمود؛ اما اگر چه هنوز . مهر تأييد مي زند

ه بود ليكن خواست او اين بود كه براي خدا عمل به  بي لياقتي و خالء خود پي نبر
. نمايد، و ما از رساله عبرانيان به ماهيت حقيقي اعمال او در برابر خدا پي مي بريم

اما  اينكه قصوري صورت پذيرفت مبرهن است ؛ اما اين قصور از سوي مرد ايمان 
 ايمان او بود ، شخصي كه اعمالش در نظر خدا ارزشمند بود ، چرا كه در آزمايش

توانست تمام چيزهايي كه براي يك انسان وسوسه آميز بود را ناديده انگاشته و 
. اما اين مرحله در زندگي او توجه خاص ما را مي طلبد. منفعت قوم خدا  را مزيد داند

به راستي ، . اول اينكه او به خاطر ايمان خود فرزند دختر فرعون شدن را نپذيرفت
. ست موسي را از چنين موقعيت بي نظيري منصرف سازدچه چيز ديگري مي توان

عالوه بر اين مي توانست با خود چنين استدالل نمايد كه اين شايد در ايجاد اين 
آيا او نمي .موقعيت ، بهترين تدبير الهي باشد و تقدير و مشيت خاصي نهفته باشد

 جسته به نفع توانست چنين موقعيتي را دريابد و از قدرت نفوذ چنين جايگاهي سود
برادران رنج كشيده خود عمل نمايد؟ چرا در حاليكه  مي توانست از عهده فراهم 
نمودن امنيت خود در مقابل  پادشاه برآيد، از سرنوشتي كه در برابر او قرار گرفته بود 
گريخت و چنين جايگاه رفيعي را از دست داد؟  اما سرنوشت و تقدير همانگونه كه 

ايمان با چيزهاي ناديده سر و كار دارد ، . ، راهنماي ايمان نيستبارها ذكرشده است 
و به ندرت پيش مي آيد با پيامدهايي كه نتيجه شرايط و وقايع طبيعي است هم سو 

قوم خدا رهايي ) فرعون( خير محال است كه با تأثير و نفوذ خداي اين دنيا . باشد
.  يا با آن  سنخيت داشته باشديابد ؛ و چنين قدرتي نمي تواند حفاظ ايمان بوده و

ايمان براي تعقيب اهداف خود ،  خداوند را دارد و از اين رو بايد با آنچه كه متعلق به 
خداست سنخيت داشته باشد ، و بايد با هر چه كه با خدا مخالف است به رويارويي 

موسي مي توانست بسيار دليل و « : شخصي در اين باره چنين گفته است . بپردازد
برهان  بياورد تا در همان وضعيتي كه بود بماند ،  آن هم به بهانه اينكه بتواند براي 
قوم خود كار مفيدتري انجام دهد ؛ اما انجام اين كار بسته به اعتماد به قدرت 
فرعون بود و نه بر پيوند بين قوم و خدا ؛ ممكن بود با كمك دنيا و نه رهايي يي كه 

مي شد موسي رنج و . مي بخشيد اين كار انجام پذيرد خدا  با محبت و قدرت خود 



دردي متحمل نشود ، اما جالل حقيقي را نيابد ؛ فرعون را تمجيد نمايد تا قدرت و 
حكومت او بر قوم خدا به رسميت شناخته شود و اسرائيل همچنان در اسارت باقي 

 را تأييد نمايد  بر بماند و بجاي اينكه خدا و رابطه پر جالل و ارزشمند او با قوم خود
مطمئناً خداوند جالل نمي يافت  ، چراكه هر عقل بشري و هر . فرعون متكي شود

استداللي كه پايه و اساسش سپردن خود به دست سرنوشت باشد ماندن موسي در 
 باعث شد او خود را به دست سرنوشت ايمان همان وضعيت را مي پسنديد ؛ اما 

دل وفادار .  و درد كشيدن با قوم خدا را غنيمت شمردبا اين كار او رنج .  »نسپارد
زيرا ايمان همه چيز را .  موسي يكي شدن با قوم اسرائيل را پسنديد و نه لذت گناه

بلي ، با اينحال او بيشتر ترقي نمود ، او بر خواري مسيح . در پرتو حضور خدا مي بيند
يل بود ــ ثروتي عظيم ارج نهاد ــ ذلت و خواري يي كه حاصل يكي شدن با اسرائ

از اينرو ايمان تحرك در آينده و . تر از گنجهاي مصر ؛ زيرا او بر مجازات نظر داشت
ايمان اطمينان به چيزهاي آينده ، يقين بر ناديده هاست . همچنين در ناديده ها ست

                                                                               .                        و بدينسان بود كه قلب و مسير زندگي را در تسلط خود در آورد

نزد برادران خود بيرون آمده و به « پس اين ايمان بود كه او را برانگيخت تا 
يكي را مظلوم ديد او را « ، و حتي )11آيه (» كارهاي دشوار ايشان نظر انداخت
پس گمان برد كه . شيده ، آن مصري را بكشتحمايت نمود و انتقام آن عاجز را ك

برادرانش خواهند فهميد كه خدا به دست راست او ايشان را نجات خواهد داد ، اما 
و بايد چنين مي شد ، اما زمان هنوز فرا نرسيده  ). 25و24: 7اعمال (» نفهميدند 

سيار باارزش بود، و هنوز خدا نمي توانست او را به كار گيرد ، ولي در نظر او ايمان ب
همانگونه كه پطرس بايد مي آموخت كه هر چه قدر هم احساسات قلبي او . بود

، ) 16: 13يوحنا (شديد باشد نخواهد توانست با نيروي انساني عيسي را پيروي نمايد 
موسي نيز بايد مي آموخت كه هيچ سالحي نميتواند در رهايي قوم مؤثر واقع شود 

نگامي كه براي روز ديگر بيرون آمد ، و ديد كه دو از اينرو ه. مگر قدرت خداوند
عبري با يكديگر منازعه مي كنند ، درصدد آشتي آنان بر آمد ، كه كنايه اي در مورد 

فرعون نيز ). 14 و 13آيات ( و از سوي آنها طرد شد . كشته شدن آن مصري شنيد
رادرانش او را رد پس ب. درباره آنچه كه او كرده بود شنيد ، و در صدد قتل او برآمد

  .                                        كردند و دنيا بر او جفا رسانيد



با طرد شدن او از سوي قوم از اين لحظه او تبديل به نمونه مسيح مي شود ؛ 
زيرا فومي كه او دوست مي داشت وي را نپذيرفتند ، و در طي مسير از برادران خود 

صر را ترك كرد و از غضب پادشاه نترسيد زيرا كه چون به ايمان م« . جدا مي شود
با اينحال او در راه ايمان گام نهاد ، گرچه آن راه ويرا . »آن ناديده را بديد استوار ماند

اما خدا براي خادم خود خانه اي مهيا ساخت . به بيابان در ميان انسانهاي غريب برد
رو صفوره به طرز نمادين نمونه اي از اين ). رئوئيل( ، و همسري از دختران يترون 

زيرا هنگامي كه موسي از سوي اسرائيل طرد شد صفوره . از كليسا محسوب مي شود
اما قلب موسي هنوز با قوم خود است ، به همين سبب او پسر . با او همكاري نمود

آيه (  »" در زمين بيگانه نزيل شدم": چرا كه گفت « : خود را جرشون مي نامد 
 خدا مرا از تمام مشقتم و "سويي ديگر يوسف پسران خود را منسي ــ از ). 22

 خدا مرا در زمين مذلتم بار آورد " ــ و افرايم ــ "تمامي خانه پدرم فراموشي داد
مقايسه بين موسي و يوسف بسيار آموزنده و بيانگر اين امر .  ــ مي نامد"گردانيد 

.  دو نمونه مسيح محسوب شونداست كه چه جنبه هاي خاصي باعث مي ود كه اين
اگر يوسف تا به دست راست تخت پادشاهي مصر افراشته شد چنانكه مسيح از 
مردگان برخاست ، و در آنجا خود را به برادران خود آشكار ساخت و آنها را پذيرفت ، 
موسي نيز به طور خاص در مقام نجات دهنده اسرائيل معرفي مي شود چنانكه 

د ؛ اگر چه او در طول مدتي كه طرد مي شود ازدواج مي كند ، مسيح نجات دهنده بو
ولي اين كاراو به نوعي مسيح و كليسا را به تصوير مي كشد ، چرا كه قلب او هنوز با 

  .                           بني اسرائيل است ولي خود در سرزمين بيگانه غريب است

 نيز بيانگر وفاداري و سه آيه پاياني شرايط قوم را به تصوير مي كشد و
   .           همدردي خدا است البته اين سه آيه بيشتر به باب بعدي تعلق دارند
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موسي تقريباً چهل سال را در بيا بان بسر برد و درسهايي را كه براي كار 
ن را داشته باشد كه آينده اش الزم بود را آموخت تا از هر نظر شايستگي و قابليت اي

زندگي او در صحرا نقطه . به عنوان نجات دهنده قوم خود براي خداوند عمل نمايد
مخالف زندگي گذشته خود در دربار فرعون بود ، او در دربار از تجمالت و رفاه و 
امكانات عصر خود بهره مند مي شد اما اينجا او فقط يك چوپان ساده بود كه از گله 

چهل عدد آزمايش است ، به عنوان . ر زن خود نگهداري مي كردهاي يترون ، پد
مثال همانگونه كه  بني اسرائيل چهل سال در بيابان بودند ؛ آزمايش خداوندمان 

از اين رو آن چهل سال زمان آزمايش بود ، . عيسي نيز چهل سال به طول انجاميد
 تا يقين حاصل آزمايش موسي تا بداند خود كيست و از سويي ديگر زماني مناسب

نمايد كه خدا كيست ، و اين مسأله امروزه نيز از موضوعاتي است كه پيش از آغاز 
از اينرو او هميشه قبل از اينكه خدا خادمين خود را . هر خدمتي بايد آن را آموخت

دست ياقتن به حضور . براي اجراي اهداف خود بكار گيرد آنها را روانه بيابان مي كند
در اينجا و تنها در اوست كه ما به ريشه . چ جاي ديگر ميسر نيستكامل خدا در هي

و بسيار شايسته . هاي  غرور محض بشر و وابستگي كامل خود به او پي مي بريم
تا همگام با او . است كه از دخمه هاي سردرگم بشر بيرون آمده به خدا بپيونديم

اي هر خادم حقيقي اين يك در واقع بر. افكار او را در مورد خود و خدمت او دريابيم
نياز مداوم است كه با خدا خلوت كند ؛ و آنجاست كه اين درسها عطا مي شود ، خدا 

  .     اغلب با دلي رئوف و اعمال تأديب آمير دستانش اين كار را براي انجام مي دهد

اما بياييد ارتباط . زمان به كمال رسيد تا خدا بتواند براي قوم وارد عمل شود
در باب اول قوم را دراسارت مي بينيم ؛ در باب دوم موسي . را يادآوري نماييمقضايا 

سپس قرعه به نام افراد قومش افتاد ، . متولد مي شود و وارد  كاخ  فرعون مي شود
و او با محبت عميق خود در صدد اصالح قوم برآمد ، اما از سوي قوم طرد شد و به 



 اكنون هشتاد سال از زندگي او سپري شده پس از گذشت چهل سال. بيابان پناه برد
بابهاي سه و چهار شرحيست بر . است و باري ديگر به سوي مصر روانه مي شود

اما پيش از اينكه . مأموريت او از سوي خدا و عدم تمايل وي به انجام مأموريت
ماجرا آغاز شود ، مقدمه اي كوتاه در پايان باب دوم ديده مي شود ــ كه به لحاظ 

باط معنايي به باب سوم تعلق دارد ــ و پيش زمينه هايي خدا براي رهايي قوم ارت
در وهله اول از آيات در مي يابيم كه پادشاه . خود مهيا مي كند را نمايان مي سازد

از . مصر مرده است ، اما با مرگ او هيچ تغييري در وضعيت بني اسرائيل حاصل نشد
ستغاثه كردند ، و ناله ايشان به ســبب بندگي  بني اسرائيل آه كشيده ا"سويي ديگر 

 از اينرو به پست ترين شكل ممكن نزول كرده بودند و اما خدا بي ".نزد خدا بر آمد
 ناله ايشان را شنيد و خدا عهد خود را با ابراهيم  و اسحاق و يعقوب "اعتنا نبود او 

). 25ــ 23: 2روج خ ( ".و خدا بر بني اسرائيل نظر كرد و خدا دانست. بياد آورد
وضعيت  آنها دل خدا را به درد آورد ، و بسبب ترحم او فيض و رحمت جاري شد ، 
اما همانگونه كه در عهد خدا با پدران اسرائيل بيان  شده بود اودر چهاچوب فيض 

و آن عهد همان رحمت ، وفاداري وي به كالمش بود ، همان . مطلق خدا عمل نمود
ا بر آن داشت تا در سرود تمجيد خود از تولد نجات دهنده عهدي كه زكريا و مريم ر

بنده خود اسرائيل را ياري كرد ، ...... « .  و طاليه دار او ، يحيي از آن تجليل نمايند
به يادگاري رحمانيت خويش ، چنانكه به اجداد ما گفته بود ، به ابراهيم و به ذريت او 

تا رحمت را ...... شاخ نجات براي ما برافراشت ....... « و باز مي خوانيم » تا ابداالباد
بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدس خود را تذكر فرمايد ، سوگندي كه براي پدر ما 

محال است كه خدا كالم خود را ). 73 ــ 68 ، 55 ، 54: 1لوقا ( » ابراهيم ياد كرد
يش نوراني فراموش كند ، و اگر تأخيري در تحقق آن رخ دهد ، تنها به خاطر نما

  .                                         محبت و فيض اليتغيير اوست

پس اين كلمات كوتاه پايه هاي باب بعدي را بنا مي كنند ، و روايت بعدي  
اما موسي گله پدر زن خود ، يترون، « . تبادل خدا با موسي را به ما نشان مي دهد
ا بدان طرف صحرا راند و به حوريب كه كاهن مديان را شباني مي كرد ، و گله ر

و فرشته خداوند در شعله آتش از ميان بوته اي بر وي ظاهر شد ، . جبل اهللا باشد آمد
بسيار . »و چون او نگريست اينك آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمي شود



 جالب است كه تجلي خدا بر قوم خود را كتاب مقدس پي جويي نماييم و ببينيم كه
مراجعه كنيد به ( چقدر شيوه ظاهر شدن او به شرايط خاص واقعه مرتبط است 

در اينجا خدا با توجه به مأموريتي كه ) .   و غيره5 يوشع 13 ، 18 ، 12پيدايش 
پس اين تصوير سه . موسي در پيش دارد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

توجه نماييد كه . هاي آتش و بوتهبخش را به ما ارزاني مي دارد ــ خداوند ، شعله 
 "، سپس ) 2آيه( ابتدا چنين گفته شده كه فرشته خداوند بر موسي ظاهر شد 

 ديد كه براي ديدن مايل بدان سو مي شود ، خدا از ميان بوته به وي ندا در "خداوند
پس همانگونه كه شاهد هستيم ).16 ، 15 : 22 ، مقايسه كنيد با پيدايش 4آيه ( داد 
ه خدا همان يهوه است ، بله خود خداوند ؛ و شكي نيست هر بار كه فرشته خدا فرشت

در عهد عتيق ظاهر مي شود ، در واقع ما شاهد پرتويي از تجسم فرزند خدا هستيم و 
از اينجاست كه پي مي بريم در تمام اين موارد موسي همان شخصيت دوم تثليث 

سيت خدا است كه اين امر به شعله هاي آتش نما قدو. اقدس است ــ خداي پسر
طرق گوناگون آشكار شده است ، بطور خاص در آتش مذبح آتشيكه قربانيها را مي 

 خداي ما آتش فرو "سوزاند ، و در رساله به عبرانيان اين به طرز آشكاري در عبارت 
 نمايان است ، به عبارتي هر چيزي را بر طبق قدوسيت او آزموده ، و "برنده است
به نظر بوته .  كه نتواند خواسته هاي خدا را برآورده سازد بسوزانيمهرآنچه را

آتش هيچ چيز را راحت تر از بوته نمي سوزاند؛ و . تصويري از اسرائيل بشمار مي آيد
در اين واقعه بوته واژه ايست كه اسرائيل را به تصوير مي كشد ــ قوم اسرائيل در 

 زبانه مي كشد ؛ ولي آن را تباه كوره هاي مصري  ــ آتش به شدت از درون آن
نمي سازد، و اين خود دل موسي را تسلي مي بخشيد ، البته اگر او   مي توانست اين 
موضوع را به درستي در يابد ــ اين ملت علي رغم  زبانه هاي آتش مصون مي 

به عبارتي ديگر  ، اين تصوير براي موسي بيانگر اين موضوع بود كه آتش .  ماندند
شكي نيست كه خدا .  در اطراف آن زبانه مي كشد اما سوخته نمي شودبه شدت

حتي . موسي و قوم بايد اينرا مي دانستند . قصد داشت در ميان اسرائيل كاري بكند
قوم نيز بايد علي رغم ضعف خود رگي در دست  قدرت الهي باشند ، و اين امر ميسر 

اي ما خود را آتشي فرو برنده خداي آنها به مانند خد. نبود مگر بر حسب رحمت او
زيرا از سويي خدا يقيناً ! پر ابهت اما در محبتي بي حد و حصر. معرفي مي نمايد



آتشي فروبرنده است و بوته ضعيف و مساعد براي نابودي ، با اينحال بوته براي 
اثبات كار خدا باقي مي ماند ، علي رغم قضاوت و نگاه موشكافانه خدا و همچنين 

زيرا خدا خود را در شرايط رقت انگيز اما در كمال قدرت . كنكاشهاي بشرتالشها و 
او هدف خود را خفظ نموده و ) همچنانكه در اين واقعه چنين كرد( متجلي مي سازد 

امتحان و آزمايش را به جهت خيريت ما بكار مي بندد و شكي نيست براي جالل 
.                                                                            را مد نظر قرار مي دهدخود اما در نهايت منافع كساني كه از آن او هستند 

چنين تصوير بي نظيري توجه موسي را به خود جلب نمود و او بدان سو روانه 
و سپس اين خدا بود كه او را از  ميان  بوته صدا  كرده به اسم ).4آيه ( شد تا ببيند 

بدين جا « .اما بايد قدوسيت حضـــور الـهي به او ياد آوري مي شد . انداو را خـو
نزديك ميا ، نعلين خود را از پايت بيرون كن ، زيرا مكاني كه در آن ايستاده اي  

).  غيره15 : 5 ، يوشع 3ــ 1: 5 ، مقيسه كنيد با  اعداد 5آيه ( » زمين مقدس است 
ارند به خدا نزديك شوند بايد آنرا اين اولين درسي است كه كساني كه قصد د

آري درست است او خداي فيض و رحمت است و . بياموزند ــ شناخت قدوسيت او
نيز او خود محبت است ، اما همه اينها به خاطر قدوسيت اوست و او هيچگاه خود را 
با چنين ماهيت مباركي نمايان نساخت جز در صليب خداوندمان عيسي مسيح كه 

اما تا . به هم پيوستند و عدالت و صلح يكديگر را در آغوش كشيدندرحمت و حقيقت 
هنگامي كه پايهاي ما برهنه نباشد ــ به عبارتي قدوسيت او را كه مشتاق مالقات او 
هستيم در خاطر نداشته باشيم ــ هيچگاه نخواهيم توانست با فكر و اراده او رابطه 

ايد آن را بدانيم اين است كه او خودرا  با اينحال مسأاله ديگري كه ب. برقرار نماييم
 معرفي مي "  خداي پدرت ، ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب "به موسي 

هدف از اين مكاشفه آماده ساختن روح موسي بود كه البته چنين هم ). 6آيه ( كند 
مي شود چرا كه موسي قلباً در برابر كسي كه سخن مي گويد سر تعظيم فرود مي 

رجوع شود به ( » آنگاه موسي خود را پوشانيد زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد« ـ آورد ـ
سپس يهوه هدف از ظاهر ساختن خود را به موسي بيان مي ). 13: 19پادشاهان 

هر آينه مصيبت قوم خود را كه در مصرند ديدم ، استغاثه « : و خداوند گفت .  كند
 از دست مصريان خالصي دهم و ايشان و نزول كردم تا ايشان را. ايسان را مي دانم

را از آن  زمين به زمين نيكو و وسيع برآورم ، به زميني كه به شير و شهد جاري 



و االن .  به مكان كنعانيان و حتيان و اموريان و فرزيان و حويان و يبوسيان. است
استغاثه بني اسرائيل نزد من رسيده است و ظلمي را نيز كه مصريان بر ايشان مي 

پس اكنون بيا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بني اسرائــيل را . كنند ، ديده ام
 ).                                                                                                                                 10ــ7آيات ( »  از مصــر بيرون آوري

. وجود دارد بسيار آموزنده است) بين خدا و انسان ( ه در اين ارتباط ترتيبي ك
. خدا خود را به عنوان خداي ابراهيم ، اسحاق و يعقوب معرفي مي نمايد) 1(

براي روح انسان آموختن اين درس بسيار . شخصيت خود او بنياد تمام اعمال اوست
هويت او اعمال او را . باعث قوت مي شود ــ اينكه محرك اصلي در خدا خود اوست

ــ 9: 1 و دوم تيموتائوس 6ــ 3: 1مقايسه كنيد با افسسيان ( شكل مي دهد و نه ما 
دليل اينكه او براي قوم عمل مي كند شرايطي است كه قوم در آن بسر ) 2).  (10

 هر آينه مصيبت قوم خود را كه در مصرند ديدم ، و ": و خداوند گفت « . مي برند
 » "ن را از دشت سركاران ايشان شنيدم ، زيرا غمهاي ايشان را مي دانماستغاثه ايشا

در اينجا كلمه اي نيست كه نشان دهد ! عجب محبت بي حد و حصري ). 7آيه ( 
آنها به خاطر اسارت خود آه كشيده فرياد . بني اسرائيل نزد خدامند فرياد برآورند

اما . ا بازگشته بود يا خيربرآوردند ، اما مشخص نيست كه آيا دل آنها بسوي خد
 غمهاي آنها را مي دانست و "فالكت و بدبختي آنها دل خدا را به درد آورد ، او 

 زيرا خدا محبت خود را در ما ثابت مي كند از اينكه ". "نزول كرد تا ايشان را برهاند
) 3). (8: 5روميان    ( "هنگامي كه ما هنوز گناهكا بوديم ، مسيح در راه ما مرد

 تا ايشان را از دست مصريان ". دف او اين بود كه آنها را از مصر بيرون آورد ه
خالصي دهم ، و ايشان را از آن زمين به زميني نيكو برآورم ، به زميني كه به شير و 
شهد جاري است ، به مكان كنعانيان و حتيان و اموريان و فرزيان و حويان و 

ن مصر و كنعان سرزميني ذكر نمي شود و مي در آيات فوق ميا).  8آيه  ( ".يبوسيان
در چنين حالتي است كه در . بينيم كه سخني از بيايان به ميان آورده نمي شود 

از اينرو مي . »آناني را كه عادل گردانيد ايشان را نيز جالل داد« روميان مي خوانيم  
هدف خدا آموزيم  ، همانگونه كه بارها به تأكيد گفته شده ، بيابان قسمتي از 

بلكه بيابان از روشهاي اوست و نه از اهداف او ؛ چرا كه در بيابان . درنجات قوم نبود
( آنجاست كه مي آموزيم كيستيم و خدا كيست . است كه جسم آزمايش مي شود



اما تا آنجايي كه به اهداف خدا مربوط مي شود ، ميان ). 8مراجعه كنيد به تثنيه 
در حقيقت از حوريب تا قادش برنيع تنها يازده روز . نجات و جالل فاصله اي نيست

، اما بني اسرائيل به خاطر بي ايماني خود اين مسير را در چهل ) 2: 1تثنيه (راه بود 
خداوند فرياد . موسي نيز به عنوان رهاننده آنها برگزيده شده بود) 4. (سال پيمودند

اورده بودند ، و مظلوميت آنها را قوم خود را شنيده بود ، اگرچه قوم نزد او فرياد بر ني
بنابراين او موسي را نزد فرعون خواهد فرستاد تا قوم را از مصر بيرون آورد . ديده بود

   ).                                                                                                10 و 9آيات ( 

هنگامي كه در . ي موسي را پيش رو داريماكنون غم انگيزترين نمايش ناكام
مصر بود پيش از اينكه فرستاده شود ، فرار كرد ، زيرا چنين مي پنداشت كه با قدرت 
فكر و اراده خود مي توانست برادران خد را آزاد سازد، يا حداقل اشتباهات آنان را 

او نه تنها اما اكنون پس از كذشت چهل سال در بيابان عزلت و تزكيه . جبران نمايد
نمي خواهد كه در خدمت با شكوهي كه خدا مي خواست بدو بسپارد بكار گرفته 
شود، بلكه اعتراض خود را يك پس از ديگري ابراز مي دارد ، تا اينكه باالخره كاسه 

: 4خروج( صبر يهوه را لبريز مي كند و خشم خداوند بر موسي افروخته مي شود 
 امر ناكام مي ماند در حقيقت ضرورت آشكار شدن اما هر بار كه موسي در اين). 14

فيضي عظيم تر را تأييد مي نمايد ــ اگر چه در اين ماجرا موسي در اطاعت از 
اين است . صداي خدا عقب نشست و در تمام طول زندگيش رنج و عذاب كشيد

تنها يك شخصيت است كه با اراده خدا همگام بود ــ ! سرگذشت محنت بار جسم
مالش مورد رضايت خدا بود ــ و او خادم كامل خدا ، عيسي مسيح كسي كه اع
بياييد بر سلسله مشكالتي كه براي موسي پيش آمد نگاهي اجمالي . خداوند بود

  .                                                                   بياندازيم

بني اسرائيل را از من كيستم كه نزد فرعون بروم و ": موسي به خدا گفت « 
   ). 11آيه(  »"مصر بيرون آورم

كيستم ؟ كامالً درست است كه ما بايد بدانيم كه كسي نيستيم ؛ چرا كه من 
اما از سويي . مطمئناً آنقدر شايستگي نداريم كه هر چيزي را به خود نسبت دهيم

 ديگر زيرا هنگامي كه او مي فرستد. كامالً درست است كه بايد به خدا بيانديشيم



جاي سئوال باقي نيست كه بگوييم ما كيستيم ، بلكه اوست كه كار مي كند ــ و 
هنگامي . كاري كه با سرمايه اقتدار و قدرت خدا انجام مي شود كار كوچكي نيست

كه داود بر عليه جوليات برخاست اين درس را بخوبي مي دانست ؛ زايرا در جواب 
هوه صبايوت ، خداي لشكرهاي اسرائيل من به اسم ي« :طعنه هاي او چنين گفت 

پس اعتراض ). 45: 17اول سموييل ( » كه او را به تنگ آورده اي نزد تو مي آيم
واين موضوع در پاسخي كه از سوي خداوند .  موسي چيزي جز بي اعتمادي نبود

و عالمتي :  البته من با تو خواهم بود "شنيد به طرز آشكاري بيان شده است، 
 فرستاده ام اين باشد كه چون قوم را از مصر بيرون آوري خدا را بر اين كه من تو را

حضور خداوند براي مأموريت او هم ضمانت بود ). 12آيه  ("كوه عبادت خواهيد كرد
با تو خواهم بود « همانگونه كه چندي بعد خداوند به يوشع چنين گفت ، . و هم قوت

خداوند ). 6 و5: 1يوشع ( »  هم نمود؛  تو را  مهمل  نخواهم  گذاشت  و ترك نخوا
بر نيازهاي خادم خود واقف است ، و عالمتي بدو مي بخشد تا ضعف او را پوشانيده 
و او را خطر نشان سازد كه مبادا باريك انديشي دل وي او را به شـــك بياندازد ــ 

اً مطمئن. " اكنون مأموريت الهي بر من ثابت شده است "تا قـــادر باشد بگويد  
:                                                                                                                                   ببينيد كه پاسخ موسي چه بود . همين كافيس تا ترس و ترديد او را بزردايد

سم ، و بديشان  اينك چون من نزد بني اسرائيل بر": موسي به خدا گفت « 
گويم خداي پدران شما مرا نزد شما فرستاده است ، از من بپرسند كهنام او چيست ، 

  ).                                 13آيه ( » "بديشان چه گويم ؟

پيش تر خدا خود را به عنوان خداي پدران موسي بر او آشكار ساخته بود ــ 
نمي تواند شك و ترس را براي هميشه بر و شايد همين كافي بود ، اما هيچ چيزي 

و اين عبارت در لفافه چه تصويري از وضعيت بني اسرائيل نشان مي . طرف كند
دهد، چرا كه اين فرض ممكن نيز وجود دارد كه شايد آنها نام خداي ابراهيم ، 

خدا با فيض خود خادم شكاك و ضعيف خود را تحمل ! اسخاق و يعقوب را ندانند 
 به بني ": و ادامه مي گويد :  هستم آنكه هستم "ر پاسخ مي گويد ، مي كند و د

) اهيه( اين واژه ). 14آيه   ("مرا نزد شما فرستاد) هستم(اهيه : اسرائيل چنين بگو 
بيانگر وجود خداي يگانه است و توصيف كننده نام ازلي او و در نهايت صحه گذار 



ند عيسي به يهوديان  كم ايمان اين همان نامي است كه خداو. وجود ازلي اوست
اما تمام ). 58: 8يوحنا  (" پيش از آنكه ابراهيم پيدا شود من هستم"اعالن نمود ، 

او كه خود را به عنوان وجود ازلي مغرفي مي كند در . ماجرا به اينجا ختم نمي شود
 به بني اسرائيل چنين بگو يهوه خداي پدران شما ، خدا ":ادامه چنين مي افزايد 

ابراهيم ، خداي اسحاق و خداي يعقوب مرا نزد شما فرستاده و اين است نام من تا 
اين فيض محض خدا است  ). 5آيه  ( "ابداالباد ، و اين يادگاري من نسالً بعد نسل 

نام اصلي او من هستم است ؛ با توجه به حاكميت او بر دنيا و رابطه اي كه با زمين . 
م نسلها آنرا بياد آورند ــ خداي ابراهيم ، اسحاق و يعقوب دارد ، نام اوــ كه بايد تما

اين نام به اسرائيل جايگاه خاصي بخشي ، اسرائيلي كه خدا را مالقات نمود و . است
در واقع اين موضوع خود بيانگراين است كه آنها بسبب . زير پوشش نام او در آمد

 ؛ و از سويي ديگر فيض عالي خدا و به خاطر پدرانشان مورد محبت واقع شدند
بيانگر اين حقيقت است كه اسرائيل تا به ابد محل تالقي راه هاي خدا خواهد بود ، 
و كليدي براي پيشبرد اهداف او بر روي زمين از اين رو تا هنگامي كه اسرائيل 
تحت داوري خدا قرار دارد بر تمام دنيا پراكنده خواهد بود و دوره بركات زميني دايماً 

.                                                                                                                         خواهد انجاميدبه تأخير 

از اين رو خدا تحت اين نام به جهت رهايي قوم خود بر روي زمين آمد زيرا 
 خود اجازه مي دهد به مــحض اينكه اين نام را برخود مي نهد ، از روي محبت

به . قومي كه با آنها ارتباط برقرار كرده بود در محبت و رحمت او شريك گردند
 ــ 16آيات ( همين جهت خداوند با شرح و بسط فراوان به موسي دستور مي دهد  

، كه در آن دستورات سرگذشت كامل دشمني خدا با فرعون و آخرين موضوع ) 22
 وهله اول به موسي فرمان داده مي شود مشايخ در. در نجات قوم مطرح مي شود

بني اسرائيل را گرد هم آورد ، و به آنها اعالم نمايد كه خداوند خداي پدران آنها بر 
او ظاهر شده است و اهداف خود را از جاري ساختن قيض بر آنها بيان نموده است و 

ن مي سازد كه اينكه آنها را از مصيبت مصر رهايي داده و به سوي سرزميني رهنمو
، از قبل به او گفته شده بود كه سخن او )17 و 16آيات (شير و شهد درآن جاريست

را خواهند شنيد و اينكه او و مشايخ قوم بايد نزد فرعون رفته و از بخواهند تا جهت 
سپس آنها را از ). 18آيه. (گذراندن قرباني براي خداوندشان سه روز عازم بيابان شوند



نه فرعون آگاه كرد ؛ اما از سويي به آنها گفت كه خود با پادشاه مخالفت سرسختا
مصر به رويارويي خواهد پرداخت و او را مجبور خواهد ساخت تا به آنها اجازه دهد ؛ 
و حتي بدانها فرمود هنگامي كه از مصر بيرون مي آيند تهي دست نخواهند رفت 

 اين فرامين در هر دوره زماني ).20 ــ19آيات ( بلكه مصريان را غارت خواهند نمود 
از اهميت ويژه اي  برخورداراند ؛ زيرا پيش داني دقيق خدا را فراسوي  شك و ترديد 

خدا مي دانست كه اب چه كسي روبرو شده است ، و با مقاومت . قرار مي دهند
او همه . مواجه خواهد شد ، و اينكه چگونه اين مقاومت در هم شكسته خواهد شد

چقدر اين موضوع باعث تسلي دلهاي ناتوان ما . بتدا تا به انتها مي ديدچيز را از ا
ديگر مشكل يا آزمايشي وجود ندارد كه خدا آن را از پيش نديده باشد و با ! است

براي كسي كه هميشه با خداوند است !  فيض خود براي آن تدبيري نيانديشيده باشد
 پيروزي نهايي و خروج تجلي قدرت نجات بخش خدا تمام وقايع را در سايه

و مطمئناً موسي ديگر رضايت حاصل . ظفرمندانه ما از اين واقعه ترتيب مي دهد
  .                                                        نموده بود

 همانا مرا تصديق نخواهند كرد ، و سخن مرا ": و موسي در جواب گفت « 
).                                                                                                   1: 14خروج ( » "ه بر تو ظاهر نشده استنخواهند شنيد بلكه خواهند گفت يهو

 سخن تو "آيا مي شود بي ايماني تا بدين حد گستاخانه باشد؟ خداوند گفت 
. " تصديق نخواهند كرد مرا"  ، اما موسي چنين پاسخ مي دهد ،"را خواهند شنيد

چه مي شد اگر خداوند كامالً خادم خود را طرد مي نمود تا او ديگر جسارت نكند كه 
به راستي . اما خدا دير به خشم مي آيد و فيض او عظيم است. به مقابله به او بپردازد

كه اين صحنه كه عمق محبت و بردباري دل صبور او را به تصوير مي كشد سرشار 
از اين رو او خادم خود را متحمل شده و باز هم او را مورد لطف خود . استاز زيبايي 

قرار داده و حتي براي اينكه ضعف او را به قوت تبديل نمايد نشاني از معجزات به او 
 آن چيست در ":پس خداوند به وي گفت « .  مي بخشد و بي ايماني او را مي زدايد

 و چون آن را به زمين "ا بر زمين بيانداز آن ر":  ، گفت " عصا":   گفت "دست تو؟
 ": پس خداوند به موسي گفت .انداخت ماري گرديد و موسي از نزدش گريخت

 پس دست خود را دراز كرده ، آن را بگرفت ".دست خود را دراز كن و دمش را بگير



 تا آنكه باور كنند كه يهوه خداي پدران ايشان ، خداي ". ، كه در دستش عصا شد
).   5ــ 2: 4خروج (  » "م ، خداي اسحاق و خداي يعقوب ، به تو ظاهر شدابراهي

و چنين بود هنگامي كه دستانش « . حتي دو معجزه ديگر نيز بر آن افزوده مي شود
و .  مي شد" مثل برف مبروص"را در گريبان خود مي گذاشت و بيرون مي آورد 
»  باز مي آمد"ل ساير بدنش مث"هنگامي كه باري ديگر اين عمل را تكرار مي كرد 

حتي اگر آنها به نشان اول و دوم توجهي نكنند و نشاني ديگر نيز ).  7 و 6آيات ( 
و آن اينكه آب را از نهر گرفته ، به خشكي مي ريخت و آن آب به خون . افزوده شد

اين عاليم از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند ، و به طور ). 9آيه(مبدل مي شد 
عصا در كتاب مقدس نماد اقتدار ــ .  به تفكيك بايد مورد بررسي قرار گيرندخاص و

مار نماد نا آشناي شيطان است، . آنرا به زمين انداخت ماري گرديد. قدرت الهي است
پس عصا قدرتي است كه شيطاني مي شود ، و اين دقيقاً همان چيزي است كه در 

 به فرمان خداوند دست خود را دراز اما موسي. ظلم بر بني اسرائيل ديده شده است
قدرتي كه . مي كند ، و دم مار را مي گيرد و دوباره مار تبديل به عصا مي شود

شيطاني شده بود، حال به حالت اول برگشته تبديل به عصاي تنبيه و داوري مي 
پس مي توان گفت كه از اين پس اين عصا در دستان موسي تبديل به اقتدار . شود

برص به سبب ناپاك بودن نماد گناه محسوب . ت داوري كننده مي شودالهي و قدر
مي شود و گناه با تمام آلودگي خود در جسم نفوذ كرده و انسان را بطور كامل ناپاك 

از اين رو دومين نشانه گناه و شفا را بر ما آشكار مي سازد و همانگونه كه . مي سازد 
خون عسي . ن ممــكن مي شودمي دانيم تنها با مرگ مسيح است كه شفاي آ

آب نشانه طراوت و تازگي است ، منشاء . مسيح ، پسر خدا از هر گناهي بري است
حيا و طراوتي كه منشاء آن خدا است اما همين كه بر زمين ريخته مي شود ، تبديل 

حال كه موسي با اين عاليم كه شكاكترين انسان را . به داوري و مرگ مي شود
هيز شده بود ، مطــــمئناً بــــايد از رأي خود باز مي گشت ، متقاعد مي ساخت تج

:                                                                      خير او هنوز متقاعد نشده و باز در پاسخ چنين مي گويد 

اي خداوند ، من مردي فصيح نيستم نه در سابق و نه وقتي كه به بنده « 
 ).                                                                                                         10آيه ( » فتي بلكه بطي الكالم و كند زبانخود سخن گ



به طور يقين اين اعتراض بيانگر اين واقعيت است كه خويشتن همچون خار 
او به گونه اي سخن مي گويد كه . چوبي در چشمان او مانع ديد ايمان او شده بود

گويي همه چيز به كالم ترغيب آميز حكمت انساني بستگي دارد، و بايد با 
حتي در . سخنرانيهاي رندانه انساني خود از يك شخصيت انساني تقاضايي كند

چرا كه حتي شيوايي سخن ! كليساي خداوند نيز اين اشتباه چقدر رواج يافته است
سته هاي مسيحيان نيزتبديل شده است ــ كه بدون قدرت خدا تبديل به يكي از خوا

از اين رو در ميان وحانيون دنياي مسيحيت .  جايگاهي براي خود كسب كرده است
تعداد كند زبانان بسيار كم است ، و حتي مقدسيني كه تنها در تئوري با حقيقت آشنا 

موده است و بدون هستند ، عطاياي مورد تمجيد آنها را بسوي خود جذب و اغوا ن
و اين . توجه به حقيقــتي كه بر آنها آشكار شده دل به اعــمال خــود بسته اند

و من اي برادران چون به نزد شما « . موضوع چقدر با تفكر پولس در تضاد است 
. آمدم ، با فضيلت كالم و با حگمت نيامدم چون شما را به سر خدا اعالم مي نمودم

اول  ( "خنان مقنع حكمت نبود ، بلكه برهان روح و قوتو كالم و وعظ من به س
 را بسيار از "كند زباني"در اين روايت است كه خدا انسان  ). 4 و 1: 2قرنتيان 

كساني كه شيوا سخن هستند به كار مي گيرد ؛ زيرا چنين اشخاصي ديگر وسوسه 
همه نمي شوند كه به حكمت بشري خود توسل جويند و هرآنچه نمايان مي شود 

اين همان درسي است كه يهوه اكنون آنرا به موسي مي آموزد ــ . قدرت خدا است
 "درسي كه از سويي ديگر توبيخ و سرافكندگي را براي موسي به همراه داشت ــ 

كيست كه زبان به انسان داد ،  و گنگ و كر و بينا و نابينا را كه آفريد؟ آيا نه من كه 
 زبانت خواهم بود و هرچه بايد بگويي تو را خواهم يهوه هستم ؟ پس االن برو و من

ديگر يك خادم به چه چيز احتياج دارد ، اما خطر در ). 12 و 11آيات  ( "آموخت 
اينجاست كه فراموش نماييم طريقهاي به كارگيري خداوند از ما ممكن است براي 

 و بر خالف اين امر ممكن است حضور جسمي ما را ضعيف. ما نا خوشايند باشد
؛ اما اگر ما ابزار قدرت خدا باشيم )10: 10دوم قرنتيان ( سخنانمان را حقير شمارند 

تكليف چيست ؟ يك خادم بايد بياموزد  كه تنها خداوند بايد جالل يابد  و نه 
اما پيداست كه موسي تمايل داشت بيشتر خود مطرح شود ، و بر موفقيت . خودش

لياقتي او را تحت فشار قرار مي داد ، و علي خود دل بسته بود، شايد هم احساس بي 



رغم فيض و لطف خداوند  او مي خواهد از زير با اين مسئوليت دشوار شانه خالي 
  از اين رو چنين مي گويد،                                                                      . كند

آيه  ( " كه مي فرستي استدعا دارم اي خداوند كه بفرستي به دست هر"
13   .(  

او پنج بار به فرمان . " هر كس را بفرست ، اما نه من"به عبارتي ديگر 
 "اما اكنون . خداوند اعتراض كرد و از تحمل و شكيبايي خداوند سوء استفاده نمود

 آيا برادرت هارون الوي را نمي دانم ": خشم خداوند بر موسي مشتعل شد و گفت 
م است؟ و اينك او نيز به استقبال تو بيرون مي آيد ، و چون تو را كه او فصيح الكال

و بدو سخن خواهي گفت و كالم را با زبان وي . بيند در دل خود شاد خواهد گرديد
و من با زبان تو و با زبان او خواهم بود، و آنچه بايد بكنيد شما را . القا خواهي كرد
خواهد بود ، و تو او را به جاي خدا خواهي و او مر تو را به جاي زبان . خواهم آموخت

 ــ 14آيات  ( "و اين عصا را به دست خود بگير كه به آن آيات را ظاهر سازي. بود
از اين پس بايد هارون همكار او مي شد ، به راستي كه بايد از جايگاه ويژه اي ).  17

 با اينحال خداوند .در برابر انسان برخوردار باشد، زيرا بايد سخنگوي برارد خود باشد
به سبب فيض پر محبت خود جايگاه اصلي موسي را در برار خود حفظ مي نمايد و 

هارون . به او اين افتخار و امتياز را مي بخشد كه واسطه اي بين خود و هارون باشد
 عمل مي كرد ، به " جاي خدا"دهان موسي مي شد و موسي براي هارون "بايد ، 

اهداف خدا . ه دريافت مي نمود را به هارون منتقل مي كردعبارتي او بايد پيامي ك
هيچگاه ناكام نمي ماند ، اما اين ما هستيم كه از لجاجت و نا اطاعتي خود زيان مي 

پس از اين واقعه و در طول مدت چهل سالي كه او . و براي موسي چنين بود. بينيم
مي خورد كه منجر شد تا در بيابان سفر كرد ، چقدر بايد افسوس بي ايماني خود را 

و در نهايت ! امانتي كه خداوند مي خواست فقط در دستهاي او باشد را نپذيرفت
اينكه عصاي قدرت به موسي داده شد ــ عصايي كه بايد موسي از اين پس توسط 
آن قدرت خدا را با عاليم اعجاب آور به همه نشان دهد تا گواهي باشد بر مأموريت 

نقش را در زندگي موسي ايفا مي كند ، و بسيار مهم است كه اين عصا مهمترين .او
در اينجا عصا مهر تأييد مأموريت . بدانيم در چه مواقعي از آن استفاده مي شود



موسي و همچنين نشاني است بر مقام او چراكه حقيقت اين است كه او با اقتدار 
.                                                                                            خداوندي تجهيز شده است تا قوم خدا را از زمين مصر بيرون آورد

خدا راه . موس نزد يترون مي رود و از او اجازه مي خواهد تا به مصر باز گردد
 " به سالمتي برو"را آماده كرده بود ، پس يترون با رضايت به موسي مي گويد ، 

مراقب خادم خود است ، او بر احساسات قلبي او واقف است و حتي خداوند ). 18آيه (
 روانه شده به مصر برگرد زيرا "ترسهاي او را پيشبيني مي كند چرا كه مي گويد ،

 و موسي "). 20 :2مقايسه كنيد با متي  ( "آناني كه در قصد جان تو بودند، مرده اند
غ سوار كرده ، به زمين مصر زن خويش و پسران خود را برداشته ايشان را بر اال

سپس ).  20و 19آيات  ( "مراجعت نمود و موسي عصاي خود را به دست خود گرفت
خداوند او را از مسايل ديگري آگاه مي سازد ، او حــتي ماهيت داوري نهايي را بر او 

عالوه . فــاش  مي سازد ، كه طبق آن فرعون به ناچار مي پذيرد كه قوم را رها كند
 او حتي رابطه حقيقي خود با اسرائيل را كه ما حصل فيض او بود به موسي بر اين

 ؛ و همين موضوع مشخص " اسرائيل پسر من و نخست زاده من است": مي آموزد 
 و به تو مي گويم پسرم را ". مي سازد كه چه باليي بر سر مصر فرود خواهد آمد

 نمايي همانا پسر تو يعني رها كن تا مرا عبادت نمايد، و اگر از رها كردنش ابا
).                                                                                                            18ــ 14: 8، مقايسه كنيد با اعداد 23 و 22آيات  ( ".نخست زاده تو را مي كشم

أموريت تعيين مي اكنون تنها يك مسأله است كه صالحيت موسي را براي م
نمايد و آن اين است كه پيش از اينكه موسي مجرايي براي جاري ساختن قدرت 

پيش از اينكه . الهي بشود ، بايد در حيطه مسئوليت خود ا خود وفاداري نشان مي داد
اين موضوع . قدرت خدا بر جهان آشكار شود ابتدا بايد اطالعت  در خانه ديده شود

 و واقع شد در بين راه كه خداوند در منزل ": يت بعدي خود تشريحي است بر روا
آنگاه صفوره سنگي تيز گرفته غلفه پسر خود را . بدو برخورده قصد قتل وي نمود

 پس او وي ".تو مرا شوهر خون هستي": ختنه كرد و نزد پاي پدر وي انداخته گفت 
 24آيات (   بسبب ختنه " شوهر خون هستي": گفت ) صفوره(آنگاه . را رها كرد

احتماالً موسي نسبت به چنين چيزي غفلت ورزيده بود كه موجبات ختنه ). 26ــ
فرزند او را فراهم آورده و ما از آن آكاه نيستيم ــ شايد به خاطر نفوذ همسر او بوده 



است ــ و به همين سبب بين خداوند و موسي اختالفي وجود داشت و اين مسأله 
خداوند . الهي توسط موسي بر فرعون حل مي شدبايد پيش از ظاهر شدن قدرت 

براي مدتي از همكاري با موسي دست نگه داشت ، قصور او را به يادش آورد تا آنرا 
اگر بخواهيم به زباني ديگر اين . برطرف نمايد و تا در مسير اطاعت قرار گيرد

ما  خدا مي خواست به موسي حرمت نهد ا": موضوع را شرح دهيم بايد بگوييم كه 
چگونه بود كه . هنوز در خانه موسي نسبت به خداوند بي احترامي وجود داشت 

پسران موسي ختنه نشده بودند؟ چگونه نزديكترين اشخاص به موسي هنوز نماد 
جسم پست را در خود داشتند؟ چگونه شد كه جالل خدا در اين مورد كه در قلب پدر 

ن به نظر مي رسد كه همسر چني. موضوع مهمي بود به دست فراموشي سپرده شد
چرا كه در حقيقت سرانجام مجبور شد ....... موسي در اين مسأله نقشي داشته است 

كاري را انجام دهد كه بسيار از آن تنفر داشت ، همانگونه كه در مورد پسر خود 
اما بيشتر از هر چيز اين كار جان موسي را در خطر انداخت چرا كه خدا . چنين گفت
 شخصي كه مسئوليت پذيرفته بود .ت داشت و نه با همسرشبا او خصوم

  جمله اي .موسي بود و خدا او را مجبور ساخت تا به فرامين عمل نمايد
كه ما به خود جرأت داده آنرا ايتاليك نوشتيم حامل يك اصل بسيار مهم است ، و 

 تا اما موسي فيض را پذيرفت. در مجموع بيانگر چارچوب رابطه خدا با موسي است
و چقدر زيباست كه ما نيز مي . در دستان تأديب كننده خداوند سر تعظيم فرود آورد

 ليكن در خود فتواي موت داشتيم تا بر "توانيم با پولس اعتراف كرده بگوييم ،     
). 9: 1دوم قرنتيان  ( "خود توكل نكنيم بلكه بر خدا كه مردگان را بر مي خيزاند

شت يكي قدرت الهي او بود و ديگري وضعيت پس شايسنگي موسي دو جزء دا
اين موضوع براي تمام . انساني او و اين دو نبايد هيچگاه از هم جدا مي شدند

كساني كه خواهان سخن گفتن در نام خداوند هستند و يا مشتاقانه در هر خدمتي و 
 هر قسمتي در اختيار او باشند بسيار حائز اهميت است و بايد هميشه آن را به ياد

و راز ضعف ما در اين . هيچ چيز نمي تواند فقدان روح را جبران نمايد. داشته باشند
اگر خداوند طريقهاي ما يا به مانند موسي خانه ما را .قسمت در خدمت ما نهفته است

تفتيش نكرده باشد روح او محزون خواهد شد و عاقبت اينكه در امور مبارك و 
ين رو فقط كافي نيست كه كالم خدا در دهان از ا. مقدسي بكار گرفته نخواهيم شد



ما باشد ، بلكه اگر مي خواهيم با تجليات روح و قدرت سخن بگوييم بايد با جاري 
 .شدن قوت كالم خدا در روح و جانمان سلوك نماييم

اكنون همه چيز مهيا و آماده است ؛ و از اين رو در پايان باب صخنه زيبايي 
 كه بايد قلب موسي را شاد ساخته ، و به همراه را پيش رو داريم ــ صحنه اي

بركات خداوند بدو جسارت كافي ببخشد تا راه دشواري را كه بدان قدم نهاده بود 
 به بيابان به استقبال "با اين وجود در وهله اول ، خداوند هارون را فرستاد تا . بپيمايد

و موسي از .  او را بوسيدپس روانه شد و او را در جبل اهللا مالقات  كرده. موسي برود
جميع كلمات خداوند كه او را فرستاده بود، و از همه آياتي كه به وي امر فرموده بود 

مكاني كه آنها همديگر را مالقات نمودند ). 28 و 27آيات  ("همارون را خبر داد
، به عبارتي )1: 3خروج (اين مكان جبل اهللا نام داشت .  بسيار حائز اهميت است

 جايي كه خداوند به موسي ظاهر شد و اكنون هارون موسي را در اينجا حوريب ،
مالقات مي كند، و در همين مكان است كه دو لوحه سنگي كه خدا با انگشت خود 

به هر حال فراسوي تمام اين وقايع  . ده فرمان را برآنها نوشت به موسي عطا شد
ه خويشان يكديگر را ممكن است مقصود ازآيات فوق اين باشد كه حتي هنگامي ك

مالقات مي نمايند اين خود كاريست بسيار مبارك ــ زيرا در ) كوه خدا( در جبل اهللا 
از سويي ديگر اگر در زندگي به درجه اي . ايي موضوع يك درس عملي نهفته است

پايين تر نزول كنيم همانگونه كه بسياري از اوقات نيز مسأله همين است ، رابطه ما 
 به يك رابطه خود محور خواهد شد و بر حول اعمالمان متمركز خواهيم غالباً تبديل

.                                                                                                           شد و اين امر نه به جالل خداوند مي انجامد و نه نفعب به حال ما دارد

مأموريت خود را آغاز ) جبل اهللا(ن و موسي ار كوه خدا توجه نماييد كه هارو
آري، خادكيني كه كار خود را مستقيماً از حضور خدا آغاز مي نمايند بسيار . نمودند

 موسي و هارون رفته ، كل مشايخ بني "آنها به مصر آمدند و ، . مبارك هستند
سي فرموده بود ، اسرائيل را جمع كردند و هارون همه سخناني را كه خداوند به مو

و چون شنيدند كه . و قوم ايمان آوردند. بازگفت و آيات را به نظر قوم ظاهر ساخت
خداوند از بني اسرائيل تفقد نموده و به مصيبت ايشان نظر انداخته است ، به روي در 

موسي گفته . پس كالم خدا به انجام رسيد). 31 ــ29آيات  ("افتاده ، سجده كردند



اما قوم بر طبق . "ا تصديق نخواهند كرد ، و سخن مرا نخواهند شنيدهمانا مر"بود 
كالم خدا ايمان آوردند و هنگامي كه شنيدند چگونه خدا موسي را مالقات نموده و 
مي خواهد رنجهاي آنان را بردارد فيض او را لمس نموده و سر تعظيم فرود آورده او 

ست كه چندي بعد هنگامي كه درست ا. را پرستش نمودند سر تعظيم فرود آوردند
مشكالت بيشتر پديدار شد از بي ايماني خود دست به گله و شكايت زدند ، اما اين 
امر نمي تواند تصوير زيباي مقابل ما را خدشه دار نمايد ، تصويري كه در آن كالم 
خدا با تمام قدرت و تازگي خود دلهاي مشايخ قوم را لمس نموده ، باعث مي شود 

  .                ر او سر تعظيم فرود آورده او را پرستش نمايندكه در حضو

      



  فصل چهارم فصل چهارم 

  پيغام اول به فرعونپيغام اول به فرعون
  66 و  و 55 خروج  خروج 

در واقع سرآغز . اين دو باب از جايگاه ويژه اي در اين دو روايت برخوردارند
نبرد خداوند با فرعون و تنبيه و مجازات او محسوب مي شوند و در عين روشن 

پيغام اين رواين فيض است و فرصت . اه هاي خداوند آموزنده نيز هستندكردن  ر
اطاعت نيز داده شده است زيرا همانگونه كه خواهيم ديد پيش از اينكه دست خداوند 

اوضاع و شرايط . به جهت  داوري افراشته شود در كمال بردباري به انتظار مي نشيند
يض و بخشش خداوند است و در اين امروز ، دوران ف. دنياي امروز نيز چنين است

دوران است كه پيغام فيض تا به اقصاي جهان اعالن مي شود و يقيناً هر كس 
اما دوره فيض به سرعت سپري شده به .  بشنود و ايمان آورد ، نجات خواهد يافت

انتها خواهد نزديك مي شود و آنگاه كه عيسي خداوند برتخت خود كه در دست 
يستد درهاي ملكوت بسته شده  و بر دنيا داوري نازل خواهد راست خداوند است با

بهتر بگوييم كه اين دو باب دوره حاكـميت فيض بر فرعون را توصــيف مي . شد
اما پادشاه مصر از يك سو انسان و از سويي ديگر ، همانگونه كه پيشتر بدان . نمايند

ن جهان محسوب مي اشاره شد، با توجه به منصبي كه داشت نما شيطان و خداي اي
بنابراين  در مورد اين موضوع مي توان تعاليم بسياري از اين دو باب استخراج . شود

نمود و به راستي كه اين جنبه از موضوع جايگاه ويژه اي در اين دو باب دارند و در 
                                              .                                                   ادامه اين امر بر ما مبرهن خواهد شد

 يهوه خداي اسرائيل ": و بعد ازآن موسي و هارون آمده ، به فرعون گفتند « 
 فرعون ".قوم مرا رها كن تا براي من در صحرا عيد نگاه دارند: چنين مي گويد 

نمي  يهوه كيست كه قول او را بشنوم و اسرائيل را رهايي دهم؟ يهوه را ":گفت
 خداي عبرانيان ما را مالقات ":   گفتند".شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد

كرده است ، پس االن سفر سه روزه به صحرا برويم ، و نزد يهوه خداي خود ، 
 پس پادشاه مصر بديشان ".قرباني بگذرانيم ، مبادا ما را به وبا يا شمشير مبتال سازد



 قوم را از كارهاي ايشان باز مي داريد؟ به شغلهاي  اي موسي و هارون چرا":گفت 
 اينك االن اهل زمين بسيارند، و ايشان را از شغلهاي ": و فرعون گفت"!خود برويد

»                                                                                                              ".ايشان بيكار مي سازيد

به خاطر بسپاريد كه مسأله بر سر رهايي اسرائيل است؛ و به همين سبب اين 
بايد خداوند براي آنها . موضوعيست كه قوم نمي توانند در آن نقشي داشته باشند

فرعون به . عمل نمايد ، و بدينسان است كه خداوند به عداوت با فرعون مي پردازد
هدف . مان شيطان است قوم را اسير كرده استعنوان خداي اين جهان كه ه

خداوند نجات آنها است ؛ پس پيغامي كه به موسي سپرده مي شود بايد به گوش 
 تا براي من در "اما هدف خداوند از رهايي اسرائيل چيست؟ . پادشاه مصر برسد

پس به خاطر شادي خود است ، شادي به خاطر نجات . "صحرا عيد نگاه دارند
چقدر زيباست كه به سبب  . بنابراين هدف  رضايت  قلبي خود خداوند است. يافتگان 

اعالن اين پيغام باعث مي شود ذات واقعي فرعون .  رستگاري ما شادي مي شود
يهوه كيست كه قول او را بشنوم و اسرائيل را رهايي دهم؟ يهوه را ". نمايان شود

دينسان به ضديت كامل و   و ب".نمي شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد
و حتي ذره اي از ! چه موضع خطيري اتخاذ مي نمايد. آشكار به خداوند مي پردازد

اين عداوت نمي كاهد ، اما دشمني او ادامه يافت تا اينكه به هالكت و اضمحالل 
يقيناً اين موضوع درس عبرتي است براي تمام كساني . فرعون و سپاهيانش انجاميد

 صلح بسر نمي برند و نيز مكاشفه اي است بر تباهي كامل ذات بشر كه با خداوند در
و . كه به خود جرأت مي دهد تا بدين حد بي شرمانه قدرت خداوند را به مبارزه بطلبد

زيرا . چنين واكنشي برخاسته از احساسات ناپايدار يك ذهن تحريك شده نيست
د او در جواب آنها را هنگامي كه موسي و هارون به كرات از او درخواست مي كنن

خداي اين جهان تجسمي است از خود . متهم به دخالت در امور قوم خود مي كند
نمونه اين مسأله در عهد جديد در . متنفر استخداوند خواهي، و به همين علت از 
هنگامي كه موعظات و اعمال پولس رسول منفعت . شهر فيليپي ديده مي شود

يي داشت را به خطر انداخت ، اين كار سب شد تا آقايان آن كنيز كه روح غيب گو
در مورد فرعون نيز چنين . ارباب آن كنيز و شركاي وي با پولس به دشمني بپردازند

و در نتيجه باعث شد . تصور از دست دادن خدمات بردگان خشم او را برانگيخت. بود



ده تا غل و بر كار روزانه قوم افزوده باري كه بر دوش آنها بود را سنگين تر كر
هميشه چنين . زنجير اسارت را بيش از بيش بر دست و پايهاي آنان سخت تر گرداند

بوده است ؛ اما علي رغم قــدرت و زيركـي شيطان ، او هميشه خود را مغلوب مي 
او نمي تواند آينده را حتي بهتر از ما ببيند . در واقع او هيچگاه دور را نمي بيند. سازد

 مردم كاهلند و از ":فرعون گفت .  پا را از گليم خود دراز تر مي كندو در نتيجه دايماً
آيه  ("برويم تا براي خداي خود قرباني گذرانيم: اين رو فرياد مي كنند و مي گويند 

بنابراين او خواست تا با افزودن بر كار روزانه آنها چنين افكار را از ذهنشان ). 8
مانع رهايي حتي يكي از اسيران خود شود ، با شطان براي اينكه ! آه . بيرون براند

به همين سبب اگر جاني گناهكار . دريا و خشكي راه را براي فرار او مسدود مي كند
باشد و مشتاقانه به انتظار آزادي و صلح با خدا رهايي از سرزمين مصر باشد ، شيطان 

او با به كار بستن . با هزاران دام ، فريب كاري و گرفتاري او را محاصره خواهد نمود
كارهاي دشوار و گرفتار ساختن افراد در گرداب جوش و خروش كار روزانه ، درست 
همانگونه كه فرعون در پي كودكان اسرائيل به جستجو پرداخت، به دنبال اين است 

اجازه دهيد هر كس كه اين بابها را . كه فكر رهايي را از ذهن شخص بيرون نمايد
 و زيركيهاي شيطان پي ببرد  باشد كه با عزمي راسخ از تمام مي خواند، به حيله ها

مكرهايي كه هدفشان نابودي اوست ، بر حذر باشد ؛ آري بگذاريد با آگاهي از نياز 
خود و ناتواني خود نگاهش فقط به او باشد كه بواطت موت، صاحب قدرت موت 

مر خود را گرفتار يعني ابليس را تباه ساخته و آناني را كه از ترس موت ، تمام ع
با ايمان به خداوند عيسي ). 15ــ 14: 2عبرانيان (بندگي مي بودند آزاد كرده است 

مسيح تمام اين ظلمت به نور تبديل شده و قدرت شيطان جاي خود را به قدرت 
   .                                                                                 خداوند مي دهد

سركاران فرعون كه نسبت به او وفادار بودند با بيرحمي هر چه تمام وظايف 
سنگدلي و سختي ظلم و تعدي به قدري ). 14 ــ 10آيات ( خود را انجام مي دادند 

بود كه بني اسرائيل را بر آن داشت تا با تلخ دلي نزد فرعون سر به فرياد نهاده 
اما فرياد ). 18 ــ 15آيات ....(  و "ني ؟ چرا با بندگان خود چنين مي ك": بگويند 

آنها بيهوده بود ؛ چرا كه شيطان كه دل خوشي اش اندوه و غم اسيران خود است ، 
حال كه بني اسرائيل از دستان فرعون ياري نديدند با غضب . رحمت را نمي شناسد



 گفتند نزد موسي و هارون بازگشتند و آنها را  عامل افزايش اين فشارها دانستند ، و
زيرا كه رايحه ما را نزد فرعون و !  خداوند به شما بنگرد و داوري فرمايد":

 ( "مالزمانش متعفن ساخته ايد و شمشيري به دست ايشان داده ايد تا ما را بكشند
وقتي .  اين موضوع چقدر در مورد تجربيات شخصي صدق مي كند). 21آيات 

دشواري را پشت سر مي نهد ، گناهكاري بيدار مي شود ، هنگامي كه تجارب 
هنگامي كه احساس گناهكار بودن بر او غلبه يافته است ، و از سويي ديگر سنگيني 
دستان شيطان را بر خود حس مي نمايد ، غالباً وسوسه مي وشد تا آرزوي آن 

                                                                                                                  .       روزهايي را بكند كه از تمام اين نبردها و اندوه ها آزاد بود و راه رهايي را نمي ديد

او كه . حتي زانوهاي موسي براي لحظاتي در برابر اين بحران خم مي شود
آرزويش سعادت و نجات قوم خود است و از مالمتهاي آنها عذاب مي كشد با خطي 

يري كه فرعون اتخاذ مي نمايد ناگهان تريد به دل راه داده و كاسه صبرش مشي اخ
خداوندا چرا بدين قوم بدي كردي ؟ و « : لبريز مي شود و به خداوند چنين مي گويد

زيار از وقتي كه نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گويم ! براي چه مرا فرستادي 
).  23 و 22آيات(»  خالصي نداديبدين قوم بدي كرده است و قوم خود را هرگز

او هنوز نياموخته بود كه بايد . پس موسي در نا آميدي و بي صبري  قوم شريك شد
با ايمان گام بردارد نه با چشمان خود و در اطمينان به خداوند ساكن شده و با 

اما با اينحال حتي ناكامي او حاصل همدردي با اسرائيليان . بردباري به انتظار بنشيند
ستمديده است ؛ و يكي از شرايط كمك به ديگران همدردي با  آنها درمشكالت 

.                                                                                                                           است

د تفكرات تا اينجا موسي با اراده خداوند مشاركت و همكاري نمود؛ پس خداون
وبه دنبال آن موسي را به مأموريتي ديگر گسيل مي . قلبي خادم خود را درك نمود

دارد، و باري ديگر هدف خود را از اعطاي فيض و رحمت به قوم اعالن نموده ، 
تا اينجا خداوند دو مسأله . وفاداري  تغيير ناپذير خود نسبت به عهد را ابراز مي دارد

خصيت واقعي فرعون ستمگر و ماهيت يوغي كه قوم . ست را به انجام  رسيانيده ا
ظاهراً خداوند آنها . بر گردن خود حمل مي كردند را بر موسي و قوم شناسانيده است

را در دستان فرعون اسير كرده و بدينوسيله نوعي احساس  يأس نسبت به شرايط 



ي كه انسانها تا هنگام. و روش او هميشه چنين است. حاكم در آنها ايجاد كرده است
به گناهكار و فاني بودن خود پي نبرند او هيچگاه خود را به عنوان نجات دهنده 

 من نيامده ام تا عادالن را بلكه تا "معرفي نمي كندو خداوند عيسي فرمود 
به محض اينكه انسانها اقرار كنند كه گمراه . "گناهكاران را به توبه دعوت كنم 

در اين روايت .  جهت جانهاي ايشان برخواهد خاستهستند ، آنگاه نجات دهنده به
از قرار معلوم بني اسرائيل در وضعيت بدتري نسبت به قبل قرار . هم چنين است

 اعالن مباركي را مي 6لذا در باب . دارند؛ آنها به همراه موســي مأيوس گشته اند
 در باب پنج بيان  پس ناگزير خداوند قوم خود را با استفاده از تنبيهاتي كه. توان يافت

تا قوم را از مصريان : او به دو دليل لين كار را انجام مي دهد . شده آماده مي سازد
جدا ساخته و شكافي ترميم ناپذير بين آنها ايجاد نمايد ، و راه را براي آشكار ساختن 
قدرت خود هموار ساخته تا بني اسرائيل بدانند كه تنها اوست كه قادر است آنها را از 

او ابتدا اعالن مي كند كه فرعون تحت قــدرت او آنها را از . زمين مصر بيرون آورد
، و سپس مكاشفه بسيار عظيمي را پيش رو ) 1آيه ( زمـــين مصر خواهد راند  

  :                                                         داريم

 هستم و به وهيه من ": و خدا به موسي خطاب كرده وي را گفت « 
ابراهيم، اسحاق و يعقوب به نام خداي قادر مطلق ظاهر سده، ليكن به نام خود 

  ).                             3و2آيات ( » ". نزد ايشان معروف نگشتميهوه

البته اين موضوع بدان معني نيست كه تا كنون نام يهوه به كار برده نشده 
اما او هيچگاه اين نام را در قالب . يافت مي شودبلكه برخالف اين امر غالباً . است

و حال او به طور رسمي اين نام را در چارچوب . ارتباط با خادمين خود برنگزيده بود
ارتباط با بني اسرائيل بر مي گزيند و تنها در مورد اسرائيل اين نام بكار گرفته شده 

ه همين سبب استفاده از نام ايمانداران اين دوره او را خداي پدر مي شناسند ؛ ب. است
يهوه به جاي خداوند موجب آشفتگي در تمام دورانها شده است و استفاده از اين نام 

نام يهوهر خاص اسرائيل . گوياي عدم آگاهي آنان از جايگاه و رابطه حقيقشان است
است و در نتيجه هرگاه به رابطه خود با خدا در سلطنت هزار ساله پي مي برند باري 

اينكه يهوه در عهد عتيق همان مسيح در عهد .  اين نام بكار برده خواهد شدديگر



به راستي كه او در . جديد است مسأله ديگريست ، اما مسأله اي بسيا حائز اهميت
ميان اسرائيل يهوه بود ، او كه شرارت آنها را بخشيده و مرضهايشان را شفا مي 

او بسبب كرامت . حيان يهوه نيست؛ او هيچگاه براي مسي) 3: 103مزمور ( بخشد 
خود رابطه اي صميمانه با قوم خود برقرار مي نمايد ، همانگونه كه به مريم و توسط 

و ليكن نزد برادران من رفته به ": او به شاگردانش آشكار ساخت ، هنگامي كه گفت 
يوحنا .   ( "ايشان بگو نزد پدر خود و پدر شما و خداي خود و خداي شما مي روم

20 :17                                                                                                                                .(

حال كه خداوند عمالً با اسرائيل ارتباط برقرار مي كند ، عهد خود را به ياد 
 7: 17؛ مقايسه كنيد با پيدايش  4آيه ( مي آورد عهدي كه با پدران ايشان بسته بود 

زيرا او وفادار ( ؛ سپس صراحتاً بيان مي كند كه هدف انجام وعده هايش است  ) 8و 
 ناله بني اسرائيل را كه مصريان ايشان را مـــملوك خود ساخته اند "زيرا او )  است

 و اين اساس نجات او را تشكيل مي دهد ، به عبارتي ديگر). 5آيه  ( "شنيده است
بر طبق عهدي كه با پدران آنها بسته بود براي انها يهوه است و طبعتاً پيغام او براي 

و اين امر در بر گيرنده هدف جامع او براي تمام ملل . قوم بسيار كامل و جامع است
 من "ابتدا نامي كه او بر خود برگزيده را بيان مي كند ، يهوه ــ     ) پيام(اين . است

ن نجات ــ آنها آزاد شده و فديه خواهند شد ، او رابطه اي جديد اعال : "يهوه هستم
با آنها برقرار خواهد كرد ، آنها قوم او خواهند بود ، و او خداي آنها خواهد بود ، او را 
نجات دهنده خود خواهند دانست ، او خداوند خداي آنها خواهد بود ، او كه آنها را از 

ي سرزميني رهسپار خواهد كرد كه به ابراهيم ، زير فشار مصريان رهانيده  و به سو
. اسحاق و يعقوب وعده داده بود و اين سرزمين ميراثي در دستان آنها خواهد بود

همه وقايع به گونه اي ترتيب داده شده تا همه چيز وابسته به او باشد ، همه چيز با 
 و "آمين" و "بله"پس او .  پايان مي يابد"من يهوه هستم"تكرار اين اعالن  

او بنياد همه چيز . اين يقيناً پيامي بسيار زيباست.  نجات آنها است"ياي" و "الف"
از اينرو او تضمين كننده و . است ، پس همه چيز در او كامل مي شود ، در ماهيت او

  .                                 سرآغاز و فرجام قوم خود است



 ليكن "به بني اسرائيل اعالن نمود ، موسي پيامي را كه از خدا يافته بود 
پس درد و رنجي كه ). 9آيه  (".بسبب تنگي روح و سختي خدمت ، او را نشنيدند

سبب تنگي  جان آنها  شده بود باعث شد تا به اظهار عجز و ناتواني بپردازند و 
و بدينسان . نتوانند صداي پر مهري كه رهايي و بركت را اعالن مي نمود ، بشنوند

 باري ديگر نزد فرعون فرستاده شد تا خواهان رهايي قوم شود ؛ اما حال كه موسي
 اينك بني ": از بي حاصل بودن مأموريت خود نوميد شده است در جواب مي گويد

اسرائيل مرا نمي شنوند ، پس چگونه فرعون مرا بشنود ، و حال آنكه من نامختون 
فرعون آنچه را كه .  جز شكستاز اينرو چيزي وجود ندارد). 12آيه  ("لب هستم؟

خداوند از او خواسته بود نپذيرفت ؛ و بني اسرائيل كه از فشار اين يوغ سنگين 
سرگشته و حيران بودند اين خبر خوش و پر بهاي فيض را نشنيدند و موسي ديگر 
اشتياقي براي ادامه دادن نداشت ؛ زيرا همان اعتراضي كه در گذشته بهانه كرده بود 

 مي آورد و اين نشان مي دهد كه گرچه از بي كفايتي ذاتي خود آگاه بود ، را به ياد
هميشه اين خطاي بسيار . ليكن هنوز نياموخته بود كه بايد در خداوند لياقت بيابد

مسأله بر سر . مهلكي است كه سخته هاي خدمت را با تواناييهاي خود بسنجيم
ان ابر و مه پديدار مي شوند صفات خداوند است ؛ و مشكالتي كه همچو كوه در مي

.                                                                                                چيزي نيستند جز فرصتي براي آشكار ساختن قدرت مطلق او

اما خداوند تحت تأثير ضعف . ظاهراً اين قسمت با شكست به پايان مي رسد
ن قرار نمي گيرد ؛ اهداف او كه همه از قلب او سرچشمه مي گيرد ، و يا ماومت انسا

پس توجه به عملي كه در . و به قدرت خود او انجام مي شوند ، تغيير ناپذير هستند
 و خداوند به موسي و هارون تكلم ايشان را " ثبت شده است بسيار زيباست ، 10آيه 

مأمور كرد تا بني اسرائيل را از به سوي بني اسرائيل و به سوي فرعون پادشاه مصر 
خداوند كه از شنيدن صداي قوم خود ، ناكامي خادم خود و . "زمين مصر بيرون آورند

. عداوت آشكار فرعون اعتنايي نمي كند ، به آرامي نجات قوم خود را مهيا مي سازد
به . هستند) بي ارتباط با كل ماجرا(  عبارات معترضه 30 الي 13پيداست كه آيات 

در وهله اول فقط  نقطه . ظر بنا به دو دليل اين عبارات در اينجا گنجانده شده اندن
 ،همانگونه كه 6 و قسمت اول باب 5خروج باب . عطف جديدي را تشكيل مي دهند

از سويي ديگر ، دوره اي كه در اين . گفته شد به نوعي مقدمه محسوب مي شوند



امي كه به نيز به ديده ديگر انسانها آيات قرار دارد دوره فيض براي فرعون ، هنگ
نگريسته مي شود، محسوب مي شود ؛ از سويي ديگر ذات واقعي نبردي كه خداوند 
آن را آغاز مي نمايد بر ما روشن ساخته و جيگاه و شرايط شخصيتهايي كه در اين 

در عين . نبرد درگير شده اند ــ فرعون ، بني اسرائيل و موسي ــ را آشكار مي كند
ل ، پايه و اساس عمل يهوه براي قوم خود ، به طرز وسيع و عميقي در شخصيت حا

حال آن دوره سپري شده و خداوند دوره جديدي را آغاز مي . و ماهيت او نهفتهاست
كند ، و به همين سبب باري ديگر خداوند به موسي و هارون مأموريت داده ، هدف 

مسأله دوم اينست كه اين آيات  . و محدوده مأموريت را براي آنها مشخص مي سازد
فرصتي را مهيا مي سازند تا مقدمه اي بر نسب نامه قومي كه هدف رهايي آنهاست 

 وعمرام عمه ".نكته مورد توجه ما اصل و نسب موسي و هارون است . بيان شود
 ") 20آيه  ("خود ، يوكابد را به زني گرفت ، و او براي وي موسي و هارون را زاييد

بني اسرائيل را با جنود ايشان از ":  هارون و موسي كه خداوند بديشان گفت اينانند
اينانند كه به فرعون پادشاه مصر سخن گفتند ، براي بيرون . زمين مصر بيرو آوريد

پس هارون ). 27 و 26آيات .("آوردن بني اسرائيل از مصر، اينان موسي و هارونند
 عمرام و يوكابد خداترس با حفظ دو برادر بزرگ بود ، و جالب است بدانيم  كه

طبيعتاً هارون بر موسي تقدم داشت ؛ اما . فرزندشان از فرمان پادشاه بركت يافتند
فيض تمام روابط طبيعيي كه با خدا . فيض هيچگاه نظم طبيعت را دنبال نمي كند

شكل گرفته شده را مي شناسد ، و در جاييكه اين حقيقت به سختي حفظ نشده  
بي حرمتي نباشد مطمئناً اندوه را درپي خواهد داشت ؛ اما از آنجاييكه است اگر 

فيض فراتر و خارج از نظم طبيعت است او فقط در حوزه خود و بر طبق قوانين خود 
بنابراين خدا كه بر طبق حقوق برتر خود عمل مي كند موسي را . عمل مي كند

مي موسي و به علت نرمشي كه انتخاب كرد و نه هارون را ، گر چه او  به خاطر ناكا
در مقابل ضعف او نشان مي دهد پس از اين ماجرا برادرش را نيز در كارش با وي 

آري نظم الهي مي گويد موسي و هارون در حاليكه نظم طبيعت ، . همراه مي سازد
سه آيه .   ديديم ، مي گويد هارون و موسي26همانگونه كه در نسب نامه در آيه 

 به 30زيرا مخالفت موسي در آيه .  مرتبط مي سازند10كامالً با آيه آخر ، روايت را 
و البته دليلي براي تكرارش وجود .  ارتباط دارد12شكل بارزي  با مخالفت او در باب 



 موسي در پاسخ به خداوند پنج مشكل را بيان مي كند و 4 و خروج 3در خروج . دارد
.  در مجموع مي شود هفت مشكل دو مشكل را مطرح مي كند كه 6اينجا در باب 

. بنا براين ، اين موضوع  خود بيانگر ضعف و بي ايماني كامل موسي در اين امر است
و چقدر اين موضوع باعث ستايش فيض و نيكويي خداوند مي شود ، زيرا اگر در 
حضور او انسان آشكار مي شود ، از سويي ديگر حضور او كامليت فيض ، محبت و 

 ! متبارك باد نام او . و را بر ما روشن مي سازدرحمت و حقيقت ا
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اين بابها را نمي توان تقسيم نمود زيرا كه يك روايت كامالً يكپارچه را 
تشكيل مي دهند، روايتي بسيار حائز اهميت كه مشمتل است بر مجازاتهاي متوالي 

داوند بدان وسيله فرعون را وادار سازد تا بني و بسيار سهمگين براي مصر تا اينكه خ
از اين رو . اسرائيل را از اسارت سنگدالنه اي كه در آن گرفتار آمده بودند ، رها كند

در آغاز باب بيان مجدد رسالت موسي و هارون كه هدف يهوه است را پيش رو 
خود داريم و همچنين روشي كه خدا علي رغم مخالفت فرعون توسط آن نجات قوم 

  .                                                                                 را ميسر مي سازد

ببين تو را بر فرعون خدا ساخته ام ، و برادرت ": وخداوند به موسي گفت « 
هر آنچه به تو امر نمايم تو آنرا بگو و براردت هارون آن . هارون ، نبي تو خواهد بود

و من دل فرعون .  فرعون باز گويد، تا بني اسرائيل را از زمين خود رهايي دهدرا به
و فرعون . را سخت مي كنم و آيات و عالمات خود را در زمين مصر بسيار مي سازم

به شما گوش نخواهد گرفت و دست خود را بر مصر خواهم انداخت تا جنود خود 
و . داوريهاي عظيم بيرون آورميعني قوم خويش بني اسرائيل را از زمين مصر به 

مصريان خواهند دانست كه من يهوه هستم ، چون دست خود را بر مصر دراز كرده 
و موسي و هارون چنانكه خداوند . "بني اسرائيل را از ميان ايشان بيرون آوردم

                                                         ).                  6ــ 1: 7خروج (» بديشان امر فرموده بود كردند ، و هم چنين عمل نمودند

بنابراين آنچه كه خداوند قصد داشت انجام دهد و همچنين چگونگي به 
او طومار آينده را در برابر چشمان . انجام رساندن آنرا براي خادمين خود بيان نمود

اخته ايشان را  ايشان گشود تا آنها را براي رسالتي كه در پيش داشتند آماده س
و به همين طريق نيز مسير تاريخ جهان را بر ما آشكار ساخته و ما را . تقويت نمايد

از داوري قريب الوقوع و نابودي حتمي جهان  و هر آنچه كه متعلق به آن است آگاه 



مي گرداند، البته اگر به نصايح كالم او و دعوت او به فيض بي اعتنا باشند ؛ ولي از 
او با چشم انداز مطمئن از نجات انسانها توسط قدرت برتر خود ، سويي ديگر 

. هنگامي كه خداوند باز مي گردد تا قوم خود را نزد خود برد ، ما را ترغيب مي نمايد
پس خواسته او از موسي و هارون اين بود كه در اهداف او براي اين دنيا و خداي 

يك گردند و او از ما نيز چنين مي اين دنيا به همراه بردگان حقير و بيچاره اش ،شر
اين موضوع چقدر موجب تقويت دلهاي ما مي شود و روح را براي پر شدن . خواهد

و اين خـود چه فيض عظـــيمي است كه اين وقايع . از افكار خداوند آماده مي سازد
                                                                    !   را به ما نــــيز مي گويد تا ما با قوت و قدرت آنها را به ديگران بازگو نماييم

پيش از اينكه بررسي اين بابها را ادامه دهيم نكته اي هست كه بايد آنرا بيان 
نماييم ــ از آنجاييكه براي ايمانداران ايجاد مشكل نموده  و نيز به دشمن مجال 

 و "در عبارات چنين آمده است ، .انگاريمحمله مي دهد ــ نمي توانيم آن را ناديده 
ترديدي كه شيطان در اين مورد ).  3: 7خروج  ("من دل فرعون را سخت مي كنم 

تلقين  مي نمايد اين است كه اگر دل فرعون سخت گشته بود پس گناه او چيست؟ 
يا چگونه خداوند مي توانست شخصي را به مصلحت نابود نمايد كه خود دل او را 

اگر به دقت جايي را كه اين عبارت . ته بود تا در برابر وي مقاومت نمايدسخت ساخ
حقيقت امر اينست  .قرار گرفته مورد مالحظه قرار دهيم ، مشكل رفع خواهد گرديد

كه بيان آيات كالم خدا بدون در نظر گرفتن چارچوب متن كاري است بسيار رايج و 
   بالفاصله تمام اين مشكالت بر اگر اين چارچوب بدقت مورد بررسي قرار گيرد ،

 سپس به خاطر داشته باشيد كه تا هنگامي كه فرعون با تحقير .طرف خواهند شد
 ":او گفته بود . سخنان خداوند را رد نكرده بود اين عبارت در مورد وي بيان نشد

يهوه كيست كه قول او را بشنوم و اسرائيل را رهايي دهم ؟ يهوه را نمي شناسم و 
او كالم خدا را نپذيرفت و به عداوت ). 5:2خروج . ("ل را نيز رها نخواهم كرداسرائي

علني با خدا و قوم او پرداخت ؛ و منصفانه مي توان گفت كه حال قلب او سخت 
از اين رو در رساله دوم . و اكنون نيز خداوند بر طبق اين اصل عمل مي كند. شده

آنها توهم شديدي فرستاده شد كه هر تسالونيكي در باره كساني مي خوانيم كه بر 
اما چرا؟ زيرا كه آنان محبت راستي را نپذيرفتند تا نجات . دروغي را باور مي كنند

بگذاريد اين هشدار در قلب بي ايماناني كه ). 11 ــ 9: 2دوم تسالونيكي ( يابند 



حتي براي . ممكن است چشمانشان با اين صفحات آشنا شود ، عميقاً نفوذ نمايد
ناني كه در نپذيرفتن انجيل فيض خدا اصرار مي ورزند زماني واقع خواهد شد كه آ

خدا حتي براي روز فيض نيز حد و مرزي قايل است ، . نجاتشان ممكن نخواهد بود
همانگونه كه در مورد فرعون چنين بود و هنگامي كه زمان به پايان رسد چيزي 

واز او را بشنويد ، دل خود را سخت  امروز اگر آ"پس . باقي نخواهد ماند جز داوري
  ).                                                              15: 3عبرانيان  ("مسازيد

موسي و هارون نزد فرعون مي روند و تا شرايط . هنوز وقفه اي در كار است
ند در خود را اعالم نمايند ــ كه اين نيز خود توسط عاليم معجزه آسايي كه خداو

 و هارون عصاي خود را پيش روي ". حوريب به موسي آموخته بود تصديق مي شد
حكيمان و ).  10: 7خروج   ("فرعون و پيش روي مالزمانش انداخت و اژدها شد

 عصاي هارون "جادوگران مصري نيز با عصايشان چنين عملي انجام دادند اما  
 خداوند از رسالت خادمين خود دفاع ــ و بدينسان) 12آيه ("عصا هاي ايشان را بلعيد

 "وبا اينحال همانگونه كه خود پيشگويي كرده بود ، فرعون متقاعد نشد زيرا . نمود
اكنون ). 13آيه  ("دل فرعون سخت شد و ايشان را نشنيد چنانكه خداوند گفته بود

خود خداوند وارد صحنه مي شود و مجازاتهاي بسيار سخت و پي در پي بر فرعون و 
 "بالياي مصر"زمين وي نازل مي كند ــ مجاراتي كه پس از گذشت زمان به سر

خروج (ابتدا ، آب رود نيل به خون مبدل شد . ده بال بر مصر نازل شد. شهرت يافتند
: 8خروج (، بالي مگس ها )15ــ 1: 8خروج (، سپس بالي وزغ ها )25 ــ 14: 7

، بالي )12 ــ 8: 9خروج(دمل ، بالي ) 7 ــ9:1خروج(، بال بر مواشي )22 ــ 20
، بالي تاريكي )20ــ 1 : 10خروج ( ، بالي ملخها )35 ــ 18: 9خروج (تگرگ 

و در آخر بالي مرگ نخست زادگان انسانها و حيوانات ) 29 ــ 21: 10خروج (
مزمور نويس به هنگام بر پا داشتن جشن براي كارهاي پرقدرت ). 12 و 11خروج (

 چگونه آيات خود را در مصر "ه زبان شعر بيان مي كند ــ خداوند اين باليا را ب
 ، همچنين مراجعه 43: 78مزمور  ("ظاهر ساخته و معجزات خود را در ديار صوعن 

  ).      36ــ 26 : 105نماييد به مزمور 



ارايه يك تفسير مبسوط از هر يك از اين باليا اگر ناممكن نياشد ولي 
يت خداوند با فرعون را به ياد آوريم ، هدف اگر ماهيت ضد. كاريست بس دشوار

بنابراين او با فرعون به عنوان حاكم ظالم قوم خود . كلي اين باليا روشن خواهد شد
كه به شكل نمادين خداي اين جهان محسوي مي شود به رويارويي مي چردازد ؛ و 

 مي پس. به همين سبب او با فرعون و هر آنچه كه فرعون بدان متكي بود ، جنگيد
در ). 4: 33 ؛ اعداد 12: 12خروج ( خوانيم كه او تمام خدايان مصر را مجازات كرد 

نتيجه اين عمل خداوند نمايش باشكوهي بود از قدرت پيروزمندانه خدا در قلعه 
زيرا اگر شيطان براي نبرد با خداوند به پا خيزد ، اين موضوع فقط به : شيطان 

راين ابتدا آبهاي مصر تبديل به خون مي بناب. شكست كامل او منجر خواهد شد
سوند كه اين نشانه مرگ و داوري است ، به طور خاص آب رود نيل مقدس ، كه 
نزد مصريان چه طبقه حاكم و چه پست ترين طبقات اجتماعي منشأ حيات و تازگي 

 ماهياني كه در نهر بودند مردند و نهر بگنديد "نتيجه اين شد كه . به شمار مي رفت
خروج  ("ريان از آب نهر نتوانستند نوشيد و در تمامي سرزمين مصر خون بود و مص

پس رودي كه آنها با افتخار آن را مظهر خداوند بر مي شمردند تبديل به ). 21: 7
. سپس به دنبال آن بالي وزغها نازل مي شود. وسيله اي شد براي نفرت و انزجار

د و در زمره حيوانات مقدس محسوب وزغها نزد مصريان مورد احترام و تكريم بودن
 وزغها بر آمده ، زمين مصر را "حال توسط دستان عادل خداوند . مي شدند
آنها حتي به خانه ، خوابگاه، و بستر فرعون و خانه هاي بندگانش و بر . "پوشانيدند

بنابراين آنچه كه ).  6 ــ 3: 8خروج (قومش و بر تنورها و تغارهاي خمير در آمدند 
تكريم و تمجيد آنها بودبه بال تبديل شد ، و با ترس و انزجار بدان مي مورد 

نگريستند ؛ و براي لحظاتي دل فرعون در زير اين مصيبت تسليم شد كه به ناچار 
ضربه بعدي از نوع ديگري بود چراكه بيشتر ). 8: 8خروج (مهلتي در خواست نمود 

انان قديم و چه امروزي همه بر چه تاريخ د. متوجه مصريان بود و آن بالي پشه بود
 نوشته شده 37: 2در كتاب  هرودتوس . پاكيزگي دقيق مصريان شهادت مي دهند

كه كاهنان آنقدر در اين امر دقيق بودند كه از ترس اينكه مبادا هنگام انجام وظايف 
شرعي در خود شپش داشته باشند هر سه روز ، يكبار موي سر و بدنشان را مي 



نابراين اين ضربه غرور آنها را شكست و زيباييشان را خدشه دار نمود و   ب1.تراشيدند
سپس هجوم مگسها را پيش رو داريم . باعث شد مورد انزجار و نفرت واقع شوند

به نظر غير ممكن است كه بتوانيم  دقيقاً معناي درستي براي  ). 32 ــ 20: 8خروج (
، چرا كه بسياري بر اين باورند  ترجمه شده معادل قرار دهيم " مگس"واژه اي كه 

هر جه كه هست ، اين بال با تأثيري كه .  است" سوسك"كه مقصود در اينجا 
و همچنين از اين موضوع در مي . ايجاد كرد نمايانگر سخت تر شدن شرايط است

يابيم كه براي اولين بار به طور رسمي ميان بني اسرائيل و مصريان جدايي صورت 
در مرحله بعدب خداوند با هايم سرو كار دارد ــ و ). 32 ــ22: 8خروج (پذيرفت 

 همه مواشي مصريان مردندو از مواشي بني "چنان بالي فجيعي نازل كرد كه 
  ).  6: 9خروج  ("اسرائيل يكي هم نمرد

، اما با اينحال دل او ) 7آيه(فرعون درباره صحت اين نابودي تحقيق نمود
به .  بر يكي از منابع رونق و ثروت مصرياناين ضربه ، ضربه اي بود. سخت شد

دنبال آن چه براي انسان و چه بهايم رنج و درد جسمي نازل شد ــ كه اين امر 
ناشي بود از غباري بر تمامي زمين مصرو سوزشي كه دمل ها بيرون آورد بر انسان 

بالي بعدي ويراني ). 9: 9خروج (و بر بهايم و در تمامي زمين مصر خواهد شد 
صوالت مزارع  توسط تگرك و رعد بود ، كه اين ويراني با بالي ملخ ها ادامه مح

 و ملخ ها بر تمامي زمين مصر برآمدند و در همه حدود مصر نشستند ، "يافت ، 
و روي . بسيار سخت كه قبل از آن چنين ملخ ها نبودند و بعد از آن نخواهد بود

همه نباتات زمين و همه ميوه هاي تمامي زمين را پوشانيدند كه زمين تاريك شد و 
درختان را كه از تگرك باقي مانده بود خوردند به حدي كه هيچ سبزي بر درخت و 

اين بال تمام منابع ). 15 ــ 14: 10خروج  ("نبات صحرا در تمامي زمين مصر نماند
 با التماس پادشاه مصر ملخها رفتند ، اما با. آذوقه مورد نياز بدن  را تباه ساختند

تاريكي غليظ تا سه روز در تمامي زمين مصر "اينحال دل او سخت گشت حال 
پديد آمد و يكديگر را نمي ديدند و تا سه روز كسي از جاي خود بر نخاست ، ليكن 

). 23ــ22: 10خروج ("براي جميع بني اسرائيل در مسكن هاي ايشان روشنايي بود 
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پيداست كه :  ، پرستش مي شدند1 "را" يا  "ر ِ"در مصر خورشيد تحت دو نام  "
"اين نام برگرفته از لقب پادشاه مصر بود، فرعون يا فر كه به معناي خورشيد است

2 .
بنابر اين نه تنها بر منشأ نور و گرماي مصريان سايه افكنده شد بلكه خدايي كه مي 

ر آنها پرستيدند تيره و تار گرديد و ناتواني اش به اثبات رسيد و اين خود گواهي بود ب
، و حال مي توانستند ببينند كه قدرتي فراتر از خورشيد ،آري ، خالق خورشيد ، آنها 

  .                                        را مجازات مي كند

اما تفسير آن را به فصل دوازدهم . مرگ نخست زادگان آخرينه ضربه بود
ا بنگريم ، نمي توانيم از تشابه با اينحال اگر به مجموعه اين بالي. موكول مي نماييم

آن با باليايي كه در ايام آخرالزمان به هنگام سلطنت دجال واقع مي شود غافل 
در واقع فرعون را به هيچ وجه نمي ).  14ــ16:1مراجعه نماييد به مكاشفه ( بمانيم 

توان تصويري از آخرين دشمن  خداوند و مسيح او بر شمرد  ، اما همانگونه كه 
د از دشمني با فرعون جالل يافت در دشمني با ديگري نيز جالل خواهد خداون

يافت؛ چرا كه همانگونه فرعون به سوي سرنوشت خود شتافت و در آبهاي درياي 
سرخ فرو رفت ، ضد مسيح نيز به همراه لشكريان خود كه جسارت كرده تا به 

 دروغين آخرين حد به خداوند بي حرمتي مي كنند ، به همراه وحش كه نبي
مكاشفه  ("زنده به درياچه آتش افروخته شده به كبريت انداخته شدند"انهااست 

 پسر را ببوسيد مبادا "و بدينسان نويسنده مزمور فياد بر آورده مي گويد، ). 19:20
 "غضبناك شود و از طريق هالك شويد ؛ زيرا غضب او به اندكي افروخته مي شود

ر احمقانه است كه نسبت به درسهايي كه دشمني به راستي بسيا).  12: 12مزمور (
زانرو كه تفكر جسم دشمني با خدا ". خدا با فرعون به ما مي آموزند بي اعتنا باشيم 

بنابراين هر شخص كه به سوي او باز نگرديده است دشمن ). 7: 8روميان  ("است
ت ، فيض خدا در اين است كه پيغام فيض ، اين دعوت عاشقانه به محب. خدا است
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گناهكاران مي خواهد كه با او  اين استدعا ، را بوسيله كالم خود مي فرستد و از
  .آشتي كنند

خداوند پسر يگانه خود را داد تا بميرد ، و بر طبق كفاره اي كه مرگ او براي 
اما اگر . گناهكاران مهيا ساخت هر كس را كه بدو ايمان آورد عادالنه نجات بخشد

 پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از چنين نجاتي عظيم "اين فيض پذيرفته نشود 
پس چقدر احمقانه خواهد بود كهشخص گناهكار ). 2:3عبرانيان  ("غافل باشيم؟

حتي يك روز ديگر را نيز بدون نجات بگذراند ، و نداند كه به زودي محتوم به 
.                                                      د نداردسرنوشتي خواهد بود كه به مانند پادشاه مصر ديگر راه برگشتي در آن وجو

شايد پي گيري رويارويي ساحران مصري با قدرت اعجاب آور موسي و 
رئيس اين دسته از جادوگران در عهد . هارون در حضور فرعون خال از لطف نباشد

يمبريس با و همچنان كه ينيس و "در آنجا مي خوانيم . جديد به نام ذكر شده است
: 3دوم تيموتائوس ("موسي مقاومت كردند ، ايشان نيز با راستي مقاومت مي كنند 

اين اشاره بسيار حائز اهميت است چرا كه نشان مي دهد اصل اعمال شيطان در ). 8
پس ممكن است اين سئوال مطرح شود كه اين . رفتار جادوگران نمايان شده است

پس هنگامي كه .   استتقليدن ويژگي ويژگي خاص چيست؟ در يك كلمه ، اي
 ساحران مصر هم به "هارون عصاي خود را انداخت و تبديل به اژدها شد 

خروج  ("افسونهاي خود چنين كردند ، هر يك عصاي خود را انداختند و اژدها شد
و همچنين هنگامي كه عصاي خداوند آبهاي مصر را زد و تبديل به ). 12 ــ 7:11

). 22: 7خروج ("ن مصر به افسونهاي خويش هم چنين كردندجادوگرا"خون شدند 
بنابراين اعمال ). 7: 8خروج (در مورد بالي وزغها هم وض عيت به همين شكل بود 

در تيموتائوس نيز مي بينيم مرداني كه در . آنها تقليدي بود از اعمال موسي و هارون
برابر موسي مقومت برابر حقيقت مقاومت كردند به مانند ينيس و يمبريس كه در 

كه صورت دينداري دارند ، ليكن قوت آن را انكار "نمودند ، چنين توصيف شده اند
اين يكي از خطرناكترين حيله هاي شيطان است ). 5: 3دوم تيموتائوس  ("مي كنند

اگر شيطان با ضديت علني عليه حقيقت بتواند موفق شود ، نخواهد توانست خود را . 
 نتواند از در مخالفت و دشمني وارد شود ، تبديل به فرشته اي مخفي سازد ؛ اما اگر



در زمان پولس نيز چنين بود ، و حتي در اين دوره نيز چنين است، . از نور خواهد شد
به ندرت مي بينبم كه ايمانداران با نمايش قدرت آشكار شيطان گمراه شوند ؛ اما 

در ظاهر اين امر تقليدي از بسيارند كساني كه بدينوسيله فريب خورده اند زيرا 
آيا اگر مذهب . بياييد به يكي از ناپسند ترين نمونه ها بپردازيم. الوهيت است

كاتوليك در عين بي حرمت ساختن حقيقت خود را با لباس مسيحيت نمي آراست 
مي توانست جانهاي بسياري را فريب دهد؟ اما ادعا نمود كه به بركاتي كه مرگ 

ه بي نياز است و جانهاي هزاران انسان را  گمراه  نمود و تحت مسيح به ارمغان آورد
بنابراين اين امر يكي از موفق ترين ابزار در نزد . سلطه كامل دروغ و فساد در آورد

شيطان حتي از تقليد يكي از .  اما خطرات بزرگتري نيز وجود دارد. شيطان است
اعمال جعلي او همه جا . يستاعمال و يا يكي از شيوه هاي كار روح خدا رويگردان ن

اما خدا را شكر مي كنيم شرايط . ، چه درون كليسا و چه در خارج آن ديده مي شوند
يوحنا در رساله اول يوحنا . را فراهم آورده تا ترفندهاي فريب كارانه او را تمييز دهيم

اه و اين را به شما نوشتم درباره آناني كه شما را گمر«:  چنين مي گويد27 ــ2:26
و اما در شما آن مسيح كه از او يافته ايد ثابت است و حاجت نداريد كه . مي كنند

كسي شما را تعليم دهد بلكه چنانكه خود آن مسيح شما را از همه چيز تعليم مي 
. »دهد و حق اوست و دروغ نيست بطوري كه شما را تعليم داد در او ثابت مي مانيد

ا را از تقليدهاي بسيار خطرناكي كه شيطان براي روح و كالم خدا ما را كافيست تا م
  .                             ما نمايش مي دهد ايمن نگاه دارد

عالوه بر اين ، اگر نسبت به خداوند و حقيقت او سرسختانه وفادار بمانيم ، 
اشخاص آلت دست شيطان سه با . كارهاي شيطان در طي  زمان بر مال خواهد شد

اما هنگامي كه بالي پشه ها نازل شد ، با زدن . " مقاومت كردند"سي در برابر مو
عصاي هارون به خاك زمين كه توسط آن حيات شكل گرفت ، جادوگران عاجز 

). 19 ــ18 :8خروج ("اين انگشت خداست"شدند و ناگزير اعتراف كرده گفتند 
شهاي شيطان حيات از آن خداوند است و تنها او منشأ حيات است ؛ و بدينسان تال

به ناكامي انجاميد و مي خوانيم اين افراد كه آلت دست شيطان بودند ديگر در جهت 
در باب بعدي . مقابله با نيروي معجزات الهي تالشي از خود نشان نمي دهند 

 "جادوگران به سبب آن سوزش به حضور موسي نتوانستند ايستاد"خواهيم ديد كه 



پس بايد با اين حقيقت . ان خداوند را پذيرفتندآنها خود تأديب دست). 9:11خروج (
 "اطمينان حاصل نماييم كه حتي اگر پيروزي شيطان در زمان حال ملموس است 

).                                                             16:20روميان  ("خداي سالمتي بزودي شيطان را زير پايهاي شما خواهد ساييد

اين بالياي الهي بر ذهن فرعون را مورد توجه قرار دهيم ، اگر تأثيرات 
بالي وزغها تصويري گذرا . تصوير جامع تري از اين قسمت به دست خواهيم آورد

فرعون موسي و هارون را خوانده گفت؛ نزد خداوند دعا كنيد تا ". به ما ارايه كردند
د تا براي خداوند قرباني وزغها را از من و قوم من دور كند ، و قوم را رها خواهم كر

موسي از فرعون خواست زماني را معيين كند تا وقتي كه ). 8: 8خروج  ("گذرانند
. خداوند جواب مي دهد او دست او را ببيند ، همانگونه كه در داوري او ديده بود

بسيار زيباست كه طريق هاي پر مهر فيض خداوند را حتي در قلب سخت يك 
ر دلي ذره اي به سوي خداوند بازگشت كند ، گرچه به خود حتي اگ. گناهكار ببينيم

تلقين مي كند كه واقعيت ندارد، اما تمايل به شنيدن دارد ، به شنيدن شهادتي  
حيرت انگيز از اين واقعيت كه او نمي خواهد گناهكارن هالك گردند و مطمئناً نمي 

). 9: 3م پطرس دو( خواهد كسي مجازات شود ، بلكه مي خواهد همه توبه نمايند
موافق سخن موسي عمل نمود وزغها "بدين ترتيب خداوند صداي موسي را شنيد و 

فرعون "اما نتيجه چه شد؟ ). 13: 8خروج ("از خانه ها و دهات و از صحرا ها مردند
چون ديد كه آسايش پديد آمد ، دل خود را سخت كرد و بديشان گوش نگرفت ، 

او كه در مقابل !  چه تصويري از دل شرير انسان ).5آيه ("چنانكه خداوند گفته بود
دستان خداوند سر تعظيم فرود مي آورد ، و از عواقب عمل خود آگاه شد، براي 
رهايي فرياد مي زند و قول مي دهد در صورتيكه در خواستش اجابت شود مطمئناً 

 قول خداوند مدد نمود ولي او بالفاصله ترس ها و. خود را مطيع فرامين الهي سازد
بسيار اتفاق افتاده است كه شخص گناهكار با . خود را به دست فراموشي مي سپارد

يك بيماري ناگهاني تا به دروازه مرگ نيز پيش رفته است و در حصرت رحمت 
خداوند فرياد برآورده است، و خداوند صداي او را شنيده و به او سالمتي بخشيده 

كه خود را وقف خدمت خداوند نمايد ، اما همانگونه قصد داشت ، بجاي اين. است
حقيقت . باري ديگر به همان مسير فراموشكاري و گناهان سابق خود باز مي گردد

امر اينست كه در چنين مواردي هيچگاه وجدان شخص بيدار نشده است ؛ هيچ 



احساس گناهي در برابر خدا شكل نگرفته است ؛ و هيچگاه شهادت او مبني بر 
ايط تباه شده او مورد پذيرش واقع نشده است ، و در نتيجه گمشدگي انسان و شر

هيچگاه به فيض نجات بخش او كه در عيسي مسيح نجات دهنده به منعسه ظهور 
رسيد متوسل نشده اند ، و تعهدي كه انجام داده اند چيزي نيست جز عباراتي براي 

از درد خود سپس آنگاه كه . جلب خشنودي خداوند تا دست قدرت او را حاكم سازند
تسكين يافتند ، از آنجاييكه هيچ تغيير و دگرگوني در زندگيشان انجام نپذيرفته و 
جريان زنگيشان تنها در برهه اي از زمان تغيير يافته بود دوباره به همان حال و روز 

آه چه بسيارند كساني كه اين داستان در مورد زندگيشان صادق . گذشته باز مي گردد
چنين اشخاصي به اين عبارات آشنا شد باشد كه اين كالم در دل اگر چشمان ! است

آنها نفوذ كند؛ اگر چنين شود نسبت به شرايط حقيقي خود آگاه خواهند شد و تا 
فرصت هنوز باقي است ، در حضور خداوند اعتراف نمايند كه محكوم و گناهكاراني 

يا آنكه دولت ". رندفاني هستند، و براي نجات خود فقط به خداوند عيسي مسيح بنگ
مهرباني و صبر و حلم او را ناچيز مي شماري و نمي داني كه مهرباني خدا تو رت به 
 "توبه مي كشد؟ و به سبب قساوت و دل ناتوبه كار خود غضب را ذخيره مي كني 

 "براي خود در روز غضب و ظهور داوري عادله خدا"، ) همانگونه كه فرعون كرد(
                                                                        ). 5 ــ 4: 2روميان (

به نظر مي رسد كه بالي چهارم ــ هجوم مگس ها ــ تأثير عميق تري 
فرعون موسي و هارون را خوانده گفت ، برويد و براي خداي خود ". ايجاد نمود

زيركانه بود ، چرا كه اگر اين پيشنهاد فرعون بسيار . "قرباين در اين زمين بگذرانيد
موسي و هارون خداوند و فكر او را نمي دانستند مي توانست به سادگي آنها را فريب 

ماداميكه بندگان شيطان تحت السلطه او هستند شيطان هيچ مخالفتي با . دهد
اما اگر اقتدار خداوند را مي شناختند ، با . مذهبي بودن آنها از خود نشان نمي دهد

اگر . اشته اعتراف كرده مي گفتند كه مي خواهند خداوند را خدمت نمايندصدايي افر
به زانو در آمده  و او را بپرستند ، حتي مانند خداوندمان عيسي در بيابان تحت فشار 

اما . ، خداوند آرزوهاي قلبي آنها را بديشان عطا خواهد نمود)4متي (وسوسه باشند 
به . مامي قدرتش آنها را دوست خواهد داشتاگر از آن اين دنيا باشند ، دنيا و ت

هم مرا خدمت كنيد و "همين سبب است كه مشورت شيطان دايماً چنين است ــ 



يك آيه از . "هم خداوند را ، براي خداي خود قرباني بگذرانيد اما در قلمرو من بمانيد
كس دو  هيچ ": كالم خدا تار و پود تمام اين استدالالت فريبنده را از هم مي تند 

آقا را خدمت نمي تواند كرد ، زيرا يا از يكي نفرت دارد و با ديگري محبت و يا به 
محال است كه خدا ممونا را خدمت . يكي مي چسبد و ديگر را حقير مي شمارد

موسي به درستي تمييز مي دهد جرا كه فكر خداوند را دارد و ). 24: 6متي  ("كنيد
 چنين  كردن نشايد زيرا آنچه مكروه  " دهد موضوع را در يافته ، چنين پاسخ مي

اينك چون مكروه مصريان را . مصريان است براي يهوه خداي خود ذبح مي كنيم
پيش روي ايشان ذبح نماييم آيا ما را سنگسار نمي كنند؟ سفر سه روزه به صحرا 
 "برويم و براي يهوه خداي خود قرباني بگذرانيم چنانكه به ما امر خواهد فرمود

موسي فريب نخورد زيرا مي دانست كه مسيح در نزد مصريان ).  27و26: 8روج خ(
) 23: 1اول قرنتيان  ("يهوه را لغزش و امت ها را جهالت است"محترم نخواهد بود  

اگر مرا زحمت ". و بايد ميان مصريان و قوم خدا عداوت سازش ناپذيري حاكم باشد
بنابراين مصر نمي تواند ). 20: 85نا يوح( "دادند ، شما را نيز زحمت خواهند داد

اول اينكه بايد براي : پس موسي دو موضوع بدان مي افزايد . قلمرو قوم خدا باشد
عدد سه در چنين چارچوبي بسيار مشخص است . يك سفر سه روزه به صحرا بروند

عالوه بر ).33: 10مقايسه كنيد با اعداد ( ــ سفر سه روزه  مسافت تا مرگ است 
ها بايد همانگونه كه خداوندشان بديشان امر فرموده بود براي يهوه خداي خود اين آن

هيچ . به راستي كه در اينجا شاهد اصولي بي نظير و بنيادين هستيم. قرباني گذرانند
به همين سبب . چيز جز مرگ ــ مرگ با مسيح ــ نمي تواند ما را از مصر جدا سازد

فخر كنم جز از صليب خداوندمان عيسي  ليكن حاشا از من كه "پولس مي گويد 
 ") مصر(براي ما مصلوب شد و من براي دنيا ") مصر ("مسيح كه بوسيله او دنيا 

هيچ تغيير يا اصالح ظاهري و جسماني نمي تواند ما را از بند ).  14: 6غالطيان (
هيچ چيز مگر صليب ــ مرگ مسيح ــ كه ما با ايمان به آن . اسارت رها سازد

هيچ قدرت . موضوع دوم اين است كه بايد از خداوند اطاعت شود. ي يابيمنجات م
اطاعت اولين وظيفه . ديگري حتي براي لحظه اي نبايد پذيرفته و جايز شمرده شود

در واقع به همين . است، و كل چارچوب مسئوليت يك مسيحي را شامل مي شود
اگر موسي . دا شدبه طور كامل از دنيا ج) توسط مرگ(علت است كه الزم است 



راضي مي شد كه در مصر بماند ، در واقع بايد سلطه فرعون را مي پذيرفت كه اين 
اين دو اصل ــ جداي از دنيا و . امر با دستور غير قابل تغيير خدا مغايرت داشت

اطاعت از مسيح ــ بايد در قلب قوم خدا حك مي شد و چرا كه اين دو اصل شالوده 
در حقيقت همه چيز از اين  دو . ليت آنها را تشكيل مي دهدو اساس جايگاه و مسئو

. از سخنان موسي يك چيز ديگر نيز مي توان آموخت. منبع سرچشمه مي گيرد
ماداميكه هيچ خدمت يا عبادتي مطابق كالم خدا نباشد ، نمي تواند مورد قبول 

 پس. پرستش و خدمت بايد توسط فكر خداوند هدايت شوند. خداوند واقع شود
خدمت آن چيزي كه ما خوب و مقدس مي شماريم نيست و نه آنچه كه ما آنرا 

در نتيجه . پرستش و يا كارهاي نيك مي ناميم، بلكه آنچه مد نظر خداوند است
كالم خدا سنگ محك همه چيز است و بايد در دل مسيحي جايگاه رفيعي داشته 

انحرافات در مسيحيت ، مي توان ريشه تمام . باشد و تمام زندگي او را نظم بخشد
 كالم "تمام ناكامي ها  انحطاط كليسا را در بي اعتنايي به اين اصل حياتي يافت، 

حتي ). 105:  119مزمور  ("تو براي پايهاي من چراع و براي  راه هاي من نور است
لحظه اي پذيرش قوانين انساني ، چه توسط شخص يا چه كليسا ، براي انحطاط و 

در . چرا كه قدرتي ديگر با قدرت مسيح در آميخته شده استتباهب كافيست ؛ 
 آنكه ". نتيجه بر ماست كه هر آنچه را در اطراف ماست را با كالم خدا محك بزنيم

).                                           و غيره11: 2مكاشفه ("گوش شنوا دارد بشنود كه روح به كليسا چه مي گويد

واست موسي را رد نمي كند ؛ بلكه او براي رفع بال تزوير فرعون آشكارا درخ
موسي ). 28: 8خروج  (" براي من دعا كنيد "سخن او اين است .  و مدارا مي كند

مي پذيرد اما به طور جدي به او هشدار مي دهد تا نشان دهد كه نقاب سست تزوير 
كند كه قوم را رهايي  اما زنهار فرعون با ديگر حيله ن"و رياي فرعون را ديده است ،

اما مصيبت برطرف شده ، و طبق ). 29آيه ("ندهد تا براي خداوند قرباني گذرانند 
 اما در اين مرتبه نيز فرعون دل خود را سخت ساخته، قوم "معمول باز مي خوانيم ،

به دنبال آن بالي ديگري نازل شد ؛ اما فرعون در برابر بال ). 33آيه ("را رهايي نداد
اين كار فرعون به . حتي هيچ آثاري از پشيماني در وي يافت نمي شد. ودسرسخت ب

خطرناكترين و مي توان گفت وحشتانك ترين پيغام منجر شد كه همين سر آغازي 
پادشاه از اين ). 19 ــ9:13خروج (بود براي معجزات بعدي ــ بالي رعد و تگرك 



او حتي اعتراف نمود كه . ضربه بسيار  شوكه شد و دوباره عاجزانه طلب كمك كرد
گناه كرده است و خداوند عادل است و غيره، و باري ديگر قول داد كه قوم را رها 

بدين ترتيب شرارت ). 28 و 27: 9خروج (نكند ولي ديگر رعد و تگركي واقع نشود 
او گناهان خود را مي بيند و حتي بدان اعتراف مي كند ولي . فرعون بر مال مي شود

ق هاي شرارت آميز خود ــ دشمني آشكار با خدا ــ اصرار مي همچنان به طري
اما علي رغم اعتراف اوهنوز خدا دعاي موسي را پاسخ نداده بود كه او باري .  ورزد

باري ديگر به ياد  آوريم كه اين .  ديگر به طريق هاي سرسختانه خود بازگشت نمود
نكه خداوند به دست موسي چنا"همه اينها . عمل او براي خداوند غير منتظره نبود

او از ابتدا پايان كار را مي دانست ؛ اما به خاطر شفاعت ). 35آيه ( واقع شد "گفته بود
خداوند هيچگاه بي صبر نيست . موسي براي پادشاه مصر دستو خود را آشكار نكرد

او صبر مي نمايد ، شرارت و ارتداد . حتي هنگامي كه طغيان و سركشي عيان است
پس اگر او صبور است ما نيز . شده با شكيبايي و فيض منتظر مي ماندرا متحمل 

بايد بياموزيم كه مانند او باشيم ــ چشمانمان را بدو بدوزيم و مطمئن باشيم كه او 
 نزد ". به وقت خود حكومت عادله خود را در برابر چشمان دنيا بنا خواهد نهاد

                                                                                                        ).     37:7مزمور  ("خداوند ساكت شو منتظر باش

بندگان فرعون . به هنگام تهديد ملخ ها ، اقدام جديدي صورت  مي پذيرد
آنها به فرعون . كه با تصور اين منظره هراسان گشتند حال وارد صحنه مي شوند

كي براي ما اين مرد را مي باشد؟ اين مردمان را رها كن تا يهوه  تا به ": گفتند
 "مگر تا بحال ندانسته اي كه مصر ويران شده است. خداي خود را عبادت نمايند

 موسي و هارون را نزد فرعون برگردانيدند ، و او "با درخواست آنها ). 7: 10خروج (
ليكن كيستند كه مي . يدبرويد و يهوه خداي خود را عبادت كن: به ايشان گفت 

اگر مجبور مي . اين موضوع  بيانگر دل حقير مفلوكترين پادشاه است). 8آيه  ("روند؟
اما پس از آن آنچه را كه مي توانست باز . شد آنچه در چنگالش بود را رها مي كرد

او سرسختانه آنچه را كه داشت در چنگال خود نگاه داشته بود ، و . پس مي گرفت
 "اما . ود سرسختانه در مورد عزيمت قوم خدا با موسي چانه مي زداگر ممكن ب
با جوانان و پيران خود خواهيم رفت، با پسران و دختران و گوسفندان : موسي گفت 

: بديشان گفت. و گاوان خود خواهيم رفت، زيرا كه ما را عيدي براي خداوند است



با حذر باشيد زيرا كه . يي دهمخداوند با شما چنين باشد، اگر شما را باطفال شما رها
بلكه شما كه بالغ هستيد رفته ، خداوند را عبادت كنيد، ! بدي پيش روي شماست

پس ايشان را از حضور فرعون بيرون . زيرا كه اين است آنچه كه خواسته بوديد
بي شك اين نيز از مكرهاي زيكانه شيطان بود، كه ادعا مي ). 11ــ9آيات ("راندند

بدينوسيله او . قوم راغب است  و لي اطفالشان را در مصر بگذارند كند در رفتن 
شهادت نجات يافتگان خداوند را مخدوش مي ساخت ، و با استفاده از مهر و 

زيرا تا هنگامي كه . وابستگي عاطفي طبيعي آنها تسلط خود را بر آنها حفظ مي كرد
اي داشت؟ شيططان بر اين فرزندانشان در آنجا بودند ديگر مصر بخال آنها چه فايده 
وچه بسيارند مسيحياني .  امر واقف بود و اين ماهيت وسوسه او را تشكيل مي دهد

ادعا مي كنند ازآن خداوند هستند و مصر را ترك ! كه در اين دام گرفتار آمده اند
شخص ديگري در اين .  گفته اند اما با اينحال خانواده خود را در مصر ترك گفته اند

چه نابهنجاري . والدين در صحرا و فرزندانشان در مصر« : ن مي گويدمورد چني
اين امر فقط نيمي از رهايي است ؛ كاري عبث براي اسرائيل و براي . وحشتناكي

اگر فرزندان در مصر مي ماندند . وقوع چنين امري محال بود. خداي اسرائيل ننگين
زيرا كه فرزندانشان جزئي از نمي شد بگوييم كه والدينشان آنها را ترك كرده اند، 

بهترين توصيفي كه مي توان از چنين موضوعي به دست داد اين است . آنها بودند
اما . كه بگوييم آنها از يك سو يهوه را خدمت مي كردند و از سويي ديگر فرعون را

يا همه متعلق به خداوند بودند و يا هيچكس، و اين . يهوه را با فرعون شراكت نبود
اين امتياز مباركي است كه در مورد ...... م براي والدين مسيحي است اصلي مه

 ايشان را به تأديب و نصيحت خداوند تربيت "فرزندانمان به خداوند توكل كنيمو 
بايد در مورد اين سخنان تحسين برانگيز و پر اهميت عميقاً ). 6:4افسسيان  ("كنيم

 نيست كه مانند محيط خانوادگي در حضور خداوند نعمق نماييم ، زيرا جاي ديگري
والدين با ايماني كه در گناه سلوك نمي . شهادت ما را شفاف و روشن منعكس نمايد

كنند، چنين فريب خورده اند كه به فرزندان خود اجازه انجام اعمالي را مي دهند كه 
خود هرگز چنين اعمالي را انجام نمي دهند و بدينسان حال و هواي مصر رابر خانه 

اين امر همه ناشي از عدم تشخيص است ، همان كاري كه . د حاكم مي سازندخو
موسي كرد ، اينكه فرزندان به همراه والدين به خدا تعليق دارند و تشكيل دهنده قوم 



او بر روي زمين هستند؛ در نتيجه اين امر به مثابه انكار اين حقيقت مبارك خواهد 
ود توسط فيض  خدا و مرگ و قيام مسيح از بود كه آنها را در جايي ترك كنند كه خ

بنابراين نمي توان به تأكيد فراوان گفت كه مسئوليت والدين . انجا رهايي يافته اند
در قبا خدا همه خانواده را در بر مي گيرد، اينكه آنها مجبور هستند فرزندان خود را 

هند توانست آنها در حاليكه متعلق به خداوند هستند حفظ كنند و اگر نه هيچگاه نخوا
را در مسيري كه بايد قرار گيرند تربيت نمايند، و بايد بر خداوند توكل نموده بگذارند  

.                                                    او نشان دهد كه با عمل فيض و روح  فرزندان از آن او هستند

راه هارون از فرعون از خواسته  هاي موسي به خشم آمد و موسي به هم
روي "سپس قدرت خدا ملخ ها را نازل مي كند و . حضور وي بيرون رانده  شدند

فرعون تحت فشاراين ). 15آيه ("تمامي زمين را پوشانيدند ، كه زمين تاريك شد
بالي فجيع باري ديگر موسي و هارن را نزد خود خوانده، به گناه خود نسبت به آنها 

 بخشش كرد و از آنها خواست كه نزد خداوند و يهوه اعتراف نمود و تقاضاي
). 17 و16آيات  (" تا اين موت را فقط از من برطرف نمايد"خدايشان دعا كنند 

 "خداوند شفاعت موسي را شنيد ، و ملخ ها برداشته و به درياي سرخ ريخته شدند ؛
 هاي برويد خداوند را عبادت كنيد، فقط گله ها و رمه: فرعون موسي را خوانده گفت 

ذبايح و قرباني هاي سوختني : موسي گفت. شما بماند، اطفال شما نيز با شما بروند
مواشي ما نيز با ما . نيز مي بايد به دست ما بدهي ، تا نزد يهوه خداي خود بگذرانيم

خواهد آمد، يك سمي باقي نخواهد ماند زيرا كه از اينها براي عبادت يهوه خداي 
دانجا نرسيم، نخواهيم دانست به چه چيز خداوند را خود مي باشد گرفت، و تا ب

  ).         26 ــ24آيات  ("عبادت كنيم

بنابراين او نه تنها ادعاي . مسأله فقط ترك مصر براي خدمت به خداوند بود
در اين واقعه . مالكيت قوم را نمود، بلكه تمام داراييهاي آنها را از آن خود دانست

اگر كار ديگري انجام مي . ر چيزي را باطل شمردموسي حق مالكيت فرعون بر ه
در واقع فرعون دشمن قوم خدا بود و . داد، پيش از هر چيز قدرت او را تأييد مي كرد
و بدينسان موسي با رد خواسته هاي او . برخالف خواسته خدا قوم را اسير ساخته بود

داوند خدايشان عالوه بر اين آنها مي خواستند براي خ. با وي به مقابله پرداخت



قرباني بگذرانند، و تا هنگامي كه از مصر رهايي نمي يافتند نمي دانستند كه به چه 
پس نبايد گذاشت كه حتي براي لحظه اي هم قيد و . چيز خداوند را عبادت نمايند

در سخنان موسي اصلي بسيار پر اهميت نهفته است ــ اينكه خدا .  شرط تعيين كند
برطبق اين واقعه همه چيز بايد در اختيار او . اريم را مي خواهدما  و تمام آنچه كه د

اين موضوع به طرز زيبايي . قرار مي گرفت ؛ او به ما عطا مي كند و از ما مي خواهد
در مورد داود هنگامي كه براي ساخت  هيكل مصالح فراهم مي كرد بيان شده 

ما در مقام قوم خدا نبايد ). 14: 29اول تواريخ (" از دست تو  به تو داده ايم ". است
از دنيا بگيريم ، به مانند ابراهيم كه نخواست توسط  ملك سدوم ثروتمند شود 

؛ و همچنين نبايد بگذاريم كه دنيا ادعايي نسبت به آنچه كه )23ــ 22: 14پيدايش (
حتي سهم حيوانات نيز نبايد باقي بماند، . خداوند به ما عطا كرده است داشته باشد

جالب است بدانيم كه . آن همان چيزي است كه خدا مي خواهد تا قرباني كنيمشايد 
آنها پيش از . بر طبق سخنان موسي نمي توان فكر خداوند را در مصر درك نمود

اينكه به ماهيت خدمت خداوند پي ببرند، بايد از زمين مصر رهايي يافته و با مرگ و 
با خواسته هاي موسي به مخالفت مي گرچه فرعون . قيام خداوند از آنجا جدا شوند

پردازد، ولي شاهد هستيم كه او در كمال زيركي مماشات مي كند چرا كه دست 
خداوند به جهت داوري افرشته شده است و با ضربه اي بر فرعون و سرزمينش فرود 

با اينحال اكنون بسيار . مي آيد، به طوريكه فرعون ناگزير دست به فرار مي زند
ديده است و علي رغم فيض و هشدارهايي كه خدا مي دهد و داوري سرسخت تر گر

خداوند دل فرعون را سخت ". خدا بي مهابا به سوي سرنوشت خود هجوم مي برد
از حضور من : پس فرعون وي را گفت . گردانيد كه از رهايي دادن ايشان ابا نمود

مرا مي بيني خواهي و با حذر باش كه روي مرا ديگر نبيني ، زيرا در روزي كه ! برو
).                                                                  29 ــ 27آيات  ("نيكو گفتي ، روي تو را ديگر نخواهم ديد: موسي گفت. مرد

.                                           سپس خداوند مقدمات خروج موسي و قوم را از مصر فراهم مي آورد

بالي ديگربر فرعون و بر مصر مي آورم ،  يك ": و خداوند به موسي گفت« 
و بعد از آن شما را از اينجا رهايي خواهم داد، و چون شما را رها كند، البته شما را 

اكنون به گوش قوم بگو كه هر مرد از همسايه خود و . بالكليه از اينجا خواهم راند



 و خداوند قوم  را در نظر ".و آالت طال بخواهندهر زن از همسايه اش آالت نقره  
و شخص موسي نيز در زمين مصر، در نظر بندگان فرعون و . مصريان محترم ساخت

).                                                                                                 3ــ 1: 11خروج (» در نظر قوم، بسيار بزرگ بود

پس همه چيز مهيا شد ؛ و سپس موسي پيغام نهايي خود را به گوش فرعون 
رسانيد، پيغامي پر از عظمت و شكوه ، شايسته جالل آنكه پيغام از سوي بود، در 

موسي كه مأموريت خويش را . فصل  آتي محتواي اين پيغام را بررسي خواهيم كرد
موسي در اينجا با . "دت غضب بيرون آمد از حضور فرعون در ش"پايان رسانيده 

خداوند كامالً همفكر شده بود و به خاطر گناه فرعون خشمي مقدس او را پر ساخت، 
ترس او كامالً برداشته شده بود و آرام و بدون هيچ ). 5: 3مقايسه كنيد با مرقس (

ما ا. هراسي در برابر پادشاه ايستاد ، و آگاهانه با قدرت يهوه تجهيز شده بود
« :  همانگونه خداوند پيشگويي كرده بود، باز هم تكرار مي شود فرعون تسليم نشد

 فرعون به شما گوش نخواهد گرفت ، تا آيات من در ": و خداوند به موسي گفت 
 و موسي و هارون جميع اين آيات را به حضور فرعون ظاهر ".زمين مصر زياد شود

انيد ، و بني اسرائيل را از زمين خود اما خداوند دل فرعون را سخت گرد. ساختند
 ).  10 و 9آيات (» .رهايي نداد
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ابتدا . در اين فصل  دو موضوع از باب يازده باري ديگر يادآوري مي شود
اعالن داوري بر نخست زادگان ثبت شده است و سپس تفاوت بين مصريان و 

بره عيد فصح اين دو چيز را با هم آشتي مي ). 7ــ 4: 11(اسرائيل را پيش رو داريم 
چرا كه اكنون خدا مسأله گناه را مطرح مي سازد، و بدين ترتيب خود را در . دهد

اما هنگامي كه مسأله گناه مطرح مي . قالب شخصيت يك قاضي معرفي مي كند
اكه شود چه مصريان و جه بني اسرائيل همه در معرض داوري او قرار مي گيرند، چر

درشت است هدف خداوند اين بود كه اسرائيل را از . هر دو درنظر او گناهكار هستند
سرزمين مصر بيرون  آورد، و نيز بي گمان اين موضوع درست است كه او به سبب 

اما خدا نمي تواند . قدرت مطلق خود مي تواند بين يكي و ديگري تفاوت قايل شود
ام اعمال او بايد با تجلي هويت او در شخصيت و خدا بودن خود را ناديده انگارد و تم

ديگر جنبه ها مطابقت داشته باشد و به همين سبب گرچه اسرائيل را آزاد كرد ــ با 
اين اوصاف كه آنها نيز به مانند مصريان مقصر و گناهكار بودند ــ و مصريان را 

به عبارتي ديگر . اداين كار را در چارچوب ويژگيهاي ذات خود انجام د. نابود كرد اما ا
عدالت او بايد همانگونه كه در نجات يكي نمايان است در نابودي ديگري نيز آشكار 

و درك اين موضوع كه تنها در خود فيض است كه عدالت چيرگي مي يابد .  باشد
حال اين درست همان مسأله ايست ). 21: 5روميان (خود لحظه بسيار عظيمي است 

خته شده است ــ اينكه چگونه خدا در عملي نيكوكارانه كه در اين باب بدان پردا
او . اسرائيل را رهايي مي بخشد در حاليكه جان نخست زادگان مصري را مي ستاند

بر هر دو در لباس يك قاضي ظاهر مي شود ؛ و خواهيم ديد كه تنها زمينه اي كه 
 فقط صر، بلكهعلت اين برتري را فراهم مي آورد نه در برتري اخالقي اسرائيل بر م

اين فيض بود كه زمينه هاي عهد با ابراهيم . و فقط در خون بره فديه است
،اسحاق و يعقوب را فراهم آورد؛ و باز هم اين فيض بود كه بره را مهيا ساخت ، اما 



، كفاره )7: 5اول قرنتيان (خون بره كه نمونه ايست از بره خدا، مسيح در عيد فصح 
نشان از آنان مي خواهد را  مي پرداخت و به همين سبب اي كه خدا به خاطر گناها

در خون بره كه . خون بره اين قدرت را داشت كه پوششي باشد بر هر خانه مصري
با . رحمت و حقيقت به هم پيوستند و عدالت و صلح يكديگر را در آغوش كشيدند

                                 .   پي گيري جزئيات باب اين موضوع به طور كاملتر بر ما روشن خواهد شد

اين ماه براي شما سر ": و خداوند موسي و هارون را خطاب ساخته گفت« 
).                                                                                                   2 و1آيات (» . ماهها باشد، اين اول از ماه هاي سال براي شماست

در نظر خدا تا هنگامي گناهكار در گناهان خود بسر مي برد زمان ارزشي 
تا هنگامي كه ما زير خون مسيح پناه نگيريم زندگيمان تحت نظر او نخواهد . ندارد
شايد سي، چهل يا پنجاه سال زندگي كنيم ، اما اگر تولد تازه نداشته باشيم تمام . بود

وقت تلف كردن؟ بله در نظر خدا وقت تلف كردن . وقتمان را بيهوده گذرانده ايم
است، آه چقدر دستانمان از ثمرات ابديت پر است ، آيا بايد چنين وضعيتي ا دامه 
يابد؟ يك روز زيستن در آن دوران به جرم هاي ما افزوده است ، آري به تعداد 

ابل گناهانمان ، و تمام اين گناهان در آن كتاب ثبت شده است كتابي كه در مق
تخت سفيد داوري باز خواهد شد ، و بدون اينكه نجات يابيم به آخرت راه خواهيم 

و اين چه حكمي است بر تقالها و تالشهاي دنيا و بر اميدها و جاه طلبي هاي . يافت
آنها از اصالت اصالت زندگي برايمان سخن مي رانند ، از اعمال و جالل و ! انسانها 

ن هستند كه به جواني مان روحي تازه بدمند فقط  با نيك نامي خود و به دنباي اي
اين هدف كه بر اعمال آنهايي كه نامهايشان در صفحات تاريخ ثبت شده است 

خدا سخن مي گويد و با يك كلمه توهم را از چشمان بشر مي زدايد، . برتري جويند
ي با او آنها بدون زندگ. او مي گويد كه هنوز اين اشخاص زندگي را آغاز نكرده اند

مرده محسوب مي شوند و تاريخ واقعي آنها آغاز نشده است ، گر چه در نظر انسانها 
آنها تا بدين  لحظه خامين . در مورد اسرائيل نيز چنين است. بزرگ جلوه مي كنند

فرعون و برده شيطان بودند ؛ هنوزخدمت به خداوند را آغاز نكرده بودند ، و به همين 
از اين لحظه به بعد . ت يافتند بايد اولين ماه سال آنها باشدسبب ماهي كه در آن نجا

.                                                                                                            تاريخ زندگي آنها آغاز مي شود



ه هر تمامي جماعت اسرائيل را خطاب  كرده ، گوييد كه در دهم اين ما« 
يكي از ايشان بره اي به حسب خانه هاي پدران خود بگيرند، يعني براي هر خانه 

و اگر اهل خانه براي بره كم باشند، آنگاه او و همسايه اش كه مجاور خانه . يك بره
او باشد آن را به حسب شماره نفوس بگيرند، يعني هر كس موافق خواراكش بره را 

نه يكساله باشد، از گوسفندان يا از بزها آن را بره شما بي عيب ، نري. حساب كند
و آن را تا چهاردهم اين ماه نكاه داريد، و تمامي انجمن جماعت بني . بگيريد

اسرائيل آن را در عصر ذبح كنند و از خون آن بگيرند ، و آن را بر هر دو قايمه و سر 
به . شب بخورندو گوشتش را در آن . در خانه كه در آن ، ان را مي خورند ، بپاشند

و از آن هيچ خام . آتش بريان كرده، با نان فطير و سبزيهاي تلخ آن را بخورند
نخوريد ، و نه پخته با آب ، بلكه به آتش بريان شده ، كله اش و پاچه اش و 

و آنچه تا صبح مانده باشد ، به آتش . و چيزي از آن تا صبح نگاه مداريد. اندرونش را
ن طور بخوريد؛ كمر شما بسته و نعلين بر پاهاي شما، و عصا و آن را بدي. بسوزانيد

»                                                                                                                                               .در دست شما و آن را به تعجيل بخوريد؛ چونكه فصح خداوند است

و در آن شب از زمين مصر عبور خواهم كرد و همه نخست زادگان زمين « 
من . مصر را از انسان و بهايم خواهم زد؛ و بر تمامي خدايان مصر داوري خواهم كرد

و آن خون ، عالمتي براي شما خواهد بود، بر خانه هايي كه در آنها مي . يهوه هستم
هم گذشت و هنگامي كه زمين مصر را مي و چون خون را ببينم ، از شما خوا. باشيد

و آن روز ، شما را براي يادگاري خواهد . زنم ، آن بال براي شما بر شما نخواهد آمد
بود، و در آن عيدي خداوند نگاه داريد، و آن را به قانون ابدي ، نسالً بعد نسل عيد 

خانه هاي خود هفت روز نان فطير خوريد ، در روز اول خمير مايه را از . نگاه داريد
بيرون كنيد، زيرا هر كه از روز نخستين تا روز هفتمين چيزي خمير شده بخورد، آن 

و در روز اول ، محفل مقدس ، و در روز هفتم ، . شخص از اسرائيل منقطع گردد
در آنها هيچ كار كرده نشود جز آنچه هر كس . محفل مقس براي شما خواهد بود

پس عيد فطير را نگاه داريد ، زيرا كه . ما كرده  شودبايد بخورد ؛ آن فقط در ميان ش
بنابراين ، اين روز را در . در همان روز لشكر هاي شما را از زمين مصر بيرون آوردم

در ماه اول در روز چهاردهم ماه، در شام، نان . نسلهلي خود به فرضه ابدي نگاه داريد
 در خانه هاي شما يافت هفت روز خمير مايه. فطير بخوريد، تا بيست و يكم ماه



نشود، زيرا هر چيزي كه خمير شده بخورد، آن شخص از جماعت اسرائيل منقطع 
هيچ چيز خمير شده مخوريد ، در همه . گردد ، خواه غريب باشد خواه بومي آن زمين

                                ).                                                       20ــ 3آيات (» مساكن خود فطير بخوريد

اگر او مصريان را نابود . خدا درست در حين داوري رحمت را به ياد مي آورد
مي كند و با صفات خاص خود نتواند اسرائيا را رهايي بخشد ، و هنگامي كه قوم 
نتواند خواسته او را اجابت نمايد ، او خود با عملي برخاسته از قلب خود ، با قدرت 

 خود و بر طبق فيض بي كم  و كاست خود ، بره اي را آماده مي سازد كه برتر
خونش بنيادي خواهد بود براي عمل نيكو كارانه او كه قوم خود را از مجازات و از 

به خوبي بنگريد كه در نجات ما به مانند نجات قوم . خانه اسارت رهايي بخشد
مسأله بر سر اين است كه خدا اسرائيل ، مسأله اين نيست كه ما كه هستيم، بلكه 

بنابراين شالوده اين موضوع همانا ذات تغيير ناپذير اوست ؛ و به همين سبب . كيست
همانگونه كه در مسير اين تاريخ مشاهده (به محض اينكه كفاره پرداخت مي شود 

                                                                                                          .                             ، همين ماهيت خداست كه ضمانتي است بر حفاظت ما)مي گردد

مشخصات ديگري نيز در اين كالم يافت مي شود كه توجه خاص و تيزبينانه 
همانگونه كه پيشتر نيز بدان اشاره شد، . اولين مشخصه بره است. ما را مي طلبد
. ره عيد فصح در اين است كه آن نمونه اي از مسيح محسوب مي شودتمام ارزش ب

زيرا كه فصح ما مسيح در راه ما ذبح شده است پس عيد "از اين رو پولس مي گويد، 
بنابراين ، برحسب اقتدار الهي اطمينان يافته ). 8و 7: 5اول قرنتيان  ("را نگاه داريم

 و خواهيم ديد كه در اين روايت است ايم كه بره خدا زير سايه اين نمونه عاليست ؛
در روز دهم از ماه بايد بره اي . كه تمام جزئيات باب آبستن جذابيت بسياري است

نرينه ، نخست زاده و بيعيب انتخاب شود و تا روز چهاردهم همان ماه نگاه داشته 
اين موضوع به طور كلي با تخصيص بره در وعده هاي  خدا مطابقت دارد به . شود
در اين . رتي ديگر انتخاب آن در روز دهم و قرباني واقعي در روز چهاردهم ماهعبا

بر . باب دو آيه ديگر نيز هست و قضاوت و تأييد آن را به عهده خواننده گذاشته ايم
طبق اين نظر روز دهم ، روزيست كه مسيح خدمت خود را آغاز مي نمايد ، هنگامي 

: 1يوحنا (  خدا كه گناه جهان را بر مي داردكه يحيي تعميد دهنده وي را علناً بره



بنابراين خدمت خداوندمان يك دوره سه ساله را در بر داشت، . معرفي مي كند) 29
كه از دوسال كامل و دو سال ناقص تشكيل شده است و طبق محاسبه سال يهودي  

 اما اين سؤال مطرح. ، چهار سال مي شود كه دقيقاً همزمان با روز چهاردهم است
مي شود كه چرا براي كنار گذاشتن بره قرباني  عدد ده انتخاب شده است؟ زيرا نه 
عدد مسئوليت در قبال خدا و مسيح است و بدين وسيله به ما مي آموزد كه خداوند 
مباركمان پيش ترآشكارا به عنوان بره خدا اين مسئوليت را متقبل شد و تمام 

 و ثابت نمود كه بي عيب است و او فقط مسئوليتها را در برابر خدا برآورده ساخت
او بره خدا بود و اين بسيار مايه تسلي . شايستگي اين را دارد كه قرباني گناه ما شود
مهيا ساخته بودهيچگاه ) عيسي مسيح(است كه بدانيم كه بره اي كه خدا از انسان 

نده بود و اسرائيل تا بدين روز در اسارت ما. ترديدي در پذيرفتن آن ايجاد نمي كرد
اين برعهده آنان بود كه در مورد گناهان خود رضايت خدا را جلب نمايند و بدينسان 
خدا به سبب فيض و رحمت خود بره اي را آماده ساخت كه خونش براي برداشتن 

هيچ راه ديگري براي پاك شدن گناهان نبود، و هيچ وسيله اي . گناه دنيا كافي بود
 خدا وجود نداشت جز خون مسيح ، چرا كه خدا آن را براي در امان ماندن از داوري

.                                                                                                                              مهيا ساخته بود و اين از تمام روشهاي ديگر متمايز بود

تمامي انجمن جماعت بني . ته مي شدبره بايد در روز چهاردهم ماه كش
.  همه بايد با بره ذبح شده يكي مي شدند). 6آيه(اسراعيل آن را در عصر ذبح كند 

بره بايد براي تمام جماعت اسرائيل كشته مي شد ، به عبارت ديگر هر خانه بره اي 
از سوي ديگر . داشت زيرا كه هر خانواده بايد تحت پوشش بره قرار مي گرفتند

اين دو واحد هميشه در اقتصاد .  به عنوان يك كل تلقي مي شود"من جماعتانج"
در طول دوران . يهود در همه حال حفظ مي شدند، يعني جماعت و اهل خانه

پاتريارخها خانواده حاكميت داشت و اكنون خدا قوم را از مصر براي خود مي خواند و 
و اين دو در . شكيل مي دهددر عين اينكه خانواده را حفظ مي كند ، اجتماع را ت

حكم فصح با هم تركيب شده اند ــ خانواده يك واحد جدا و جماعت يك واحد كل 
                                                                                                  .  



يك اطميناني نبود كه . در مرحله بعد حكم اين است كه خون پاشيده شود
قوم از كشته . بره ذبح شده به تنهايي اهل يك خانه را تحت پوشش خود در آورد

شدن بره اطمينان حاصل نموده بودند، اين امر مانعي در برابر ورود آن ويرانگر به 
و در بين تمام طوايف اسرائيل هيچ خانه اي عاري از . خانه هايشان ايجاد نمي كرد

  خير؛ مرگ بره نبود كه آنها را در برابر مرگ .مرگ نخواهد بود و همچنين مصريان
بگذاريد خواننده اين ).  23و13: 7آيه (ايمن نگه مي داشت بلكه خون بره بود

آيا اطمينان به اينكه مرگ مسيح پوشش و . موضوع را به خوبي بررسي نمايد
حفاظتي براي گناهان است خطري ايجاد نمي كند بدون اينكه حتي لحظه اي 

ستگي او را در نظر خدا به ياد آوريم ؟ مرگ مسيح خارج از چارچوب ارزش و شاي
اين ). البته منظورمان اطفال نيست(ايمان حتي يك جان را نيز نجات نخواهد داد 

موضوع كامالً صحت دارد كه او براي گناه كفاره اي مهيا نمود ، كفاره اي كه 
ت است  كه او مي صفات ذات خدا را متجلي مي ساخت، و در چارچوب اين حقيق

تواند به سبب نيكويي و تجلي خود ، نجاتي كامل و ابدي را براي هر گناهكاري كه 
 كه "زيرا خدا مسيح را فرستاد . با ايمان به ارزش او به او نزديك مي شود اعطا كند

خدا او را از قبل معين كرد تا كفاره باشد به واسط ايمان و بوسيله خون او تا آنكه 
را ظاهر سازد، به سبب فروگذاشتن خطاياي سابق در حين تحمل خدا عدالت خود 

براي اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر كسي را 
اما انسان بايد شخصاً و با ايمان ). 26 ــ 25: 3روميان  ("كه به عيسي ايمان آورد

نه براي آن شخص خون او خود را با خون ريخته شده مسيح يكي انگارد ، واگر 
پس بگذاريم اين پرسش را مطرح نماييم كه چگونه قوم . بيهوده ريخته شده است

 فقط و فقط به خاطر اطاعت ". اسرائيل تحت حفاظت و ارزش اين خون قرار گرفتند
از آن خون بگيرند و آن را بر هر قايمه و سر "خدا به آنها گفته بود كه . "ايمان بود

دسته اي از زوفا گرفته در خوني كه " و "آن ، آن را مي خورند بپاشنددرخانه كه در 
در طشت است فرو برده ، و بر سر و دو قايمه آن ، از خوني كه در طشت است بزنند 

بنابراين چيزي نبود ). 22و 7آيات  ("و كسي از آنها از خانه خود تا صبح بيرون نرود
وظيفه آنها اين نبود كه بر سر معقول پس . كه آنها را به ايمان و اطاعت وا دارد

همه چيز به اعتناي آنها به . بودن قضيه و يا بر سر ارزش احتمالي آن بحث نمايند



پس خدا از شخص گناهكار چيزي انتظار ندارد جز ايمان . كالم خدا بستگي داشت
ــ ايمان به شهادت خدا در مورد وضعيت و گناه او كه او را در معرض داوري قرار 

اگر هر .  دهد و ايمان به تدبيري كه مرگ مسيح براي نياز او اندشيده شده استمي
يك از افراد اسرائيل ، به هر بهانه اي فرمان الهي را زير پا مي گذاشت نمي توانست 

در چنين حالتي اگر يك گناهكار به هر دستاويزي از . از ضربه آن ويرانگر بگريزد
وضعيت خود و مسيح سر باز زند هيچ چيزي تسليم در برابر كالم خدا در باره 

اما به محض اينكه شخص با . نخواهد توانست در برابر ضربه داوري الهي بايستد
اطاعت خالصانه خون را بر مكان سكونت خود مي پاشيد ، در شب وحشت و مرگ 

و همچنين لحظه اي كه شخص ايماندار به مسيح ايمان . مصونيت كامل مي يافت
 ابد مصون خواهد شد، زيرا با ارزش وصف ناپذيري كه خون پر بهاي مي آورد تا به

سپس با اعتمادي مملو از شعف و شادي مي خواند ــ                                                          . مسيح دارد حفظ خواهد شد

   گر چه دشمن بهر اتهام گشته است بي قرار

  شان و فرّارو گناهان بي شمار همچو سيل خرو

  ليكن خداوند  نپذيرد اتهام او را

  ا چون خون مسيح است جواب آن ر

همچنين بگذاريد عالوه بر اين ، اين حقيقت را نيز مورد تأكيد قرار دهيم كه 
مصون بودن  قوم بسته به وضعيت اخالقي آنها و نه بر افكار، احساسات و تجارب 

ا آنگونه كه خدا گفته بود خون پاشيده شده مسأله فقط بر سر اين بود كه آي. آنها نبود
ممكن بود كه قوم هراسان و نوميد بودند ، شايد تمام طول شب را در . بود يا خير

شك و ترديد بسر بودند؛ اما با اينحال اگر آن خون بر خانه آنها قرار مي گرفت عمالً 
ا بهترين قوم عالوه بر اين اگر به نظر انسان آنه. از آتش غضب در امان مي ماندند

دنيا نيز بودند اگر آن خون را بر خانه خود نمي پاشيدند ، به مانند مصريان مجازات 
. باز هم تكرار مي كنيم كه مبناي حفاظت آنها فقط در خون بره فصح بود. مي شدند

اكنون نيز چنين وقايعي براي هر يك از مردم اين دنيا دوي خواهد داد ديري 
 دنيا داوري خواهد شد، سخت تر از آنچه كه بر سر مصريان نخواهد پاييد كه بر اين

آمد، و همه اينها سرآغازيست بر داوري نهايي همه انسانها در برابر تخت سفيد ، و 



، و هيچ كس نخواهد توانست از )20مكاشفه (آنجا مسأله مهم مرگ دوم خواهد بود 
 اگر با صداقت و پس. اين باليا بگريزد مگر اينكه زير پوشش خون مسيح در آيد

 آيا تحت خون عيسي مسيح ايمن هستي "محبت بي شائبه از خواننده بپرسيم كه 
 آيا موجب شگفتي او نخواهد بود؟ تا هنگامي كه اين سوال حل نشده باشد به "؟

خود مجال لحظه اي آرامش ندهيد ،  تا هنگامي كه مطابق با اين كالم تغيير ناپذير 
به مانند اسرائيل در حفاظت قرار داريد، اسرائيلي كه در اين پي نبرده ايد كه شما نيز 

  .                  شب سياه و هولناك در خانه هاي آغشته به خون ايمن بودند

عالوه بر اين بايد توجه داشت كه هدف از پاشيدن خون اين بود كه در نظر 
در ":  است همانگونه كه شخص ديگري در اين باره چنين دريافته. خدا ديده شود

غالباً . كالم گفته نشده كه وقتي شما آن راديديد ، بلكه هنگامي كه من آن را ببينم
حيات يك انسان بيدار بسته به نيكوكاري و عدالت او نيست ، بلكه به ديدگاه او 

اكنون موضوع  مهم اينست كه قبلي داشته باشيم كه . نبست به خون بستي دارد
گرفته باشد، كما اينكه اين امر موجبات صلح ما با خدا را عميقاً تحت تأثير آن قرار 

او . چراكه صلح ما با خدا در اين است كه خدا چگونه آن را مي بيند. فراهم نمي كند
اوست كه از . نمي تواند ارزش كامل و حقيقي آن را در زدودن گناهان ناديده انگارد

 بيند كه خون با ارزش خود او مي: گناه متنفر است و از آن رنجيده خاطر مي گردد
ممكن است چنين سئوالي در ذهن مطرح شود كه آيا نبايد به . گناه را مي زدايد

ارزش آن ايمان داشته باشيم؟ ايمان به ارزش خون است كه باعث مي شود در نظر 
خدا خوان گناهان ما را بزدايد، ارزشي كه شما براي خون قائل هستيد مسأله ايست 

اما ايمان افكار خدا را مد نظر قرار مي .  شما را نشان مي دهدكه وسعت احساسات
به ياد داشتن اين موضوع موجب خواهد شد كه انسانهاي نگران از روزها و . "دهند

پذيرفتن شهادت خدا در . شبهاي مالل آور و سر درگمي و اضطراب رهايي يابند
 شما خواهم گذشت چون خون را بينم از. مورد ارزش خون چيزي را تغيير نمي دهد

. و هنگامي كه  زمين مصر را مي زنم ، آن بال براي هالكت شما برشما نخواهد آمد
خدا كامالً با گناه مخالف است و نتيجه اين است كه يا با خون مسيح كامالً رضايت 

پس هنگامي كه اعالن مي كند با . حاصل مي كند و يا اينكه گناه را مجازات نمايد
 رهايي خواهد بخشيد، اين اعالن شهادتيست آشكار بر اين امر كه ديدن خون آنها را



پس اگر او با خون مسيح راضي مي شود، آيا . خون مسيح كفاره ايست كامل بر گناه
گناهكار نيز با آن خون راضي نمي شود؟ به ياد داشته باشيم كه ناشايستگي گناهكار 

ر ناشايستگي گناهكار مانع اگ. را نمي توان مانعي بر ثمر بخشي خون مسيح دانست
لحظه اي كه چشمان خدا بر خون . آن شود پس خون به تنهايي كافي نيست

معطوف مي شود، تمام ذات اخالقي او ارضا مي شود؛ و او هنگامي كه زمين مصر را 
    .                      مي زند تمام كساني كه تحت حفاظت و بهاي آن قرار دارند را به عدالت مي رهاند

با اينحال ممكن است اين سوال مطرح شود كه ، چگونه مي توانيم تحت 
پوشش لياقت خون مسيح قرار گيريم؟ اسرائيل با ايمان توانست تحت پوشش خون 

آنها پيام را دريافتند ، به مفهوم آن ايمان آوردند ، خون را . بره فصح قرار گيرد
ان در برابر آتش داوري مصون همانگونه كه خداوند كفته بود پاشيدند ، و بدينس

خون مسيح مژده نجات را اعالم نموده و . اكنون اين امر بسيار ساده تر است. ماندند
اين پيام بي واسطه دريافت شده است و چشمان خدا جان انسان را زير ارزش و 

پس هركس كه به خداوند عيسي مسيح ايمان مي آورد از . لياقت اين خون مي بيند
و از اين رو صلح با خدا در خون مسيح تحقق مي .  امان خواهد ماندغضب آينده در

 خون خود حاكي از داوري اخالقي خدا است ، و رضايت كامل از همه در "زيرا . يابد
خدايي كه در عدالت ، قدوسيت و حقيقت ساكن بود . وجود خود او تحقق مي يافت

آيا در . ا لمس نمايدنمي توانست كساني كه تحت پوشش خون بره قرار داشتند ر
ميان قوم گناه بود؟ محبت او نسبت به قوم خود باعث شد او نسبت به عدالت دروني 
خود رضايت حاصل نمايد؛ و با ديدن آن خون، خوني كه پاسخگوي كامليت او بود، 

بنابراين باز . "درگذشت) قوم(با عدالت و حتي راستي خود براي هميشه از گناهان 
  .                                                    خدا بر پايه خون مسيح استوار استهم مي گوييم آشتي 

بره فصح كه خونش بر خانه هاي . هنوز موضوع ديگري نيز وجود دارد
اسرائيل پاشيده شده بود بايد خورده مي شد، آنهم با آيين و مناسك ويژه ، آنگونه 

آنها حكمي مخصوص و منفعتي در بر كه هر يك از . كه خدا به آنها مي گفت
از آن هيچ خام " و"به آتش بريان كرده"و گوشتش را در آن شب بخورند « . داشت

نخوريد ، و نه پخته با آب، بلكه به آتش بريان شده ، كله اش و پاچه هايش و 



آتش نماد قدوسيت خداست كه در اينجا مفهوم داوري را در ). 9آيه ( » "اندرونش را
 و به همين سبب بره اي كه قوم مي خورند به طرز نمادين بيانگر اين مطلب بر دارد؛

است كه شخص ديگري آتش داوري را متحمل شده و به خاطر آنان از آتش گذشته 
 اشاره دارد به مسيح كه گناهان ما را بر صليب "به آتش بريان كرده"بنابراين . است

پس اگر او قوم خود را .  خدا بر گناهبر خود كشيد ، و به خاطر ما گناه شد ــ داوري
آزاد نمود ، فقط به اين خاطر بود كه ديگري عقوبت عادالنه اعمال ايشان را متحمل 

پس خدا با سپردن فرزندش به مرگ چه محبت عظيمي را به تصوير مي . مي شد
ممكن است روح خدا چنين بگويد كه هنگامي كه خدا پسر را فدا كرد تا فديه ! كشد 
  .                گناهان را متحمل شود در واقع پسر خود را فدا كردداوري

  آنگاه  كه  فنا شديم،  تباه شديم در گناه

  دريغ نداشت محبت خود را به ما ، خدا

  زيرا  نبخشيد آن يگانه پسر را

  ليكن بخشيد دشمنان  خود  را

را مي و چقدر بايد بني اسرائيل با شكرگزاري اين بره بريان شده بر آتش 
 خون اين قرباني ما را از "اگر چشمان آنها باز يود مطمئناً چنين مي گفتند، .  خوردند

داوري مهيبي كه بر مصريان عارض شده است، حفظ مي كند ؛ گوشتي كه مي 
 و درحاليكه آنان انديشه را به ".خوريم از آتش گذشته است ، آتشي كه جزاي ما بود

د را از شكرگزاري و سپاس خدايي كه با فيض خود زبان مي راندند نبايد دلهاي خو
.                                                                                                                                  اين سالمتي را فراهم آورده بود باز مي داشتند

د خورده مي شد ــ نان فطير و در كنار خوردن بره دو چيز ديگر نيز باي
نماديست از شرارت و به همين سبب نان فطير از ) ترش(خميرمايه . سبزيهاي تلخ

. يك سو نماديست از فقدان شرارت ، و از سويي ديگر نماد پاكي و تقدس است
در ادامه . پولس رسول در مورد نان فطير با صداقت و راستي سخن مي گويد

 به جشن نان فطير و سپس عيد فصح بپردازيم اين هنگامي كه به طور كاملتر
همان كافيست كه اكنون ). 20 ــ 14آيات (موضوع را نيز مطرح خواهيم كرد 



 نماديست از همدردي با  "سبزيهاي تلخ". ويژگيهاي آن را مورد توجه قرار دهيم
رنجهاي مسيح كه به خاطر ما متحمل شد ؛ نمادي از توبه و قضاوت بر خود در 

پس اين دو چيز وضعيت جان انسان را كه تنها توسط آن مي توانيم بره .  خداحضور
و توجه به اين موضوع چقدر . بريان شده بر آتش را بخوريم به تصوير مي كشند

زيباست ، آنكه داوري عادالنه خدا بر گناهان قوم را متحمل مي شود، خود غذاي 
اگر . چيزي تا صبح باقي مي ماندهمچنين توجه نماييد كه نبايد . آنها نيز مي شود

بعدها خواهيم ديد كه ). 10آيه(چيزي باقي مي ماند، بايد با آتش سوزانيده مي شد 
مراجعه نماييد به الويان (همين كالم در مورد قرباني هاي خوردني صادق خواهد بود

اين بي شك تدبيري در برابر اين خطر بود كه مبادا همچون غذاي متداول ). 15: 7
. قرباني بايد فقط در پرتو مفهوم گذر از داوري خورده مي شد. انه تناول شودروز
پس در شب فصح  و صبح .  مسيح را نمي توان خورد مگر با درك مرگ او"جسم"

فردايش ، هنگامي كه داوري گذشته بود، احتمال داشت كه قوم مفهوم بره بريان 
ي توانست ماهيت بره را ياد آور شده را درك ننمايند، اما سوزاندن باقي مانده ها م

تنها .  شود و همچنين مانع از فرو شمردن آن به عنوان يك غذاي روزمره مي شد
  .      گرداگرد سفره فصح بود كه مي توانستند بره فصح را تناول كنند

 و آن را بدين طور بخوريد ، كمر ". رفتار آنها بايد مناسب آن وضعيت بود
يهاي شما ، و عصا در دست شما و آن را به تعجيل بخوريد، شما بسته ، نعلين بر پا

همه چيز بايد  ماهيت نجات آينده آنها را به ). 11آيه  ("چونكه فصح خداوند است
تصوير مي كشيد ــ زيرا كه به زودي مصر را ترك مي كردند و رهسپار بيابان مي 

خدمت بودند ، رها از آنها كمر بسته آماده . شدند تا ميراث موعود را به دست آورند
روزگار اسارت ، زيرا ديگر چيزي نبود كه آنها را در بند خود نگاه دارد و هنگامي كه 
آهنگ سفر نواخته مي شود ؛ نعلين به پا براي راه پيمايي ، عصا در دست ــ همه 
نماديست از ويژگيهاي يك مسافر ، چرا كه خانه هاي خود را رها كرده بودند تا 

را به بيابان بسپارند ، و بايد فصح را به تعجيل مي خوردند ، چرا كه غريبانه خود 
نمي دانستند چه وقت فرا خوانده مي شوند، و به همين سبب بايد آماده بودند، 

آيا ما . اين تصويري است حقيقي از رويكرد يك ايماندار در اين دنيا.  مراقب و آماده
كالم خدا بارها و بارها ما ! ر دهيم مي توانيم نسبت به چنين شرايطي پاسخي كاملت



را ترغيب به بستن كمربند مي كند ؛ و اگر مي خواهيم كه زره كامل خدا را به تن 
به راستي ). 6افسسيان (كنيم به پا كردن نعلين انجيل سالمتي بسيار ضروري است 

كه دست يازيدن به ماهيت يك مسافر يكي از درسهاي اوليه زندگي مسيحي ما 
نكه  بسترما اين دنيا نيست ؛ و بودن در مسير انتظار براي مسيح به مثابه است، اي

اين موضوع صحت دارد ، اما اگر اين چيزها امروزه نيز . انتظار براي بازگشت او است
. ويژگي ايمانداران را رقم مي زنند موضوع ديگري نيز هست كه بايد بدان پرداخت

و آن همانا قضاوت . يهاي يك مسافر استآنچه كه ما نياز داريم عميق تر از ويژگ
 اكنون روز داوري "او گفت . خدا بر ماست كه مرگ مسيح ما را از آن رهانيده است

ما با داشتن اين احساس در روح و جان خود ، ديگر به . "اين جهان رسيده است
تعلل و ترديد، وسوسه نمي شويم ، اما به عنوان مسافران حقيقي با كمرهاي بسته و 

راغدانهاي روشن، بايد همچو انسانهايي باشيم كه براي خداوندشان انتظار مي چ
).                                                                                                                                      36 ــ 35: 12لوقا (كشند 

اين جشن در ). 20 ــ 14آيات ( ارتباط نبود جشن نان فطير با عيد فصح بي
سرزمين مصر برگزار نشد، زيرا در همان شبي كه نخست زادگان مصري را زد سفر 

اما ارتباط بين نان فطير و فصح حفظ شد تا مفهوم حقيقي . بني اسرائيل نيز آغاز شد
پس خود  "در اول قرنتيان باب پنج نيز چنين است، . و نمادين آنرا به تصوير بكشد

را از خمير مايه كهنه پاك سازيد تا فطير تازه باشيد، چنانكه بي خمير مايه هستيد 
پس عيد را نگاه داريم نه به خمير . زيرا كه فصح ما مسيح در راه ما ذبح شده است 

آيات  ("مايه كهنه و نه به خمير مايه بدي و شرارت بلكه به فطير ساده دلي و راستي
 هم توضيح داده شد نان فطير نمادي است از شريرــ همان همانگونه قبالً).  8و7

كسي كه انبوه جماعتي را كه با آنها ذات خود را اشاعه مي دهد به سمت خود جذب 
). 5:6اول قرنتيان  (" اندك خمير مايه ، تمام خمير را مخمر مي سازد".مي كند

ين خود نشاني از بنابراين خوردن نان فطير نماديست از جدا ماندن از شرارت و ا
همچنين توجه نماييد كه اين جشن بايد هفت روز به طول مي . تقدس عملي است

پس از تفسير اين . انجاميد، به عبارت ديگر مي توان گفت يك دوره زماني كامل
عبارت چنين مي آموزيم كه تقدس جزئيست ضروري براي تمام كساني كه در طول 

پس اهميت  ارتباط جشن نان .  آمده اندزندگيشان  تحت پوشش خون بره فصح در



از اين رو اگر توسط فيض خدا در خون ريخته شده . فطير با عيد فصح در اين است
مسيح نجات يافته ايم، ممكن است ذات انحطاط يافته ما بدين نتيجه برسد كه ، در 

به " ، زيرا "خير"روح خدا مي گويد . گناه افراط  ورزيم چرا كه فيض بسيار است
حض اينكه زير دين بهاي مرگ مسيح قرار گرفتيد، مسئول هستيد كه از شرارت م

بنابر اين خدا در ما به دنبال عكس العمل است، كه در رفتار و سخنانمان . "بپرهيزيد
در كالم اين حقيقت . ديده شود كه او كيست و چه كاري براي ما انجام داده است

 " شده بود كه بايد اين جشن را نگاه دارند، وجود دارد كه به اسرائيل اكيداً  توصيه 
 تا اول اينكه به آنها يادآوري نمايد خدا دقيقاً در اين روز لشكريان آنها "قانوني ابدي

را از سرزمين مصر بيرون آورد و سپس ديني كه آنها بايد با توجه به وضعيت جديد 
كنون به ايمانداران عصر آيا نبايد ا. خود آنرا ادا مي كردند را به آنها آموخته باشد

حاضر نيز اين دين ياد آوري شود؟ تنها موضوعي كه بايد بر وجدان همه ما سنگيني 
سستي در سلوك، ارتباط  با شرير، . نمايد مسئوليت نگاه داشتن جشن نان فطير است

 ايشان از جهان نيستند ".و دنياگرايي از هر سو شهادت قوم خدا را تباه مي سازد
).  17و16: 17يوحنا ("ز جهان نيستم ايشان را براستي خود تقديس نما چنانكه من ا

باشد كه اين دعاي خداوند قدوسمان هرچه بيشتر با وقف و سرسپردگي بيشتر قوم 
  !                                                                                                    او پاسخ داده شود

 مي خوانيم كه موسي مشايخ قوم را گرد هم مي آورد تا 28 تا 21آيات در 
 به روي در افتاده سجده "قوم باشنيدن اين پيام . اين احكام را به آنها بازگو نمايد

سپس بني اسرائيل رفته آن را كردند چنانكه خداوند به موسي امر فرموده بود . كردند
لب توجه ديگري نيز در اينجا اضافه موضوع  جا). 28و27آيات  ("همچنان كردند

تدبيري انديشيده شده تا پسران اسرائيل نيز مفهوم فصح را درك نمايند . شده است
؛ و بدينسان اين واقعه يعني رهايي قوم از دست مصريان با قدرت  )27و26آيات (

                        .                                   خداوند از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يافت

پس خداوند با فيض خود براي قوم خود تفاوت قائل شد و با خون ريخته 
.                                                                                            شده آنها را از داوري رهانيده و همانگونه كه اعالم كرده بود، مصريان را زد



اقع شد كه در نصف شب ،خداوند  همه نخست زادگان زمين مصر را و و« 
،از نخست زاده فرعون كه بر تخت نشسته بود تا نخست زاده اسيري كه در زندان 

و در آن شب فرعون و همه بندگانش و . بود، و همه نخست زاده هاي بهايم را زد
انه اي نبود كه در جميع مصريان برخاستند و نعره عظيمي در مصر بر پا شد، زيرا خ

و از ميان !  برخيزيد": و موسي و هارون را در شب طلبيده ، گفت . آن ميتي نباشد
و رفته خداوند را عبادت نماييد، ! قوم من بيرون شويد، همه شما و جميع بني اسرائيل

گله ها و رمه هاي خود را نيز چنانكه گفتيد، برداشته، برويد و مرا نيز . چنانكه گفتيد
و مصريان نيز بر قوم الحاح نمودند تا ايشان را بزودي از زمين روانه . "ت دهيدبرك

و قوم، آرد سرشته خود را پيش از آنكه خمير شود . كنند، زيرا گفتند ما همه مرده ايم
و بني اسرائيل به قول . برداشتند، و تغارهاي خويش را در رختها بر دوش خود بستند

و خداوند . الت نقره و آالت طال و رختها خواستندموسي عمل كرده ، از مصريان آ
پس . قوم را در نظر مصريان مكرّم ساخت ، كه هر آنچه خواستند بديشان دادند

).                                                                                                      36 ــ 29آيات (» مصريان را غارت كردند

مدتها بود كه تهديد چنين ضربه اي وجود داشت ، اما به خاطر رحمت و 
شكيبايي خدا، اين كار به تأخير انجاميد، اما بالخره اين ضربه با تأثيري كوبنده بر 

خداوند همه نخست زادگان زمين مصر را ، از نخست "تمام زمين وارد آمد ، زيرا  
 تا نخست زاده اسيري كه در زندان بود، و همه زاده فرعون كه بر تخت نشسته بود

اين ضربه تلخ و دردناك دل همه را رنجيده خاطر . "نخست زاده هاي بهايم را زد
نعره عظيمي در "ساخته هر خانه در آن سرزمين را به رنگ سياه عزا آغشته ساخت، 

رعون قلب سرسخت ف. "مصربر پا شد ، ، زيرا خانه اي نبود كه در آن ميتي نباشد
. تخت تأثير قرار گرفت و براي لحظه اي در مقابل تجلي داوري خدا به زانو در آمد

 ؛ و نزد موسي و هارون "در آن شب او و همه بندگانش و جميع مصريان برخاستند
آنها ديگر شرطي براي قوم معين . فرستاده به آنها گفتند كه مصر را ترك نمايند

ل از آنها خواست به آنها دادند و حتي از دستان آنها نكردند، و تمام آنچا را كه اسرائي
مصريان بر قوم پيش دستي نمودند و در فرستادن بني اسرائيل : بركت خواستند

به همين سبب بود كه قوم . " ما همه مرده ايم"تعجيل كردند ؛ زيرا به آنها گفتند ؛ 



 مصريان را "دا ، هر چه از آنها خواستند به آنها دادند و بدينسان بر طبق كالم خ
  .                                                                                                     "غارت كردند

و بني اسرائيل از رعمسيس به سكوت كوچ كردند، قريب ششصد هزار مرد « 
ن رفتند، و گله ها و گروهي مختلفه بسيار نيز همراه ايشان بيرو. پياده ، سواي اطفال

و آرد سرشته، كه از مصر بيرون آورده بودند، . و رمه ها و مواشي بسيار سنگين
قرصهاي فطير پختند ، زيرا خمير نشده بود، چونكه از مصر رانده شده بودند، و 

                                        .                                »نتوانستند درنگ كنند، و زاد سفر نيز براي خود مهيا نكرده بودند

و . و توقف بني اسرائيل كه در مصر كرده بودند ، چهار صد و سي سال بود« 
بعد از ان انقضاي چهار صد و سي سال در همان روز به وقوع پيوست كه جميع 

اين است شبي كه براي خداوند بايد نگاه . لشكر هاي خدا از زمين مصر بيرون رفتند
اين همان شب خداوند است كه بر . ، چون ايشان را از زمين مصر بيرون آوردداشت

).                                                                       42 ــ 37آيات (» جميع بني اسرائيل نسالً بعد نسل واجب است كه نگاه دارند

اولين مرحله از سفر خود را پس خدا قوم خود را ازاسارت  مصريان رهانيد ؛ و 
اما . از رعمسيس به سكوت آغاز نمودند، حدود ششصد هزار مرد پياده ، سواي اطفال

اين .  نيز همراه آنها بيرون رفتند" مختلفه بسيار"گروه . آنها تنها نبودند! افسوس
منشأ ضعف و شكست و :  مسأله همواره در هر دوره بالي جان قوم خدا بوده است 

پولس ايمانداران زمان خود را از اين خطر خاص آگاه . اهي ارتداد آشكار قومهر از گ
اكنون .  و يهودا) 2دوم پطرس (؛ و همچنين پطرس ) 10اول قرنتيان (مي سازد 

كليسا نيز به اين درد مبتال است ، آري بس دشوار است كه بگوييم از يك جنبه 
اين سبب است كه به اهميت از .  تشكيل شده است"گروه مختلفه"كليسا از اين 

 ليكن بنياد ثبت خدا قائم است و اين "سخنان پولس به تيموتاوس پي مي بريم ، 
هركه نام مسيح را خواند، از " و " خداوند كسان خود را مي شناد"مهر را دارد كه 

اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طال و نقره مي باشد، بلكه . "ناراستي كناره جويد
پس اگر كسي .  نيز ؛ اما آنها براي عزيمت است  و اينها براي ذلتچوبي و گلي

خويشتن را از اينها طاهر سازد، ظرف عزت خواهد بود، مقدس و نافع براي مالك 
آنها با عجله ). 21ــ19: 2دوم تيموتاوس  ("خود و مستعد براي هر عمل نيكو



 توانستند تأخير كنند و عزيمت كردند، زيرا بايد از زمين مصر بيرون مي رفتند و نمي
. همه آنها به خدا اعتماد كرده بودند! خير. حتي براي خود آذوقه فراهم نكرده بودند

خدا آنها را از مصريان جدا ساخته و تحت پوشش خون بره در آورده بود و اكنون 
آنها . مراقبت الهي آنها را به پيش مي راند و براي آذوقه راهشان غذا فراهم مي نمود

  .                                                                               د با خود خمير مايه مي آوردندنباي

  خدايت هست راهنمايت! اي جان من برخيز«

  ديگر دست غريبان نيست سد راهت

  گذر كن اي جان من ، دست او كند  تو را حمايت

  قوت اوست كه كرده است رهايت

  ي سوزان است نصيب راهتگر چه صحرا

  زمين خشك و بي بار است چشم به راهت

  ليكن بهار آسماني است درمان و شفايت

  .»طراوتي است آن تكاپوي بي پايان خدايت

مراجعه كنيد به پيدايش (قرنها بود كه چشمان خدا به انتظارچنين روزي بود 
ــ قوم او رهايي ؛ و چنين روزي كه سالها پيش آنرا مقرر داشته بود )14 و 15:13
جميع "آنها هيچگاه از درياي سرخ عبور نكرده بودند ؛ اما در اين عبارت . يافتند

 ، روح خدا رهايي كامل آنها را پيش بيني "لشكرهاي خدا از زمين مصر بيرون رفتند
پس . خوني كه آنها را حفظ كرده بود بنيادي بود بر نجات كامل آنها. مي نمايد

را نيز بيافزاييم كه آنها بايد ياد بود اين خروج عظيم را نگاه تعجبي نيست كه اين 
توجه نماييد كه بايد . مي داشتند و به راستي كه بايد ياد آن هميشه در ذهن مي ماند

اين جشن براي خدا نگاه داشته مي شد تا سرچشمه فيض و قدرت رهايي بخشي 
اكنون . اطر آنها زنده نگاه داردكه آنها را از زمين مصر بيرون آورده بود را در ياد و خ

در همان شبي كه خداوند . نيز اين موضوع به نحوي ديگر جمه عمل پوشيده است
عيسي را تسليم  كردند، او نان را گرفت و شكر كرد و آن را يادگاري از مرگ خود 
براي قوم باقي گذاشت؛ تا هرگاه نان را مي خوريم و از جام مي نوشيم مرگ او را به 



در تمام مدت سلوك ما او از ما مي خواهد كه او . وريم تا هنگامي كه او بازگرددياد آ
 هنگامي كه براي ما "شب تيره و خيانت"را در خاطر داشته باشيم تا او را در آن 

     .                                                                                     قرباني شد به ياد آوريم

  پايان مي يابد، كه به طور كلي دو موضوع را "قوانين فصح"اين باب با 
هيچ بيگانه ازآن "اول اينكه كساني كه در آن شركت مي جويند ،. شامل مي شود

نزيل و مزدور آن . و اما هر غالم زر خريد ، او را ختنه كن و پس آن را بخورد. نخورد
و اگر . ماعت بني اسرائيل آنرا نگاه بدارندتمامي ج"و باز مي خوانيم .  "را نخورند

غريبي نزد تو نزيل شود و بخواهد فصح را براي خداوند مرعي بدارد، تمامي 
ذكورانش مختون شوند و بعد از آن نزديك آمده، آن را نگاه دارد و مانند بومي زمين 

بقه پس سه ط). 48و 47و 45 ــ 43آيات ( "خواهد بود؛ و اما نامختون از آن نخورد
) 3غالمان زر خريد و ) 2اسرائيليان ، ) 1. بودند كه بايد فصح را نگاه مي داشتند

بنابراين تنها . اما شرط شركت همه آنها ختنه بود. غريبي كه نزد آنها نزيل شده باشد
مراجعه (اين گروه از افراد مي توانستند عهدي را كه خدا با ابراهيم بسته بود بجا آرند 

، و در چارچوب اين عهد بود كه اكنون خدا آنها را از )14ــ 9: 17كنيد به پيدايش 
ختنه نماديست از مردن .  زمين مصر بيرون مي آورد و آنها را قوم خود مي خواند 

نسبت به جسم ، و نمونه مقابل آن  در مرگ مسيح ديده مي شود ، به همين سبب 
ايد ، به ختنه ناساخته و در وي مختون شده ": پولس به كولسيان چنين مي نويسد 

و با وي در تعميد . به دست يعني بيرون كردن بدن جسماني، بوسيله اختنان مسيح
مدفون گشتيد كه در آن هم برخيزانيده شديد  به ايمان بر عمل خدا كه او را از 

و گرنه تمام اين طبقات مشخص كه ). 12ــ 11: 2كولسيان  ("مردگان  برخيزانيد
مي توانستند از فيض اين جشن بهره مند شوند ــ جشني كه در عهد شريك شدند ن

و تدبيري كه . تمام معنا و مفهوم آن از خون ريخته شده بره فصح مايه مي گرفت
همانگونه . براي اين دو گروه انديشيده شده بود بسيار جذاب و جالب توجه است
اما دو . جويندگفته شد اگر اسرائيليها ختنه مي شدند اجازه داشتند در فصح شركت 

گروه ديگر نيز وجود داشت ، غالم زر خريد در صورت ختنه شدن مي توانست در 
بايد در خاطر داشت كه اين جشن از . جشن شركت كند اما مزدور نمي توانست

به همين سبب غالم زر خريد جزئي از خانواده . ماهيت ايلواري برخوردار بود



يخته شده بود، و در اين روايت عضوي محسوب مي شد، جزئي كه در خانواده در آم
اما يك مزدور از چنين مقام و جايگاهي برخوردار نبود . از خانواده محسوب شده است

 ، "غريبي كه نزد تو نزيل شود"در . ، به همين علت در اين مجموعه نمي گنجيد
وعده عطاي فيض به غير يهوديان داده شده است، وعده اي كه هنگامي تحقق مي 

.                                                                                                                                ه ديوار جدايي از هم بگسلد و پيام انجيل به تمام دنيا بشارت داده شوديابد ك

ه شده سپس در آخر شاهد هستيم كه براي بره نيز تداركي جداگانه انديشيد
چيزي از گوشتش از خانه بيرون مبر و استخواني از ": در يك خانه خورده شود. است

اگر اين فرمان ناديده انگاشته شود چه مفهوم نماديني ). 46آيه  ("آن شكسته نشود
كه در آن است و چه  معناي اجتماعي آن ، مفهوم اتحاد خانه يا اسرائيل بي معنا 

و بره فصح تنها براي كساني بود كه تحت پوشش خون بر خانه بود . خواهد بود
خون بره فصح بودند ــ و نه شخصي ديگرــ به همين سبب نبايد از خانه بيرون 

و . شرط اجتناب ناپذير براي خوردن بره قرباني، خون پاشيده شده بود. برده شوند
ين به هم. زيرا كه بره نمونه اي از مسيح بود. استخواني هم نبايد شكسته مي شد

: زيرا اين واقع شد تا كتاب تمام شود كه مي گويد": علت يوحنا چنين مي گويد
پس از اين عبارات مبرهن ).  36: 19يوحنا  ("استخواني از اوشكسته نخواهد شد

است كه روح القدس ر بره فصح مسيح را مد نظر داشته است ؛ و هرگاه كه در با 
ن مسيح در آن بسيار مايه بركت فكر روح القدس اين روايت را مي خوانيم ديد

باشد كه او چشمان مان را مسح بيشتر عطا كند، تا به هنگام خواندن .  ماست
 . كالمش فقط مسيح در برابر چشمانمان قرار گيرد



  فصل هفتمفصل هفتم

  انتظارات خدا از بني اسرائيلانتظارات خدا از بني اسرائيل
  1313خروج خروج 

روايت خروج از مصر عواقب مسلمي را به جاي مي گذارد ــ وظايفي براي 
زيرا اگرچه .  اسرائيل ــ عواقبي كه همه ريشه در نجات آنها از زمين مصر دارندبني

آنها هنوز در سرزمين مصر هستند، اما با اينحال آموزه باب بر اساس خروج آنها از 
اگر . مصر تدوين گرديده است، و در واقع پيش بيني يي است از اقامت آنها در كنعان

رد عمل مي شود، پس مسلماً انتظاراتي از آنها خدا با فيض خود براي قوم خود وا
از اين رو در رساله به قرنتيان . خواهد داشت، و اين انتظارات در اينجا بيا شده است

: 6اول قرنتيان  (" از آن خود نيستيد ، زيرا كه به قيمتي خريده شديد"مي خوانيم ،
: ي مي گويدو بنا بر همين اصل است كه خداوند در اينجا به موس).  20و 19
هرنخست زاده اي را كه رحم را بگشايد، در ميان بني اسرائيل خواه از انسان خواه "

اما در باب اين موضوع ، مسأله ). 1آيه ("از بهايم، تقديس نما، او ازآن من است
در باب پيشين ديديم كه عيد نان فطير درست پس از پاشيده . ديگري بيان مي شود

ف از اين امر آن بود كه  مشخص سازد كه اين دو ــ هد. شدن خون واقع مي شود
تحت پوشش خون در آمدن و التزام به يك زندگي مقدس ــ هيچگاه از هم جدا 

اكنون نيز شاهد هستيم كه اين موضوع در كنار فرامين برگزاري مراسم . نيستند
                           .     و در پرتو تقديس نخست زادگان بيان مي شود) 5آيه(ورود به زمين كنعان 

اين روز روز را كه از مصر از خانه غالمي بيرون ": و موسي به قوم گفت« 
آمديد ، ياد داريد ، زيرا خداوند شما را به قوت دست از آنجا بيرون آورد، پس نان 

و هنگامي كه خداوند تو را به . اين روز، در ماه ابيب بيرون آمديد. خمير خورده نشود
عانيان و حويان و يبوسيان داخل كند ، كه با پدران تو قسم خورد كه آن را زمين كن

به تو بدهد، زميني كه به شير و شهد جاري است، آنگاه اين عبادت را در اين ماه بجا 
هفت روز نان . هفت روز نان فطير بخور، و در روز هفتمين عيد خداوند است. بياور

نزد تو ديده نشود، و خمير مايه نزد تو در فطير خورده شود، و هيچ چيز خمير شده 



اين است به سبب : و در آن روز پسر خود را خبر داده، بگو. تمام حدودت پيدا نشود
و اين براي تو عالمتي بر . آنچه خداوند به من كرد، وقتي كه از مصر بيرون آمدم

 دستت خواهد بود و تذكره اي در ميان دو چشمت، تا شريعت خداوند در دهانت
و اين فريضه را در . زيرا خداوند تو را به دست قوي از مصر بيرون آورد. باشد

.                                                                                                    »موسمش سال به سال نگاه دار

انكه براي تو و و هنگامي كه خداوند تو را به زمين كنعانيان در آورد، چن« 
پدانت قسم خورد ، و آن را به تو بخشد، آنگاه هرچه رحم گشايد، آن را براي خدا 
جدا بساز، و هرنخست زاده اي  از بچه هاي بهايم كه از آن توست، نرينه ها از آن 

و هر نخست زاده االغ را به بره اي فديه بده، و اگر فديه ندهي . خداوند باشد
و در زمان آينده .  نخست زاده انسان را از پسرانت فديه بدهگردنش را بشكن ، و هر

چون پسرت از تو سئواك كرده گويد كه اين چيست، او را بگو يهوه ما را به قوت 
و چون فرعون از رها كردن ما دل خود را . دست از مصر ، از خانه غالمي بيرون آورد

از نخست زاده سخت ساخت، واقع شد كه خداوند جميع نخست زادگان مصر را 
بنابراين من همه نرينه ها را كه رحم گشايند ، . انسان تا نخست زاده بهايم كشت

. براي خداوند ذبح مي كنم، ليكن هر نخست زاده اي از پسران خود را فديه مي دهم
و اين عالمتي بر دستت و عصا به اي در ميان چشمان تو خواهد بود، زيرا خداوند ما 

).                                                                     16 ــ 3آيات (» ون آوردبقوت دست از مصر بير

دو يا سه مطلب بايد به عيد نان فطير افزود تا برجزئياتي كه در اينجا اضافه 
اين جشن بايد همواره به ياد دو چيز برگزار . شده است احاطه بيشتري حاصل نماييم

اين روز را كه از مصر از خانه غالمي بيرون ".  ياد روزرهايي آنهااول ، به. مي شد
خداوند مي خواهد كه قومش هميشه روز رهاييش را به ياد ). 3آيه ("آمديد ياد داريد

داشته باشد، روزي كه از ظلمت خارج شده و وارد نور شد، روزي كه از يوغ داوري 
دوم ، آنها نبايد منشأ رهايي . ندآزاد شده و در مسيح  مورد لطف خداوند قرار گرفت

 " زيرا خداوند آنها را به قوت دست از آنجا بيرون آورد". خود را فراموش مي كردند
هيچ دستي نبود كه قادر باشد غل و زنجير را از . آنها فقط  مديون او بودند).  3آيه(

ر مصون نگه دستان آنها پاره كند، دشمنان آنها را درهم كوبد، آنها را از دست ويرانگ



از اين روست كه . تنها او مي توانست آنها را از دست دشمنان برهاند. داشته و برهاند
روح خداوند بر من است ، زيرا مرا مسح كرد تا "مسيح اين عبارات را مي خواند، 

فقيران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شكسته دالن را شفا بخشم و اسيران را به 
به بينايي موعظه كنم و تا كوبيدگان را آزاد سازم؛ و از سال رستگاري و كوران را 

پس بسيار مهم است كه بدانيم، ). 19 و18: 4لوقا  ("پسنديده خدا موعظه كنم
بالفاصله پس از ياد آوري اين موضوع به قوم ، اين عبارت نيز افزوده مي شود كه، 

مي كند، به خاطر اگر خداوند براي قوم خود عمل  . "پس نان خمير خورده نشود"
اين است كه آنها را از شرارت رهايي داده و قوم خاصي را براي خود تطهير سازد 

از آنجاييكه خدا قدوس است، در نجات يافتگان خود و در طول تمام ). 2:14تيطس (
نبايد هيچ خميري در مسكن هاي . قدوسيت را مي جويد) هفت روز( زندگي آنها 

ين بلكه پدر وظيفه داشت در هر عيد  مفهوم عيد را براي نه تنها ا. ايشان ديده شود
او مسئول فرزندانش بود، و بايد به دقت براي آنها توضيح مي . پسرش بازگو نمايد

اين امر با نجاتي كه در آن ساكن بودند . داد كه چرا نبايد خمير مايه مصرف شود
ند به من كرد، اين است سبب آنچه خداو": او بايد چنين مي گفت. مغايرت داشت

آيات ( و غيره "وقتي از مصر بيرون آمدم و اين براي تو عالمتي در دست خواهد بود
راز آن در جدايي از شرارت و جدايي براي . ؛ تا شريعت خداوند در دهانش باشد) 9و8

به چه چيز مرد جوان راه خود را پاك مي سازد؟ به نگاه داشتنش موافق ". خدا است
 " را در دل خود مخفي نگاه داشتم كه مبادا به تو گناه ورزمكالم تو. "كالم تو

بدين سبب است كه اكنون ايمانداران مي توانند با شنيدن و ).  11و 9: 119مزمور (
.                                                                       اطاعت از كالم خدا جشن نان فطير را در راستي نگاه دارند

وقف و . سپس احكامي  به جهت تقديس نخست زادگان ذكر شده است
تقديس نيز بايد ويژگي يك فرد نجات يافته را رقم بزند، اين امر هميشه ثمره 
جدايي واقعي بوده است و به همين سبب جشن نان فطير بر تقديس نخست زادگان 

در گام نخست بايد موارد خاص اين حكم را كه مربوط به همه است  . تمقدم اس
هرنخست زاده االغ را به بره اي فديه بده و اگر فديه ندهي ". رابررسي نماييم

ارتباط ). 13آيه  ("گردنش را بشكن و هر نخست زاده انسان را از پسرانت فديه بده
جه است و فديه دادن براي هر نخست زاده االغ با نخست زاده انسان بسيار جالب تو



نكته ديگري نيز هست وآن اينكه بايد .  دو جذابيت موضوع را دو چندان كرده است
براي نخست زاده االغ بره اي فديه مي شد ؛ و نخست زاده اسرائيل بايد در شب 

اين را نيز بيافزاييم كه ، اگر براي االغي عمل فديه انجام . فصح به برهاي فديه شود
همان عملي كه اسرائيل به هنگام نابودي مصريان انجام .  بايد نابود مي شدنمي شد

پس از اين موضوع چه مي آموزيم؟ . داد ، و اين تشابه در مفهوم بسيار كامل است
مي آموزيم هنگامي كه انسان به اين دنيا مي آيد و ضعيتش با االغ چندان تفاوتي 

مگر به بره اي فديه . به نابودي هستندندارد ؛ زيرا هر دو ناپاك بوده ، و محكوم 
آيا مثالي خوارتر و زبون تر از اين يافت مي شود كه غرور انسان را . شده نجات يابند

جريحه دار نمايد ؟  بگذاريد كسي كه به خود و تواناييهاي عقالني خود مباهات مي 
ز تر از اين نمي توان تشبيهي تحقير آمي. ورزد ، بداند كه نظر خدا راجع به او چيست

زيرا . يافت ، و حتي اكنون نيز هر ايماندار اين تشبيه را يك حقيقت الهي ميداند
طبيعت ما چنين بود ــ گم شده و ناتوان ــ و اگر در غناي فيض خدا توسط بره 

از سويي ديگر منت نهادن  . نجات حاصل نمي كرديم ، مطمئناً مجازات مي شديم
ن ، چقدر عظمت فيض خدا را بر ما روشن مي براي آزادي از وضعيت گذشته ما

سازد، هنگامي كه در آن وضعيت ما را مالقات مي كند و ما را نزد خود مي برد، تا 
اگر قادر بوديم با . به ابد با بره اي كه نجات ما را فراهم كرده است ، مي پيونديم

تري به ذات طبيعي خود مانع از سقوط اخالقي خود شويم ، پس فيض او مقام واال
تا به صورت ": ما مي بخشيد؛ زيرا كه مشيت الهي براي ما اين بوده است كه 

).                                    8:9روميان  ("پسرش متشكل شويم تا او نخست زاده از برادران بسيار باشد

. بسيار جالب است چارچوبي كه خدا در آن نخست زاده را مي خواهد بدانيم
ست كه اين موضوع با هالكت نخست زادگان زمين مصر ارتباط دارد پر واضح ا

همانگونه كه ديديم ، اسرائيل فقط به خاطر ريخته شدن خون بره قرباني ). 15آيه(
بنابراين اين عمل طبق . به خاطر مرگ ديگري ــ از آن شب هراسناك رهايي يافت

باب بر اين حقيقت بنا اصل جايگزيني انجام شده ؛ و در واقع خواسته خدا در اين 
اگر خدا نخست زادگان را به خاطر بره فصح رهانيد پس از انها انتظار . شده است

ما به كسي تعلق داريم كه ما را نجات . اكنون نيز چنين است. دارد كه از آن او باشند
او براي . داده است زيرا او بجاي ما بار گناهانمان را متحمل شده بر صليب كشيد



د تا آناني كه زنده اند، از اين به بعد براي خويشتن زيست نكنند بلكه همه ما مر
پس شايسته است كه ). 15: 5دوم قرنتيان (براي او كه براي ايشان مرد و برخاست 

دايماً از خود بپرسيم كه آيا انتظار او را از خود مي دانيم ــ خواسته او از ما و از آنچه 
؛ زيرا بدين )16 ــ 14آيات ( به پسر منعكس نمايد كه داريم؟ پدر بايد اين حقيقت را

وسيله او نيز به مانند پدر نسبت به خواسته خدا آگاه مي شود ــ تا هر دوي آنها در 
لحظه بسيار عظيمي است . مقام نجات يافتگان به نجات دهنده خود خدمت نمايند

اينكه افراد . داندهنگامي كه يك ايماندار خود و خانواده اش را متعلق به خداوند مي 
خانواده شخصاً اين خواسته ها  را بپذيرند موضوع ديگري است ، و نمي توان بسيار 
اصرار نمود كه نجاتي غير از ايمان فردي وجود ندارد ؛ اما لحظه باشكوهي است 
. هنگامي كه سر يك خانه دايماً به ياد آورد كه او و خانواده اش از آن خداوند هستند

كت خدا قادر خواهد بود تا فرزندان خود را با رهنمودها و اندرزهاي سپس او با بر
خداوند پرورش دهد ، تا آنها را براي خداوند تربيت نموده ، زير دستان خداوند باشند، 
تا فرزندان اين حقيقت را دريابند كه آنها تحت نظارت والدين كه نماينده اقتدار 

كه ايمانداران از بازگو كردن خواسته هاي خدا بنابراين نگذاريد . خداوندند قرار دارند
.                                                                                        به فرزندان خود خسته خاطر شوند

                                .                                                            حال اين روايت از سر گرفته شده است

و واقع شد كه چون فرعون قوم را رها كرده بود ، خدا ايشان را از راه « 
مبادا چون قوم ": زيرا خدا گفت. فلسطين رهبري نكرد ، هرچند آن نزديكتر بود

اما خدا قوم را از راه صحراي قلزم . "جنگ بينند ، پشيمان شوند و به مصر برگردند
و موسي . پس بني اسرائيل مسلح شده، از زمين مصر برآمدند. يددور گردان

استخوانهاي يوسف را با خود برداشت، زيرا كه او بني اسرائيل را قسم سخت داده، 
هر آينه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوانهاي مرا از اينجا با خود ":گفته بود

و خداوند در . نار صحرا اردو زدندو از سكوت كوچ كرده ، در ايتام به ك. "خواهيد برد
روز ، پيش روي قوم در ستون ابر مي رفت تا راه را به ايشان داللت كند، و شبانگاه 

و ستون ابر را در . در ستون آتش ، تا ايشان را روشنايي بخشد، و روز و شب راه روند
                                                                                                     ).   22 ــ 17آيات (» روز و ستون آتش را در شب، از پيش روي قوم بر نداشت



اولين موضوعي كه در اين قسمت از باب به آن بر مي خوريم اين است كه 
اگر او قوم خود را به سوي . خدا برتي قوم خود راهي را در بيابان انتخاب مي كند

ي سازد، مسئوليت آنها را متقبل مي شود، او از آنها چيزي نمي بيابان رهسپار م
عالوه بر اين به محبتي كه او در انتخاب اين راه از . خواهد جز اطاعت از كالمش

ايشان را از راه فلسطين رهبري نكرد ، هرچند "او. خود نشان مي دهد توجه نماييد
بينند ، پشيمان شوند و به مبادا چون قوم جنگ ": زيرا خدا گفت. "آن نزديكتر بود
اين موضوع تصوير زيبايي از دلسوزي خدا را نشان مي دهد ــ و . "مصر برگردند

آشكار مي سازد كه چگونه او با تمام ضعف و سستي و ترس قوم ، وارد عمل شده و 
درست است كه او براي آنها اهداف ديگري داشت ؛ اما . با آنها همدردي مي كند

نستن اين مطلب بسيار خوشايند است كه خدا راهي خاص را فراسوي احساسات دا
.  براي آنها برگزيد تا بدون توجه به وضعيتي كه داشتند ، آنها را هدايت كند

چنانچه پدر بر فرزندان خود رئوف است ، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت "
: 103مزمور  ("تيمه ما خاك هسمي نمايد زيرا جبّلت ما را مي داند و ياد مي دارد ك

                                                                                        ). 14و13
 "بني اسرائيل مسلح شده ، از زمين مصر برآمدند "بحث بر سر عبارت

، بسيار داغ بوده است ــ چرا كه در لغت الزاماً به معناي مسلح شدن براي ) 18آيه (
اما چنين تفسيري اشتباه است، چراكه به نظر نمي آيد اين واژه در اينجا . استجنگ 

چيزي جز نظم و ترتيب براي راه پيمايي را مد نظر داشته باشد، چرا كه حركت چنين 
.                                                                       خيل عظيمي خود مسترلزم نظم و ترتيب است

پس از عباراتي در باره شيوه راهپيمايي قوم ، اشاره اي به استخوانهاي يوسف 
اگر به بازگرديم به بستر مرگ يوسف در . اين موضوع بسيار زيباست. شده است
خواهد نمود، و هر آينه خدا از شما تفقد ":  چنين مي خوانيم 25: 50پيدايش 

در رساله به عبرانيان ارزيابي خدا از اين . "استخوانهاي مرا از اينجا خواهيد برداشت
به ايمان يوسف در حين وفات خود از خروج بني اسرائيل ".عمل ثبت شده است

پس اين ). 22: 11عبرانيان  ("اخبار نمود و درباره استخوانهاي خدا وصيت نمود
 موسي را آماده سازد كه در شب فصح تدارك عزيمت موضوع آنقدر كافي بود تا

با مراقبت از استخوانهاي يوسف چه سودي عايد او مي شد؟ . جمعيت كثيري را ببيند



او ايمان داشت ، پس گفت و بر . زيرا يوسف بني اسرائيل را به خدا قسم داده بود
انسان عامي در واقع در نظر يك . خدا اعتماد كرد زيرا ممكن نبود كه شرمسار شود

احتمال اينكه اين رخداد به وقوع بپيوندد كم بود، اينكه پس از مرگ يوسف، قوم 
اما اين قديس بر وعده خدا اعتماد و اطمينان كرد پس با اعتماد . مصر را ترك نمايند

زيرا (سالهل گذشت ــ تقريباً چهارصد سال . "درباره استخوانهاي خود وصيت نمود"
ــو خدا ) 41 :12ارصد و سي سال در مصر بودند ــ خروج بني اسرائيل جمعاً چه

قوم خود را مالقات نمود و آن وصيت را به ياد آورد، به طوريكه استخوانهاي آن 
مطمئناً اين موضوع نمونه ايست . پارتريارخ نيز در خروج بني اسرائيل همراه آنان بود

.                                                                                                   در نظر اواز وفاداري خدا، و همچنين با ارزش بودن ايمان خادم خود 

از سكوت ". اولين مكان اردو زدن آنها را ذكر مي نمايد) بيستم(آيه بعدي 
آنها از رعمسيس شروع كرده بودند . "كوچ كرده در ايتام به كنار صحرا اردو زدند

. ، سپس به سكوت آمدند ــ همانگونه كه در اينجا توصيف شده است)12:37وجخر(
همه اين مكانها در مصر بودند، گرچه تحقيقات و مطالعه در باب اين موضوع بسيار 
بوده، اما به سختي مي توان هويت اين مكانها را حتي به حدس و فرضيات تعميم 

او كه راه . ا را هدايت مي كردآنچه كه مهم است اين است كه خدا حركت آنه. داد
آنها را انتخاب كرده بود، آنها را در اين وادي هدايت مي كرد ودر روز درستون ابر و 

او اين حضور محبت آميز . در شب در ستون آتش پيش روي ايشان حركت مي كرد
ستون ابر و آتش . خود را مادامي كه قوم در بيابان بودند هيچگاه ار آنها دريغ نداشت

او كه آنها را . ويري از حقيقت است، زيرا خداوند هميشه راهنماي قوم خود استتص
از مصر به بيرون هدايت نمود هميشه در راهي كه بدا گام نهاده بودند پيش روي 

مرا پيروي " ، بلكه كالمش هميشه اين بود "برويد"او هيچگاه نگفت . ايشان بود
). 21: 2اول پطرس (ي او را دنبال كنيم او نمونهاي براي ما گذاشته تا قدمها. "نما

كامالً درست است كه ما راهنمايي ). 14:6يوحنا (او خود راه و حقيقت و حيات است 
كه بتوان به چشم آن را ديد پيش رو نداريم ، اما حضور او در نظر چشمان روحاني 

. ستكمتر از حضور فيزيكي او در ميان بني اسرائيل نبوده و قابل تمييز و قطعي ا
).                                                                               105: 119مزمور (كالم او براي پايهاي ما چراغ و براي راه هاي ما نور است 



جالب است كه بدانيم در مصر و يا در آن سرزمين خداوند قوم را چنين 
ابان  خدا راه را مشخص مي كند حقيقت اين موضوع كه تنها در بي. هدايت نمي كند

و تنها به خاطر رحمت و لطف الهي است كه . بسيار مهمي رابر ما روشن مي سازد
خدا هدايت و رهبري وقم را بر عهده مي گيرد ــ مسيري را كه در آن بايد حركت 
كنن به آنها نشان مي دهد ــ كه كجا بايد استراحت نمايند، و چه وقت بايد حركت 

ند ،  كاري را به عهده آنها نگذاشت بلكه ، او خود متحمل آنها شد، تنهاالزم  نماي
خوشا بحال قومي كه چنين . بود كه چشمانشان بسوي راهنمايشان ثابت بماند

هدايت مي شوند، و كساني كه مشتاق پيروي هستند، مي توانند با فيض او اعالم 
    :                                     نمايند 

   ز توســــــت ما را رهبري     "

  " ز ماست تو را پــــــيروي
  



  فصل هشتم فصل هشتم 

  خدا، رهاننده قوم خودخدا، رهاننده قوم خود
    1414خروج خروج 

 همچون يك داور ظاهر مي شود، زيرا هرگاه كه مسأله 12خدا در باب 
مطرح شد، قدوسيت ذات او ايجاب مي كند كه عادالنه با گناه برخور نمايد ــ 

 گناه قوم بر ضد آنها بود، اگرچه او با تدبير دلسوزانه خود و با بنابراين خدا به خاطر
اما در اين باب آن . هدايت قوم توسط خون بره خواسته هاي خود را برآورده ساخت

. كسي كه به خاطر گناه قوم خود بر ضد آنها بود اكنون به خاطر خون با آنها است
وني كه ريخته شد رضايت عدالت او، حقيقت او، عظمت او و هر چه كه بود با خ

 مهيا شده بود ، كفاره اي كه شالوده آن تقبل گناه كساني 1كفاره اي. حاصل نمود
در نتيجه او در اينجا در مقام يك . بود كه تحت پوشش خون آن قرار گرفته بودند

در طول تاريخ بين اين دو ويژگي فاصله .  نجات دهنده ــ رهاننده ظاهر مي شود
و در شب فصح يك داور و قاضي بود و در درياي سرخ يك ا. اي وجود داشت

هنگامي كه . رهاننده، و چنين ترتيبي در مورد غالب جانهاي بيدار حاكم است
شخص پيش از هر چيز گناهكار است و فقط روح خدا مي تواند او را نجات دهد، 

شخص اما هنگامي كه . خدا به خاطر گناه وي در مقام يك داور در او ظاهر مي شود
با ايمان در مي يابد كه خون مسيح انتظارات خدا از ما را برآورده و ما را از گناه پاك 
ساخته، وجدان او اطمينان مي يابد ، و پي خواهد برد كه خود خدا با اوست و اثبات 

اين دو مرحله به وضوح در روميان . آن را در قيام خداوند عيسي از مردگان مي بيند
 ايمان به خون و باور عيسي است 3پس درروميان باب .  مشخص شده است4 و 3
و تا ). 24آيه (  ايمان به  خداست  4در حاليكه در روميان باب ) 26 و 25آيات (

اما اگر چه اين دو . هنگامي كه مرحله دوم نرسيده باشد صلح و آشتي در كار نيست
                                                

 بايد در خاطر داشته باشيم كه سخن از ارزش نونه "كفاره" هنگامي كه مي گوييم  1
( كفاره درست با پاشيدن خون بر تخت رحمت انجام مي شد .شناختي آن است

  ).     25: 3 و روميان 14: 16مقايسه كنيد با الويان 



ا موضوعاتي موضوع در طول تاريخ بني اسرائيل و به طور كلي در تجارب انسانه
. مجزا بوده اند ، اما نبايد فراموش كرد كه اين دو جزء يك كل را تشكيل مي دادند

از اين رو با توجه به اين موضوع در حاليكه درياي سرخ به طرز بسيار بارزي عواقب 
تجلي قدرت خدا را از يك سو در نجات قوم خود و از سويي ديگر در انهدام فرعون 

ظهور مي رساند، اما بايد گفت همه اينها ثمره خون ريخته و لشكريانش به منعسه 
به . خون  شالوده تمام اعمال بعدي خدا براي اسرائيل است. شده در شب فصح است

همين سبب گرچه كامالً صحيح است كه تا هنگامي كه از درياي سرخ عبوري واقع 
ر عميق تري نشده بود نجات نيز شناخته نشده بود، اما ريختن خون خود كار بسيا

بود، زيرا آن عمل بود كه خدا را در مورد مسأله گناه قوم جالل داد و او را قادر 
تنها .  ساخت تا مطابق با ويژگي هاي ذات خود براي رهايي كامل آنها گام بر دارد 

به خاطر وجه تمايز بين اين دو موضوع و از سويي ديگر ياد آوري  ارتباط آنها است 
به خاطر داشته باشيد كه كليد تفسير آن را در . توان درك نموداين باب را مي كه 

دست خواهيم داشت و خواهيم ديد كه هر واقعه اي كه ثبت شده است همه به 
  .                     همين موضوعي كه شرح آن از نظرتان گذشت ارتباط مي يابد

رگرديده ، به بني اسرائيل بگو كه ب": و خداوند موسي را خطاب كرده گفت« 
و در مقابل بعل صفون ، در برابر . برابر فم الحيروت در ميان مجدل و دريا اردو زنند

فرعون درباره بني اسرائيل خواهد گفت در زمين گرفتار . آن به كنار دريا اردو زنيد 
و دل فرعون را سخت گردانم تا . شده اند ، و صحرا آنها را محصور كرده است

و در فرعون و تمامي لشكرش جالل خود را جلوه دهم، تا ايشان را تعاقب كند، 
).                                                                                                                                       4ــ 1آيات (» پس چنين كردند. مصريان بدانند كه من يهوه هستم 

 كه خدا انجام داد اين بود كه تا آنجايي كه به فكر انساني خطور اولين كاري
مي كرد قوم خود را در وضعيتي كامالً نا ايد كننده قرار دهد ــ او آنها را در كنا دريا 
مستقر ساخت و اطراف آنها همه بيابان بود ، آنها را در وضعيتي قرار داد تا اگر 

 نيز اين بود، از نظر منطق انساني هيچ فرعون آنها را تعقيب نمايد ، كه هدف او
اين كار بدين منظور بود كه فرعون وسوسه شود . راهي براي فرار وجود نداشته باشد

. تا بني اسرائيل را نابود گرداند و بني اسرائيل را به طور كامل به خود وابسته گرداند



اعتراف نمايند كه اين دو واقع شد تا مصريان بدانند كه او خداوند است و اسرائيليان 
.                                                            او نجات آنها است و اين در روايت مقابل ما ثبت شده است

و به پادشاه مصر گفته شد كه قوم فرار كردند ، و دل فرعون و بندگانش « 
يل را از بندگي بر قوم متغيير شد ، پس گفتند اين چيست كه كرديم كه بني اسرائ

خود رهايي داديم؟ پس ارابه خود را بياراست و قوم خود را با خود برداشت ، و 
ششصد ارابه برگزيده برداشت ، و همه ارابه هاي مصر را و همه سرداران را بر جميع 

و خداوند دل فرعون ، پادشاه مصر را سخت ساخت تا بني اسرائيل را تعاقب . آنها
و مصريان با تمام اسبان و ارابه هاي . ه دست بلند بيرون رفتندو بني اسرائيل ب. كرد

فرعون و سوارانش و لشكرش در عقب ايشان تاخته بديشان در رسيدند، وقتي كه به 
).                                              9 ــ 5آيات (» كنا دريا نزد فم الحيروت برابر بعل صفون فرود آمده بودند

اگر ! عون چه مكاشفه قابل توجهي از دل انسان به دست مي دهدنمونه فر
چه خداوند در داوريهاي بعدي اهداف خود را فش ساخت ، و پس از مدتي شيون و 
اندوه را تمام خانه هاي مصري حاكم ساخت ، ليكن پادشاه و خدمتكارانش پس از 

ت از رها كردن بني تحمل ضربه اي كه بر آنان وارد آمد و آنها را غرق در اندوه ساخ
اسرائيل بازنگشتند و به خود جرأت داده آنها را تعاقب نمود تا به اسارت خود باز 

مصريان با تمام اسبان و ارابه هاي فرعون "پش به تعقيب آنها پرداختند و  . گرداند
و سواران و لشكرش در عقب ايشان تاخته بديشان در رسيدند وقتي كه به كنار دريا 

 همانگونه كه توضيح داده شد ".روت ، برابر بعل صفون فرود آمده بودندنزد فم الحي
در نظر فرعون و مردمانش تقبل چنين وضعيتي و . اين موضوع را خداوند تدارك ديد

بر جاي گذاشتن چنين شهادتي بسيار ابلهانه مي نمود و حماقت انساني آنها را 
 از اينكه نبردي سهل در پس آنها با اطمينان. هدايت مي كرد و نه حكمت الهي
زيرا چه چيز مي توانست موجبات نجات گريزان . پيش خواهند داشت به پيش تاختند

آن هم همراه با زنان و كودكان را از چنگال آنها فراهم آورد؟ بر بني اسرائيل بي 
آنها تحت حفاظت خون بودند و ستون ابر آنها را هدايت . ايمان نيز چنين آشكار شد

 ، "اگر خدا با ماست كيست به ضد ما" مطمئناً مي توانستند بگويند كه مي كرد ، و
دريا در برابر آنها بود، فرعون و لشكر . اما آنچه كه چشم ميديد از ايمان قوي تر بود



در نظر چشمان طبيعي فرار غير ممكن و اسارت و . قدرتمند وي در پشت سر آنها
.                                                                                                                             آنها ايجاد شده بودو اين تأثيري بود كه بر ذهن . مرگ حتمي بود

و چون فرعون نزديك شد، بني اسرائيل چشمان خود را باال كرده ، ديدند « 
اسرائيل سخت بترسيدند ، و نزد پس بني . كه اينك مصريان از عقب ايشان مي آيند
 آيا در مصر قبر ها نبود كه ما را برداشته ":خداوند فرياد برآوردند، و به موسي گفتند

اي تا در صحرا بميريم؟ اين چيست كه به ما كردي كه ما را از مصر بيرون آوردي؟ 
مت آيا اين آن سخن نيست كه در مصر به تو گفتيم كه ما را بگذار تا مصريان را خد

 ــ 10آيات (» ".كنيم؟ زيرا كه مارا خدمت مصريان بهتر است از مردن در صحرا
12                                                                                                          .(  

هر واژهاي كه به زبان مي آوردند آبستن بي ايماني بود، زيرا كه بر طبق 
آنها بسيار ترسيدند كه مبادا در بيابان بميرند ، مي .  هايشان قضاوت مي كردندديده

دانستند كه چنين مي شود و اسارت و بردگي در مصر بسيار بهتر مرگي كه انتظار 
اشتباه آنها اين بود كه خدا را در محاسبات خود نمي آوردند . آنها را مي كشيد بود

ست ــ و مشكل آنها و مصريان همين موضوع زيرا هميشه نتيجه بي ايماني چنين ا
موسي ثابت قدم بود ايمان او متزلزل نبود و به همين دل آنها را ترغيب نموده ، . بود

  .                                                       بي ايماني آنها را نكوهش كرد

بينيد، كه امروز بايستيد و نجات خداوند را ب!  مترسيد ":موسي به قوم گفت« 
آن را براي شما خواهد كرد، زيرا مصريان را كه امروز ديديد تا به ابد ديگرنخواهيد 

 ).                                                                                             14 و13آيات (» خداوند براي شما جنگ خواهد كرد و شما خاموش باشيد. ديد

در حقيقت آن روز كاري بايد انجام مي شد كه قوم در آن نقشي نداشته 
زيرا بايد از دو چيز رهايي مي يافتند ــ از قدرت شيطان كه فرعون  و . باشند

لشكريانش نمايگر آن بودند، و مرگ و داور كه به طور نمادين در دريا نشان داده 
زيرا شيطان به خاطر گناه انسان بر او .  دو مسأله با هم ارتباط دارندو اين. شده است

كامالً صحيح است كه . مدعي شده است و مرگ را به عنوان داوري اِعمال مي كند
بني اسرائيل تحت پوشش خون بره فصح در آمده بودند، و بايد صلح كامل بر آنها 



خوني آنها را از ضربه داوري . اما آنها ارزش آن خون را نمي دانستند. حاكم مي شد
رهانيده بود، به عبارتي هنگاميكه خدا نخست زادگان مصري خانه هاي اسرائيل از 
آن ضربه رستند اما هنوز نياموخته بودند كه همان خون همه چيز را يرايشان تضمين 
مي كرد، رهايي از دست دشمنان ، هدايت در بيابان، و حتي رسيدن به ميراث 

سخت مي "مين سبب هنگامي كه فرعون در صحنه ظاهر مي شود به ه. موعود
خدا در ضعف و ترديد آنها به فريادشان رسيد .  "نزد خدا فرياد برمي آورد" و "ترسد

و با اين پيام توسط موسي به آنها ياد آوري كرد كه اين عمل اوست كه آنها را از 
آنها بايد از .  يده استزمين پادشاه مصر نجات داده  و از امواج درياي سرخ رهان

ترس خود رها شده و ايستاده نجات خداوند را مي نگريستند؛ زيرا دشمنانشان بايد تا 
به ابد از مقابل چشمانشان محو مي شدند، خداوند براي آنها مي جنگيد و خود بايد 

اين تنها يك ! چه حقيقت مباركي كه نجات از آن خداوند است. خاموش مي ماندند
چه بسيار . اما با اينحال ما در آموختن آن ترديد به دل راه مي دهيمحقيقت است 

اما نه چنين نيست ، . انسانهايي كه درگير اين فكر هستند كه بايد كاري انجام دهند
او كه بره فصح را مهيا ساخته است، بره اي كه خونش ما را از گناه پاك مي سازد، 

افزودن به آن .  كامل و انجام شده اوستنجات عمل.  تمام كارها را انجام خواهد داد
به هر طريقي كه باشد، چه با اعمال ما و چه با تالشهايمان فقط زيبايي و كامل 

خير ، هنگامي كه مسأله بر سر شيطان و مرگ . بودن كار او را خدشه دار مي نمايد
مي او ن. است انسان چه مي تواند بكند؟ انسان در برابر چنين دشمناني ناتوان است

تواند از آنها بگريزد و يا بر آنها غلبه نمايد، و به همين سببب ناگزير ــ اگر اين 
چقدر اين موضوع . درس را آموخته باشد ــ بايد بايستد ، و نجات خداوند را بنگرد

اگر به هنگام رويارويي با ! دل انسانهاي ترسو و مضطرب را خاموش مي گرداند
 پيام با ارزش شادي بي حد و حصري به شما مرگ هراسان گشتيد، بگذاريد اين

  .            "خداوند براي شما جنگ خواهد كرد و شما خاموشش باشيد": ببخشد

آيات بعدي به ما نشان مي دهد كه چگونه خداوند كالم خودش را تأييد مي 
  .                                              كند



 نزد من فرياد مي كني؟ بني اسرائيل را  چرا":و خداوند به موسي گفت « 
و اما تو عصاي خود را برافراز و دست خود را بر دريا دراز كرده، . بگو كه كوچ كنند

و اما من . آن را منشق كن، تا بني اسرائيل از ميان دريا بر خشكي راه سپر شوند
 و اينك ، دل مصريان را سخت مي سازم، تا از عقب ايشان بيايند، و از فرعون

و مصريان خواهند دانست . تمامي لشكر او و ارابه ها و سوارانش جالل خواهم يافت
» كه من يهوه هستم، وقتي كه از فرعون و ارابه هايش و سوارانش جالل يافته باشم

  ).                                                                         18 ــ 15آيات (

 " به پيش رويد" ، و فرمان حال "بايستيد"فرمان موسي، هيچ تناقضي بين 
به راستي كه آنها بايد مي دانستند كه قادر نيستند كاري انجام دهند ؛ . وجود ندارد

اما ايمان بايد كا را انجام شده مي پنداشت، و با شجاعت به سوي دريايي كه به نظر 
رگ  مغلوب  گشته بود، مرگ، و قدرت م. مانع پيش روي آنها بود پيش مي تاختند

ترتيب اين وقايع و تعليمي . نجات كامل شده بود، و بدين دليل بايد پيش مي رفتند
خداوند كار را به پايان مي . كه در آن مي توان يافت بسيار زيبا و جالب توجه است

رساند، و با پايان يافتن كار نجات راهي براي رهايي از قدرت موت شيطان به سوي 
به محض اينكه راه گشوده شد، بر ايماندار است كه بر آن راه گام .  شودپيش باز مي

نهاده و با جسارت به پيش رود، با اطمينان به كسي كه قبالً داور آنها بوده و حال 
و خداوند با فرمان ديگري كه به موسي مي دهد به مكاشفه . نجات دهنده آنهاست

ا را به قوم خود نشان خواهد داد ، تا او قدرت خود بر دري. اين حقيقت ادامه مي دهد
اما اين موضوع . ترس آنان را آرام كرده و آنها را از حفاظت و مراقبت اطمينان بخشد

هنگامي كه به بني اسرائيل فرمان پيش روي داده . بايد بسيار بيشتر شرح داده شود
ستانش مي شود، به موسي نيز فرمان داده مي شود كه عصاي خود را بر افرازد، و د

را بر دريا دراز كرده آن را منشق سازد، تا بني اسرائيل در ميان دريا بر خشكي عبور 
مصريان سرسختانه به تعقيب اسرائيل پرداختند و به راستي كه هالكت خود را . كنند

پس از . تعاقب نمودند، و خدا در نجات قوم و در نابودي دشمنان اسرائيل جالل يافت
.                                                                                                                      ايت نمود، به عمل خود ادامه مي دهداينكه خدا موسي را هد



و فرشته خدا كه پيش روي اسرائيل مي رفت، حركت كرده، از عقب ايشان « 
، در عقب ايشان بايستاد  و ميان اردوي خراميد، و ستون ابر پيش ايشان نقل كرده 

مصريان و اردوي اسرائيل آمده، از براي آنها ابر و تاريكي مي بود، و اينها را در شب 
پس موسي دست خود را بر . روشنايي مي داد كه تمامي شب نزديك يكديگر نيامدند

نيده، دريا دريا دراز كرد و خداوند دريا را به باد شرقي شديد ، تمامي آن شب برگردا
و بني اسرائيل در ميان دريا و بر خشكي مي . را خشك ساخت و آب منشق گرديد

 ». رفتند و آبها براي ايشان بر راست وچپ ، ديوار بود

و مصريان با تمامي اسبان و ارابه ها و سواران و فرعون از عقب ايشان « 
 بر اردوي مصريان در پاس سحري واقع شد كه خداوند. تاخته، به ميان دريا درآمدند

و چرخهاي ارابه . از ستون آتش و ابر نظر انداخت، و اردي مصريان را آشفته كرد
از حضور بني ": هاي ايشان را بيرون كرد، تا آنها به سنگيني برانند و مصريان گفتند

 »."زيرا خداوند براي ايشان با مصريان جنگ مي كند! اسرائيل بگريزيم

 دست خود را بر دريا دراز كن تا آبها بر ":و خداوند به موسي گفت « 
پس موسي دست خود را بر دريا . "مصريان برگردد، و بر ارابه ها و سواران ايشان

دراز كرد، و به وقت طلوع صبح ، دريا به جريا خود برگشت، و مصريان را در ميان 
ون را كه از و آبها برگشته ، عرابه ها و سواران و تمام لشكر فرع. دريا به زير انداخت

اما . عقب ايشان به دريا در آمده بودند ، پوشانيد ، كه يكي از ايشان هم باقي نماند
بني اسرائيل در ميان دريا به خشكي رفتند ، و آبها براي ايشان ديواري بود به طرف 

و در آن روز خداوند اسرائيل را از دست مصريان خالصي داد و . راست و طرف چپ
و اسرائيل آن كار عظيمي را كه خداوند .  به كنار دريا مرده ديدنداسرائيل مصريان را

به مصريان كرده بود ديدند، و قوم از خداوند ترسيدند، و به خداوند و به بنده او 
).                                                                                  31 ــ 19آيات(»   موسي ايمان آوردند

اول اينكه، . نكات گوناگوني در اين رهايي بسيار اعجاب آور مد نظر ما است
.  مي رفت"ميا اردوي مصريان و اردوي اسرائيل"فرشته خدا پيش روي اسرائيل 

زيرا در . نها قرار داشتچس خدا بين قوم به خون خريده شده و تعقيب كنندگان آ
شايد سپاهيان و . واقع ويژگيهاي خدا در آن لحظه در كمك به قوم خود نمايان بود



جنگجويان مصري اين وحشت همه گير را حقير مي شمارد، اما قوم تحت حفاظت 
قدرت برتر بودند و پيش از اينكه سپاهيان مصري به آنها برسند ، خدا خود بر 

، چه قوت و تسلي خاطري در اين حقيقت گرانبها نهفته آه . مصريان غلبه يافت
! است، كه خدا خود پشتيبان ناتواناني است كه تحت پوشش خون مسيح در آمده اند

شيطان تمام لشكريان را براي نبرد مي آرايد، و با نمايش قدرت خود در پي هراسان 
 ناديده انگاشت زيرا ساختن جان انسانها است، اما اين تهديدات و خود ستاييها را بايد

پس مهم نيست كه ما كه هستيم ، بلكه آنچه كه خدا . كه نبرد از آن خداوند است
آنچه كه به بني . پس بايد ديد كه او كه با ايماندار است با دشمن مي جند. است

حضور خدا براي . اسرائيل نور مي بخشيد براي فرعون و لشكريانش ابر و سياهي بود
ت، جز كساني كه گناهانشان با خون پر بهاي بره شسته شده همه هراس انگيز اس

تمامي شب نزديك "به همين سبب راه اردوي مصريان مسدود شده بود، و. است
پس هرگاه كه اين مكاشفه كه خدا با ماست به سادگي ). 20آيه  ("يكديگر بيامدند

رس آشكار هنگامي كه اليشع ت. بر ما آشكار مي شود، نبايد ترسي به دل راه دهيم
مترس زيرا آناني كه با مايند از آناني كه با ايشانند ": غالم خود را ديد چنين گفت

 و سپس آنگاه كه با دعاي نبي چشمان مرد جوان گشوده شد ديد كه اينك "بيشترند
 15: 6دوم پادشاهان  ("كوه هاي اطراف اليشع از سواران و اربه هاي آتش پر است

د باز هم تكرار كنيم كه اساس و مبناي اينكه خدا با ماست با اينحال بگذاري). 17ــ 
پس اين اولين موضوعيست كه در اينجا مي . فقط و فقط خون پر بهاي مسيح است

.                                                                      آموزيم ، اينكه خدا قوم خود را در برابر قدرت شيطان حفظ مي نمايد

موسي . دومين موضوع مورد مد نظر ما ، همانا منشق شدن درياي سرخ است
عصا نماد اقتدار ). 16آيه (عصاي خود را بلند كرد و دست خود را بر دريا دراز كرد

باد . خداوند است، و به همين سبب در برابر آبها قرار گرفت تا از جريان باز ايستند
.  تحت قدرت خداوند كه در عصا تجلي يافته بودشرقي يك وسيله بود، اما وسيله اي

او از يك سو آنها را در برابر . پس خدا در ميان مرگ راهي براي قوم خود باز كرد
قدرت شيطان محفوظ نگه داشت و از سويي ديگر با مرگ مصريان ، قوم خود را از 

ن سوي مفهوم نمادين درياي سرخ ، مرگ و قيام است، زيرا قوم از اي. مرگ رهانيد
مبرهن « :شخصي در اين باره چنين مي گويد. دريا به آنسوي ديگر عبور نمودند



است كه درياي سرخ به عنوان يك نماد اخالقي نمايانگر مرگ و قيام مسيح است، 
به طوريكه تأثيرگذاري واقعي آن در كاريست كه انجام مي دهد، در تأثير آن در 

 ديده مي شوند، در اينكه خدا در آن عمل رهايي توسط فديه، و در افرادي كه در آن
مي كند، اينكه آنها را از مرگي كه نتيجه گناهانشان است و از اين دنيا عبور مي 
دهد، و با مرگ ، رهايي را براي آنها به ارمغان مي آورد و اين همان راهيست كه 

 دو ويژگي اين. مسيح پيمود و هر آن تهديد افتادن در چنگال دشمن وجود دارد
. " درميان دريا بر خشكي مي رفتند"آنها . موضوع را به زيبايي روشن مي سازد

براي چه؟ زيرا ــ سخن از تعليم نمونه شناختي است ــ مسيح مرگ را تجربه نمود 
 و با مرگ خود ، تمام قدرت شيطان "بواسطت موت"او . تا قدرت ابليس را تباه سازد

 را كه قدرت مرگ را در دست داشت نابود او با موت  خود شيطان. را در هم كوبيد
ساخت، و آناني را كه از ترس موت ، تمام عمر خود گرفتار بندگي بودند، آزاد گردانيد 

بنابراين با مرگ مسيح تمام قدرت و نيروي مرگ تحليل ). 15و 14: 2عبرانيان (
.  دندرفت و نتيجه آن ، اين بود كه ايمانداران بر زمين خشك قدم نهاده عبور نمو

). 22آيه  (" آنهابراي ايشان بر رسات و چپ ديوار بود"عالوه بر اين مي بينيم كه 
دريايي كه ازآن مي ". نه تنها مرگ بر آنها قدرتي نداشت بلكه مدافع آنها شد

ترسيدند و به نظر آنها را در چنگال فرعون گرفتار مي ساخت، حال وسيله اي براي 
هايي آنها از مصر بود و بجاي اينكه دشمن آنها شود دريا راه ر. "نجات آنها مي شود

و همه اينها چه زيبا و مبارك در مرگ و قيام مسيح كامل شده . دوست آنها شد
نه تنها با خون ريخته شده از داوري مصون . است، هر ايمانداري بايد اين را بداند

ر بيرون آورده از هستيم ، بلكه مرگ و قيام مسيح و مرگ و قيام ما در او ما را از مص
اكنون ما از مرگ گذشته به حيات داخل . قدرت شيطان و مرگ خالصي مي دهد

گشته ايم، و كامالً از وضعيت كهنه خودبيرون آمده و در زمين جديد با مسيح ساكن 
حال بايد فراتر رفته و بگوييم كه چگونه اين نماد به طريق ديگر انجام . هستيم

هكار است، دوست ايماندار شده است، و موجبات مرگ كه دشمن گنا. شدني است
عبور ما را فراهم آورده، تا پيش از بازگشت خداوند به حضور ار دسترسي داشته 

.                                                                                                                                      باشيم



آنها با حدس و گمان هاي  . خرين موضوع مد نظر ما ، نابودي مصريان استآ
از عقب ايشان تاخته به ميان دريا آمدند، با تمامي اسبان و ارابه ها و "گستاخانه خود 
حتي ستون آتش مانع آنها نشد و با اعتماد واهي به قدرت خود به . "سواران فرعون

 و در پاس سحري واقع شد كه ". و مسلمپيش تاختند، اما به سوي سرنوشتي معين
خداوند بر اردوي مصريان از ستون آتش و ابر نظر انداخت، و اردي مصريان را آشفته 

حال . "و چرخهاي ارابه هاي ايشان را بيرون كرد، تا آنها به سنگيني برانند. كرد
سيار ديگر به بي فرجام بودن تالشهاي خود پي بردند و ناگزير گريختند، اما ديگرب

با فرمان خدا ، موسي باري ديگر دست خودرا بر دريا دراز كرد و آب دريا بر . دير بود
به ايمان "). 28آيه ("يكي از ايشان هم باقي نماند"مصريان فرود آمد، به طوريكه 

 "از بحر قلزم به خشكي عبور نمودند و اهل مصر قصد آن كرده، غرق شدند
كه در اين آيات نهفته ، اين است كه مقابله پس درس بزرگي ). 29: 11عبرانيان (

كردن با مرگ با اعتماد و توكل انساني حتماً نابودي و هالكت را در پي خواهد 
. تنها افرادي به خون خريده شده اند مي توانند در امينيت و سالمتي گذر كنند.داشت

د جرأت يقيناً ديگران غرق خواهند شد؛ و با اينحال چه جانهاي بسياري كه به خو
بگذاريد همه از سرنوشت فرعون و . مي دهند  به استقبال مرگ و داوري بروند

تنها او را سالمتي . لشكريانش آگاهي يابند ؛ هيچ راه گريزي جز عيسي وجود ندارد
است، زيرا فقط او با مرگ روبرو شده و بر آن غلبه نموده، او تنها كسي بود كه مرد 

.                                                                                                           زنده است و كليد دوزخ و مرگ در دستان اوستو از قبر برخاست و براي هميشه

اولين موضوع تكرار اين . سه موضوع بخش پاياني باب را رقم مي زنند
رفتند و آبها را بسان ديواري بر حقيقت است كه اسرائيل در ميان دريا و خشكي راه 

پس . بين نابودي مصريان و نجات اسرائيل تضادي وجود دارد. طرفين خود يافتند
گروه ) اسرائيليان(و نجات يافتگان )مصريان(تنها دو طبقه وجود دارد و جز گمراهان 

گروه اول در مرگ و داوري بلعيده شد در حاليكه گروه دوم در . ديري وجود ندارد
در "سپس مي خوانيم كه . تي عبور نمودند زيرا تحت پوشش خون بره  بودندسالم

پيش تر آنها را از ). 30آيه ("آن روز خداوند اسرائيل را از دست مصريان خالصي داد
قدرت . داوري در امان نگاه داشته بود، اما حال از دست دشمنان نجات داده بود

معناي كامل اين واژه در فصل . يافتندشيطان به صفر رسيد، و از اين رو آنها نجات 



بعدي روشن خواهد شد ؛ اما بايد توجه داشت كه تنها در اينجاست كه براي اولين 
سرانجام، تأثيري كه بر اذهان .  به تمام معنا بكار رفته است"نجات يافته"بار معناي 

ند بر  كار عظيمي را كه خداو"آنها . بني اسرائيل نهاده شد بسيار قابل توجه است
مصريان كرده بود ديدند، و قوم از خداوند ترسيدند، و به خداوند و بنده او موسي 

چنين نمايش قدرتي از يك سو ويران كننده و از سويي ديگر نجات . "ايمان آوردند
. بخش است ــ قلب آنها را فروتن ساخته و ترس خاضعانه در جان آنها پديد آورد

ترديدي به دل راه  نمي دادند ــ ترس به خاطر آنها در مصر در ترس از خداوند  
اينكه او داور قدوس است ؛ اما اكنون ترس آنها از نوع ديگري بود ـــ ترس به 

اين . خاطر تجلي قدرت اعجاب آور او كه باعث شد تا به به ديده خداوند خود بنگرند
دا را خشنود ترس حاكي از يك رابطه صميمانه بود ــ  ترس از اينكه مبادا نتوانند خ
اين ترس . سازند و فراسوي تمام اين مسايل بيم داشتن از تخطي در برابر او بود

و اين هراس در اين حقيقت ايمان . حاصل شناخت قدوسيت خدا در نجاتشان بود
خدا و كاري كه او كرد در برابر چشمان . آنها به خدا و هم بنده او موسي نمايان است

پذيرفتند و اكنون نه تنها يهوه آنها را به عنوان قوم خود قوم آن را . آنها آشكار شد
و موسي را نيز . برگزيده ، بلكه آنها نيز با ايمان او را به عنوان خداوند خود پذيرفتند

در واقع آنها در ابر و در دريا . به عنوان رهبري كه خداوند او را برگزيده قبول كردند
بنابراين كاري  در آنها و براي آنها انجام ). 10:2اول قرنتيان (به موسي تعميد يافتند 

خدا اسرائيل را آنقدر عجيب . شد ــ و اين دو كار از فيض الهي سرچشمه مي گرفت
و شگفت انگيز از مصر بيرون آورد و از درياي سرخ عبور داد كه اسرائيل را متعجب 

هيچگاه نجات . ساخت از اينكه او كيست و چه كاري براي آنها انجام داده است
بنابراين اين عمل بر بنياد نجاتي كه . ميسر نبود مگر اين دوچيز به هم مي پيوستند

خدا براي انسان فراهم كرده بود به طور كامل انجام پذيرفته بود؛ اما تا هنگامي كه 
 آمين آمين به شما مي گويم هر "گناهكار بدان ايمان نياورد نجات نخواهد ياقت ؛ 

و به فرستنده من ايمان آورد حيات جاوداني دارد و در داوري كه كالم  مرا بشنود 
 ).      14: 5يوحنا  ("نمي آيد بلكه از موت تا به حيات داخل گشته است

 



  فصل نهمفصل نهم

  سرود رهاييسرود رهايي
  2121 ــ  ــ 11: : 1515خروج خروج 

اين باب از جايگاه بسيار مهمي برخوردار است ــ هم از نظر اينكه وضعيت 
ند و هم بيان كننده احساسات آنها است ــ كه بي جديد بني اسرائيل را رقم مي ز

گمان اين احساسات را كه متناسب با وضعيت آنها نيز بود، روح القدس در آنها ايجاد 
به راستي كه اين باب سرود رهايي است و از سويي نيز ماهيت نبوتي . كرده بود

در آغوش مي دارد، كه اهداف خدا براي اسرائيل را تا به هنگام سلطنت هزار ساله 
بنابراين يك ). 18آيه  (" خداوند سلطنت خواهد كرد تا ابداالباد"گيرد، هنگامي كه 

ماهيت دو گانه دارد كه مي توان آن را پيش از هرچيز در مورد اسرائيل به كار برد و 
سپس با توجه به اينكه عبارات مربوط به درياي سرخ آنگونه كه قبالً اشاره  شد 

. ن هستند ، مي توان آن را در مورد شخص ايماندار نيز به كار بردداراي مفهوم نمادي
.                                                                                                           اگر اين را درخاطر داشته باشيم ، درك تفسير اين بخش سهل تر خواهد بود

سرائيل اين سرود را براي خداوند سراييده، گفتند كه آنگاه موسي و بني ا« 
اسب وسوارش را به دريا . يهوه را سرود مي خوانم زيرا كه با جالل مظفر شده است

اين خداي .  و او نجات من گرديده است . خداوند قوت و تسبيح من است. انداخت
. مي خوانمخدا پدر من است، پس او را متعال . من است، پس او را تمجيد مي كنم

ارابه ها و لشكر هاي فرعون را به دريا . نام او يهوه است. خداوند مرد جنگي است
. لجه هاي ايشان را پوشانيد. مبارزان برگزيده او در درياي قلزم غرق شدند. انداخت

. دست راست تو اي خداوند به قوت جليل گرديده. مثل سنگ به  ژرفيها فرو رفتند
، دشمن را خرد شكسته است، و به كثرت جالل خود دست راست تو اي خداوند 
غضب خود را فرستاده اي، ايشان را چون خاشاك . خصمان را منهدم ساخته اي

و موجها مثل توده بايستاد و لجه ها . سوزانده اي، و نفخه بيني تو آبها فراهم گرديد
گيرم، و دشمن گفت تعاقب مي كنم و ايشان را فرو مي . در ميان دريا منجمد گرديد

شمشير خود را كشيده دست . غارت را تقسيم كرده، جانم از ايشان سير خواهد شد



. من ايشان را هالك خواهد ساخت، و چون نفخه خود دميدي دريا ايشان را پوشانيد
كيست مانند تو اي خداوند در ميان . مثل سرب در آبهاي زور آور غرق شدند

 تو مهيب هستي در تسبيح خود و در خدايان؟ كيست مانند تو جليل در قدوسيت؟
اين . چون دست راست خود را دراز كردي ، زمين ايشان را فرو برد! صانع عجايب

ايشان را به قوت . قوم خويش را كه فديه دادي ، به رحمانيت خود، رهبري نمودي
امتها چون شنيدند ، مضطرب .  خويش به سوي مسكن قدس خود هدايت كردي

. آنگاه امراي ادوم در حيرت افتادند. كنه فلسطين مستولي گرديدلرزه بر س. گرديدند
ترس و . و اكابر موآب را لرزه فرو گرفت، و جميع سكنه كنعان گداخته گرديدند

از بزرگي بازوي تو مثل سنگ ساكت شدند، تا قوم تو . هراس ، ايشان را فرو گرفت
ايشان را داخل . كننداي خداوند عبور كنند، تا اين قومي كه تو خريده اي عبور 

ساخته ، در جبل ميراث خود غرس خواهي كرد، به مكاني كه تو اي خداوند مسكن 
خود ساخته اي ، يعني آن مقام مقدسي كه دستهاي تو اي خداوند مستحكم كرده 

زيرا كه اسبهاي فرعون و ارابه ها و . خداوند سلطنت خواهد كرد تا ابداالباد. اي
اما بني اسرائيل از .  و خداوند آب دريا را بر ايشان بر گردانيدسوارانش به دريا آمدند،

).                                                                                                                                         19ــ 1آيات (» ميان دريا به خشكي رفتند

يد مورد توجه قرار گيرد فوران احساسات قوم است،  اولين موضوعي كه با
چرا كه در كالم نمي بينيم كه سرودي اين چنين با احساس خوانده شود مگر در 

به هنگام . حتي گفته نشده است كه فرشتگان سرود مي خوانند. ارتباط با نجات باشد
 خدا را فوجي از لشكر آسماني با فرشته حاضر شده"تولد خداوند مباركمان عيسي 

تسبيج كنان مي گفتند خدا را در اعلي اليين جالل و بر زمين سالمتي و در ميان 
: در مكاشفه نيز يوحنا چنين مي گويد). 14 و 2:10لوقا ( "مردم رضامندي باد

شنيدم صداي فرشتگان بسيار را كه گرداگرد تخت و حيوانات و پيران بودند و عدد "
بنابراين تنها نجات ). 12و11: 5مكاشفه  (" بودايشان كرورها كرور و هزاران هزار

يافتگان هستند كه مي توانند بخوانند و از اين موضوع به ماهيت واقعي سرود 
سرود بايد شادي نجات ، آهنگ شكرگزاري و شادي در روح . مسيحي پي مي بريم

اگر كسي ": يعقوب مي گويد. كه حاصل شناخت نجات خدا است را بيان نمايد
به عبارتي ديگر اگر هر كسي از ). 13: 5يعقوب  ("اشد سرود بخواندخوشحال ب



شادي حقيقي لبريز شود ــ شادي كه در پي درك رستگاري به دست مي آيد ــ 
شادي خود در خداوند به عنوان يك شخص نجات يافته را بايد به شكل سرود بيان 

 اين سرود را براي  آنگاه موسي و بني اسرائيل". كند ــ سرود شكرگزاري براي خدا
آنجا بود كه براي اولين بار پي بردند كه نجات چيست، و شادي . "خداوند سراييدند

و به راستي كه براي مسيحيان سرود . دل خود را در قالب يك سرود ابراز كردند
جاري  ساختن سرودي ديگر بر لب در واقع فراموش كردن . ديگري نمي تواند باشد

.                                                                     ين منشأ شادي خود استماهيت واقعي آن و همچن

اين سرود خود بايد از دو جنبه بررسي شود ــ موضوع كلي آن و حقيقتي كه 
موضوع كلي آن در مورد خود خداوند و كاري كه او انجام داده ، . در آن نهفته است

اين خود خداوند است كه در نجات .  است بسيار گستردهاما اين خود موضوعي. است
و او نجات من . خداوند قوت و تسبيح من است ". شناخته شده و درك مي شود

بنابراين تا . زيرا فقط در نجات است كه او شناخته مي شود). 2آيه  ("گرديده است
چاچوب رابطه او در . قبل از واقعه صليب او نمي توانست خود را كامالً آشكار نمايد

خود با اسرائيل ماهيت خود را بر آنها آشكار نمود، اما اين مكاشفه تا هنگامي كه كار 
نجات پايان نيافته بود قابل درك نبود، و آنچه كه در اينجا ثبت شده است چيزي 

اما تجلي . نيست جز نماد چرا كه او در آن تمام ويژگيهاي ذات خود را نمايان ساخت
ه هر وسعتي هم كه باشد ، قابل درك نيست حتي در اين دوره، مگر او در هر دوره ب

از طريق نجات ، چه نمادين و يا غيره، و رابطه اي  كه به دنبال نجات با خدا ايجاد 
بني اسرائيل او را به عنوان يهوه شناختند ؛ و ما به واسطه فيض او او را . مي شود

شده، موضوع سرود است ، زيرا تنها خداي پدر مي دانيم، و او همانگونه كه مكشوف 
با اينحال همانگونه . در اوست كه قوم  او قادرند  در هر برهه از زمان شادي نمايند

كه گفتيم موضوع ديگري نيز وجود دارد، و آن كاريست كه او انجام داده و اين 
الزاماً وقتي سخن از كار . موضوع در سرود موسي و بني اسرائيل ملموس است

است دو جنبه از كار او مطرح مي شود ــ نجات قوم او و نابودي دشمنان خداوند 
اين موضوع به طرز باشكوهي كه تنها شايسته مقام اوست،  زيرا كه كاري بس . آنها

. عظيم براي قوم خود انجام داده بود و اين خود در عبارات گوناگون بيان شده است
 دادند ، بلكه خدا چه كاري كرده موضوع بر سر اين نبود كه آنها چه كاري انجام



زيرا در . قوم به خاطر پيروزي خون جشن نگرفته بودند بلكه براي پيروزي او. است
يهوه را سرود مي ". برابر ظهور چنين قدرت نجات بخشي ديگر خود را نمي ديدند

بنابراين آنها خدا را ستايش نمودند ). 1آيه ("خوانم زيرا كه با جالل مظفر شده است
را همانگونه كه خداوند به آنها گفته بود ، اين كار او بر جالل و ستايش او مي زي

 و در ادامه مي خوانيم "دست راست تو اي خداوند ، به قوت جليل گرديده". افزود
 "كيست مانند تو اي خداوند در ميان خدايان؟ كيست مانند تو جليل در قدوسيت؟"
ر حاضر هنگامي كه براي پرستش گرد هم مطمئناً ايمانداران عص). 11 ــ 6آيات (

گر چه اين سرود رهايي است، ليكن . مي آيند ماهيت حقيقي پرستش را مي دانند
اين سرود در اين واقعه . اصول پرستش آن براي تمام نسلهاي آينده    كاربرد دارد

                                                                                                                                             .آنقدر ارزش دارد كه هر ايمانداري را بر آن مي دارد تا با دعا بر آن تعمق نمايد

با اينحال هر گاه حقايق آن را بررسي مي نماييم، پي مي بريم كه چقدر اين 
.  سرود را تشكيل مي دهدنجات  قوم موضوع اصلي. سرود متنوع و پرمايه است

و در ادامه نيز چنين . "خداوند قوت و تسبيح من است و او نجات من گرديده است"
تا كنون . مي خوانيم كه تو قوم خود را هدايت كرده اي و تو آنها را نجات داده اي

آنها در مصر كامالً از چنگ . آنها نجات نيافته بودند پس نجات را نمي شناختند
ن بودند، اما تا هنگامي كه از مصر بيرون نمي آمدند و از دست فرعون دشمن در اما

اكنون . و قدرت شيطان رهايي نمي ياقتند، نمي توانستند نجات خود را اعالم نمايند
بسياري هستند كه بخشش . نيز مي توان اين تفاوت را در تجربه روحاني افراد ديد

ما هيچگاه خود را نشناخته اند ــ گناه هان خود را توسط خون مسيح شناخته اند؛ ا
ذات جسمي كه هنوز همراه آنان است ــ يا به عبارتي قدرت شيطان در آزار رساندن 
و مشوش ساختن آنها ــ آنها نه تنها شادي پس از بخشش را از دست مي دهند ، 
بلكه گهگاه در مشكالتي كه از هر سو آنها را احاطه مي كند گرفتار شده و مأيوس و 

آنها كه خود را ناتوان از انجام هر كاري يافته و ياراي مقاومت در . ان مي شوندهراس
 واي بر من كه ":  چنين مي گويند 7برابر شيطان ندارند، همصدا با  روميان باب 

تنها ). 24آيات  ("مرد شقي هستم  كيست كه مرا از جسم اين موت رهايي بخشد؟
نها توسط خون پر بهاي خود پاكي از اينجاست كه مي آموزند خداوند عيسي نه ت

گناهان را براي آنها به ارمغان آورد، بلكه با مرگ و قيام خود آنها را از وضعيت كهنه 



. خود آزاد كرده و در آنسوي مرگ و داوري به مكاني جديد رهنمون ساخته است
 كه بر اكنون ديگر چشمان آنها باز است تا در او رهايي را ببينند، رهايي  از هر آنچه

عليه بود و بدينسان ديگر شيطان بر آنها حقي نخواهد داشت  و در نتيجه ديگر نمي 
بنابريان حال كه آنها رهايي يافته و بر طبيعت كهنه آنها . تواند بر آنها مدعي شود

داوري شد ؛ و مرگ مسيح قدرت شيطان بر آنها را در هم شكست و طعم رهايي را 
كامالً درست است كه . بيح و حمد خداوند گرديدچشيدند ، قلبشان مملو از تس

بسياري از اين بركت عظيم بي بهره مي مانند ، اما با اينحال آادي حق ايماندار 
و تا هنگامي كه شخص بر اين رهايي كامل آگاه نباشد ، اطمينان كامل از . است

شكي نيست كه اين . نجات ــ نجات پايدار و عميق ــ را بدست نخواهد آورد
وضوع بايد در تجربه شخص مسلم شود ، اما اين موضوع كامالً به آن كاري م

بستگي دارد كه مسيح براي ما انجام داد؛ و از اين رو اين بركت در انجيل فيض خدا 
تا انسان ابتدا بخشش گناهان را بياموزد؛ اما حقيقت . بر گناهكاران آشكار شده است

ه پيام انجيل را بپذيرد ، مهيا و موعظه اين است كه نجات كامل براي هر انساني ك
پيش از هر چيز الزم است اين حقيقت درك شود ؛ زيرا اگر نايديده . شده است

انگاشته شود ، هزاران انسان به جاي شادي در خداوند ، خداي نجاتشان ، طعمه 
انساني كه در چنين وضعيتي بسر ببرد به هنگام دعا يا . شك وترس خواهند شد

ا خدمت از آزادي كمتري برخوردار خواهد بود ؛ اما به محض اينكه پرستش و ي
حقيقت نجات بر او آشكار مي شود، به مانند بني اسرائيل در اين واقعه ،شادي تازه 

  .                               خود را در قالب سرود حمد ابراز مي كند

ايشان را به ". وضعيت آنها تغيير يافته است. اما موضوع ديگري نيز هست
  حال كه اسرائيل جايگاه جديدي ".قوت خويش به سوي مسكن خود هدايت كردي
در اين صحرايي كه بدان قدم نهاده .  به دست آوردند  خدا آنها را نزد خود مي خواند

بودند ــ كه اين خود موضوعيست كه شخصيت آنها را در مقام يك سالك رقم مي 
ما ايمانداران به مسيح نيز از .  خدا داخل شده بودندزند ــ در واقع به مكان مقدس

به سخني . يعني ما نيز نجات يافتگان هستيم. چنين جايگاهي برخوردار هستيم
ديگر، به خاطر وجود خدا است كه ما نزد او آمده ايم ، به خاطراينكه ذات اخالقي او 



نابراين اين ب. درمرگ مسيح  ارضا شد و اكنون با رضايت كامل در ما ساكن است
:                                                                                                         سرود بيان چيزي نيست جز يك تفكر كتاب مقدسي كه مي گويد 

   نزديــــــــكم من به خدا"

  بس قريــــــــب و آشـــنا

  ســــاكنم من در  پســــر

  "ـچو او نزد پــــــدرهمــــ

به خاطر فيض خدا است كه چنين جايگاهي يافته ايم اما در عدالت؛ زيرا كه 
با يافتن چنين جايگاهي نه تنها تمام ويژگيهاي ذاتي خدا منعكس مي شود ، بلكه او 

اين انديشه بسيار بزرگي است ، اينكه ما نزد خدا . خود نيز در آن جالل مي يابد
 هرگاه كه اين فكر را با قوت هر چه بيشتر حفظ نماييم به جانهاي آشتي يافته ايم و

هنگامي كه مسيح براي ما گناه شد، مرگ او بر روي . ما قوت و نيرو مي بخشد
صليب فاصله ما با خدا را برداشت، و حال كه اوجالل يافته و در دست راست خدا 

. د، به خدا نزديك شده ايمقرار دارد و ما نيز بواسطه  جايگاهي  كه او نزد  خدا دار
. در آسمان ما همچو مسيح به خدا نزديكيم، زيرا جايگاه ما در مسيح رقم مي خورد

نبايد فراموش نماييم كه شادي يي كه از اين حقيقت نصيبمان مي شود ، و در واقع 
خدا براي ما جايگاهي را در نظر مي گيرد كه . حتي درك آن ، بسته به عمل ما است

 مطابقت داشته باشد، به عبارتي ديگر مسئوليت ما با اين امتياز سنجيده با عمل ما
اما تا هنگامي كه به جايگاه خود پي نبرده ايم وضعيت ما تغييري نخواهد . مي شود

ما ابتدا بايد بياموزيم كه اگر در هر طريقي بر طبق جايگاهي كه داريم رفتار . يافت
ايگاه و رفتار ما بايد هميشه ريشه در ج. كنيم  به حضور خدا راه خواهيم يافت

پس تا هنگامي كه نسبت به حقيقت جايگاهمان . شناخت از اين رابطه داشته باشد
در مقابل خدا آگاه نباشيم ، هيچگاه نخواهيم توانست در روح و روان و يا در گفتار و 

  .    رفتارمان منعكس كننده چنين جايگاهي باشيم

 پرداخت اين است كه وضعيت كنوني قوم سومين موضوعي كه بايد بدان
 ايشان را داخل ساخته ، در جبل ". بيعانه اي از ميراث كامل آينده محسوب مي شود



ميراث خود غرس خواهي كرد، به مكاني كه تو اي خداوند مسكن خود ساخته اي ، 
خداوند . يعني آن مقام مقدسي كه دستهاي تو اي خداوند مستحكم كرده اي

قدرتي كه در درياي سرخ به ). 18 و17آيات  (" كرد تا ابداالبادسلطنت خواهد
تصوير كشيده شد براي آنها ضمانتي بود، در وهله اول ضمانتي بر تحقق اهداف خود 
براي اسرائيل ، و دوم  ضمانت براينكه قدرت او درسلطنت ابدي او به منعسه ظهور 

دراك از نجات به دست مي در اين موضوع ايماني نهفته است كه با ا. خواهد رسيد
آيد ــ تمام گستره هدف خدا را در بر گرفته و همه را به ديده كاري كه انجام شده 

آناني را كه از قبل معين فرمود، ": ر ساله به روميان نيز چنين مي خوانيم.  مي نگرد
ايشان را هم خواند و آناني را كه خواند ايشان را نيز عادل گردانيد و آناني را كه 

اگر اهئاف خدا ناكام مي ماند، او ). 30 :8روم ("عادل گردانيد ايشان را نيز جالل داد
ممكن بود دشمنان در راه باشند ــ و مانع اجراي اراده اي كه براي . ديگر خدا نبود

هرگاه خدا با ماست كيست به ضد "اما ايمان مي گويد، . قوم اعالن نموده بود شوند
 امتها چون شنيدند ، " قدرت مي يافت تا چنين بخواند، و زا اين رو اسرائيل"ما؟

آنگاه امراي ادوم در . لرزه بر سكنه فلسطين مستولي گرديد. مضطرب گرديدند
و اكابر موآب را لرزه فرو گرفت، و جميع سكنه كنعان گداخته . حيرت افتادند

ساكت از بزرگي بازوي تو مثل سنگ . ترس و هراس ، ايشان را فرو گرفت. گرديدند
 "شدند، تا قوم تو اي خداوند عبور كنند، تا اين قومي كه تو خريده اي عبور كنند

 كيست كه ما را "بدين طريق پولس رسول نيز چنين مي گويد، ). 16 ــ 14آيات (
از محبت مسيح جدا سازد؟ آيا مصيبت يا دلتنگي يا جفا يا قحط يا عرياني يا خطر 

طرتو تمام روز كشته و مثل گوشفندان ذبحي بخا"شمشير؟ چنانكه مكتوب است كه 
 بلكه در همه اين امور از حد زياده نصرت يافتيم بوسيله او كه ما ".شمرده مي شويم

زيرا يقين مي دانم كه نه موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه  رؤسا . را محبت نمود
چ مخلوق و نه قدرتها و نه چيزهاي حال و نه چيزهاي آينده و نه پستي و نه هي

ديگر قدرت خواهد داشت كه ما را از محبت خدا كه در خداوند ما عيسي مسيح است 
ثمره خون مسيح تمام وعده هاي خدا را تحقق مي ). 39ــ 35: 8آيات  ("جدا سازد

بخشيد، و او با تمام كمال خود ــ با شكوه، حقيقت، رحمت، محبت، و قدرت متعال 
 بنابراين اين يك فريضه نيست ، بلكه سادگي .خود ــ براي قوم خود عمل مي كرد



البته نبايد ماهيت و قدرت . ايمان است كه تحقق نجات ما را از پيش مي بيند
دشمنان را ناديده انگاريم، بلكه قدرت آنها را در برابر خدا بسنجيم، و سپس اين 

 يك فاتح گواهي خواهد بود بر اين امر كه جان ما در او كه ما را محبت نمود فراتر از
بايد اين حقيقت كامالٌ تسلي بخش  براي ما مبرهن شود . است، اطمينان مي يابد

لشكر شيطان ــ امراي . كه خدا با قدرت خود در ما عمل ميكند تا خود جالل يابد
ادوم و اكابر موآب و جميع سكنه كنعان به دنبال آن هستند كه مانع تحقق اين 

 براي سپاهيان تحت پوشش خون برخواهد ميراث شوند، اما خدا به قدرت خود
پس از همان ابتدا پايان كار . خواست و آنان همچو كاه در باد پراكنده خواهند شد

مسلم است و به اين سبب سرود پيروزي پيش از اينكه حتي گامي كوچك در جهت 
. خداوند تا به ابداالباد سلطنت خواهد نمود. نجات ما برداشته شود ، اعالن مي شود

 "ز اين رو در رساله به فيليپيان مي خوانيم كه بر طبق هدف و فرمان خدا است كه ا
به نام عيسي هر زانويي از آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است خم شود و 

فيلپيان  ("هر زباني اقرار كند كه عيسي مسيح، خداوند است براي تمجيد خداي پدر
بر اين موضوع تفكر و تعمق مي كند و در مي پس هرگاه كه ايماندار ).  11 ــ 2:9

يابد كه از يك سو بركتي وصف ناپذير نصيب او مي شود و از سويي ديگر هدف 
در . نجات او تمجيد نجات دهنده است، شادي عظيمي در قلب او پديد خواهد آمد

اين متن سلطنتي كه از آن سخن به ميان مي آيد، بي گمان  پيش از هر چيز به 
و آن پادشاهي ابدي يهوه ــ سلطنت هزار ساله مسيح . يني اشاره مي كندسلطنت زم

اما در اصل . ــ است ، او كه سلطنت خواهد كرد تا تمام دشمنان را زير پاي اندازد
اين سلطنت فراتر از زمين است ــ زيرا نوشته شده تا به ابدالباد سلطنت خواهد كرد 

ب خود را خوار ساخت و مرگ را پذيرفت او بر صلي. و اين خود نيز ثمره صليب است
حتي مرگ بر روي صليب را و ثمره آن اكنون اين است كه تا به ابد جالل خواهد 

  .                يافت

تا كنون همه چيز در پرتو اهداف . موضوع ديگري نيز توجه ما را مي طلبد
انستند بگويند آنها مي تو. اما در آيه دوم استثنايي هم وجود دارد. خدا بررسي شد

او ":  ، اما تحقق اين آيه "خداوند تسبيح من است و نجات من گرديده است"،



 براي خداي پدر و او را جالل 1و من براي او مسكن خواهم بودخداي من است، 
اين مسكن با آن مسكن كه در .   ، تا مدتهاي مديدي به طول انجاميد"خواهم داد

مقصود در آنجا تحقق .  ، تفاوت دارد"ساخته ايبا دستان خود "  نوشته شده 17آيه 
اما اين موضوعي است . اهداف خدا در تأسيس پادشاهي و هيكل در اورشليم است

وآن در واقع . " براي او مسكني مهيا خواهم كرد". كه به زمان حال مربوط مي شود
اين موضوع به طور كامل تر در فصول بعدي مورد بحث قرار .  همان خيمه است

اهد گرفت؛ اما بايد توجه داشت كه اين اولين باريست كه سخن از سكونت خدا خو
پيش از اين خدا مقدساني داشت اما نه قومي كه . در ميان قوم خود مطرح مي شود

متعلق به او باشند ؛ و تا هنگامي كه نجات كامل نشد هرگز بر روي زمين ساكن 
، اما هيچگاه در ميان آنها مسكن او انحاء گوناگون بر مقدسين خود ظاهر گشت. نشد

اما به محض اينكه خون بره كفاره گناه آنها را پرداخت، و قوم را از مصر . نگزيد
بيرون آورده در برابر مرگ  و قيام  حفظ  كرد  سپس  با قلب آنها از بناي  يك 

 همينكه خروج آنها آغاز شد  خدا  در روز با ستوني از ابر  2.مسكن سخن  مي گويد
اما او هيچگاه نمي توانست در مصر . در شب با ستوني از آتش آنها را هدايت نمودو 

اما آنگاه كه به زمين جديد داخل شدند،خود را با آنها . ساكن شود، در سرزمين دشمن
در مسيحيت نيز . يكي دانست و به ميان آنان آمد و خداي آنها شد وآنها قوم او شدند

 پرداخت نشد و مسيح از مردگان برنخاست و به تا هنگامي كه كفاره. چنين است
 2اعمال (اعلي صعود ننمود، خدا نيز توسط روح خود مسكن خود را مهيا نساخت 

تا . اين موضوع به صورت فردي در مورد ايماندار نيز صادق است). 2وافسسيان 
هنگامي كه ايماندار با خون مسيح پاك نشود بدن او نمي تواند مسكني براي روح 

بنابراين حقيقت در اينجاست كه مسكن خدا بر روي زمين بر پايه يك . قدس باشدال
             .است  يو اين چه  افتخار  بزرگ. نجات كامل استوار است

                                                
مراجعه نماييد به . (ه است، ترديد وجود داردبر سر اين مسأله كه آيا واژه  عبري آن به درستي ترجه شد 1 

با اينحال ممكن است توضيحات متن انگليسي ، حقيقت بسيار  ). 110توضيحات ترجمه اين آيه، صفحه 
  .       مهمي كه در خود  دارد را نمايان سازد

ن بود كه در ميان خواسته خدا اي)25:8مراجعه نماييد به خروج .(تفكر بناي مسكن از خداست نه از اسرائيل 2 
  .نجات يافتگان خود ساكن شود



گر چه بيابان سهمي در هدف خدا نداشت ولي به علت نقشه اي كه خدا 
راي اين قوم پس چقدر ب. براي قوم داشت ، قوم چهل سال در بيابان سرگردان شدند

خسته ، نظر داشتن به آن ميراث مبارك بود، يعني مسكني براي خدا در بين خود 
داشته باشند، جاييكه بتوانند به او تقرب جويند، و براي خود كاهنان؛ به همراه  

چقدر اين موضوع مي توانست به . قرباني و بخورو مركزي براي اردوگاه داشته باشند
 دليري به خيمه نگريسته ابري  بر باالي  آن  را ببينند ، مؤمنان الهام بخشد كه با

به همين سبب پس از ناكامي قوم ، موسي اين . ابري كه نماي است از حضور الهي
زيرا به چه . هرگاه روي تو نيايد، ما را از اينجا مبر"نداي درد آور را سر مي دهد كه 

ايم؟ آيا نه از آمدن تو با ما؟ چيز معلوم مي شود كه من و قوم تو منظور نظر تو شده 
اكنون نيز نبايد فراموش كنيم كه خدا بر روي زمين ساكن ). 16 و 15: 33خروج (

در بحبوحه سردرگمي هاي دنياي مسيحيت اين حقيقت رو به فراموشي نهاده . است
اما با وجود ناكامي ما ، خدا در حانه اي كه خود ساخته، ساكن است ، و تا . شده است
اين حقيقت بايد الهام بخش قوت و .  خداوند عيسي در آن ساكن خواهد بودبازگشت

تسلي باشد ؛ زيرا رهايي از قلمرو قدرت شيطان و داخل شدن به حضور خدا براي ما 
اين فقط بركتي است بر روي زمين ، و خوشابحال كساني . امتياز محسوب نمي شود

      .كه با فيض خدا در قدرت روح القدس شريك شده اند

اين . آنچه كه در اين سرود پروزي تحقق يافت يك شادي گذرا  و ساده نبود
مريم نبيه، خواهر هارون، دف را به دست خود "سرود تمام قوم را در بر گرفت ؛ زيرا 

مريم ). 20آيه ("گرفته و همه زنان از عقب وي دفها گرفته رقص كنان بيرون آمدند
خداوند را بسراييد، زيرا كه با جالل "ري نمود فرياد بر آورده و هم سرايان را رهب

اين اولين بار است ). 21آيه  ("مظفر شده است؛ اسب و سوارش را به دريا انداخت
كه به نام مريم اشاره شده است، و بسيار جالب توجه است كه بدانيم او يك نبيه 

حصيري بعيد نيست كه او همان كسي باشد كه از دور نظاره گر آن سبد . بوده است
كه طفل كوچك، موسي را در خود حمل مي كرد، بود و همان كسي كه  واسطه اي 

پس او در ميان اسرائيل مشهوراست ، نه تنها . شد تا موسي نزد مادر خود بازگردد
فقط به خاطر رابطه اي كه با موسي دارد ، بلكه به خاطر عطيه خاصي كه بدو عطا 

اني را كه با اين مرد ، كه  مرد وعده طريق خدا اين است كه همه كس. شده است



است در ارتباطند بركت دهد، از سويي ديگر بر ما روشن مي شود كه چقدر روابط 
اما در صحنه اي كه در مقابل . خانوادگي در نظر او از اهميت ويژه اي برخوردار است

. داريم، مي بينيم كه رهبري و هدايت شادي زنان اسرائيل براي او افتخاري است
قلب همه ماالمال از شادي و شعف شد و احساسات خود را در قالب موسيقي ، رقص 

آنها نجات يافته بودند و در اين بامداد شادي بخش به نجات . و سرود ابراز نمودند
خود واقف بودند و لبريز از شادي نجات ، شادي خود را به زبان حمد و سپاس جاري 

 .     مي ساختند
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اگر . اين نقطه تا پايان باب هجدهم قسمت متمايزي را تشكيل مي دهد
بخواهيم اين موضوع را به درستي درك نماييم بايد به ياد داشته باشيم كه هنوز 
اسرائيل زير شريعت نبود، بلكه تحت فيض قرار داشت ؛ به همين سبب اين دوره 

يك خواننده نكته بين در .  هزار ساله پايان مي يابدكوتاه به طرز نمادين با سلطنت
به عنوان مثال خدا . اين عبارات كليد بسياري از وقايع ثبت شده را در خواهد يافت

 17 و 16 ،15هنگامي كه با شكيبايي و مهرباني شكوه هاي قوم كه در باب هاي 
اي آنان را ثبت شده را متحمل مي شود و آنگاه كه با محبتي بي حد و حصر نيازه

اما پس از واقعه سينا مي بينيم كه همان شكوه و شكايات موجب . برطرف مي سازد
و حال كه سلطه . داوري مي شود، زيرا قوم بنا به درخواست خود شريعت را پذيرفتند

عدالت را پذيرفتند ديگر شريعتي كه اساس قانون عدالت يهوه را شكل مي داد چنين 
و عصيان آنان مقابله شود، زيرا پيشتر از اين تحت پوشش ايجاب مي كرد كه با گناه 

. فيض قرار داشتند و تحمل مي شدند و گناهان و شرارتهايشان پوشيده مي ماند
پيش از اينكه سلوك خود را . حال براي اسرائيل سفر در پهنه بيابان آغاز شده بود

.                                                                                                                                      شدآغز نمايند رفته رفته تصنيف و سرودهايشان كمرنگترو كمرنگتر مي

پس موسي اسرائيل را از بحر قلزم كوچانيد ، و به صحراي شور آمدند ، و « 
فتند و از آب ماره نتوانستند پس به ماره ر. سه روز در صحرا مي رفتند و آب نيافتند

از اين سبب آن را ماره ناميدند و قوم بر موسي شكايت كرده . نوشيد زيرا كه تلخ بود
 چون نزد خداوند استغاثه كرد ، خداوند درختي بدو نشان داد، "چه بنوشيم؟":، گفتند 

 و در آنجا فريضه اي و شريعتي براي. پس آن را به آب انداخت و آب شيرين گرديد
هرآينه اگر قول يهوه ، ":و گفت. ايشان قرار داد و در آنجا ايشان را امتحان كرد

خداي خود را بشنوي و آنچه را در نظر او راست است بجا آوري، و احكام او را 
بشنوي، و تمام فرايض او را نگاه داري، همانا هيچيك از همه مرضهايي را كه بر 



 پس به ايليم ".ه كن يهوه شفا دهنده تو هستممصريان آورده ام بر تو نياورم، زيرا ك
آمدند و در آنجا دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا نزد آب خيمه 

  ).                                                                        27ــ 22آيات (» زند

. "مي رفتند وآب نيافتند سه روز در صحرا "پس اين اولين تجربه آنها بود 
مي توانيم . عبارت سه روز هميشه در كتاب مقدس از اهميت ويژه اي برخوردار است

توسط يك آيه يا باب مثال هاي بي شماري را جمع آوري كنيم و در خواهيم يافت 
آنها به شكلي نمادين از . كه مكرراً اين عدد در مورد مرگ به كار برده شده است

اگر خدا بسبب .  و حال بايد به طور عملي آن را مي آموختندمرگ گذشته بودند
فيض خود جايگاه كاملي را به ما مي بخشد، اگر او ما را با مرگ وقيام مسيح شريك 
مي گرداند، هدف از تمام اين روشها اين است كه به طور عملي نيز ما را با جايگاه 

د كه نتيجه رهايي از مصر پس فرزندان اسرائيل بايد بياموزن. جديدمان تطبيق دهد
اين خواهد بود كه دنيا براي آنها تبديل به بياباني خواهد شد و اين مرحله با پذيرش 

تاهنگامي كه . اين يكي از نيازهاي ضروري يك ايماندار است. مرگ آغاز مي شد
مرگ پذيرفت نشود و تا هنگامي كه خود را نسبت به گناه ، به شريعت و به دنيا 

، نمي تواند پيشروي كرده و حصار گذشته )6 و غالطيان 7و6روميان (د مرده نپندار
او به طور تجربي . و ماهيت ارتباط خدا با روحمان نيز چنين است. به آينده را بشكافد

نيز به ايمانداران مي آموزد ـــ همانگونه كه به اسرائيل آموخت ــ و از اين جهت 
و حال . ارد آن شده اند را درك نمايندآنها را قادر ساخته تا ماهيت مسيري كه و

آنها به مانند نويسنده مزمور . ببينيم كه اولين تجربه اسرائيل چه بود؟ آنها آبي نيافتند
خير، براي كساني كه از زمين ). 63مزمور (در زمين خشك و تشنه بي آب بودند 

رين در آنجا كوچكت. مصر بيرون آمده بودند تمام چشمه هاي زمين خشك شده بود
منشأ زندگي نبود، هيچ چيزي كه بتواند زندگي يي كه از مسيح يافته ايم را تداوم 

. و اين موضوع چقدر باعث بركت جانهايي مي شود كه آن را درك مي كنند. بخشد
حال ما كه سلوك خود را آغاز نموده ، از شادي نجات لبريز گشته ايم، چقدر از اين 

بيم سرچشمه هايي كه در گذشته از آن موضوع شگفت زده مي شويم كه در يا
ما بايد انتظار چنين سرنوشتي داشته . سيراب مي شديم ديگر همه خشك شده اند

اما تا هنگامي كه سفر سه روزه خود را در بيابان آغاز ننموده باشيم هيچگاه : باشيم 



در واقع اين يك تجربه هراس انگيز است كه . اين موضوع را در نخواهيم يافت
يم منابع زميني همه از بين رفته اند، اما نياز ما براي اين سفر اين است كه اين بدان

.                                                                       " تمام منشاء و حيات ما، در اوست"حقيقت مبارك را بدانيم كه 

ب بود، اما آنها نمي در اينجا آ. آنها پيش رفتند تا اينكه به ماره رسيدند
و اين موضوع كاربرد ديگري است . توانستند از آبهاي ماره بنوشند، زيرا كه تلخ بود

اوالً آبي وجود نداشت و دوم اينكه وقتي كه هم آب يافت شد آنقدر تلخ . از اين اصل
در اينجا مقصود تجسم قدرتي آن مرگي . بود كه كسي نمي توانست از آن بنوشد

جسم از آن نشأت  گرفته است و اصالً آن را نخواهد . رهايي يافتنداست كه از آن 
اما براي كساني كه از مصر رهايي يافته بودند، و در راه رسيدن به ميراث . پذيرفت

به راستي كه آن ماره تلخ . سكوت مي نمايند ، قطعاً اين امر بسيار ضروري مي نمايد
 و آنها نزد موسي شكايت نموده و است؛ و به همين جهت قوم را به زحمت وا داشت

چند روز قبل، همه به يك دل با شور و ! گفتند چه بنوشيم؟ چه تضادي وجود دارد 
شعف سرود تسبيح رهايي خود را مي خواندند ؛ و اكنون سرود خاموش شده ، و 

و اكونو نيز چنين است ايمانداري . شكوه هاي گوش خراشي جاي آن را گرفته بود
سبيح است بالفاصله پس از اين شادي  و هنگامي كه در تجربيات كه سرشار از ت

اما موسي براي آنها شفاعت مي نمايد . بيابان قرار مي گيرد دست به شكايت مي زند
و خداوند به او درختي نشان داد كه هنگامي كه درخت را به آب انداخت، آب را 

ه طور كامل ماهيت اين تصوير زيبايي است از صليب مسيح ــ كه ب. شيرين ساخت
 از خورنده خوراك بيرون آمد، و از زور آور شيريني ". آن آبها را دگرگون ساخت

ليكن حاشا از من كه فخر كنم جز از صليب ":يا پولس چنين مي گويد. "بيرون آمد
.  "خداوندمان عيسي مسيح كه بوسيله او دنيا براي من مصلوب شد و من براي دنيا

 ماره بياوريد، و خواهيد ديد كه آب ماره شيرين مي گردد و صليب را نزد آبهاي تلخ
.                                                                                           همچو وسيله اي براي رهايي و بركت پذيرفته شد

در اينجا اصل بسيار مهمي نهفته است اصلي كه در تمام دوران بر سلوك 
در تمام كتب مقدس و در تمام دوران فقط اين اصل دريافت . ماندار حاكم استاي

چرا كه (اينكه بركت به اطاعت بستگي دارد ؛ به عبارتي بركت ايمانداران . شده است



اگر آنها در شنيدن . به سلوك آنها بستگي دارد) بني اسرائيل اكنون نجات يافته اند
ند و آنچه كه در نظر او پسنديده بود انجام صداي خداوند خدايشان اصرار مي ورزيد

خداوند مباركمان ). 26آيه .... (مي دادند حتماً از امراض مصر در امان مي ماندند و 
اگر كسي مرا محبت نمايد، كالم مرا نگاه خواهد داشت و پدرم "نيز چنين مي گويد 

: 14يوحنا  ("او را محبت خواهد نمود و به سوي او آمده نزد وي مسكن خواهم يافت
ايمانداران بسياري هستند كه شادي . نمي توان بر اين اصل اصرار بسيار نمود). 23

علت . نجات را شناخته اند ولي هنوز حتي ذره اي ازشادي بركت را تجربه نكرده اند
به "آنها كالم نمي خوانند يا . اين است كه انها در سلوك خود دقت كافي را ندارند

.  و به همين علت در نظر خود راه درست را مي  روند"دهندفرامين او گوش نمي 
بنابراين آيا جاي شگفتي نسيت كه سرد و بي اعتنا بوده شادي آگاهانه از محبت 

نداشته باشند؟ نه خداوند فقط نزد مطيعان ) عيسي مسيح(خدا، مشاركت با پدر و پسر 
و تنها نصيب كساني مي آيد ، و خوشي شيرين ترين تجلي هاي محبت تغيير ناپذير ا

مي شود كه مطيع او هستند ، اين بركت از آن كساني است كه نسبت به آموزه هاي 
كالم او احساس مسئوليت مي كنند و با قدرت روح به دنبال اين هستند كه در هر 
امري مطيع باشند، از آن آناني كه خوشي آنها انجام اراده خداوندشان است، تنها 

مورد قبول او واقع شوند، تا به او نزديك شده و بر طبق هدف آنها اين است كه 
هيچ چيزي نمي تواند سلوك نكردن در اطاعت را جبران . اراده و فكر او بركت يابند

بركت يافتن ما چه در درك كالم و چه در يافتن شادي همه منوط به اين امر . نمايد
.                                                                                                                                با خدا استو همچنين اين موضوع وسيله اي براي رشد و شرط مشاركت. است

پس به ايليم آمدند و در "در همين روايت است كه بالفاصله مي خوانيم، 
به . " نزد آب خيمه زدندآنجا دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و در آنجا

عبارتي ديگر ديري نپاييد آنها طراوت ، آرامش ، و سايه اي يافتند ــ چشمه و 
  خدا با "درختان خرما ــ همانگونه كه شخصي در اين مورد چنين مي گويد ،

انتخاب  و مهيا ساختن انواع چشمه هاي جاري و جان پناه براي قوم خواست تا قوم 
و چقدر اين كار ! در اين آرامش براي ساكنان خسته خوشايند بودچق. "را دلگرم نمايد

خداوند كه براي قوم خود چنين طراوت و آرامش را در بيابان مهيا نمود، محبت آميز 



او در مقام شبان اسرائيل آنها را بسوي مرتع هاي سبز خوابانيد و نزد آبهاي ! بود
    1.شان قوي گردد آرامي يافته دلهايراحت رهبري كرد تا اينكه آنها

                                                
دوازده عدد كامل بودن اداره حوكت در انسان . شكي نيست كه اعداد دوازده و هفتاد بسيار پر معني هستند 1  

عدد هفتاد چندان گويا نيست اما به ياد داشته باشيم كه خداوند عيسي اين اعداد در . است) اسرائيل( 
به كار برده است؛ و به نظر اشاره دارد به اين ) 10 و 9لوقا (د و آن هفتاد تن مورد دوازده شاگرد خو

  .   حقيقت كه او اين بركات را بر اسرائيل جاري مي ساخت
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شادي و سرور ايليم چندان پايدار نبود، با اينحال اين شادي ها به طرز زيبايي 
بني اسرائيل مسافر . مراقبت بي شائبه و محبت آميز يهوه را بر ما آشكار نمودند

رحله بعدي از اين رو بالفاصله م. بودند پس رسالت آنها سفر بود نه سكون و آسايش
.                                                                                                    سفر قوم آغاز ثبت شده است

پس تمامي جماعت بني اسرائيل از ايليم كوچ كرده، به صحراي سين كه « 
از بيرون آمدن ايشان از در ميان ايليم و سينا است در روز پانزدهم از ماه دوم، بعد 

وتمامي جماعت بني اسرائيل در آن صحرا بر موسي و هارون . زمين مصر، رسيدند
كاش كه در زمين مصر به دست ": و بني اسرائيل بديشان گفتند. شكايت كردند

خداوند مرده بوديم، وقتي كه نزد  ديگهاي گوشت مي نشستيم و نان را سير مي 
ن صحرا بيرون آورديد، تا تمامي اين جماعت را به خورديم، زيرا كه ما را بدي

  ).                                                                         3ــ1آيات (» "گرسنگي بكشيد

به همين سبب همانگونه كه .  قرار دارد"در ميان ايليم و سينا"صحراي سين 
ايليم براي آنها ياد . رائيل برخوردار استذكر شد، از جايگاه ويژه اي در تاريخ بني اس

و سفر به سينا نيز در اذهان آنها شكيبايي و . آور يكي از مبارك ترين تجارب بود
فيض خدا را تداعي خواهد كرد و از سويي ديگر نقش شكوه و قدوسيت شريعت در 

سر تا پيش از واقعه سينا، مسأله بر . سينا تا به ابد بر تفكر آنها حك خواهد شد
چگونگي خداي رحمت و فيض بود اما پس از اين واقعه عمل قوم اين مسأله را 

اين است . كامالً تغير داد يعني مسأله اصلي اين شد كه آنها براي خدا چگونه هستند
به همين سبب سفر از ايليم به سينا داراي جذابيت بسيار . تفوت بين شريعت و فيض

يا شريعت جسم همچنان با آنهاست و از هر اما چه زير فيض باشند . ويژه اي است
باري ديگر .  فرصتي سود مي جويد تا ذات فاسد و عالج ناپذير خود را آشكار نمايد



آنها در فم الحيروت ). 2آيه (جماعت در بيابان بر موسي و هارون شكايت آغاز كردند
كرده ، هنگامي كه سپاهيان مصري را ديدند كه نزديك مي شوند نيز همين كار را 

بودند، همچنين  در ماره نيز همين گناه را تكرار كرده بودند ، چرا كه آبهاي آنجا تلخ 
ليكن ". بود و اكنون باري ديگر شكايت مي كردند كه چرا دوباره سفر آغاز كردند

اعمال او را بزودي فراموش كردند ، بلكه شهوت پرستي نمودند در باديه؛ و خدا را 
دل آنها از ياد مصر و غذاهاي ). 14و13: 106مزمور  ("امتحان كردند در هامون

مصري پر گشته بود و حال كه طعم تلخ اسارت را فراموش كرده بودند، با چشماني 
هر از چند گاهي اين موضوع جانهايي كه به تازگي . مشتاق به گذشته مي نگريستند

ه گرسنگي در بيابان بايد هميش. نجات يافته بودند را به خود مشغول مي ساخت
باشد؛ چرا كه خواسته هاي جسم در آن هيچگاه ارضا نمي شوند، و نيز هيچگاه 
جسم با ديدن سختي و مشقت تقديس نمي شود بيابان جايي است كه جسم مورد 

تو را ذليل و گرسنه ساخت و من را به تو خورانيد "خداوند . آزمايش قرار مي گيرد
مي دانستند تا تو را بياموزند كه انسان نه به كه نه تو آن را مي دانستي و نه پدرانت 

نان تنها زيست مي كند بلكه به هر كلمه اي كه از دهان او صادر شود، انسان زنده 
جسم به دنبال آن چيزي است كه خواسته هايش را برآورده ). 3: 8تثنيه  ("مي شود

ا باشيم ؛ جسم سازد، اما اگر از مصر رهايي يافته ايم نبايد به دنبال اين خواسته ه
بايد انكار شود، و بدانيم كه با مرگ مسيح بر جسم نيز داوري شده است، از اين رو 

زيرا اگر بر حسب جسم زيست . مديون جسم نيستيم تا بر حسب جسم زيست نماييم
لكن اگر افعال بدن را بوسيله روح بكسيم همانا زيست . كنيم هر آينه خواهيم مرد

پس هدف  خداوند،  همان  خداوندي كه  در  ).  13و12: 8روميان (خواهيم نمود 
تثنيه  مي بينيم،  از رنج دادن و گرسنگي دادن ما، اين است كه ما را از ظروف 
جسماني مصري منصرف ساخته ، شيفته خود سازد ــ تا به بياموزد كه ارضاي 

 ميان بنابراين. خواسته ها و نان واقعي تنها در خود او و كالم او يافت مي شود
مسيح و ظروف مصري تضادي است؛ و چه مبارك و فرخنده است كه بياموزيم 

بني اسرائيل از بي ايماني خود . مسيح خود براي تمام نيازهاي ما كفايت مي كند
اما گرسنگي ميل ديگري در آنها بر انگيخت، . موسي را مسئول مرگ خود دانستند

با اينحال خداوند خواهش آنها .  كه تنها توسط آن زندگي حقيقي آنها حفظ مي شد



زيرا همانگونه كه . را اجابت نمود، حتي اگرچه آنها را خوار و زبون مي ساخت
.                                                                                                   خواهيم ديد عالوه بر منِِّ، بلدرچين نيز به آنها عطا كرد

همانا من نان از آسمان براي شما بارانم ، و ": آنگاه خداوند به موسي گفت« 
قوم رفته، كفايت هر روز را در روزش گيرند، تا ايشان را امتحان كنم كه بر شريعت 

 و واقع خواهد شد در روز ششم، كه چون آنچه را كه آورده. من رفتار مي كنند يا نه
و . "باشند درست نمايند، همانا دو چندان آن خواهد بود كه هر روز بر مي چيدند

شامگاهان خواهيد دانست كه خداوند ":موسي و هارون به همه بني اسرائيل گفتند
و بامدادان جالل خداوند را خواهيد ديد، زيرا . شما را از زمين مصر بيرون آورده است

ه ايد شنيده است، و ما چيستيم كه بر ما شكايت كه او شكايتي را كه بر خداوند كرد
 »مي كنيد؟ 

اين خواهد بود چون خداوند، شامگاه شما را گوشت دهد ": و موسي گفت « 
تا بخوريد، و بامداد نان ، تا سيرشويد، زيرا خداوند شكايتهاي شما را كه بر وي كرده 

مي ماعت بني به تما": ايد شنيده است، و ما چيستيم؟ و موسي به هارون گفت
اسرائيل بگو به حضور خداوند نزديك بياييد، زيرا كه شكايتهاي شما را شنيده 

و واقع شد كه چون هارون به تمامي جماعت بني اسرائيل سخن گفت، به . "است
»                                                    .سوي صحرا نگريستند و اينك جالل خداوند در ابر ظاهر شد

شكايتهاي  بني اسرائيل را شنيده ام ، پس ": و خداوند موسي را خطاب كرده گفت« 
در عصر گوشت خواهيد خورد، و بامدادان از نان سير : ايشان را خطاب كرده بگو

).                                                                                                                                  12 ــ 4آيات ( » "ه خداي شما هستمخواهيد شد تا بدانيد كه من يهو

. پيش از اينكه از منّ سخن بگوييم، بايد چند نكته را مورد توجه قرار دهيم
در اعداد .  كه بواسطه آن خواسته هاي قوم برآورده مي شوداولين نكته ، فيضي است

غضب " نيز او كه نيازهاي قوم را تحت چنين شرايطي برآورده مي سازد؛ اما 11باب 
 "خداوند بر ايشان افروخته شده، خداوند قوم را به بالي بسيار سخت مبتال ساخت

 تنها صبر است و فيض در اينجا هيچ نشانه اي از داوري يافت نمي شود ــ). 33آيه(
اگر بخواهيم آن را تشريح نماييم تفاوت اين دو واقعه ريشه در  دوراني . بردبار او

در اعداد آنها تحت شريعت بودند ، پس طبق . دارد كه قوم در آن بسر مي برند



شريعت با آنها برخورد مي شد، اما در اينجا زير فيض قرار دارند به همين سبب علي 
دومين نكته اين است كه شكايت آنها زمينه .  فيض بر آنها حاكم بودرغم گناهانشان

از اين رو آشكار شدن ). 10آيه(اي براي آشكار شدن جالل خداوند فراهم آورد 
ماهيت انسان باعث مي شود اعماق دل خدا نمايان شده ، ماهيت او مكشوف 

 انسان با خدا ديده در باغ عدن نيز چنين است، و در واقع در هر جايي كه تقابل.گردد
اين اصل به طور كامل در صليب ديده مي شود ــ آنگاه كه فساد و تباهي . مي شود

نور در تاريكي مي درخشد . كامل ذات شرارت آميز بشر در مقابل خدا آشكار مي شود
حتي اگر چه تاريكي آن را در نيابد؛ و به راستي كه به خاطر شرارت انسان جالل 

. ان تر شده است و اين خود فرصتي فراهم آورده تا نور خدا بتابدخداوند بسيار درخش
موضوع ديگر اين است كه شكايت بر عليه موسي و هارون شكايت بر عليه خداوند 

مراجعه نماييد به (تمام گناهان بر ضد خداوند هستند ). 8آيه (محسوب مي شود
: مي گويدبه همين سبب خداوند چنين ). 21ــ 18: 15 و لوقا4: 51مزمور 

فقط كافي نيست كه به ياد آوريم ). 12آيه ("شكايتهاي بني اسرائيل را شنيده ام"
كه تمام شكايتها، سخناني كه بي ايماني ما را نشان مي دهد و شكوه هاي ما بر ضد 

اگر خداوند در برابر . خداوند هستند، بلكه بايد بدانيم بالفاصله به گوش او مي رسد
جرأت نمي داديم همان عباراتي كه غالباً با شتابزدگي و از چشمانمان بود به خود 

و با اينحال ما در مقابل او . روي بي ايماني با خود نجوا مي كنيم به زبان آوريم
 1.قرارداريم، چشمان او بر ماست و او هر كلمه اي  كه به زبان مي رانيم را مي شنود

بلدرچين تعليم خاصي را در . اييدو آخر اينكه به تفاوت ميان بلدرچين و منّ توجه نم
بنابراين بلدرچين فقط براي . بر ندارد اما منّ نمونه بسيار جالبي از مسيح است

مزمور نويس در باب اين . ارضاي نياز قوم بدانها داده شد، اما بركتي به همراه نداشت
 موضوع  گفته است كه او نياز آنها را برآورده ساخت تا به جانهاي ايشان تواضع

ممكن است خدا صداي قوم خود را بشنود ، حتي آواي بي ايماني آنها را، و . آموزد
. خواسته آنها را بدانها عطا نمايد ــ اما اين كار بيشتر براي انضباط است تا بركت

بنابراين چه بسا ايمانداراني هستند كه سهم واقعي خود را در مسيح فراموش كرده، و 
ل چيزهاي دنيوي هستند و البته به آنها اجازه داده در ظروف جسماني مصر به دنبا

                                                
                                           .                                                                                 يافت27و 26: 20نمونه آن را مي توان در يوحنا    1
  



مي شود كه به هدف خود برسند، اما عاقبت آن عرياني روح است و خداوند عرياني 
اگر به مصر . روح او را با تجربيات تأديب آميز و دستان مهربان خود خواهد پوشانيد

يم، مطمئناً باز مي گشتيم و مجال مي يافتيم خواسته هاي خود را برآورده ساز
روزهاي آتي ما غرق در اندوه مي شد، به عنوان مثال پولس به تيموتائوس چنين 

اما آناني كه مي خواهند دولتمند شوند، گرفتار مي شوند و در تجربه و ": مي نويسد
. دام انواع شهوت بي فهم و مضّر كه مردم را به تباهي و هالكت غرق مي سازند

 است كه چون در پي آن مي كوشيدند، از ايمان گمراه زيرا كه طمع ريشه همه بديها
اين فقط يك نوع ). 10 و 6:9اول تيموتائوس  ("گشته، خود را به اقسام دردها سفتند

  .                               بازگشت به مصر است، اما اصل آن را مي توان در خواسته جسم بكار برد

                                                                                         :ه بلدرچين و منّ از اين قرار استواقع

و واقع شد كه در عصر، سلوي برآمده ، لشكرگاه را پوشانيد، و بامدادان « 
شبنمي كه نشسته بود برخاست، اينك بر روي صحرا چيزي دقيق ، مدور و خرد، 

ي اسرائيل اين را ديدند به يكديگر گفتند كه اين منّ و چون بن. مثل ژاله بر زمين بود
اين آن نان است كه خداوند به ": موسي به ايشان گفت. است، زيرا ندانستند چه بود

اين است امري كه خداوند فرموده است، كه هر كس به قدر . شما مي دهد تا بخوريد
اره نفوس خوراك خود از اين بگيرد، يعني يك عومر براي هر نفر به حسب شم

پس بني اسرائيل . "خويش، هر شخص براي كساني كه در خيمه او باشند بگيرد
اما چون به عومر پيمودند، آنكه زياد  . چنين كردند، بعضي زياد و بعضي كم برچيدند

برچيد زياده نداشت، و آنكه كم برچيده بود ، كم نداشت، بلكه هر كس به قدر 
زنهار كسي چيزي از اين  تا صبح ": گفتو موسي بديشان . خوراكش برچيده بود

لكن به موسي گوش ندادند، بلكه بعضي چيزي از آن تا صبح نگاه . "نگاه ندارد
وهر . و كرمها بهم رسانيده، متعفن گرديد، و موسي بديشان خشمناك شد. داشتند

صبح ، هر كس به قدر خوراك خود بر مي چيد، و چون آفتاب گرم مي شد مي 
  ).                                                                       21 ــ13 آيات( » "گداخت

مي بينيم كه اشاره آشكاري به بلدرچين ها شده است ،  اما در مورد منّ 
. توصيف  كاملي  در مقابل داريم، و البته اهميت اين موضوع را نيز بيان كرده ايم



 اينك بر روي "وقتي  شبنم  بامداد  برخاست،     . پس بيشتر با منّ سر و كار داريم
و چون بني اسرائيل اين را . صحرا چيزي دقيق ، مدور و خرد، مثل ژاله بر زمين بود

موسي به ايشان . ديدند به يكديگر گفتند كه اين منّ است، زيرا ندانستند چه بود
). 15 و 14ات آي (".اين آن نان است كه خداوند به شما مي دهد تا بخوريد": گفت

مي . ناني كه خدا در بيانبان به اسرائيل داد تا بخورند: پس معناي منّ اين است 
به همين سبب . توان گفت ؛ منّ شايسته ترين غذا در بيابان براي قوم خداوند است

پدران ما در بيابان منّ را خوردند، چنانكه "هنگامي كه يهوديان به خداوند گفتند، 
:  ، او در جواب گفت "سمان بديشان نان عطا كرد تا بخورندمكتوب است كه از آ

آمين آمين به شما مي گويم كه موسي نان را از آسمان به شما نداد، بلكه پدر من "
زيرا كه نان خدا آن است كه از آسمان نازل . نان حقيقي را از آسمان به شما مي دهد

 58 تا 48خاص از آيات ، به طور 33 و 6:32يوحنا (شده به جهان حيات مي بخشد 
پس مبرهن است كه منّ نمونه ايست از مسيح ــ مسيحي كه در ). را مطالعه نماييد

اين دنيا بود ــ كسي كه از آسمان نازل شد و بدينسان نان قوم خود شد قومي كه 
بايد به طور خاص اين موضوع را مد نظر قرار دهيم ، . در حال گذر از بيابان بودند

) 54 و 53: 6يوحنا (وردن مر گ او ــ خوردن جسم و نوشيدن خون او ماداميكه با خ
پس كالم خدا به . ــ در او حيات  نداشته باشيم نمي توانيم او را همچو من بخوريم

چنانكه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده "ما حيات يافتگان چنين مي گويد، 
).                                                                                                        57آيه ("ده مي شودهستم همچنين كسي كه مرا بخورد او نيز به من زن

با اينحال اين كار را بر عهده خواننده گرامي مي گذاريم كه اين متن بسيار 
 مي كنيم؛ اول مهم  را مطالعه نمايد، تنها دو نكته است كه به ياد آوري آن بسنده

و ثانياً ، مسيح با اين ويژگي غذاي قوم . اينكه ، منّ در اين باب حاكي از مسيح است
. البته ميان بني اسرائيل و ايمانداران اين دوره تفاوتي وجود دارد. خود در بيابان است

بني اسرائيل در برهه اي  مشخص از زمان و مكان بسر مي بردند، زيرا در اينجا ما 
: و مسيحيان در دو مقطع قرار دارند . يت تاريخي قيقي را پيش رو داريميك روا

، و دوم شرايط و وضعيت واقعي آنها ) 2افسس (يكي جايگاه آسماني آنها در مسيح 
مسيح ِ جالل يافته در جايهاي آسماني ــ كه نماد او همان .  در مقام مسافران بيابان

 در اوضاع و احوال بيابان مسيح براي ما قديم است، خوراك ما است ؛ اما) منِ(غله 



همان ويژگي دارد كه در اينجا ذكر شده ، يعني نماد منّ  كه نياز ما را برآورده مي 
و در ميان مشقت و خستگي راه، چقدر تغذيه شدن از فيض ، محبت و . سازد

دل ما چقدر از . همدردي مسيح فروتن ما را حفظ نموده و باعث بركت ما مي شود
وري اين موضوع شاد مي شود كه او نيز خود اين شرايط را پشت سر نهاد و ؛  يادآ

پس او نيازهاي ما را مي داند، پس از تدارك آنها براي حفظ و بركت ما خشنود مي 
: نويسنده رساله به عبرانيان با مد نظر قرار دادن اين حقيقت ، چنين مي نويسد. گردد
مخالفتي بود كه از گناهكاران به او پديد پس تفكر كنيد در او كه متحمل چنين "

شخصي در ). 12:3عبرانيان  ("آمد، مبادا در جانهاي خد ضعف كرده ، خسته شويد
به عنوان مثال چيزي در طول روز مرا بي قرار ": باب اين موضوع چنين مي گويد

مي سازد، خوب ، مسيح صبر من خواهد بود، و از اين رو منّ است كه مرا با صبر 
او منشأ فيض است، نه فقط نمونه اي جهت الگو گرفتن ؛ پس .  حفظ مي نمايدخود

اينكه مسيح براي جانهاي ما منّ است در واقع منشأ فيض، همدلي، و قوت ما در 
  .                                                                      بيابان است

منّ كه از اهميت بسياري برخوردار فرامين عملي جالبي در مورد جمع آوري 
اول اينكه هركس بايد به قدر خوراك خود جمع نمايد . است در متن وجود دارد

در نتيجه آن كسي كه بيش از نياز مي گرفت زياده نداشت و آنكه ). 18 ــ 16آيات (
ميل به خوردن ، مقداري كه بايد جمع آوري . كمتر از نيازش مي گرفت كم نداشت

مقدار نياز ! و اين مسأله چقدر در مورد ايمانداران صادق است. يين مي كردشود را تع
 اگر خواسته هاي ما زياد .ما همه به اندازه مسيح است ــ نه بيش تر و نه كم تر

ما نمي توانيم زياد . باشد، اگر دهانمان را باز مي كنيم او آنرا پر خواهد ساخت
از سويي ديگر ، اگر به هنگام . باشيمبخواهيم و هر گاه كه مي خواهيم نااميد ن

نقصان از نياز خود آگاه نباشيم ، سهم ما از مسيح بسيار كم خواهد بود، اندازه نياز ما 
به غذاي صحرايي ، كامالً به نياز روحاني ما بستگي دارد ، به عبارتي ديگر به ميل 

هيچ . اه دارنددوم اينكه، نبايد منّ را براي وعده غذايي بعدي نگ. ما بستگي دارد
كس نبايد از آن تا صبح نگاه دارد اما برخي از اين حكم اطاعت ننمودند و ديدند كه 

خير، غذايي كه امروز جمع آوري شده . آنچه را كه نگاه داشته بودند ، متعفن گرديد
تنها بر اساس نياز حال است كه مي توانيم . است نمي تواند ما را براي فردا نگاه دارد



چه بسا فراموش كردن اين اصل به جانهاي بسياري  آسيب . خوريماز مسيح ب
قوم  مقادير زيادي خوراك منّ داشتند و سعي داشتند كه براي روز . رسانده است

هاي بعد خود ذخيره نمايند؛ اما اين كار هميشه به جاي بركت مايه دلسردي و 
 نه بيشتر خدا فقط سهم يك روز را در همان روز عطا مي كرد و. خسران بود

سوم اينكه ، منّ بايد صبح خيلي زود جمع ). 4مراجعه نماييد به متن حاشيه آيه (
به راستي كه صبح . آوري مي شد زيرا هنگامي كه آفتاب گرم مي شد ، مي گداخت

براي ايماندار بسيار با ارزش است هنگامي كه در سكوت با خداوند خلوت مي كند، 
چرا كه هنوز درگير مشغله هاي .  آوري منّ بپردازدتا در لحظات آغازين روز به جمع

روزانه نشده، گرچه نمي داند كه سيرت صحيح راه چيست، ليكن مي داند كه به منّ ِ 
چس در صبح زود به سعي و تالش بپردازيد تا مبادا دستانتان در . مغذي نياز دارد

آن تأخير نماييد در گرفتن منّ ، به اندازه نياز، آهسته باشد ؛ چراكه اگر در گرفتن 
چه . خواهيد يافت كه پيش از اينكه گرماي روز آغاز شود همه محو خواهند شد

ناگهان در تجربيات ! بسيار ناكامي هايي كه ريشه در مسامحه در اين نكته داشته اند
اما چرا؟ زيرا منّ را پيش از گرماي آفتاب جمع . قرار مي گيرند، و روحشان مي شكند

همه بايد اين موضوع را مد نظر قرار دهيم، و مراقب نيرنگهاي . ندآوري نكرده بود
بايد تمام هم و تالش . شيطان باشيم ، تا ذهن ما را از موضوع حياتي منحرف نسازد

خود را انجام دهيم تا اگر هر واقعه غير منتظره اي كه در روز رخ مي دهد، هيچ 
                                                                                                                             .           نقصان و كمبودي در منّ نداشته باشيم

.                                                                                   قانون سبت در مورد منّ نيز به كار رفته است

واقع شد در روز ششم كه نان مضاعف، يعني براي هر نفري دو عومر و « 
: او بديشن گفت . پس همه رؤساي  جماعت آمده، موسي را خبر دادند. برچيدند

پس . اين است آنچه خداوند گفت، كه فردا آرامي است، و سبت مقدس خداوند"
 و آنچه باقي آنچه برآتش بايد پخت بايد بپزيد و آنچه در آب جوشانيد بجوشانيد،

پس آن را تا صبح ذخيره . "باشد، براي خود ذخيره كرده ، بجهت صبح نگاه داريد
و . كردند، چنانكه موسي  فرموده بود، نه متعفن گرديد و نه كرم در آن پيدا شد

 امروز اين را بخوريد زيرا كه امروز سبت خداوند است، و در اين روز ": موسي گفت 



. شش روز آن را برچينيد، و روز هفتمين ، سبت است .  يافتآن را در صحرا نخواهيد
و واقع شد كه در روز هفتم ، بعضي از قوم براي برچيدن بيرون . "در آن نخواهد بود
تا به كي از نگاه داشتن وصايا و شريعت ":و خداوند به موسي گفت. رفتند، اما نيافتند

به شما بخشيده است، از اين سبب من ابا مي نماييد؟ ببينيد چونكه خداوند سبت را 
در روز ششم ، نان دو روز را به شما مي دد، پس هر كس در جاي خود بنشيند و در 

» پس قوم در روز هفتمين آرام گرفتند. "روز هفتم هيچ كس از مكانش بيرون نرود
  ).                                        30 ــ 22آيات (

 پس خدا روز هفتم را مبارك "نين مي خوانيم در كتاب پيدايش باب دوم چ
خواند و آن را تقديس نمود، زيرا كه در آن آرام گرفت، از همه كار خود كه خدا آفريد 

اين آيه معناي روز سبت  يا روز هفتم را مشخص مي سازد؛ و ). 3آيه  ("و ساخت 
ز استراحت بايد توجه نمود كه روز هفتم است و نه روز ديگر كه به شكل بارزي رو

اين مفهوم به شكل برجسته اي در رساله به عبرانيان  نيز به . خدا را نشان مي دهد
بنابراين  سبت  نماديست از آرامي خدا، ). 11 ــ 1: 4عبرانيان (كار رفته است 

اعطاي آن به انسان نشان دهنده اين امر است كه خواسته قلبي خدا اين است كه 
پس براي اولين بار اين واژه در اينجا .   داشته باشدانسان  در آرامي او مشاركت

در طول دوران پاتريارخها هيچ نشانه اي از آن ديده نمي شود، و يا . يافت مي شود
حتي در دوران اسارت بني اسرائيل در مصر، اما ظهور آن در اين باب كه از منّ نيز 

                                                      .                 سخن به ميان آمده، بسيارحائز اهميت است

. پيش از اينكه به تشريح آن بپردازيم نكاتي هست كه بايد بدان توجه نمود
هدف خدا از ايجاد چنين روزي را به طور اجمالي شرح داديم، اما همانگونه كه كامالً 

 روز بهره مند نشد، مبرهن است، به خاطر عقوبت  گناه انسان هيچگاه از وجود اين
به همين سبب است هنگامي . نه حتي خود خدا به خاطر گناه نتوانست آرامي  يابد

 پدر ": كه مسيح خداوند به شكستن روز سبت متهم مي شود چنين پاسخ مي دهد
خدا نمي توانست ).   17: 5يوحنا  ("من تا كنون كار مي كند و من نيز كار مي كنم

ارد آرامش داشته باشد، و به خاطر بي حرمتي گناه نسبت به در جاييكه گناه حضور د
او ، نمي توانست آرامي يابد، و در نتيجه انسان نمي توانست در اين آرامي با او 



او . نويسنده رساله به عبرانيان اين نكته اخير را بسط مي دهد. مشاركت داشته باشد
 دلي نتوانستند از آن نشان مي دهد كه بني اسرائيل به خاطر بي ايماني و سخت

بهرهمند شوند و يوشع ايشان را آرامي نداد، و حتي در زمان داود نيز از آن به عنوان 
واقعه اي در آينده سخن به ميان آمده است، و او چنين استدالل مي نمايد كه 

بنابراين اين سئوال ). 4و 3عبرانيان  ("براي قوم خدا آرامي سبت باقي مي ماند "
د كه چگونه مي توان اين آرامي را يافت ؟  پاسخ آن در اين باب يافت مطرح مي شو

همانگونه كه ديديم منّ تصويريست از مسيح، و در نتيجه اين ارتباط  مي . مي شود
آموزيم كه منّ همان مسيح است، و تنها مسيح است كه ما را بسوي آرامي الهي 

نويسنده رساله به عبرانيان چنين بنابراين رسول . اين تنها راه است. هدايت مي نمايد
، به )3: 4عبرانيان  ("ما كه ايمان آورديم داخل آن آرامي مي گرديم"مي نويسد، 

عبارتي ديگر؛ روز آرامي به تمام كساني تعلق دارد كه به مسيح ايمان دارند و به آن 
ان آرامي داخل خواهند شد ــ  نه انچنانكه برخي اموخته اند كه آرامي متعلق به زم

حال است، بلكه از فحواي متن چنين بر مي آيد كه به شكل بارزي به آينده اشاره 
آن دسته از ايمانداراني كه .  بنابراين  آرامي به جهت قوم خدا خواهد بود. مي كند

هم آگاهانه و هم قلباً  در مسيح  آرامي يافته اند كامالً مبارك و به حق هستند، اما 
به صحنه ابدي قدم ننهاده ايم به دست نمي آيد، هنگامي آرامي خدا تا هنگامي كه 

كه همه چيز تازه مي شود، يعني خيمه خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد 
بود و ايشان قوم او خواهند بود  و خود خدا با ايشان ، خداي ايشان خواهد بود 

                                                                                             ).                                      7 ــ 1: 21مكاشفه (

. دو رويداد در متن است كه با روز سبت  ارتباط دارد و توجه ما را مي طلبد
اول اينكه براي روز ششم مقدار منّ به دو برابر افزايش مي يابد، تااينكه قوم در روز 

ولي اگر به اراده خود در روز ديگري نسبت به جمع آوري منّ .  يابندهفتم آرامي 
اقدام مي كردند، منّ جمع آوري شده متعفن مي گرديد، اما اگر با در نظر گرفتن روز 

با اينحال حقيقتي كه . سبت و در اطاعت اين كار انجام مي شد ، منّ سالم مي ماند
ابد در آرامي و فيض خدا شريك مي مي توان از آن آموخت  اين است كه گرچه تا 

گرديم، اما باز هم مسيح غذاي ما است؛ نه اينكه بگوئيم ما براي اين آرامش شادي 
هيچ چيز بيشتر از . مي كنيم چون با خدا جشني براي مسيح ِ فروتن بر پا مي كنيم



اين قلب او را شاد نمي سازد كه ما در محبت خدا به پسر محبوب او با وي  شريك 
) اين دنيا(هرچقدر ما در اينجا . شايد فكر ديگري نيز درباره اين موضوع باشد. يمگرد

. از وجود مسح بهره مند مي شويم ، همان براي خوشي ابدي ما باقي خواهد ماند
هرگاه كه منّ بيشتري جمع مي كنيم ، يعني به جاي يك عومر ، دو عومر ، اگر آن 

انا در ابديت منشأ قوت و شادي براي ما خواهد را براي آرامي  آينده نگاه داريم ، هم
دومين موضوع اين است كه برخي علي رغم زمان خداوند در روز هفتم براي . شد

فيض خدا هرگونه كه بر انسان ).  27آيه (چيدن منّ بيرون رفتند ولي چيزي نيافتند 
 با ذات نا اطاعتي. ظاهر شود ، ليكن دل انسان  همچنان به مانند گذشته خواهد بود

تباه شده او عجين شده است و در همه حال چه زير فيض و چه زير شريعت ، آن را 
خداوند توسط موسي به قوم گفته بود كه چه بكنند ، ولي با اينحال . بروز مي دهد

همانگونه كه توضيح داده .خدا با شكيبايي و رحمت بي حد خود آنها را تحمل كرد
خدا بدانيم با توجه به وجود گناه چه در ان هنگام و شد اگر سبت را نمادي از آرامي 

. چه در آينده ، تعليم نمادين بسيار بارزي را در فقدان منّ در روز سبت خواهيم ديد
اين ويژگي منّ ، مسيح را هر چه بيشتر به ما . پس منّ تا به ابد وجود خواهد داشت

.  به پايان خواهد رسيدمي شناساند، زيرا پس از مدتي دوران  بيابان براي هميشه
هنگامي كه قوم در بيابان است ، بدانها گفته مي شود كه بيشتر جمع نمايند، ليكن 

مي توان در دستور مشابهي كه خداوند به موسي . نبايد زياده از مصرف جمع كنند
         .                                                         مي دهد اين تعليم را نيز يافت 

اين امري است كه خداوند فرموده است كه عومري از ": و موسي گفت « 
آن پر كني ، تا در نسلهاي شما نگاه داشته شود، تا آن نان راببينند كه در صحرا ، 

پس موسي به . "وقتي كه شما را از زمين مصر بيرون آوردم، آن را به شما خورانيدم
ز منّ در آن بنه و آن را به حضور خداوند ظرفي بگير ، عومري پر ا": هارون گفت

چنانكه خداوند به موسي امر فرموده  . "بگذار ، تا در نسلهاي شما نگاه داشته شود
و بني . شهادت گذاشت تا نگاه داشته شود) تابوت(بود، همچنان هارون آن را پيش 

تا به سر اسرائيل مدت چهل سال منّ را مي خوردند ، تا به زمين آباد رسيدند، يعني 
» و اما عومر ، ده يك ايفه است. حد زمين كنعان داخل شدند، خوراك ايشان منّ بود

).                                                                                                                                           36 ــ 32آيات (



 در وعده به غلبه كننده در كليساي پرغاموس به 2:17ه بي گمان در مكاشف
 و "آنكه غالب آيد از منّ مخفي به وي خواهم داد": اين موضوع اشاره شده است 

بنابراين نبايد هرگز فرتن شدن مسيح را فراموش كرد، بلكه بايذ آن را به ياد . غيره
  .                                    يندداشت و قوم او با سپاسگذاري او را براي ابديت جمع آوري نما

   آن نان نهاني ، آن مسيح فروتن"

  آن گنج پر بهاي الهي

  تا ابد جان مرا سير گرداند

  "مهرش دلم را مسرو ر نمايد

به همين سبب يك عومر پر را در حضور خداوند و مقابل تابوت شهادت مي 
 چهل سال يعني در طول به مدت. گذاشتند تا در نسلهاي آنها نگاه داشته شود

سالهاي آوارگي خود  در بيابان ، و تا هنگامي كه به زمين آباد رسيدند، يعني تا به 
 . سر حد زمين كنعان داخل شدند ، غذاي قوم منّ بود



  فصل دوازدهمفصل دوازدهم

  رفيديم و عماليقرفيديم و عماليق
  1717خروج خروج 

اما . باري ديگر بني اسرائيل به پيش رفتند و با مشكالت ديگري مواجه شدند
ن همه بطور مثل بديشان واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد كه اوخر عالم اي"

بنابراين سعادتي خاص در تمام اندوه و ). 10:11اول قرنتيان  ("به ما رسيده است
                .                                                                                تجارب آنها در بيابان وجود دارد

و تمامي جماعت بني اسرائيل به حكم خداوند طي منازل كرده، از صحراي « 
و قوم با موسي . سين كوچ كردند، و در رفيديم اردو زدند، آب نوشيدن براي قوم نبود

چرا با من ":موسي بديشان گفت . "ما را آب دهيد تا بنوشيم": منازعه كرده، گفتند
 و در آنجا قوم تشنه آب بودند " خداوند را امتحان مي نماييد؟منازعه مي كنيد، و چرا

چرا ما را از مصر بيرون آوردي، تا ما و ": ، و قوم بر موسي شكايت كرده گفتند
 آنگاه موسي نزد خداوند استغاثه نموده ، "فرزندان و مواشي ما را به تشنگي بكشي؟

خداوند به موسي گفت . "دبا اين قوم چه كنم؟ نزديك است مرا سنگسار كنن": گفت
 پيش روي  قوم برو، و بعضي از مشايخ بني اسرائيل را با خود بردار، و عصاي ": 

همانا من در آنجا پيش روي تو . خود را كه بدان نهر را زدي به دست خود گرفته برو
بر آن صخره اي كه در حوريب است، مي ايستم، و صخره را خواهي زد تا آب از آن 

و . پس موسي به حضور مشايخ بني اسرائيل چنين كرد. "و قوم بنوشندبيرون آيد، 
آن موضع را مسه و مريبه ناميد، به سبب منازعه بني اسرائيل ، و امتحان كردن 

 1آيات ( » "آيا خداوند در ميان ما هست يا نه؟": ايشان خداوند را، زيرا گفته بودند
    ).                                     7ــ 

در مورد واقعه صخره گناه قوم باعث شد تا فيض و قدرت به مانند واقعه منّ 
و قوم چه كردند؟ آيا . "آب نوشيدن براي قوم نبود"در رفيديم . به نمايش در آيد

تجارب گذشته آنها از وفاداري خدا و مراقبت پر مهر او آنها را ترغيب به اعتماد به او 



 مداخله نمايد؟ آيا در فكر آنها بلدرچين و منّ تازه نكرده بود تا از او بخواهند كه
گواهي بر اين نبود كه يهوه هر نياز آنها را با كفايت خود برآورده  مي سازد؟ آيا 
نياموخته بودند كه خداوند شبان انهاست، و محتاج به چيزي نخواهند بود؟ به راستي 

ن و از ماهيت جسم بي كه بايد انتظار همه اينها را داشت چرا كه ما از دل انسا
اطالع هستيم ؛ ولي به طور طبيعي و با توجه به كارهاي اعجاب انگيز خداوند انتظار 

اما به دور از همه اين حدس و گمانها ، با موسي منازعه . ديگري از قوم مي رفت
آنها با  شكايتها و بي ايماني خود موسي را . "ما را آب دهيد تا بنوشيم": كرده گفتند

ام اين بدبختيها مي دانستند، و بعيد نبود كه با خشم خود آماده كشتن او علت تم
.                                                                                                                                                                   بودند

آنها با تدبير زيباي خداوند برآورده  شود، بايد ماهيت گناه پيش از اينكه نياز 
قوم  با موسي منازعه كردند؛ اما در واقعيت همانگونه كه . آنها به دقت بررسي شود

؛ و با اعمال خود چنين گفتند كه ) 2آيه (موسي گفت آنها خداوند را امتحان نمودند 
موسي رهبر برگزيده آنها بود و از ). 17آيه  (" آيا خداوند در ميان ما هست يا نه؟"

منازعه با او در واقع منازعه با . اين رو براي قوم نماينده يهوه محسوب مي شد
خداوند بود؛ پس گله نمودن از اوضاع و شرايط  در واقع اگر نگوييم كه انكار حضور 

د زيرا ااگر ايمان داشتن. خداوند است، ولي مطمئناً شك كردن به حضور او خواهد بود
كه خداوند در ميان آنها بود، هر شكوه و شكايتي خاموش مي شد، و اطمينان مي 
يافتند كسي كه آنها را از زمين مصر بيرون آورد و آبهاي درياي سرخ را شكافت و 
آنها را از چنگال فرعون رهانيد و ا ستون آتش در شب و ستون ابر در روز ، در طول 

 فرياد آنها را مي شنيد و نياز آنها را برآورده سفر هدايت نمود، به وقت مناسب صداي
به همين سبب راه عالج همه اين تمايالت و دامهايي كه شرير مي . مي ساخت

گستراند كه هر از چند گاهي قوم خداوند را در آن گرفتار مي سازد و شادي و آرامش 
زي نكرده را از آنها مي ربايد، حتي هنگامي كه او توطئه سقوط آنها را خود طرح ري

باشد، اعتقادي استوار و تزلزل ناپذير به اين حقيقت است كه خداوند در ميان ما 
است، و نيز اعتقاد به اينكه او قوم خود را در هر مرحله از سفر در بيابان همچون گله 

پس برخالف رفتار اسرائيل چقدر ديدگاه خداوند مباركمان .  اي  هدايت خواهد نمود



ه شيطان ايماندار را در بيابان وسوسه مي نمايد، او با توكلي هنگامي ك. كامل است
  .         جنبش ناپذير بر خداوند و بر كالم ساده او،  تمام وسوسه هاي او را دفع مي نمايد

موسي نزد خداوند فرياد برآورد  و خداوند نيز علي رغم گناه قوم صداي 
 در جايهاي خشك مثل نهر صخره را بشكافت و آب جاري شد ؛"دعاي او را شنيد، 

مزمور  ("زيرا كالم مقدس خود را به ياد آورد و بنده خويش ابراهيم را. روان گرديد
اما نكته قابل . بنابراين فيض غلبه يافت و نياز قوم برآورده ساخت). 42و 41: 105

حتي صخره نيز به مانند . توجه ماجرا در ساختار نمونه شناختي اين واقعه نهفته است
زيرا كه ": از اين روست كه پولس چنين مي نويسد.   از مسيح سخن مي گويدمنّ

 "مي آشاميدند از صخره روحاني كه از عقب ايشان مي آمد و آن صخره مسيح بود
خدا . اما پيش از اينكه از صخره آب جاري شود به آن زده شد). 4 :10اول قرنتيان (

صايي كه بدان نهر زده بود ــ و به موسي گفته بود كه عصا را در دست گيرد ــ ع
در آنجا يهوه پيش روي او بر آن صخره در حوريب ايستاده بود، او بايد به صخره 

همانگونه كه گفتيم عصا نمادي . "تا آب از آن بيرون آيد و قوم بنوشند"مي زد، 
پس . است از قدرت خدا، و با زدن آن در وقع عمل قدرت داوري او آشكار مي شود

 كنيم كه با زدن به صخره ضربه داوري خداوند بر مسيح بر روي صليب مشاهده مي
توجه نماييد . صخره اي كه موسي بدان زد، همانا مسيح مصلوب است. فرود مي آيد

كه اين گناه قوم بود كه باعث شد با عصا به صخره زده شود، كه اين امر خود تمثيل 
 مجروح و به خاطر شرارت ما روشني است از اين حقيقت كه او به خاطر گناهان ما

. مطمئناً اين موضوع دور نمايي است از مقدسين و گناهكاران. مضروب گرديد
گناهكاران مسيحي را بر روي صليب مي نگرند كه متحمل داوري گناهان آنها شده 
است، و اگر در آن تعمق نمايند در خواهند يافت كه چه چيز در نظر خداي قدوس 

 هرگاه كه اين موضوع را دريافتند آنها را آگاه نماييد از گناه محسوب مي شود، و
اينكه اگر توبه ننمايند و به بي ايماني خود ادامه دهند چه سرنوشتي در انتظارشان 

زيرا اگر خدا به هنگام رويارويي با مسأله گناه پسر خود را فدا نمي كرد، . خواهد بود
و بري از گناه بود، چگونه پسري كه خوشي دل او بود، او كه قدوس، بي آزار 

گناهكاران به انتظار رهايي مي نشستند؟ عالوه بر اين مقدسين نمي توانند دايماً 
خود "و هرگاه كه با فيض خدا قدرت مي يابند تا بگويند ، . برگشته به صليب بنگرند



، دلهايشان )24: 2اول پطرس ("گناهان ما را در بدن خويش بر دار متحمل شد 
آنها تا به ابد، هيچگاه فراموش نخواهند كرد كه . وتن مي گردندلمس شده، فر

گناهان آنها علت آن مرگ او بود ؛ و از سويي هيچگاه از ياد نخواهند برد كه خدا در 
هر جنبه از شخصيت او جالل يافت، و به همين سبب اين موضوع بنياد ابدي و 

 حقيقت بسيار ارزشمند و در واقع اين يك. تغيير ناپذير بركت آنها محسوب مي شود
پر جالل است كه پيش از اينكه قوم از آب بنوشند بايد به صخره مضروب مي 

تا آنجاييكه مسأله گناه مطرح بود ــ گناهي كه خدا را در برابر تمام اين . گرديد
جهان برحرمت ساخت ــ خواسته خدا اين بود كه خود جالل يابد و فقدان آب نيز 

اما تنها خدا مي .  و براي زنده ماندن به آن آب احتياج داشتندتنبيهي براي قوم بود
توانست آنها را مهيا سازد، و به همين دليل در فراميني كه به موسي داده شد تجلي 

.                                                                       زيباي ديگري از فيض قلبي او به نمايش گذاشته مي شود

اين بدان معني نيس كه قبالً . " آب از آن بيرون آمد"موسي به صخره زد و 
رحمت و شفقت او ، . چنين امري غير ممكن بود، بلكه گناه مانع انجام اين كار بود

اما بال فاصله پس از اينكه كفاره . ده بودندفيض و محبت او همه در وي جمع ش
كامل شد، و به موجب آن قدوسيت خدا تا به ابد رضايت حاصل نمود، دروازه هاي 

به همين سبب در . قلب او گشوده شد تا نهر هاي فيض و حيات را بر دنيا جاري ساز
 ناگاه پرده"متي هنگامي كه مسيح روح را تسليم مي كند ، چنين مي خوانيم ، 

حال ديگر خداوند مي توانست در ). 51 و 50: 27متي ("هيكل از سر تا پا دو پاره شد
عدالت و با فيض و با هديه نجات بر دنياي گناهكار آشكار شود، و انسان ــ ايماندار 

راهي كه انسان مي توانست . ــ مي توانست با جسارت به حضور او داخل شود
.                                                                                                                              خت خدا بايستد آشكار شده بودتوسط آن در برابر نور كامل قدوسيت ت

. آبي كه از صخره جاري شد نماديست از روح القدس به عنوان قدرت حيات
به همين سبب است كه خداوند . ستاين موضوع در انجيل يوحنا بسيار واضح ا

 ليكن كسي كه از آبي كه من به او مي بخشم "مباركمان به زن سامري مي گويد،
بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلكه آن آبي كه به او مي دهم در او چشمه آبي گردد 

 او ازهمان تصوير 7در يوحنا باب ). 14 :4يوحنا ("كه تا حيات جاوداني مي جوشد



اين را درباره  روح  كه هر كه به او ايمان ": ه مي كند و يوحنا چنين مي گويداستفاد
آرد او را خواهد يافت زيرا كه روحالقدس هنوز عطا نشده بود، چونكه عيسي تا بحال 

از اين عبارت دو موضوع بسيار روشن است ــ اول اينكه ). 39آيه  ("جالل نيافته بود
 يا روح "آب حيات"لقدس؛ و دوم اينكه اين  نمونه ايست از روح ا" آب حيات"

به عبارت . القدس تا هنگامي كه عيسي هنوز جالل نيافته بود قابل دسترسي نبود
ديگر، پيش از اينكه آبهايي كه جاري مي شوند عطش را رفع نمايند، بايد به صخره 

                                                                                     .                                                             زده مي شد

چيزي . درس عملي بزرگي در اين است كه نمي توان از آن اغماض كرد
نيست كه بتواند نيازهاي اليزال انسان را ارضا  نمايد، مگر روح القدس كه قوت 

 تنها از طريق مسيح مصلوب و قيام حيات است ، قوت حيات ابدي ، و اين بركت
 هر كه "به همين سبب او نزد يهوديان فرياد برآورده گفت،.  كرده به دست مي آيد

اما با اينحال اعالن  آن خيلي زودتر ). 37: 7يوحنا ( "تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد
ت هر كه تشنه باشد ، بيايد و هر كه خواهش دارد، از آب حيات بي قيم"مي آيد، 

باشد كه هر كسي كه اين عبارات را بخواند اين حقيقت ).  22:17مكاشفه  ("بگيرد 
  .                                               با قدرت روح القدس   روح و جان او تحت تأثير خود قرار دهد

پس خداوند با فيض خود شكايتهاي قوم خود را پاسخ گفت، و به آنها آب 
شند؛ اما آن موضع را مسه و مريبه ناميد ــ و اين نامها همچو بخشيد كه بنو

  .                                                                      يادبودي از گناه ايشان باقي ماند

.  بالفاصله پس از جاري شدن آب از صخره، جنگ با عماليق واقع مي شود
طريقها و حقايق الهي را روشن مي سازند بسيار ارتباط اين وقايع از آن جهت كه 

منّ همان مسيح است، آب ِ جاري نمادي است از روح القدس ؛ . حائز اهميت هستند
بايد چنين مي شد ؛ زيرا . و حال پس از نوشيدن اين روح، جنگ واقع مي شود

خواهش جسم بر خالف روح است و خواهش روح به خالف جسم ؛ و اين دو با "
).  17: 5غالطيان  ("نازعه مي كنند بطوري كه آنچه مي خواهيد نمي كنيديكديگر م

پس ممكن است اين سئوال مطرح شود كه . ترتيب اين وقايع نيز چنين است
عماليق نماد چيست؟ غالباً آن را نما جسم دانسته اند، اما اين موضوع فقط قسمتي از 



اما . آساني از منشأ آن دريافتماهيت واقعي عماليق را نيز مي توان به . حقيقت است
نكته اي كه  بايد در اينجا تمييز داده شود اين است كه عماليق به طور علني با 
دشمني با قوم خدا مي پردازند، و مي خواهند كه مانع پيشروي قوم شوند و تا 

پس اين قدرت شيطان است كه . آنجاييكه خواستند آنها را از روي زمين محو سازند
نيرنگ شيطان .  مي كند و پيشروي بني اسرائيل را به مبارزه مي طلبددر جسم عمل

درست پس از گناه قوم زمان مناسبي . را مي توان از انتخاب زمان جنگ در يافت
روش . بود براي حمله دشمن تا قوم تصور كنند مورد نارضايتي خداوند وقع شده اند

 نخواهد گذاشت كه دشمن او هميشه اينچنين است اما اگر خدا با قوم خود است،
به راستي كه اگر قوم به حال خود رها مي شدند به سادگي پراكنده . مايه تباهي شود

مي شدند ، اما او كه آنها را از آبهاي درياي سرخ عبور داده بود، حال نخواهد 
خداوند درفش آنها است و از اين رو در دفاع از آنها . گذاشت كه هالك گردند

.                                                                                                      ل بياييد ببينيم كه چگونه عماليق شكست خوردندحا. اطمينان بود

و موسي به يوشع . پس عماليق آمده در رفيديم با اسرائيل جنگ كردند« 
ماليق مقاتله نما و بامدادان من  مردان براي ما برگزين و بيرون رفته با ع":گفت 

پس يوشع به طوري كه . "عصاي خدا را به دست گرفته بر قله كوه خداهم ايستاد
و موسي و هارون و حور بر . خدا او را امر فرموده بود كرد تا با عماليق محاربه كند

و واقع شد كه چون موسي دست خود را بر مي افراشت اسرائيل . قله كوه برآمدند
و . ي يافتند و چون دست خود را فرز مي گذاشت عماليق چيره مي شدندغلبه م

پس ايشان سنگي گرفته زيرش نهادند كه بر آن . دستهاي موسي سنگين شد
و هارون و حور يكي از اين طرف و ديگري از آن طرف دستهاي او را بر مي . بنشيند

ق و قوم او را به دم و يوشع، عمالي. داشتند و دشتهايش تا غروب آفتاب برقرار ماند
  ).                                                13 ــ 8آيات  ("شمشير منهزم ساخت 

پيش از هر چيز مي بينيم كه يوشع به فرمان موسي رهبري مران برگزيده 
يوشع نمايانگر مسيح است، او با قوت روح نجات . براي جنگ را بر عهده مي گيرد

اگر شيطان با هدف حمله به ! چه تسلي زيبايي. د هدايت مي نمايديافتگان را در نبر
قوم رزم آرايي مي كند، از سويي ديگر مسيح مردان برگزيده را براي رويارويي با 



اين موضوع بارها و بارها در تاريخ اسرائيل به تصوير . دشمن هدايت مي نمايد
اگر درك .  نيز صادق استكشيده شده است؛ و در مورد نبرد ايمانداران در اين دوره

اين موضوع  ذهن ما را  در برابر توان فرساترين مشكالت آرامي  دهد، پس اين امر 
و ما را . به ما كمك خواهد كرد تا از انسان دست كشيده و بر خداوند توكل نماييم

قادر مي سازد تا اعمال و تمهيدات عجوالنه انسانها را بسنجيم و رهايي خود را تنها 
به عبارتي ديگر بايد به ياد داشته باشيم . اوند، رهبر قوم خود جستجو نماييمدر خد

.                                                                                                                كه نمي توان در برابر دشمن به طرز موفقيت آميزي جنگيد مگر با قدرت روح خدا

يوشع جنگجويان خود را به سوي دشت هدايت . موضوع ديگري نيز هست
مي كرد و موسي ـــ به همراه هارون و حور ــ به قله كوه رفتند و جنگي كه در زير 

پس در اين واقعه .  كوه در جريان  بود به بر افراشتن دستهاي موسي بستگي داشت
در حالي كه او قوم خود را با قدرت روح . م شفيع استموسي نمادي از مسيح در مقا

هدايت مي نمايد با شفاعت خود در حضور خدا انگيزه در قوم ايجاد مي كند و فيض 
بنابراين . و رحمت را براي آنها تضمين نموده و به وقت خود به آنها مدد مي رساند

ه قدرت روح  قدرت آنها براي جنگ كردن به شفاعت كهانتي او بستگي داشت البت
 اين 37 ــ 34: 8پولس در رساله روميان . توسط اين شفاعت آنها را پيش مي برد

 آيا مسيح كه مرد بلكه نيز برخاست آنكه به دست ": حقيقت را روشن مي سازد 
راست خدا هم است و ما را نيز شفاعت مي كند؟ كيست كه ما را از محبت مسيح 

ما نيز (جفا يا قحط يا عرياني يا خطر يا شمشير؟ جدا سازد؟ آيا مصيبت يا دلتنگي يا 
بلكه در همه اين امور از حد زياده نصرت يافتيم، بوسيه او ) .... مي افزاييم يا عماليق
.                                                                                                           » كه ما را محبت نمود

خداوند عيسي خود رابطه بين كار خود در آسمان با عمل روح بر روي زمين 
 "زيرا اگر نروم تسلي دهنده نزد شما نخواهد آمد": را به شاگردان خود آموخت

 مي نامد "تسلي دهنده ديگر"به همين سبب او نيز روح القدس را ). 7: 16يوحنا (
حناي رسول همين لقب را در مورد خداوندمان به كار مي و يو). 16: 14يوحنا (

).                                                                           1: 2شفيع، كه در واقع همان كلمه پاراقليت است ــ اول يوحنا (برد



دستان موسي . اما هيچ انساني نمي تواند نمونه اي كامل از مسيح باشد
با اينحال اين . ين شده بود و هارون و هور دستهاي او را نگاه مي داشتندسنگ

گرچه . موضوع خود به طور جامع تري بيان كننده حقيقت شفاعت مسيح است
هارون هنوز به طور رسمي تقديس نشده بود اين كار او نمايانگر مقام كهانت است و 

.  را نمادي از نور و پاكي بدانيماگر معني نام حور مورد توجه قرار دهيم مي توانيم او
بنابراين هر دو كنار يكديگر نمايانگر شفاعت كهانتي مسيح هستند كه با قدوسيت 

و به همين سبب مسيح و كاري كه او . تمام در برابر خداوند در ايمان انجام دادند
بايد . براي ما كرده است بنياد شفاعت به شمار مي آيد، كه هميشگي و پر ثمر است

نبردي كه در اين دنيا انجام مي شود بسته به .  دقت به اين درس توجه نماييمبه
قدرت جنگجويان نيست  و نه حتي به روح القدس بلكه به صبرو ثمر بخش بودن 

زيرا هرگاه كه موسي دست خود را بر مي افراشت . شفاعت مسيح بستگي دارد
گذاشت عماليق چيره مي اسرائيل غلبه مي يافت؛ و هرگاه كه دست خود را فرو مي 

يعني شايد براي نبرد آمادگش داشته . پس براي جنگ  همبستگي الزم است. شدند
پس مسيح در . باشيم اما اگر در كنار هم نباشيم شكست ما اجتناب ناپذير خواهد بود

اعلي مدافع ما است و او با قدرت روح ما را رهبري مي كند، و هنگامي كه شرير 
نمان برعليه ما مي جنگند خواهند لرزيد و شكست خواهند حتي دشمنان و خصما

.                                                                                                                          ديگر هيچ دشمني نخواهد توانست در مقابل قوم خداوند بايستد. خورد

ير منهدم شدند، اما اين پيروزي ــ كشف منشأ پس عماليق به دوم شمش
و بايد همچو . قدرت آنها و ذات تغيير ناپذير دشمن ــ نبايد فراموش مي شد

  .                                                     يادگاري در كتاب ثبت مي شد

اين را براي يادگاري در كتاب بنويس و به ": پس خداوند به موسي گفت« 
و . "سمع يوشع برسان كه هرآينه ذكر عماليق را از زير آسمان نحو خواهم ساخت

زيرا كه دست بر تخت ": و گفت. موسي مذبحي بنا كرد و آن را يهوه نسي ناميد
 ــ 14آيات (» خداوند است كه خداوند را جنگ با عماليق نسالً بعد نسل خواهد بود

16                       .(  



خود از دو چيز تشكيل شده است، يكي ثبت رهايي از عماليق و اين يادگاري 
هرگاه خداوند براي دفاع از قوم خود قدرتش را نمايان . ديگري براندازي نهايي آنان

هرگاه او وارد صحنه مي شود و . مي سازد اين ماهيت دوگانه خود را آشكار مي سازد
از حفاظت و مراقبت دايمي آنها را از نهاجم دشمنان مي رهاند در واقع آنها را 

بنابراين آنها بايد هر مداخله الهي بين خود و دشمنان را به  گوش . اطمينان مي دهد
ديگران برسانند و بر قلب خود ثبت نمايند، هم به عنوان يدگاري از گذشته و هم 

به همين سبب است هنگامي كه نويسنده مزمور . ضمانتي بر حمايت تغيير ناپذير خدا
اگر لشكري بر من فرود ": ذشته را جشن مي گيرد فرياد سر داده مي گويدرهايي گ

. موسي با همين اطمينان مذبحي بنا نمود).  3 :27مزمور ("آيد دلم نخواهد ترسيد 
او با بنا نمودن اين مذبح با خوشحالي بر دخالت دست الهي اعتراف كرد و همچنين 

دقيقاً در همين جا است كه . د استاعالم نمود كه تمجيد اين پيروزي از آن خداون
خداوند مدد و رهايي را عطا مي كند اما آنها فراموش مي . بسياري سقوط مي نمايند

آنها كه از تنگناها و گرفتاريها نزد خدا آمدند . كنند كه براي او مذبحي بنا نمايند
 هميشه پس از اينكه از مشكالت رهايي يافتند فراموش مي كنند كه او را تمجيد

به عبارتي به مانند او مذبحي بنا نموده و در . و همچو موسي عمل نمي كنند. نمايند
مقابل تمام اسرائيل اعالم نمايند كه خدا است كه براي ما جنگيده و پيروزي را براي 

پس او بود كه . و اين موضوع با نام يهوه نسي اعالم شد. ما به ارمغان آورده است
د و او همان است كه اكنون لشكريان ما را هدايت مي تمام لشكريان را هدايت نمو

الزم است كه . كند؛ زيرا او هيچوقت از خصومت با عماليق دست بر نخواهد داشت
اين موضوع را با تمام چشم انداز آن در نظر داشته باشيم و اگر حقيقت يهوه نسي را 

برد  از آن ن. به قدرت در خود حفظ نماييم قلبمان در اطمينان ساكن خواهد شد
خداوند است، ما زير پرچم او مي جنگيم و به همين سبب با وجود پافشاري 

 .  سرسختانه دشمن پيروزي از آن ماست
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از مصر تا سينا . اين فصل پاياني است بر استيالي فيض در تاريخ اسرائيل
م خود را زير حاكميت شريعت قرار اما در سينا قو. فيض محض خدا حكومت مي كرد

همانگونه كه توضيح داده . پس اين موضوع  ويژگي خاص باب هجده است. دادند
سنگي كه بدان زده شد بيانگر مرگ او است و . شد منّ بيانگر تجسم مسيح است

آبي كه از آن جاري شد ثمره روح القدس است، و اكنون،  پس ازآغازدوران روح، 
ن بركات بر يهود و غير يهود و برقراري يك نظام حكومتي در تصويري از جاري شد

در واقع اين باب يك تعريف نمونه شناختي از كليسا، . اسرائيل را پيش رو داريم
اگر نكات گوناگون متن ذيل را از هم . يهوديان و غير يهوديان به دست مي دهد

                                                                           .           متمايز نماييم ، اين موضوع بر ما روشن خواهد شد

و چون يترون كاهن مديان پدر زن موسي آنچه را كه خدا با موسي و قوم « 
خود اسرائيل كرده بود شنيد كه خداوند چگونه اسرائيل را از مصر بيرون آورده بود، 

موسي را برداشت بعد ار آنكه او را پس آنگاه يترون، پدر زن موسي ، صفوره  زن 
در زمين بيگانه ":و دو پسر او را كه يكي را جرشون نام بود ، زيرا گفت . فرستاده بود

كه خداي پدرم مددكار من ":  و ديگري را اليعاذر نام بود، زيرا گفت "غريب هستم
پسران و پس يترون ، پدر زن موسي ، با . "بوده است، مرا از شمشير فرعون رهانيد

وبه . زوجه اش نزد موسي به صحرا آمدند، در جايي كه او نزد كوه خدا خيمه زده بود
پس موسي . موسي خبر داد كه من يترون، پدر زن تو و دو پسرش نزد تو آمده ايم

به استقبال پدر زن خود بيرون آمد و او را تعظيم كرده، بوسيد و سالمتي يكديگر را 
و موسي پدر زن خود را از آنچه خداوند به فرعون و . دپرسيده ، به خيمه در آمدن

مصريان به خاطر اسرائيل كرده بود خبر داد، و از تمامي مشقتي كه در راه بديشان 
و يترون شاد گرديد، و به سبب تمامي . واقع شده خداوند ايشان را رهانيده بود

و . هانيده بوداحساني كه خداوند به اسرائيل كرده ، ايشان را از دست مصريان ر



متبارك است خداوند كه شما را از دست مصريان و از دست فرعون ":يترون گفت
االي دانستم كه يهوه از . خالصي داده است، و قوم خود را از دست مصريان رهانيده

و . "جميع خدايان بزرگتر است، خصوصاً در همان امري كه بر ايشان تكبر مي كردند
 سوختني و ذبايح براي خدا گرفت، و هارون و جميع يترون پدر زن موسي، قرباني

).                                                                                                         12 ــ 1آيات (» مشايخ اسرائيل آمدند تا با پدر زن موسي به حضور خدا نان بخوند

 كاهن مديان و پدر زن موسي وارد صحنه مي در اينجا مي بينيم كه يترون ،
او تمام كارهايي را كه خدا براي قوم خود كرده بود، شنيد و صفوره و دو . شود

اسامي فرزندان موسي خود بيانگر ويژگي نمونه شناختي . فرزندش را نزد موسي برد
 ، يا به» غريب هستم« : زيرا گفت"فرزند اول جرشون نام دارد، . اين واقعه است

اين خود ياد آور روزهاي فرساينده ايست كه  . "در زمين بيگانه"عبارتي يك مسافر 
اسرائيل از سرزمين خود دور شده و همچون بيگانگان در سراسر دنيا پراكنده 

خداي ". فرزند دوم اليعازر نام دارد).  1:1مراجعه نماييد به اول پطرس (گرديدند 
شكي نيست كه اين عبارت يادآوري .  "هانيدپدرم مددكار من بوده، مرا از شمشير ر

گذشته است، اما از سويي ديگر نبوتي از روزهاي آينده محسوب مي شود و از نظر 
از آماده سازي آنها براي . نمونه شناختي از نجات نهايي اسرائيل سخن مي گويد

باط از اين رو دو اين دو اسم دو دوره مجزا را در ارت. ورود به بركات سلطنت مسيحا
نام يا دوره اول در بر گيرنده تمام مدتي است كه : خدا با اسرائيل مشخص مي سازند

قوم توسط آشور به بابل به اسارت برده مي شوند، درحاليكه نام دوم اشاره ايست به 
آن لحظه اي كه خداوند به ناگاه ظاهر شده و بر عليه ملتهايي كه توطئه كرده اند 

 پيش خواهد تاخت و قوم خود را از چنگال آنان خواهد تا بر عليه اسرائيل بجنگند
اما در اين واقعه اندوه براي پراكندگي در دنيا و همچنين رهايي ). 14زكريا (رهانيد 

از شمشير فرعون اشاره به گذشته دارد، و اكنون به طرز نمادين در انتظار طوالني 
                              .                               براي بركت بسر مي برند

او كه زن غير يهودي  موسي بود، نمادي از . كليسا در صفوره ديده مي شود
پس همه دست به دست هم مي دهند تا جزئيات دوران . كليسا محسوب مي شود

زيرا هنگامي كه اسرائيل از اسارت رهايي . طاليي اين تصوير را به نمايش بگذارند



دي بخش عمانوئيل به شادي مي پردازد، كليسا نيز كه با مي يابد، تحت قدرت شا
شادي خود  در جالل سلطنت هزار ساله شريك است نقش خود را در اين دوران ايفا 

آن روز، روزي خواهد بود با شادي وصف ناپذير به خاطر وجود مسيحا، . مي كند
وجي از همان كسي كه بر حسب جسم از ذريت داود آمد، و هر تپش شادي در او، م

پس مسيح . شادي را در قلب كليسا زنده مي سازد و كليسا، عروس بره خواهد بود
كليسا در شادي براي روز حمايت از اسرائيل همكاري خواهند نمود، گرچه سهم 

  .                             كليسا در اين امر كمتر خواهد بود

راف  و دعاي يترون  سپس غيريهوديان را در مقابل داريم كه درواقع  اعت
از آنچه خداوند "موسي كه يهودي است يترون را . نمادي از آنها محسوب مي شود

به فرعون و مصريان به خاطر اسرائيل كرده بود خبر داد، و از تمامي مشقتي كه در 
اين ارتباط باعث مي شود . "راه بديشان واقع شد، خداوند ايشان را از آن رهانيده بود

تسليم شده به خاطر رهايي اسرائيل به شادي پرداخته ، خداوند را كه دل يترون 
از اين روســـت كه در مــزامير .  ستايش كرده و برتري مطلق او را اعتراف نمايد

( "مرا از منازعه قوم رهـــانيده، سر امــــتها  "چنين مي خـــــوانيم، 
به . ا خدمت مي نمايندقومي را كه نشناخته بودم ، مر.  ساخته اي")غيريهوديان 

مجرد شنيدن، مرا اطاعت خواهند كرد؛ فرزندان غربا نزد من تذلّل خواهند نمود 
  ).                                                                44و43: 18مزمور(

سپس يترون به همراه هارون و مشايخ اسرائيل به همراه موسي در ستايش 
موسي در اينجا پادشاه است و با اينحال به همراه اسرائيل و . ندخداوند متحد مي شو

و اين امر اتحاد اسرائيل و غير . در مقابل خدا نان مي خورد) يترون (غير يهوديان 
اين همان صحنه اي است كه اشعياي . يهوديان در پرستش را بر ما روشن مي سازد

 شد كه كوه خداوند بر قله كوه و در ايم آخر واقع خواهد": نبي آن را پيشگويي كرد 
ها ثابت خواهد شد و فوق تلها بر افراشته خواهد گرديد و جميع امتها بسوي آن 

بياييد تا بكوه ": و قوم هاي بسياري عزيمت كرده، خواهند گفت. روان خواهند شد
خداوند و به خانه خداي يعقوب برآييم تا طريق هاي خويش را به ما تعليم دهد و به 



زيرا كه از شريعت از كوه صهيون و كالم خداوند از . ي وي سلوك نماييمراه ها
  ).                                                        3و2: 2اشعياء  ("اورشليم صادر خواهد شد

:                                  در ادامه باب چگونگي پيدايي داوري  و سيطره  شريعت را مي بينيم

بامدادان واقع شد كه موسي براي داوري قوم بنشست، و قوم به حضور « 
و چون پدر زن موسي آنچه را كه او به قوم مي . موسي از صبح تا شام ايستاده بودند

ي و اين چه كار است كه تو با قوم مي نمايي؟ چرا تو تنها مي نشين": كرد ديد، گفت
قوم " موسي به پدر زن خود گفت كه "تمامي قوم نزد تو از صبح تا شام مي ايستند؟

هر گاه ايشان را دعوي شود، نزد من مي . نزد من مي آيند تا از خدا مسألت نمايند
آيند و ميان هر كس و همسايه اش داور مي كنم، و فرايض و شرايع خدا را بديشان 

. كاري كه تو ميكني خوب نيست": وي گفتپدر زن موسي به . "تعليم مي دهم
هرآينه تو و اين قوم نيز كه با تو هستند، خسته خواهيد شد، زيرا كه اين امر براي تو 

تو را پند مي دهم . اكنون سخن مرا بشنو. تنها اين را نمي تواني كرد. سنگين است
زد خدا عرضه و خدا با تو باد؛ و تو براي قوم به حضور خدا باش، و امور ايشان را ن

و فرايض و شرايع را بديشان تعليم ده، و طريقي را كه بدان مي بايد رفتار نمود، . دار
و عملي را كه مي بايد، بديشان اعالم نما و از ميان تمامي قوم ، مردان قابل را كه 
خدا ترس و مردان امين، كه از رشوت نفرت كنند، جستجو كرده، بر ايشان بگمار ، 

تا قوم پيوسته . ره و رؤساي صده و رؤساي پنجاه و رؤساي ده باسندتا  رؤساي هزا
داوري نمايند، و هر امر بزرگ را نزد تو بياورند، و هر امر كوچك را خود فيصل 

. بدين طور بار خود را سبك خواهي كرد، و ايشان با تو متحمل آن خواهند شد. دهند
، آنگاه ياراي استقامت خواهي اگر اين كار را بكني و خدا تو را چنين امر فرمايد

پس موسي . "داشت، و جميع اين قوم نيز به مكان خود به سالمتي خواهند رسيد
و موسي مردان . سخن پدر زن خود را اجابت كرده ، آنچه او گفته بود به عمل آورد

قابل از تمامي اسرائيل انتخاب كرده، ايشان را رؤساي قوم ساخت، رؤساي پنجاه و 
هر امر مشكل را نزد موسي مي . وري قوم پيوسته مشغول مي بودندو در دا. ده

و موسي پدر زن خود را رخصت . آوردند، و هر دعوي كوچك را خود فيصل مي دادند
).                                                                       27 ــ 13آيات (» داد و او به واليت خود رفت



 كه بايد به دقت از هم تمييز داده شوند ــ قصور موسي و دو موضوع هست
اگر . موضوعي كه انتصاب حاكمان بر قوم به طرز نمادين به ما آشكار مي شود

بخواهيم ابتدا به موضوع  دوم بپردازيم ، مبرهن است كه تدارك براي داوري بر قوم 
ان مي نهد و به شكلي نمادين حكومتي را به تصوير مي كشد كه مسيح آن را بني

نويسنده مزمور در باب اين موضوع چنين مي . پادشاهي آن را بر عهده مي گيرد
آنگاه . او قوم تو را به عدالت داوري خواهد نمود و مساكين تو را به انصاف«: گويد 

). 3و2 :72مزمور (» كوه ها براي قوم سالمتي را بار خواهند آورد و تلها نيز در عدالت
اما در حاليكه اين امر . اين رويداد اين قسمت نيز به پايان مي رسدوبه مين سبب  با 

از جانب خدا بود، نبايد كتمان كرد كه موسي با گوش دادن به سخنان يترون 
و اگر نه برخي از با ارزش ترين تعاليم از دست مي . مرتكب قصوري شده است

ا در اين باره اولين اشتباهي كه اومرتكب شد اين بود كه سخنان يترون ر. رفت
خداوند به او اين مقام را بخشيده بود و او بايد در هر امري از خداوند . گوش داد

سخناني كه يترون پيش دستي نمود در واقع ظاهر فريب و زيركانه . كمك بخواهد
كاري كه تو "". همه اينها به خاطر اضطراب او از وداع با داماد خود بود. بودند

 تو و اين قوم نيز كه با تو هستند، خسته خواهيد شد، هرآينه. ميكني خوب نيست
پس براي اينكه . "تنها اين را نمي تواني كرد. زيرا كه اين امر براي تو سنگين است
 بدين طور بار خود را سبك خواهي كرد، و "موسي پند او را انجام دهد، باز گفت 
ا تو را چنين امر اگر اين كار را بكني و خد. ايشان با تو متحمل آن خواهند شد

فرمايد، آنگاه ياراي استقامت خواهي داشت، و جميع اين قوم نيز به مكان خود به 
اما . سخنان يترون خداوند را مد نظر نداشت بلكه موسي. "سالمتي خواهند رسيد

تمام استدالالتي كه يترون مطرح كرد تنها يك انسان عادي را تحت تأثير قرار مي 
 حتي در ميان خادمين خدا، هر از گاهي بار مسئوليت خود كيست آن كسي كه،. داد

را درك نمي كند ، و از سبك ترشدن بار مسئوليت خود شاد مي گردد؟ به راستي چه 
اما اگر چه اين موضوع بس خطير . فريبي از اين بزرگتر كه نگران راحتي خود باشيم

ه داشت را به ياد مي است ، چنانكه براي موسي نيز بود، ليكن اگر او منشأ قدرتي ك
چرا كه اگر او در امر قضاوت و داوري قوم . آورد مطمئناً تسليم اين خوسته نمي شد

. از سوي خداوند  و براي خداوند بود، يقيناً فيض خدا براي خادمش كافي بود



دركتاب اعداد مي بينيم هنگامي كه موسي نزد خداوند گله و شكايت مي كند، 
من به تنهايي نمي توانم "موسي چنين تلقين نمود كه، يترون با سخنان خود به 

). 14: 11اعداد ("تحمل تمامي اين قوم را بنمايم زيرا بر من زياد سنگين است
خداوند شكايت موسي را شنيد و او را مدد نمود تا هفتاد مرد را براي كمك در كار 

ايشان از روحي كه بر توست گرفته بر "خود به همكاري بطلبد و چنين گفت، 
 "خواهم نهاد تا با تو متحمل بار اين قوم باشند و تو به تنهايي متحمل آن نباشي

از اين رو اگر چه خداوند خواسته وي را اجابت نمود، اما ديگر موسي تنها  ). 17آيه (
قدرت اداره كننده قوم نبود، بلكه او خوانده شد تا آن هفتاد تن  در روح خدا كه تنها 

از ديدگاه انساني ، مشورت يترون بسيار حكيمانه و منطقي . ونددر او بود سهيم ش
بوده و نمايانگر فراست در امور دنيا است؛ اما از نگاه خدا پذيرش اين امر نشانه شك 

در واقع دور انديشي در اين امر خدا را به دست فراموشي سپرده و . و بي اعتقادي بود
از اين حقيقت كه آن موسي نبود كه سالمتي موسي را مد نظر قرار مي داد، وغافل 

عمل مي كرد، بلكه خداوند بود كه در موسي كار مي كرد، او بود كه بار اسرائيل را 
متحمل مي شد؛ به عبارتي موسي به قوت خود عمل نمي كرد بلكه با قوتي كه از 

شايسته است كه اين حقيقت بسيار مهم  را مد نظر قرار دهيم كه در هر . خدا داشت
، اگر براي خداوند كار مي كنيم و با مشكالت روبرو  مي شويم، بايد ايت خدمت

خدا هرگز ما .  مشكالت  را بسنجيم ، البته نه با قابليتهاي خود بلكه با قوت خداوند
را با قدرت خودمان روانه خدمتي نمي كند، زيرا هر خادم واقعي  تحت پوشش قدرت 

ريت خود نا اميد باشد و پولس از خار در ممكن است موسي از مأمو. الهي قرار دارد
اگر گوش شنوا داري "جسم خود ضعيف، اما كالم  الهي به هر دو اين را مي گويد، 

  . "فيض من تو را كافيست

اول اينكه گوش . از اين روايت تعاليم ارزشمند بسياري مي توان آموخت
 كه هنگامي. سپردن به نصايح خويشان در كار خداوند كاريست بس خطير

خداوندمان عيسي به همراه شاگردان خود سخت مشغول خدمت بود، به حديكه نمي 
توانستند حتي نان بخورند، دوستان و خويشان اوخواستند تا او را باز دارند زيرا با خود 

آنها به سخنان خدا نمي انديشيدند، و . گفتند كه او اختيار خود را از دست داده است
او را به سوي كامل كردن خدمت خود سوق مي داد درك قادر نبودند اشتياقي كه 



خويشان به خواسته هاي خود و يا عواطف انساني خود مي نگرند و به همين . نمايند
. سبب چشماني كه يكي نيست نمي تواند در حضور خدا به درستي قضاوت نمايد

شكي نيست موسي و صفوره در كاري كه خدا آنها را طلبيده بود بايد از خود 
با اين همه موسي به اين موضوع نه هيچ ارجي نهاد و نه . گذشتگي نشان مي دادند

احترامي براي آن قائل شد، اگر چه كامالً به اين مسأله واقف بود، او با عزمي راسخ 
  . گوشهاي خود را به روي صداي زيركانه اغواگر كه در شخص يترون بود، بست

ي از بي اعتمادي و شكايت به ثانياً پي مي بريم كه هر گاه سخنان حاك
همانگونه كه موسي در . قلبمان راه مي يابد، به سادگي از آن بيرون نخواهد رفت

، همين سخنان را در شكايت خود كه يترون به وي پيشنهاد آن را داده بود 11اعداد 
ممكن . دقيقاً در همين جاست كه شيطان بسيار موفق عمل مي كند. به كار مي برد
ي كمرنگ از يك فكر و يا كنايه در ذهنمان شكل بگيرد كه بالفاصله است تصوير

. شيطان سر مي رسد و آنها را تبديل به سخناني كرده و به روحمان تزريق مي كند
به عنوان مثال احساس ضعيف بودن در خدمت، و حتي ممكن است به خاطر ضعف 

ي گويد كه بيش از احساس نا اميدي هم كنيم، اغلب شيطان به سراغ ما مي آيد و م
توانمان خدمت مي كنيم و اگر اين وسوسه را بپذيريم براي سالها اين فكر بر ما 

از اين . سنگيني خواهد كرد، حتي اگرآن را در مصاحبت خود با خدا زمزمه هم نكنيم
رو نياز ما اين است كه مراقب دل خود باشيم كه مبادا از دامهايي كه دشمن  مي 

  . مگستراند غافل بماني

و سرانجام موضوع بسيار مهم اين است كه نظم انسان به هيچ وجه بيانگر 
از نظر انسان نظامي كه يترون پيشنهاد كرد بسيار زيبا و . تفكر خدا نيست

انسان . سيستماتيك ، و بيش از بيش تضمين كننده اجراي عدالت در ميان قوم بود
و البته . كرده را بهبود بخشدهميشه فكر مي كند كه مي تواند نظمي كه خدا ايجاد 

انسان به جاي اينكه به كالم خدا . كه راز سقوط كليسا نيز در همين امر نهفته است
كه آشكار كننده تفكر الهي است توسل جويد ، عقايد، برنامه ها و نظام هاي فكري 
خود را ارايه مي كند و به همين سبب است كه جلوه بيروني نسيحيت تشكيل شده 

سالمت قوم خدا در وفاداري قاطعانه آنها از كالم . قه ها و اختالفات متعدداست ازفر



خدا است، و از اين رو نپذيرفتن كالم خدا موجب پذيرش مشورت و پندهاي انساني 
  . مي شود كه از كالم خدا دور است

يترون كار خود را به انجام  رسانيد و موسي را رخصت داد و او  به واليت 
قوم در ! چه تضادي بين موسي و بني اسرائيل وجود دارد). 27ه آي( خود بازگشت

طريق خدا كه به سوي سرزمين او ختم مي شد گام نهاده بودند و از اين رو 
را رفته ) نه راه خدا(مسافراني بودند كه از بيابان مي گذشتند، اما يترون راه خود 

وك خانه اي براي پس بجاي طريق سل. شد)  نه سرزمين خدا(رهسپار سرزمين خود 
 . خود داشت كه ثابت بود و سبت را نگاه نمي داشت اما آسايش خود را يافته بود

 



  فصل چهاردهمفصل چهاردهم

  سيناسينا
  2020و و 1919خروج خروج 

همانگونه كه پيشتر گفتيم تا فصل . اين دو با سرآغاز دوره اي  جديد است
شعاع  دوران فيض حاكم بود وبنا به همين دليل تمام  روابط خدا با قوم تحت ال18

فيض بود، اما از اين قسمت قوم با رضايت كامل خود را تحت الزامات سر سخت 
كوه سينا تجلي اين دوره است و به همين دليل هم تا به آخر  . شريعت قرار مي دهند

رسول نويسنده  رساله به عبرانيان كوه صهيون كه تخت . در بطن اين دوره قرار دارد
زيرا تقرب "يسه مي نمايدو چنين مي گويد، فيض آسماني در آن قرار دارد مقا

نجسته ايد به كوهي كه مي توان لمس كرد و به آتش افروخته و نه به تاريكي و 
ظلمت و باد سخت، و نه به آواز كرنا و صداي كالمي كه شنوندگان التماس كردند 

بلكه تقرب جسته ايد  به جبل ............ كه آن كالم ديگر بديشان گفته نشود 
او نشان مي دهد كه سينا در گشته  و دوره اي ).  22 ــ 18: 12عبرانيان  ("هيونص

بابهايي كه . ديگر جاي آن را گرفته است كه تجلي اين دوره ، كوه صهيون است
پيش رو داريم با باب قبل ارتباط دارند زيرا زمان و مكان به طور مجزا درآن 

ني اسرائيل از زمين مصر ، در همان در ماه سوم از بيرون آمدن ب". مشخص شده اند
و از رفيديم كوچ كرده ، به صحراي سينا رسيدند و در . روز به صحراي سينا آمدند

پس خدا ). 2و1آيات  ("بيابان اردو زدند و اسرائيل در آنجا در مقابل كوه فرود آمدند
 و عالمتي .البته با تو خواهم بود"كالمي را كه به موسي گفته بود به انجام رسانيد ، 

كه من تو را فرستاده ام اين باشد كه چون قوم را از مصر بيرون آوردي خدا را بر 
آنها بايد جشني براي خداوند بر پا كنند ). 12: 3خروج ("اين كوه عبادت خواهيد كرد

و بايد با شناخت از خود و آگاهي از خواسته ) 9: 10و 1: 5مراجعه نماييد به خروج (
فيض آنها . اما بايد با روشي جديد آزمايش شوند.  را برگزار كنندقلبي يهوه اين جشن

را تفحص نموده بود و چيزي جز نا اطاعتي ، شورش و گناه نديده بود، و اكنون 
اين امر در تمام تدابير الهي . موعد آن رسيده بود كه توسط شريغت محك زده شوند



ي ببرد، و بداند كه تنها نام هدف بوده است ــ كه انسان را آزموده تا به ذات خود پ
خداوند قدوس است، به عبارتي ديگر گرچه او از يك سو فساد عالج ناپذير ذات ما 
را بر ما آشكار نمود ، ليكن از سويي ديگر چهره واقعي خود را نيز بر ما مكشوف 

بدينوسيله او به . ساخت ــ هر مكاشفه از او بر بنياد رابطه او با قوم استوار است
ن آموخت كه ، اگر چه انسان كامالً تباه شده و به گمراهي كشده شده است، اما انسا

اعطاي شرعت در اين واقعه از . او مددكار انسان و در او نجات مهيا است، فقط در او
از اين رو تمام حوادث و كم و كيف موضوع توجه . اهميت بسياري برخوردار است

 . خاص ما را مي طلبد

: باال رفت ، و خداوند از ميان كوه او را ندا در داد و گفتو موسي نزد خدا « 
شما آنچه را كه من به : به خاندان يعقوب چنين بگو، و بني اسرائيل را خبر بده"

مصريان كردم ديده ايد، و چگونه شما را بر بالهاي عقاب برداشته ، نزد خود آورده 
مرا نگاه داريد، همانا خزانه و اكنون اگر آواز مرا في الحقيقه بشنويد، و عهد . ام

و شما . زيرا كه تمامي جهان، از آن من است. خاص من جميع قومها خواهيد بود
اين است آن سخناني كه به بني . براي مملكت كهنه و امت مقدس خواهيد بود

 پس موسي آمده، مشايخ قوم را خواند، و همه اين سخنان ".اسرائيل مي باسد گفت
و تمامي قوم به يك زبان در جواب . موده بود، بر ايشان القا كردرا كه خداوند امر فر

 و موسي سخنان قوم را باز به ".آنچه خداوند امر فرموده است ، خواهيم كرد": گفتند
اينك من در بر مظلم نزد تو بشنوند، ": و خداوند به موسي گفت. خداوند عرض كرد

  ).  9ـ  ـ3آيات (» و بر تو نيز هميشه ايمان داشته باشند

دو چيز است كه خدا به موسي مأموريت داد تا آنها را براي بني اسرائيل 
در وهله اول ، او به آنها ياد آوري مي كند مه براي آنها چه كاري انجام داده . بگويد

است، به نحويكه به ناتواني كامل خود پي ببرند و بدانند كه هر چه دارند از خدا 
چگونه شما را " و " آنچه كه من به مصريان كردم" ، "ديده ايد"او مي گويد . دارند

او قوم را از چنگال فرعون رهايي بخشيد . "بر بالهاي عقاب برداشته نزد خود آوردم
و فرعون و لشكريانش را منهدم ساخت و با قدرت الهي خود آنها را نزد خود آورده با 

براي اينكه اين امر بر آنها به او براي آنها همه كار كرد و . آنها ارتباط بر قرار  نمود



ثبوت برسد از فهم و درك خود آنها استفاده نمود و در اين راه ، يادآوري منشأ 
سپس در گام . بركاتي كه ياقتند دل آنها را ماالمال از قدر شناسي و تشكر مي كرد

و اكنون اگر آواز مرا في الحقيقه بشنويد، و عهد ". بعدي پيشنهادي مطرح مي كند
زيرا كه تمامي جهان، . نگاه داريد، همانا خزانه خاص من جميع قومها خواهيد بودمرا 

. قبول اين پيشنهاد بايد به شكلي برجسته مشخص مي شد.  و غيره"از آن من است
و در جهت تحقق فيض و محبت خود : خدا اسرائيل را با قدرت خود نجات داده بود
 آنها را به سرزميني بياورد كه در آن شير آنها را قوم خود خطاب نمود، و وعده داد كه

؛ و سرچشمه همه اينها فيض محض دل او بود، و ) 8و3:7خروج (و شهد جاريست 
و خدا با اشاره به كاري كه براي آنها كرده . تحت تأثير شرايط انساني قرار نداشت

ي اما اكنون براي آزمودن آنها چنين م. است موضوع را به آنها يادآوري مي نمايد
جايگاه شما و بركاتي كه مي يبابيد همه منوط به اطاعت شما است، تا كونو ": گويد

هر كاري براي شما انجام دادم، اما اكنون ديگر قصد دارم تداوم اين لطف را وشروط 
آيا قول مي دهيد كه از كالم و عهد من كه تحت چنين . به كارهاي خودتان كنم

ن پيشنهادي بود كه موسي مأمور شد تا آن  اين هما"شرايط است اطاعت نماييد؟ 
  . را براي بني اسرائيل بازگو نمايد

مشايخ قوم را خواند، "او . و موسي وفادارانه اين مأموريت را به انجام رسانيد
). 7آيه  ("و همه اين سخنان را كه خداوند او را فرموده بود، بر ايشان القا كرد

حداقل بايد انتظار مي رفت . ها ايجاد مي كردمطمئناً چنين پيغامي تأثير عميقي درآن
آنها نمي توانستند به زودي . كه به زماني نياز باشد تا اهميت موضوع بررسي شود

فراموش نمايند كه بارها و بارها مرتكب گناه شده اند، حتي در مدت اين سه ماهي 
ور و گناه كه از عبور آنها از درياي سرخ مي گذشت ، چرا كه برئوز هر دشواري ، قص

بنابراين اگر تنها نگاهي به تجارب گذشته خود مي . آنان را نمايان ساخته بود
انداختند، در مي يافتند كه با پذيرش شرايط جديد همه چيز به باد فنا مي رفت و 

ما بارها و بارها نااطاعتي كرديم، و مي ترسيم كه ": مطمئناً به يكديگر مي گفتند
خير، ما بايد خود . ه ناچار بايد كفاره اعمال خود را بپردازيممبادا دوباره چنين شود، ب

را بي قيد و شر به فيضي كه ما را رهانيد، هدايت نمود و در طول سفرمان  در بيابان 
اگر هنوز فيض سلطنت نمي كند ، پس ما مردمان گمشده . ما را حفظ نمود بسپاريم



نها دردم اين شرايط را پذيرفته اما با اينحال به دور از اين قضايا، آ. "اي هستيم
تجارب گذشته آنها همه بي . "آنچه خداوند امر فرموده است، خواهيم كرد": گفتند

پس آنها از ناداني خود پرده برداشتند، همچنين از ذات خدا و هم ذات دل . ثمر بود
آنها به جاي اينكه نسبت به فيض . در حقيقت اين مهلك ترين خطاي آنها بود. خود
 ، به "خداي خود را آنگونه كه بود، يعني خداي فيض را رها نكنند"ر ورزند و اصرا

خاطر احساس عجز و ناتواني خود با حماقت محض همه چيز را تحت الشعاع اين 
، كه اين خود اصل "براي خدا چگونه مي توانند باشند"موضوع  قرار دادند كه 

قت و كوري خود هميشه به انسان از روي حما. اكنون نيز چنين است. شريعت است
دنبال اين است كه با اعمال خود بركت را به دست آورد، و نجاتي را كه در فيض 
محض است نمي پذيرد؛ زيرا او نمي خواهد قبول كند كه چيزي نيست، و فيض خدا 

از اين رو اين همان نبردي است كه . همه چيز را مهيا مي كند و نه اعمال انسان
ناهكار را جريحه دار مي كند، و بدينسان قلب تباه شده او را به غرور و خود ستايي گ

  . مقاومت تحريك مي كند

موسي پيغام را براي قوم خود بازگو كرد، و خداوند نير در تدارك ايجاد يك 
اول از . رابطه جديد با قوم خود بود رابطه اي كه در چارچوب شريعت بنا نهاده شده 

اينك من در ابر مظلم نزد تو مي ".  قرار مي دهدهمه موسي را در جيگاه يك شفيع
آيم تا هنگامي كه به تو سخن  گويم قوم بشنوند و بر تو نيز هميشه ايمان داشته 

سپس . او به موسي جايگاهي عطا مي كند تا قوم مجبور باشند آن را بپذيرند. "باشند
هاي خدا را فرامين اداره و رهبري  قوم عطا مي شود كه در واقع معيار خواسته 

هر دستوري كه در اينجا صادر شده حكايت از تحول به سوي . روشن مي سازند
. پيش تر آنها با خداي فيض روبرو بودند و حال با خداي عدالت. دوره اي ديگر دارد

چراكه در برابر (اين موضوع حكايت از آن دارد كه فاصله خدا بيشتر شده است 
 "ابر ضخيم".  است قوم جدا شده و پاك شوندو همچنين الزم) گناهكار قرار دارد

اولين نشانه اين موضوع است، همان ابري كه خدا در آن بر موسي ظاهر ) ابر مظلم(
موضوع دوم با رهنمودهاي گوناگوني كه براي قوم تدارك مي بيند .  مي شد

  . مشخص است



 نما، نزد قوم بر و ايشان را  امروز  فردا تقديس": و خداوند به موسي گفت« 
و در روز سوم مهيا باشيد، زيرا كه در روز سوم خداوند . و ايشان رخت خود را بشويند

و حدود براي قوم از هر طرف قرار داده ، و . در نظر تمامي قوم بر كوه سينا نازل شود
آييد، يا دامنه آن را لمس نماييد، زيرا هر "با حذر باشيد از اينكه به فراز كوه بر: بگو

. ، خواه بهايم باشد خواه انسان ، زنده نماند.لمس كند، هرآينه كشته شودكه كوه را 
 پس موسي از كوه نزد قوم خود ".اما چون كرنا نواخته شود، ايشان به كوه برآيند

در روز سوم ": و به قوم گفت. فرود آمده، قوم را تقديس نمود و رخت خود را شستند
  ). 15 ــ10آيات  ( »".حاضر باشيد و به زنان نزديكي منماييد

هميشه معناي اين واژه را .   شوند"تقديس"پس قوم بايد به مدت دو روز 
خدا آنها . اين واژه در اينجا متضمن جدايي قوم است. بايد در چارچوب متن آن يافت

در چارچوب اين عهد . را در چارچوب عهدي كه با آنها بسته است ، جدا مي سازد
شكي نيست كه اين جدايي . وم براي خدا جدا مي شوندمبني بر اطاعت از خداوند، ق

شامل تنها به شكل ظاهري نمد پيدا مي كرد، يعني هر چيزي كه براي حضور 
خاطر . به همين سبب بايد رختهاي خود را مي شستند. . قدوس خدا ناشايست بود

و موسي بايد آنها را تقديس كند . نشان خواهد شد كه اكنون بايد آنها عمل نمايند
آنها نيز بايد رخت خود را مي شستند، زيرا از همان لحظه اي كه آنها اطاعت را به 
عنوان شرط بركت بافتن پذيرفتند، در واقع مسئوليت آماده سازي خود را براي 

شكي نيست كه مالقات با خداوند به نوعي مستلزم مراسم . حضور خدا تقبل نمودند
اي كه آنها ايجاد كردند ثابت مي كند كه اما همين فاصله . و تشريفات خواهد بود

آنها بايد با وسواس تمام رخت خود را مي شستند، . چقدر تالشهايشان نابسنده است
و آنقدر آن را تمييز مي كردند كه چشم انساني در آن كوچكترين نشاني از ناپاكي 

ي مي نيابد؛ اما اگر اين موضوع را درك مي كردند سئوالي كه بر وجدان آنها سنگين
كرد اين بود كه آيا مي توانستند آنقدر خود را پاك سازند تا قادر باشند در مقابل 
چشمان تيز بين خداي قدوس تاب بياورند؟ بگذاريد كه ايوب به اين پرسش پاسخ 

اگر خويشتن را به آب برف غسل دهم، و دستهاي خود را به ": او مي گويد. دهد
 " مي بري و رختهايم مرا مكروه مي دارداشنان پاك نم، آنگاه مرا در لجن فرو

او توسط . خداوند خودش پاسخ اين سئوال را به ما مي دهد).  31 و30: 9ايوب (



پس اگر چه خويشتن را با اشنان بشويي و ": ارمياي نبي به قوم چنين مي گويد
اما خداوند يهوه مي گويد كه گناه تو پيش من . صابون براي خود زياده بكار ببري

اين . انسان قادر نيست خود را براي خدا پاك سازد). 22: 2ارميا ("شده است رقم 
پس چرا خداوند اين . موضوعي است كه كل كتاب مقدس آن را به ما مي آموزد

فرامين را به اسرائيل عطا مي كند؟ بنا به همان داليلي كه شريعت را به آنها مي 
ي گذرد، تا انچه كه در قلبشان نهفته دهد، تا به آنها ثابت نمايد كه در قلبشان چه م

است را بيرون آورده ، در واقع فساد ذات را آشكار نمايد و بدين وسيله وضعيت تباه 
آنها تا به اندازه اي مي آموختند كه .  شده و گناه آلودشان را به آنها بياموزد

 "تطهير ياقتن" و "تقديس شدن"تالشهايشان همه بيهوده است، زيرا علي رغم 
اين امر در تجربه . توانستند به خدا نزديك شوند و از صداي او ترسان گشتندن

آنها نسبت به برخي از جوانب وضعيت خود آگاهي . گناهكاران به كرّات رخ مي دهد
يافته بودند، سعي كردند وضعيت خود را بهبود بخشيده و قلب خود را پاك سازند، و 

اما ديري نپاييد كه در يافتند تنها نتيجه . دبدين سان خود را در نظر خدا اصالح نماين
اگر آنها موفق مي . تالشهايشان اين است كه گناهان و رذالت خود را آشكار سازند

شدند كه براي خود جامه عدالت ببافند و نقص خود را براي مدتي زيرا آن بپوشانند، 
ور قدوسيت او هنگامي كه به حضور خدا فرا خوانده مي شدند خود آن جامه در برابر ن

به راستي كه انسان ناتوان است، و تا . چيزي نبود جز پاره اي از يك لباس كهنه
هنگامي كه اين را نياموزد هيچگاه در نخواهد يافت كه تنها راه پاك كردن اين 
جامه از هر لكه ـــ آنقدر پاك و سفيد كه حتي قدوسيت خدا را ارضا نمايد ـــ  

  ). 14: 7 و 5: 1مكاشفه رجوع شود به (خون بره است 

سپس قوم تقديس شده و رخت خود را شستند و براي اينكه خود را براي روز 
روز سوم هميشه متضمن معنايي نمادين بوده است و . سوم آماده سازند روزه گرفتند

پس در صبح روز سوم بود . به نظر مي رسد در اينجا سخن از مرگ به ميان مي آورد
در آنجا . رود آمد، به همراه تمام آن شكوه و جالل  دهشت آوركه خدا بر كوه سينا ف

رعد و برق ديده مي شد ــ كه بيان كننده قدرت داوري ، ديدگاه غيرقابل احتراز خدا 
همچنين ابر ضخيمي . در مورد قدوسيت به هنگام نزديك شدن به گناهكاران است

ه و او را از نظرها پنهان كه بين او و قوم فاصله اي ايجاد كرد) 9آيه (بر كوه بود 



ابر و ظلمت غليظ گرداگرد ": همانگونه كه نويسنده مزمور مي گويد. ساخته بود
عالوه بر اين صداي ). 2: 97مزمور  ("اوست عدل و انصاف قاعده تخت او است

كرنا كه هم پيام آور نزديك شدن حضور خدا بود و هم نشان جمع شدن قوم بسيار 
 سنگيني و ابهت پرشكوهي داشت و تمام قوم كه در هر گام الهي. عظيم بود

اما اگر آنها از قبل به خود . لشكرگاه بودند، علي رغم آمادگي كامل  به خود لرزيدند
اعتماد نداشتند و اگر پاك نشده بودند پس حق داشتند كه به سختي بلرزند و اما 

 آيا او همان كسي هنگامي كه آماده مالقات با خداوند بودند پس چرا بايد بترسند؟ 
نبود كه آنها را بر بالهاي عقاب حمل كرده و نزد خود آورده تا كه او را در آنجا 
مالقات نمايند؟ آيا او نجات دهنده و خداوندشان نبود؟ پس چرا با ديدن نشانه هاي 
حضور او همه مي ترسيدند؟ زيرا آنها به جاي اينكه خود را به فيض و محبت او 

ماقت خود مي خواستند با آنچه كه خود هستند و با اعمال خود به بسپارند از روي ح
اما ديگر . و اكنون آنها بايد آن را حس مي كردند! چه اشتباه مهلكي. حضور او بروند

و موسي قوم را براي ".  راه بازگشتي نبود و آنها نمي توانند از تعهد خود آزاد شوند
ايان كوه ايستادند و تمامي كوه سينا را مالقات خدا از لشكرگاه بيرون آورد، و در پ

دود فرا گرفت زيرا خداوند در آتش بر آن نزول كرد و دودش مثل دود كوره اي باال 
همانگونه كه در ).  18 و 17آيات  (".مي شد، و تمامي كوه سخت متزلزل گرديد

 از زمين متزلزل شد و آسمان به حضور خدا باريد، اين سينا نيز"مزامير مي خوانيم، 
پس آتش ويژگي حضور خدا در سينا ) . 68:8مزمور  ( "حضور خدا، خداي اسرائيل

. بود، آتش و دود، آتش نشانه قدوسيت او، البته قدوسيت او با توجه به داوري بر گناه
پس آتش با توجه به مالقات اسرائيل در .  "خداي ما آتشي است فرو برنده"

 است كه عدالت و داوري بر تخت او چارچوب شريعت مهم ترين تجلي اين حقيقت
 به ميان مي آورد كه از "شريعت آتشين"از اين رو موسي سخن از . ساكن هستند

 است و اين "قدوس ، عادل و نيكو"دست راست خداوند ساتع مي شد، آتشين زيرا  
. آتش تنها ساني را در خود فرو مي برد كه قادر نبودند اين الزامات را برآورده سازند

زيرا كه در غضب تو كاهيده ": خاطر تأثير همين امر بود كه او چنين مي گويدبه 
  ). 90:7مزمور  ("مي شويم و در خشم  تو پريشان مي گرديم



و هنگامي كه آواز كرنا زياده شد و بلند و بلند تر گشت  موسي با خدا سخن 
، به راستي كه سپس او به كوه فرا خوانده شد. گفت و خداوند او را به زبان جواب داد

ماهيت پيامي كه دريافت كرد چه بود؟ دور تا دور كوه حدود قرار داده شده بود زيرا 
جائيكه خدا ايستاده بود زمين مقدس بود و هر شخص يا جانوري كه به كوه نزديك 

اما حتي اين نيز كافي . مي شد و يا حتي كوه را لمس مي كرد با مرگ روبرو بود
پاين برو و قوم را قدغن نما، مبادا نزد خداوند براي "گفت، خداوند به موسي . نبود

). 21آيه  ("نظر كردن ، از حد تجاوز نمايند، كه بسياري از ايشان هالك خواهند شد
اين امر در مورد همه صادق بود، كاهنان و قوم همه بايد فاصله را حفظ كنند، كه 

  ).  24آيه ( مستثني بودند مبادا بر ايشان هجوم آورد موسي و هارون از اين قاعده

همه اين جزئيات در عين اينكه گوياي اين مهم است كه انسان كفايت اين 
را ندارد كه به لياقت خود در برابر خدا قرار بگيرد بسيار زيبا هستند و متانت و ابهت 
خاص خود را دارند و از سويي ديگر به ما مي آموزد كه اگر گناهكار به خود جرأت 

تا به كي . و نزديك شود اين كار فقط به نابودي او منجر خواهد شددهد و به ا
انسانها پي خواهند برد كه بين گناه و قدوسيت خصومت سازش ناپذيري وجود دارد 
و خدا بر ضد گناهكار است، و اين خواسته خدا از قدوسيت به حقيقت نخواهد 

. ار رقت انگيزپيوست مگر در مرگ خداوند عيسي مسيح؟ پس اين صحنه ايست بسي
خدا با تمام شكوه و جالل قدوسيت خود بر كوه سينا است؛ قوم با اينكه دور ايستاده 
اند و احساس كناه مي كنند، از آنچه كه ديده اند و مي شنوند به خود مي لرزند، و از 

بيرون آمده اند تا ) اردوگاه(ورودشان به كوه ممانعت به عمل مي آيد اما از لشكرگاه 
مالقات نمايند و الزامات و قوانين شريعت عادله او را درياقت نموده و از آن خدا را 

  . اطاعت نمايند

من هستم يهوه ، خداي ": و خداو تكلم فرمود و همه اين كلمات را بگفت « 
تو را خدايان ديگر غير از . تو، كه تو را از زمين مصر و از خانه غالمي بيرون آوردم

 و هيچ تمثالي از آنچه در باال در آسمان است، و از آنچه صورتي تراشيده. من نباشد
نزد آنها . پايين در زمين است، و از آنچه در آب زير زمين است ، براي خود مساز

سجده مكن، و آنها را عبادت منما، زيرا كه من يهوه خداي تو مي باشم، خداي غيور 



ارم از آناني كه مرا دشمن هستم كه انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چه
و تا هزار پشت بر آناني كه مرا دوست دارند و احكام مرا نگاه دارند، . دارند مي گيرم
نام يهوه، خداي خود را باطل مبر، زيرا خداوند كسي را كه اسم او .  رحمت مي كنم

. روزسبت را ياد كن تا آن را تقديس نمايي. را به باطل برد، بي كناه نخواهد شمرد
اما هفتمين، سبت يهوه، . شش روز مشغول باش و همه كارهاي خود را بجا آور

در آن هيچ كاري مكن، تو و پسرت و دخترت و غالمت و كنيزت و . خداي توست
زيرا كه در شش روز، خداوند . بهيمه ات و مهمان تو كه درون دروازه هاي تو باشد
از اين . در روز هفتم آرام فرمودآسمان و زمين  و دريا و آنچه در آنهاست بساخت، و 

پدر و مادر خود را .  سبب خداوند روز هفتم  را مبارك خوانده، آن را تقديس نمود
قتل . احترام نما، تا روزهاي تو در زميني كه يهوه خدايت به تو مي بخشد، دراز شود

به خانه همسايه . بر همسايه خود شهادت دروغ مده. دزدي مكن. زنا مكن. مكن
طمع مورز، و به زن همسايه ات و غالمش و كنيزش و گاوش و االغش و به خود 

  . »"هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد، طمع مكن

در مورد اعطاي شريعت به اسرائيل نكات گوناگوني وجود دارد كه توجه 
شريعت از ده فرمان . نكته اول ماهيت خود شريعت است. خاص ما را مي طلبد

بر مبناي يا بهتر بگوييم نشأت گرفته از رابطه اي بودند كه خدا تشكيل شده بود و 
من هستم يهوه، خداي تو كه تو را از زمين ". در نجات قوم با آنها برقرار ساخته بود
اگر با يك نگاه كلي به فرامين الهي نظر . "مصر و از خانه غالمي بيرون آوردم

ب ارتباط با خدا قرار دارند و بقيه بيافكنيم خواهيم ديد كه چهار فرمان اول در چارچو
آنها هر يك، تعيين كننده مسئوليت در قبال . فرامين  در چارچوب روابط با انسان

با اينحال خداوند مبارك و قدوس ما در پاسخ به اين سئوال، . خدا و انسان هستند
خداوند ": كه بزرگترين حكم چيست، تمام شريعت را چنين خالصه كرده است

بدين دو . را به همه دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود محبت نماخداي خود 
 همچنين رجوع 40ــ 35: 22متي ("حكم، تمام تورات و صحف انبيا متعلق است

به بني اسرائيل توصيه مي شود كه به خدا ). 18: 19 و الويان 12: 10شود به تثنيه 
و همسايه خود را . محبت نمايند ــ محبتي كامل محبتي مطابق با توانايي خود

  . دوست بدارند همچون خويشتن



 ". اما توجه نماييد كه ويژگي خاص  در جزئيات احكام  ممنوعيت آنان است
(  اگر چهارمين را از اين قاعده مستثني سازيم "....مبر  و ....... منما ......... مساز ...... 

مفهوم ممانعت از  ـــ متضمن "روز سبت را ياد كن"گر چه اين حكم نيز خود ــ 
اين حقيقت ارتباط . ، ممنوعيت ، عصاره تمام اين فرامين است) انجام كاري است

اين ده فرمان معيار . مهمي با دومين نكته اين موضوع دارد ــ هدف از شريعت
فراميني كه اطاعت داوطلبانه از . خواسته هاي خدا از اسرائيل محسوب مي شدند

در پاسخ به اين . به عنوان شرط بركت را مي طلبيدسخنان خدا و نگاه داشتن عهد 
مسĤله خدا توسط موسي آنچه را كه مي خواست بيان كردو بنابراين معياري ايجاد 
شد كه توسط آن مي شد به سادگي پي برد كه آيا از كالام خدا اطاعت مي كنند يا 

 فرامين پس خدا با اين. خير و اين كار را خودشان نيز مي توانستند انجام دهند
خواست تا بر آنها روشن سازد كه ترس از او هميشه پيش روي آنها باشد كه مبادا 

اما خدا از آنچه در قلب قوم مي گذشت آگاه بود، اگر چه آنها ).  20آيه  (گناه ورزند 
نسبت به اين موضوع بي اعتنا بودند، و به همين دليل هدف از اعطاي شريعت اين 

اين موضوع لحن نهي آميز . مي گذشت را نمايان سازدبود كه آنچه در قلب قوم 
فرامين را تشريح مي نمايد، زيرا بايد قوم آگاه مي شدند كه نبايد قتل كنند، نبايد زنا 
كنند، نبايد دزدي كنند، نبايد بر همسايه خود شهادت دروغ دهند، آيا گرايش به 

اب هفت به اين سئوال انجام چنين گناهاني در آنان بود ؟ پولس رسول در روميان ب
زيرا كه شهوت را نمي . گناه را جز به شريعت ندانستيم"او مي گويد . پاسخ مي دهد

لكن گناه از حكم فرصت جشته هر . دانستم، اگر شريعت نمي گفت كه طمع مورز
). 8 و 7روميان  ("قسم طمع را در من پديد آورد، زيرا بدون شريعت گناه مرده است

 بيايد شهوت در دل انسان بود، اما تا هنگامي كه از طمع منع پيش از اينكه شريعت
اما شريعت صراحتاٌ گفت كه طمع مورز و . نشده بود نمي دانست كه طمع چه بود

اين موضوع را براي انسان روشن ساخت و ضديت دل انسان با خدا در اين موضوع 
شريعت آمد همانگونه كه پولس رسول در جايي ديگر مي گويد، . آشكار شده است
در گذشته اين گناهان بودند اما تا . تا خطا شناخته شود) 20: 5روم(تا خطا زياده شود 

ديگر نمي شد ماهيت آنها بيشتر . هنگامي كه منع نشدند خطا محسوب نمي شدند 
  .  از اين پنهان بماند، و همه بايد بر تخطي از شريعت خدا آگاهي مي يافتند



 در عصر حاضر اين است كه گفته شده است نكته بسيار حائز اهميت حتي
انجيل خدا به طرز بسيار وسيعي اعالن نموده كه بايد اطاعت از شريعت روش 

. به راستي كه انسانهاي بسياري در دام اين تله مرگ بار گرفتار شده اند. زندگي باشد
زيرا اگر ! حاشا"قدر تأمل نماييم، ) نويسنده غالطيان(بياييد بر سخنان رسول 

 "شريعتي داده مي شود كه تواند حيات بخشد هر آيينه عدالت حاصل مي شود
به راستي كه اين گفته حقيقت است كه ، فرايض و احكام مرانگاه ). 21: 3غالطيان (

، اما )5: 18الويان (داريد، كه هر آدمي آنها را بجا آورد در آنها زيست خواهد كرد،
مال گناه آلود احكام خدا را نگاه دارند؟ چگونه مي شود كه گناهكاران با ذات و اع

بياييد به اين استدالل خود روح القدس كه از طريق پولس سخن مي گويد گوش فرا 
زيرا جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زيرلعنت مي باشند زيرا مكتوب «: دهيد
ا را ملعون است هر كه ثابت نماند در تمام نوشته هاي كتاب شريعت تا آنه": است 

 اما واضح است كه هيچ كس در حضور خدا از شريعت عادل شمرده ".به جا آورد
 اما شريعت از ايمان نيست "عادل به ايمان زيست خواهد نمود"نمي شود، زيرا كه 

ــ 10: 3غالطيان  ("آنكه در انها عمل مي كند در آنها زيست خواهد نمود"بلكه 
 با مطرح كردن هدف شريعت شك را اين خود هر مشكل را رفع مي نمايد و). 12

برطرف مي نمايد، همانگونه كه گفتيم هدف شريعت ايجاد معياري براي خواسته 
شريعت آمد تا خطا زياده . هاي خدا است تا انسان را به خاطر گناهش محكوم نمايد

اگر . شود و اكنون مي توان شريعت را به نحو شايسته اي در همين راستا به كار برد
خود اطمينان كامل داشته باشد را بيازماييم  ) بي گناهي( از عادل بودن شخصي كه

مي توانيم وي را با اين معيار بسنجيم، مي توانيم از او بپرسيم كه آيا با تمام قلب 
خود خدا را محبت مي كند، و همسايگان خود را به مانند خود ، دوست دارد و 

  . رمال خواهد شدبدينسان است كه ذات اعمال فريب كارانه او ب

اگر اين موضوع درك شود و اگر تنها يك اطاعت ساده از كالم خدا انجام 
شود، ديگر در درك اين موضوع كه شريعت مكاشفه كاملي از فكر و دل خدا نيست 

روشي كه معموالً از شريعت صحبت مي كند به گونه . مشكلي نخواهيم داشت
.  ر و كاملتر وجود نخواهد داشتايست كه انسانها مي پندارند مكاشفه اي ديگ

همانگونه كه مي پرسند، اگر چنين است پس كجا مي شود فيض، رحم و محبت 



شريعت قدوس است و احكام مقدس، و عادالنه و خوب "خدا را يافت ؟ خير، 
، زيرا مكاشفه خدا هستند، همانگونه كه هر كلمه و عمل خدا بايد لزوماً "هستند

هيم آن را مكاشفه اي كامل بدانيم، بايد ضرورت كفاره را چنين باشد، اما اگر بخوا
ناديده انگاريم، بايد چشمانمان را به سوي ذات حقيقي انسان و كار خداوند و نجات 
دهنده مان ببنديم ــ به عبارتي تفاوت بين سينا و جلجتا را به دست فراموشي 

اما بالفاصله . زدتا صليب نباشد، ممكن نيست كه خدا خود را مكشوف سا. بسپاريم
پس از اينكه مأموريت به انجام رسيد، پرده هيكل از باال به پاين به دو نيم پاره شد 
ــ نشاني است از اين امر كه خدا، خدايي آزاد بوده ــ آزاد در عدالت تا شخص 
گناهكار فيض را بيابد، و او كه شهادت خداوند را بر كفايت خون عيسي مسيح به 

شريعت ماهيت . آزاد خواهد بود كه به حضور خداوند گام نهدايمان مي پذيرد، 
عدالت خدا را آشكار مي نمايد و در نتيجه بيانگر خواسته هاي او از اسرائيل است، اما 

  .  خدا خودش هنوز ميان ابر ضخيمي ــ از نظرها پنهان است

نكته اي ديگر كه توجه ما را مي طلبد اين است كه شريعت روش زندگي 
گاهي گفته مي شود كه پس آيا شريعت اصول اخالقيات مسيحي نيست؟ . نيست

. بهتر آن است ابتدا به خوبي اي ن موضوع را سنجيده ، سپس اين سئوال را بپرسيم
آيا خدا از آن . بياييد ممنوعيتي كه نسبت به همسايه ذكر شده را بررسي نماييم

ه، دوري مي جويد راضي ايماندار مسيحي يي كه از گناهاني كه در شريعت ذكر شد
خواهد بود؟ خير، آيا يك مسيحي خود راضي خواهد بود از گناهان دوري جويد تا 
بتواند با زندگي خود آنچه مد نظر خداست را برآورده سازد؟  حال فرض كنيم كه او 
حتي همسايه خود را مانند خود محبت مي كند، آيا اين عمل او همچو مسيح كامل 

از اين امر محبت را دانسته ايم "ر اين مورد چه مي گويد؟ است؟ يوحناي رسول د
به عبارتي، تجلي حقيقي محبت در مرگ مسيح . "كه او جان خود را در راه ما نهاد

و ما بايد جان ": از اين رو يوحناي رسول چنين مي افزايد. براي ما يافت مي شود
 تحقق اين امر در دوست مطمئناً). 16: 3اول يوحنا  ("خود را در راه برادران بنهيم

داشتن برادران بيش از خودمان نهفته است ــ و بدينسان به نحو حيرت انگيزي از 
همانگونه كخ پولس به ما تعليم داده حقيقت اين . مرز شريعت نيز فراتر گام مي نهيم

شما نيز بوساطت جسد مسيح براي شريعت مرده شديد تا خود را به ": است كه



 "ني با او كه از مردگان برخاست تا بجهت خدا ثمر آوريمديگري پيونديد، يع
شريعت براي اسرائيل يك اصل بود، اما مسيح و تنها مسيح معيار ).  4: 7روميان (

هر كه گويد كه در وي مي مانم، به همين طريقي كه او سلوك ". يك ايماندار است
ين معيار بسيار فراتر از از اين رو ا). 6: 2اول يوحنا ("مي نمود او نيز بايد سلوك كند

به راستي كه اين . شريعت است، چراكه مسئوليتي بس عظيم تر شريعت در خود دارد
زير "عقيده كه ما هنوز زير شريعت هستيم،    علي رغم  جمله پولس كه مي گويد 

نشأت گرفته از عدم شناخت ماهيت )  16: 6روم ("شريعت نيستيد بلكه زير فيض
 ايمانداران توسط مرگ و قيام مسيح از وضعيت كهنه خود هر گاه كه. نجات است

رهايي يافته و جايگاه و مقامي جديد مي يابند به طوريكه ديگر در جسم نبوده بلكه 
، به سادگي مي توان دريافت كه آنها متعلق به قلمرو )9: 8رميان (در روح هستند

به . ها مسيح استديگري هستند كه شريعت در آن راهي ندارد، و تنها هدف روح آن
نحويكه تنها مسئوليت آنها در گذر از اين گذرگاه تجلي يافتن مسيح در حركات و 

ما اين نكات را به ذهن مراقب هر يك از فرزندان خدا توصيه مي . سخنانشان است
  . كنيم

به مانند باب قبل باري ديگر ترس وجود . اكنون تأثير شريعت مشخص شد
پس حال ديگر مي دانستند كه ). 18آيه ("بايستادنداز دور "قوم را فراگرفت و 

و به موسي گفتند تو به ما سخن بگو "گناهكاران نمي توانند در حضور خدا بايستند، 
اعتراف غم انگيزي از ). 19آيه ("و خواهيم شنيد، اما خدا به ما نگويد، مبادا بميريم

داده بودند انجام وضعيت خودشان، و نشانه اي مهم از پيامد آن اطاعتي كه قول 
آه چه مي شد اگر گناهكار اين درس را مي آموخت، كه اگر خدا با او سخن . دهند

چراكه قدوسيت و گناه نمي ! بگويد به سبب گناهاني كه در خود دارد بايد بميرد
توانند در كنار يكديگر زيست كنند و اگر خارج از چاچوب كفاره اين دو با هم تماس 

پس اين فرزندان ترسان و لرزان .  چيز بيشتر نخواهد بوديابند، نتيجه كار يك
خدا با تمام قدوسيت خود نزديك شد، و . اسرائيل اين حقيقت ساده را اعتراف نمودند

آنها از حضور او دور شدند كه مبادا بميرند؛ و از اينجا است كه آنها به خاطر 
 صداي خدا را خطايايشان گناهكار محسوب شده، و به همين دليل قادر نيستند

  . بشنوند



سپس موسي به آنها توصيه نمود كه نترسند، و به آنها گفت كه خدا آمده تا 
در واقع راهي كه . آنها را بيازمايد، تا ترس از او پيش روي ايشان باشد و گناه نكنند

بايد مي رفتند به تفصيل در ده فرمان مشخص شده است، و به زودي  ديده خواهد 
اين وضعيت اكنون به طور واضح به . ق آن عمل خواهند كرد يا خيرشد كه آيا بر طب

قوم اسرائيل چه از نظر اخالقي و چه در واقعيت دورتر . تصوير كشيده شده است
ظلمت غليظي بين قوم و خدا بود، كه بر اهميت اين حقيقت تأكيد مي . ايستاده اند

ود بايد پوشيده باقي كند كه تا به هنگامي كه خدا در چاچوب شريعت معرفي مي ش
موسي با انتخاب خدا نقش و جايگاه ميانجي را ايفا مي كند، پس او مي تواند . بماند

پس او نمونه ايست از شفاعت . به اين ظلمت غليظ كه خدا در آن بود نزديك شود
  ). 5: 2اول تيموتائوس  ("كننده براي انسانها در نزد خدا يعني عيسي مسيح

زيرا همينكه . يي در مورد عبادت قوم پايان مي يابداين باب با توصيه ها
بايد براي . رابطه اي رسمي در چارچوب شريعت بين خدا و قوم بنا نهاده مي شود

اول اينكه . در اين رابطه سه موضوع حائز اهميت است. عبادت قوم تدارك ديده شود
 چارچوب هداياي ، به خدا نمي توان نزديك شد مگر توسط قرباني ، ثانياً او تنها در

 مي توانست در هر جا كه نام خود را آشكار مي ساخت آمده و قوم را 1خوشبوي قوم
. سوم اينكه ماهيت مذبح مشخص شده است. بركت دهد ــ علي رغم وضعيت قوم

زيرا اگر افزار ". مذبح بايد زميني باشد و اگر از جنس سنگ باشد نبايد تراشيده شود
و بر مذبح من از پله ها باال . آن را نجس خواهي ساختخود را بر آن بلند كردي، 

پس كار و هنر انسان ). 26 ــ 24آيات  ("مرو، مبادا عورت تو بر آن مكشوف شود
پس در عبادت قوم همه چيز بايد بر طبق معيار خدا باشد؛ اگر حتي . ممنوع مي شود

ت و برهنگي كوچكترين چيز به خاطر زيبايي يا سهولت در كار وارد شود، نجس اس
پس چقدر مسيحيان بايد مراقب باشند كه برخي چيزها كه . انسان آشكار خواهد شد

  . مهر تأييد كالم خدا بر آنها نخورده است وارد پرستش نشوند

                                                
 

  . بنابراين همه اينها هداياي خوشبوي محسوب مي شدند. هنوز قرباني گناه بر قوم حكم نشده بود  1
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اين قسمت مشتمل است بر احكام و قوانين گوناگوني كه خدا براي اداره قوم 
گرچه ممكن است مفهوم هر يك از . گوناگون به آنها عطا مي كندخود در ارتباطات 

اين قوانين . احكام ذكر شده باشد، اما الزم است كه اين احكام به دقت تشريح شوند
ديدگاه خدا را نسبت به زندگي قوم خود نشان مي دهند كه بسيار در خور توجه 

قط به خاطر تدبير است، و اگر هم قوانين منجر به پرداخت جزاي عمل مي شود ف
  .جديدي است كه از اكنون اتخاذ شده است

  . اولين حكم درمورد غالم عبري است

اگر غالم عبري بخري شش سال خدمت كند و در هفتمين بي قيمت آزاد «
اگر تنها آمده، تنها بيرون رود و اگر صاحب زن بوده ، زنش همراه او . بيرون رود
 و پسران يا دختران ربايش بزايد، آنگاه زن و اگر آقايش زني بدو بدهد. بيرون رود

ليكن هرگاه آن غالم بگويد . اوالدش از آن آقايش باشند و آن مرد تنها بيرون رود
كه هر آينه آقايم و زن و فرزندان خود را دوست مي دارم و نمي خواهم كه آزاد 

قايمه در بيرون روم، آنگاه آقايش او را به حضور خدا بياورد، و او نزديك در يا 
 "برساند، و آقايش گوش او را با درفشي سوراخ كند، و او وي را هميشه بندگي نمايد

  ). 6ــ 2آيات (

. مي توانيم در غالم عبري نمونه اي  گويا و زيبا از مسيح را مشاهده نماييم
بي قيمت "نكته قابل توجه اين است كه پس از اينكه شش سال خدمت كرد بايد 

اما اگر آقايش در حين خدمت او، زني بدو بدهد و آن زن برايش . "آزاد بيرون رود
پسران يا دختران بزايد و فرزندانش از آن آقايش خواهند بود، و تنها راهي كه مي 
. تواند همسر و خانواده اش را به دست آورد اين است كه تا به ابد يك خدمتكار بماند

او صورت غالم را . ر جالب استكاربرد نمونه شناختي اين موضوع درباره مسيح بسيا



و نه اراده خود بلكه ) 10عبرانيان (او آمد تا اراده خدا به جا آورد  ) 2فيلپيان (پذيرفت 
او خدمت محول شده را به طور ). 38: 6يوحنا(اراده كسي كه او را فرستاده است 

طرس همانگونه كه خود به پ. كامل به انجام رسانيد، پس مي توانست ديگر آزاد باشد
آيا گمان مي بري كه نمي توانم الحال از پدر خود در خواست كنم كه ": چنين گفت

زياده از دوازده فوج از مالئكه براي من حاضر سازد؟ ليكن در اين صورت كتب 
تا آنجايي ). 54 و53: 26متي  ("چگونه تمام گردد كه همچنين مي بايست بشود؟

 اجباري در كار نبود كه بر روي صليب كه حدود و اختيارات او ايجاب مي كرد، هيچ
برود، هيچ الزامي نبود، مگر الزام دل او و اشتياق او براي به كمال رسانيدن جالل 

پس چرا به خود اجازه داد تا بر آن صليب . خدا و كسب افتخار، اين مرواريد گرانبها
ا و شرم آور ميخكوب شود؟ كه همچون بره راهيِ كشتارگاه شود؟ او در برابر خد

به طور قطع و . هيچ كس نمي توانست گناهي را به او نسبت دهد. انسان آزاد بود
خود را آزاد "يقين او كامالً آزاد بود، اما دوباره از خود مي پرسيم كه چرا او 

؟  پاسخ ما اين است، زيرا او آقاي خود را دوست داشت، او همسر و "نساخت
آقاي او در . ا به آخر بندگي را پذيرفتفرزندان خود را دوست داشت و از اين رو ت

جان  او واالترين جايگاه  را داشت، و در اين اشتياق كه آقايش را بر روي زمين 
. جالل دهد مي سوخت، و اينكه كاري كه آقايش به او سپرده بود را به اتمام رساند

شته او همسر خود ــ كليسا ــ را دوست داشت و خود را فداي آن كرد، و با همين ر
و از . هاي ابديِ محبت به فرزندانش ــ به هر يك به صورت مجزا ــ بسته شده بود

اين رو او نمي توانست آزاد باشد، بلكه خود را به آقاي خود تسليم نمود كه تا به آخر 
 را مقايسه 6: 40مزمور (پس گوش او سوراخ شد ــ نشانه خدمت . او را خدمت نمايد
اكنون او . ـــ كه به هميشگي بودن خدمت او اشاره دارد) 5: 10نماييد با عبرانيان 

؛ و )13مراجعه نماييد به يوحنا (در دست راست خداوند قوم خود را خدمت مي نمايد 
خوشابحال آن "او خود مي گويد . با تمام جالل خود به آنها خدمت خواهد كرد

به شما مي گويم كه هر آينه . غالمان كه آقاي ايشان چون آيد، ايشان را بيدار يابد
 "كمر خود را بسته، ايشان را خواهد نشانيد و پيش آمده ايشان را خدمت خواهد كرد

پس اين تصوير تشكيل شده است از خدمت خاضعانه مسيح بر روي ). 37: 12لوقا (
زمين و خدمتي كه انجام مي دهد، و اكنون او جالل يافته در دست راست خدا قرار 



و از سويي .  خدمت به قوم خود ادامه  خواهد تا تا به ابديتدارد و براي هميشه به
ديگر اين امر آشكار كننده فيض بي همتا و محبت بي اندازه قلب اوست، كه منجر 

و چقدر اين موضوع شگفت نگيز است كه . شد تا او همان جايگاه را حفظ كند
رزندانم را من آقايم، همسر و ف".  پيوند مي دهد"آقايش"محبت او كليسا را با 

اي عيسي .  "دوست دارم؛ و براي دست يافتن به آزادي زمين را ترك نخواهم كرد
  ! خداوند قدوس، تو ما را با قدرت محبتت تا به ابد با خدا و خودت پيوند داده اي

پاراگراف بعدي شامل دستوراتي در مود كنيزي است كه توسط پدرش 
 .فروخته شده باشد

. را به كنيزي بفروشد، مثل غالمان بيرون نروداما اگر شخصي، دختر خود 
هرگاه به نظر آقايش كه او را براي خود نامزد كرده است نا پسند آيد، بگذارد كه او 
را فديه دهند، اما هيچ حق ندارد كه او را قوم بيگانه بفروشد، زيرا كه بدو خيانت 

. ران با او عمل نمايدو هر گاه او را  پسر خود نامزد كند، موافق رسم دخت. كرده است
و اگر . اگر زني ديگر براي خود گيرد، آنگاه خوراك و لباس و مباشرت او را  كم نكند

  ). 11 ــ 7آيات  ("اين سه چيز را براي او نكند، آنگاه بي قيمت و رايگان بيرون رود

اگر چه او نمي توانست به مانند غالم آزاد باشد اما خدا با محبتي كه دارد 
و در اين حكم گرايش به توجه به . را در صورت غالم محفوظ نگاه داشتحقوق او 

تغيير و اصالح وضعيت افرادي كه كامالً تحت سلطه يا وابسته هستند بسيار مشهود 
اگر آقاي او تصميم خود را تغيير مي داد، و او در نظر آقاي خود ناپسند مي آمد . است

كار اجباري نبود، و آقايش نمي توانست او او را در . او بايد نجات را انتخاب مي كرد
زيرا ارباب مي توانست با معامله اي زيركانه حقوق او را از . را به قوم بيگانه بفروشد

چه نامزد پسرش بود و چه نامزد خودش حقوق او به دقت حفظ شده بود، . او بستاند
 اختيار مي و اگر اين حقوق زير پا گذاشته مي شدند، و اگر همسر ديگري براي خود

پس خداوند با محبت دلسوزانه اي كه دارد . كرد، سپس كنيز كامالً آزاد مي شد
ضعفا و افراد بي دفاع را در لقاي شريعت حفظ كرده تا نسبت به آنها رفتار منصفانه و 

  . پر از توجه حفظ شود



  . سپس خطاياي كه مجازاتشان مرگ بود براي قوم تشريح مي شوند

اما قصد او نداشت، .  بزند و او بميرد، هر آينه كشته شودهر كه انساني را« 
بلكه خدا وي را به دستش رسانيد، آنگاه مكاني براي تو تعيين كنم تا بدانجا فرار 

ليكن اگر شخصي عمداً بر همسايه خود آيد، تا او را به مكر بكشد، آنگاه او را از . كند
ادر خود را زند، هر آينه كشته و هر كه پدر يا م. مذبح من كشيده، به قتل برسان

و هر آدمي را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه كشته . شود
  ). 17 ــ 12آيات (» شود

خدا به نوح . اين قانون تازه اي نيست. اين آيات ابتدا از قتل سخن مي گويند
ود زيرا خدا هر كه خون انسان ريزد، خون وي به دست انسان ريخته ش"گفته بود، 

با كشته شدن هر انساني خدا ). 6: 9پيدايش  ("انسان را به صورت خود ساخت
از اين رو انسان بايد حافظ برادرش باشد، چرا كه خدا . زندگي قاتل را از او مي ستاند

با مجازاتي كه براي مرگ تعيين كرده بود او را حفظ مي كرد و خدا مي توانست اين 
زيرا زندگي از آن . انسان كه به شباهت او بود، مطالبه نمايدمجازات سنگين را براي 

پس هنگامي . خداست و انسان نمي تواند با زايل كردن حقوق ديگران آن را بستاند
چه كرده اي؟ خون برادرت از زمين ": كه قائن برادرش هابيل را زد، خداوند گفت

وي مكر و نيرنگ بود براي اگر قتل از ر). 10: 4پيدايش ("! نزد من فرياد بر مي آورد
آن رهايي وجود نداشت، حتي اگر چه قاتل براي حفاظت از خود نزد مذبح رفته باشد 

كالم خدا هيچ حمايتي از اين تفكرات . او بايد بميرد). 32ــ 28: 2اول پادشاهان (
به راستي كه .  مدرن بشردوستانه مبني بر براندازي مجازات در مالء عام نمي كند

در واقع اين كار موجب تمجيد . ساني جاي شريعت كهن خدا را گرفته استعقايد ان
 داده است "در موعظه باالي كوه"دستوراتي كه خداوندمان . انسان است و نه خدا

، تنها به روابط انسانها با ملكوت مي پردازد و نه روابط موجود بين )48ـ 38: 5متي (
  .   را تأييد نمي كنددو انسان و به هيچ وجه حكمي كه به موسي داد

اما اگر قصد او نداشت، بلكه خدا وي را "اما استثنايي هم وجود دارد، 
مقايسه  ("بدستش رسانيد، آنگاه مكاني براي تو معين مي كنم تا بدانجا فرار كند

اگر اين شرايط را با عمل يهوديان بر ). ؛ در واقع با تمام باب5 ــ 4: 19شود با تثنيه 



 كنيم، و با توجه به اينكه عمل آنها عمدي بود، و اينكه آنها با ضد مسيح مقايسه
رشوه دادن مكر در دستگيري و محكوميت او موفق شدند، چنين به نظر مي رسيد 

پدر اينها را "اما خداوندمان خود چنين دعا نمود، . كه براي آنها هيچ راه فراري نباشد
 چرا كه اگر توبه مي نمودند خدا ،)34 :23لوقا ("ببخش زيرا نمي دانند چه مي كنند

با فيض خود و به خاطر اين شفاعت آنها را عفو مي نمودند و شهري را براي پناه 
با اينحال پطرس به هنگام موعظه خود به . گرفتن در آنجا برايشان تعيين مي كرد

مي دانم كه شما و همچنين حكام شما اين را به سبب ناشناسايي ": آنها چنين گفت
پس فيض مي تواند به خاطر گناه كه توسط خون مسيح ). 17: 3اعمال ("كرديد

       .پرداخته شد در مجازات شريعت تخفيف قائل شود

 ــ 15آيات (زدن و يا لعنت كردن  پدر و مادر چنين مجازاتي را در بر داشت 
بنابراين خدا با تأييد الهي خود حكم اقتدار والدين را صادر نمود، و احترام ). 17

نا اطاعتي از والدين يكي از نشانه هاي بارز . خاضعانه فرزندان را خواستار شد
، كه نشان دهنده ارزشي است كه خدا با )2: 3دوم تيموتائوس (روزهاي آخر است 

زيرا كه به راستي اين عمل او اقتدار او را .  اطاعت فرزندان از والدين قائل شده است
 كار مي برد ويژگي آن قاطعانه بودن آن است و نشان مي دهد و هرگاه خدا آن را به

، 21 ــ 18: 21مراجعه نماييد به اعداد (اطاعت محض و بي چون و چرا را مي طلبد 
از اين رو سنگيني گناه در اينجا مشخص شده ).  20: 3و كولسيان 1: 6افسسيان 

ناه اما اگر زدن يا لعنت كردن والدين زميني سزاوار مرگ است، پس چقدر گ. است
  .شورش و سركشي بر عليه خدا بزرگتر خواهد بود

دزديدن و فرختن انسان همانگونه كه در بسياري از نقاط دنيا اعمال مي شود 
انساني كه ممكن است گناهكار ). 16آيه (نيز مجازات مرگ را در پي خواهد داشت 

يد جامه هم باشد علي رغم ديدگاه خدا در مورد او، ديدگاهي كه پيش از ابراز آن با
عمل بپوشد، در نظر خدا ارزش خاصي دارد و آزادي او بايد توسط انسانهاي ديگر 

چقدر اين موضوع شگفت انگيز است كه علي رغم اين نوشته . محترم شمرده شود
ها بردگي به بدترين شكل دزديدن، فروختن، و نگاه داشتن انسانها همچون اموال 



ايت مي شود، حتي در ميان پيروان شخصي حتي هنوز هم در ذهن نسل امروزي ح
  ! معترف به مسيح

در پاراگراف بعدي جرايمي كه بر اثر نزاع بين دو نفر روي مي دهد و 
  .مجازاتي كه براي آن تعيين شده است را مي بينيم

و اگر دو مرد نزاع كنند و يكي ديگري را به سنگ يا به مشت زند و ا «
ا عصا بيرون رود آنگاه زننده او بي گناه ونميرد ليكن بستري شود اگر برخيزد و ب

و اگر . شمرده شود اما عوض بيكاري اش را ادا نمايد، و خرج معالجه او را بدهد
كسي غالم يا كنيز خود را با عصا بزند، و او زير دست او بميرد، هر آينه انتقام او 

 زيرا كه زر ليكن اگر يك دو روز زنده بماند، از او انتقام كشيده نشود،. گرفته شود
و اگر مردم جنگ كنند و زني حامله را بزنند، و اوالد او سقط گردد و . خريد اوست

ضرري ديگر نشود، البته غرامتي بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد، و با حضور 
و اگر اذيتي ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم . داوران ادا نمايد

به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و به عوض چشم و دندان 
و اگر كسي چشم . م و لطمه به عوض لطمهداغ به عوض داغ و زخم به عوض زخ

و اگر . غالم يا چشم گنيز خود را بزند كه ضايع شود او را به عوض چشمش آزاد كند
 18آيات (» دندان غالم يا دندان كنيز خود را بياندازد او به عوض دندانش آزاد كند

  ).27ــ 

 خود تنها دو موضوع است كه بايد بدان توجه شود، و جزئيات را بر عهده
اولين موضوع اين است كه تمام اين قوانين آشكار كننده . خواننده گرامي مي گذاريم

به طور خاص كساني كه .  حساسيت خدا نسبت به حفاظت از جسم قوم خود است
و دومين موضوع اين است كه ما به ذات واقعي شريعت . تحت امر ديگران هستند

چشمي به چشمي و دنداني به دنداني اين قانون . فيضي در كار نيست. پي مي بريم
خداوند ما عيسي در سخنان خود به طور خاص اين قوانين را بيان مي . است.... و

شنيده ايد كه گفته شده است "او مي گويد، . دارد تا تفاوت آن را با فيض نشان دهد
، ليكن من به شما مي گويم، با شرير "چشمي به چشمي و دنداني  به دنداني"

كنيد بلكه هر كه به رخساره راست تو طپانچه زند، ديگري را نيز به سوي مقاومت م



شريعت عمل متقابل را توصيه مي كند ، نه بيشتر و ). 39و 38: 5متي  ("او بگردان
نه كمتر؛ اما فيض مي تواند هر چيزي را ببخشد؛ زيرا كه با ما نيز با فيض معامله 

. مين اصل در روابط با ديگران رفتار نماييمشد و دين ما پرداخته شد، ما نيز بايد با ه
به هر حال نبايد هرگز فراموش كنيم كه پايه و اساس فيض به شكلي عميق بر 
عدالت نهاده شده است و سلطنت او از طريق عدالت گسترش       مي يابد، پس 

  ). 21: 5روميان (فيض بر يك بنياد ابدي و تغيير ناپذير استوار است 

  .  گاو نيز براي مالك آن مشخص شده استمسئوليت  اعمال

و هر گاه گاوي به شاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد، گاو را البته «
و ليكن اگر قبل از . سنگسار كنند، و گوشتش را نخورد و صاحب گاو بي گناه باشد
ا او مردي يا زني ر. آن شاخ زن مي بود، و صاحبش آگاه بود، و آن را نگاه نداشت، 

و اگر ديه بر او گذاشته . كشت، گاو را سنگسار كنند، و صاحبش را نبز به قتل رسانند
خواه پسر خواه . شود، آنگاه براي فديه جان خود هر آنچه بر او مقرر شود، ادا نمايد

اگر گاو ، غالمي يا . دختر را شاخ زده باشد، به حسب اين حكم با او عمل كنند
و اگر . ره به صاحب او داده شود، و گاو سنگسار شودكنيزي را بزند، سي مثقال نق

كسي چاهي گشايد يا كسي چاهي حفر كند و آن را نپوشاند، و گاوي يا االغي در آن 
افتد، صاحب چاه عوض او را بدهد، و قيمتش را به صاحبش ادا نمايد، و ميته از آن 

س گاو زنده را و اگر گاو شخصي، گاو همسايه او را بزند و آن بميرد پ. او باشد
اما اگر معلوم بوده باشد كه آن گاو قبل از . بفروشند، و قيمت آن را تقسيم نمايند

شاخ آن شاخ زن مي بود، و صاحبش آن را نگاه نداشت، البته گاو به عوض گاو بدهد 
  ). 36ــ 28آيات (» و ميته از آن او باشد

درابره الزم است خاطر نشان سازيم كه همان اصول عادالنه اي كه 
موضوعات ديگر گفته شده است در مورد اين دستورات نيز صادق است و اين خود 

حتي در مورد مرگ مالك و يا گاو دستوراتي داده شده است، چه اگر . كفايت مي كند
پي برده شود كه گاو ميل به كشتن مالك داشته و يا اينكه مالك هيچ تدبيري براي 

چقدر اين موضوع با شفافيت هر چه تمام تر ).  29آيه (محافظت از گاو ننموده است 
حقيقتي كه خداوند قدوسمان به ما تعليم داد را در اذهان ما تازه مي سازد، اين 



براي همه چيز تدارك ديده شده . حقيقت كه  حتي موهاي سرمان شمرده شده است
است، و هر رابطه و نقص آن به هر صورت ممكن ، در چارچوب حكومت عادالنه 

نكته اي ديگر نيز هست كه نبايد . ت كه اكنون بر اسرائيل حكمفرما شده استايس
. غالم يا كنيزي كه ارزش آن سي مثقال نقره تعيين شده است. آن را فراموش كرد

و به ايشان ":  با اشاره به اين موضوع چنين مي گويد12: 11زكرياي نبي در زكريا 
پس به جهت مزد  من . بدهيد و اال ندهيداگر در نظر شما ناپسند آيد مزد مرا : گفتم

و عيسي مسيح كه براي همه ما آشنا است نيز به سي . "سي پاره نقره وزن كردند
اين امر حاكي از برآورد انسان از خداست، ). 15: 26متي (پاره نقره تسليم شد، 

  . خدايي كه خود را در جسم، پسر يگانه پدر آشكار نموده بود

  .  حكم  اعاده مال دزدي را پيش رو داريم،22سپس در خروج باب 

اگر كسي گاوي يا گوسفندي بدزدد و آن را بكشد يا بفروشد،به عوض گاو  « 
اگر دزدي در رخنه كردن گرفتار . پنج گاو، و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد

 اما اگر آفتاب. شود، و او را بزنند بطوري كه بميرد ، باز خواست خون براي او نباشد
البته مكافات بايد داد، و اگر چيزي . بر او طلوع كرد، بازخواست خون براي او هست

اگر چيزي دزديده شده، از گاو يا االغ .  ندارد ، به عوض دزدي كه كرد، فروخته شود
اگر كسي مرتعي را . يا گوسفند زنده در دست او يافت شود، دو مقابل آن را رد كنند

واشي خود را براند تا مرتع ديگري را بچراند، از نيكو تاكستاني را بچراند، يعني م
اگر آتشي بيرون رود و خارها را . ترين مرتع و از بهترين تاكستان خود عوض بدهد

فرا گيرد و بافه هاي غله يا خوشه هاي نادرويده و يا مزرعه اي سوخته گردد، هر كه 
اب نزد همسايه خود اگر كسي پول يا اسب. آتش را افروخته است، البته عوض بدهد

امانت گذارد، و از خانه آن شخص دزديده شود، هر گاه دزد پيدا شود، دو چندان رد 
و اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حكام بياورند، تا حكم . نمايد

در هر . شود كه آيا دست خود را بر اموال همسايه خويش دراز كرده است يا نه
االغ و گوسفند و رخت و هر چيز گمشده، كه كسي بر آن ادعا كند، خيانتي از گاو و 

امر هر دو به حضور خدا برده شود، و بر گناه هر كدام كه خدا حكم كند، دو چندان 
اگر كسي االغي يا گاوي يا گوسفندي يا جانوري ديگر به . به همسايه خود رد نمايد



شود يا دزديده شود، و شاهدي همسايه خود امانت دهد، و آن بميرد يا پايش شكسته 
نباشد، قسم خداوند در ميان هر دو نهاده شود، كه دست خود را به مال همسايه 

ليكن اگر از او . پس مالكش قبول بكند و او عوض ندهد. خويش دراز نكرده است
و اگر دريده شد، آن را براي شهادت بياورد، . دزديده شد، به صاحبش عوض بايد داد

و اگر كسي حيواني از همسايه خود عاريت گرفت . شده ، عوض ندهدو براي دريده 
اما اگر . و پاي آن شكست يا مرد، و صاحبش همراهش نبود ، البته عوض بايد داد

( » صاحبش همراهش بود، عوض نبايد داد، و اگر كرايه شد، براي كرايه آمده بود
  ). 15ــ 1آيات 

و اگر ": ز شريعت اشاره مي كند به اين قسمت ا8: 19بي گمان زكي در لوقا 
به ). 8: 19لوقا  ("چيزي ناحق از كسي گرفته باشم و چهار برابر بدو رد مي كنم 

مانند باب قبل ديديم كه خدا از اموال و اشخاص قوم خود محافظت مي كند، از اين 
رو در مي يابيم كه چگونه او از اموال آنها دفاع مي كند و كساني كه به حكم او بي 

اما سئوال مهم براي ما اين است . تنايي نمودند را در قبال خود مسئول مي دانداع
كه اگر دزديدن يك انسان مذموم است، چگونه مي شود گناه دزديدن را جبران كرد؟ 
چگونه آن كساني كه هنوز در گناه بسر مي برند بايد جزا را بپردازند؟ جبران آن غير 

خودمان بود بايد تا به آخر پيامدهاي خطاياي ممكن است ؛ اگر جبران آن بر عهده 
پس آنچه نگرفته "اما او در مزامير چنين گفته است، . خود را متحمل مي شديم

او قرباني تخلف و همچنين گناه و قرباني سوختني ). 4: 69مزمور  ("بودم، رد كردم
ريم مي اگر باور دا(پس او دين تمام تخلفات ما را به طور كامل پرداخته است . بود

او حتي كوچكترين خطاياي ما را با فيض و رحمت خود ). توانيم اعتراف نماييم
در اين باب مي . اين موضوع باعث مي شود مرگ او را بپذيريم. جبران كرده است

ما قادر به انجام اين كار نبوديم و . بينيم كه متخلف خود بايد خسارت را بپردازد
ر را انجام دهد كسي نبود  آنچه را كه خود كسي هم نبود كه به جاي ما اين كا 

ندزديده بود بلكه آنچه كه ما دزديده بوديم را به خدا پس دهد، و ما بايد تا به ابد در 
هر چه اين . تا به ابد، اما چيزي نداشتيم كه بپردازيم. برابر او جواب مي داديم

را ارج مي نهيم، او موضوع را بيشتر به خاطر مي آوريم، از آن سو نيز بيشتر فيض او 
كه با اراده خود به جاي ما به خدا پاسخ داد، به نحويكه ما را به عدالت از هر اتهام 



تبرئه نمود، آري ، و ما را كه عادل گردانيد در پرتو تابناك شادي حضور خود قرار 
  ! نام قدوس او تا به ابد متبارك باد.  داد

 به هواهاي نفساني مي اولين حكم. اكنون به حكم ديگري مي پردازيم
در اينجا بيشتر تقصير بر گردن مرد نهاده شده است ــ و براي زن ). 16آيه (پردازد

اما انسان  نمي تواند بسيار گناه نموده و طوري رفتار نمايد . استثنا قائل نشده است
از اينرو آن مرد . كه بي گناه است، مخصوصاً آنگونه كه در اينجا ذكر شده است

پولس رسول نيز اين اصل را تشريح كرده . ت كه او را همسر خود سازدمجبور اس
آيا نمي دانيد كه هر كه با فاحشه پيوندد با وي يك تن باشد؟ ": او مي گويد. است

بنا به همين دليل ). 16: 6اول قرنتيان  ("هر دو يك تن خواهند بود"زيرا مي گويد
د را به غير علت زنا طالق دهد و هر كه زن خو"بود كه خداوند ما چنين تعليم داد،

: 19متي  ("ديگري را نكاح كند، زاني است و هر كه زن مطلقه را نكاح كند، زنا كند
چه تفسير زيبايي درباره قوانين انساني يي كه طالق را در چارچوبهاي ديگر جايز ). 9

 بر مي شمرند ــ كه غفلت كامل از حكمت خدا است و از سويي ديگر ناديده گرفتن
پس در حاليكه ما بايد از . كامل روابط بنيادين بين مرد و زن را افشا مي سازد

قدرتهاي حاضر اطاعت نماييم، در صورتيكه با قدرت خداوند در عداوت نباشند، 
  .  قانون يك سرزمين نمي تواند راهنماي وجدان يك ايماندار يا كيلسا باشد

تفكر يك جادو گر تجارت با بنياد ). 18آيه  ("زن جادو گر را زنده مگذار"
در ) تفكراتي مبني بر احضار ارواح(ارواح است، كه نظير اين نوع تفكر در روح گرايي 

از اين رو در الويان او زني است كه چنين توصيف شده . عصر حاضر يافت مي شود
جادوگر عين دور ). 17: 20الويان  ("زني كه صاحب اجنه يا جادوگر باشد": است

تمنا ": چرا كه مي خوانيم شاوئول نزد او رفت و گفت " اين نوع است؛ نمونه اي از
اينكه به واسطه جنّ براي من فالگيري نمايي و كسي را كه به تو مي گويم از برايم 

اين همان چيزي است كه احضار كنندگان ارواح به ). 8: 28اول سموئيل  ("آوري
اين . اح مردگان ارتباط مي دهندانجام آن اعتراف مي كنند ــ كه متقاضي را با ارو

متقاضيان به مانند شائول كه نمي توانند با خدا رابطه بر قرار كنند توسط واسطه 
اين امر در واقع به . ارواح به دنبال اطالعاتي درباره مسائل ناشناخته و ناديده هستند



 اين روش چه در زمان اسرائيل و چه. نوعي رويگردان شدن از خدا به شيطان است
از اين رو جادوگر بايد نابود شود، و اين امر . در روزگار ما شيطاني محسوب مي شود

نشانه عداوت عمل او با خدا است، و روح گرايي امروزه نيز انزجار آور بوده و اگر 
  . ادامه يابد براي روح انسان مخرب خواهد بود

اولي از جسم است ــ به . پس دو گناه است كه مجازاتش مرگ است
خدا . و دومي بت پرستي است. شتناك ترين و نفرت انگيز ترين شكل ممكنوح

و اين امر انكار . نمي توانست ببيند كه قوم او به خداي ديگري اعتراف مي كنند
سخنان و اقتدار خدا بود، انهدام پايه هاي روابط او با قومش، و انجام اين عمل از 

پس . يرفتن حاكميت مطلق او استسوي قوم به مثابه انكار ذات واقعي او، و نپذ
به همين . پرستش خداي حقيقي و خدايان دروغين در يك آن امكان پذير نبود

آنچه امتها قرباني مي كنند، براي ديو ها مي ": خاطر پولس رسول چنين مي گويد
محال است كه هم . گذرانند و نه براي خدا، و نمي خواهم شما شريك ديوها باشيد

و هم از مايده خداوند و هم از مايده . و هم از پياله ديوها بنوشيداز پياله خداوند 
پذيرش خدايان دروغين ). 21و20: 10 اول قرنيتان "ديوها نمي توانيد قسمت برد

و از سويي ديگر، هنگامي كه تسالونيكيان به . برابر است با انكار خداي حقيقي
 به سوي خدا بازگشت از بتها": مسيحيت گرويدند، به آنها چنين گفته مي شود

  ). 9: 1اول تسالونيكيان  ("كرديد تا خداي حي حقيقي را بندگي نماييد

  .  سپس محبت و دلسوزي خدا در موارد مختلف تعليم داده مي شود

غريب را اذيت مرسانيد و بر او ظلم مكنيد، زيرا كه در زمين مصر غريب « 
ر او ظلم كردي و او نزد من فرياد بر و ره گاه ب. بر بيوه زن يا يتيم ظلم مكنيد. بوديد

آورد البته فرياد او را مستجاب خواهم فرمود و خشم مشتعل شود و شما به شمشير 
اگر نقدي به فقيري از قوم . خواهم كشت و زنان شما بيوه شوند و پسران شما يتيم

 من كه همسايه تو باشد قرض دادي مثل ربا خوار با او رفتار مكن و هيچ سود بر او
اگر رخت همسايه خود را به گرو گرفتي آن را قبل از غروب آفتاب بدو ردكن، . مگذار

زيرا كه او فقط پوشش او و لباس براي بدن اوست؛ پس در چه چيز بخوابد؟ و اگر 



آيات (» نزد من فرياد برآورد هر آينه اجابت خواهم فرمود، زيرا كه من كريم هستم
  ). 27 ــ 21

ياد آوري وضعيت گذشته آنها در زمين . ه ميان مي آيدابتدا سخن از غريبه ب
هنگامي كه قوم يوغ آهنين . مصر بايد تعيين كننده رفتار آنها با غريبه ها باشد

. فرعون را بر گردن داشتند طعم تلخ غريب بودن در سرزمين بيگانه را چشيده بودند
افراد درمانده و سپس توصيه مي شود كه افراد درمانده را به دل بسپارند ، تمام 

رنجوري كه چشم به محبت ما دارند، و مطمئناً بيوه زن و يتيم در ارجعيت قرار 
و هركه بر آنها . از اين رو خدا آنه را در دستان پر قدرت خود حفظ مي كند. دارند

در كل . ظلم كند بايد كشته شود، تا فرزندان و همسران او نيز يتيم و بيوه شوند
بقه هميشه مورد توجه خاص خدا قرار دارند، از اين رو است كتاب مقدس اين دو ط

بدينسان يعقوب چنين مي . كه ما نيز بايد آنها را مورد مهر و محبت خود قرار دهيم
پرستش صاف و بي عيب نزد خدا وپدر اين است كه يتيمان و بيوه زنان را ": گويد

دو ).  27: 1يعقوب  ("ارنددر مصيبت ايشان تفقد كنند و خود را از آاليش دنيا نگاه د
اول اينكه او را در مقابل زور گو مصون . حكم بعدي به وضعيت نيازمند مي پردازد

نمايد و از سويي ديگر ثروتمند را از ربا خواري و سوء استفاده از فقرا نهي مي كند، و 
 اين احكام علي رغم اينكه نشان.  دوم اينكه او را در مقابل فقر و عرياني حفظ كند

مي دهند كه بني اسرائيل از هم اكنون رهبري و هدايت مي شوند، به ما نيز اين 
مي توان در تدبيري كه براي رخت .  اجازه را مي دهد كه عمق قلب خدا را ببينيم

 آن را قبل از "همسايه انديشيده شده  محبت وصف ناپذيري را مشاهده نمود، 
او و لباس براي بدن اوست؛ پس در غروب آفتاب بدو ردكن، زيرا كه او فقط پوشش 

چه چيز بخوابد؟ و اگر نزد من فرياد برآورد هر آينه اجابت خواهم فرمود، زيرا كه من 
كنه وجود خدا بايد با قوم او به تصوير كشيده شود، و با اين تصوير از .  "كريم هستم

ه درد شخصي كه چيزي ندارد تا به هنگام خواب خود را با آن بپوشاند، قلب خدا ب
  !مي آيد



 و رئيس 1به خدا ناسزا مگو": احترام به قدرتهاي منصوب نيز مورد توجه است
در اينجا به طور مشخص براي ) خدايان(واژه خدا ). 28آيه ( "قوم خود را لعنت مكن

پولس ). 35و 34: 10مراجعه نماييد به يوحنا . (قدرتها و حاكمان به كار رفته است
 حنانيا و سنهدرين قرار گرفته بود اين عبارات را به كار رسول به هنگامي كه مقابل

اين موضوع با توصيه هايي كه در رساالت ارائه شده است ). 5: 23اعمال(برد 
پس قوم  ).  17 ــ 13: 2، اول پطرس 2: 2؛ اول تيموتائوس 13روميان (مطابقت دارد

. اني در پيش داشتندكار آس خدا در طي مسير با احترام به پادشاهان، و فرمانروايان
آنها به هر قدرتي كه با خدا دشمني نمي كرد احترام گذاشته و از آن اطاعت مي 

خداوند خود آنها را تحت تسلط چنين حاكماني قرار مي . نمودند، هر كسي كه بود
  .  داد

و 29آيه (چه نوبر محصوالت و چه نخست زاده بايد به خدا تقديم مي شد 
بدينسان آنها بايد به وابستگي و منشاء ). 13 و 13:12ج  مراجعه نمايد به خرو30

اين خدا . بركات خوداعتراف مي كردند و تعلق خود را به خداوند اذعان مي داشتند
 را به آنها مي داد و در مقابل از آنها هديه مي "عصير"بود كه ميوه رسيده و 

ين عمل را بايد در نخست زاده فرزندان انها نيز بايد تقديم مي شد، اما ا.  خواست
چارچوب  مرگ نخست زادگان كصري در شب پيش از عيد فصح و نجات آنها 

 براي "مردان مقدس"آنها بايد به بهترين نحو . توسط خون بره ذبح شده درك نمود
خدا باشند، به دور از شرارت و جداشده براي خدا؛ چراكه اوكه آنها را ازآن خود 

به همين سبب آنها . ت كه آنها شايسته او باشندساخته بود قدوس بود، و مي خواس
نبايد خود را با غذاي ناپاك نجس ني ساختند، گوشتي كه دريده شده و توسط 

طريقهاي يك . حيوانات ناپاك نجس شده است را فقطس نزد سگان بياندازند
موضوعاتي از . شخص مقدس بايد در تقدس ساكن باشد، همچنانكه خدا چنين است

  ). 23خروج  (  باب بعدي ارائه مي شوند اين قبيل در

                                                
  .ترجمه شده است كه اشاره به رياسات دارد)  خدايان ( godsخدا در زبان انگليسي : مترجم  1 
  



خبر باطل را انتشار مده و با شريران همداستان مشو، كه شهادت دروغ «
پيروي بسياري براي عمل بد مكن؛ و در مرافعه محض متابعت كثيري، . دهي

اگر گاو يا االغ . و در مرافعه فقير نيز طرفداري منما. سخني براي انحراف مگو
اگر االغ  دشمن . ي كه گم شده باشد، البه آن را نزد او باز بياوردشمن خود را يافت

خود را زير بارش باران خوابيده يافتي، و از گشادن او روگردان هستي، البته آن را 
از امر دروغ . حق فقير خود را در دعوي او منحرف مساز. همراه او بايد بگشايي

. را كه ظالم را عادل نخواهم شمرداجابت نما و بي گناه و صالح را به قتل مرسان زي
و رشوت مخور زيرا كه رشوت بينايان را كور مي كند و سخن صديقان را كج مي 

  ).  8ــ1: 23خروج(» سازد

اولين مربوط است . در اين بخش كناهان زباني مورد بررسي قرار مي گيرند
 مي شوند، از اين رو مي بينيم كه چقدر مرتكب شرارت. به انتشار دريافت خبر باطل

. معدود اشخاصي هستند كه از انتشار خبر باطل هراسي ندارند! حتي در كليساي خدا
هر تفكر درستي و حتي انسان دنيوي چنين عملي را نكوهش مي كند و براي آن 

اما اين عبارت معناي وسيع تري را در بر مي گيرد و به . تخفيفي قائل نمي شود
 بسياري از گناه اول اجتناب مي ورزند اما در .پذيرش خبر باطل نيز اشاره مي كند

خبري را مي شنويم و به ظاهر هم درست است و اين . دام گناه دوم گرفتار مي آيند
خبر منشر مي شود، درحاليكه هيچگاه به خود دردسر نمي دهيم كه درباره صحت 

 بايد بيش از ديگران، مسيحيان. آن تحقيق كنيم تا ببينيم كه آيا درست است يا خير
نسبت به اين امر با دقت عمل نمايند، و هر خبري را در مورد عمل ناشايست 

همچنانكه شخصي كه . ديگران نپذيرند، مگر اينكه شهادت موثقي آن را تأييد نمايد
اگر اين موضوع .خبر را تكرار مي كند مسئول است شخص شنونده نيز مسئوليت دارد

 بسياري از افتراها در بدو شكل گيري هميشه در خاطر حفظ شود، خواهيم ديد كه
بسياري از اشخاص دو به هم زن دستشان رو مي شود و از شكاف . بسته مي شوند

پاد زهر اين سم در محبتي است كه . بين دوستي ها جلوگيري به عمل مي آيد
اطوار ناپسنديده ندارد، از ناراستي خوشوقت نمي گردد، ولي با راستي شادي مي "

 چيز صبر مي كند و همه را باور مي نمايد؛ و در همه حال اميدوار مي كند و در همه
سپس شهادت ). 7 ــ13:5اول قرنتيان   ("باشد و  همه چيز را متحمل مي باشد



اين حكم و همچنين حكم بعدي در آيه بعد و در . دروغ مورد نكوهش قرار مي گيرد
 از نظر خداي عادل هيچ چيز.  به نظر به اجراي عدالت مربوط هستند5و3آيات 

پنهان نيست، هيچ تأثير و گرايش به شرارت، چرا كه او براي  قوم خود در هر 
بسيار دشوار است كه به تنهايي در مقابل يك جمع به . شرايطي تدبير مي انديشد

مخالفت پرداخت، اگر چه حق هم با شما باشد، اما با كمك خداوند اين كار بسيار 
ديگر هنگامي كه منفعت يك فقير ناعادالنه باشد نبايد از از سويي . ساده خواهد شد

برخي ).  6آيه (آن حمايت شود و هنگامي  كه عادالنه باشد نبايد حقش پايمال شود
مستعد تأثير پذيرفتن از اغنيا هستند و بر خي ديگر از فقرا مخصوصاً در دوره 

در ميان اين . رددموكراسي ، دوره اي كه حكومت قانونمند مورد نفرت قرار مي گي
خشم دروني يك . احكام، حكم خاصي در مورد گاو و االغ همسايه وجود دارد

شخص نبايد بر عليه گاو دشمن بروز داده شود؛ و همچنين نبايد در كمك به گاو 
اگر گاو و يا االغ دشمن خود را يافتي كه گم شده باشد، "دشمن قصور ورزيد بلكه 
از "و همچنين اگر االغي را زير بارش خوابيده يافتي و .  "البته آن را نزد او باز بياور

محبت و رحمت خدا . "گشادن او رو گردان هستي، البته آن را همراه او بايد بگشايي
حتي مخلوقات زبان بسته را نيز تحت پوشش خود قرار مي دهد و قوم نيز در همه 

  .  چيز بايد بازتابي از خدا باشند

البته چارچوب ).  7آيه ( نيز توصيه شده است همچنين به حقيقت و عدالت
. "زيرا كه ظالم را عادل نخواهم شمرد"بيان اين موضوع بسيار حائز اهميت است ، 

خداوند در اداره  قوم و تشخيص صحيح ، خداي عادلي است، ونمي گذارد انسان 
 كند، اما همانگونه كه نويسنده مزمور اعتراف مي. پيش از او بر مسأله اي واقف شود

وقتي خداوند سخن مي راند او عادل بوده و به وقت داوري همه چيز را پاك مي 
اما خداوند با فيض . پس ظالم هيچگاه نمي تواند از محكوميت خود بگريزد. سازد

زير سلطه شريعت چنين . خود راهي براي عادل شدن بي خدايان مهميا ساخته است
 عدالت خدا ظاهر شده است، چنانكه ليكن الحال بدون شريعت،". چيزي محال بود

تورات و انبياء بر آن شهادت مي دهند، يعني عدالت خدا كه بوسيله ايمان به عيسي 
در چنين ). 22و21: 3روميان ("مسيح است، به همه و كل آناني كه ايمان آوردند

چارچوبي است كه خدا مي تواند خداي عادلي باشد، و هر كسي را كه به عيسي 



سپس نسبت به پذيرش رشوه هشدار داده مي ). 26آيه  (" عادل شماردايمان آورد
به ياد داشته باشيم مسأله هنوز داوري بين انسان و انسان است، يا تشخيص . شود

پذيرش رشوه در چنين مواردي شخص حكيم را كور ساخته و . حقيقت از دروغ
نسان جدايي اين امر ممكن است بين خدا و روح ا. سخن صديقان را كج مي سازد

آيه نهم تكرار . افكند، و بدين نحو حتي ديگر در نظر خدا ارزشي هم نداشته باشد
اين امر بيانگر اهميت موضوع در نظر .  آمده است21: 22احكاميست كه در خروج 

. "زيرا كه از دل غريبان خبر داريد"خدا ست، و در اينجا با تأكيد بيان شده است، 
( ه اسرائيل انتظار مي رفت كه با غريبان همدردي نمايندپس با توجه به تجربه گذشت

، و ياد آوري اندوه گذشته )18: 2 و همچنين عبرانيان 15: 4مقايسه شود با عبرانيان 
  . آنان رفتارشان نسبت به كساني كه در چنين شرايطي بسر مي برند، را شكل مي داد

  . مي شودسپس احكام گوناگوني در مورد زمين، اعياد و غيره داده 

و شش سال مزرعه خود را بكار و محصولش را جمع كن، ليكن در « 
هفتمين آن را بگذار و ترك كن تا فقيران قوم تو از آن بخورند و آنچه از ايشان باقي 

. همچنين با تاكستان و درختان زيتون خود عمل نما. ماند، حيوانات صحرا بخورند
ين آرام كن تا گاوت و االغت  آرام شش روز به شغل خود بپرداز و در روز هفتم
و آنچه را به شما گفته ام، نگاه داريد . گيرند و پسر كنيزت و مهمانت استراحت كنند

در هر سال سه مرتبه عيد . و نام خدايان غير را ذكر مكنيد، از زبانت شنيده نشوند
 هفت روز نان عيد فطير را نگاه دار، و چنانكه تو را امر فرموده ام،. براي من نگاه دار

و هيچ . فطير بخور در زمان معين در ماه ابيب، زيرا كه در آن از مصر بيرون آمدي
و عيد حصاد نوبر غالت خود را كه در . كس به حضور من تهي دست حاضر نشود

مزرعه كاشته اي، و عيد جمع را در آخر سال وقتي كه حاصل خود را از صحرا جمع 
خون . كورانت به حضور خداوند يهوه حاضر شونددر هر سال سه مرتبه ذ. كرده اي

نوبر . قرباني مرا با نان خمير مايه دار مگذران و پيه عيد من تا صبح باقي نماند
نخستين زمين خود را به خانه يهوه خداي خود بياور؛ و بزغاله را در شير مادرش 

 ). 19ــ 10: 23خروج (» مپز



وسته به اجرا در آيد و ياد آور اين در مورد زمين نيز حكم سبت بايد به طور پي
از اين رو زمين و همچنين انسان بايد در . امر است كه زمين متعلق به خداوند است

به هر حال در اينجا فقيران و حيوانات صحرا بسيار مهم . استراحت خدا شريك گردد
وت به هر دو توجه مي شد ــ هر دو مخلوقات خدا بودند، گرچه ميان آنها تفا. هستند

از اين روبه بني اسرائيل تأكيد مي شود كه آنها مستأجر بوده و زمين و . بسيار است
تاكستان و درخت زيتون را خدا به آنها داده است و فقيران و حيوانات صحرا بايد 

  . مورد توجه قرار مي گرفتند، چراكه خداوند آنها را در حفاظت خود قرار داده بود

 به شكلي مبسوط به اعياد 23الويان باب . سپس به سبت انسان مي پردازد
اما در اين باب . مي پردازد، و  اينجا در درجه اول فقط سبت را تشريح مي نمايد

عالوه بر سبت به سه عيد ديگر نيز اشاره شده است ــ عيد فطير، عيد حصاد، و عيد 
ه در تمام اعياد، همانگونه ك. جمع يا به عبارتي فصح، پنطيكاست و عيد خيمه ها

كتاب الويان گفته شده، نمادي هستند از طريقهايي كه خدا با قوم خود ارتباط برقرار 
و در چنين چارچوبي است كه عيد سبت پيش از ديگر اعياد ذكر شده است، . مي كند

سپس او كه . زيرا پايان و سرانجام اين است كه قوم از آرامش خداوند بهره مند شوند
ست، همانگونه كه انتظار مي رود روشهاي تحقق هدف خود را آشكار نموده ا

. بخشيدن به اين هدف و يا روشهاي ديگري كه به كار مي برد را آشكار مي سازد
عيد . اگر چه فقط سه عيد در اين باب ذكر شده است اما همين ها بسيار مهم هستند

فطير اولين آنها است، سپس عيد نوبر محصوالت كه به طرز نمادين مسيح قيام 
كرده را نشان مي دهد و توضيح بيشتر آن در كتاب الويان يافت مي شود، و سپس 
عيد جمع، نمونه اي است از حصاد جانها كه در آن قيام مسيح نشان عهد و پيمان 

 23: 15از اين رو در قرنتيان . است، و پنطيكاست در آن سرآغازمباركي مي باشد
ني كه در وقت آمدن او از آن مسيح مسيح نوبر است و بعد  آنا«: چنين مي خوانيم

اما اگر . در درجه اول، اين آيه در مورد اسرائيل به كار برده شده است. "مي باشند
بخواهيم آن را به طرز وسيع تري تفسير نماييم، جمعي كه در اينجا از آن سخن به 
ميان آمده است، شامل تمام مقدسين و همچنين تدبير الهي در ملكوت مي شود ، به 

پس آنها بايد سه بار در سال .  عبارتي جميع نجات يافتگان از هر عصر و دوره اي
براي خداوند جشني براگزار نمايند، و در اين اعياد بايد همه ذكوان قوم در مقابل 



اين هسته اصلي تفكر جشن را تشكيل مي دهد، تجمع قوم . خداوند خدا حاضر شوند
.  خود بنا كرده بود، در واقع بر مبناي نجاتدر مقابل خداوند، بر اساس آن چيزي كه

سپس آنها به عنوان قوم نجات يافته در مقابل يهوه جمع شدند، اما با احتياط كامل 
نسبت به آنچه خدا قبالً به آنها گفته بود، و آنها نبايد نام خدايان ديگر ذكر مي 

آنها در ). 13آيه (كردند و نه حتي به خود اجازه مي دادند كه از زبانشان شنيده شود 
  . مقام يك قوم نجات تقديس يافته كامالً به خداوند تعلق داشتند

باري ديگر مي بينم كه نان مخمر دار به خاطر خون قرباني ها مي شود، چرا 
كه همانقدر كه قرباني ها اشاره به مسيح دارند، مخمر به عنوان نمادي از شرير 

از اين . نمي تواند با شرير همكاري كندمسيح . تعليم خاص آنها را تحريف مي كرد
و همچنين پيه قرباني نيز نبايد تا صبح مي . رو خمير مايه به شدت منع شده بود

توضيح كامل اين موضوع در احكام مربوط به ). 10: 12مقايسه نماييد با خروج (ماند 
و از ذبيحه سالمتي، هديه آتشين بجهت ". قرباني سالمتي در الويان آمده است

خداوند بگذران، يعني پيه اي كه احشا را مي پوشاند و همه پيكر را كه بر اشاست و 
دو گرده و پيه كه بر آنها ست كه بر دو تهيگاه است و سفيدي را كه بر جگرت 
است، با گرده ها جدا كند و پسران هارون آن را بر مذبح با قرباني سوختني بر 

 آتشين و عطر خوشبو بجهت خداوند اين هديه. هيزمي كه بر آتش است بسوزانند
 8: 4همچنين مراجعه نماييد به الويان (پس پيه سهم خدا بود). 5ــ 3آيات  ("است
و با اين اوصاف نبايد در اين امر قصور ورزيده شود و پيه تا صبح بماند بلكه ). 10ــ 

ن راز اي. سهم خدا بايد پيش از سهم قوم او تقديم شود. بايد بالفاصله تقديم مي شد
تمام بركات محسوب مي شد ــ به عبارتي جايگاه عالي را از خداوند بداريم، و پيش 
از هر چيز به او بيانديشيم و چشم خود را به سوي ديگر چيزها ببنديم تا اينكه تا 

  . اينكه بركت تحقق يابد

 26در تثنيه . آنها بايد نوبر محصوالت خود را به خانه خداوند خدا مي آوردند
الهامي از اين . ف بسيار زيبايي از اين وظيفه و شرايط انجام آن يافت مي شودتوصي

آيه (و در آخر ممنوعيت بسيار بارزي را شاهد هستيم. حكم در اينجا ديده مي شود
: 14 و تثنيه 34:26خروج (در كتاب مقدس سه بار اين موضوع ذكر شده است ). 19



رده، و آنها را در برابر تخطي در اميال خدا مهر و محبت از قوم خود مراقبت ك).  21
شير مادر تغذيه فرزند بود و از اين رو نبايد در امر آماده . غريزي خود حفظ مي نمود

برخي در اين حكم يك تعليم روحاني نيز . ساختن غذا براي ديگران استفاده شود
كه چنين تشبيهات بي شك پر منفعت و صحيح هستند، اما شايسته است . يافته اند

  . چنين تشبيهات براي مطالعه فردي باشند و در جماعت مطرح نشوند

اين بخش با تدابيري كه خدا براي هدايت آنها به سرزمين موعود انديشيده و 
همچنين هشدار در مورد  رفتاردرست و عبارتي در مورد چگونگي مالكيت كل يك 

  . زمين به پايان مي رسد

فرستم تا تو را در راه محفاظت اينك من فرشته اي پيش روي تو مي «
از او با حذر باش و آواز او را بشنو و از . نموده، بدان مكاني كه مهيا كرده ام برساند

و اگر قول . او تمرد منما زيرا گناهان شما را نخواهد آمرزيد چونكه نام من در اوست
لف او را شنيدي و به آنچه گفته ام عمل نمودي، هر آينه دشمن دشمنانت و مخا

مخالفانت خواهم بود، زيرا فرشته من پيش روي تو مي رود و تو را به اموريان و 
حتيان و فرزيان و كنعانيان و حويان و يبوسيان حواهد رسانيد و ايشان را هالك 

خدايان ايشان را سجده منما و آنها را عبادت مكن و موافق كارهاي . خواهم ساخت
و يهوه خداي خود را .  و بتهاي ايشان را بشكنايشان مكن، البته آنها را منهدم ساز

عبادت نماييد تا نان و آب تو را بركت دهد و بيماري را از ميان تو دور خواهم كرد، و 
و . در زمينت سقط كننده و نازاد نخواهد بود و شماره روزهايت را تمام خواهم كرد

رسي متحير خوف خود را پيش روي تو خوام فرستاد و هر قومي را كه بديشان ب
و زنبورها . خواهم ساخت و جميع دشمنانت را پيش روي تو روگردان خواهم ساخت

. پيش روي تو خواهم فرستاد تا حويان و كنعانيان و حتيان را از حضورت برانند
ايشان را در يك سال از حضور تو نخواهم راند، مبادا زمين ويران گردد و حيوانات 

را از پيش روي تو به تدريج خواهم راند تا كثير شوي ايشان . صحرا بر تو زياده شوند
و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسطين و از صحرا تا . و زمين را متصرف گردي

نهر فرات قرار دهم زيرا ساكنان آن زمين را بدست شما خواهم سپرد و ايشان را از 
 مبادا تو را بر من .با ايشان و با خداي ايشان عهد مبند. پيش روي خود خواهي راند



 20آيات (»عاصي گردانند و خدايان ايشان را عبادت كني و دامي براي تو باشد
  ).    33ــ

. فرشته اي پيش روي ايشان در حركت بود تا آنها را به درستي هدايت كند
و 2: 33، 19: 14خروج (اغلب در اين چارچوب به اين فرشته اشاره شده است

پس به راستي ). 63(ي نبي او را فرشته حضور يهوه مي نامداشعيا....). و16: 20اعداد
 و همچنين ديگر بابها 12اين فرشته چه كسي بود؟ چه از اين متن و چه از باب 

به عنوان مثال در . مبرهن است كه ويژگي هاي الوهيت به او نسبت داده شده است
از اينكه از  و در خروج باب چهارده پس "نام من بر اوست"اينجا گفته شده است 

در ). 19 و 24آيه (فرشته سخن به ميان مي آيد او با يهوه همسان شمرده مي شود 
آيات ( نيز چنين صحنه اي مشاهده مي گردد 22مورد قرباني اسحاق در پيدايش؛ 

استداللي كه (پس الوهيت او مبرهن است و استدالل آن قانع كننده ). 16 و 15
و آن استدالل ). تمام اعصار به دست آورده انددانشجويان مؤمن كالم خدا در طول 

اين است كه اين فرشته كسي نيست جز شخصيت دوم تثليث، خداي پسر، يهوه 
نيست و در چنين چارچوبي با توجه به اينكه در صحنه هاي گوناگوني ظاهر مي 
. شود مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه اينها همه منعكس كننده تجسم او هستند

اني است كه هميشه رهبر قوم خود بوده است، همان كسي كه سر بني اين هم
اسرائيل مي شود تا آنها را در طول راه حفظ كند، و به مكاني كه خدا مهيا ساخته 

اشعياء نيز در اين بره چنين مي گويد كه فرشته حضور او آنها را حفظ . رهسپار سازد
   . نمود و با محبت و بخشش خود آنها را رهايي بخشيد

آنها بايد از وجود او آگاه . از اين رو به اسرائيل هشدار جدي داده مي شود
او مقدس بود و از . بوده، از سخنان او اطاعت كرده و وي را خشمگين نسازند

آنجاييكه قوم او خود را زير حاكميت شريعت قرار داده بودند او نمي توانست خطاي 
، و "براوست"ت خدا در رابطه با اسرائيل ــ  ــ بيان ماهي"نام من". آنها را ببخشايد

از . بدين سبب او در عدالت عمل خواهد نمود، بر پايه شريعت كه معيار رفتار آنها بود
پس با اين اوصاف دشمنان . سويي ديگر، شرط يكي شدن با قوم در اطاعت از او بود

  . قوم دشمنان او محسوب شده و او آنها را منهدم خواهد ساخت



و ما بايد به . ديد كه تمام اين احكام زمين را مد نظر دارند تا بيابانخواهيم 
دو موضوع ديگر كه تمام بركات بدانها بستگي داشت . اين مسأله توجه داشته باشيم

آيات (افزوده شده اند ــ جدايي از شرير و خدمت كردن به خداوند خدايشان است 
اين شرايط همچنانكه بر اسرائيل . دشرايط بركت يافتن تغيير ناپذير هستن). 25 و24

چرا كه ايمانداران تسالونيكي چنين توصيف شده اند . حاكم ، اكنون نيز چنين است
اول تسالونيكيان (كه از بتهايشان بازگشته و خداي زنده حقيقي را خدمت مي كنند 

و خواسته او از ما . در جاييكه خدا مطرح است، شراكت با شرير معنايي ندارد). 9: 1
آنچه كه داريم اين است، و هرگاه اين را بجا آوريم ما را بر طبق خواسته دل خود 

پس اين اعمال در اينجا بركات را به همراه دارند ــ بركات زميني . بيركت خواهد داد
. ــ چراكه آنها نمونه يك قوم زميني بودند، اما هيچ محدوديتي در اين بركات نبود

 هر چيزي كه قوم را تحت تأثير قرار مي دهد از عالوه بر اين مشخص مي سازد
او به آنها مي گويد كه دشمنانشان را در يك سال از . چشمان خدا دور نخواهد ماند

 "مبادا زمين ويران گردد و حيوانات صحرا بر تو زياده شوند"آنها نخواهد راند 
ر و شايسته آنها او قوم را هدايت خواهد كرد ــ و آنها را تاجايي كه در خو).  29آيه(

اما در طول اين زمان قوم تمامي اراضي را تصرف خواهند . باشد بركت خواهد داد
ــ يك ) 31آيه  ("از بحر قلزم تا بحر فلسطين، و از صحرا تا نهر فرات"ــ. نمود

كه از دست رفت و هيچگاه جامه عمل نپوشيد، مگر يك دوره كوتاه ! وعده، افسوس
 و دوم تواريخ  2: 18اول تواريخ (نت داود و سليمانو آن هم در مدت زمان سلط

در واقع حتي در سلطنت سليمان اين . و اين همه به خاطر بي ايماني قوم بود). 9:26
امر تا حدي تحقق يافت ، چرا كه هنوز از حتاين، اموريان و فرزيان و حويان و 

. ز رانده نشده بودند، اقوامي كه هنو)8و 7: 8دوم تواريخ (يبوسيان باقي مانده بودند 
بنابراين با اينكه اين مسأله كامالً تحت نفوذ و سلطه او انجام مي شد باقي ماند، او 

سپس آنچه كه . كه داود و سليمان ، سايه و نمونه اي از او محسوب مي شدند
  . اسرائيل در زير بار اين مسئوليت از دست داد در فيض و قدرت كامل شد

نبايد هيچ . ا توصيه مي شود جدايي كامل اختيار كنندو سرانجام اينكه به آنه
عهد و پيماني با مرمان ديگر سرزمينها و يا خدايانشان ببندند، و اگرنه  براي سكونت 

اگر چنين مي شد، آنها به گناه بر عليه خداوند . در زمين با مشكل مواجه مي شدند



منانش وجود نخواهد هيچ پيمان و اتحادي بين قوم خوا و دش. سوق داده مي شوند
چه خوب بود اين حقيقت با . "دوستي با دنيا برابر است با دشمني با خدا". داشت

تمام قدرتي كه دارد بر دل و ذهن تمام كساني كه نام مسيح را بر خود حمل مي 
 ! كنند، حك شود
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رچوب رابطه آينده يهوه حال كه پرده از راز اين عهد برداشته شده است و چا
به منظور تمهيدات . با اسرائيل تعريف شده، اين باب بر اين وقايع صحه مي گذارد

اين امر موسي، هارون، ناداب و ابيهو و هفتاد تن از مشايخ اسرئيل  نزد خداوند 
از دور سجده كنيد ". اما هيچيك نمي توانند نزديك شوند). 1آيه (خوانده مي شوند 

 " نزديك خداوند بيايد و ايشان نزديك نيايند و قوم همراه او باال نيايندو موسي تنها
مي بينيم كه در اين عبارات مقام شفيع به شكل بارزي نمايان است ). 2 و 1آيات (

ــ مقامي بس پر افتخار و منحصر به فرد كه خداوند به سبب فيض خود آن را به 
خود در نزديك شدن به خدا ارجع موسي نسبت به همقطاران . موسي اعطا مي نمايد

همه چيز نشاني . تنها فيض بود كه چنين مقام ممتازي را به او مي بخشيد. تر نبود
. است از دوره اي ديگر ــ يك تقابل كامل با وضعيت ايمانداران پس از مرگ مسيح

خون ). 22: 10عبرانيان  ("از دور سجده كنيد":اكنون ديگر به ما گفته نمي شود كه 
ح چنان قدرتي دارد كه ايماندار را از تمام گناهانش پاك مي سازد، به طوريكه او مسي

ديگر به گناه گرايش ندارد، او با فديه شدن مسيح تا به ابد كامل خواهد بود و 
بدينسان است كه پرده بين انسان و خدا پاره شده و اين خود شهادتي است بر اين 

 است و ايماندار آزاد است تا به قدس حقيقت كه خدا در مرگ مسيح جالل يافته
و در آنجاست كه او مي تواند خدا به روح راستي بپرستد، در . االقداس داخل شود

آنجاست كه او مي تواند با سكونت در خداوند عيسي مسيح در خدا شادي نمايد، در 
 ؛ چرا كه در برابر چشمان تيز بين)11: 5روميان (همان كسي كه ما تسلي يافته ايم 

خداي قدوس بي عيب و لك است و قادر است با شجاعت خود در مقابل تخت 
شريعت در واقع، ! چه تضادي بين فيض و شريعت وجود دارد. قدوسيت خدا بايستد

سايه نعمتهاي آينده است، نه نفس صورت آن چيزها آن هرگز نمي تواند هر سال "
 "گان را كامل گرداندبه همان قرباني هايي كه پيوسته مي گذرانند تقرب جويند



؛ اما در فيض توسط يك قرباني و آن هم عيسي مسيح، گناهان و )1: 10عبرانيان (
خطاياي ما ديگر به ياد آورده نخواهد شد، و بوسيله مسيح در يك روح نزد پدر 

از اين رو مقامي كه موسي دارد تا حدي نمونه ).  18: 2افسسيان (خواهيم رفت 
 "يهوه"او به .  با اينحال اين تفاوت عظيم نيز وجود داردايماندار محسوب مي شود،

 مي رويم، ما خدايي را مي پرستيم كه اكنون به طور "پدر"نزديك شد و ما نزد 
كامل بر ما آشكار شده است، او براي ما همچون خدا و پدر است، زيرا خداو پدر 

  . آقايمان ، عيسي مسيح است

ابيهو به سادگي گذشته و توجهي به آنها نمي توانيم از ذكر نامهاي ناداب و 
آنها ور دو فرزندان هارون بودند، و به همراه پدرشان  براي اين عمل . نداشته باشيم

و نه داشتن چنين امتيازي نمي تواند اطميناني . منحصر به فرد انتخاب شده بودند
نيم كه اما مي بي.  براي نجات باشد و براي ايماندار نه حتي يك زندگي در اطاعت

آتش غريبي كه ايشان را "آنها . هر دوي آنها با سرانجام  وحشتناكي روبرو مي شوند
نفرموده بود، به حضور خداوند نزديك آورند، و آتش از حضور خداوند به در شده 

پس از اين واقعه در ). 2و1: 10الويان  ("ايشان را بلعيد و به حضور خداوند مردند
و به كهانت برگزيرده شدند، و گويي آنها در حين انجام  خروج، ناداب و ابيه24باب 

وظيفه چنين مقامي بودند كه به خاطر قصور در انجام آن مورد داوري خدا قرار 
بگذاريد چنين هشداري با قلبمان عجين شود كه برخوردار بودن از مقام و . گرفتند

م كه خدا در امتياز هر دو نجات انسان ناتوانند و همچنين اين درس را بياموزي
قرباني بايد از آنچيزي . پرستش هر چيزي را كه در اطاعت از او نباشد نمي پذيرد

  . باشد كه خود مهيا كرده است، و قلب انسان تحت تسلط اراده او باشد

همه سخنان خداوند و همه اين "سپس مي بينيم كه موسي نزد قوم آمد 
همه سخناني ": ن در جواب گفتنداحكام را به قوم باز گفت و تمامي قوم به يك زبا

علي رغم وحشتي كه به خاطر ). 3آيه ("كه خداوند گفته است، بجا خواهيم آورد
نشانه هاي حضور و شكوه خدا در كوه سينا بر قلب آنها حاكم بود، ناتواني خود را در 

ممكن است چنين ! چه انسانهاي ابلهي. انجام كالم قدوس خدا ناديده انگاشتتند
 كه پيش از اينها بايد چشمانشان بر حقيقت گشوده شود، اما باز هم تكرار تصور شود



از اين رو آنها تمايل خود را به . مي كنيم كه آنها نه از خود و هم از خدا آگاه نبودند
خدا گفته بود، و آنها پذيرفته . اطاعت به عنوان شرط بركت يافتن ابراز مي دارند

  . أييد و تصديق قرار مي گرفتبودند و اكنون بايد شريعت مورد ت

و موسي تمامي سخنان خداوند را نوشت و بامدادان برخاسته، مذبحي بر «
و بعضي از جوانان بني . پاي كوه و دوازده ستون موافق دوازده سبط اسرائيل بنا نهاد

اسرائيل را فرستاد و قرباني هاي سوختني گذرانيدند و قرباني هاي سالمتي از گاوان 
و موسي نصف خون را گرفته، و لگنها ريخت و نصف خون . ند ذبح كردندبراي خداو

هر آنچه ": پس گفتند . را بر مذبح پاشيد، و كتاب عهد را گرفته به سمع قوم خواند
  ). 8ــ 4آيات  ("خداوند گفته است خواهيم كرد و گوش خواهيم گرفت

مذبح در آن اگر چه در خيمه عبادت دوازده ستون برقرار بود ليكن تنها يك 
وجود داشت ــ يك مذبح ، زيرا كه مذبح مظهر حضور خدا بود و دوازده ستون چرا 

هنوز . كه آنها همه نماد حضور دوازده سبط بني اسرائيل در قرباني تقديمي بودند
جوانان وظيفه كاهن را در امر قرباني (شخصي به عنوان كاهن منصوب نشده بود 

 13همان نخست زادگاني هستند كه خداوند در باب  احتماالً آنها . انجام مي داند
خواهيم ديد كه چندي بعد . خروج آنها را به طو خاص براي خدمت خود انتخاب كرد

. الويان جاي اين جوانان را  مي گيرند و  براي خدمت به خداوند انتخاب مي شوند
ور و بني الويان را به حضور خداوند نزديك بيا«: از اين روست كه گفته شده است 

و هارون الويان را از جانب بني اسرائيل . اسرائيل دستهاي خود را بر الويان بگذارند
 و همچنين 11 و 10: 8اعداد ("به حضور خداوند تا خدمت خداوند را بجا بياورند

 "جوانان"تا هنگامي كه الويان اين خدمت را به عهده نگرفته بودند، ). 41 و 3:40
چني بعد خاطر نشان خواهد شد كه تنها قربانيها .  آوردندخدمت مذبح را به جا مي

تقديمي و سوختني در اين برهه زماني وجود داشتند ــ به اين علت كه پيش تر نيز 
تا هنگامي كه شريعت به طور رسمي مسأله گناه را مطرح نساخته بود . گفته شد

ر چه تقديم كنندگان اگ(قرباني ها براي خداوند بودند . قرباني گناه هيچ جايي نداشت
نيز به مانند كاهن در شراكت با خدا در تقديم قربانيهاي سالمتي نقش داشتند ــ 

نيم . اما مفهوم خاص مراسم در اين دوره در ريختن خون يافت مي شود). 3الويان 



سپس، پس از اينكه كتاب عهد در مقابل . از آن بر روي مذبح ريخته مي شد
 دوباره گفتند هر آنچه خداوند گفته است خواهيم كرد چشمان قوم قرائت شد، آنها

و موسي خون را گرفت و بر قوم پاشيده و گفت اينك خون آن . گوش خواهيم داد
پيش از ).  8 و 7آيات (عهدي كه خداوند بر جميع اين سخنان با شما بسته است 

انيان كه به اينكه به اين حكم مهم بپردازيم بهتر است نگاهي بياندازيم به رساله عبر
موسي تمامي احكام را بحسب شريعت به سمع قوم ". اين رويداد اشاره مي كند

رسانيد، خون گوساله ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته آن را بر خود 
 كه خدا با شما "عهدي"اين است خون آن ": كتاب و تمامي قوم پاشيد؛ و گفت 

در اينجا مشخصه مهمي مشاهده مي كنيم نه در . )20 ــ 19: 9عبرانيان  ("قرار داد
  . موسي بلكه در اين موضوع كه بر روي كتاب نيز به مانند قوم خون ريخته شد

محال است كه اين خون، خون . ابتدا بايد مفهوم خون مورد بررسي قرار گيرد
ين كفاره باشد، زيرا كه بر قوم و كتاب نيز به اندازه مذبح خون پاشيده شد، و به هم

الويان (زندگي در خون است . دليل نيز نمي توانيم آن دال بر طهارت قلوداد نماييم
؛ پس ريختن خون نمايانگر مرگ است و هنگامي كه اين موضوع )* 11: 17
در چارچوب قرباني بررسي مي شود، مي توان آن را كفاره گناه بر ) ريختن خون(

 به عنوان ضمانت مجازات شريعت از اين رو ريختن خون در اينجا بر مرگ".  شمرد
بر روي افرادي كه عهد مي بندند تا از شريعت اطاعت نمايند خون . "داللت دارد

اين همان وضعيت خطيري . پاشيده مي شود تا بياموزند كه مجازات گناه مرگ است
و . آنها خود شرط مجازات مرگ را پذيرفتند. بود كه آنها با رضايت بدان تن در دادند

جميع آناني كه از اعمال شريعت "ن است كه پولس رسول چني مي گويد بدينسا
اكنون نيز بر تمام كساني كه ). 10: 3غالطيان  ("هستند زير لعنت مي باشند

چارچوب شريعت را به عنوان راه و روش زندگي خود مي پذيرند چنين اصلي صادق 
ن اشخاص نمي دانند اي. است، كساني كه شرط بركت را بر پايه اعمال خود مي دانند

و از اين رو به مانند قوم اسرائيل در اين رويداد لعنت شريعت را بر دوش خود حمل 
  . مي كنند و مرگ را به عنوان مجازات نااطاعتي مي پذيرند



. پس اشخاصي كه بر آنها خون پاشيده شد عهد بستند كه اطاعت كنند
اتي را كه در رساله پطرس عالوه بر اين، اين موضوع به ما كمك مي كند كه عبار

رسول، يافت مي شود با اين رويداد مقايسه كنيم، كه بي گمان اشاره ايست به اين 
به غيرباني كه پراكنده اند در پنطس و ": او چنين مي نويسد. معامله انسان با خدا

 ، به عبارتي ديگر به مسيحيان يهودي تباري كه "غالطيه و فپدقيه و آسيا و بطانيه
برگزيدگان بر " نواحي پراكنده بودند، پطرس آنها را چنين توصيف مي كند ، در اين

حسب علم سابق خداي پدر، به تقدس روح براي اطاعت و پاشيدن خون عيسي 
اگر چه اشاره نكردن به قوم يهود در اين عبارات ). 2: 1اول پطرس  ("مسيح

خدا اين قوم را .  هستندمشكالتي به همراه داشته، اما اين عبارات بسيار حائز اهميت
خوانده و برگزيرده بود و با  يك مراسم جسماني تقديس نموده بود ــ و از ديگر ملل 

و جدا شده براي خدا بودند ) 14: 2مراجعه نماييد به افسسيان (جدا ساخته بود 
، و بيشتر براي اطاعت تقديس شده بودند ــ و هدف همين بود و )10: 19خروج(

ه ايم قوم آن را پذيرفتند و خون بر آنها پاشيده شد، و بدين سان همانگونه كه ديد
بنابر اين واژه ها به درستي . عهد خدا با آنها تعيين مجازات مرگ تأييد مي شود

ايمانداران بر طبق پيش ! مطابقت دارند اما چه تفاوت عظيمي در معنا وجود دارد
عيين نمود تا را پسر خوانده شويم ما را از قبل ت"داني خداي پدر انتخاب شده اند، او 

از اين آنها به ). 5 : 1افسس ("بوساطت عيسي مسيح بر حسب خشنودي اراده خود
مانند قوم اسرائيل تنها براي اهداف بركات زميني انتخاب نشده بودند، بلكه آنها 
انتخاب شدند براي اهداف ابدي ــ تا اينكه از رابطه نزديك و صميمانه فرزند خدا 

 ببرند و جايگاهي بسيار نزديك داشته باشند و خمچون محبوبه اي مورد بودن
آنها با مراسم و قوانين جسماني و ظاهري تقديس نشده . پذيرش خدا قرار بگيرند

اند، بلكه با عمل روح خدا در  تجربه تولد تازه، بر حسب اينكه براي خدا جدا شده 
ز آن دنيا هستند، همانگونه كه مسيح از اند، و اينكه كامالً از آن خدا هستند و ديگر ا

آن دنيا نيست؛ و آنها به جهت اطاعت عيسي مسيح تقديس شده اند ــ به عبارتي 
ديگر همانگونه كه مسيح اطاعت كرد آنها نيز بايد چنين كنند، منش و سلوك او كه 

ها با ؛ و عالوه بر اين آن) 6: 2اول يوحنا (صحيح بود، معيار زندگي هر ايماندار است 
خون پاشيده شده كه گواهي بود بر مرگ به خاطر تخطي و نا اطاعتي، تقديس 



از . نشدند بلكه كفاره اي كه كامل بود و پاكي كامل هر روح در آن يافت مي شود
اين رو پطرس يك تضاد كامل را به تصوير مي كشد، و اين تضاد بين شريعت و 

 اما فيض و راستي بوسيله شريعت بوسيله موسي عطا شد"فيض يافت مي شود، 
  ). 17 :1يوحنا ("عيسي مسيح رسيد

و موسي با هارون و ناداب ابيهو و هفتاد نفر از "عهد مورد تأييد قرار گرفت، 
مشايخ اسرائيل باال رفت، و خداي اسرائيل را ديدند و زير پايهايش مثل صنعتي از 

سرائيل دست خود نگذارد و بر سروران بني ا. ياقوت كبود و مانند ذات آسمان در صفا
پيش از اينكه عهد بجا ).  11ــ 9آيات  ("پس خدا را ديدند و خوردند و آشاميدند

آورده شود تنها موسي اجازه داشت كه وارد حضور خدا شود، اما اكنون به نمايندگان 
قوم نيز اين فيض خاص اعطا شده بود؛ و آنها نيز مي توانستند در سالمتي به 

آنها خداي اسرائيل را . در اين صحنه دو چيز بر ما مبرهن است. وندخداوند نزديك ش
. و خدا خود را شكوه و جالل تقدس خود در برابر چشمان آنها آشكار مي سازد. ديدند

: 10 و خروج 26: 1مراجعه نماييد به حزقيال (عبارت صنعتي از ياقوت كبود شفاف 
پاكي و جالل و شكوه آسماني  از "مانند ذات آسمان در صفا"، و عبارت ديگر )1

از اين رو خدا بر طبق ماهيت تدبيري كه پايه گذاري نموده بود . سخن مي گويد
. عالوه بر اين آنها خوردند و آشاميدند. خود را بر شاهدان منتخب خود آشكار نمود

تنها به خاطر ريخته شدن خون بود كه قوم چنين افتخاري نصيبشان شد، اين افتخار 
سرائيل را ببينند و با او رابطه بر قرار نمايند، اگر چه ذات اين مكاشفه كه خداي ا

با اينحال آنها همچون انسانهاي جسماني در . حاكي از فاصله بين آنها بود تا نزديكي
حضور خدا خوردند و آشاميدند و همچنانكه گفته شده به  زندگي دنيوي خود ادامه 

 زيرا آن زمان تازه سرآغاز شريعت بود و هنوز آنها خدا را ديدند ولي نمردند،. دادند
قصوري صورت نپذيرفته بود، پس خدا بر پايه چنين عملي اجازه داد كه او را به 

  .عنوان خداي اسرائيل ببينند

باري ديگر موسي از هارون ، ناداب و ابيهو و مشايخ قوم جدا مي شود و 
ــ تا الواح سنگي يي ) گيردنقش شفيع را بر خود مي (دوباره به شفاعت مي پردازد 

كه خدا نوشته وبد را از او بگيرد ــ همانگونه كه استيفان    مي گويد كالم الهامي 



بدين منظور موسي خوانده مي شود تا بر باالي كوه برود ). 38 : 7اعمال(زنده 
او مشايخ قوم را ترك مي كند و هارون و حور را مأمور رسيدگي به آنها مي ). 12آيه(

در . و به باالي كوه مي رود و چهل شبانه روز در آنجا با خدا خلوت مي گزيندكند 
اين مدت جالل خدا ظاهر شد و كوه سينا را پوشانيد و منظره جالل خدا همچون 

 15آيات (آتش سوزاني در برابر چشمان بني اسرائيل بر باالي كوه نمايان بود 
 او كه در نماد آتش سوزان ديده اين جالل فيض او نبود بلكه جالل قدوسيت). 18ــ

مقايسه (مي شود ــ جالل خداوند در رابطه او با قوم اسرائيل كه مبناي شريعت بود
و آن جاللي بود كه هيچ گناه كاري جسارت نزديك شدن به ). 3شود با دوم قرنتيان 

او را نداشت، چرا كه قدوسيت و گناه نمي توانند در كنار يكديگر قرار گيرند، اما 
كنون به واسطه فيض خدا و به خاطر كفاره كاملي كه پرداخت شده، ايمانداران نه ا

تنها مي توانند به خدا نزديك شوند و در جالل او ساكن شوند بلكه  چهره بي نقاب 
جالل خداوند را بنگرند، و از جالل تا جالل به همان صورت متبدل مي شوند و 

رتويي كه در صورت مسيح جالل يافته شادماني بر جالل او مي نگريم، زيرا هر پ
مي نگريم اثباتي است بر اين حقيقت كه گناهان ما برداشته شده و كار نجات انجام 

 . پذيرفته است



  فصل هفدهمفصل هفدهم

  خيــــمهخيــــمه

  99 ــ  ــ 11: : 2525خروج خروج 

اين فصل سرآغاز مبحث جديدي است كه مي توان موضوع اصلي آن را 
اين . اين مبحث ادامه خواهد داشت نيز 30البته تا پايان فصل . خيمه بر شمرد

پيش از هر چيز خواهيم ديد كه . موضوع را مي توان به سه بخش تقسيم مي شود
ظروف در دستورات ساخت خيمه و اسباب داخل آن آشكار كننده ذات خداوند 

 لباس و 29 و 28سپس در بابهاي .  ادامه دارد19: 27اين قسمت تا خروج . هستند
و سرانجام ظروف نزديك شدن ؛ آن .   قرار مي گيرندتقديس آن مورد بررسي

ظروفي كه براي نزديك شدن به حضور خدا وجودشان الزم و ضروري بود، كه در 
همچنانكه پيش مي رويم .  به شكلي مبسوط بدان پرداخته شده است30باب 

خواهيم ديد كه برخي از اين ظروف كه آشكار كننده خدا بودند ــ قسمتهايي از 
و ــ براي نزديك شدن نيز مورد استفاده قرار مي گيرند؛ اما اگر طرح اصلي جالل ا

هر يك را به خاطر بسپاريم ديگر اشتباه نخواهيم كرد و ترتيبي كه بيان شده به 
سپس در عين اينكه قسمتهاي مختلف خيمه را مورد . سادگي درك خواهد شد

را به طور دقيق بيان بررسي قرار  مي دهيم، مجال خواهيم يافت مفهوم هر يك 
در (اين تقسيم بندي هايي كه ارايه شد به خواننده كمك خواهد كرد . نماييم

با آگاهي بيشتري به مطالعه اين قسمت از كتاب خروج ) كمترين زمان ممكن
  . بپردازد

به بني اسرائيل بگو كه براي من ": و خداوند موسي را خطاب كرده گفت« 
و اين است هدايا كه .  ميل دل بياورد، هداياي مرا بگيريدهدايا بياورند؛ از هر كه به

طال و نقره و برنج، و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك و : از ايشان مي گيريد
پشم بز، و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطيم، و روغن براي چراغها، 



 سنگهاي مرصعي و ادويه براي روغن مسح، و براي بخور معطر، و سنگهاي عقيق و
و مقامي و مقدسي براي من بسازند تا در ميان ايشان ساكن . براي ايفود و سينه بند

موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونه مسكن و نمونه جميع اسبابش، . شوم
  ). 9 ــ 1آيات (» همچنين بسازيد

 اولين نكته هدف. در مورد اين موضوع سه نكته بايد مورد توجه قرار گيرد
 و مقامي و ".آنها را در بر مي گيرد، كه همانا ساختن يك مكان مقدس است

پس مفهوم اوليه خيمه، . "مقدسي براي من بسازند تا در ميان ايشان ساكن شوم
 بيان شده است، خدا 2 :15همانگونه كه در خروج . مكني براي ساكن شدن خدابود

ز عبور قوم از درياي سرخ ــ بر روي زمين و در ميان قوم خود ساكن نشد مگر پس ا
او آدم را در باغ عدن مالقات .  هنگامي كه نجات به شكلي نمادين به انجام برسد

نمود و بر پاتريارخها ظاهر شده با آنها رابطه برقرار نمود؛ اما تا هنگامي كه قوم خود 
را از سرزمين رهايي نبخشيده، هيچ سخني از بناي يك مكان مقدس كه در آن 

از اين رو خيمه اثباتي است بر نجات، و نمادين كه . ود به چشم نمي خوردساكن ش
خدا با قوم نجات يافته اي رابطه برقرار مي كند و او در مركز قرار دارد و قوم گرد او 

ما بر اين امر واقف هستيم كه به خاطر قصور قوم خواسته هاي قلبي خداوند . بيايند
ل او با حضور خود مكان مقدسي براي قوم ايجاد با اينحا. به طور كامل تحقق نيافت

نمود، چه در بيابان و چه در پادشاهي مسيحايي  قوم او خود خانه او را شكل مي 
در سلطنت هزار ساله او نوعي ديگر از اين مكان مقدس را بر پا خواهد كرد و . دهند

آسمان سرانجام در آن وضعيت ابدي ، شهر مقدس اورشليم جديد، از سوي خدا از 
نزول خواهد كرد و بر روي زمين جديد خيمه خدا با انسانها را شكل خواهد داد 

سپس مشورتهاي دل خدا در اوج كمال قوم عيان خواهد شد، و ).  3و2 :21مكاشفه(
چيزهاي كهنه در خواند گذشت به همراه تمام غم و اندوه ناشي از گناه انسان و 

ادي مبارك  و كاملي كه به  جاري شده ديگر چيزي نخواهد بود كه مانع سيالن ش
شادي يي كه به خاطر احساسات قلبي خدا نسبت به قوم و قوم نسبت به . است، شود

خدا و تجلي كامل خدا و خدمت و پرستش كامل قوم مي جوشد و چيزي نيز جلودار 
اما نمونه همه اين چيز ها در اين مكان مقدس يافت شده است، مكاني . آن نيست
  . م اسرائيل دستور داده شد تا آنرا بسازد و خدا در ميان آنها ساكن شودكه بخ قو



خانه اي كه خدا در آن . با اينحال مي شود خيمه را جوري ديگر بررسي كرد
بنابراين در حين اينكه . ساكن مي شود ناگزير بايد چشم انداز مكاشفه جالل او باشد

. ن آكنده از تجلي خود اوستبه جزئيات مي پردازيم خواهيم ديد كه هر قسمت آ
جالل مسيح شفاعت كننده  به هر ":همانگونه كه درباره اين موضوع گفته شده 

شكلي در خيمه نمايان شده است، البته نه به ظرافت اتحاد قوم او كه بدن او 
محسوب مي شود، اما به هر قسمي كه كمال و طريقهاي خدا در او آشكار شده 

چشم انداز تجلي . لقت، يا در قوم او و يا در شخص اواست، چه در وسعت پهناور خ
تا جاييكه ديده (جالل خدا، خانه او، قلمرو او كه وجود خود را در آن آشكار مي كند 

، طريق هاي فيض او ، و جالل او و رابطه او از طريق مسيح با ما ــ ما كه )شود
ــ توسط اين مكان مخلوقات ناچيز و ضعيف او هستيم، ولي به او نزديك شده ايم ـ

مقدس بر ما هويدا شده است، اما هنوز نقابي حضور او را پوشانده است و هنوز او 
يك تفكر روحاني با خرسندي در اين آيات و در جزئيات كم . "خدا است و نه پدر

اهميت اين مكان مقدس به دنبال تعاليم نمونه شناختي خواهد بود تا ابعاد گوناگون 
و اين تعاليم تنها . ر آن خود را آشكار ساخته است را بياموزدو روشهايي كه خدا د

با به خاطر . هنگامي درك خواهند شد كه كليد سرّ آنها را در شخص مسيح بيابيم
سپردن اين موضوع افكار و خياالت، بي مهابا به پرواز در نمي آيند و ژرفناهاي 

ه خود مسيح هميشه در انديشه ما با دلبستگي جديدي آراسته نخواهند شد تا جاييك
  . مقابل روحمان قرار خواهد گرفت

خيمه تشكيل . خيمه منظر ديگري نيز دارد و آن تصويري از افالك است
و از اين رو از آسمان اول . شده بود از صحن، مكان مقدس و قدس االقداس

. و دوم و سوم مي گذشت ــ آسمان سوم كه صحنه حضور خاص خدا است) صحن(
در رساله به عبرانيان اشاره اي . ربوده شدن به آسمان سوم مي كندپطرس سخن از 

تحت (چون رئيس كهنه عظيمي داريم كه از "به اين معناي خيمه شده است ــ 
عبرانيان  ("آسمانها در گذشته است يعني عيسي پسر خدا) الفظي به معناي به سوي 

ه يهود در روز كفاره از در اين سطور مي بينيم كه مسيح به مانند رئيس كهن). 14: 4
صحن به مكان مقدس و سپس به قدس االقداس، به حضور خداوند گذشته است 

  ). كه همه نمادي از آسمانها هستند(



در اين رابطه اين را نيز بايد ذكر كرد كه، خيمه بر طبق الگويي ساخته شد 
نكته كه اين دومين )  و غيره40 و 9آيات (كه بر روي كوه به موسي نشان داده 

اين تعليم در رساله به .  است، و از اين رو نمونهاي از چيزهاي آسماني است
خادم مكان اقدس و آن "در آنجا مي خوانيم كه مسيح  . عبرانيان بسط يافته است

؛ و ) 2: 8عبرانيان  ("خيمه حقيقي است كه خداوند آن را بر پا نمود نه انسان
 مثل هاي چيزهاي سماوي به اينها پس الزم بود كه": همچنين گفته شده است 

، لكن خود سماويات به قرباني هاي نيكوتر از )خون حيوانات قرباني شده(ظاهر شود 
مثال مكان حقيقي "اينها زيرا مسيح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد كه 

 " بلكه به خود آسمان تا آنكه االن در حضور خدا بجهت ما ظاهر شود"است
از اين رو درك اين مسأله كه خيمه محل خدمت كهانت ).  24 و 23: 9عبرانيان (

بود بسيار سهل خواهد بود، زيرا عالوه بر اينكه آنجا مكان سكونت خدا بود، 
يا به عبارتي (همچنين مكاني براي تقرب جستن گناهكار به خدا در شخص كاهن 

اهن اعظم تنها در حقيقت ك). تقرب قومي كه خدا با آنها ارتباط بر قرار كرده بود
؛ اما اين امر ) 16رجوع شود به الويان (سالي يكبار به قدس االقداس داخل مي شد 

نيز خود ناشي از قصور كهانت بود، و به هيچ طريقي طرح اوليه آن را خدشه دار نمي 
در واقع همه اين مسايل و منع ورود تمام افراد قوم به جز كاهنان به صحن . كرد

تضادي كه دارد، امتيازات كامل تر و پر بركت تري كه مقدس، حتي با تمام 
اين ايمانداران در همه وقت .  ايمانداران به مسيح از آن برخوردارند را تعليم مي دهد

قادر هستند نزد قدوس مطلق بروند، پرده پاره شده است و از آنجاييكه فقط با 
عبرانيان (ناه ندارند قرباني شدن مسيح تا به ابد كامل شده اند، ديگر تمايلي به گ

  . ، و ديگر به يهوه نزديك نمي شوند بلكه به خداوند و پدر در عيسي مسيح)10

و آخرين نكته اين است كه از قوم دعوت مي شود تا خود وسايلي كه خيمه 
و اين امر نمايشي واضح از فيض خداست كه . از آن ساخته مي شد را هديه كنند
 مي گرداند، اين كه او مي خواهد در ميان آنها قوم را در خواسته هاي خود شريك

از اين رو تنها هدايايي پذيرفته مي شدند كه با قلبي مشتاق تقديم مي . ساكن شود
ابتدا خدا اشتياق را ايجاد كرد و سپس هدايايي . شدند و اين موضوع بسيار زيباست

داشت چرا براي او مشاركت قوم بسيار ارزش . كه تقديم مي كردند را مي پذيرفت



همانگونه كه چندي بعد . كه انتظار داشت خواسته هاي قلبي او بي پاسخ نماند
: نمونه خوب اين موضوع در داود ديده مي شود . خواهيم ديد، قوم نيز پاسخ گفتند

خداوند قسم خورد و براي قادر مطلق يعقوب نذر نمود كه بر خيمه خانه خود هرگز "
خواب خود بر نخواهم آمد، خواب به چشمان خود داخل نخواهم شد، و بر بستر تخت

نخواهم داد و نه پينكي بر مژگان خويش تا مكاني براي خداوند پيدا كنم و مسكني 
اگر چه اشتياق قوم به مانند ).  5 ــ 2 : 132مزمور  ("براي قادر مطلق يعقوب

 از بطن اشتياق پادشاه اسراييل توصيف نشده است، اما با اينحال هداياي مورد نياز
قلبهاي مشتاق آنها جاري شد، البته قلبهايي كه با فيض خدا اشتياق يافته بودند، تا 
از افتخار هديه كردن  وسايل خيمه بهره مند شوند و هنگامي كه مطابق دستورات 
داده شد اين وسايل در كنار هم قرار مي گرفت، مكاني براي سكونت يهوه ميا مي 

  . جزاء نماد و تجلي پرتو حضور او به شمار مي رفتندشد، و در آن هر يك از اين ا

مفهوم نمونه شناختي اجناسي كه هديه مي شد در پرتو جايگاه ويژه آنها در 
همين كافيست كه بگوييم همه آنها به مسيح اشاره مي . خيمه شرح داده خواهد شد

 .      كنند



  فصل هجدهمفصل هجدهم

  تابوت و تخت رحمتتابوت و تخت رحمت
  2222 ــ  ــ 1010: : 2525خروج خروج 

خت رحمت به يك معنا دو جزء متمايز از هم هستند، ار چه از تابوت و ت
اين دو هر يك به طور جداگانه متمايز از . سويي ديگر يك كل را تشكيل  مي دهند

همه توصيف شده اند و بهتر خواهد بود كه در تشريح آنان ترتيب كتاب مقدس را 
  : دنبال نماييم 

و آن را به . زراع و نيم باشدو تابوتي از چوب شطيم بسازند كه طولش دو « 
آن را از درون و بيرون بپوشان، و بر زبرش به هر طرف تاجي . طالي خالص بپوشان

و برايش چهار حلقه زرين بريز، و آنها را بر چهار قايمه اش بگذار، دو . زرين بساز
و دو عصا از چوب شطيم بساز و آنها . حلقه بر يك طرفض و دو حلقه بر طرف ديگر

و آن عصاها در حلقه هايي كه بر طرفين تابوت شهادت باشد . طال بپوشانرا به 
و عصاها در حلقه هاي تابوت بماند و از آنها . بگذران، تا تابوت را به آنها بردارند

و تخت رحمت . و آن شهادتي را كه به تو مي دهم، در تتابوت بگذار. برداشته نشود
دو كروبي  . يم، و عرضش يك زراع و نيمطولش دو زراع و ن. را زا طالي خالص بساز

و يك كروبي در . از طال بساز، آنها را از چرخكاري از هر طرف تخت رحمت بساز
كروبيان را از تخت رحمت بر هر دو طرفش . اين سر و كروبي ديگر در آن  سر بساز

د و كروبيان بالهاي خود را بر زبر آن پهن كنند، و تخت رحمت را بر بالهاي خو. بساز
و تخت رحمت را ب روي تابوت . و رويهاي ايشان به سوي يكديگر باشد. بپوشانند

و در آنجا با تو مالقات خواهم . بگذار و شهادتي را كه به تو مي دهم در تابوت بنه
كرد و از باالي تخت رحمت از ميان دو كروبي كه بر تابوت شهادت مي باشند، با تو 

ي كه بجهت بني اسرائيل تو را امر خواهم سخن خواهم گفت، در باره همه امور
  ). 22 ــ 10آيات (» فرمود



مسايل گوناگوني در رابطه با مفهوم نمونه شناختي تابوت بايد مد نظر قرار 
از يك سو تابوت تجلي خدا در مسيح است، و از سويي جايگاه سلطنت و . بگيرد

خص مسيح قلمداد ابتدا مي توان تابوت را تصويري از ش. حكومت او در اسرائيل
تابوت ساخته شده از چوب شطيم . اين موضوع از تركيب سخت آن پيداست. نمود

شطيم نوعي از درختان اقاقيا بود، كه گفته مي . بود و پوشيده شده از طالي ناب
با چنين اوصاف مي توان آن را نمونه انسان . شود چوب آن هيچگاه نمي پوسد

ميدارند كه اين چوب هيچگاه نمي پوسد و دانست؛ و همانگونه كه برخي اذعان 
خراب نمي شود، مي توان آن را مناسب ترين نماد براي انسانيت خداوندمان بر 

پس ساختار تابوت، اتحاد دو ذات را در . طال هميشه نماد مفاهيم الهي است. شمرد
در ابتدا "، "خداي كامل و انسان كامل بود"او . شخص مسيح به تصوير مي كشد

ود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن كلمه ب
 "شد، پر از فيض  و راستي و جالل او را ديديم، جاللي شايسته پسر يگانه پدر

پس او هم خدا بود و هم انسان، خدايي كه در جسم ظاهر شده ). 14 ــ 1: 1يوحنا (
و آن ": يت ويژه اي برخوردار است محتويات تابوت نيز در اين رابطه از اهم. بود

يه عبارتي ديگر دو لوح ). 16آيه  ("شهادتي را كه به تو مي دهم، در تابوت بگذار
سنگي و ده فرماني كه روي آن نوشته شده بود در تابوت گذاشته شد، و بدين سبب 

 و 26: 31 و تثنيه 33: 10اعداد (مي بينيم  كه بارها تابوت عهد ناميده شده است 
و خواهيم ديد كه . چرا كه در آن شريعتي بود مه عهد بر مبناي شكل گرفت). رهغي

چرا كه در مزامير نويسنده مزمور در روح چنين . به طرز بارزي اشاره به مسيح دارد
در طومار كتاب درباره من نوشته شده است، در بجا ! اينك مي آيم ":  مي گويد 

 "ارم و شريعت تو اندرون دل من استآوردن اراده تو اي خداوند من رغبت مي د
از اينرو شهادت در تابوت، نمايانگر شريعت خدا در قلب مسيح ). 8و7: 40مزمور (

است؛ چرا كه در وهله اول به اين جهان فرستاده شد، بر حسب جسم از ذريت داود و 
ر پس اگ. و ثانياً اينكه اطاعت او كامل بود) 4: 4غالطيان  ("شريعت متولد شد"زير  

شريعتي كه درون قلب انسان است باشد اطاعت كامل او را را به همراه خواهد داشت 
ــ اين حقيقت كه خدا در او ديده شد، تنها در او و حقيقت در درون او ساكن بود، 
پاسخ كامل و درستي است بر تقدس او، به طوريكه مي توانست با رضايت كامل به 



را كه موجب رضايت خاطر او مي شد را مي او اعتماد كند، و هنگامي كه اعمالي 
اينست پسر "ديد، رضايت و شادماني قلبي خود را با چنين عباراتي ابراز مي كرد 

  ). 17: 3متي  ("محبوب من كه از او خشنودم

). 19 ــ 15آيات (حلقه ها و عصاها نيز مفهومي  در خود حمل مي كنند 
اين امر بيانگر اين ). 14آيه  ("ردارندتا تابوت را به آنها ب"هدف آنها اين بود كه 

حقيقت است كه قوم خدا  مسافران بيابان بودند كه به آن مكاني كه خدا براي آنها 
اما زماني هم فرا مي رسيد كه قوم مالك آن ميراث . مهيا كرده بود سفر مي كردند

. مي گشتند، آنگاه كه هيكل بنا مي شد ، كه شايسته جالل پادشاه اسرئيل بود
، پس از بناي هيكل بايد )15آيه (عصاها كه نبايد از از حلقه هاي تابوت برداشته شود

آنگاه تابوت به . ، زيرا دوران سفر ر گذشته بود)9: 5دوم تواريخ (برداشته مي شد 
بنابراين عصاها در حلقه ها از ). 8: 132مزمور (همراه قوم به آرامي داخل مي شدند 

سخن مي گويند، كه شرايط بيابان را پشت سر مي مسيح و مسافران ميهمان او 
پس اين كالم اشاره به مسيح دارد، مسيح با تمام كامليت خود ــ به . گذاشتند

عبارتي مسيحي كه آشكار كننده خدا بود؛ زيرا كه در حقيقت او نمايانگر كامل خدا 
اسد كسي پسر را نمي شناسد بجز پدر و نه پدر را هيچكس مي شن". به انسان بود

  ).27: 11متي ("غير از پسر و كسي كه پسر بخواهد بدو مكشوف سازد

در وهله دوم، تابوت به همراه تخت رحمت و كروبين تخت خدا را بر روي 
: شخصي در اين باره چنين مي گويد. زمين و در ميان قوم اسرائيل تشكيل مي دادند

هد آشكار ساخته، اگر قوم در عدالت سلوك مي كردند، خدا خود را در تابوت ع"
، )البته اين امر جدا از تقدس و صرف انجام وظايفي كه بدان تعهد شده باشد نيست(

. و حاكميت خداوند را بر هر موجود زنده و خداي تمام جهان نمايان مي ساخت
. شريعت  ــ ياد آور آنچه كه او از انسانها مي خواست ـــ بايد در آن قرار مي گرفت

 قرار داشت، كه تابوت عهد را مي پوشاند و تخت را شكل بر روي آن تخت رحمت
در دو گوشه تابوت عهد حكم ) كه هر دو به يك شكل بودند(مي داد  و كروبين 

به همين سبب است كه در كتاب مقدس مي خوانيم كه . حمايت كننده را داشتند
اي  نمادي بودند كه خصايص و ويژگي هكروبينشايد . خدا بين كردوبين ساكن بود



خدا را در خود حمل مي كردند، و بدينسان محافظان تخت خدا هم ذات با خدا 
به همين علت در تمام عهد عتيق آنها در لقاي مفهوم قدرت داوري كننده . بودند

معرفي مي شوند، زيرا كه خدا با گناهكاران روبرو بود و تخت او نيز جلوه داوري را  
پس چرا با . بين كروبين نمايان مي شوداز اين رو خدا هميشه نشسته در . داشت

وجود اينكه قوم اسرائيل بارها و بارها شريعت خدا را زير پا گذاشتند، اما پس از اينكه 
گرچه حقيقت تخت رحمت را پيش بيني مي ( مرتكب خطا شدند نابود نشدند؟ پاسخ 

ين در مقام الزاماً نيازي نبود كه كروب. در ديدگاه نسبت به كروبين نهفته است) كنيم
زيرا . اجرا كنندگان قدرت داوري خدا، مجازات گناه و تخطي را تحميل نمايند

 "رويهاي ايشان به سوي يكديگر بود، و رويهاي كروبين به طرف تخت رحمت"
پس خوني كه بر تخت رحمت ريخته شده بود را مي ديدند، خوني كه هر ).  20آيه (

، و آن خون به جهت )16الويان (د سال در روز كفاره بر روي آن ريخته مي ش
خواسته هاي تخت از قوم  كافي بود و خود بهاي مجازات فرد خاطي را مي 

  . و اگر نه خداي عدالت قوم خود را نابود مي كرد. پرداخت

خيمه همچنين مكاني بود كه خدا موسي را مالقات كرد و با او سخن گفت 
 و 42: 29خروج (ت يهوه با قوم بود درب خيمه اجتماع مكاني براي مالقا). 22آيه (

تنها موسي از امتياز مالقات با خدا بهره مند شد، و در تخت رحمت با او ايجاد ). 43
موسي به خاطر فيض خدا  ). به استثناي رئيس كهنه آن هم در روز كفاره(ارتباط كرد 

از اين اكنون تمام ايمانداران به خاطر فريه كامل و ثمر بخش . مقام شفيع را داشت
اما در بين تمام اسرائيل تنها موسي اين آزادي را داشت تا در . امتياز بهره مند هستند

و در آنجا بود كه خدا با او سخن گفت . تمام مناسبتها به صحن حضور خدا وراد شود
تنها آنجاست . و با فراميني كه به او اعطا نمود در واقع به اعتماد كرد) 89: 7اعداد (

شنيده مي شود، و اراده او درك مي شود، و هر كس كه بيشتر با اراده كه صداي خدا 
او انس مي گرفت  بايد دايماً نسبت به دنيا و حتي ايمانداران انزوا گزيده تنها به 

اگر اكنون به كتاب اعداد نگاهي بياندازيم دستوراتي كه . حضور خدا محدود شود
و هنگامي كه اردو ". اهيم يافتبراي حمل تابوت در بيابان داده شده است را خو

كوچ مي كند هارون و پسرانش داخل شده پوشش حجاب را پايين بياورند و تابوت 
و بر آن پوشش پوست خز آبي بگذارند و جامه اي كه . شهادت را به آن بپوشانند



 5: 4اعداد  ("تمام آن الجورد باشد باالي آن پهن نموده، چوب دستهايش را بگذارند
گونه كه در دستورات محل قرار گرفتن  حجاب بيان شده است، آن همان). 6و 

سپس مي بينيم كه ). 20: 10عبرانيان (نمادي از انسانيت مسيح ــ جسم او ــ است 
و در مرحله . ابتدا تابوت يا به عبارتي مسيح با حجاب انساني خود پوشيده شده است

مالً از خود در برابر شرير دوم پوست خز آبي توصيف كننده مراقبت الهي است كه كا
اما كارهاي "مكراقبت مي كند همانگونه كه در كتاب مزامير نيز نوشته شده است، 

سپس ). 4: 17 ("آدميان به كالم لبهاي تو؛ خود را از راه هاي ظالم نگاه داشتم
پوست خز آبي درون اين .  لباسي از الجورد كه نماد آسمان است را پيش رو داريم

 شده بود، زيرا مسيح كامليت خود را آزاد از تمام شرارتها حفظ نمود و صندوق نهاده
هنگامي كه مسيح از بيابان مي گذشت حتي با . بدين نحو جلوه آسماني او آشكار شد

و بدين سان براي هميشه در خاطر ها ماند كه او . جلوه هاي آسماني متمايز مي شد
او بماند به مانند او نيز سلوك او كه مي گويد هر كه در "براي ما نمونه است 

  . "نمايد

 تخت رحمت

تخت رحمت با پوششي كه داشت، كامل كننده ساختمان تابوت است، به 
عبارتي خود كامل بود و به خاطر اهميت آن در تركيب ساخت تابوت شايان توجه 

، و بدين سبب )21آيه ( قرار داشت "بر روي تابوت"تخت رحمت . بسيار است
االقداس يا صحن حضور خاص خدا بود، و همچنين پايه هاي تخت جايش در قدس 

تخت رحمت با تابوت تفاوت داشت زيرا كه در . خدا بين كروبين ساكن بود. او
و به مانند دو كروبي كه از همان . تركيب ساخت آن چوب شطيم به كار نرفته بود

ال نشان ط. قسمتهاي تخت رحمت تشكيل شده بود، از طالي ناب ساخته شده بود
پس اگر قدري به ارتباط بين تابوت . الوهيت و نماد عدالت الهي به شمار مي آيد

شهادت و تخت رحمت تفكر نماييم آميزه اي از عدالت بشري و عدالت الهي را در 
آن خواهيم ديد، شهادت به شريعت ــ عدالت انساني ــ اشاره دارد كه در قلب 

 عدالت الهي است، كه در او نيز نمايان شده ، و طال حاكي از)40مزمور (مسيح است 
پولس رسول اين . بنابراين تخت رحمت به شكل ويژه اي نمونه مسيح است. است



به فيض او مجاناً عادل "واژه را دقيقاً در مورد مسيح به كار مي برد، او مي گويد، 
از شمرده مي شوند و به وساطت آن فديه اي كه در عيسي مسيح است كه خدا او را 

به واسطه ايمان ) به طور تحت الفظي، تخت رحمت(قبل تعيين كرد تا كفاره باشد 
  ). 25 و24: 3روميان  ("به وسيله خون او

اگر به وظيف كاهن در روز بزرگ كفاره نگاهي بياندازيم بهتر مي توانيم 
به كاهن گفته شد پس از اينكه بخور را در مقابل . معناي اين تلميح را درك نماييم

دا بر روي آتش ريخت از خون گرفته، بر كرسي رحمت به انگشت خود به طرف خ
: 16الويان (مشرق بپاشد، و قدري از خون را پيش كرسي رحمت هفت مرتبه بپاشد 

معناي اين عمل دو . از اين رو او با خون گاو قربان گناه قوم را مي گذراند).  14
ن بر روي كرسي رحمت پاشيده مي ابتدا، چرا خو. سئوال را در ذهن ايجاد مي كند

آنها گناهكار بودند و . شد؟ جواب اين است كه تا كفاره اي باشد براي گناهان قوم
بنابراين طبق دستور الهي تهيه . نمي توانستند در برابر حضور خداي قدوس بايستند

مي شد و به همان روشي كه شرح داده شد بر روي كرسي رحمت پاشيده مي شد تا 
هان قوم كفاره اي باشد؛ و همچنين از اين خون بر روي كرسي رحمت براي گنا

پاشيده مي شد، اما در اينجا هفت بار پاشيده مي شد تا هنگامي كه كاهن به تخت 
هانگونه كه بارها گفته . نزديك مي شد شهادت كاملي باشد بر كفايت انجام اين كار

ا به سبب فيض خود چنين شده در نظر خدا يك بار انجام اين عمل كافي بود، ام
و دومين سئوال اين است كه . مقرر نمود تا انسان در نظر و دل خود اطمينان يابد

چه چيزي كفاره را كامل مي كرد؟ جواب اين است، آن خون كفاره را كامل مي كرد 
آري البته اگر ما به خون مسيح بيانديشيم، به . و رضايت خداوند را جلب مي نمود

او را تا به جالل ظاهر ساخت و جالل او را در مورد مسأله گناه تا خوني كه ماهيت 
به ابد آشكار نمود، تا آنجا كه او به خاطر گناه ما بر ضد ما بود، اكنون به خاطر خوني  

از اين رو كرسي رحمت به شكل بارزي از مسيح سخن مي . ريخته  شد با ما است
و اوست كفاره به جهت گناهان ما ": گويد؛ چرا كه يوحنا در مورد او چنين مي گويد

حال ديگر ). 2 :2اول يوحنا ("و نه گناهان ما فقط بلكه به جهت تمام جهان نيز
گناهان ايمانداران براي هميشه رخت بر بسته است، و اين همان ارزش كفاره ايست 

 و كه مهيا شد تا اكنون خدا بتواند انجيل را به طرز عادالنه اي به تمام دنيا برساند،



باز هم مي ). 20: 5دوم قرنتيان (از گناهكاران بخواهد كه با او مصاله و آشتي نمايند 
گوييم كه تخت رحمت تصويري است از مسيح ؛ و از اين تصوير مي آموزيم كه خدا 
اكنون از اين طريق به ما نزديك مي شود، همانگونه كه در بيابان مي توانست به 

م خداوند كه اكنون هر كسي كه توسط مسيح به اما جالل بر نا. تخت نزديك شود
هر آينه به . او نزديك مي شود شهادت كامل كفاره او را در حضور خدا مي يابد

ايمان به خون او . خوبي بنگريد كه خون تنها چارچوب رسيدن به حضور خدا است
 بر طبق شهادت خدا در اين باره هر كسي كه با ايمان به. كفاره را به همراه دارد

ارزش خون او، با شهامت بيايد، شك به دل راه ندهدو در او اعتماد كامل داشته باشد 
كه را براي گناهكار ترين و بي ارزش ترين اشخاص باز است، به حضور خدا داخل 

ليكن مسيح چون ظاهر شد تا رئيس كهنه نعمتهاي آينده باشد، به ". خواهد شد
كه از اين خلقت نيست، و نه خون بزها و خيمه بزرگتر و ناساخته شده به دست يعني 

گوساله ها، بلكه به خون خود يك مرتبه فقط به مكان اقدس داخل شد و فديه ابدي 
  ). 12 و 11: 9عبرانيان  ("را يافت

همانگونه كه گفته شد، . كروبين قسمتي از كرسي رحمت را تشكيل مي دادند
اما از آنجاييكه خدا به .  بودنداينها نمادهايي از خصايص الهي و قدرت داوري كننده

واسطه خون ريخته شده بر كرسي رحمت جالل مي يافت، تمام خصايص و ويژگي 
در صليب رحمت و حقيقت . هاي او پر معنا  و همه در جهت منفعت ايمانداران بود

به هم پوستند، و عدالت و صلح يكديگر را در آغوش كشيدند؛ و بدينسان عدالت 
هاي عدالت برآورده شد، به نحويكه ديگر كروبين به سبب رحمت اجرا شده، خواسته 

خدا بر بشر با كساني كه با اعتماد به بهاي خون نزديك مي شوند روي خوش نشان 
. خدا مخالف گناه است، و اكنون خدا موافق ايماندار! مبارك باد حقيقت . مي دهند

 .     را ايجاد نمودخوني كه روي كرسي رحمت پاشيده شده است چنين تغيير عظيمي



  فصل نوزدهمفصل نوزدهم

  ))ميز نان تقدمهميز نان تقدمه((خوان خوان 
  3030 ــ  ــ 2323: : 2525خروج خروج 

تابوت به همراه كرسي رحمت و كروبين، از منحصر به فرد ترين وسايلي 
چيز ديگري در صحن حضور خدا وجود . بودند كه در قرس االقداس وجود داشتند

منظره خيمه را از باال براي لحظه اي (اما پس از آن و پس از گذر از حجاب . نداشت
مسكن قرار داشت كه كاهن وظايف روزانه خود را در )  در ذهن خود ترسيم نماييد

، )نيز نان تقدمه(در اين قسمت سه ظرف وجود داشت ــ خوان . آنجا انجام مي داد
در . شمعدان طالي ناب و مذبح بخور اگر چه هنوز به مذبح بخور نپرداخته ايم

كر شده است خوان اولين آنها است، كه اكونو به شرح آن مي ترتيبي كه در آيات ذ
  . پردازيم

و خواني از چوب شطين بساز كه طولش دو ذراع و عرضش يك ذراع و « 
و آن را به طالي خالص بپوشان و تاجي از طال به . بلنديش يك ذراع  و نيم باشد

و براي حاشيه و حاشيه اي به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، . هر طرفش بساز
و چهار حلقه زرين برايش بساز، و حلقه ها در برابر . اش تاجي زرين از هر طرف بساز

و عصاها را از چوب . حاشيه باشد تا خانه ها به جهت عصاها براي برداشتن خوان
و صحنها و كاسه ها . شطيم بساز و آنها را به طال بپوشان تا خوان را بدانها بر دارند

ه هايش را كه به آنها هداياي ريختني مي ريزند بساز، آنها را از طالي و جامها و پيال
 ــ 23آيات (»  و نان تقدمه را بر خوان، هميشه به حضور من بگذار. خاص بساز

30 .(  

خوان نيز از چوب شطيم .  نيز به مانند تابوت استتركيب ساخت خوان
از اين رو همان معنا را ). 25 ــ22آيات (ساخته شده و روكشي از طالبي ناب داشت 

خواهد داشت ــ چوب شطيم بيانگر انسانيت است، و طال كه بيانگر مسايل الهي 
پس اين مسيح است، مسيحي كه ذات انساني و الهي را در يك شخص در . است



در واقع اين امر زيبايي خيمه و هر چيزي كه به آن تعلق دارد را نشان .  آميخته بود
ست كه در هر قسمت خيمه ديده مي شود و به انحاء و اين مسيح ا. مي دهد

  . گوناگون كماالت و جماالت او در خود او نمايان مي شود

و اما ويژگي .  در كتاب الويان نيز به آن بر مي خوريم. نان روي ميز تقدمه
و آرد نرم بگير و ار آن دوازده گرده بپز براي هر گردو دو "هاي اين نان چه بود؟ 

آنها را به دو صف، در هر صف شش، بر ميز طاهر به حضور خداوند و . عشر باشد
و بر هر صف بخور صاف بنه، تا بجهت يادگاري براي نان و هديه آتشين . بگذار

و از آن هارون و پسرانش خواهد بود تا آن را در مكان مقدس . باشد براي خداوند
 وي قدس اقداس بخورند، زيرا اين هداياي آتشين خداوند به فريضه ابدي براي

قرصهاي نان از آرد نرم تهيه مي شدند كه ) 1).  (9 ــ 5: 24الويان  ("خواهد بود
اين موضوع اشاره دارد به قرباني گوشت كه آن نيز به همين شكل از آرد نرم به 

هيچ اشاره اي به ). 2مراجعه نماييد به الويان (همراه روغن و كندر تهيه مي شد 
 در مورد دو نان جنبانيدني 17: 23ر حاليكه در الويان خمير مايه نشده است، د

صراحتاً به خمير اشاره شده است ــ و دليل آن ، اين است كه قرصهاي نان بيانگر 
اما . كليسا هستند، و از اين رو خمير مايه كه نماد شيطان است در آن يافت مي شود

مايه ندارند، چرا كه او آرد نرم نمونه مسيح است، و بدين دليل نانهاي تزئيني خمير 
نانها را مي ) 2.  (قدوس، بي عيب و بي لكه است و يقيناً گناهي در وي نيست

پس مي توان گفت كه مسيح را بر روي آتش قرار مي دادند ــ آتش نشانه . پختند
داوري قدوسيت خدا است كه مسيح آن را بر روي صليب آزمود و توانست 

.   داد نانها عدد دوازده بود ــ در هر رديف شش تاتع) 3. (پاسخگوي هر ادعايي باشد
به همين شكل هم بر روي هر يك از شانه هاي رئيس كهنه نام شش سبط بني 

عدد . اين نانها نيز به دوازده سبط اسرائيل اشاره مي كند. اسرائيل نوشته شده بود
ه و به همين سبب هم دوازد. دوازده حاكي از تكامل حكومت در ميان بشر است

سبط ، دوازده شاگرد، دوازده دروازه و دوازده پايه در شهر مقدس اورشليم جديد 
بخور ).  28: 19براي روشن شدن اين مفهوم مراجعه نماييد به متي (وجود دارد 

خوب بنگريد كه اسرائيل در قالب .  نمادي است از عطر خوش مسيح براي خدا
ته اند، و عطر خوش مسيح آنها را دوازده سبط براي هميشه در برابر خدا قرار گرف



و با آنكه نسبت به ماهيت و عملكرد اين بوي خوش در جهل بسر        . پوشانيده است
پس نانها بايد به ترتيب  .  مي برند ــ ولي به بركت آينده در اطمينان ساكن هستند

در هر روز سبت آن را هميشه به حضور خداوند "در برابر خدا چيده مي شدند و 
قوم وفادار نبودند، اما خدا نمي توانست خود را انكار نمايد؛ ). 8 : 24الويان  ("يارايندب

او وفادار باقي ماند و در نتيجه اگر چه آنها به خاطر بي ايمانيشان در اقصي نقاط دنيا 
پراكنده شدند، اما او به وعده هاي رحمت و حقيقت تحقق بخشيد و آنها را از هر 

كند و دوباره آنها را به همراه بركات بسيار به سرزمين خود باز گوشه دنيا جمع مي 
مي گرداند ــ بركاتي كه توسط او تأمين و بنياد نهاده خواهد شد او كه خوان نمادي 

  . از او بود

و "مي توان چنين تصويري را از گوشه هاي خوان در ذهن ترسيم نمود 
اي حاشيه اش تاجي زرين از حاشيه اي به قدر چهار انگشت به بطرافش بساز و بر

پر واضح است كه هدف از اين حاشيه اين بود كه نانها را ). 25آيه  ("هر طرف بساز
در جايي كه هستند حفظ كند؛ و اگر تاج تزئين شده با طال را نماد جالل الهي مسيح 
فرض كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه به خاطر الوهيت مسيح اسرائيل در برابر 

يمن هستند؛ و جالل الهي او به خاطر پايداري قوم در او و حفاظت قوم نيست خدا ا
زيرا تمام بركات را او براي قوم محفوظ نگاه داشته است و روزي قوم به اين بركات 

اين . اما در اين نماد چيزي فراتر از وضعيت اسرائيل نهفته است. دست خواهند يافت
در آن مكان مقدس در مقابل . بر مي گيردنماد اصل و مبناي هر ايماندار را در 

چشمان خدا، شخص زير پوشش عطر خوشبوي بخور قرار دارد، و در شخص مسيح 
به عبارتي ديگر . در واقع اين امر تقديم كامل هر ايماندار به خدا است. ديده مي شود

 .  اين عمل پذيرش ما در محبوب است

و ار آن هارون و "ست، حال مي بينيم كه نان غذايي براي كاهنان ا   
پسرانش خواهد بود تا آن را در مكان مقدس بخورند، زيرا دين از هداياي آتشين 

خوردن ). 9: 24الويان ( "خداوند به فريضه ابدي براي وي قدس اقداس خواهد بود
اين موضوع را . غذا نمايانگر اتحاد و يكي شدن با چيزي بود كه خورده مي شد

ناني را كه پاره مي ": بازه شام خداوند صراحتاً بيان مي كندپولس در تعاليم خود در



كنيم، آيا شراكت در بدن مسيح ني؟ زيرا كه ما كه بسياريم، يك نان و يك تن مي 
در ). 17 و16: 10اول قرنتيان  ("باشيم چونكه همه از يك نان قسمت مي يابيم

موارد خاص قرباني گناه به عنوان مثال آنها در . مورد كاهنان نيز اين امر صادق است
پس تقديم نان فطير . ، و با آن يكي مي شدند)26: 6الويان (را نيز مي خوردند 

نمادي از اين حقيقت است كه مسيح در مقام كاهن هميشه در  در حضور خدا با 
چندي بعد خواهيم ديد كه تنها در مكان مقدس است كه نان . اسرائيل يكي مي شد

كه با افكار خدا پيوند خورده است، با مقام كهانت خود را پس مسيح . خورده مي شود
اين حقيقت دارد كه او رئيس كهنه اين . با دوازده سبط بني اسرائيل يكي مي پندارد

دوره از مشيت الهي است؛ اما به قدر كافي تصريح نشده است كه او بر خالف بي 
نسته و از مقدس ترين ايماني اسرائيل، در مقام كاهن خود را با اسرائيل همسان دا

مكان در مقام ملك صديق و كاهن در مقابل انسانهاي مشتاق بر تخت خود خواهد 
در ميان دشمنان خود . خداوند عصاي قوت تو را از صهيون خواهد فرستاد. نشست

در زمينها قدوسيت . قوم تو در روز قوت تو هداياي تبرعي مي باشند. حكمراني كن
خداوند قسم خورده است و پشيمان .  صحرگاه براي توستشبنم جواني تو را از رحم

 2: 110مزمور  ("تو كاهن هستي تا ابداالباد، به رتبه ملك صديق"نخواهد شد كه 
  ). 4ــ 

و چهار حلقه زرين برايش بساز، و " را پيش رو داريم، تدارك سفرسپس 
 حاشيه باشد تا و حلقه ها در برابر. حلقه ها را بر چهار گوشه چهار قايمه اش بگذار
و عصاها را از چوب شطيم بساز، و . خانه ها باشد به جهت عصا براي برداشتن خوان

بني اسرائيل ). 28 ــ 26آيات  ("آنها را به طال بپوشان تا خوان را بدانها بر دارند
رهسپار بيابان بودند، و از اين رو خيمه و تمام اثاثيه در آن متناسب با سفر ساخته 

.  ويژگي آن، اين بود كه در همواره در سرگردانيهايشان همراه آنان بودو. شده بود
عيسي در همه حال با قوم است، و هر حلقه و عصا و همچنين خود ميز از چوب 

اما در . شطيم و طال ساخته شده است، كه اشاره ايست به او كه خداــ انسان است
و " مسيد داده شده است كتاب اعداد است كه جزئيات حمل خوان به هنگام پيمودن

بر ميز نان تقدمه، جامه الجوردي بگسترانند و بر آن، بشقابها و قاشقها و كاسه ها و 
و جامه قرمز بر آن . پياله هاي ريختني را بگذرانند و نان داغي بر آن باشد



اعداد  ("گسترانيده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهايش را بگذرانند
 همانگونه كه شاهد هستيم پوشش دروني پارچه الجوردي است ــ نماد ).8 و 7: 4

مسايل آسماني ـــ و سپس جامه قرمز كه نماد جالل انساني و يا سلطنت يهودي 
است ؛ و پوشش بيروني آن پوست خز است كه نمونه ايست از حفاظتي كه از شرير 

ميز به همراه نان با توجه به همه اين چيزها، . است و نتيجه مراقبت مقدس است
تقدمه روي آن كه نماد مسيح است اسرائيل را همراهي مي كند، واز اين پس به 
عنوان تكاملي از  نظام شريعتي به نمايش در مي آيد و خواهيم ديد كه مفهوم چنين 

جامه الجوردي بر روي طال قرار مي گرفت به عبارتي ديگر .  آرايشي چه خواهد بود
سپس . د كه نشان مي دهد با الوهيت خود مأنوس بودشخصيت آسماني مسيح بو

مي بينيم كه قرمز نماد سلطنت و جالل انساني است، زيرا هنگامي كه در بيابان بسر 
از اين رو پوست خز پوشش . مي بردند هنوز زمان تجلي سلطنت فرا نرسيده بود

ه مراقبت بيروني آن بود كه جالل انساني و سلطنتي را مخفي مي كرد، و بيان كنند
تمام ظروفي كه متعلق به . الهي است، مراقبتي كه او را در بيابان محافظت مي كرد

، و كل مفهوم آن در الوهيت )29آيه (ميز نان تقدمه بودند از طال ساخته شده بودند 
آن خالصه مي شود، و همه سزاوار خدمت به كسي بودند كه در واقع خدا بود و خود 

ود، كسي كه در آينده اسرائيل وي را  به عنوان خدا و را در جسم آشكار كرده ب
پس تمام جزئيات ميز نان تقدمه از مسيح سخن مي . خداوند خود اقرار خواهد نمود

باشد كه چشمانمان باز شده هر جنبه از شخصيت او را درك نماييم و آنگونه . گويد
 . كه روح خدا به ما مي گويد عمل نماييم
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اگر چه مذبح بخور  از متعلقات . پس از ميز نان تقدمه به چراغدان مي رسيم
صحن مقدس است ليكن در اين مبحث بدان پرداخته نمي شود، چرا كه مذبح بخور 
وسيله اي براي نزديك شدن به خداوند است و نه وسيله اي جهت تجلي حضور او، 

 تجلي خدا ارتباط داشت و وجودش جهت داخل شدن و پيش از اين نيز هر چه كه با
تا هنگامي كه اين وجه تمايز را در .  به حضور خدا الزم و ضروري بود شرح داده شد

  . ترتيب و روش كار خدا مد نظر قرار ندهيم، سر در گم خواهيم بود

و چراغداني از طالي خالص بساز، و از چرخكاري چراغدان ساخته شود؛ « 
و شش . يه اش و پياله هايش و سيبهايش و گلهايش از همان باشدقعدن اش و پا

شاخه از طرفينش بيرون آيد، يعني سه شاخه چراغدان از يك طرف و سه شاخه 
سه پياله بادامي با سيبي و گلي در يك شاخه و سه پياله . چراغدان از طرف ديگر

 ا زچراغدان بادامي با سيبي و گلي در شاخه ديگر و همچنين در شش شاخه اي كه
و سيبي . و در چراغدان چهار پياله بادامي با سيبها و گلهاي آنها باشد. بيرون مي آيد

زير دو شاخه آن و سيبي زير دو شاخه آن بر شش شاخه اي كه از چراغدان بيرون 
و سيبها و شاخه هايش از همان باشد، يعني از يك چرخكاري طالي . مي آيد
از، و چراغهايش را بر باالي آن بگذار تا پيش روي و هفت چراغ براي آن بس. خالص

خودش با همه . و گل گيرها و سينيهايش از طالي خالص باشد. آن روشنايي دهند
و آگاه باش كه آنها را موافق نمونه . اسبابش از يك وزنه طالي خالص ساخته شود

  ). 40 ــ 31آيات (» آنها كه در كوه به تو نشان داده شد بسازي

اگر شرح آن را به . همه شكل ظاهري چراغدان را پيش رو داريمپيش از 
دفت مطالعه نماييم خواهيم ديد كه چراغدان هفت شاخه دارد؛ به عبارت ديگر يك 

مراجعه نماييد به آيات (شاخه اصلي كه سه شاخه از هر طرف آن بيرون آمده است 



ك چراغدان قرار     ، بنابراين هفت چراغ در مقابل ي)18 و 17: 37 همچنين 32و 31
در اين . همچنين عدد هفت نقش مهمي در تزيين چراغدان ايفا مي كند.  مي گرفت

، و چهار كاسه بادامي نيز در چراغدان بود )33آيه(شش شاخه سه كاسه بادامي بود 
پس عدد هفت . ، به عبارتي در تنه اصلي كه شاخه ها از آن بيرون مي آمدند)34آيه(

  .  محسوب مي شوددر اينجا يك خصيصه

مسأله ديگري كه توجه ما را مي طلبد مواد مورد استفاده در ساخت آن و 
به مانند كرسي رحمت، در چراغدان نيز فقط از طالي خالص . ويژگي چراغ است
در تركيب ساخت آن چوب شطيم به كار نرفته است، و از ). 31آيه(استفاده مي شود 

با بررسي . اد و همه سخن از الوهيت دارداين رو داللت بر جنبه هاي انساني ند
  " روغن زيتون مصفي و كوبيده شده" پي مي بريم كه نور  آن با 27خروج باب 

هميشه روغن در كتاب مقدس نماد روح ). 20آيه (براي روشنايي تأمين مي شود 
شما از آن قدوس ": به همين دليل يوحناي رسول چنين مي نويسد. القدس است
دوم (؛ و پولس از مسح شدن ما سخن مي گويد )20: 2اول يوحنا  ("دمسح يافته اي

بنابراين اگر اين سه چيز را در قالب نمونه شناختي ــ عدد هفت ، طال ). 21: 1قرن 
و روغن ــ در كنار يكديگر قرار دهيم به مفهوم چراغدان پي خواهيم برد ــ كمال 

 مي بخشد، و اين موضوع در اين خداست كه به روح نور. نور الهي در قدرت روح
خداوند عيسي در خطاب به كليساي ساردس در .  كامليت عدد هفت مشهود است
به عبارتي ديگر روح كامل .  را دارد"هفت روح خدا"مقام كسي سخن مي گويد كه 

 چنين 5: 4و قدرت و همچنين در مكاشفه ) كه با عدد هفت نشان داده شده است(
 "ين پيش تخت افروخته كه هفت روح خدا مي باشندهفت چراغ آتش": مي خوانيم

  ). 5: 4مكاشفه (

ممكن است اين سئوال براي شما مطرح شود كه پس چه هدفي در چراغدان 
ابتدا اينكه، . دنبال مي شود؟ به نظر بتوان پاسخ اين سئوال را از دو منظر پاسخ داد

). 24: 40و 35: 26خروج ( قرار داده شده بود "برابر خوان"چراغدان در مسكن و 
پس مقابل خوان قرار داشت به طوريكه نورش بر خوان مي تابيد، بنابراين چنين بر 

همانگونه كه در فصل . مي آيد كه در قرار گرفتن در آن مكان هدفي نهفته باشد



پيش از نظر گذشت، اكنون نيز شاهد هستيم كه ميز نان تقدمه تجلي خدا در انسان 
ظام شريعتي كامل؛ و دوازده قرص نان بر روي خوان نماد است، در قالب ن) مسيح(

. اسرائيل و در اصل بيانگر ايمانداران است كه در برابر خدا با مسيح پيوند خورده اند
پس نور چراغدان كه بر روي ميز مي تابد، روح القدس است كه بر ظهور يك 

 را به دست حكومت كامل در آينده در مسيح شهادت مي دهد، هنگامي كه او قدرت
تا به اقصاي دنيا حكومت خواهد كرد؛ و همچنين بر ) اردن(خواهد گرفت و از رود 
كه در ارتباط با مسيح در مقابل خدا قرار گرفته ) وايمانداران(جايگاه واقعي اسرائيل 

ممكن است اين حقايق بر روي زمين مبهم و يا فراموش شده باشد؛ اما در انجا . اند
ز نگاه خدا مخفي نيستند، و با نور كامل روح القدس ديده مي در آن مكان مقدس ا

: هارون را خطاب كرده به وي بگو"و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت؛ ". شوند
پس . "هنگامي كه چراغها را برافرازي، هفت چراغ پيش شمعدان روشنايي بدهد

هد، چنانكه هارون چنين كرد، و چراغها را برافراشت تا پيش شمعدان روشنايي بد
به عبارتي، نور روح القدس را ). 3 ــ 1: 8اعداد  ("خداوند موسي را امر كرده  بود

و . ساطع مي سازد، و زيبائيهاي ظروفي كه مقابل شمعدان هستند را نمايان مي سازد
 2: 17تصوير كامل آن در تبديل هيأت خداوند مباركمان ديده مي شود، در متي 

او تبديل گشت و چهره اش چون خورشيد، درخشنده و هيأت  ": چنين مي خوانيم
البته در نظر كساني كه چشمانشان از بود، مسيح . "جامه اش چون نور، سفيد گرديد

؛ )11: 2 و 4: 1مراجعه نماييد به يوحنا (همواره در طول زندگي زميني اش چنين بود 
درباره او مي . ن بوداستيفان نيز چني.  اما بر روي آن كو زيبايي او بسيار هويدا بود

همه كساني كه در مجلس حاضر " و "مردي پر از ايمان و روح القدس"خوانيم، 
 5: 6اعمال  ("بودند، بر او چشم دوخته، صورت وي را مثل صورت فرشته ديدند

  . و بدينسان نور روح القدس ــ مسيح در اعمال و رفتار ايماندار ديده مي شود).  15و

رسيد، كه چه چيزي بر روي زمين پاسخگوي نور اما ممكن است چنين بپ
كامل روح است، نوري كه نماد آن چراغدان هفت شاخه در مسكن مقدس است؟ 
جواب اين است؛ هنگامي كه مسيح به طور كامل بدان پاسخ دادو از اين رو نور 

حتي براي لحظه اي هم نور ). 12: 8 و 4: 1يوحنا (انسانها و نور جهان و غيره بود 
القدس در او محو نشد؛ بلكه دايماً و كامالً مي تابيد و هر گاه كه تاريكي وارد روح 



. او يك ظرف كامل بود. مي شد، تاريكي را با تابش زندگي خود روشن مي ساخت
پس از اينكه از اين دنيا عزيمت كرد و به آسمان صعود نمود، كليسا چراغدان را 

 كليسا اين است، اما افسوس كه در اين ويژگي). 20: 1مكاشفه (روشن نگاه مي دارد 
كار ناكام مي ماند ــ ناكامي كه در آخر منجر به عدم پذيرش او به عنوان ظرف 

شخص ايماندار ). 16: 3مراجعه نماييد به مكاشفه (شهادت او بر روي زمين مي شود 
نيز به همان نسبتي كه در سلوك و رفتارش مسيح را نمايان مي سازد، به آن پاسخ 

هر كاري را بدون همهمه و "از اين رو پولس به فيلپيان مي نويسد، . ي دهدم
مجادله بكنيد، تا بي عيب و ساده دل و فرزندان خدا بي مالمت باشيد، در ميان 

فيلپيان  ("قومي كج رو و گردنكش كه در آن ميان چون نيرها در جهان مي درخشيد
  ). 15 و 14: 2

و خداوند موسي را ". نور چقدر جالب بودتوجه كنيد كه شيوه فراهم كردن 
بني اسرائيل را امر بفرما تا روغن زيتون صاف كوبيده شده "خطاب كرده گفت كه 

هارون آن را بيرون حجاب . باي روشنايي بگيرند، تا چراغ را دايماً روشن كنند
 در پشتهاي. شهادت در خيمه اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند پيوسته بيارايد

چراغها را بر چراغدان طاهر به حضور خداوند پيوسته . شما فريضه ابدي است
ابتدا اينكه، بني ). 21 و 20: 27 و همچنين خروج 4 ــ 1: 24الويان  ("بياراييد

اين در واقع به مسئوليت قوم خدا بر . اسرائيل بايد  روغن زيتون صاف را مي آوردند
 نور مي تابيد اسرائيل و اكنون كليسا روي زمين اشاره مي كند، ظرفي كه در آن

اما چنين تعليم داده شده كه تنها كهانت و . هارون بايد چراغها را مي آراست. است
گل گيرها "تنها او بود كه مي توانست از . شفاعت مسيح  نور روح  را تأمين مي كرد

آيه  ( استفاده كند، زيرا هر دوي  آنها از طالي خاص ساخته شده بودند"و سينيها
هر پرتويي از نور به روي زمين چه در كليسا باشد يا چه در شخص ايماندار ). 38

در اين رابطه بد نيست  . چيزي نيست جز پاسخ به كاري كه كاهن انجام مي دهد
، )20: 27خروج (كه اين را نيز بيافزاييم كه روغن زيتون بايد براي  نور كوبيده شود 

اين امر مي تواند بيانگر اين واقعه باشد . كوبيدن بودو خود چراغدان نيز نتيجه عمل 
كه شفاعت مسيح در چارچوب  كار ثمر بخش او بر روي صليب بود و واژه 

  .  پرتوئيست از رنجهاي او، از شالقهاي او كه ما  شفا بخشيد"كوبيده"



اين نور بايد از . سرانجام،  مدت زمان روشن بودن چراغ را بررسي مي كنيم
چراغ براي شب بود، براي شبهاي بي ايماني اسرائيل، .  روشن باشد"حشب تا صب"

تا هنگامي كه روز بيايد و سايه ها رفته رفته محو شوند، و چراغدان طال در مقابل 
و سالهاي مالل آور تاريكي با شفاعت او كه از سوي آنان رد و .  خدا آراسته شود

اما سرانجام او خود براي آنها . مصلوب گرديد، شهادتي است بر جايگاه واقعي آنان
مثل روشنايي صبح وقتي كه آفتاب طلوع نمايد يعني صبح بي ابر، "خواهد بود 

دوم  ("هنگامي كه علف سبز از زمين مي رويد، به سبب درخشندگي بعد از باران
شب طي شده و روز "اميد مسيحي بسيار نزديك است؛ چراكه ). 4: 23سموئيل 

اليكه در انتظار روز هستيم، چراغمان از روغن حقيقي پر اما در ح. "نزديك است
باشد و دايماً براي خداوند آراسته باشد ــ تا همواره بيش از پيش بدرخشد تا هنگام 

 !     بازگشت خداوند

  



  فصل بيست ويكمفصل بيست ويكم

  چراغدان طالچراغدان طال
  1414 ــ  ــ 11: : 2626خروج خروج 

نه خدا طرح ها و تفكر انساني در خا. باب قبل با يك فرمان خاتمه مي يابد
اين موضوع  . بايد اقتدار خدا به عنوان برترين قدرت حفظ و اعتراف شود. جايي ندارد

يك اصل است، و به همين دليل هم بارها و بارها در در چارچوب ارتباطات او با 
پس از اينكه خداوند به موسي خاطر نشان مي . انسان مورد تأكير قرار گرفته است

الگوي قوم باشد، تركيب ساخت خيمه و اندازه پرده ها را سازد كه  نقشه هاي او بايد 
به او مي گويد، پرده هايي كه خيمه را شكل مي دادند و پوششي براي وسايل داخلي 

  . آن محسوب مي شدند

. و مسكن را از ده پرده كتان نازك تابيده، و الجورد و ارغوان و قرمز بساز« 
طول يك پرده بيست و هشت . تيب نمابا كروبيان از صنعت نساج ماهر آنها را تر

پنج پرده با . ذراع، و عرض يك پرده چهار ذراع، و همه پرده ها را يك اندازه باشد
و مادگيهاي الجورد بر كنار هر . يكديگر پيوسته باشد، و پنج پرده با يكديگر پيوسته

ين پرده اي بر لب پيوستگي اش بساز، و بر كنار پرده بيروني در پيوستگي دوم چن
بساز، و پنجاه مادگي در كنار پرده اي كه در پيوستگي دوم است بساز، به قسمي كه 

و پنجاه تكمه زرين بساز و پرده ها را به تكمه ها با . مادگيها مقابل يكديگر باشد
و خيمه باالي مسكن را از پرده هاي پشم . يكديگر پيوسته ساز تا مسكن يك باشد

طول يك پرده سي ذراع و عرض يك .  درست كنبز بساز، و براي آن يازده پرده
و پنج پرده را جدا و شش پرده را . پرده چهار ذراع و اندازه هر يازده پرده يك باشد

و پنجاه مادگي بر كنار . جدا پيوسته ساز و پرده ششم را پيش روي خيمه دوال كن
ي كه در پرده اي كه در پيوستگي بيرون است بساز، و پنجاه مادگي بر كنار پرده ا

و پنجاه تكمه برنجين بساز و تكمه ها را در مادگي ها بگذران . پيوستگي دوم است
و زيادتي پرده هاي خيمه كه باقي باشد، . و خيمه را با هم پيوسته ساز تا يك باشد

و ذراعي از يك طرف و . يعني نصف پرده كه زياده است، از پشت خيمه آويزان شود



پرده هاي خيمه زياده باشد، بر طرفين مسكن از هر ذراعي از آن طرف كه در طول 
» و پوششي براي خيمه از پوست خز بر زبر آن. دو جانب آويزان شود تا آن را بپوشد

  ). 14 ــ 1آيات (

( چهار پرده در خيمه بود كه اولين پرده تحت عنوان خيمه معرفي شده است
 11آيات (حت عنوان چادر؛ پرده هايي كه از موي بز ساخته شده بود ت)6 ــ 1آيات 

كه در متن اصلي نيز چنين (سه واژه .  ناميده شده اند"حجاب"؛ و مابقي فقط )12و 
 كه داخلي "خيمه"براي چهار دست پرده به كار رفته است، به عبارتي ديگر ) است

 كه بيروني "حجاب" كه پوشش دوم محسوب مي شد و "چادر"ترين پوشش بود، 
ست گوسفند ؛ به رنگ قرمز و از پوست خز ساخته شده ترين پوشش بوده و از پو

  . بودند

اگر ترتيب كتاب مقدس را در اين مورد دنبال نماييم، پرده داخلي ــ خيمه ــ 
پرده ها از چهار جنس بودند، پرده . بايد پيش از ديگر پرده ها مورد بررسي قرار گيرد

ش كروبيان نيز بر روي آنها عالوه بر اين نق. كتان نازك، الجورد، و ارغوان و قرمز
كتان . پس در تعاليم نمونه شناختي آنها دراين چيزها نهفته است. دوخته شده بود 

در اين سطور مي بينيم كه كاهنان به آن .  نماد پاكي بي عيب و لك استنازك
؛ و در روز بزگ كفاره هارون لباسي از اين جنس )43 ــ 39: 28خروج (ملبس بودند 

، كه به نظر نمونه اي است از پاكي مطلق ذات آن )4: 16 الويان (به تن داشت 
در عهد جديد شاهد . شخصي كه هارون تنها پرتويي از حضور او محسوب مي شد

آبي در همه ). 8: 19مكاشفه (هستيم كه كتان نازك حاكي از عدالت مقدسين است 
و قرمز . م استحال نماد آسمان است كه بي گمان در اينجا نيز بيانگر همين مفهو

در انجيل يوحنا چنين مي خوانيم كه سربازان رومي . نماد پادشاهي غير يهود است
چه رفتار پست و بي رحمانه اي در مقابل مسيح از خود نشان دادند و سخنان مسيح 
را درباره پادشاهي اش به باد تمسخر مي گيرند و سپس بر وي رداي قرمزي مي 

رمز متضمن جالل اسناني است، و از سويي ديگر مي رنگ ق). 2: 19يوحنا(اندازند 
داود درباره شائول چنين مي گويد كه او . توان آن را نماد سلطنت يهوده بر شمرد

، كه بيان )24: 1دوم سموئيل (دختران اسرائيل را به قرمز و نفايس ملبس مي سازد 



كه مسيح و در انجيل متي . كننده جالل و شكوهي است كه شائول به آنان بخشيد
به طور خاص مسيحاي موعود معرفي شده، نويسنده درباره او چنين مي گويد كه 
سپاهيان والي لباس قرمزي بدو پوشانيده و با تمسخر در مقابل او زانو زده فرياد مي 

پيامد به كار بردن تمام اين واژه ها در مورد مسيح، . "سالم اي پادشاه يهودا"زدند 
اين تمثيل ها بيانگر پاكي كامل ذات .  و جالب توجهمفهومي است بسيار چشمگير

پادشاهي (    مسيح ، و شخصيت آسماني اوست، بيانگر پادشاهي او بر اسرائيل است
، و سرانجام  گوياي اين امر است كه او كسي است كه بر )كه جالل انساني دارد

 اند، زيرا اين دو ويژگي اخير در هم تنيده شده. تمام غير يهوديان سلطنت مي كند
هنگامي كه مسيح بر روي تخت پدرش داود بنشيند، زمان حاكميت او بر تمام دنيا 
فرا مي رسد، زماني كه حاكمان دنيا در مقابل او خم خواهند شد، و تمام امتها او را 

پس او همان مسيح است كه در قالب جسم ). 11: 72مزمور (خدمت خواهند نمود 
يحي كه در آينده جالل خود را به دنيا آشكار خواهد انسان در اين دنيا بود، و مس

اما مسأله ديگري نيز هست، و آن اينكه بر . نمود، در مقام پسر داود و پسر انسان
گفته شد كه كروبين مفهوم قدرت . روي اين پرده ها نقش كرويبن بافته شده بود

ه دست مي اين موضوع تصوير واضح تري از مسيح ب. داوري كننده را در بر دارند
: 5يوحنا (دهد، مسيحي كه در اجراي داوري نيز اقتدار دارد، زيرا او پسر انسان است 

از اين رو اين مهم انسانيت مسيح را به طور خاص به نمايش مي گذارد، و ). 27
خوشابحال آنانكه در انجام . تأكيديست بر اينكه جالل و شكوه او زميني نيز است

ه داده شد وارد مكان مقدس شوند، كساني كه اين مسئوليت كهانت بدانها اجاز
افتخار نصيبشان شد تا چشمانشان با مظاهر شكوه و جالل مسيح خدا در صحن 

  . مقدس آشنا شود

طول يك پرده بيست و هشت ذراع  و ".  پرده نيز خالي از معني نيستابعاد
پس با كمي . )2آيه  ("و همه پرده ها را يك اندازه باشد: عرض يك پرده چهار ذراع

هفت برابر ( ؛ و در نتيجه طول هفت تا چهار است x 7 =28 4دقت خواهيم ديد كه 
پس . و عرض كه چهار ذراع است، طول را به هفت قسمت تقسيم مي نمايد) بزرگتر

هفت عدد كامل است، يقيناً عدد . هفت و چهار يك مشخصه محسوب مي شوند
ر عدد كاملِ اين دنيا است، به عنوان هفت قابليت تقسيم بر دو شدن ندارد و چها



پس . مثال مي گوييم چهارگوشه زمين، چهاد باد، چهار ـ مربع، چهار انجيل و غيره
ابعاد پرده ها ما را بسوي كامليتي كه در زمين است مي برد، و چنين معنايي را مي 

 خيمه بنابراين پرده هاي. توانيم فقط در مورد زندگي خداوند مباركمان به كار بريم
  . حاكي از كامل بودن آشكار و بي چون و چراي او در مقام انسان است

 بودند، "با يكديگر پيوسته"پنج پرده .  را پيش رو داريمآرايش و اعدادسپس 
ده عدد مسئوليت در قبال .  به نحويكه دو دست پنج تايي بودند ــ كه مي شود ده

)  و غيره13: 30ع شود به خروج همچنين رجو(خدا است، به عنوان مثال  ده فرمان 
؛ اعداد 24: 47مراجعه نماييد به پيدايش (و پنج عدد مسئوليت در قبال انسان است 

از اين رو مي توان چنين برداشت نمود كه مسيح در مقام انسان مي ).  و غيره7: 5
توانست  از پس انجام مسئوليت خود در قبال خدا و انسان بر آيد، چرا كه او خدا را 

 ــ  ا تمام نفس خود محبت نمود و همسايه خود را به مانند خود دوست داشتب
و او تنها كسي بود . همانگونه كه مي بينيم در اين امر حتي بسيار بسيار فراتر هم بود

  . كه تمام اين مسئوليتها را تمام و كمال انجام داد

رد و الجو) مادگي(پنجاه حلقه .  به يك صورت هستندپيوستگي هاپس اين 
با توجه به اينكه آبي . پنجاه حلقه  زرين پرده ها را به يكديگر متصل مي ساختند

رنگ آسمان است، و طال نيز نماد الوهيت و دو عدد ده و پنج  همانگونه ) الجورد(
كه گفته شد يك تركيب پنجاه تايي بوجود آورده اند، پس مي توانيم بگوييم كه 

كمان، ما بين دو مسئوليت او چه نسبت به خدا شخصيت آسماني و الهي خداوند مبار
و چه نسبت به انسان يك سازگاري بوجود آورده است، يا بهتر بگوييم كه قدرت 

البته بگذاريد به خواننده . الهي و آسماني او اين مسئوليتها را به هم پيوند داده است
رزش آن اين سطور هشدار دهيم كه اين مفاهيم فقط يك نظر است، اما نظري كه ا

را دارد در پرتوي كتاب مقدس قدري  بر روي آنها تأمل نماييم، و اينكه اگر در 
حضور خدا اين مفاهيم را بازبيني نماييم، يقيناً از جذابيت و مفيد بودن آن نخواهد 

  .  كاست

حال پرده هاي ساخته شده از پشم بز توصيف مي . پرده هاي پشم بز) 2(
يمه را نام گذاري مي كنند و خيمه را شكل مي شوند درست پس از وسايلي كه خ



اشاره به پاكي كامل او و يا بهتر "اين پوشش ها به مسيح نيز اشاره دارند ، . دهند
بگوييم به شدت جدايي از شرارتي كه در محيط او بود، جدايي يي كه از مشخصه 
هاي نبي محسوب مي شد ــ البته اين موضوع به معناي سخت گيري براي 

اران بيچاره نيست، بلكه نشانه جدايي از گناهكاران از خود يا عدم مصالحه با گناهك
گناه، كه او را جدا نگاه مي داشت و  اقتدار بدو مي بخشيد، پوشش اخالقي از مو كه 

زكريا در تأييد چنين تفسيري چنين مي . "از ويژگي هاي يك نبي به شمار مي آمد
بياء چون نبوت مي كنند، از رؤياهاي خويش و در آن روز هر كدام از آن ان": گويد

: 13... (  و "خجل خواهند شد و جامه پشمين به جهت فريب دادن نخواهند پوشيد
ابعاد اين پرده با پرده خيمه كه عرضشان يكي است، ). 4: 3، مقايسه نماييد با متي 4

 ذراع 3راع ، ذ28متفاوت است، اين پرده ها دو ذراع بلند تر بودند ــ در واقع به جاي 
گر چه نمي توان ارزش نمادين براي اين اعداد . بودند ــ و يك پرده ديگر نيز داشت

اين پرده ها بايد تا گوشه . در نظر گرفت ولي از اين ابعاد بزرگي پرده مبرهن است
. ها را در بر مي گرفت، به نحويكه از پرده هاي خيمه به طور كامل محافظت نمايد

ي خيمه كه باقي باشد، يعني نصف پرده كه زياده است، از پشت  و زيادتي پرده ها"
و ذراعي از يك طرف و ذراعي از آن طرف كه در طول پرده . خيمه آويزان شود

 "هاي خيمه زياده باشد، بر طرفين مسكن از هر دو جانب آويزان شود تا آن را بپوشد
مسيح را در واقع سپس معناي آن چنين خواهد بود كه اين جدايي ). 13و 12آيات (

پرده هاي داخلي نمادي از او بودند، محفظت مي كنند، و اين امر برخاسته از پاكي 
بنابراين او مي تواند به دشمنان خود چنين . كامل و بي چون و چراي مسيح است

، آري او مي تواند )46: 8يوحنا  ("كيست از شما كه مرا به گناه ملزم سازد"بگويد، 
او ). 30: 14يوحنا  ("يس اين جهان مي آيد و در من چيزي نداردرئ"به خود بگويد، 

آنقدر از شرارت به دور بود كه حتي مي توانست جذامي را لمس كند ولي ناپاك 
  . نشود

. رنگ مادگيها ذكر نشده است. محل اتصال پرده ها برنجين بود و نه از طال
الهي سخن مي گويد، در چنين زمينه اي مي توان گفت كه برنج به نظر از عدالت 

البته به مانند طال به خود خدا اشاره نمي كند بلكه انسان را در قبال مسئوليتي كه 
اين موضوع زماني آشكار خواهد شد كه به بررسي مذبح برنجين . دارد محك مي زند



درستي اين مفهوم زماني درك خواهد شد كه آن را در ارتباط به پرده هاي . بپردازيم
اين مفهوم مسيح را از گناهكاران جدا مي سازد، او در طول . دهيمموي بز قرار 

مدتي كه بر روي زمين است با عدالت الهي مورد آزمايش قرار گرفته است ــ و 
  . الزم است اين را نيز بدان بيافزاييم كه اعمال او با گفتارش مطابقت داشت

 دو پوشش  ــ به عبارتي ديگر، پرده هاي موي بز ــ"خيمه"بر روي ) 3(
در اجراي وقف كاهنان . قرار داشت؛ ابتدا پوست قوچ سرخ شده و سپس پوست خز

در مسئوليتي كه متقبل شده بودند، يك قوچ بايد به عنوان فديه قرباني انتخاب مي 
ظاهراً سرخ شده ). 27: 29خروج ( ناميده شده است "قرباني قوچ"شد، كه در كالم 

. ناي آن تقديس و وقف كامل نسبت به مرگ استبنابراين مع. اشاره ايست به مرگ
به راستي كه معناي كامل اين موضوع را در چه كسي مي توان يافت؟ مگر نه در او 
كه خود رافروتن ساخت و مرگ بر روي صليب را پذيرفت؟ پوست خز نماديست از 

گفته . محفاظت الهي از طريق هاي او كه در واقع او را از شرارت مصون مي دارد
ه است كه اورشليم با پوست خز پوشانيده شده است، و اين تدبيري است كه شد

اين مراقبت . خداوند براي مصون نگاه داشتن او در مقابل شرارت انديشيده است
كالم تو را در قلبم نگاه مي دارم ": غالباً به طور نمادين در مزامير بيان شده است 

از .  پوششها نيز اعالنيست بر كامل بودن اوبنابراين، اين. "كه مبادا بر تو گناه ورزم
سويي ديگر نبايد فراموش شود كه ويژگيهايي كه ترسيم مي شود بايد در زندگي هر 

. زيرا طريق سلوك مسيح در اين دنيا الگوي ماست. ايماندار به منعسه ظهور برسد
ايد به خطر بنابراين اگر كمال و جمالي كه در او ظاهر شد تحسين ما را بر انگيزاند، ب

  . بسپاريم كه او در مقابل ما معيار كاملي است از مسئوليتي كه تقبل كرده ايم

   اي نجات دهنده، روح مرا نگاه دار"

  در پيروي از تو وفادارانه

  تا در آن رداي سپيد آراسته

"رويت بينم در آن جالل شاهانه  

  



ييم، اگر براي لحظه اي خيمه را به طور كامل در ذهن خود ترسيم نما
اما كاهني كه . خواهيم ديد كه پوست خز تنها نماي بيروني آن را در بر مي گيرد

امتياز وارد شدن به مكان مقدس را داشت، زيبايي كامل كتان و آبي و بنفش و قرمز 
پس چه از بيرون و چه از درون او . و كروبيني كه بر آن بافته شده بودند را مي ديد

جاست كه با نگاه معمولي از بيرون مسيحي ديده مي شد مسيح بود؛ اما تفاوت در اين
بدون هيچ  زيبايي يي  و نه با چشماني كه روح خدا آن را باز كرده باشد، و با 
چشماني كه روح خدا آن را باز كرده باشد، درون مسيح ديده مي شد، برجسته در 

  .  ميان ده ها هزار انسان و از هر جهت دوست داشتني

  



  ممفصل بيست ودوفصل بيست ودو

  چوب بست خيمهچوب بست خيمه
  3030ــ ــ 1515: : 2626خروج خروج 

ابتدا چوب بست خيمه به . اين قسمت مشتمل بر موضوعات گوناگوني است
  . اضافه ِپي آن توصيف شده است

طول هر تخته ده . و تخته هاي قايم از چوب شطيم براي مسكن بساز« 
شد، و در هر تخته دو زبانه قرينه يكديگر با. ذراع، و عرض هر تخته يك ذراع و نيم
و تخته ها براي مسكن بساز، يعني بيست . و همه تخته هاي مسكن را چنين بساز

و چهل پايه نقره در زير آن بيست تخته بساز، . تخته از طرف جنوب به سمت يماني
يعني دو پايه زير يك تخته براي دو زبانه اش و دو پايه زير يك تخته براي دو زبانه 

و چهل پايه نقره . ف شمال بيت تخته باشدو براي جانب ديگر مسكن از طر. اش
و براي مؤخر مسكن . آنها يعني دو پايه زير يك تخته و دو پايه ديگر زير تخته ديگر

و براي گوشه هاي مسكن در مؤخرش دو تخته . از جانب غربي شش تخته بساز
ر از زير وصل كرده شود و تا باال نيز در يك حلقه با هم پيوسته شود و براي ه. بساز

و هشت تخته باشد و پايه هاي آنها از نقره . دو چنين بشود، در هر دو گوشه باشد
و پشت . شانزده پايه باشد، يعني دو پايه زير يك تخته و دو پايه زير تخته ديگر

بندها از چوب شطيم بساز، پنج از براي تخته هاي يك طرف مسكن و پنج پشت 
شت بند براي تخته هاي طرف بند براي تخته هاي طرف ديگر مسكن و پنج پ

و پشت بند وسطي كه ميان تخته هاست از اين . مسكن در مؤخرش به سمت مغرب
و تخته ها را به طال بپوشان و حلقه هاي آنها را از طال بساز تا . سر تا آن سر بگذرد

پس مسكن را بر پا . خانه هاي پشت بند ها باشد و پشت بند ها را به طال بپوشان
 ).    30 ــ 15آيات (» ونه اي كه در كوه به تو نشان داده شدكن موافق نم

 



اگر به دقت به جزئيات متن توجه كنيم پي خواهيم برد كه در خيمه چهل و 
، و ضلع شمالي نيز بيست )18آيه (ضلع جنوبي بيست تخته . هشت تخته وجود دارد

نيز براي دو ، و دو تخته )22آيه  (، و شش تخته براي ضلع غربي )20آيه (تخته 
سپس توجه نماييد كه . ــ كه جمع آن مي شود چهل و هشت) 23آيه (گوشه خيمه 

براي هر زبانه يك پايه نقره در ). 17آيه (هر يك از تخته ها داراي دو زبانه بودند 
عالوه بر اين در زير ستونها نيز چهار پايه نقره ). 25 و 19آيه (نظر گرفته شده بود 
؛ پس يكصد پايه نقره اي در زير قرار داشت )32آيه (اده شده بود براي زيبايي قرار د

  . كه چوب بست خيمه را تقويت مي كرد

اگر بخواهيم بررسي خود را از پايه ها آغاز نماييم، ابتدا بايد تعاليم نمونه ) 1
به هر حال اگربخواهيم از . شناختي مربوط به پايه هاي نقره اي را بررسي نماييم

بگذريم، تا اينكه به موضوع اصلي در باب سي برسيم ، بيان رئوس شرح كامل آن 
سپس در انجا هنگامي كه بني اسرائيل . مطالب براي حال بسنده خواهد بود

سرشماري مي شوند، هر مرد بايد نيم مثقال نقره هديه براي كفاره جانهاي خود به 
پرداخته مي شود  به جهت خدمت خيمه اجتماع "كفاره"خداوند بدهد، و اينكه اين 

همچنين در جاي ديگري از كتابمقدس چنين نوشته شده ).  16ــ 11: 30خروج (
است كه در مجموع صد وزنه نقره و هزار و هفتصد و پنج مثقال نقره بود كه صد 
. وزنه براي پايه هاي تخته ها و باقيمانده براي قالب ستونها به كار مي رفت

نقره كه از پول كفاره بدست مي آمد، نمادي از بنابراين مبرهن است كه پايه هاي 
كفاره محسوب مي شوند، نمادي از خون مسيح كه عيسي آن را همچون كفاره به 

: 31پطرس با اشاره به اين قسمت و اعداد ). 28: 20متي(جهت جانهاي بسيار داد 
ز مي دانيد كه خريده شده ايد ا":  به ايمانداران يهودي چنين مي نويسد 54 ــ 49

اول  ("سيرت باطلي كه از پدران خود يافته ايد نه چيزهاي فاني مثل نقره و طال
پس حقيقت زيبا اين است كه مكان سكونت خدا بر نجات بنا نهاده ).  18: 1پطرس 

اما اكنون مكان سكونت خدا . شده است، نجاتي كه پيامد خون پر بهاي مسيح است
و كليسا و هر شخص ايماندار كه قسمتي از از ايمانداران تشكيل شده است و از اين ر

كليسا را تشيل مي دهد، بر روي اين زير بناي محكم و استوار يعني كفاره خون 
زيرا همانگونه كه از متن پيداست پرداخت (مسيح در حضور خدا قرار گرفته است 



دار زميني كه هر ايمان).  هديه كفاره براي هراسرائيلي نمايانگر رسيدن به قانوني بود
بر روي آن در مقابل خدا قرار مي گيرد، خون پربهاي مسيح است، و به همين سبب 

  . قرار گرفتن او در مقابل خدا داراي ارزشي بي نهايت وصف ناپذير است

همانگونه كه شرح داده شد،  يكصد پايه در خيمه اجتماع بود ــ به عبارتي 
پس خون مسيح، كه نماد . ستده عدد مسئوليت در قبال خدا ا. ديگر ده تا دهتايي

آن نقره است، مسئوليت ما را در قبال خدا به بهترين وجه ايفا كرده است، چرا كه 
با چنين . كفاره او مورد  رضايت خدا ست و بدينسان ما را تا به ابد طاهر ساخته است

  :درك كار كامل مسيح مي توانيم فرياد زنيم 

رهانندهبنياد من مسيح است، آن صخره استوار ، "  

   "    دگر بنيان ها سســـت اســت چو ماســه فروبرنـده 

تخته ها؛ و به خاطر ماده تشكيل دهنده آنها ، ابتدا به شكل و ارتفاع آنها ) 2
آنها نيز از همان جنس تابوت عهد و ميز نان تقدمه بودند، يعني از  . مي پردازيم

 قبل از هر چيز نماد مسيح بنابراين). 29 ــ 15آيات (چوب شطيم با پوشش  طال 
. محسوب مي شوند، اما همانگونه كه خواهيم ديد نماد ايمانداران نيز به شمار مي آيد

عدد دو در كتابمقدس . هر تخته داراي دو زبانه بود، كه متناسب با پايه ها بودند
به گواهي تعداد دو سه شاهد هر سخن "به عنوان مثال . بيانگر تعداد شاهدان است

بنابراين هر تخته شهادتي ).  15: 19، تثنيه 1: 13دوم قرنتيان  ("خواهد شدثابت 
مقايسه شود (است كافي بر ارزش و كامل بودن كفاره اي كه بر آن قرار گرفته است 

، و اين باري ديگر اشاره )16آيه(طول هر يك از آنها دو ذراع بود ). 6: 5با اول يوحنا 
. مي توان آن را در مورد ايمانداران به كار بردايست به مسئوليت در قبال خدا كه 

پس همانگونه كه بر زمين نجات در مقابل خدا ايستاده اند، مسئوليت خود رگز 
در واقع پايه ها اندازه مسئوليت را نشان مي دهد و بدين سبب . فراموش نمي كنند

  . طول هر تخته ده ذراع بود

ت تخته بود ، به عبارتي همانگونه كه از نظرتان گذشت در كل چهل و هش
دوازده عدد كمال يك نظام حكومتي است و چهار عدد . ديگر چهار تا دوازده تايي



بنابراين اگر تخته ها را با توجه به مكان سكونت الهي در خانه . كمال بر روي زمين
اين مفهوم را . خدا در نظر بگيريم، كل عدد نشان كمال يك حكومت در مسيح است

 سو در دوران سلطنت مسيح ببينيم و از سويي ديگر در سلطنت مي توان از يك
بنابراين اعداد دوازده و چهار از ويژگيهاي شهر مقدس يا . جدايي ناپذير او از كليسا

مي توان گفت كه كليساي پنطيكاستي يي كه . اورشليم جديد محسوب مي شوند
كامل مسيحايي تحت نظارت دوازده رسول شكل گرفت پرتويي گذرا از اين سلطنت 

  . بود

نكته قابل توجه ديگري نيز وجود دارد و آن تدبيريست كه براي حفاظت 
پنج پشت بند در هر دو سو قرار . تخته ها در پايه هاي نقره اي انديشيده شده است

، و عالوه بر اين تخته )29 ــ 26آيات (داشتند كه از حلقه هاي طاليي مي گذشتند 
حلقه نماديست ). 24آيه ( گوشه به هم چفت مي شدند ها توسط حلقه ها در هر دو

از حفاظت ، و از آنجايي كه انتهايي در آن نيست و پشت بندها به جهت تقويت و 
حفاظت از چوب بستها طراحي شده بودند مي توان همه انها را در كنار هم نمادي از 

 از آن بهره و اين موضوعيست كه هم كليسا و هم ايمانداران. حفاظت ابدي بر شمرد
بر اين صخره كليساي ": خداوند خود در مورد كليسا چنين مي گويد.  مند هستند

، و در )18: 16متي  ("خود را بنا مي كنم و ابواب جهنم بر آن استيال نخواهند يافت
گوسفندان من آواز مرا مي شنوند و من آنها را مي ": مورد ايمانداران نيز مي گويد

ي كنند و من به آنها حيات جاوداني مي دهم و تا به ابد شناسم و مرا متابعت م
و 27: 10يوحنا  ("هالك نخواهند شد و هيچ كس آنها را از دست من نخواهد گرفت

28 .(  

و باري ديگر به . تخته ها كه كامل شدند بايد در محل مورد نظر قرار بگيرند
امور را بر طبق اين موضوع توجه داشته باشيد كه به موسي گفته شد كه همه اين 

الگو "و به راستي كه خيمه اجتماع بايد . آنچه بر كوه سينا نشان داده مي شود بسازد
.  و در نتيجه جايي براي تخيالت و افكار انساني نيست"و سايه امور آسماني باشد

پس اكنون نيز . اطاعت قسمتي از موسي بود، و وفاداري در اجراي نقشه آسماني
 و اطاعت از تمام آن، موضوعيست كه خدا از ايمانداران خود و وفاداري به كالم خدا



بايد اذاعان داشت كه قوانين انساني، اقتدار انساني و كليسا . كليسايش انتظار دارد
اين سومين باريست كه اين فرمان در لفافه گفته . بايد شهادت راستيني بر خدا باشند

 .  ردشده است كه نشان از اهميت اطاعت در نظر خدا دا



  فصل بيست و چهارم فصل بيست و چهارم 

  مذبح برنجين مذبح برنجين 
  88 ــ  ــ 11: : 2727خروج خروج 

از مسكن كه خرج مي شويم ، در حاليكه تمام اسباب خيمه چيده شده است 
اما به همان داليلي كه به تشريح . اولين چيزي كه مشاهده مي كنيم حوض است

. ممذبح بخور در فصل پيش نپرداختيم اكنون نيز از توصيف آن صرف نظر مي نمايي
حوض نمادي از نزديك شدن بود و نه نمادي از تجلي خدا و به همين سبب مذبح 

همانگونه كه خواهيم ديد، مذبح برنجين . برنجين پس از آن تشريح شده است
ويژگي خاصي را شامل مي شد و آن تجلي حضور خدا بود و از سوي ديگر نيز 

ن جنبه از مفهوم مذبح، با توجه به اي. مكاني براي مالقات با خدا محسوب مي شد
مي توان آن را سر حد تجلي حضور خدا دانست، به عبارت ديگر خدا خارج از اين 
محدوده خود را آشكار نمي كرد، زيرا با مالقات گناهكار در اين مكان شخص 

هنگامي كه همه چيز مهيا مي شد، ) كه كاهن براي وي شفاعت مي كرد( گناهكار
ور نمايد ، و از اين به نمادي براي نزديك شدن يه خدا آزاد بود كه از اين نقطه عب

  . نياز داشت

   8ــ 1آيات 

پيش از اينكه به موارد كاربرد مذبح بپردازيم الزم است كه مفهوم نمونه 
) چوب به كار رفته در (چوب شطيم در اينجا همان . شناختي آن را به دست دهيم

در واقع ويژگي آن . نج پوشيده شده بوداما به جاي طال از بر. است... تابوت و ميز و 
از اين پس برنج نماد عدالت الهي است، نه به مانند طال كه به سبب ذاتي . برنج بود

در اين عبارات . كه دارد نماد ذات الهي است، بلكه مسئوليت انسان را محك مي زند
 و با برنج دايماً با اين مفهوم در آميخته است يعني با يك جنبه مشخص از داوري

توجه به اينكه  مسئوليت انسان را مي طلبد بر الزام داوري بر انسان تĤكيد دارد زيرا 
. پس مذبح خدائيست كه خود را در عدالت ظاهر كرده است. كه انسان گناهكار است



از اين رو مكاني براي مالقات خدا با انسان فراهم مي كرد؛ زيرا تا هنگامي كه 
 مي برد خدا تنها در آن چارچوب مي توانست او را گناهكار در گناهان خود بسر

پس هنگامي كه شخص گناهكار وارد . مالقات نمايد، زيرا انسان در آنجا مسئول بود
به هر . صحن خيمه مي شد اولين چيزي كه چشمانش با آن آشنا مي شد مذبح بود

 بنابراين هنگامي. حال آن ذبح بود و بدينسان نمادي از صليب محسوب مي شد
شخص گناهكار به مذبح نزديك مي شد، به عبارتي به تأثير قرباني پي مي برد، اگر 
چه مذبح مسئوليت او را محك مي زند ، ولي او چنين احساس مي كرد كه تمام 
گناهانش زدوده شده و مي توانست با عطر خوشبوي قرباني يي كه در آنجا سوخته 

. ي مذبح ، خود بيانگر اين ويژگي استطرز قرار گير.مي شد در برابر خدا قرار بگيرد
از اين رو هنگامي كه دنيا مسيح را . مذبح رو به دنيا و داخل صحن قرار داشت

نپذيرفت ، او از دنيا طرد شد ــ و هنگامي كه بر آن صليب شرم آور مصلوب شد بر 
اما بر روي صليب و به شكل نمادين بر مذبح، او مسئوليت . روي دنيا برافغراشته شد

او تحت داوري «انسان در قبال خدا را به طو كامل متحمل شد و به انجام رسانيد، 
قدوس خدا به ضد گناه قرار گرفت و به طور كامل بر جالل خداوند صحه گذاشت، 
تا اينكه آتش قرباني را بخورد و قرباني بر روي مذبح سوخته شود و همچون عطر 

بر روي مذبح برنجين قرباني . ذيردخوشبويي نزد خدا باال رود تا خدا آن را بپ
قرباني گناه بيرون از اردوگاه سوخته مي . سوختني قرار مي گرفت و نه قرباني گناه

مذبح برنجين نقش خدا را در مرگ مسيح به ما تعليم مي دهد؛ و تا هنگامي كه .شد
  ). 4: 1الويان (با جسارت روحاني به حضور او داخل نشويم آن را نخواهيم آموخت 

ال اگر به موارد كاربرد مذبح بپردازيم، تعاليم بيشتري را در اين مورد ح
همانگونه كه پيشتر هم گفته شد پر واضح بود كه اين مذبح به . عايدمان خواهد شد

عالوه بر اين ، قسمتهايي از قرباني گوشت ، ). 1الويان (جهت قرباني سوختني بود 
 سوزانده مي "مذبح قرباني سوختني"ي ذبيحه سالمتي و حتي قرباني گناه نيز بر رو

بدون اينكه نيازي باشد ). 10: 4 و 5: 3 ، الويان 2: 2مراجعه نماييد به الويان ( شد 
به ويژگيهاي خاص اين قربانيها بپردازيم، فقط كافست بگوييم كه ، آنها سايه هاي 

ه اينها جنبه هاي گوناگون مرگ مسيح به شمار مي آيند؛ و بدينسان آميزه اي از هم
. ما را به سوي ارزش بي حد و حصر و وصف ناپذير  نمادين آنها رهنمون مي سازد



پس مذبح برنجين از مسيح سخن مي گويد، از آن قرباني بي عيبي كه توسط روح 
قرباني ) يك اسرائيلي(بنابراين هنگامي كه شخص گناهكار . الهي به خدا تقديم شد

ا آن عمل اعتراف مي نمود كه او خود قادر به را به حضور خدا مي آورد، در واقع ب
انجام رساندن خواسته هاي خدا نيست ، چراكه گناهكار بود و زندگيش را از دست 
داده بود و به همين خاطر زندگي ديگري را به جاي خود به حضور خدا تقديم مي 

بنابراين با گذاشتن دستها بر سرش نشان مي داد كه او خود قرباني است . كرد
اگر او قرباني گناه را تقديم مي كرد، تنها چربيهاي داخلي و ).  و غيره 4: 1الويان (

، و هنگامي كه )3مراجعه نماييد به الويان (غيره بر روي مذبح سوزانيده مي شد 
دست خود را بر سرش مي گذاشت گناه او به شكلي نمادين به قرباني انتقال ني 

 از گناهان تقديم كننده پر شده بود بيرون از يافت و بدينسان همچون چيز ناپاكي كه
اگر قرباني سوختني بود، به همين نحو با گذاشتن دستها بر . اردوگاه سوزانيده مي شد

سر قرباني او به قرباني منقل مي شد و با آن يكي مي شد تا مورد قبول خدا واقع 
 خدا پوشيده مي ار يك سو گناهان او از چشم. بنابراين دو چيز تحت تأثير بود. شود

بنابراين اتگر . ماند و از سويي ديگر در برابر خدا به مانند مسيح  مقبول مي افتاد
مذبح عدالت انساني را محك مي زد ، فيضي را بر او آشكار مي ساخت كه قرباني 
كاملي براي او مهيا مي كرد، و به آنها اين حق را مي داد كه در حضور قدوس او به 

. اندازه مذبح نيز اين حقيقت را به تصوير مي كشد. ول واقع شوندطور كامل مورد قب
به عبارتي آن مسئوليت انان بود كه به طور كامل بر روي .  ذراع مربع بود5اندازه آن 

  . صليب آشكار شد و به انجام رسيد

مذبح خواسته هاي او از ! چقدر خدا به انسان گناهكار قوت قلب مي بخشد
مي ساخت، چراكه بر روي آن خون پاشيده و قرباني نيز تخت و سلطنت برآورده 

بنابراين او مي توانست با فيض و عدالت خود هر كس را كه با . سوزانيده شده بود
ايمان به مذبح نزديك مي شد بپذيرد و بايد اين خبر خوش را اعالن نماييم كه پيام 

 است براي اكنون ديگر صليب مسيح مكاني. انجيل به هر سرزميني رسيده است
او تنها به خاطر آن كار عظيمي كه در آن موضع به . مالقات خدا با شخص گناهكار

كمال رسيد مي تواند عادل گردد و هر كس هم كه به عيسي ايمان آورد را عادل 
اگر قوم . و موضع ديگري نيست كه بتواند گناهكار را به حضور او بياورد. گرداند



تند در واقع خود را تا به ابد از رحمت خدا محروم اسرائيل مذبح برنجين را نپذيرف
ساختند؛ و به همين نحو هم هر كس كه صليب مسيح را بپذيرد خود را براي 

  . هميشه از اميد نجات محروم مي سازد

مذبح چهار شاخ داشت و . شاخهاي مذبح را نيز بايد مورد بررسي قرار دهيم
رباني بر شاخها پاشيده مي شد، به در موارد خاص خون ق) 2آيه (هر گوشه يك شاخ 

). 30 و 25: 4الويان (عنوان مثال در قرباني گناه براي حاكم يا يك شخص عادي 
پس هنگامي كه خون بر شاخها ماليده مي شد، تمام قوت . شاخ نمادي از قوت است

كه در گذشته بر ضد شخص گناهكار ) كه با تمام قدرتش نمايش داده مي شد(مذبح 
از اين روست كه شاخهاي مذبح مكاني است . به نفع او اعمال مي شودبود اكنون 

براي پناه گرفتن ، مكاني مستحكم براي تمام كساني كه به حق و شايستگي در 
اول (يوآب هنگامي كه از سليمان گريخت به آنها پناه برد . حفاظت آنها قرار داشتند

د اين حق را نداشت و كشته ، اما به خاطر قتلي كه مرتكب شده بو)28: 2پادشاهان 
درست مانند گناهكاري كه به هنگام گرفتاري ترجيح مي دهد از مرگ مسيح .  شد

. بهره گيرد تا از داوري در امان بماند، گر چه كه او در قلب خود از او گريزان است
اما هر جا كه بر ارزش قرباني تقديمي بر روي مذبح اعتماد حاكم باشد، ديگر هيچ 

زمين و چه در جهنم نخواهد توانست به جاني كه به او پناه برده را آزار قدرتي در 
  . رساند

  جاني كه آموخته باشد مسيح است او را تكيه گاهش

  ترك نخواهم كرد نخواهم كرد او را در ميان دشمنانش

  گرچه جهنم در تقالست تا به جنبش در آرد آن جان

  دان سانليكن تركش نخواهم كرد ، هرگز ، هرگز ، هرگز ب

براي سفر  چهارم  كتاب اعداد نگاهي اجمالي بر جزئيات تدابيري كه در باب
 و مذبح را از خاكستر خالي كرده ، جامه ". انديشيده شده خال از لطف نخواهد بود

و جميع اسبابش را كه به آنها خدمت آن را مي كنند يعني . ارغواني بر آن بگسترانند
. ها و كاسه ها، همه اسباب مذبح را بر روي ان بنهندمجمرها و چنگالها و خاك انداز



). 14 و 13ايات  ("و بر آن پوشش پوشت خز گسترانيده، چوب دستهايش را بگذرانند
اغوان رنگ سلطنت است و . بايد بالفاصله مذبح با جامه ارغواني پوشانيده مي شد

 ــ مذبح رنجهاي مسيح است. اين موضوع امر تفسير را سهل تر ساخته است
، ابتدا  همانگونه كه در مذبح ديده مي شود ــ  ارغوان نشان جالل آينده است

اما مذبح در بيابان بود و به همين سبب پوست خز ارغوان را . صليب و سپس تاج
در اين بين پوست خز . هنوز زمان جالل پادشاهي مسيح نرسيده بود. نمي پوشانيد

به هنگام عبور از بيابان حفظ نمود، و در ــ كه نماديست از مراقبت الهي ــ او را 
  .حاليكه انتظار پادشاهي خود را مي كشيد، در تنهايي بسر برد

تمام اسباب مذبح از برنج از برنج و هماهنگ با ويژگيهاي خاص خود ساخته 
سرانجام . عصاهايي كه مذبح را حمل مي كرد از چوب شطيم و برنج بودند. شده بود

ياآوري مي شود راهنماي او بايد الگويي كه بر روي كوه به مي بينيم كه به موسي 
حكمت خدا قادر بود مذبح را طوري طراحي نمايد كه خود . او نشان داده شده باشد

پادشاهي همچون آهاز كه شيفته مذبح . گوياي بسياري از حقايق مبارك باشد
ن كار باعث ؛ اما اي) 16دوم پادشاهان (سوري شده بود، مذبح خدا را رد مي كرد 

اكنون نيز ممكن است بسياري ). 28:23دوم تواريخ (تباهي خود و تمام اسرائيل شد 
از انسانها پيام صليب مسيح را نپذيرند و بر طبق معيارهاي فكري خود آن را احمقانه 
يا سد راهي براي پيشرفت خود قلمداد كنند و براي پرستش خود مذبحي را انتخاب 

يقه هاي هنري خودشان باشد، و مخالف تعصبات يك انسان نمايند كه مطابق با سل
طبيعي نباشد؛ اما در مورد آهاز بايد گفت كه اين كار او باعث تباهي هميشگي او 

خدا براي دسترسي انسان به خود تنها يك راه و روش مناسب را توصيه مي . شد
  . نمايد

 

 

 



  فصل بيست وسومفصل بيست وسوم

  حجاب زيباحجاب زيبا
  3737ــ ــ 3131: : 2626خروج خروج 

 چوب بست خيمه اجتماع را بررسي نموديم، كه تشكيل شده در فصل قبل
همانگونه كه خواهيم . بود از خيمه اصلي به عبارتي ديگر صحن و قدس االقداس

ديد بيرون از چوب بست ، حياط خيمه قرار داشت كه كامل كننده دو قسمت ديگر 
تا به هر حال . اما درون چوب بست فقط صحن و قدس االقداس وجود داشت. بود

كنون اين تقسيم به طور صريح بيان نشده بود؛ اما اكنون در آيات توصيف كننده 
  . حجاب خيمه خواهيم ديد كه براي اين مسأله نيز تدبيري انديشيده شده است

و حجابي از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده بساز، از « 
 بر چهار ستون چوب شطيم و آن را. صنعت نساج ماهر با كروبيان ساخته شود

. پوشيده شده به طال بگذار و قالبهاي آنها از طال باشد و بر چهار پايه نقره قايم شود
و حجاب را زير تكمه ها آويزان  كن، و تابوت شهادت را در آنجا به اندرون حجاب 

و . بياورو حجاب قدس را براي شما از قدس االقداس براي شما جدا خواهد كرد
و خوان را بيرون حجاب . را بر تابوت شهادت در قدس االقداس بگذارتخت رحمت 

و چراغدان را برابر خوان به طرف جنوبي مسكن بگذار و خوان را به طرف شمالي 
و پرده اي براي دروازه مسكن از الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك . آن برپا كن

ج ستون از چوب شطيم بساز، و و براي پرده پن. تابيده  شده از صنعت همطراز بساز
آنها را به طال بپوشان و قالبهاي آنها از طال باشد، و براي آنها پنج پايه برنجين 

  ). 37 ــ 31آيات (» بريز

در سطور مربوط به حجاب خيمه نكات گوناگون و مجزايي بيان شده ) 1
 هاي با توجه به جنس آن چنين برداشت مي شود كه در جزئيات همانند پرده. است

بنابراين حجاب نيز به مانند پرده ها نمايانگر شخص ). 1: 26خروج (خيمه باشند 
مسيح است، همان مسيح با همان ذات و همان شخصيت، مسيحي كه در جالل 



سلطنت هزار ساله خود پسر انسان و پسر داود خواهد بود، همان پسر انسان كه به 
ين پرده هاي خيمه اجتماع و يك تفاوت ب. قدرت داوري كننده تجهيز شده است

حجاب وجود دارد، در پرده هاي خيمه اجتماع پيش از همه به كتان نازك تابيده    
علت امر . مي پردازد در حاليكه در حجاب خيمه الجورد پيش از كتان نازك مي آيد

در اين موضوع نهفته است كه پرده ها نمايانگر مسيح زميني هستند، و به همين 
 پاك او بيش از ديگر موضوعات مورد توجه قرار مي گيرد، در سبب ذات كامالً

حاليكه حجاب عيسي آسماني را به تصوير مي كشد، و بدينسان است كه آبي ــ 
مي توان تفسير . همان شخصيت آسماني او ــ بسيار بارز و آشكار به نظر مي آيد

 خون عيسي پس اي برادران چونكه به": حجاب را در رساله به عبرانيان يافت 
دليري داريم تا به مكان اقدس داخل شويم، از طريق نازه و زنده كه آن را بجهت ما 

از اين دو ).  20 و 19: 10عبرانيان  ("از ميان پرده يعني جسم خود مهيا نموده است
موضوع چنين استنباط مي شود كه ، در وهله اول همانگونه كه حجاب در خيمه 

ر پنهان مي كند، جسم مسيح نيز در تجسم ، حضور خدا  تجلي حضور خداوند را از نظ
او خدا بود كه در جسم متجلي شد، اما . را از چشمان انساني نخفي نگاه مي دارد

تدبير الهي چنين بود كه از سويي ديگر چشمان انسان را بر روي اين حقيقت اعجاب 
رسيدن به قدس موضوع ديگر آنكه، از آن سبب كه حجاب خيمه تنها راه . آور ببندد

بدينسان است كه . االقداس بود مسيح نيز تنها راه دستيابي به خدا محسوب مي شود
من راه و راستي و حيات هستم هيچكس نزد پدر جز ": مسيح به توما مي گويد 

  ).   16: 14يوحنا  ("بوسيله من نمي آيد

 پايه ابتدا ستونها، سپس قالبها و در آخر هم. تكيه گاه داراي سه بعد بود
ستونها از چوب شطيم ساخته  و از طال پوشانيده ). 32آيه (هاي نقره قرار داشتند 

همانگونه كه بارها نشان . شده بودند، همانگونه كه در تخته ها و غيره ديده مي شود
داده شد، اين امر نمادي از مسيح  با دو ذات است، يكي ذات انساني و ديگري ذات 

بنابراين مي توانيم از اين موضوع تكيه دادن .  ــ انسانالهي  ــ به عنوان يك خدا
حجاب به ستونها بياموزيم كه هر چيزي در نجات انسان يه شخص مسيح بستگي 

اگر او انسان نمي شد، نمي توانست جان خود را در راه گناهان ما فدا نمايد؛ و . دارد
اما .  ثمري در بر نداشتاز سويي ديگر اگر او فقط انسان بود، قرباني او براي انسانها



اول ( او با خدا ــ انسان بودن خود مي توانست كفاره قوم خود و تمام دنيا را بپردازد
ارزش كامل او برخاسته از ذات شخصيت اوست؛ و به همين سبب ). 2: 2يوحنا 

پايبند بودن به اين تعليم صحيح كتبمقدسي در مورد شخصيت او و حفاظت از اين 
اگر در حقيقت شخصيت ا سستي . اهميت بسياري برخوردار استآموزه مبارك از 

به . اهمال مي شد، تمام ساختار و تار و پود نجات در معرض نابودي قرار مي گرفت
همين علت است كه تمام دغدغه خاطر و خوشي روح خدا اين است كه به به انحا 

يار مشخص بر او گوناگون از نمونه شناختي و تصوير سازي گرفته تا تا واژه هاي بس
طال نماديست از عدالت الهي پس اگر . قالبها از طال ساخته شده بوند. شهادت دهد

همانگونه كه ذكر شد هر چيزي در نجات به شخص مسح بستگي داشته باشد، به 
همان نسبت هم بيان اين امر كه هر چيزي به تجلي عدالت خدا در مسيح بستگي 

د، همانگونه كه در اين حقيقت مي توان آن را دارد، مي تواند بجا و شايسته باش
حتي مي توان بسيار صريح بيان . يافت كه حجاب نيز در ميان اين قالبها معلق بود

زيرا . كرد كه مسيح آن طريقي است كه در عدالت الهي به سوي خدا ختم مي شود
ام رسانيد، و او خدا را بر روي زمين جاال داد و كاري كه پدر به او سپرده بود را به اتم

بدينسان است كه عدالت خدا در قيام او از ميان مردگان و قرار دادن او در دست 
پس تمام هم و غم خدا اين است كه او را در اين جايگاه . راست خود ديده مي شود
پايه ها از جنس نقره بودند كه خون كفاره را به ياد مي . قرار دهد و حفظ نمايد

ه سوي ريشه و بنياد همه اين مسايل رهنمون مي سازد، كه اين امر ما را ب. آوردند
اين موضوع ــ خون و حجاب .  همانا كاريست كه مسيح بر روي صليب انجام داد

خدا هرگز . ــ در سطوري كه از رساله ه عبرانيان نقل شده در هم پيوند يافته اند
بركت كليسا نخواهد گذاشت كه فراموش شود كه صليب بنياد همه چيز است، بنياد 

و تمام خوشي دل خدا درشخص و كار . و اسرائيل و بنياد مصالحه همه چيز با او
مسيح، به طور كامل در اين حقيقت نهفته است كه هر گوشه از اين مكان مقدس از 
چيزي سخن مي گويد، گر چه در ظاهر با يكديگر تفاوت دارند اما نمايانگر مسيح و 

  . كار او هستند

وحجاب را ". فتن حجاب از اهميت بسياري برخوردار استوضعيت قرار گر
زير تكمه ها آويزان كن، و تابوت شهادت خدا را در آنجا به اندرون حجاب بياور، و 



همانگونه ). 33آيه  ( "حجاب قدس را براي شما  از قدس االقداس جدا خواهد كرد
 خدا بر كه پيش تر نيز گفته شد حجاب قدس اقداس كه تابوت شهادت  ــ تخت

روي زمين ــ در آنجا قرار داشت را جدا مي كرد و طوري در آنجا قرار گرفته بود كه 
هيچ كس نمي توانست بدانجا وارد شود، مگر هارون آن هم سالي يك بار در روز 

معناي اين "و ممكن است اين سئوال براي شما مطرح شود كه ). 16الويان (كفاره 
بدين همه روح القدس اشاره " كالم خدا يافت  پاسخ آن را مي توان در"چيست؟ 

 "مي نمايد بر اينكه ماداميكه خيمه بر پاست، راه مكان مقدس ظاهر نمي شود
پس اگر از يك سو همانگونه كه ديديم ، حجاب به عنوان تصويري ). 8: 9عبرانيان (

از مسيح، اين حقيقت كبارك را به ما تعليم مي دهد كه تنها از طريق مسيح است 
كه مي توانيم به خدا برسيم، يا همان حجاب خيمه، و از سويي ديگر در مي يابيم 

بنابراين مي . كه حجاب خيمه حاكي از فاصله بين انسان و خدا و پوشيدگي است
توان گفت كه خدا نمي توانست خود را به طور كامل آشكار نمايد و نمي توانست از 

 و يا اينكه شخص گناهكار را نزد خود قدس االقداس در راه گناهكاران بيرون آيد،
و اين كار را مسيح به انجام رسانيد و به .  آورد، تا مسأله گناه تا به ابد حل شود

همين علت هنگامي كه روح را تسليم نمود پرده هيكل از باال تا به پائين از وسط به 
كه راه قدس بنابراين حجاب در خيمه بيانگر اين امر بود ). 27متي (دو نيم پاره شد 

االقداس هنوز آشكار نشده بود و نه تنها صحه گذار اين امر بود كه مسأله گناه حل 
نشده است، بلكه حاكي از اين بود كه هنوز قوم گناهكار بودند و شايستگي حضور 

خير، خون گاو نمي تواست گناهان را بزدايد، و آنان با گناهي كه در . خدا را نداشتند
) كه پاك و مقدس است(انستند به حضور خدا داخل شوند، و او درونشان بود نمي تو

  . نمي توانست به خاطر آنها بيرون رود؛ زيرا خدا در تقدس آتشي فرو برنده است

پس . بنابراين وجود حجاب تضاد بين اسرائيل و ايمانداران را فاش مي سازد
 موسي به اسرائيل هرگز نمي توانست به قدس اقداس دسترسي داشته باشد؛ تنها

عنوان شفيع و هارون به عنوان رئيس كهنه مي توانستند سالي يكبار به آنجا داخل 
رجوع (اما اكنون هر ايمانداري مي تواند از اين امتياز ارزشمند برخوردار باشد . شوند

مسيح چون ظاهر شد تا "حجاب پاره شد زيرا ). 22ـــ 19: 10شود به عبرانيان 
 باشد، به خيمه بزرگتر و كامل تر و ناساخته شده به دست رئيس كهنه نعمتهاي آينده



يعني كه از اين خلقت نيست و نه خون بزها و گوساله ها بلكه خون خود يك مرتبه 
پس ). 12و11: 9عبرانيان  ("فقط به مكان اقدس داخل شد و فديه ابدي را يافت 

نيم به دليري تنها مكان براي پرستش پشت اين حجاب پاره شده است، و ما مي توا
و اين . داخل شويم، زيرا مسيح با يك قرباني تا به ابد قدوسيت را به كمال رسانيد

حتي هنگامي كه هارون به . تضاد نيز نبايد هيچگاه به دست فراموشي سپرده شود
خدا فقط . قدس االقداس داخل مي شود، به مانند ايماندار امروز در حضور خدا نبود

ي شد؛ اما اكنون ايمانداران او را همچون خداوند و پدر مي به عنوان يهوه آشكار م
زيرا كه بوسيله او هر دو نزد ": شناسند، به همين سبب پولس رسول چنين مي گويد 

: 20و همچنين مراجعه نماييد به يوحنا 2:18افسسان  ("پدر در يك روح دخول داريم
سيح و سايه هاي حضور بنابراين هر گاه حكمت خدا را در شكوه تجلي يافته م). 17

وي در خيمه مي بينيم، در مي يابيم كه فيض همه مزاياي خيمه اجتماع و حتي 
بركاتي بس عظيم تر نسبت به آن را براي ما به ارمغان آورده است، به حديكه  

  . انسان را بر آن مي دارد تا در برابر او زانو زده او را پرستش نمايد و نام او را برافرازد

آيات (رز قرار گرفتن وسايل مقدس را مورد بررسي قرار مي دهيم حال ط) 2
الزم است كه باري ديگر يا آوري نماييم كه هنوز مذبح بخور توصيف ). 35 ــ 33

بنابراين بايد آن را (نشده است، زيرا كه آن نمادي از نزديك شدن به حضور خداست
 كه در اينجا ذكر شده اسبابي). در قسمت پاياني اين بخش مورد بررسي قرار دهيم

بگذاريد فعالً از تشريح . اند همه نمادهايي از تجلي حضور خدا محسوب مي شوند
اين قسمت صرف نظر نماييم و به جاي شرح مبسوط آن  به اشاره كوتاهي درابره 

پيش از هر چيز تابوت بايد در قدس . طرز قرار گرفتن آنها در متن كالم بپردازيم
 كرسي رحمت بر روي تابوت شهادت ، به همراه كروبيني كه االقداس قرار گيرد و

چيز ديگري در قدس االقداس يافت نمي . بر روي تخت رحمت سايه افكنده بودند
و با . شد زيرا همانگونه كه پيش تر نيز گفته شد آنجا صحنه حضور و تجلي خدا بود

كفاره ريخته بخوري كه از مذبح طاليي ساتع مي شد و با خون قرباني كه در روز 
مي شد خدا درميان دو كروبي ظاهر مي شد و موسي نيز در آنجا مي ايستاد تا آنچه 

حجاب نيز آن را از قدس االقداس جدا مي . خدا مي گفت را براي قوم بازگو نمايد
بيرون حجاب و در مسكن نيز . بنابراين خيمه در قسمت داخلي قرار داشت. ساخت



شده بودند، شمعدانها به سوي شمال و ميز به سوي نان تقدمه و شمعدانها  چيده 
بيرون ": شخص ديگري اين موضوع  را چنين بيان مي كند. جنوب قرار داشتند

عدد دوازده نماد حد . حجاب ميز نان تقدمه به همراه شمعدانهاي طال قرار داشتند
كمال در يك انسان اسن، هفت عدد كامليت روحاني است، اين دو بيرون حجاب 

ر داشتند زيرا داخل آن حضور بي واسطه خدا بود، حضور متعال او اما او خود در قرا
اينجا فقط نور و قوت بود خدايي كه با قدرت خود با . ميان تاريكي از نظر پوشيده بود

بر اين اساس، ما . انسان وحدت يافته بود و خدايي كه نور روح القدس را مي بخشيد
ه خدا پيوسته اند و هفت كليسا براي او كه هفت دوازده دسول داريم كه در جسم ب

دوازده سبط اسرائيل نيز در آن مقطع زماني پاسخي به تجلي حضور . روح خدا دارد
و اين مفهوم در اورشليم جديد نيز يافت مي شود يعني مفهوم اوليه تجلي . خدا بودند

ند، به و اين دو حقيقت از هم جدا نيست. "حضور خدا توسط روح خدا در انسان
عبارتي ارتباط ميز و شمعدانها بيانگر اين مهم است؛ در واقع نور چراغدانها در همه 

  . حال بر حقيقتي كه در ميز نان تقدمه تجلي يافته شهادت مي دهند

 "پرده دروازه مسكن"آخرين موضوعي كه با اين بخش ارتباط دارد، ) 3
مي ساخت و براي مسكن يك حياط خيمه را از مسكن جدا ) آويز ("پرده"اين . است

وضعيت قرار گرتن آن نسبت به مسكن دقيقاً به مانند . ورودي محسوب مي شد
بنابراين هنگامي كه كاهنان از آستان . وضعيت حجاب نسبت به قدس االقداس بود

جنس . خيمه وارد مسكن مي شدند، براي انجام وظايف خود از اين پرده مي گذشتند
اما يك تفاوت بسيار  مهم وجود دارد و آن اينكه .  بودآن نيز از همان جنس حجاب

اما از جهات ديگر شبيه هم بودند ؛ و به . بر روي آن كروبين نقش دوزي نشده بودند
پس عدم نقش دوزي . اين سبب تعليم نمونه شناختي آنها نيز به مانند يكديگر است
اري ديگر يادآوري مي كروبين بر پرده چه مفهومي را مي تواند در بر داشته باشد؟ ب

كنيم كه اين دو نمادي هستند از شخصيت داوري كننده پسر انسان پس پرده نيز به 
علت . مانند حجاب تصويري ايت از مسيح ــ دقيقاً با همان ويژگي داوري كننده اش

 بيانگر فيض او است، و براي آناني كه مقام و امتياز "پرده". نيز بسيار پر واضح است
ستونها و قالبها نيز از . اشتند، به عنوان راهي به سوي خدا قلمداد مي شدكاهن را ند

همان مواد ساخته شده بودند، و به مانند آنها اشاره اي هستند به شخصيت مسيح، و 



او كه . همچنين حاكي از عدالت الهي يي است  كه در او نمايان شد و به كمال رسيد
. جاي چهار ستون ، پنج ستون وجود دارداما به . در دست راست خداوند نشسته است

  مسيح را براي دنيا "پرده"و اين به همان علتي است كه ذكر شده است ــ اينكه 
در . به ارمغان مي آورد و از اين رو تفكر مسئوليت انسان در برابر او را به همراه دارد
 مي فصل بعد به شكلي مبسوط به اين موضوع پرداخته خواهد شد؛ اما به سادگي

توان دريافت كه مسيح ِ فيض مسيحي است كه به عنوان يك انسان مسئول به 
با اين اوصاف مسأله گناهان انسان نيز حل مي شود، نه . تصوير كشيده شده است

تنها نسبت به خدا بلكه نسبت به وجدان خود او چرا كه مسيح براي او راهيست به 
ايه هاي نقره اي قرار مي گيرد، و از اين پس همه چيز بر روي پ. سوي حضور خدا

  . زيرا او اكنون بر آن كفاره كامل ايستاده است، و درخون مسيح ، نجات يافته است

يقيناً تفسير همه جزئيات . با اينحال همه چيز مسيح را به تصوير مي كشد
كاريست بس دشوار، اما مسيح محور بحث ما است و دير نخواهد پاييد كه پرتوهايي 

با اطاعتي آگاهانه و با هوشياري در برابر فرايند تفكر .  را در خواهيم يافتاز حضور او
و ذهن شكيبا باشيد، تا روح خدا با شادي و شعف اين سايه ها را بر جانهاي قوم خود  

 . به نور تبديل نمايد



  فصل بيست وپنجمفصل بيست وپنجم

  صحن مسكنصحن مسكن
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. كن مي پردازيمشرح مذبح برنجين از نظرتان گذشت ، وحال به مس
همانگونه كه در اين سطور آمده است باز هم ياد آوري مي كنيم كه اين مكان، 
همان فضاي بازي بود كه دور خيمه را احاطه كرده بود، و با كتان نازك تابيده 

اگر اين قسمت را به طور كامل به عنوان قسمتي از خيمه فرض . محصور شده بود 
پس همانگونه كه پيش تر هم . مت خيمه بر شمردكنيم، مي توان آن را سومين قس

گفته شد ابتدا قدس اقداس ، داخلي ترين قسمت، بود سپس كه بيرون بياييم ، 
. مسكن قرار داشت و در آخر هم صحن مسكن كه در اينجا به شرح آن مي پردازيم

صحن نيز تجلي خدا است، و به ما مي آموزد كه روح القدس همواره در هر قسمت 
مه مسيح را مد نظر قرار داده است و اينكه كليد گشودن اين درهاي اسرار آميز از خي

  .  مسيح است

پرده هاي صحن . و صحن مسكن را بساز به طرف جنوب به سمت يماني« 
و ستونهايش . را از كتان نازك تابيده شده باشد، و طولش صد ذراع به يك طرف

قالبهاي ستونها و پشت بندهاي آنها از بيست و پايه هاي آنها بيست، از برنج باشد و 
و همچنين به طرف شمال، در طول پرده ها باشد كه طول آنها صد ذراع . نقره باشد

باشد و بيست ستون آن و بيست پايه آنها از برنج باشد و قالبهاي ستونها و پشت 
و براي عرض صحن به سمت مغرب پرده هاي پنجاه ذراعي . بندهاي آنها نقره باشد

و عرض صحن به جانب مشرق از . و ستونهاي آنها ده و پايه هاي آنها ده. دباش
و پرده هاي يك طرف دروازه پانزده ذراع و ستونهاي . سمت طلوع پنجاه ذراع باشد
و پرده هاي طرف ديگر پانزده ذراعي و ستونهاي آنها . آنها سه و پايه هاي آنها سه
ه صحن  پرده بيست ذراعي از الجورد و و براي درواز. سه پايه و پايه هاي آنها سه

و ستونهايش چهار و پايه . ارغوان و قرمز و كتان تابيده شده از صنعت طراز باشد
همه ستونهاي گرداگرد صحن با پشت بندهاي نقره پيوسته شود، و . هايش چهار



طول صحن صد زراع و عرضش . قالبهاي آنها از نقره و پايه هاي آنها از برنج باشد
 جا پنجاه ذراع ، و بلندي اش پنج ذراع از كتان نازك تابيده شده و پايه هايش در هر

و همه اسباب مسكن براي هر خدمتي و همه ميخهايش و همه . از برنج باشد
  ). 19 ــ 9آيات (» ميخهاي صحن از برنج باشد

همانگونه كه از اين آيات پيداست صحن مسكن يكصد ذراع طول و پنجاه 
ابتدا : بدين ترتيب صحن ساخته شده بود از). 13 ــ 9آيات (ذراع عرض داشت 

، و ده )11 و 10آيات (بيست ستون در هر دو ضلع شمالي و جنوبي قرار داده مي شد 
 ستون  ــ ستونهاي ضلع غربي يا 10ستون در عرض به سمت مغرب و مشرق 

اشتن ورودي متشكل از سه ستون در هر طرف بود و چهار ستون نيز براي نگاه د
و در مجموع شانزده ). 16 ــ 12آيات (دروازه خيمه صحن اختصاص يافته بود 

بر روي اين تونها يا به بياني دقيق تر بر روي پنجاه و شش تاي . ستون وجود داشت
آنها ــ به استثناي چهار ستون  كه دروازه را نگاه مي داشتند ــ پرده هاي كتان 

 طرف صحن يكصد ذراع طول داشت و ضلع هر. نازك تابيده را نگاه مي داشتند
كه در مجموع ). 19 ــ 15آيات (شرقي پنجاه ذراع و ضلع غربي سي ذراع بود 

در ضلع غربي دروازه تركيبي بود از الجورد و ارغوان و .  دويست و هشتاد ذراع بود
قرمز و كتان تابيده نازك كه با سوزن كاري تزئين شده بود ــ كه از هر جهت به 

حلقه هاي .  پرده هاي ورودي مسكن مقدس بود ــ و بيست ذراع طول داشتمانند
تعليم نمونه ).  17آيه (ستونها همه از برنج و قالبها و پشت بندهاي آنها از نقره بود 

  . شناختي اينها را مي توان از نماد دو وجهي آنها از مسيح و شخص ايماندار دريافت

 نازك تابيده نماديست از پاكي مسيح و همانگونه كه قبالً هم گفته شد، كتان
اندازه هاي . و اين امر را مي توان در اينجا به شكل ديگري ديد. پاكي مطلق ذات او

) 2 و 1: 26خروج (پرده هاي خيمه نيز . پرده هاي كتان دويست و هشتاد ذراع بود
دويست و هشتاد ذراع طول داشت ــ در آن قسمت ده پرده وجود داشت و هر پرده 

پرده هاي . پس اين دو داراي يك اندازه بودند. بيست و هشت ذراع طول داشت
خيمه نمايانگر ذات مسيح بودند، و همچنين بيانگر جالل آينده و قدرت داوري 

و بدين نحو فقط درون وي نمايان بود و  . كننده او؛ اما در نظر خدا و كاهن چنين بود



ن تابيده نيز نمايانگر مسيح هستند، اما پرده هاي كتا. شخصيت  بيروني آن مبهم بود
. كتانها را مي شد در همه جاي خيمه ديد. نه درون او بلكه شخصيت بيروني او

و بدينسان بود كه او .  بنابراين كتان تابيده ذات پاك مسيح را نمايان مي سازد
توانست در مقابل اتهام دشمنان به چالش درآيد؛ پيالطس چاره اي نداشت جز اينكه 
اعتراف كرده بگويد كه در او هيچ گناهي يافت نمي شود، و چشمان تيز بين سرشار 
از كينه علماي دين يهود از يافتن كوچكترين گواهي بر گناهكار بودن او ناكام 

بر كتان نازك زندگي مقدس او حتي كوچكترين لكه اي يافت نمي شد، . ماندند
  . د پاك او مي جوشيدزندگي يي سرشار از تجربه عدالت كه از بطن وجو

؛ و هر )18آيه (موضوع ديگر اين است كه ارتفاع اين آويزها پنج ذراع بود 
سوي آن يكصد ذراع طول داشت، و  در دو طرف انتهايي داراي پنجاه ذراع و سي 

اگر قدرت اين . دو عدد اخير را مي توان به ده و پنج تقسيم نمود. ذراع طول بود
بال خدا و انسان بپذيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اعداد را در مسئوليت در ق

آري . زندگي پاك و بي عيب او از انجام اين مسئوليت دو جانبه سرچشمه مي گيرد
. او خدا را با تمام نفس خود محبت نمود و همسايه خود را بيش از خود دوست داشت

ي را به او مي بنابراين پرده ها بر روي هر كس كه گشوده مي شد نويد آمدن شخص
  . داد كه زندگي و سلوك وي خواسته هاي خدا را اجابت نمود

جنس ستونها در اينجا ذكر .  و غيرهپشت بندها و ستونهاحال مي پردازيم به 
در نگاه اول از آيه هم چنين به نظر مي رسد كه از جنس برنج باشد، اما . نشده است

سه مي كنيم احتمال اينكه مقصود  مقاي10 :38همانگونه كه اين قسمت را با خروج 
از تحليل آن مي توان به اين . اين آيه فقط پايه ها بوده باشد بسيار زياد تر است

نتيجه رسيد كه جنس آنها از چوب شطيم باشد كه با برنج پوشيده شده باشد، اما در 
جايي كه كتاب مقدس چيزي نگفته است، شايد دريافتهاي انساني بجا و شايسته 

با اينحال به دو چيز اشاره شده است، اينكه . ما نمي توان بر آن اطمينان كردباشد ا
). 17 : 38خروج (پايه هاي ستونها از برنج بود و نوك آنها از نقره پوشيده شده بود 
در واقع از اين . برنج نشان سنجيدن مسئوليت انسان در قبال عدالت الهي است

بر مي گيرد و طال جلوه هاي دروني خيمه روست كه برنج ويژگي هاي بيروني را در 



پيش از اينكه انسان به حضور خدا بيايد، بايد مسئوليت او محك . را آشكار مي سازد
آويز هاي كتان تابيده نازك مسيح را به عنوان شخصيتي در برابر دنيا . زده شود

ت نقره حكاي. معرفي مي نمايد كه تمام خواسته هاي  عدالت الهي رفع نموده است
و نوك ستونها از آن پوشيده شده است و آويز ها بر روي آن آويزان . از نجات دارد

آن .  بنابراين در اينجا مسيح ثمر بخش بودن كار خود را به تصوير مي كشد. هستند
از اين رو او با پايه هاي برنجين به . تاج جالل اوست، حتي در دست راست پدر

ي ارزش خون خود را كه با نقره نشان داده شده دنبال گناهكار است، در واقع از سوي
برنج انسان را مي آزمايد و نياز هايش را كشف مي كند و .  است به او نويد مي دهد

پنجاه و .  سپس هر گاه كه نياز او شناخته شد، نقره در صدد رفع آن نياز بر مي آيد
آويزها آويزان شش ستون وجود داشت ـ به استثناي ستونهاي دروازه ــ كه بر آنها 

هفت عدد كامل است و . پنجاه و شش برابر است با هفت تا هشت تايي. مي شدند
زندگي مسيح بر روي زمين و همچنين قيام او صحه گذار تجربه . هشت عدد قيام

به حسب روح قدوسيت پسر خدا به قوت "عملي عدالت او محسوب مي شوند، او 
  ). 4 :1روميان  ("معرف گرديد از قيامت مردگان

 به مانند پرده ورودي مسكن است و از اين رو ارتباط آويز دروازه صحن
مسيح را با زمين به تصوير مي كشد، جالل شاهانه او در مقام انسان و در مقام پسر 

در اينجا نيز باري ديگر شاهد هستيم كه هيچ نشاني از .   داود و پاكي مطلق او را
جا  بسان در و راهي است به سوي دنيا، چرا كه كروبي يافت نمي شود، زيرا او در اين

و (در كالم خدا مي خوانيم خدا فرزند خود را نفرستاد كه بر دنيا داوري نمايد 
در اينجا ). 17: 3يوحنا (، بلكه دنيا به واسطه او نجات يابد )مأموريت او اين نبود

يرا كروبين نيستند كه با شمشيرهاي خود از درخت حيات محافظت نمايند، ز
شمشيرهاي آتشين بر آن قرباني مقدس كه در جلجتا به خدا تقديم شده بود فرود 
آمدند ، پس قرباني توانست دين به قدوسيت خدا را ادا كند، و او اكنون قادر است 

آويز . شخصيت و فيض خود را به عنوان راه و راستي و حيات به جهانيان عرضه دارد
ايي مي كرد و هر رنگ با زيبايي و هارموني دروازه در مقابل چشمان همه خود نم

مي . "اگر كسي از من داخل شود نجات خواهد يافت"خود يكصدا اعالن مي كرد، 
توان  مسيح را ديد  كه  همچون راهيست به سوي مسكن مقدس و قدس االقداس 



او ": به نقل از شخصي ديگر مي گوييم . "و همچنين راهي به سوي صحن خيمه
ي صحن هاي گوناگون جالل است چه بر زمين و آسمان و چه در تنها در به سو
  . "فلك االفالك

اگر از يك سو صحن . اما هنوز جنبه ديگري از صحن خيمه وجود دارد
نمايانگر مسيح باشد، از سويي ديگر معياريست براي مسئوليت شخص ايماندار، زيرا 

ود داشته باشد و نه قابل معياري از اين پايين تر نه مي تواند وج. كه او مسيح است
و نيز  . قبول است، زيرا او الگويي براي ما قرار داده تا در اثر قدمهايش راه رويم

اندازه هايي كه در اين آيات ذكر شده با توجه به اين جنبه از صحن موضوع مهمي 
همانگونه كه گفته شد پرده هاي خيمه دويست و هشتاد ذراع . محسوب مي شوند

اما چنانكه او . مر مسيح را در برابر چشمان خدا به تصوير مي كشدبودند، واين ا
بنابراين آنها پرده ). 17: 4اول يوحنا (هست ما نيز در اين جهان همچنين هستيم 

هاي افتخار هستند چرا كه اين واقعيت را بر ما آشكار مي سازند كه نزد خدا پذيرفته 
شتاد ذراع بود و از آنجاييكه اين پرده آويز هاي كتان تابيده نيز دويست و ه. شده ايم

ها تجربه عملي عدالت در زندگي ، سلوك منزه، و پاكي كامل او را به نمايش مي 
در مكاشفه چنين آمده است كه .  گذارند، بايد آنها را پرده هاي مسئوليت او بر شمرد

اين پرده كه افتخار مقدسين ). 8: 19مكاشفه (كتان نازك عدالت مقدسين است 
.  است، مسئوليت آنها را نيز توسط آن الگويي كه در برابر خدا ظاهر شد، مي سنجد

اول يوحنا (نظر ديگري نيز وجود دارد و آن اينكه مسئوليت سلوك به مانند عيسي 
باز هم . اما ارتفاع اين پرده پنج ذراع بود. ، همان مسئوليت در قبال خداست)6: 2

يت در قبال انسان است؛ و بدينسان مي توان يادآوري مي كنيم كه پنج عدد مسئول
آموخت كه همانگونه كه در قبال خدا مسئول هستيم در برابر انسان نيز مسئوليت 

  . داريم ، مسئوليم كه در سلوك و رفتارمان مسيح را نشان دهيم

پايه هاي آنها از جنس برنج . ستونها نيز اشاره اي هستند  به شخص ايماندار
ي توان گفت كه در عدالت الهي استوار بودند، ارزش نجات، كه بود كه در واقع م

نماد آن نقره اي است كه بر سرشان قرار مي گرفت، و اينها همه زمينه هاي تجلي 
: 35 و 19: 27خروج (ميخ و طناب نيز در صحن وجود داشت . حضور مسيح است



يزهاي كتان تابيده هدف از به كار بردن اينها استحكام بود، يعني نگاه داشتن آو). 18
اگر بخواهيم آن را در مورد ايماندار تفسير نماييم، مي توان گفت كه منبع . به ستونها

قدرت او، خودش نيست زيرا او نياز به قدرتي از بيرون دارد چرا كه مي خواهد تجربه 
عملي عدالت را به جهانيان نشان دهد؛ و در واقع حقيقت عظيم تر اين است كه اگر 

ر عدالت الهي تكيه زده است، و نجات به او ارزش بخشيده است، اگر بخواهد چه او ب
حتي براي لحظه اي به منابع قدرتي خودش اكتفا كند ديگر نخواهد توانست اين 

 به "پس ميخها و طناب بيانگر اين امر هستند كه ايماندار. جايگاه را حفظ نمايد
يا شده است تا در ايام آخر قدرت خدا محروس هست به ايمان براي نجاتي كه مه

و تمام قوت از خدا است، هر چه ايماندار هست و از ). 5: 1اول پطرس ("ظاهر شود
و ضعيت و مسئوليت او تنها به واسطه . آن بهره مند است همه هديه فيض است

همه ميخها و همه اسباب مسكن براي هر خدمتي و همه . خداوند به دست مي آيد
بنابراين ويژگي هر چيزي كه بيرون از مسكن ). 19آيه (ود ميخهاي صحن از برنج ب

و قدس االقداس بود ، عدالن الهي بود، اما عدالت الهي مسئوليت انسان را محك 
: 29مراجعه نماييد به خروج (مي زد زيرا كه آنجا مكاني براي مالقات خدا با قوم بود 

ا ادا كند، عدالت خدا توسط با اينحال از آنجاييكه انسان نمي تواند دين خود ر). 42
. ايمان به عيسي مسيح شامل حال تمام كساني مي شود كه به اين مهم ايمان آورند

بنابراين او توسط فيض نجات يافته است، بر بنياد مستحكم عدالت الهي در مقابل 
زيرا فيض سلطنت مي نمايد به عدالت براي حيات جاوداني بوساطت . خدا مي ايستد
 ).  22: 5روميان ( سي مسيح خداوند ما عي



  فصل بيست وششمفصل بيست وششم

  كهانتكهانت
  2828خروج خروج 

پيش از اينكه به اين مبحث بپردازيم، بهتر است يادآوري نماييم كه به كجا 
به استثناي مذبح بخور و لگن، خيمه و اسباب مقدس آن به طور كامل . رسيده ايم
و چراغدانها بررسيمان ابتدا از تابوت عهد آغاز كرديم و با ميز نان تقدمه . تشريح شد

و پوششهاي ) پرده هاي موي بز(، چادر )پرده هاي زيبا(سپس خيمه . را ادامه داديم
گام بعدي تخته هاي خيمه و . پوست سرخ شده قوچ و پوست خز را بررسي كرديم

نصب آنها بود، و همچنين تقسيم بندي قدساالقداس و مسكن مقدس توسط 
سپس به چينش . بارت ديگر ورودي مسكنحجاب، و آويزهاي درب خيمه، به ع

 در قدس "كروبين جالل"تابوت به همراه تخت  رحمت و : اسباب مقدس پرداختيم
در مرحله بعد مذبح . االقداس قرار گرفتند و ميز و چراغدان مسكن را اشغال كردند

تا . برنجين مورد بررسي قرار گرفت و در آخر هم صحن خيمه از نظرتان گذشت
 گفته شد تجلي خدا بود ، يا اينكه اغلب تحت واژه هاي نمادين خدا به كنون هر چه

تصوير كشيده شد، به عبارتي ديگر جمالت همه نمونه يا تصويري از خدا در مسيح 
چنين مي توان گفت كه اينها همان خدايي هستند كه بر قوم خود مشكوف . بودند

ر بر سر شناخت خدا نيست از آن هنگام موضوع تغيير يافت و اكنون ديگ. شده است
بنابراين آنچه كه پس از اين مي آيد به نزديك شدن به . بلكه رفتن به سوي اوست

  حضور او 

مي پردازد ، و درنتيجه اسباب و ظروفي كه تا كنون مورد بررسي قرارنگرفته 
به عبارتي ديگر وجود اين . اند همه نماد نزديك شدن به خدا محسوب ميشوند

يك شدن به خدا ضروري بود اما پيش از پرداختن به آنها وقفه اي اسباب براي نزد
علت امر اين است . در بررسيمان است و آن جزئيات انتخاب و تقديس كاهنان است

كه پيش از استفاده ظروف بايد اشخاصي براي نزديك شدن به حضور خدا برگزديده 
ا تصوير و نمونه اي از خد. بنابراين در اين ازدحام، يك نظم الهي وجود دارد. شوند



خود بر قوم اشكار كرد ه و سپس آناني كه براي خدمت در خيمه انتخاب كرده را 
 آناني را كه اين افتخار نصيبشان مي شود تا به او نزديك  ــمشخص مي سازد 

شوند، و سرانجام ظروف و غيره كه براي خدمت مقدس خود در خانه خدا نياز دارند 
 و همچنين طرز قرار گرفتن ظروف به ما كمك ميكند تا .به آنان داده مي شود

 27مقدمه اي كه درباره تدارك ديدن براي روغن چراغ دان ها كه در پايان باب 
همانگونه كه پيشتر هم گفتيم روغن نمونه روح . آمده است را بهتر درك نماييم

، و خدا توسط موسي به بني اسراييل گفت كه روغن فراهم نمايند . القدس است
همانگونه كه دركالم بيان شده تا بتوانند با نور چراغدان ها كه هارون و فرزندانش از 

به عبارت ديگر پيش از . شامگاه تا صبح در برابر خدا روشن نگاه ميدارند ، بپيوندند
گرچه اين حقيقت به شكل ( برگزيده شدن كاهنان ، قوم خود برگزيده شدند 

پس به نظر ميرسد تمام جزئيات و جايگاه ) . ده است بارزتري در مبلغ كفاره بيان ش
آيه ها و همچنين ترتيب موضوعات مهر تاييد مفاهيم و حكمت الهي را بر خود دارند 

  . اكنون كه همه چيز مرتب شده است كاهنان بايد براي آن جايگاه الهي جدا شوند. 

يل نزد خود و تو برادر خود هارون و پسرانش را با وي از ميان بني اسراي« 
بياور تا براي من كهانت بكنند يعني هارون و ناداب و ابيهود و العازار و ايتامار، 

   ) 1آيه ( » . پسران هارون

لزوم برگزيدن . با چند عبارت كوتاه ميتوانيم اين موضوع را درك نماييم 
شخصي به عنوان كاهن در اين حقيقت مهم نهفته است كه قوم خود گناهكار بودند 

ز آنجايي كه براي پاك ساختن آنها از محكوميت گناه تدبيري وجود نداشت ، و ا
انسان نه ميتوانست و نه جسارت . شايستگي وارد شدن به حضور خدا را نداشتند

و از سويي ديگر هدف كهانت نه تنها خدمت به خدا . داشت كه به حضور خدا برود 
در اين دوره  ) . 2 و 1 : 5نيان   و عبرا1آيه ( بلكه خدمت به خدا براي انسان بود 

ديگر شخصي به عنوان كاهن نيست كه به نمايندگي انسان ها براي آنها نزد خدا 
 پطرس 1مراجعه نماييد به ( اكنون تمام ايمانداران خود كاهن هستند . خدمت نمايد 

 بنابراين ) . 10عبرانيان ( ؛ همه آزاد هستند كه به حضور قدوس بروند  ) 9 و 5 : 2
هارون نمونه مسيح است، البته هنگامي كه خود تنها است نمونه مسيح محسوب مي 



شود و هنگامي كه در كنا رپسران خود است در مقام خانواده كاهن نمونه كليسا به 
در فصل بعد اين . شمار مي رود، اما كليسايي كه از سويي با مسيح همكاري مي كند

قبل از هر چيز مهمتر انست كه . اهد شد وجه تمايز به وضوح هرچه بيشتر مطرح خو
اين موضوع را به طور روشن و صريح بيان نماييم ، چرا كه بسيار ي از ايمانداران 
معترف  اين  حقيقت را ناديده انگاشته و هزاران هزار انسان به همان چارچوب 

 و شريعت يهودي باز ميگردند و پذيرفته اند كه گروهي از انسان ها به مانند هارون
تصريح اين ادعا به . فرزندانش براي ايشان نزد خدا بروند و خدا را خدمت نمايند 

به خاطر . مثابه تاختن بر بنياد مسيحيت است و انكار ثمره جاويدان كار مسيح است 
داشته باشيم كه هارون نمونه مسيح است ، اما اگر او را دركنار پسرانش مد نظر قرار 

ليسا برخوردار خواهند شد و درمقام خانواده كاهن با مسيح دهيم ، آنگاه از امتياز ك
. انتخاب هارون و پسرانش همه از روي فيض محض خدا بود. همكاري مي كنند 

، اما  ) 4 : 5عبرانيان ( يكي از خصوصيات الزم براي اين مقام انتخاب الهي بود 
آن مقطع هارون و پسرانش به خاطر شايستگي هايشان انتخاب نشدند، آنها در 

او براي يافتن اين افتخار نزد خدا هيچ . زماني فقط مورد لطف مطلق خدا قرار گرفتند
  . حقي نداشت اما خدا از اختيار تام خود استفاده كرد و به او اين حق را اعطاء نمود 

اين فصل مشتمل بر دو موضوع است ، يكي رخت كهانت و ديگري مقام 
هم مطرح شده است اما ما ابتدا به رخت كهانت مي در كالم هر دو اينها با . كهانت 
  . پردازيم 

و رخت هاي مقدس براي برادرت هارون به جهت عزت و زينت بساز و تو « 
به جميع دانا دالني كه ايشان را به روح حكمت پر ساخته ام بگو كه رختهاي هارون 

 مي سازند را بسازند براي تقديس كردن او تا براي من كهانت كند و رختهايي كه
اين رختهاي . سينه بند و ايفود و ردا و پيراهن مطرز و عمامه و كمربند: اين است

مقدس را براي برادرت هارون و پسرانش بسازند تا به جهت من كهانت كنند و 
ايشان طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك را بگيرند و ايفود را از طال و 

تان نازك تابيده شده ، از صنعت نساج ماهر بسازند و دو الجورد و ارغوان و قرمز و ك
كتفش را بر دو كناره اش بپيوندند تا پيوسته شود و زنّار ايفود كه بر آن است از 



همان صنعت و همان پارچه باشد، يعني از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان 
  ). 8 ــ 2آيات (» نازك تابيده شده

يا اگر تنكه طالي خالص با نقش ) 4آيه(بود شش رخت مقدس براي كاهن 
؛ در كل هفت رخت براي جالل و )36آيه (خاتم قدوسيت را به آن اضافه كنيم 

ابتدا ايفود ذكر شده است، زيرا پيش از همه ايفود رخت كهانت . زيبايي وجود داشت
ايفود از . كاهن بدون آن نمي توانست از مقام خود بهره مند شود. محسوب مي شد

هار ماده ساخته شده بود ــ الجورد، ارغوان، قرمز،و كتان نازك تابيده كه بارها به چ
ابتدا طال ذكر شده است كه داللت بر ). 5آيه (همراه طال مورد بررسي قرار گرفتند 

اگر طال را نمادي از عدالت الهي بر شمريم معناي آن اين خواهد . الوهيت قضيه دارد
ح اين مقام را به عنوان كاهن اختيار كرد، و به بود كه در همين چارچوب مسي

عبارتي شفاعت او در برابر خدا بر طبق همين  چارچوب بود، و البته كه مأثر تر هم 
جالل او به عنوان ) الجورد(در چهار ماده ديگر شخصيت آسماني مسيح . واقع شد

س، بي عيب و به عنوان قدو) كتان تابيده نازك(پسر داود ، ارغوان قرمز و پاكي او 
ابتدا . بدين سان دو موضوع بيان شد. طاهر و جداي از گناهكاران ديده مي شود

اينكه مسيح او كه هم الهي است و هم انساني در واقع به عنوان خدا ـ انسان براي 
تمام ارزش شخصيت او در انجام وظيفه خود نهفته . ما عمل كهانت را انجام داد

 و رنگهاي گوناگون نماديست از كمال و جبروت او است ــ نمايانگر الوهيت اوست
رسول نويسنده رساله به عبرانيان با ادغام اين دو ويژگي چنين . به عنوان يك انسان

پس چون رئيس كهنه عظيمي داريم كه از آسمانها در گذشته است يعني ": مي گويد
نبها ترين اين گرا.  او عيسي و پسر خدا است). 14 : 4( و غيره "عيسي، پسر خدا

چقدر . حقيقتي است كه نمونه آن در مواد ساخت ايفود به تصوير كشيده شده است
اين موضوع فهم ما را نسبت به ارزش كاري كه او در مقام كهانت براي ما انجام داد 
. وسيع مي گرداند و به سبب شفاعت او كه عيسي و پسر خدا است ، حفظ مي شويم

گر چه جالل شاهانه و ذات . را بر ما آشكار مي سازندثانياً اين اسباب ويژگي كهانت 
به راستي كه او كاهني خواهد بود . و شخصيت فطري او را نيز به تصوير مي كشند

اكنون پس از پايان يافتن دوره هارونها، او در ). 13: 6زكريا (كه بر كرسي مي نشيند 
نداران به كار مي روز بزرگ كفاره در داخل حجاب قدرت و مقام خود را براي ايما



گيرد؛ اما تحقق كامل آن كهانت او براي قوم اسرائيل را مي توان در شخصيت او در 
ايفود هارون از جالل ). 7 و عبرانيان 110مزمور (مقام ملك صديق مشاهده نمود 

آينده سخن مي گفت، همان جاللي كه با آشكار شدن خود مسيح را هم پادشاه 
پس اگر بخواهيم به طور جدي در اين باره . متي عدالت ساخت و هم پادشاه سال

سخن گوييم، بايد بگوييم كه گرچه هارون وارد قدس االقداس نشد اما رخت كهانت 
چراكه ناداب و ابيهو قصور ورزيدند و در . او نماديست از مسيح ، كاهنِ اسرائيل

ت جالل و نتيجه از رفتن به حضور خدا منع شد، مگر سالي يكبار و آن هم نه در رخ
اما مسيح تمام اين رختها را به تن خواهد كرد و براي ). 16 ــ 10الويان (جمال 

  . اولين بار و همچون كاهني كه مد نظر خداست بر قوم ظاهر خواهد شد

بنابراين خود زنار توجه .  از همان صنعت و از همان پارچه ايفود بودزنّار ايفود
ب مقدس زنار هميشه نماد خدمت است، در كتا. ما را به سوي خود جلب مي كند

يك نمونه عالي از اين موضوع در سخنان عيسي در انجيل لوقا ديده مي شود،  
هر آينه به . خوشابحال آن غالمان كه آقاي ايشان چون آيد، ايشان را بيدار يابد"

شما مي گويم كه كمر خود را بسته ايشان را خواهد نشانيد و پيش آمده ايشان را 
پس زنار ايفود نشان خدمت مسيح به عنوان ). 37: 12لوقا  ("واهد كردخدمت خ

يك خدمتگذار ــ . كاهن است، خدمتي كه در قالب اين مقام براي ما به خدا مي كند
خدمتگذار كامل ـ هميشه در اين دنيا از انجام اراده پدر خشنود است، او به خاطر 

او در . يك خدمتگزار استمحبت و فيض خود گرچه جالل يافته است ولي هنوز 
او با چنين سرشتي ). 24: 9عبرانيان (آسمان براي ما در حضور خدا حاضر مي شود  

دايماً بهر ما شفاعت مي كند، و با اين شفاعت ، رحمت و فيض را در همه حال براي 
ما تضمين مي نمايد ــ رحمت براي ضعف ما و فيض براي ياري رساندن به ما به 

و .  و ما به هنگام عبور از اين بيابان به رحمت و فيض او نيازمنديمهنگام وسوسه ــ
چقدر تسلي بخش است كه چشمانمان را بر افرازيم ، و بنگريم كه مسيح با كمربند 
كهانت خود ما را در طي اين طريق حفظ مي نمايد، و در مسير بيابان امنيت را براي 

 در آغوش خدا آشنا مي سازد، زيرا كه او ما به ارمغان مي آورد، و مارا با پناه گرفتن
و بنگريم كه چگونه اعماق دل خود را براي ما . زنده است تا براي ما شفاعت نمايد

موسي از بار زحمت اسرائيل نزد خدا لب به شكايت گشود، چرا كه ! آشكار مي كند



ي اما علي رغم قصورهاي پ. مسئوليت رهبري قومي آواره براي او بسيار سنگين بود
در پي قوم و بي ايماني هميشگي و ميل بازگشت به مصر عيسي خداوند ما كه 

او هميشه در خدمت خود خستگي . رئيس كهنه ماست، خستگي ناپذير مي نمايد
  !  متبارك باد نام او. ناپذير است، زيرا محبت او نامحدود است

  . سپس سنگهاي جزع و سينه بند را پيش رو داريم

شش نام . ر و نامهاي بني اسرائيل را بر آنها نقش كنو دو سنگ جزع بگي« 
از . ايشان را بر يك سنگ و شش نام باقيشان را بر سنگ ديگر مكوافق تولد ايشان

صنعت نقاش سنگ مثل نقش خاتم نامهاي بني اسرائيل بر هر دو سنگ نقش نما و 
ذار تا و آن دوسنگ را بر كتفهاي ايفود را بگ. آنها را در طوقهاي طال نصب كن

سنگهاي يادگاري براي بني اسرائيل باشد، و هارون نامهاي ايشان را بر دو كتف 
و دو زنجيز از . و دو طوق از طال بساز. خود ، به حضور خداوند براي يادگا ري بردارد

طالي خالص بساز مثل طناب به هم پيچيده شده و آن دو زنجير به هم پيچيده 
بند عدالت را از صنعت نساج ماهر، موافق كار ايفود و سينه . شده را در طوقها بگذار

و . بساز و آن را از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان نازك تابيده شده بساز
و آن را به ترصيع سنگها . مربع و دوال باشد، طولش يك وجب و عرضش يك وجب

اصفر و يعني به چهر رسته از سنگها مرصع كن كه رسته اول عقيق احمر و ياقوت 
زمرد باشد، و رسته دوم بهرمان و ياقوت كبود و عقيق سفيد، و رسته سوم عين الحر 

و آنها در رسته هاي خود با . و يشم و جمشت ، و رسته چهارم زبرجد و جزع و يشب
و سنگها موافق نامهاي بني اسرائيل مطابق اسامي ايشان ، دوازده . طال نشانده شود

 هر يك و هر يك براي دوازده سبت موافق اسمش باشد، مثل نقش خاتم و براي
و بر سينه بند زنجيرهاي به هم پيچيده شده مثل طناب از طالي خالص بساز . باشد

و . و بر سينه بند ، دو حلقه از طال بساز و آن دو حلقه را بر دو طرف سينه بند بساز
 و دو سر ديگر آن .آن دو زنجير طال را بر آن دو حلقه اي كه بر سينه بند است بگذار

دو زنجير را در آن دو طوق ببند و بر دو كتف ايفود به طرف پيش بگذارو دو حلقه 
زرين بساز و آنها را بر دو سينه بند به كنار آن كه اندرون ايفود است بگذار و دو 
حلقه زرين بساز و آنها را بر دو كتف ايفود از پايين به جانب پيش در برابر پيوستگي 



و سينه بند را به حلقه هايش بر حلقه هاي ايفود به نوار .  زنار ايفود بگذارآن بر زبر
و هارون . الجورد ببند تا باالي زنار ايفود باشد و تا سينه بند از ايفود جدا نشود

نامهاي بني اسرائيل را بر سينه بند عدالت بر دل خود، وقتي كه به قدس داخل  
و اوريم و تميم را در سينه بند .  دائماً برداردشود، به حضور خداوند به جهت يادگاري

عدالت بگذار تا بر دل هارون باشد، وقتي كه به حضور خداوند بيايد و عدالت بني 
  ). 30 ــ 9آيات (» اسرائيل را بر دل خود به حضور خداوند دايماً متحمل شود

اما پيش از هر چيز دو سنگ جزع كه نامهاي بني اسرائيل بر روي آن حك 
ده ، ذكر شده است، نام شش طايفه بر روي يك سنگ و نام شش طايفه ديگر بر ش

روي  سنگ ديگر و سنگها بر طوقهاي طال نسب شده و بر كتفهاي ايفود قرار مي 
اين توصيفات به طور نمادين با اختيارات كهانت هارون كه در اين عبارت . گرفت

 را بر دو كتف خود، به حضور هارون نامهاي ايشان": مشهود است ارتباط مي يابد 
سنگهاي جزع از سنگهاي قيمتي به شمار مي آمدند  . "خداوند براي يادگاري بر دارد

كه در اينجا نمايانگر زيبايي مسيح هستند، كه اگر ايم موضوع را در كنار اين حقيقت 
كه در طال  نصب شده بودند مد نظر قرار دهيم دو مفهوم بر ما روشن خواهد شد؛ 

اينكه نام طوايف اسرائيل كه بر كتف كاهن قرار داده مي شد، به همراه تمام اول 
جالل و زيبايي در عدالت الهي قرار گرفته بودند، عدالتي كه به طرز نمادين با طال 

 و 6: 9مراجع نماييد به اشعيا (كتف نماد قوت است . به نمايش گذاشته شده است
 كه در اينجا به تصوير كشيده شده، با قدرت بنابراين عيسي آنگونه). و غيره 22 : 22

مطلق خود از قوم خود در حضور خدا حمايت مي كند، و او هنگامي كه مي بيند قوم 
در عدالت الهي بر روي كتفهايش قرار دارند و با پرتو نور حضور خود آنها را نيز 

پس . درخشان كرده است به خود اين حق را مي دهد كه چنين كاري انجام دهد
او كه با ! هنگامي كه به ضعف مطلق خود پي مي بريم چگونه آرامش داشته باشيم

كالم مقتدرش همه چيز را حفظ مي كند ، در حضور خدا پشتيبان ما است، و ما را 
متحمل مي شود و خدا ما را مي بيند كه بر شانه هاي كاهن شايستگي يافته ايم، 

پس ما دايماً در خاطر .  بر گرفته استمي نگرد كه چگونه مقام عالي كهانت ما را در
خدا هستيم ، زيرا ممكن نيست كه مسيح در حضور خدا باشد ليكن نامهاي ما بر 

مالحضه نماييد طوقهايي كه سنگهاي جزع در آن نصب . شانه هاي او حمل نشود



مي شدند توسط دو زنجير از طالي خالص به هم  بسته مي شدند، كه آنها را در 
  . ر روي كتف كاهن مي بستعدالت الهي ب

صنعت نساجي آن به مانند ايفود به شكل . حال به سينه پوش مي پردازيم
و با چهار رديف سنگ قيمتي مرصع شده بود، و بر روي آنها نيز ) 15آيه (مربع بود 

بنابراين پيام نمادين آن به . اسامي دوازده سبط بني اسرائيل خاتم كاري شده بود
هارون در ) 1. ( با اينحال بياييد به تفاوتهاي سينه و كتف بپردازيممانند ايفود بود ــ

حاليكه اسامي بني اسرائيل را بر كتف خود حمل مي كرد آنها را در قلبش نيز نگاه 
بنابراين پيام آن اين است ). نماد عواطف است(سينه نماد محبت است . مي داشت

 مي نمايد اما از سويي ديگر كه از يك سو مسيح با قوت جاويدان قوم خود را حفظ
و هنگامي كه كاهن ما را در مقابل . با محبتي ابدي آنها را در قلب خود نگاه مي دارد

و چه ! در قلب مسيح . خدا قرار مي دهد قدرت و محبت جاويدان به هم مي پيوندند
كسي ژرفناي آن را خواهد سنجيد؟ اگر به قدرت او بيانديشيم كالم او در ذهن 

اگر به محبت . "كسي نخواهد توانست آن را از دستانم بربايد"ي شود كه، تداعي م
او بيانديشيم به ياد مي آوريم كه چگونه پولس رسول در اين باره هماورد مي جويد 

 و اين دو ــ قوت ومحبت كه در "كيست كه ما را از محبت مسيح جدا سازد؟"
او ما را بر روي . متقبل مي شوندمسيح پيوند يافته اند ــ سپردن ما به حضور خدا را 

شانه هاي خود مي گيرد و با قدرت مطلق خود بار ما را متحمل مي شود و همچنين 
اين امر به ما كمك . با محبتي كه فوق از تصور ماست ما را بر قلب خود مي بندد

خواهد كرد تا ذره اي از ثمرات شفاعت او را درك نماييم، شفاعتي كه بر ثمره خون 
اسامي بني اسرائيل بر روي سنگهاي قيمتي خاتم ) 2. (ي براي ما استوار استقربان

در نظر خدا، محلي كه كهانت در آن انجام مي شود ــ مقصود كهانت . شده است
مسيح است نه كهانت هارون ــ به حضور خدا نزديك است ، در نزديكي زبانه هاي 

متي مي تابد زيبايي آنان را و اكنون نوري كه بر سنگهاي قي. آتش قدوسيت تخت او
زيرا همانگونه كه در مورد سنگهاي جزع . به مفهوم واقعي كلمه منعكس مي سازد

بيان شد، نامهاي بني اسرائيل بر قلب كاهن حمل مي شوند، و فروغ تابناك و 
و . زيبايي آن سنگها كه اسامي بني اسرائيل بر آنها حك شده است خواهد درخشيد

حقيقت است كه ايمانداران نيز به مانند مسيح در حضور خدا اين نمايانگر اين 



هنگامي كه خداوند به كاهن بزرگ مي نگرد، قوم خود را بر قلب . پذيرفته مي شوند
و شانه هاي او مي بينند، مي نگرند كه چگونه با زيبايي او آراسته شده اند، او كه 

اگر از نگاهي ديگر به يا . چشمانش را با رضايت كامل به سوي او معطوف مي كند
قضيه بنگريم، مي توان گفت كه مسيح در مقام كهانت خود، قوم خود را به خدا 

) 3. (بنابراين با شفاعت خود از حقوق خود براي قوم سود مي جويد. تقديم مي كند
 و حلقه هاي "يك نوار الجورد"سينه پوش توسط زنجيرهاي به هم پيچيده طال و 

شد، پس چنين نتيجه مي گيريم كه نمي شد سينه پوش را از طال به ايفود بسته مي 
سينه پوش با زنجيرهاي . ايفود جدا كرد و با مقام كهانت مسيح عجين شده بود

طاليي به ايفود ــ  رخت كهانت ــ بسته شده است، و در واقع با عدالت الهي پيوند 
قه ها نيز نمادي از حل. يافته است، عدالتي كه با الوهيت مسيح شايسته ذات خدا بود

ارتباط ابدي به شمار مي آيند ــ زيرا حلقه انتها ندارد و از اين رو همانگونه كه در 
مسيح به عنوان كاهن هر گز ما را . چوب بست خيمه ذكر كرديم مظهر ابديت است

اگر او يكبار متقبل شد كه از ما دفاع نمايد، ديگر هيچگاه اين . تنها نمي گذارد
مطمئناً اين حقيقت قلب ما را به هنگام آزمايشها و .  نخواهد كردموضوع را رها

ممكن است مأيوس گرديم ، اما با كمي كنكاش در . ضعفها قوت خواهد بخشيد
ذهن پي خواهيم برد كه جاي ما بر قلب و شانه هاي مسيح است، و اين خود براي 

نين حس مي كنند زماني خواهد رسيد كخ بسيار از ايمانداران چ. ما قوت قلبي است
كه ديگر نمي توانند به حضور خدا داخل شوند و يا اينكه توجه خدا را به خود جلب 
نمايند و شكي نيست كه اين موضوع فقط به خاطر قصور، دلسردي و يل ضعف 

البته اين مسايل نبايد توجيهي براي اعمال ما باشد، اما اگر در چنين . روحاني ماست
 اگر ما قادر به دعا كردن نيسيتم ، اما مسيح هيچگاه از روزهايي به ياد آوريم كه

اگر به يا آوريم كه بر قلب و شانه هاي او . شفاعت و متحمل شدن ما باز نمي ايستد
بسته شده ايم و هرگز از او جدا نمي شويم مطمئناً اين خود پادزهري خواهد بود بر 

 تيرگي قلبمان را حتي مي توان گفت ، اين تداعي سردي و. وسوسه هاي شيطان
مي زدايد چرا كه اين امر ما را بر آن خواهد داشت تا چشمانمان را از خود برداشته و 
به دوردستها بنگريم و فقط از او انتظار داشته باشيم ، از خدمت بي وقفه او در حضور 

او ما را به حضور خدا مي برد، گويي كه ": شخصي در اين باره چنين مي گويد. خدا



او نمي تواند در مقابل خدا قرار بگيرد و ما را بر خود . ر قلب خود حمل مي كندما را ب
حمل نكند؛ و هر گاه خواسته و آرزوي قلبي ميبح اين باشد كه لطف خدا را جاري 

نور و مسكن ــ جايي كه خدا ساكن . سازد، در واقع لطف او را بر ما جاري مي سازد
نه بر ما، بلكه مسيح ما را براي آن نور به حضور است ــ نمي تواند فقط بر او بتابد و 

هارون داوري خدا بر قوم را كه در مورد اوريم و تميم بود ) 4. ("خدا تقديم مي كند
احتماالً ). 30 و 29آيات (اينها بر سينه بند عدالت گذاشته شده بودند . متحمل شد

دا ايستاده ايم براي وقتي در مقابل خ. اوريم و تميم به معناي نور و كامليت باشند
يافتن بركت به اين دو چيز نيازمنديم، ما بايد داوري شويم و گرنه پرتو نور و كمال 
خدا را از دست مي دهيم اما مسيح متحمل اين داوري مي شود، تقديم ما به حضور 
خدا تنها به خاطر كامليت خود خدا است ــ داوري ما برداشته مي شود؛ اما جايگاه 

زيرا نوري كه .  روحاني ما از همين نور و كمال روحاني تأمين مي شودنور و درايت
  . بر رئيس كهنه مي تابد از سوي خداست و به خاطر اوريم و تميم مي باشد

  . سپس رداي ايفود توصيف شده است

. و شكافي براي سر در وسطش باشد. و رداي ايفود را تماماً از الجورد بساز« 
و در . ز كار نساج مثل گريبان زره ، تا دريده نشودو حاشيه گرداگرد شكافش ا

دامنش ، انارها بساز از الجورد و ارغوان و قرمز گرداگرد دامنش ، و زنگوله هاي 
زنگونه زرين و اناري و زنگونه زرين و اناري . زرين در ميان آنها به هر طرف

واز آنها شنيده گرداگرد دامن ردا  در بر هارون باشد، هنگامي كه خدمت مي كند تا آ
شود ، هنگامي كه در قدس به حضور خداوند داخل مي شود و هنگامي كه بيرون 

  ). 35 ــ 31آيات (» مي آيد تا نميرد 

رداي ايفود ساخته شده از الجورد بود ــ بيانگر آسمان ــ كه شخصيت 
آـسماني كاهن را به تصوير مي كشيد و مي توان از سويي آن را انجام وظايف او 

از اين رو در رساله به عبرانيان او را . نست و شخصيت او شايسته آن جايگاه بوددا
قدوس، بي آزار، بي عيب ، از گناهان بري و از آسمانها بلنتر تو صيف كرده است 

، زيرا هر آنچه كه )32آيه  ("مبادا دريده شود"بايد مواظب بود كه ). 26: 7عبرانيان (
در پايين ردا انارهاي الجورد ، .  پاره شده از بين برودآسماني بود نبايد تماميت آن با



ارغوان و قرمز و در ميان آنها زنگوله هاي زرين، و هدف اين بود كه به هنگام 
خدمت هارون بر تنش باشد تا هنگامي كه به مقابل خداوند در قدس االقداس داخل 

مفهوم نمادين ). 35آيه (مي شود و بيرون مي آيد صداي آنها شنيده شود، تا نميرند 
است و بدين ) روح(اين دو چيز به صراحت بيان شده است ، آن ثمرات و شهادت 
حال اگر از مسيح . سان داخل شدن و بيرون آمدن مشخصه دو دوره مجزا است

سخن بگوييم، به هنگامي كه  به آسمان صعود نمود و داخل شد و صداي آن در روز 
 خدا بر دهان رسوالن گذاشت همچنين پنطيكاست شنيده شد، در شهادتي روح

ثمرات روح در سلوك و زندگاني . ثمرات روحاني با شهادت ارتباطي تنگاتنگ داشتند
همين موضوع ، به هنگام ). 2اعمال(كساني كه به مدد و شهادت ايمان آورده بودند 

. خارج شدن او رخ خواهد داد و هر دو از شخصيت آسماني مسيح جاري خواهد شد
او به انبوه جماعتي كه در عين . ين دو دوره را به هم ارتباط مي دهدپطرس ا

 اين همان است كه يوئيل "ناباوري  بر شهادت روح مي نگريستند ، فرياد بر آورد 
نبي گفت كه خدا مي گويد در ايام آخر چنين خواهد بود كه از روح خود بر تمام بشر 

و جوانان شما رؤياها و پيران شما خواهم ريخت و پسران و دختران شما نبوت كرده 
آنچه كه در مقابل چشمان شگفت ). 17 ــ 16: 2اعمال ... ( و "خوابها خواهند ديد

زده آنها مي گذشت چيزي نبود جز نمونه آن لحظه اي كه كاهن به همراه بركات از 
در پرتو اين مفاهيم است كه . مسكن بيرون مي آمد، اگر چه شخص ديگري بود

وه ها را درك مي كنيم، ذات ثمرات روح آسماني است و به همين علت رنگهاي  مي
اما رنگهاي ارغواني و قرمز نيز بودند، زيرا در آينده به همراه . آبي اولين رنگ است

جالل پادشاهي مسيح خواهند آمد؛ ولي با جاللي كه پسر داود و پسر انسان خواهد 
ــ همان باران آخر است كه اين دو دوره ــ داخل شدن و بيرون آمدن . رسيد

  ). 3 ــ 1: 6مراجعه نماييد به هوشع (اسرائيل را سيراب مي كند 

 

 

  .تنكه طالسپس مي رسيم به 



و تنكه اي از طالي خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسيت براي « 
يهوه نقش كن و آن را به نوار الجوردي ببند تا بر عمامه باشد ، بر پيشاني عمامه 

و بر پيشاني هارون باشد تا هارون گناه موقوفاتي كه بني اسرائيل وقف .  بودخواهد
و آن دايماً بر پيشاني او باشد . مي نمايند در همه هداياي مقدس ايشان نتحمل شود

  ).38 ــ36آيات (» تا در حضور خداوند مقبول شوند

و تنكه طال تداركيست ارزشمند كه خدا براي ناكامل و ناقص بودن خدمات 
فقط مسيح شايسته آن  است بنابراين هر آنچه كه به . پرستشهاي ما انديشيده است

اگر به حال خود رها شويم نه . خدا تقديم مي شد بايد به مهر تقدس آشنا مي شد
پاك شده ونه با اوارتباط برقرار مي كنيم  و نه شايستگي نزديك شدن به او را مي 

اما او نياز ما را برآورده ساخته . نخواهيم شديابيم و هيچگاه در حضور او پذيرفته 
مسيح در مقام كهانت ، ناپاكي ما را متحمل مي شود و در حضور خدا قدوس . است

چه تسلي مباركي ، زيرا بدون . است  به طوري كه پرستش هاي ما را مي پذيرد
چنين تدابيري از حضور خدا طرد خواهيم شد، بدي سان است كه رسول نويسنده 

نيان نه تنها از خون و حجاب پاره هيكل سخن مي گويد بلكه از رئيس كهنه عبرا
  ).1عبرانيان (خانه خدا نيز مي گويد 

  . و حال مي پردازيم به پيراهن كتان نازك

و پيراهن كتان نازك را بباف و عمامه اي از كتان نازك بساز و كمربندي « 
  ). 39آيه (» از صنعت طراز بساز

 كه هميشه در مورد مسيح نماد پاكي مطق است در آراستگي كتان نازك
بنابراين تمام رختها . اينجا بدين معني است كه در واقع او با فيض تزئين شده است

از مسيح سخن مي گويند، گرچه بايد به ياد داشته باتشيم كه اينها سايه چيزهاي 
ادها بايد اين هنگام بررسي اين تصاوير و نم. آينده هستند و نه تصوير كاملي از آن

الزم است باري ديگر بگوييم كه رخت هاي جالل و . موضوع را مد نظر قرار دهيم
اين حقيقت باعث مي شود كه بتوان . زيبايي هرگز داخل حجاب پوشيده نمي شوند

آنها را بهتر در مورد جايگاه خودمان به مان گيريم، زيرا هارون كه افتخار ورد به 



 در قدس االقداس آراسته مي شد به نظر نشاني قدس نصيبش شد و براي حضور
است پذيرش كامل قوم در مقابل خدا و به خاطر محبوب يعني خود شخص مسيخ 

. مسيح جالل يافته در مقام رئيس كهنه در مسكن خدمت مي كند. پذيرفته شده ايم
 از. پس به ما شادي تمام بركاتي كه در اينجا به طرز نمايدين بيان شده را مي بخشد

رساله به عبرانيان مي توان چنين دريافت كه چگونه مسيحي كه در عهد جديد 
نمونه اي كه پرتويي از حضور او . توصيف شده با نمونه او در عهد عتيق تفاوت دارد

  . بود ، پرتو شخصيت ، مقام و كار او بود

بيشتر با موضوع ) 43 ــ 40آيات (آراستن پسران هارون به همراه خودش 
 . كه تقديس كاهنان است ارتباط داردفصل بعد 



  فصل بيست وهفتمفصل بيست وهفتم

  تقديس كاهنانتقديس كاهنان
  3535 ــ  ــ 11: : 2929خروج خروج 

حال كه خدا مشخصات رداي كاهن را به موسي آموخت، سپس از چگونگي 
فعالً سه آيه آغازين را به منزله جزئيات . مراسم تقديس كاهنان با او سخن مي گويد

 در ادامه باب نيز درباره اين موضوع احكام مربوط به قربانيها بر مي شمريم، كه
. صحبت خواهد شد  

و هارون و پسرانش را نزد دروازه خيمه اجتماع آورده ايشان را به آب «  
غسل ده، و آن رختها را گرفته، هارون را به پيراهن و رداي ايفود و سينه بند آراسته 

 و قدوسيت را بر و عمامه را بر سرش بنه و افسر. كن و زنار ايفود را بر وي ببند
و پسرانش را . عمامه بگذار، و روغن مسح را گرفته بر سرش بريز و او را مسح كن

و بر ايشان يعني هارون و پسرانش . نزديك آورده ايشان را به پيراهنها بپوشان
كمربند ها ببند و عمامه ها را بر ايشان بگذار و كهانت براي ايشان فريضه ابدي 

  ). 9 ــ 4آيات (»  پسرانش را تقديس نماپس هارون و. خواهد بود

اولين قسمت اين مرحله اين بود كه آنها را نزد دروازه خيمه اجتماع آورده به 
اين عمل از آن جهت كه آب نماد كالم خداست، بسيار پر ). 4آيه  (غسل دهدآب 

 بنابراين اين عمل به طور نمادين.  26: 5 و افسسيان 5: 3اهميت است، مانند يوحنا 
همان تولد تازه و يا تقديس يافتن توسط كالم است كه بدينوسيله براي خدمت خدا 

و بجهت ايشان خود را تقديس ": از اين رو خداوند مان چنين دعا كرد. جدا مي شوند
هارون با آب ). 19: 17يوحنا  ("مي كنم تا ايشان نيز در راستي، تقديس كرده شوند

 قرار دهيم ــ تا به طور نمادين نمونه اي از غسل يافت ــ اگر فقط او را مد نظر
مسيح خود شخصاً بي عيب بود اما هارون به طرز نمادين . پاكي مطلق مسيح باشيد

اول (توسط كالم به خدا تقديم شد، كه پطرس به آن تقديس روح نيز مي گويد 
اگر هارون به همراه پسرانش انتخاب مي شوند، غسل آنها به طرز ). 2: 1پطرس 



دين بيان كننده اين حقيقت است كه تنها كساني كه دوباره متولد مي شوند، و نما
توسط جاري ساختن كالم بر آنها براي خدا جدا شده اند، مي توانند مقام كهانت را 

انسان نمي .  در قدس االقداس نصيبشان شود"خدمت"متقبل شوند و افتخار 
آن به منزله ناديده انگاشتن توانست كاهنان را تجهيز نمايد و تظاهر به انجام 

كاهنان تنها توسط خدا تجهيز مي . بارزترين و اساسي ترين تعليم كتاب مقدس است
شدند، و هر كسي كه از نو متولد و توسط خون پربهاي مسيح پاك شده است ، روح 

بنابراين اگر كاهنان به . القدس در او ساكن خواهد شد و او يك كاهن خواهد بود
وند ــ بدون مد نظر قرار دادن وضعيت آنها در مقابل خدا ــ به ناحق منصوب ش

مثابه وارد شدن به حريمي است كه مرزهاي آن بي حرمتي به مقدسات است، به 
  . منزله انكار حقوق و امتيازات قوم خدا

اكنون هارون براي عمل بعدي از پسرانش جدا مي شود؛ او به پيراهن و 
ابتدا رخت كهانت كه در فصل پيش نيز تشريح شد بر . رداي ايفود آراسته شده است 

سپس با روغني كه بر سرش . تن او مي شود، رختي كه براي جالل و زيبايي است
پيش تر نيز گفتيم و اكنون نيز ياد آوري مي كنيم . ريخته مي شود مسح مي شود

كه هنگامي كه هارون تنهاست براي ما همچون نمونه اي از كليسا محسوب مي 
؛ اما هنگامي كه در كنار پسرانش است، سايه اي از كليسا به عنوان يك خانواده شود

اين امر موجب مي شود كه بدانيم كه چرا درست پس از .  كهانتي قلمداد مي شود
سپس . اينكه هارون در لباس كهانت آراسته مي شود، با روغن تقديس مي شود

روغن تقديس شوند بر آنها خون خواهيم ديد كه پيش از اينكه هارون و پسرانش با 
اما مسيح كامالً مقدس بود و نياز به خون نداشت و در اناجيل نيز . پاشيده مي شود

: 10 و اعمال 3متي (ثبت شده است كه او در آغاز خدمت با روح القدس مسح شد 
از يك سو روح القدس بر او آمد، و گرچه قدوس مطلق بود، ولي مسح شد و از ). 38

 قوم او همانگونه كه خواهيم ديد توسط خون پربهاي او كامالً پاك شده سويي ديگر
بنابراين هارون تقديس شده پيش از اينكه خوني بر او پاشيده . مسح و تقديس يافتند

شود ، نمونه مسيح است ـــ مسيحي با شخصيت كامل يك كاهن، كاهن ابدي 
  .پس از ملك صديق



 اما نواده كاهن به تصوير مي كشند،هارون و پسرانش كليسا را به عنوان خا
در وهله اول بايد گفت كه آنها نيز به مانند هارون با ردا پوشانيده . در كنار مسيح

اين رخت ها همان  رخت هايي كه به تفصيل در فصل پيش شرح داده شد . شدند
نيستند، و در واقع آن رخت هايي هستند كه در پايان فصل به صورت بسيار جزئي 

همچنين نوشته شده كه اين رختها شامل پيراهن، عمامه و از جنس . ندبيان شد
چنين . كتان نازك تابيده و زينت داده شده بودند، و همچنين به جهت عزت و زينت

نوشته شده است كه رختها شامل ، عمامه از جنس كتان نازك تابيده و كمربند بودند 
: 29 و 40 و 39: 28خروج (د  به نقش و نگار آراسته بودن"عزت و زينت"كه براي 

كتان نازك سوزن كاري شده نمايانگر ذات پاك مسيح است كه با فيض آراسته ). 9
شد؛ پسران هارون با پوشيدن ردا در واقع مسيح را در بر مي گرفتند كه نشاني است 

به . از همكاري  آنها با مسيح زيرا كليسا جداي از مسيح  چيزي براي گفتن ندارد
 اگر ايمانداران به رتبه كهانت رسيده اند، و از امتيازات يك كاهن عنوان مثال

او كاهن است و . برخوردار هستند همه به خاطر ارتباطيست كه او با مسيح دارند
همه ). 6 و 5: 1مراجعه نماييد به مكاشفه (اوست كه ايمانداران را كاهن مي سازد 

ون در اين كار با پسرانش شريك از اين رو هنگامي كه هار. چيز از او جاري مي شود
مي شوند، مسأله بر سر اين نيست كه او در يك خانواده كهانتي ادغام مي شود بلكه 
به ما مي آموزد كه سرچشمه تمام بركات و امتيازات خانواده كهانتي وجود مسيح 

اما پيش از اين آنها بايد براي عزت و زينت با ردا آراسته شوند ــ رداهايي كه . است
  . نها را با عزت و زينت مسيح مزين مي ساختآ

هارون و پسرانش داراي ضعف بودند، . گام بعدي قرباني تقديمي گناه بود
در نتيجه . انسانهايي گناهكار، و نياز داشتند كه خود نيز به مانند قوم تقديم شوند

پيش از اينكه اين خدمت و مقام مقدس را متقبل شوند بايد در زير ارزش نمادين 
  :پس خدا به آنها چنين مي گويد. اين خون قرار گيرند

و گوساله را پيش خيمه اجتماع  برسان، و هارون و پسرانش دستهاي خود «  
. و گوساله را به حضور خداوند نزد در خيمه اجتماع ذبح كن. را بر سر گوساله بگذارند

 و باقي خون و از خون گوساله گرفته بر شاخهاي مذبح گرفته بر انگشت خود بگذار



و همه پيه را كه احشا را مي پوشاند و سفيدي كه بر جگر . را بر بنيان مذبح بريز
اما گوشت گوساله . است و دو گرده را با پيهي كخ بر آنهاست گرفته بر مذبح بسوزان

» را و پوسن و سرگينش را بيرون از اردو به آتش بسوزان زيرا قرباني گناه است 
  ). 14 ــ 10آيات (

پس . باني گناه نمونه ايست از مسيح كه متحمل گناهان قوم خود مي شودقر
اين عمل . توجه نماييد كه اوالً هارون و پسرانش دستشان را بر سر گوساله گذاشتند

: 4مقايسه نماييد با الويان (حاكي از يكي شدن تقديم كننده با قرباني تقديمي است 
 را بر سر گوساله گذاشتند ، گوساله بايد بنابراين وقتي كه پس از اينكه دستشان). 4

گناه آنها به طرز . به جاي گناهان هارون و پسرانش در حضور خدا كشته شود
نمادين به قرباني منتقل مي شد، قرباني يي كه تصور مي رفت گناهان آنها را 

. گام بعدي اين بود كه گوساله در مقابل خداوند قرباني شود. متحمل مي شود
هان هارون و پسرانش را بر خود مي گرفت و ضربه عدالت بر قرباني وارد گوساله گنا

اگر آنها به مفهوم قانوني كه . مي شد و اعالم مي نمود مجازات گناه مرگ است
وضع شده بود پي مي بردند، پس چقدر اين معامله در نظر آنها جدي و خطير مي 

ها بايد تصويري كمرنگ از هنگامي كه گوساله به حضور خدا آورده مي شد، آن! نمود
ذات گناه در مقابل خدا در ذهن تر سيم مي نمودند، و حتي پس از اينكه دستشان را 

آن . بر سر گوساله مي گذاشتند ، نبايد آن را رها مي كردند بلكه بايد كشته مي شد
فقط سايه اي ــ فقط يك سايه ــ از صليب محسوب مي شد، سايه اي از مرگ 

و اين موضوع تا به حدي است كه وقتي . ه جان خود را فديه نمودخداوند عيسي ، ك
: در روح در چنين وضعيتي قرار مي گيريم صداي او را مي شنويم كه مي گويد

 و ذات مخوف گناه و نفرت خدا از آن بر ما "خدايا ، خدايا چرا ترك كرده اي؟ "
ايمانداران نيز . آشكار مي شود، تا حديكه مرگ فرزند يگانه او را ايجاب مي كند

او "هنگامي كه به پشت ير خود به آن صحنه پر شكوه مي نگرند مي توانند بگويند 
، و از سويي مي آموزيم كه "خود گناهان مارا بر روي صليب بر خود حمل كرد

يقين است . چگونه فيض خدا آنها را از سرنوشتي كه دچارش بودند رهايي بخشيد
 قرباني را مهيا ساخت، و قرباني محبت بود، كه آن فيض بود ، تنها فيضي كه



محبتي بي شائبه و جاوداني ِ شخصي كه اين رنج را به خود گرفت تا همچون بره 
  . اي ذبح شود تا فديه گناهان ما نزد خدا گردد

خون بر روي شاخهاي مذبح . پس ذبح قرباني ، خون آن پاشيده مي شد
پس تمام خون از ).  12آيه (ده مي شد ريخته و باقي مانده آن بر بنيان مذبح پاشي

، و بدينسان اين )11: 17الويان (در آن خون حيات است . آن خون از آن خدا بود
عمل به طرز نمادين نشان مي داد ، زندگي قرباني به جاي زندگي هارون و پسرانش 

اين عمل بر طبق اصل جانشين سازي انجام پذيرفت، به . به خدا تقديم مي شد
دا بسبب فيض خود پذيرفت كه فديه گناه به جاي تقديم كنندگان آن عبارتي خ
عالوه بر اين پيهي كه احشا را مي پوشاند و شفيدي كه بر جگر است بر . كشته شود

پيه . پيه نيز به مانند خون براي اسرائيل ممنوع بود. روي مذبح سوخته مي شد
ح سوزانيده مي شد زيرا پيه بر روي مذب... . نماديست از قدرت دروني و قدرت و 

فديه گناه نمادي بود از مسيح و بيانگر اين امر است كه حتي در حاليكه قرباني 
گناهان قوم خود را متحمل شده است ، خدا در درون او حقيقت را مي يافت، حتي 

هنگامي . در مورد قرباني سوختني كه خواسته او را به طور كامل برآورده مي ساخت
مقابل گناهان قوم خود حمل كرد ، اين عمل او اثباتي بود بر كه او سر خود را 

او بر حسب فيض جاي ما را گرفت، و هنگامي كه . پذيرش كامل وي از سوي خدا
ضربه داوري را پذيرفت نيت قلبي او و تحرك اراده او و قدرت روح او در حضور خدا 

كامل خود صحه به راستي كه او با مرگ خود بر روي صليب بر اطاعت . كامل بود
گذاشت، و نشان داد كه تنها انگيزه تسليم خود به مرگ همانا جالل دادن خدا بود، 

و سرانجام مي . كه حتي در اين راه امواج سهمگين داوري نتوانست جلودار او باشد
چرا . بينيم كه گوشت گوساله و پوشن و سرگينش بيرون از اردوگاه سوخته مي شد

 بايد مطرود و سوزانده مي شد تا حديكه آن را به گناهان كه آن قرباني گناه بود و
بنابراين قرباني نمونه اي كامل از مسيح بود ــ . هارون و پسرانش منتسب دانست

مسيحي كه رنج مي كشيد ، طرد شده از انسان، زيرا به خاطر فيض و محبتي كه 
اين مرحله . ردداشت به ناحق به خاطر گناهان ما رنج كشيد تا ما را نزد خدا بياو

پس از . كامل شد و هارون و پسرانش اكنون تحت ثمره و ارزش قرباني گناه بودند
  : قرباني گناه نوبت به قرباني سوختني مي رسد



و . و يك قوچ بگير و هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر قوچ بگذارند«
ه قطعه هايش ببر و قوچ را ب. قوچ را ذبح كرده خونش را بگير و گرداگرد مذبح بپاش

و تمام  قوچ را بر . و احشا و پاچه هايش را بشور و آنها را بر قطعه ها و سرش بنه
مذبح بسوزان ، زيرا براي خداوند قرباني است و عطر خوشبو و قرباني آتشين براي 

  ). 18 ــ 15آيات (» خداوند است

رباني درست به مانند قرباني گناه هارون و پسرانش دست خود را بر سر ق
يسوختني مي گذاشتند؛ اما اين بار به جاي اينكه گناهانشان را به قرباني انتقال دهند 
، خود را به قرباني انتقال مي دادند، بهتر آنست بگوييم كه با قوچي كه بايد كشته 

به عبارتي ديگر در عمل شبيه هم بودند اما تأثير متفاوتي . مي شد يكي مي شدند
، پس از اينكه دست بر آن مي گذاشتند گناه تقديم كنندگان بر قرباني گناه . داشتند

آن قرار مي گرفت، در حاليكه در قرباني سوختني هارون و پسرانش همان عمل را 
با اين تفاوت كه در آن از پذيرفته شدن قرباني اطمينان حاصل مي . انجام مي دادند

 شد اما در نمونه دوم جايگاه در نمونه اول گناهان به قرباني انتقال داده مي. نمودند
پس قوچ كشته مي شد و خون آن . شخص بر طبق ارزش قرباني تغيير مي يافت

اين پايان كار نبود، . و زندگيش به خدا تقديم مي شد . گرداگرد نذبح پاشيده مي شد
بلكه به قطعات بريده مي شد و احشا آن شسته مي شد تا اينكه نمونه اي بي عيبي 

اين براي خداوند قرباني ". و سپس بر مذبح سوزانيده مي شداز عيسي باشد 
در مورد قرباني . "سوختني است و عطر خوشبو و قرباني آتشين براي خداوند است

گناه گوشت گوساله و غيره خارج از اردوگاه بر روي آتش سوزانيده مي شد اما در 
ا تمام آن براي مورد قرباني سوختني تمام قوچ بر روي مذبح سوزانيده مي شد زير

قرباني سوختني نمونه كاملي از خود سپردگي مسيح به مرگ . خدا قابل پذيرش بود
است و كار او از اين نظر تحمل گناهان ما نيست بلكه مي توان آن را وقف كامل او 

بنابراين در حاليكه مسيح بر روي صليب بود توسط آتش . به اراده خدا بر شمرد
 گرفت ، به عبارتي او آتش قدوسيت داوري خدا را قدوسيت مورد آزمايش قرار

جستجو مي نمود و اين امر باعث مي شد كه او براي خدا عطري كامالً خوشبو 
از اين سبب پدر مرا دوست مي دارد كه من ان خود را مي نهم تا ". محسوب شود

ع گناه با توجه به اين بعد از موضوع او در موض). 17: 10يوحنا  ("آن  را باز مي يابم



.  قرار گرفت، و خدا جالل يافت ، البته نه توسط مخلوق و يا قدرتي با ذات گناه آلود
. و در آن موضع همه چيز بر حسب عدالت و محبت خدا همچون عطر خوشبويي بود

واژه . تفاوت دو قرباني را مي توان از واژه هايي كه در موردشان به كار رفته در يافت
ني به مانند واژه اي كه در مورد قرباني سوختني به كار سوزاندن در قرباني سوخت

اما نكته مهم در كتاب . رفته نيست، اما در مورد بخور همان واژه به كار رفته است
براي هارون و پسرانش به كار ) قرباني كناه(اين است كه ، آن )  متن كالم(مقدس 

 همه آنها تحت برده مي شد؛ و در نتيجه وقتي بر روي مذبح سوزانيده مي شد
قرباني گناه تمام گناهانشان را . پوشش آن قرار گرفتند زيرا كه آن كفايت مي كرد

شست ، و اكنون عطر خوشبوي قرباني و مقبول يافتن آن نزد خدا باعث شده كه 
مرگ مسيح بر روي صليب هر دوي اينها را براي . آنان در مقابل خداوند بايستند

زيرا اين قربانيها جنبه هاي گوناگون  قرباني خود را . ستايماندار به ارمغان آورده ا
  . به تصوير مي كشند

با توجه به شايستگي شخصي آنها قربانيها تا حدي نقش آماده سازي آنها را 
اگر بخواهيم به طور جامع سخن گوييم، بايد بگوييم كه اين قرباني ماهيت . دشت

، و نمايانگر جنبه  ديگري از )3يان مراجعه نماييد به الو(قرباني سالمتي را دارد 
مرگ مسيح است ــ نمايانگر ارزش آن براي ما ، كه ما را به خدا نزديك كرده و با 
او پيوند مي دهد ، نمايانگر پيوند با كاهن و پيوند با كليسايي كه توسط كار با ارزش 

 امر رابطه اما همانگونه كه از متن پيداست در اينجا اين. مسيح با آن آشنا مي شويم
  . خاصي با هارون و پسرانش دارد

پس قوچ دوم را بگير و هارون و پسرانش دستهاي خود را بر سر قوچ « 
و قوچ را دبح  كرده از خونش بگير و به نرمه گوش راست هارون و به نرمه . بگذارند

گوش پسرانش و به شست دست راست ايشان و به شست پاي راست ايشالن بگذار 
و از خوني كه بر مذبح است، و از روغن مسح . را گرداگرد مذبح بپاشو باقي خون 

گرفته آن را بر هارون و پسرانش و رخت وي و رخت پسرانش بپاش ، تا او و رختش 
پس پيه قوچ را و دنبه و پيهي كه . و پسرانش و رخت پسرانش با وي تقديس شوند

ر آنهاست و ساق راست را احشا را مي پوشاند و سفيدي جگر و دو گرده و پيهي كه ب



و يك گرده نان و يك قرص نان روغني . بگير زيرا كه قوچ ، قرباني تخصيص است
و يك رقيق از سبد نان فطير را كه به حضور خداوند است و اين همه را به دست 
هارون و به دست پسرانش بنه ، و آنها را براي هديه ي جنبانيدني به حضور خداوند 

 از دست ايشان گرفته براي قرباني سوختني بر مذبح بسوزان، تا و آنها را. بجنبان
و سينه قوچ . براي خداوند عطر خوشبو باشد، زيرا كه اين قرباني آتشين خداوند است

قرباني تخصيص را كه براي هارون است گرفته آن را براي هديه جنبانيدني به 
نيدني و ساق رفيعه را و سينه جنبا. و آن حصه تو مي باشد. حضور خداوند بجنبان 

كه از قوچ قرباني تخصيص هارون و پسرانش جنبانيده و بر داشته شد، تقديس 
و آن از آن هارون و پسرانش از جانب بني اسرائيل به فريضه ابدي خواهد . نماي

بود، زيرا كه هديه ي رفيعه است و هديه رفيعه از جانب بي اسرائيل از قربانيهاي 
و رخت مقدس هارون بعد از او ، از آن . وند خواهد بودسالمتي ايشان باي خدا

هفت روز ، آن كاهن كه . پسرانش خواهد بود، تا در آنها مسح و تخصيص شوند
جانشين او مي باشد از پسرانش و به خيمه اجتماع داخل شده، خدمت قدس را مي 

. پز كنو قوچ قرباني تخصيص را گرفته ، گوشتش را در قدس آب. كند، آنها را بپوشد
و هارون و پسرانش گوشت قوچ را با ناني كه در سبد است به در خيمه اجتماع 
بخورند و آناني كه براي تخصيص و تقديس خود بدين چيزها كفاره كرده شده اند 

و اگر چيزي از . آنها را بخورند ، ليكن شخص اجنبي نخورد زيرا كه مقدس است
 ، آن باقي را به آتش بسوزان ، و آن گوشت هديه تخصيص از نان تا صبح باقي ماند

همچنان به هارون و پسرانش عمل نما ، موافق . را نخورند ، زيرا كه مقدس است
  ). 35 ــ 19آيات (» آنچه به تو امر فرموده ام، هفت روز ايشان را تخصيص نما

در اينجا نيز به مانند دو قرباني پيشين ، دستان هارون و پسرانش بر سر قوچ 
در . ده قرار مي گيرند، و بدين وسيله در نظر خدا با قوچ يكي مي شوندتقديس ش

ابتدا، پس از اينكه قوچ كشته شد . اينجا دو عمل مجزا در مورد خون ديده مي شود
خون بر نرمه گوش راست هارون و پسرانش گذاشته مي شد و از سويي ديگر باقي 

 كفاره آنها را در بر مي بنابراين بهاي خون. خون گرداگرد مذبح پاشيده مي شد
گرفت ، زيرا خوني كه به جهت آنان به خدا تقديم شد، دين آنها را پرداخت به 

اين خون . نحويكه از اين پس از آن خود نبودند بلكه به بهايي خريداري شده بودند



بر قسمتهاي مختلف بدن آنها قرار مي گرفت تا نشاني باشد بر اين موضوع كه از 
ها بشنوند، تنها عمل كنند، و تنها سلوك نمايند براي خداوند ، زيرا اين پس بايد تن

در مورد ايمانداران عهد جديدي نيز . خدا آنها را با خوني پرانبها خريداري كرده بود
چنين است زيرا آنها نيز خريداري شده اند و از آن نجات دهنده هستند و از اسارت و 

شان شده است تا در كنار او كه براي آنها قدرت شيطان رها شده و اين افتخار نصيب
گوشها ، دستها ،و پاها همه بايد براي خدمت به او به . مرد و زنده شد زيست نمايند

حال دستور ديگري داده مي شود ، بايد از خون مذبح و روغن . كار گرفته مي شدند
و بنابراين توسط خون ). 21آيه (مسح بر خودشان و رختهايشان پاشيده مي شد 

و بسيار مهم است كه بگوييم غسل يلفتن در آب . عمل روح القدس جدا شده بودند
نشان تعميد روح القدس نيست بلكه مهر تأييد روح القدس بر پاشيده شدن خون بر 

اما پاك شدن ، ما را در نظر خدا تأييد . نياز اين بود كه از نو متولد شويم. آنان است
از اين روست كه همچو . ين كار را مي كندنمي كند بلكه خون مسيح است كه ا

برف سفيد مي شويم، روح، كه شهادتيست بر ارزش ريخته شدن خون او، بر ما مي 
خون مسيح و روح القدس مارا به . بدين سبب آنخون بر هارن نيز پاشيده شد. آيد

مسيح پيوند مي دهد، چرا كه مسيح به عنوان يك قرباني كامل مورد قبول خداست 
در حقيقت صليب و پنطيكاست با هم . ر و قدرت روح القدس نيز بر اوستو حضو

ثمره خون و اعطاي روح القدس در اينجا در حقيقتِ صليب و . پيوند يافته اند
پنطيكاست با هم پيوند يافته اند ــ و حد اقل مي توان گفت به طرز نمادين هم 

اين سه گام ما . ي شودثمره خون مسيح و هم عطاياي روح القدس در اينجا يافت م
در وهله اول غسل آب آمده است، . را به سوي جايگاه مسيحيت رهنمون مي سازد

لكن شما در جسم نيستيد، بلكه ". سپس طاهر شدن با خون و در آخر روح القدس 
در روح ، هر گاه روح  خدا در شما ساكن باشد و هر گاه روح مسيح را ندارد وي از 

  ). 9: 8روميان  ("آن او نيست 

 و يك گرده نان " قسمتهاي مختلف قوچ را پيش رو داريم ، 22پس در آيه 
در دستان هارون و پسرانش ...  و "و يك قرص نان روغني و يك رقيق از نان فطير

  را 2آيه ( قرص نان روغني . گذاشته مي شد تا هديه جنبانيدني به حضور خدا باشد
وم قرباني گوشت را در بر داشت زيرا مسيح را بيشتر مفه) 2مقايسه نماييد با الويان 



با انسانيت كامل او به تصوير مي كشيد يا بهتر است بگوييم كه تقدس زندگي او در 
پس . خود سپردگي وي به خدا بود، در تقديسي كامل او در انجام اراده و تجلي خدا
د ــ هنگامي كه همه اينها را به دست مي گيرند، دستانشان با مسيح پر مي شو

اكنون مي توان معناي واژه اي كه . مسيحي كه زندگي و مرگش در دستان خدا بود 
در اين باب تحت عنوان تقديس ترجه شده است را يافت كه همانگونه كه از بطن 

اين امر مفهوم روحاني تقديس . موضوع پيداست معناي آن پر كردن دست مي باشد
 خودمان به خدا است ، و به همين مفهوم كلي آن در سپردن. را به دست مي دهد

علت جان انسان به حال خود وا گذاشته مي شود تا به دنبال قدرتي باشد كه خود را 
با قوت هر چه بيشتر به خدمت خدا بسپارد و به راستي با داشتن چنين ديدگاهي ، 

كتاب مقدس راه بهتري . غالباً اين كار با عمل بي نظير سر سپردگي انجام مي شود
همانگونه كه در اين فصل نيز ديده شد، راه آن پر شدن از . مقابل ما قرار مي دهدرا 

مسيح است كه جانهاي ما را در دست خود دارد و ما را به سوي خود . مسيح است
بنابراين نيازي نداريم كه تالش كنيم ، گرچه اين . خوانده و تحت تسلط خود دارد

اوري نماييم ، به عبارتي به هر شكل و امر مستلزم اين است كه دايماً خود را د
زيرا مسيح مي خواهد و مشتاق است كه ما كامالً از آن او . حالتي جسم را نپذيريم

توسط ايمان در قلبمان ساكن خواهد شد ) مسيح(باشيم و اگر روح محزون نباشد او 
جلي به نحويكه در رفتار و سلوكمان مسيح مت. ؛ و تنها هدف زندگي ما او خواهد بود

اين همان تقديس الهي است ــ كه دستان پر هارون و پسرانش . خواهد شد
  . تصويري از آن محسوب مي شوند 

حال كه  آنچه در دستانشان است را در حضور خدا جنبانيدند ، موسي آنها را 
از دستشان گرفته به جهت قرباني سوختني بر مذبح سوزانيد زيرا اين قرباني آتشين 

اين موضوع بع ما مي آموزد كه چه چيزي در پرستش مورد قبول و . خداوند است
كار او نمايان ساختن مسيح است ــ . خداست و در نتيجه كار حقيقي كاهن چيست

مسيحي كه از آتش قدوسيت داوري گذر كرده است، و همانگونه كه گناه را بر 
 مي صليب كشيد، اين همان چيزي است كه همچو عطري خوشبو به حضور خدا باال

به راستي كه اين كار شراكت در مرگ فرزند خد ا است به عبارتي جانهاي ما . رود
توسط روح القدس ، ماهيت او و هم ماهيت مرگش را بر ما آشكار مي كند، و 



همچنين او را و كارش را همانگونه كه  مكشوف گرديد در برابر چشمان خدا آشكار 
و نام او متبارك باد .  نمود و او با گرفتنما با تقديم كردن شادي خواهيم. مي سازد 

. چراكه او ابتدا دست ما را پر ساخت و تنها اوست كه با شادي اين كار  را مي پذيرد
بنا براين كار ما به عنوان كاهن ، امتياز ما به عنوان پرستنده اين است كه براي 

رك خواهيم و از اين سبب به راحتي د. هميشه مسيح را در مقابل خدا جالل دهيم
نمود كه جسم در اين كار سهمي ندارد و اينكه پرستنش تنها به قوت روح ممكن 

  . خواهد بود

سرانجام اينكه ، اينها همه تعليم گوناگوني در مورد خوردن قسمتهاي قوچ 
موسي پس از اينكه سينه را به عنوان قرباني جنبانيدني در حضور خدا . تقيدس است

بنابراين خدا و مسيح به عنوان كاهن ). 26آيه (ست داشت جنبانيد سهم خود را در د
و كل كليسا كه هارون و پسرانش كه نما آن محسوب مي شوند همه يك قسمت را 

اين عمل مشاركت خدا ، مسيح و قوم او محسوب مي شد كه همه در . مي خورند
ما همچنين مي آموزيم كه تنها مسيح غذاي قوم خود . كفاره كامل نقش داشتند

قوم تحت بهاي قرباني  خور قرار مي گرفتند و در حاليكه تقديس مي شدند ، . است
قرباني در دو چيز منع شده است؛ ابتدا اينكه هيچ . مسيح قوت و غذاي آنها بود

بيگانه اي نبايد از غذاي كهانت بخورد و محدود مي شد به كساني كه براي 
وم اينكه گوشت تقديس بايد و د. تخصيص و تقديس خود بدين چيزها كفاره شدند

غذاي كاهن نيز بايد در مقابل مذبح خورده مي ). 34آيه (در همان روز خورده مي شد
در چنين حالتي اگر مسيح را  از مفهوم صليب جدا انگاريد ، نخواهيد توانست . شد

قرباني به خدا تقديم مي شد و توسط او نيز جالل مي يافت . بدن مسيح را بخوريد
  .  كه او به پايان رسانيد، غذاي ما است و با مشاركت با خدا خورده مي شودزيرا كاري

بايد هفت روز اين مراسم به انجام برسد و در روز هفتم نيز بايد مذبح تقديس 
اين كاهنان بايد تقديس كامل مي يافتند و مذبحي كه بايد ). 37 ــ 36آيات (شود 

 تقديس و جدا سازي هر دو بايد بر .در آنجا قرباني را مي گذراندند، تقديس شود
 .  طبق كامل بودن وسايل و خواسته هاي خداي قدوس بودند



  فصل بيست وهشتمفصل بيست وهشتم

  قرباني سوختنيقرباني سوختني
  4646 ــ  ــ 3838: : 2929خروج خروج 

پس از تقديس كاهنان ، احكامي در مورد قرباني سوختني پي در پيش رو 
صر تا عصر تقديم داريم، اين قرباني پي در پي است زيرا بايد از صبح تا صبح و از ع

در حقيقت اين يك قرباني روزانه جاوداني . مي شد، در تمام نسلهاي بني اسرائيل
. بود  

هفت روز براي مذبح كفاره كن و آن را مقدس ساز و مذبح قدس االقداس « 
و اين است قرباني هايي كه بر . هر كه مذبح را لمس كند مقدس باشد. خواهد بود

يك بره را در صبح ذبح كن و . ه يك ساله هر روز پيوستهدو بر: مذبح بايد گذرانيد
و ده يك از آرد نرم سرشته شده با ربع هين روغن . بره ديگر را در عصر ذبح نما

و بره . كوبيده ، و براي هديه ريختني ، يك ربع هين شراب براي هر بره خواهد بود
يه ريختني آن ديگر را در عصر ذبح كن و براي آن موافق هديه صبح و موافق هد

اين قرباني سوختني . بگذاران، تا عطر خوشبو و قرباني آتشين براي خداوند باشد
دايمي در نسلهاي شما نزد دروازه خيمه اجتماع خواهد بود، به حضور خداوند در 

و در آنجا با بني اسرائيل . جاييكه با شما مالقات مي كنم تا آنجا با تو سخن گويم
و خيمه اجتماع و مذبح را مقدس مي . الل من مقدس شوندمالقات مي كنم تا از ج

و در ميان بني . كنم و هارون و پسرانش را تقديس مي كنم تا براي من كهانت كنند
  ).46 ــ 38آيات (» اسرائيل ساكن شده، خداي ايشان مي باشم

در متن سه چيز را مشاهده خوواهيم نمود ، به عبارتي ديگر قرباني سوختني 
ش ، مكان مالقات قوم خدا و يهوه كه بين آنها ساكن است كه خداي آنها و ملرومات
  . مي شود

قرباني سوختني از دو بره يك ساله تشكيل شده بود كه يكي در صبح قرباني 
و هيچگاه نبايد وقفه اي در قرباني انجام مي شد . مي شد و ديگري در عصر



همانگونه كه در فصل قبل نيز ). 5: 3 و عزرا 10: 6 ، 3: 28مراجعه نماييد به اعداد (
شرح داده شد ، به عبارتي با توجه به اين ويژگي به عنوان نمادي از  عمل فديه 

كه در آن براي . مسيح ـــ معناي آن مي تواند  سرسپگردگي او در برابر مرگ باشد
جالل خدا گناهكار شد تا اطاعت كامل خود را ثابت نمايد و در اين راه حتي به خاطر 

بنابراين همه قرباني روي مذبح سوخته مي شد و همچو عطر . وم خود گناه شدق
و اين عطر خوشبو نشاني است بر اينكه ). 1الويان (خوشبو نزد خداوند باال مي رفت 
آري، خوشي بي حد خدا در مرگ عيسي فقط به . خداوند مرگ او را پذيرفته است

آن جهت كه اين قرباني جاوداني بود بنابراين از . خاطر اطاعت وي از اراده اش بود
خدا بنيادي قرار داد كه اسرائيل بتواند بر آن بايستد و با عطر خوش و رايحه آن 

و از اين رو بي شك اين جايگاه كه نمايانگر چارچوب معيار و . مورد قبول واقع شود
ني پذيرش محبوب است، نمونه اي است از مقام ايماندار زيرا همانگونه كه اين قربا

سوختني دايماً نزد خدا باال برده مي شد ، مسيح نيز كه مقبول خدا است براي 
بنابراين مي توانيم بگوييم ما نيز در . هميشه به جهت ما در مقابل چشمان خدا است

زيرا ما به سبب عطر خوش قرباني مسيح در حضور الهي . اين دنيا به مانند او هستيم
  . پذيرفته شده هستيم

ده يك از آرد نرم سرشته "اول : ي قرباني سوختني الزم است دو چيز برا
 اولي قرباني گوشت "يك ربع هين شراب" و دوم "شده با ربع هين روغن كوبيده
همانگونه كه در تقديس كاهنان اشاره شد قرباني . بود و دومي قرباني ريختني

. جالل خداگوشت نمادي است از وقف مسيح به زندگي ، وقف كامل خود به اراده و 
، تا اين )2مراجعه نماييد به الويان (آرد نرم سرشته شده با روغن در آميخته مي شد 

حقيقت پوشيده نمايان سازد كه مسيح انساني زاده روح القدس است تا كامل بودن 
زندگي او را بر روي زمين نشان دهد ــ اطاعت كامل او را در زندگي و اينكه قوت 

ي مي شد ، تا جسم خود را در جهت انجام اراده پدر خود  و روح او از اين بستر جار
بنابراين اسرائيل به مانند مسيح در حضور خدا ارزش داشت . اتمام كار او وقف نمايد

و مورد قبول خدا بود ــ همانگونه كه مسيح در مقابل خدا بود چه هنگامي كه 
حض او كه با گناه زندگيش را به طور كامل وقف كرده بود و چه در تجلي اطاعت م

شراب . شدن خود بر روي صليب آن را به تصوير كشيد، قرباني ريختني از شراب بود



 و از آنجاييكه در اينجا به "شراب خدا و انسان را شاد مي سازد"نماد شادي است ــ 
خدا تقديم مي شود در واقع از شادي خدا سخن مي گويد، شادي او به خطر قرباني 

اما اين قرباني از سوي قوم و توسط كاهن انجام مي . ستيي كه تقديم شده ا
و نيز در اين واقعه شراب بيانگر شراكت قوم در شادي خدا به خاطر كامل . پذيرفت

كنه دل خدا . بودن زندگي مسيح و سر سپردگي اش به مرگ فرزند يگانه خود است
از قلب او او ما را در جشن شاديهاي خود سريك مي كند و اين شادي . چنين است

از . جاري مي شود و ما را نيز پر مي ساز و در پرستش و تجليل او جلوه گر مي شود
اول  ("شراكت ما با پدر و پسرش عيسي مسيح است"اين جهت يوحنا مي گويد 

  ). 3: 1يوحنا 

موسي به سبب فيض خدا .  موضوع ديگر مكان مالقات خدا با قوم خود است
؛ )8: 12 و اعداد 22: 25خروج (حمت مالقات نمايد مي توانست يهوه را در كرسي ر

در اينجا بود كه قرباني . اما قوم نمي توانستند از درب خيمه اجتماع وارد آن شوند
سوختني بر روي مذبح برنجين تقديم مي شد و از اين رو در چارچوب آن قرباني 

ري اين مالقات در مكان ديگ. مكاني جهت مالقات قوم با خدا محسوب مي شد
امكان پذير نبود و اكنون نيز تنها مكان مالقات شخص گناهكار با خدا ، مسيح 

بسيار مهم است كه بر اين حقيقت واقف باشيم ــ مخصوصاٌ كساني كه نجات . است
نيافاه اند ــ اين حقيقت كه جز به واسطه مسيح نمي توانيم به مسيح نزديك شويم 

يوحنا  ("د پدر جز بوسيله من نمي آيدهيچكس نز. من راه و راستي و حيات هستم"
عالوه بر اين خوب نوجه نماييد كه نمي توان به خدا نزديك شد مگر در ). 6: 14

اين همان حقيقتي است كه قرباني سوختني از آن خبر . چارچوب قرباني شدن مسيح
اگر صليب و مسيح مصلوب را ناديده انگاريم ديگر با خدا رابطه اي . مي دهد

اشت و بايد بدانيم كه بين گناهكار و داور قدوس موانع بسياري است و نخواهيم د
اما هنگامي كه شخص گناهكار به . مطمئناً  مانعي بين گناهكار و خدا وجود دارد 

سوي عطر خوشبوي قرباني خدا كه مسيح توسط مرگش آن را كامل كرد، هدايت 
  . نمايدمي شود، خدا مي تواند با فيض و محبت خود او را مالقات 



. موضوع ديگر عواقب مالقات خدا با قوم  و ساكن شدن او ميان قوم است
خدا با جالل خود خيمه را تقديس مي كند ؛ او خيمه  اجتماع و مذبح را تقديس 
خواهد نمود و خمچنين هارون و پسرانش را تا در مقام كهانت او را خدمت 

. ا و همه را براي خود جدا نموداو به خاطر قرباني همه چيز ر). 44و43آيات (نمايند
خيمه ، مذبح و كاهنان همه تقديس شدند ــ كه نشان مي دهد كه همه آنها متعلق 

  كه در مورد خيمه به "ازجالل من"عبارت . به يهوه و به جهت خدمت او هستند
در تمام زمين فقط در آنجا يعني در قدس . كار رفته است بسيار قابل توجه است

. جالل او ، شيخينا كه نماد حضور او بود در ابري سفيد ظاهر مي شداقداس بود كه 
وقتي كه ظاهر مي شد خيمه را از هر چيز ديگري از چهره زميني جدا مي ساخت و 

اما گذشته از اينها جالل او در آنجا . آن را مكاني مقدس و جدا شده مي ساخت
 در پرتو اين حقيقت ، .معياري براي تمام چيزهايي كه در آنجا بود محسوب مي شد

مسأله مهم ديگر براي تمام كساني كه نزديك مي شدند و هر چه كه تقديم مي شد 
: از اين رو در رساله به روميان چنين مي خوانيم. ، شايستگي آن براي جالل خدا بود

حتي اگر ديني را كه نسبت به . "همه گناه كرده اند و از جالل خدا قاصر آمده اند"
ا نماييم و حتي بتوانيم در حضور پر جالل او بايستيم باز هم گناهكار و او داريم اد

خيمه خود بر روي زمين و در . هنوز مسأله فراتر از اين داستان است. مقصر هستيم
ميان قوم زميني خدا قرار داشت و چون جالل خدا خيمه را تقديس مي كند از سويي 

 زماني كه تمام زمين با جالل او پر مي جنبه نبوتي نيز پيدا مي كند ــ نبوت در باره
  . بنابراين وعده بسيار روشني است از وعده بركات سلطنت هزار ساله. شود

اين موضوع ما را به مسأله سوم رهنمون مي سازد يعني خدا در ميان قوم 
و ). 8: 25(اين همان هدفي است كه در برپايي مسكن اعالم شد . خود ساكن است

يان قوم ايجاد رابطه با آنها بود ، اينكه خدا را به عنوان خداي پايان هدف خدا در 
و در واقع . نجات دهنده بشناسند، كسي كه آنها را از زمين مصر رهايي بخشيده بود

بنابراين همانگونه كه پيشتر نيز . چارچوب سكونت در ميان قوم، نجات كامل بود
رخها ظاهر نشد اما از محتوي متن گفتيم خدا هرگز بر آدم، نوح ، ابراهيم و يا پاتريا

هنگامي كه بني اسرائيل . كالم پيداست كه از رابطه نزديكي با خدا بر خوردار بودند
در مصر بسر مي بردند خدا نمي توانست در ميان آنها ساكن شود و اين كار را نيز 



ند اما پس از اينكه آنها را از خانه اسارت بيرون آورد و از درياي سرخ گذرا. نكرد
عطر خوش قرباني كه نمادي از پذيرش قرباني . خواست تا در بين آنها ساكن شود

تا اجازه دهد كه نجات يافتگان او را . مسيح به خدا است، اين كار را ممكن ساخت
اما موضوع فراتر از ساكن شدن در مين آنهاست، راطه اي نيز در كار . احاطه نمايند

وجه داشته باشيد كه موضوع بر سر اسن ت. "من خداي آنها خواهم بود"هست، 
نيست كه آنها در مقابل خدا چه باشند گرچه با فيض خدا قوم او محسوب مي شدند 
، بلكه مسأله بر سر اين بود كه خدا براي آنها چه كسي است، آري او خداي آنها 
خواهد بود ــ كالمي سرشار از بركات وصف ناپذير ـ زيرا هنگامي كه خدا مي 

داي قوم خود باشد ، براي ايجاد ارتباط با آنها تدابيري مي انديشد، او آنها را خواهد خ
از برآورده ساختن نيازهايشان اطمينان مي بخشد، نياز به راهنمايي، حفاظت و يا 
حمايت و يا ياري رساندن ــ بله همه چيز براي آنها در چاچوب چگونگي خدا براي 

ركات اين رابطه اعجاب آور است كه نويسنده در پرتو چنين ب. آنها تضمين شده بود
 "خوشابحال آن قوم كه يهوه خداي ايشان است": مزمور چنين فرياد بر مي آورد

با اينحال همانگونه كه پي برده ايم اگر خدا در ميان آنها ساكن ). 15: 144مزمور (
بود و اين خواست دل او . شد فقط به خطر اين بود كه او را از طريق نجات بشناسند

در تعقيب اين هدف، خدا آنها را در مصر مالقات نمود، و با داوري بر فرعون و 
سرزمينش ، و مردمانش آنها را به نابودي كشانيد و با آغوشي باز و دستي افراشته 
آنها را بيرون آورد، آنها را نزد خود آورد و اكنون به آنها دستور مي دهد كه خيمه را 

در اين كه قوم با شادي و .  سعادت و شادي قوم خود بودشادي او در. بر پا كنند
هدف او اين بود ، گرچه قوم فقط اندكي از آن . خوشي  به گرد او جمع شوند

رابرآورده ساختند، اما هدفي بود كه گرچه انجام آن با تأخير همراه بود اما روزي به 
 اجتماع جمع مي هنگامي كه قوم در بيابان به دور خيمه. طور كامل تحقق مي يافت

هدف خدا در اين موضوع . شدند در واقع يك وضعيت ابدي را به تصوير مي كشيدند
و در سلطنت هزار ساله دوباره مورد تأييد قرار مي ). 12: 26الويان (تكرار مي شود 

اما اينها همه سايه هايي از بركات كاملي است كه ). 28 و 27: 37حزقيال ( گيرد 
ارك ديده است و اين بركات به خاطر اعمال آنها افزون تر خدا براي قوم خود تد

نمي شد و از اين سبب تا هنگامي كه به وضعيت ابدي نرسيم يعني كامل شدن در 



حتي اكنون نيز خدا بر زمين ساكن مي . حضور او اين هدف تحقق نخواهد يافت
شود، او توسط روح القدس در كليسا ساكن است و هر ايمانداري كه روح 

اما هنگامي كه تمام . زندخواندگي را مي يابد ، همانا هيكل روح القدس خواهد بودفر
اهداف خدا در مسيح به كمال مي رسد، نجات يافتگان عهد جديد به عنوان اورشليم 

  ). 21مكاشفه (جديد، خيمه ابدي و مكان سكونت خدا شكل خواهند گرفت 

   كيست كه سخن گويد از آن نور"

جالل بره و تأللو حضوركجا ساكن مي شود   

  خواهند بود در آنجا خدا و بره ، نور و معبد

  و لشكريان تابان پرده از راز خواهند برداشت

  "تا به ابد



  فصل بيست ونهمفصل بيست ونهم

  مذبح بخور مذبح بخور 
  1010 ــ  ــ 11: : 3030خروج خروج 

درفراميني كه به موسي داده مي شود محل قرار گرفتن بسيار مفيد و آموزنده 
ز در سايه تجلي حضور خدا چيده شده است ــ و  همه ي27تا پايان خروج . است

در آنجا مسأله اصلي نزديك شدن به خدا . گاهي آنها نمادي از حضور خدا نام گرفتند
بود؛ و به همين علت موضوع بعدي مالقات و تقديس كاهنان است و كاهنان تنها 

 آنكه به اما پيش از. كساني بودند كه از امتياز وارد شدن به مسكن برخوردار بودند
به اين . موضوع بعدي بپردازيم ، تشريح قرباني جاوداني سوختني را پيش رو داريم

ترتيب كه همانگونه كه در فصل پيش هم گفتيم قوم به خاطر عطر خوشبوي قرباني 
در مقابل خدا قرار مي گرفتند و خدا خود نيز در ميان آنها ساكن بود و با جالل خود 

زيرا همه نمي توانستند . همه را براي خود جدا مي كردخيمه را تقديس مي نمود و 
به عبارتي ديگر پرستش و . به او نزديك شوند و حضور براي همه قابل دسترس نبود

بنابراين همه چيز مهيا بود و ما . حضور خدا بدون عطر خوشبوي قرباني ممكن نبود
ه عبارت ديگر نمادهاي نزديك شدن به خدا را مورد بررسي قرار خواهيم داد ــ ب

ظروف مقدسي كه در داخل شدن به حضور خدا به كار گرفته مي شد، و اوا از همه 
  .مذبح طاليي يا مذبح بخور بود

طولش . آن را از چوب شطيم بساز. و مذبحي براي سوزانيدن بخور بساز« 
ذراعي باشد و عرضش ذراعي يعني مربع باشد و بلنديش دو ذراع و شاخهايش از 

سطحش و جانبهايش به هر طرف و .  و آن را به طالي خالص بپوشان.خودش باشد
و دو حلقه زرين برايش در زير تاجش . شاخهايش را و تاجي از طال گرداگردش بساز

بساز، بر دو گوشه اش بر هر دو طرفش آنها را بساز و آنها خانه ها باشد براي عصاها 
و . شطيم بساز و آنها را به طال بپوشانو عصاها را از چوب . ، تا آنها را بدانها بردارند

آن را پيش حجابي  كه روبروي تابوت شهادت است در قابل كرسي رحمت كه بر 
و هر بامداد هارون بخور . زبر شهادت است در جاييكه با تو مالقات مي كنم ، بگذار



و در عصر چون . معطر براي آن بسوزاند وقتي كه چراغها را مي آرايد آن را بسوزاند
هارون چراغها را روشن مي كند آن را بسوزاند تا بخور دايمي به حضور خداوند در 

هيچ بخور غريب و قرباني سوختني و هديه اي بر آن مگذرانيد و . نسلهاي شما باشد
و هارون سالي يك مرتبه بر شاخهايش كفاره كند، به . هديه ريختني بر آن مريزيد 

 سالي يك مرتبه بر آن كفاره كند در نسلهاي خون قرباني گناه كه براي كفاره است،
  ). 10 ــ 1آيات (» شما، زيرا كه آن براي خداوند قدس االقداس است

ساخته شده ...  مذبح از دو ماده با ويژگيهاي تابوت عهد ، ميز نان تقدمه و 
پس مذبح جداي از موارد كاربرد آن ). 5 ــ 1آيات (بود ــ يعني چوب شطيم و طال 

ز شخص مسيح بود، مسيح خدا و مسيح انسان يا خدايي كه در جسم تصويري ا
در مورد مذبح مهم است كه بگوييم همانگونه كه متن به ما مي . ظاهر شده بود

آموزد دسترسي به خدا ممكن نيست مگر توسط مسيح و به راستي كه او بنيادي 
. ش نماييماست كه هم مي توانيم توسط آن به خدا نزديك شويم و هم او را پرست

كاهن يا پرستنده چيزي جز طال بر مذبح نمي ديد، و خدا نيز تنها طال را مي ديد كه 
به خاطر سپردن اين موضوع به ما جسارت مي بخشد . شايسته او بود، برازنده ذات او

و به راستي كه اين رحمتي عظيم است كه مسيح هم در . كه در حضور او زانو زنيم
ارد و هم در مقابل چشمان پرستنده ــ اينكه او همچنانكه مقابل چشمان خدا قرار د

معياري جهت مقبول يافتن قوم نزد خدا هستند، از سويي ديگر مكاني است براي 
  . مالقات خدا و قوم خود

مذبح بايد مقابل حجاب كه كنار . در آيه ششم موقعيت مذبح ذكر شده است
ن ساختيم كه مذبح برنجين پيش تر خاطر نشا. تابوت شهادت بود قرار مي گرفت

خارج از قدس و در صحن خيمه بود و هر كس كه از اردوگاه وارد صحن مي شد 
مي توان چنين دريافت پيش از اينكه شخص . اولين چيزي كه مي ديد مذبح بود

مذبح بخور داخل خيمه و در مسكن . اجزاه ورود بيابد بايد مسأله گناه را حل نمايد
اهن نمي توانست وارد آن مكان شود، در واقع بين آنها مقدس بود و هيچكس جز ك

لگن قرار داشت، اما اين موضوع تا كنون بيان نشده بود زيرا ارزش قرباني بر مذبح 
. برنجين به طور نمادين به يكباره تبديل به ارزش قرباني بر مذبح طاليي مي شود



عدالت خدا را كفاف مذبح برنجين مسئوليت انسان را آزمايش مي كرد و قرباني نيز 
مي دادو از اين رو خدا مي توانست ايماندار را با حضور خود آشنا كرده و او را از 
امتياز يك كاهن برخوردار سازد و در نتيجه شخص مي توانست از طريق كاهن به 

هرگاه كه دين شخص نسبت به مذبح برنجين پرداخت مي شد، . مذبح نزديك شود
.  مانع نزديك شدن پرستنده به مذبح طاليي شودديگر هيچ چيزي نمي توانست

خوني . اين موضوع در رساله به عبرانيان به چشم مي خورد. شايستگي او كامل بود
كه بر صليب ريخته شد به انسان جسارت داخل شدن به قدس االقداس را مي دهد 

ح وجود بنابراين ارتباط بسيار نزديكي بين دو مذب). 10مراجعه نماييد به عبرانيان (
  . دارد

هارون بايد هر صبح و عصر كه . حال مي توان به موارد كاربرد مذبح پرداخت
مواد ). 8 ــ 7آيات (چراغدانها را مي آراست، بر روي مذبح بخور معطر مي سوزاند 

. در آنجا عطريت ناميده شده است.  ذكر شده است34تشكيل دهنده بخور در آيه 
پس تأثير آتش بود كه  عطر . بح سوزانيده مي شدتوجه نماييد كه بخور بر روي مذ

خوشبوي آن را پراكنده مي ساخت و بدين منظور از آتش مذبح استفاده مي شد 
بنابراين همان آتشي كه قرباني را مي ). 13 و 12: 16مراجعه نماييد به الويان (

. هدسوزانيد عطر بخور را نيز پراكنده مي ساخت و اين اهميت موضوع را نشان مي د
آتش نمونه اي از عدالت فرو رونده خدا است ، نمونه اي از قدوسيت او در داوري و 

اما تنها . خداند عيسي از هنگامي كه بر صليب كشيده شد از اين مرحله گذر كرد
. تأثير آتش قدوسيت در او اين بود كه ابري از عطر خوشبو را در فضا پراكنده سازد

ي از عطر مسيح براي خدا و نظر به اينكه آن بخور بخور نمادي از اين است ــ نماد
اگر . ، عطر مسيح نيز تا به ابد در مقابل تخت خدا پراكنده است)8آيه (هميشگي بود 

تأثير مسيح در عطر قرباني را مد نظر قرار دهيم بايد گفت كه بخور نشانگر مقبول 
هارون با بخور وارد . اين دو موضوع در روز كفاره از هم متمايز بودند. يافتن او است

هارون پيش از اينكه خون را گرداگرد تخت رحمت بپاشد با . قدس االقداس مي شد
بخور وارد قدس االقداس مي شد و مسيح نيز با خون خود وارد شد اما به راستي كه 

 . وجود خود او علت ارزش وصف ناپذير خونش است



مي تواند باشد؟ در اما سئوال در اينجاست كه مفهوم اين عمل هارون چه 
وهله اول بيد گفت كه هارون نمونه مسيح است، كه در مسكن مقدس در مقابل 

بنابراين او به هنگام سوزاندن بخور تصويريست از شفاعت . مسيح قرار گرفته است
به خاطر بسپاريم كه هارون تنها با سوزاندن قرباني بر مذبح برنجين . دايمي مسيح

عالوه بر اين بخوري كه بر آتش مقدس مي سوزاند . مي توانست وارد مسكن شود
پس اين موضوع به ما مي آموزد كه شفاعت مسيح . براي هميشه مقبول خداوند بود

به خاطر تأثير خود او و كاري كه انجام داده است نزد خدا باال مي رود و مورد قبول 
به ابد زنده است و از آنجاييكه اين بخور هميشگي است، او نيز تا . او واقع مي شود

تا براي ما شفاعت نمايد؛ و در اين رويداد او اين قدرت را دارد كه قوم خود را كامالً 
و اين موضوع بع قومي كه بي ثباتيها ، مشكالت و . نجات بخشد  حتي تا پايان سفر

موضوع . تجربيات آنها را در مسير بيابان احاطه كرده بود تسلي عظيمي مي بخشيد
، هارون هارون در مقابل مذبح تصويريست از ايماندار، چرا كه دوم اينست كه

با توجه به سوزانيدن بخور كه نماديست از . ايمانداران ، كاهن ناميده شده اند
اول اينكه، باري ديگر در مي يابيم . پرستش ، اين تصوير بسيار آموزنده و مفيد است

مقابل مذبح طاليي است كه در ) يا ايماندار كه هارون نمادي از اوست(كه هارون 
چراكه فقط به خاطر وجود . عطر خوشبوي قرباني سوختني از آن پراكنده مي شود

و . و اين خود بسيار حائز اهميت است. اين قرباني است كه مي توان وارد مسكن شد
اين مسأله به ما مي آموزد تا هنگامي كه ندانيم چه چيزي به حضور خدا بياوريم تا 

ح مورد قبول او واقع شود در نظر خدا پرستش محسوب نمي شود ــ نه به مانند مسي
تنها بر اين مسأله واقف باشيم كه گناهان ما زدوده شده است بلكه بدانيم ما نيز به 

دوم اينكه ، . مانند مسيح مقبول خدا هستيم، با همان عطر بسيار خوشبوي مسيح
بدون هيچ تغييري ــ نه اين مسيح است كه در پرستش به خدا تقديم مي شود، 

اما آنچه دل خدا را خشنود مي سازد خود مسيح است، . احساسات ما ، نه افكار ما
مسيحي كه خدا را بر روي زمين جالل داد و كاري را كه خدا به او سپرده بود به 

سوم اينكه مي توان چنين برداشت كرد كه ماهيت هر پرستش اتحاد با . اتمام رسانيد
زيرا هنگامي كه به مدد روح . ست و در كاري كه او انجام داده استخدا در مسيح ا

القدس پرستش مي كنيم و خود را به خدا تقديم مي نماييم ، و خدا شاد را شادان 



مي سازيم ، ما نيز از تقديم كردن خود شادمان مي گرديم و به همين سبب افكار، 
پس پرستش . تحاد مي يابداحساسات و محبت ما با افكار ، احساسات و محبت خدا ا

و كار ما بر مذبح اين است ،تقديم . ــ تجليل ذات متعال ــ نتيجه يك عمل است
جاوداني شايستگيهاي عيسي مسيح؛ و اگر در آنجا شفاعت مي نماييم ، شفاعت ما 

آمين ، ": از اين روست كه مسيح چنين مي گويد. نيز بر مبناي ارزش مسيح است
كه هر آنچه از پدر به اسم من طلب كنيد به شما عطا خواهد آمين به شما مي گويم 

  ). 23: 16يوحنا  ("شد

. همانگونه كه خواهيم ديد ، بين بخور و چراغدانها  ارتباطي زديك وجود دارد
همانگونه كه به . به هارون گفته شد هر صبح و عصركه چراغدانها را ، بخور بسوزاند

. ها تجلي قدرت خدا در روح القدس هستندهنگام شرح شمعدانها ذكر شد، چراغدان
اين موضوع در كامليت او كه نور جهان بود ديده شد و هم در كليسا و هم در 

اما نكته در اينجاست كه كاهن اين نور را با دقت خود . ايماندار نيز ديده مي شود
تجلي خدا در . هارون چراغها را مي آراست و اكنون نيز چنين است. تأمين مي نمود

قدرت روح القدس تا به ابد به كهانت مسيح بستگي دارد؛ و سوزانيدن بخور ــ 
در . شفاعت يا پرستش ــ  براي هميشه بسته به آشكار شدن روح القدس است

حقيقت اين سه چيز به هم پيوسته هستند، مراقبت كهانتي مسيح، تجلي خدا در 
 همچو نور نور در جهان به عبارت ديگر اگر ايمانداران. قدرت روح، و پرستش قوم

ندرخشند، نخواهند توانست بخور را بر مذبح زرين بسوزانند و آنها را براي پرستش 
سلوك و پرستش از هم جدا نيستند، زيرا اگر ايماندار در طي زندگي . نخواهند داشت

در حضور خدا نباشد هنگامي كه خداوند عيسي بر پشت خوان مرگ خود را اعالن 
يا، اگر . د يافت كه چه چيزي بايد اين سوي حجاب پاره شده باشدمي كند در نخواه

جنبه ديگر آن را در نظر بگيريم به ياري تجلي خدا در قدرت روح، نخواهيم توانست 
  . از همين روست كه به هنگام سوزاندن بخور چراغها آراسته مي شوند. او را بپرستيم

 نيز به 1: 10، كه الويان سپس در مورد استفاده از مذبح هشدار داده مي شود
اول . سوزاندن سه چيز بر روي اين مذبح ممنوع بود. همين موضوع ارتباط مي يابد

بخوري كه تقديم مي شد بايد با دستور . اينكه نبايد بخور غريبي بر آن سوزانيده شود



اگر اين موضوع را به . الهي ساخته مي شد و چيز ديگري براي خدا قابل قبول نبود
ت الفظي تفسير نماييم، پس چه تصور تاريكي در دنياي مسيحيت در اين طور تح

تقليد شرم آوري نيز شده ) تركيب عطريات(از اين تركيب مقدس ! باره ديده مي شود
و حتي در پرستشهاي كليسا كساني كه به ظاهر كشيش هستند از آن ) 38آيه (است 

اما . ملي شنيع مي دانستندحتي يهوديان اين را ع. براي پرستش استفاده مي كنند
مطمئناً اين امر دال ! مسيحيان به خود جرأت مي دهند اينگونه از آن استفاده كنند

اگر آن را همچون نمادي متصور  شويم ، . بر فساد مسيحيت و قدرت شيطان است
هر چيزي كه . در پرستش چيزي جز عطر خوش مسيح مقبول خدا نخواهد افتاد

در .  است و نمي توان آن را بر مذبح تقديم نمود"غريب"د جداي از مسيح تقديم شو
وهله دوم، قرباني سوختني، نه قرباني گوشت و نه قرباني ريختني نبايد بر اين مذبح 

انجام اين كار به منزله اشتباه در كاربرد مذبح طاليي و برنجين است و . تقديم شود
اكنون نيز . موشي بسپاريمنتيجه آن مي شود بايد مقام كهانت خود را به دست فرا

همان اشتباه تكرار مي شود، هنگامي كه براي پرستش جمع مي شويم، خود را بر 
اين همان اشتباهي اسن كه . صليب مي بينيم نه در مقابل پرده پاره شده حجاب

و در نتيجه هيچگاه شادي آمدن به حضور خدا . بسياري ناآگاهانه مرتكب مي شوند
 را نخواهند چشيد و از اين رو نخواهند توانست به مقام كه ثمره كار مسيح است
و در آخر اينكه كالم خدا در الويان استفاده از آتش غريب . كهانت خود دست يازند

بر مذبح بايد آتش خدا قرار مي گرفت ــ آتشي كه از آسمان در .  را منع كرده است
اگر اين مفهوم . يي ديگرو نه از جا) 24: 9الويان (مقابل خداوند برافروخته مي شد 

را در مورد ايمانداران به كار گيريم چنين خواهيم آموخت كه آنها فقط توسط روح 
به هر حال شور و احساسات انساني نيز به هنگام . خدا مي توانند خدا را بپرستند

و بنا .  ناميده شده است"غريب"پرستش شكل خواهد گرفت، اما در اينجا آن آتش 
د كه كاهنان از نوشيدن شراب به هنگام ورود به خيمه منع شده به همين علت بو

آتش نيز بايد به ). 15 ــ 13: 2اعمال (تأثير شراب تأثير روح القدس است . بودند
مانند بخور الهي باشد و بر مذبح طاليي مورد قبول خدا واقع شود ــ آنچه مسيحيان 

ام پرستش قلب خود را بسپارند امروزه بايد به خوبي انجام دهند اين است كه به هنگ



آنها . و با تالش انساني ، با آه كشيدن و فرياد زدن سعي نكنند كه خدا را بپرستند
  ! بايد بياموزند كه خدا از تمام اينها منزجر است

بايد هر سال يكبار بر شاخهاي مذبح با خون قرباني گناه عمل كفاره انجام 
علت اين امر ناكامل .  نيز يافت مي شود16 اين رويداد در الويان). 10آيه (مي شد 

جايگاه واقعي كاهن مقابل مذبح طاليي بود و او با بودن در آنجا . بودن كهانت بود
؛ و از )7: 4مقايسه شود با الويان (محل نزديك شدن  به خدا را آلوده مي ساخت 

 نيز بسيار تضاد نمادين آنها. همين رو نياز بود كه دايماً در آنجا خون ماليده شود
مسيح با يك قرباني . اكنون يك قرباني براي هميشه كافي خواهد بود. آموزنده است

تمام كساني كه تقديس شده بودند را تا به ابد كامل گردانيد و در نتيجه آنها بدون 
  . ناپاكي از حضور ابدي او حتي در قدس االقداس بهره مند خواهند گرديد

در . در بيابان تدبيري انديشيده شده استسرانجام اينكه براي حمل مذبح 
اين قسمت به حلقه ها و عصاها نيز اشاره شده است كه به مانند مذبح  داراي همان 

اول :  دو نوع پوشش داشتند 11: 4اما در اعداد . جنس هستند و نيازي به شرح ندارند
ي آبي ــ كه نماد آسمان است ــ داراي. جامه الجوردي و سپس پوشش پوست خز

ذات آسماني و بر خاسته از شفاعت كاهن است و چون به مقام كهانت مربوط مي 
پس از آن . زيرا تنها چشمان خدا قادر به ديدن آن بود. شود پوشيده شده است

پوشش پوست خز قرار دارد كه نشان مي دهد عيسي توسط مراقبت الهي خود را از 
 زيرا قرار بر اي ن بود كه از اين پوشش بيرون قرار داشت. شرير مصون نگاه داشت

و پيام كالم الهي اين است . بيابان عبور داده شود ، جاييكه شرير در آنجا بسيار بود
كه اگر قرار بود ذات آسماني حفظ شود بايد بي وقفه از آن مراقبت به عمل مي آمد، 

 هر دم و مراقبت بي وقفه از ما ــ توسط كالم ــ تا ما را از آلودگي و ناپاكي يي كه
 . در كمين ماست حفظ نمايد
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هنگامي كه در باره پايه هاي نقره كه در زير تخته هاي خيمه بودند سخن 
در نگاه اول ، مقدمه موضوع در اينجا بسيار عجيب . گفتيم به فديه نيز اشاره كرديم

 ديگر است و آن  تصوير كامل به نظر مي رسد؛ اما حقيقت اين است كه ، اين نشاني
كاهنان برگزيده و تقديس گرديدند، مذبح زرين و نحوه خدمت . شده روح خدا است

بر روي آن، نيز توصيف شد؛ اما پيش از اينكه هارون بتواند نزديك شود و بخور 
. بسوزاند، بايد قومي نجات يافته وجود مي داشت كه هارون براي آنها خدمت كند

از اين .  كار كهانت اين است كه آنها براي ديگران انتخاب شده اندزيرا ذات واقعي
رو به محض اينكه مذبح زرين بر قوم شرح داده شد، قوم توسط عمل فديه با خيمه 

. بنابراين تمام جزئيات در نظم و ترتيب الهي قرار دارد. يكي شدند   

ائيل را و قتي كه شماره بني اسر": و خداوند به موسي خطاب كرده، گفت« 
بر حسب شمرده شان ايشان مي گيري، آنگاه آن هر كس فديه جان خود را به 
خداوند دهد، هنگامي كه ايشان را مي شماري، مبادا در حين شمردن ايشان وبايي 

هر كه به سوي شرمده شدگان مي گذرد، اين را بدهد يعني . در ايشان حادث شود
ست قيراط است، و يا نيم مثقال نيم مثقال موافق مثقال قدس كه يك مثقال بي

هر كس از بيست ساله باالتر كه به سوي شمرده شدگان بگذرد . هديه خداوند است
دولتمند از نيم مثقال زياده ندهد، و فقير كمتر ندهد، هنگامي . هديه خداوند را بدهد

و نقد كفاره را از بني . كه هديه اي براي كفاره جانهاي خود به خداوند مي دهند
ائيل گرفته آن را براي خدمت خيمه اجتماع بده تا براي بني اسرائيل يادگاري به اسر

). 16 ــ 11آيات ( » "حضور خداوند باشد و بجهت جانهاي ايشان كفاره كند  

در اولين آيه اين فرامين دو چيز ديده مي شود ، اينكه فديه بايد در چه 
 سرشماري بني "سبت آن منا. مناسبتهايي پرداخت شود ، و هدف از آن چه بود



هنگامي كه آنان شمارش مي شوند هر مرد شخصاً در مقابل خدا .  است"اسرائيل
قرار مي گرفت؛ و اين همان لحظه ارزشمندي بود كه وضعيتشان و همچنين نياز 

تا هنگامي كه مسأله گناه حل نشده بود، خدا به . آنها به نجات  يادآوري مي شد
 ، بايد به خاطر قدوسيت كامل ذات خود آنها را نسبت هنگام نزديك شدن به انسان
و به همين سبب چنين تدبير ارزشمندي انديشيده . به گناهانشان آگاه مي ساخت

اينكه . مفهوم نمادين آن را مي توان به راحتي در هر صفحه از كالم خدا يافت. بود
مبادا "است كه هدف اين . تمام انسانها براي نجات جانهايشان نياز به فديه دارند

زيرا همانگونه كه بيان شد اگر خدا بخواهد به گناهان . "وبايي در ايشان حادث شود
. گناهكار توجه نمايد بايد او را داوري كند ، مگر اينكه تحت پوشش خون در آيد

پادشاه كه از قدرت . تصوير زيبايي از اين  موضوع در سلطنت داود يافت مي شود
ه بود، وسوسه شد تا قوم را سرشماري نمايد پس به يوآب لشكريان خود مغرور گشت

، اما او فرمان خدا را مبني بر پرداخت فديه "برو و اسرائيل و يهودا را بشمار": گفت 
خداوند وبا بر اسرائيل از آن صبح تا وقت معين فرستاد و "جانها ناديده انگاشت، پس 

اما بسيار جالب ). 24م سموئيل دو ("هفتاد هزار نفر از قوم از دان بئرشبع  مردند
توجه است كه داود بالفاصله پس از شمارش قوم به گناه خود اعتراف نمود، گرچه 
خدا با محبت و فيض خود با او رفتار نمود، و به نوع مجازات را منوط به خواسته خود 

هر . بايد خوسته خدا برآورده مي شد. او كرد، اما در عدالت، داوري اجتناب ناپذير بود
يك از افراد قوم بايد در برابر داوري او جوابگو بودند، و اين امر نيز بايد با پرداخت 
. فديه اقرار مي شد  

: 38مراجعه نماييد به خروج (در مجموع نيم مثقال نقره بايد پرداخت مي شد 
، پس از مثقالي كه جهت مسكن پرداخت مي شد كه همانگونه كه گفته )28 ــ 25

 ده عدد مسئوليتي است كه انسان در قبال خدا دارد و بايد آن را .شد ده گرا بود
حال بايد گفت كه نقره نماد خون مسيح است ــ به عبارت ديگر همان . انجام دهد
خريده شده ايد از ": پطرس نيز به اين موضوع اشاره مي كند، او مي گويد. نقره فديه

ي مثل نقره و طال ، بلكه به سيرت باطلي كه پدران خود يافته ايد نه چيزهاي فان
: 1اول پطرس  ("خون گرانبها چون خون برّه بي عيب و بي داغ يعني خون مسيح

.  مي بينيد كه او از طال نيز سخن مي گويد و هدفي را دنبال مي كند). 19 و 18



تنها در يك واقعه قوم بايد به جاي نقره طال مي پرداختند و آن هم به هنگام نجات 
بنابراين پطرس اين دو را در . قوم از يك جنگ بسيار مهيب و دشوارو يا حفاظت 

خداوندمان عيسي از فديه كردن زندگي . كنار يكديگر با خون مسيح مقايسه مي كند
بنابراين نيم مثقال نقره تصوير كاملي است از خون مسيح؛ و از . خود سخن مي گويد

ر است مسئوليت ما را به اين رو مي آموزيم كه فقط اين خون پر بهاست كه قاد
تنها در . عنوان گناهكار نسبت به خدا ادا نمايد، و به جهت جانهاي ما فديه باشد

اين يك حقيقت . مسيح است كه ما نجات داريم، در خون او راه ديگري وجود ندارد
. آشنايي براي ماست، آنقدر آشناست كه براي ما تبديل به يك واژه عادي شده است

بودن با اين واژه به بهاي از دست دادن مفهوم آن تمام نمي شود؟ عالوه اما آيا آشنا 
بر اين، اين امر بر خالف اين حقيقت است كه تمام حيله گريها و بدخواهي هاي 

به همين سبب است كه حتي بسياري از معليمن مسيحي . شيطان هدفمند هستند
. خود گرفتار آمده اندمدعي اين موضوع را نپذيرفته اند و يا در گمانه زني هاي 

اما اين موضوع . بنابراين الزم است مكرراً با ميل و اشتياق وافر اين فديه اعالم شود
هيچگاه درك نخواهد شد تا هنگامي كه درك نشود كه انسان چه در ذات و چه در 

و اينكه او گمشده است و گناهكار و مجرم است و خود . عمل نيازمند به نجات است
د را نجات بخشد و همانگونه كه نويسنده مزمور مي گويد هيچيك از نمي تواند خو

اگر . آنها نمي تواند برادر خود را نجات بخشد و نه مي تواند به جهت فديه او بپردازد
پيش از هر چيز اين مسأله پذيرفته شود، پس مي توان پي برد كه كفاره اي به 

 بدون ريخته شدن خون جهت جان انسان نيست مگر خون پر بهاي مسيح، اينكه
بخششي هم نخواهد بود و اينكه تنها به واسطه خون عيسي مسيح فرزند خداست 
. كه تمام گناهان پاك مي شود  

موضوع قابل توجه ديگر اين است كه هر مرد چه فقير و چه غني در نظر 
. )15آيه  ("دولتمند زياده ندهد و فقير كمتر ندهد". خدا از يك ارزش برخوردار بودند

.  هنگامي كه صحبت از گناه به ميان مي آيد فقير و غني در نظر خدا يكسان هستند
ممكن است برخي گناهان . "همه گناه كرده اند و از جالل خدا قاصر آمده اند"

آشكاري داشته باشند ولي همانگونه كه پيشتر هم گفتيم در نظر خدا همه گناه كارند 
سان بد سرشت ، چه دولتمند چه فقير و چه و محكوم، چه انسان با وجدان و چه ان



. ثروت ، مقام دارايي و يا حتي اخالق خوب هيچكدام براي خدا كفايت نمي كند
همه گناه كرده اند ، زيرا كسي نيست كه به خاطر عدالت مرده باشد، هيچ كس و 

اما مسأله . همه به يك اندازه به نجاتي كه تنها در خون عيسي مسيح است نياز دارند
 ــ 1روميان (اينجاست، دل انسان عصيان ورزيده است، گرچه اين حقيقت خداست 

3  .(  

پس اين به اين حقيقت مي رسيم كه هر انساني بايد خود فديه اش را 
با توجه به اين موضوع . آنها براي هر مرد فديه جانش را مي پرداختند. بپردازد

ني بايد نسبت به فديه يا نجات دولتمند نمي توانست به جاي فقير بدهد، و هر انسا
تا هنگامي كه مبلغ فديه كه . خود يك رابطه مجزا و فردي با خدا برقرار مي كرد

نماد آن پايه هاي نقره بودند شمارش نمي شد، آن شخص نجات يافته تلقي نمي 
هر شخص بايد در خون مسيح سهمي داشته باشد و اگر . اكنون نيز چنين است. شد

دعاهاي ديگران باعث نجات شخص نمي شود مگر . جات يابدنه نمي توانست ن
اينكه فيض خدا او را در بر گرفته و ذهن او نسبت به اين حقيقت كه مسيح تنها 

اين گناه من است ، من مجرم هستم و بايد پاك . نجات دهنده اوست روشن شود
گيرم ، شوم، به همين سبب تا هنگامي به خاطر خودم زير خون پربهاي مسيح قرار ن

بگذاريد كه خوانند گرامي خود اين . در معرض داوري خداي قدوس خواهم بود
موضوع را بسنجد ، بگذاريد صادقانه در حضور خدا خود را بسنجد، و بگذاريد تا 
هنگامي كه از شايستگي خود اطمينان نيافته از ارزيابي خود دست نكشد، شايستگي 

اين معامله شخصي با خداست، و يك .  توسط ايمان  به كفايت خون پر بهاي مسيح
و بدينسان است كه مي توان نجت توسط خون .  منفعت شخصي از خون مسيح 

.   مسيح را شناخت و از آن   بهره مند شد  

آيه (آخرين مسأله اي كه ذكر شده است موارد استفاده صحيح فديه است 
قت همانگونه كه در حقي. از فديه او جهت خدمت به خيمه استفاده مي شود). 16

قبالً از آن براي ساخت پايه نقره اي كه بنياد مسكن را تشكيل مي دادند استفاده 
مي شد  خانه خدا بر بنياد نجات بنا نهاده شده بود، و از اين رو قوم نجات يافته با 
آن يكي مي شدند ــ بهايي  كه پرداخت مي شد نمادي از هر يك از افراد قوم بود، 



 تا براي بني "هدف اين بود كه . مادي از شخص محسوب مي شدو ارزش نقره ن
. "اسرائيل يادگاري به حضور خداوند باشد و بجهت جانهاي ايشان كفاره كند

بنابراين نقره كه خيمه بر آن قرار داشت ، شهادتي بود بر اينكه آن كفاره به جهت 
ر آن قرار داشت، بنابراين نقره كه خيمه ب. جانهاي بني اسرائيل پرداخت شده است

. شهادتي بود بر اينكه آن كفاره به جهت جانهاي بني اسرائيل پرداخت شده است
شايد آنها با سستي اين حقيقت مبارك را پذيرفتند، اما يادگاري هميشه در نظر خدا 
بود و سئوال اينجاست كه ، آيا او ديدگاه او همچون شخص نجات يافته است؟ آيا او 

يرفته است؟ زيرا اگر او راضي شده باشد، ما نيز مطمئناً در بهاي نجات ما را پذ
. اطمينان ساكن خواهيم شد  

بنابراين خدا به سبب فيض خود قوم را با خيمه اي كه خود در آنجا ساكن 
گر چه قوم . كاهنان مي توانستند به جهت قوم وارد خيمه شوند. مي شد ارتباط داد

همه آنها توسط فديه تقديم شده بودند و در جايز نبودند كه وارد خيمه شوند، اما 
.    حضور خدا تا به ابد يادگاري داشتند  
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با اين ظرف چينش . آخرين ظرف مقدسي  كه بدان اشاره شده، حوض است
محل آن بيرون از مسكن و داخل صحن و بين . و آراستگي خيمه كامل مي شود

 مذبح بود، به عبارت ديگر بين مذبح برنجي كه داخل ورودي صحن خيمه اجتماع و
بنابراين هنگامي كه كاهنان قرباني سوختني را حمل . قرار داشت و ورودي مسكن

علت . مي كردند ــ در راه رفتن به خيمه با حوضي كه بين راه بود مواجه مي شدند
  . آن را در ادامه بحث در خواهيم يافت

 حوضي نيز براي شستن از برنج ": ي خطاب كرده ، گفتو خداوند به موس« 
بساز، و پايه اش از برنج و آن را در ميان خيمه اجتماع و مذبح بگذار، و آب در آن 

هنگامي كه به خيمه . و هارون و پسرانش دست و پاي خود را از آن بشويند. بريز
ي خدمت كردن و و وقتي كه برا. اجتماع داخل شوند، به آب بشويند، مبادا بميرند

سوزانيدن قرباني هاي آتشين بجهت حداوند به مذبح نزديك آيند، آنگاه دست و پاي 
و اين براي ايشان يعني براي او و ذريتش نسالً بعد . خود را بشويند، مبادا بميرند

  ). 21 ــ 17آيات (» "نسل فريضه ابدي باشد

 طول در. خواهيم ديد كه درباره شكل حوض چيزي گفته نشده است
بررسيمان  هر گونه تصوير از آن مرجعايت ندارد و در واقع كامالً  ذهني محسوب 

شكي نيست كه علت ذكر نكردن شكل و اندازه حوض يك راز الهي باشد . مي شود
و شايد خود حوض نماد چيزي باشد كه روح خدا خود ذهن ما را هدايت نمايد تا آن 

نند سخن گفتن آن برايمان آموزنده سكوت كتابقدس نيز به ما. را درك نماييم
چيزهاي مخفي از آن ". هستند، و اين افتخاريست براي ايماندار كه همه را بپذيرد

يهوه خداي ماست و اما چيزهاي مكشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست، تا 
  ). 29: 29اعداد  ("جميع كلمات اين شريعت را به عمل آوريم



مفهوم مواد . شده بود ــ چه حوض و چه پايه هاتمام حوض از برنج ساخته 
به گرفته شده در ساخت بارها شرح داده شده است، اما الزم است باري ديگر 

اين عدالت الهي است كه مسئوليت انسان را محك مي زند و از اين . يادآوري شوند
در اين قسمت مي بينيم كه . رو انسان را مي آزمايد كه در چه جايي بسر مي برد

برنج هميشه خارج از خيمه يافت مي شود، در حاليكه طال كه همان عدالت الهي و 
شايسته ذات خدا است، داخل خيمه يافت مي شود، در مسكن مقدس و در قدس 

اما اگر انسان آزمايش شود، او محكوم خواهد شد زيرا كه او گناهكار است . االقداس
البته مفهوم ديگري نيز دارد . تو چنين به نظر مي رسد كه داوري جنبه داوري اس

حوض از يك جنس خالص برنج ساخته شده بود، از برنج آينه . كه بايد تصريح شود
ــ كه به طور نمادين وضعيت طبيعي آنها بود و بدينسان نياز آنها ) 8: 38خروج (ها 

بنابراين اگر برنج وضعيت اخالقي آناني كه مورد . به پاك شدن را نشان مي دهد
 قرار مي گرفتند را مورد آزمايش قرار آشكار مي نمود، نياز بود كه آب آنجا آزمايش

 5: 3در يوحنا . زيرا آب نماديست از كالم خدا. باشد به جهت پاك كردن و طهارت
 سخن 25 ــ 23: 1 و اول پطرس 18: 1نيز بدان اشاره شد كه در آنجا از يعقوب 

نيز يافت مي شود و آنجا كه به  26: 5اين مفهوم در افسسيان . گفته شده است
  . مفهوم خاصي از آب اشاره شده است

اما هنگامي كه موارد استفاده حوض را مورد بررسي قرار مي دهيم، مفهوم 
حوض را در آنجا قرار داده بودند تا هارون و پسرانش . آن را بهتر درك خواهيم كرد
 داخل شوند، به آب هنگامي كه به خيمه اجتماع".  دستها و پاهايش را بشويند

عمل شستن دستها و پاها به هنگام مراسم خاص هم ... .  و "بشويند، مبادا بميرند
حال پيش از هر چيز به ماهيت شستن مي . وظيفه اي ضروري بود و هم هميشگي

. پردازيم، زيرا اين روش خوبيست تا بتوانيم به برخي از مفاهيم اوليه پي ببريم
دن كاهنان به هنگام تقديس آنها هيچگاه تكرار نشده مالحضه نماييد كه شستن ب

علت اين امر پر . تنها دستها و پايهاي ايشان است كه مكرراً شسته مي شوند. است
. شستن تمام بدن نماديست از تولد دوباره، و اين عمل تكرار پذير نبود. واضح است

در پاسخ به پطرس او .  به ما آموخته است13خداوندمان عيسي اين امر را در يوحنا 
كه معناي تحت الفظي آن استحمام كرده  ("كسي كه غسل يافت": چنين مي گويد



محتاج نيست مگر به شستن پايها بلكه تمام او پاك ") يا كامالً شسته شده است
ممكن بود پايها يا در مورد كاهنان دستها و پايها ناپاك شوند، و الزم بود كه . "است

 اما در مورد بدن چنين نبود، زيرا كه يكبار براي هميشه به طور مكرر شسته شوند،
. ثانياً توجه نماييد كه در حوض آب بود و نه خون. در غسل تولد تازه پاك مي شوند

اغلب سعي شده است كه از اين حكم خدا در مورد كاهنان چنين برداشت نمايند كه 
چنين تفكري نه . شوندالزم است ايمانداران نيز بارها و بارها با خون مسيح شسته 

تنها با تعليم جامع كتابمقدس تضاد دارد ، بلكه ثمره قرباني شدن مسيح را نيز در 
و حتي اين ديدگاه مسأله كفاره را زير سئوال مي برد و . هاله اي از ابهام فرو مي برد

بدينسان است كه شايستگي مسيح در نشستن بر تخت ابدي در دست راست خدا 
خون مسيح  گناهان شخص را مي زدايد، و لحظه اي كه .  مي گيردمورد ترديد قرار

گناهكار  در زير خون پربها قرار مي گيرد تا به ابد پاك مي شود؛ زيرا مسيح با يك 
تنها هدف روح خدا در . قرباني همه تقديس شدگان را تا به ابد كامل گردانيد

. ر مهم را تقويت نمايد اين است كه اين حقيقت ارزشمند  و بسيا10 و 9عبرانيان 
اينكه اين موضوع در مسيحيت رنگ باخته است بسيار درست است، اما راهنماي 

هر . شخص ايماندار تعاليمي كه انسانها مي دهند نيست ، بلكه كالم تغيير ناپذير خدا
كس كه اين دو باب را مطالعه نمايد ــ با اشتياق صادقانه به درك آن ــ در خواهد 

 مسأله بر سر نسبت دادن گناه به ايماندار نيست، بلكه هر گاه كه با يافت كه اصالً
خون پر بهاي مسيح پاك شود، اين شايستگي را مي يابد كه ديگر تمايلي نسبت به 

  . گناه نداشته باشد

پس ممكن است اين سئوال در ذهن مطرح شود كه مفهوم پاك شدن در 
اگر . ه دستها و پايها مي شدحوض چيست؟ همانگونه كه گفته شد شستن محدود ب

در مورد .  مقايسه نماييم تفاوتي را مشاهده خواهيم نممود13اين قسمت را با يوحنا 
شاگردان فقط پايهاي آنها شسته مي شد ولي در مورد هارون و پسرانش اين مسأله 

در مورد . اين تفاوت ناشي از ماهيت اين دو دوران است. شامل دستها نيز مي شد
ه دستها نيز اشاره شده است زيرا مسأله اين است كه بايد دستهاي آنان كاهنان ب

اما در مورد شاگردان فقط پاهاي . چرا كه زير شريعت قرار داشتند. عمل مي كردند
ايشان شسته شد ــ زيرا اگر چه پيش از اينكه خداوند عيسي آنها را ترك نمايد 



مانداران امروز ــ و ديگر عمل مي كردند، و اين عمليست نمادين از وضعيت اي
بگذاريد باز هم تكرار نماييم  كه . مسأله بر سر انجام شريعت نبود بلكه سلوك 

ديگر مي . هيچگاه كاهنان دوباره غسل نيافتند ؛ و يا دوباره بر آنها خون پاشيده نشد
شد به آنها همچو كساني نگريست كه به شكلي نمادين تولد تازه يافته و تا به ابد در 

اما از اين پس مسأله ناپاك شدن خدمت و سلوك . ير خون پربها قرار گرفته بودندز
اكنون اگر براي اين مسايل تدبيري انديشيده نمي شد، از خدمت . آنها مطرح مي شد

كهانت در مسكن محروم مي شدند؛ زيرا چگونه ممكن بود دستها و يا پاها ناپاك به 
 قدوسيت خانه اوبود؟ از اين روست كه با حضور خداوند بروند ــ به حضور كسي كه

آب ـ كه نماد كالم است ـ تدبيري ارزشمند انديشيده شد، تا وقتي كه وارد مسكن 
  . مقدس شدند، دستها و پايهايشان را از هر ناپاكي يي كه دچارش بودند، پاك سازد

همانگونه كه در شستن (پس اگر تفاوت اين  دو دوره را مد نظر قرار دهيد 
به عبارتي . ،  پيام حوض كامالً با پيام انجيا يوحنا انطاباق دارد)ها نشان داده شددست

بنابراين كالم در مورد خداوندمان . ديگر ، مسأله بر سر پاك شدن از ناپاكي ها است
خاصان خود را كه در اين جهان محبت مي نمود، ايشان را تا به ": چنين مي گويد

اول اينكه . عبارت به دو داليل برايمان مهم استاين ). 1آيه  ("آخر محبت نمود
بيانگر اين امر است كه مسيح با كساني سر و كار دارد كه متعلق به او بودند؛ و دوم 
به انگيزه خدمت او اشاره مي كند، كه به راستي خدمت او برخاسته از كنه محبت 

ر دل يهودا پسر و چون شام مي خوردند و ابليس پيش از آن د". تغيير ناپذير او بود
شمعون اسخريوطي نهاده بود كه او را تسليم كند، عيسي با اينكه مي دانست كه پدر 
همه چيز را دست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا مي رود از شام 

). 4 ــ 2آيات  ("برخاست و جامه خود را بيرون كرد و دستمالي گرفته بر كمر بست
ست كه از آنجاييكه ديگر او نمي توانست در كنار آنها بماند مفهوم اين عمل اين ا

زيرا نزد خدا مي رفت، به آنها نشان دهد كه چگونه آنها نيز در آن مكاني كه او مي 
اما در مدتي كه در دنيا بسر مي ) 10آيه (آنها غسل يافته بودند . رفت شريك هستند

گامي كه به مانند كاهنان تدبيري بردند پايهايشان ناپاك مي شد ، و از اين رو تا هن
ــ  نمي ) 8آيه (براي آنها انديشيده نمي شد نمي توانستند با مسيح شريك گردند 

بدين سبب مسيح با . توانستند از مشاركت با پدر و پسر او عيسي مسيح لذت ببرند



اين عما نمادين يعني شستن پاهاي شاگردان نشان داد كه چگونه با خدمت به آنان 
در اين حقيقت سه نكته مهم . يهايي كه وجود آنها را مي گرفت از آنها زدودناپاك

اول اينكه، جامه خود را بيرون كرد ــ نماديست از عزيمت به دنيايي . نهفته است
سپس آب در لگن . ديگرــ دستماي به كمر بست ــ نمايانگر خدمت به خاصان خود

در آخر اينكه پاهاي شاگردان را و . آب در اينجا نمادي از كالم خدا است. ريخت
به خاطر داشته . شست، به عبارتي ديگر از كالم براي پاك ساختن آنها سود جست

باشيد كه به آساني مي توان دريافت كه در خدمت كنوني مسيح به قوم خود چه 
چيزي مي تواند اين عمل مسيح را انجام دهد ــ حقيقتي كه توسط لگن در اينجا 

اگر كسي گناهي كند، شفيعي داريم ": حناي رسول چنين مي گويديو. ذكر شده است
از متن پيداست كه اين عبارت ). 1: 2اول يوحنا  ("نزد پدر يعني عيسي مسيح عادل

خطاب به كساني است كه حيات جاوداني دارند و با پدر و پسرش عيسي مسيح 
     نمي همچنين پر واضح است كه ديگر اين اشخاص گناه . مشاركت يافته اند

اگر كسي " و سپس مي افزايد "از اين رو به شما مي نويسم تا گناه نكنيد.  كنند
بنابراين مسيح در مقابل پدر از ايمانداران جانب داري مي كند ــ كه پس . "گناه كند

از ايمان تدبيري براي گناه است ــ از اين رو وسيله ايست براي خدا  و براي زدودن 
يمانداري گناه ورزد ديگر مسأله بر سر مجرم بودن او نيست، بلكه پس اگر ا.  ناپاكيها

مشاركت او گسسته مي شود و تا هنگامي كه گناه او زدوده نشود نمي تواند از اين 
هر گاه كه او گناه مي كند مسيح به عنوان حامي و طرفدار ما . مشاركت لذت ببرد

تصوير اين عمل را مي . ايددعواي او را بر عهده مي گيرد و براي او شفاعت مي نم
اي شمعون ، اي شمعون اينك :  پس خداوند گفت ": توان در انجيل لوقا يافت

شيطان خواست شما را چون گندم غربال كند، ليكن من براي تو دعا كردم تا ايمانت 
اكنون نيز به محض اينكه ايمانداري مرتكب ). 32 و 31: 22لوقا  ("تلف نشود

شفاعت مي كند و پاسخ اين شفاعت اين است كه ديري گناهي مي شود ، مسيح 
تصوير اين . نخواهد پاييد كالم توسط روح القدس بر وجدان او تأثير خواهد گذاشت

همانگونه كه از قبل به پطرس گفته . مفهوم نيز باز در انجيل لوقا يافت مي شود
ي بانگ خروس شده بود، او سه بار خداوند عيسي را انكار نمود و تا هنگامي كه صدا

را نشنيده بود و تا هنگامي كه نگاه خداوند را به خود نديده بود هيچگاه بار گناه را 



و اين عمل وجدان او را لمس نمود، قلب او را ). 61: 22لوقا (احساس نمي كرد 
در چنين حالتي ، هنگامي كه . شكست به طوريكه بيرون رفته زار زار بگريست

د، اگر شفاعت مدافع ما نباشد هيچگاه توبه نخواهد كرد ايماندار مرتكب گناه مي شو
تا هنگامي كه روح القدس در پاسخ به دعاي مدافع به مانند نگاهي كه عيسي به 
پطرس انداخت ، كالم را به كار مي برد و وجدان او را لمس كرده ماهيت گناه او را 

د قضاوت مي كند سپس او به يكباره فروتن شده بر خو. در مقابل خدا فاش مي سازد
او گناه . و در اينجاست كه به مرحله نهايي مي رسد. و گناه خود را اعتراف مي نمايد

امين و عادل است تا گناهان ما را "خود را اعتراف مي نمايد و در مي يابد كه خدا 
؛ و جان او نجات مي يابد و )9: 1يوحنا  ("بيامرزد و ما را از هر ناراستي پاك سازد

بار ديگر وارد خيمه شود و يا به عبارت ديگر از مشاركت با پدر و پسرش قادر است 
  . عيسي مسيح بهره مند شود

اين حقيقت ــ حقيقت حوض ــ براي ايمانداران از اهميت بسياري برخوردار 
در وهله اول الزم است كه بدانيم يك بار براي هميشه از گناهانمان پاك . است
 است بدانيم كه اگر پس از ايمان به گناهانمان اعتراف اما از سويي ديگر الزم. شديم

نكرده و بر خود قضاوت نكنيم نه تنها از مشاركت با خدا محروم خواهيم شد و ديگر 
شايستگي خدمت كهانت و پرستش را نداريم بلكه اگر در همان وضعيت باقي بمانيم 

ن را به خاطر ديري نخواهد پاييد كه خدا در پاسخ به شفاعتهاي مسيح گناهانما
بنابراين حمايت مسيح نياز ايماندار را مرتفع مي سازد ــ او كه تدبير . خواهد آورد

ارزشمند خدا براي گناهان ما است ــ نياز ما به اينكه ناپاكيهايمان را بزدايد تا آنقدر 
يك . آزاد باشيم كه بدون هيچ مانع به حضور او برويم و او را بپرستيم و جالل دهيم

هر گاه كه هارون و پسرانش وارد خيمه مي شدند بايد . ديگر را نيز مي افزاييمنكته 
اين موضوع به ما مي آموزد كه بر خود قضاوت . خود را در حوض غسل مي دادند

از . چقدر ناديده انگاشتن اين موضوع مانع پرستش و يا خدمت ما شده است. نماييم
و يا اينكه به حضور خدا نبرديم كه ما قصوري سر زده است و آن را فراموش كرديم 

در . با فروتني اطاعت نماييم؛ و حتي نا آگاهانه به پاهايي ناپاك وارد خيمه شده ايم 
نتيجه پي مي بريم كه سرد شده ايم و فقط تظاهر مي كنيم و در مي يابيم كه ديگر 

م پس هيچگاه فراموش نمي كني. قادر نيستيم كه مقام كهانت خود را حفظ نماييم



كه حوض را به كار گيريم ــ اين نياز هميشگي ما به اينكه مدافع ما ، مسيح  نزد 
  .پدر با خدمت محبت خود  پاهاي ما را بشويد
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دو چيز ديگر مانده يكي . خيمه و نمادهاي مقدس آن به تفصيل بررسي شد
  . روغن مسح و ديگري عطريات

و تو عطريات خاص بگير از مرّ ": و خداوند موسي را خطاب كرده گفت« 
چكيده پانصد مثقال و از دارچيني معطر نصف آن دويست و پنجاه مثقال و از قصب 

و از سليخه پانصد مثقال  موافق مثقال قدس و از . الذريره دويست و پنجاه مثقال
ساز ، عطري كه از صنعت و از آنها روغن مسح مقدس را ب. روغن زيتون يك هين

و خيمه اجتماع و تابوت شهادت بدان . عطار ساخته شود، تا روغن مسح مقدس باشد
و خوان را با تمامي اسبابش و چراغدان را با اسبابش و مذبح بخور را و . مسح كن

 ــ 22آيات ( » "مذبح قرباني سوختني را با همه اسبابش و حوض را با پايه ايش
28 .(  

بر طبق كالم الهي روغن . بتدا به روغن مسح پرداخته شده استدر اينجا ا
مسح تركيبي بود از مرّ، دارچين، قصب الذريره و سليخه ، هر كدام به نسبتهاي 

نويسنده ).  24 ــ 23آيات (مختلف، كه با يك هين روغن زيتون مخلوط مي شد 
مرّ و عود و همه رختهاي تو ": مزمور كه از مسيح سخن مي گويد چنين مي نويسد

خداي تو، تو را به روغن  شادماني ":  و در آيه قبلي چنين مي گويد"سليخه است
اين آيات به ما كمك مي ). 8 و 7: 45مزمور  ("بيشتر از رفقايت مسح كرده است

و سپس به عطريات مي پردازيم . كند تا معناي نمادين روغن مسح را درك نماييم
همه رختهاي او رايحه اين عطريات را مي . يندكه از فيض مسيح با ما سخن مي گو

اما آنها با روغن در آميخته مي شوند و همانگونه كه بارها و بارها گفتيم رغن . دهد
پس تركيب اين دو فيض مسيح ــ رايحه پاك سخاوت . نمادي از روح القدس است

  . او ــ كه در قدرت روح القدس متجلي شده است را بر ما آشكار مي سازد



...  روغن مسح براي مسح خيمه، تابوت و تمام ظروف مقدس و كاهنان و از
مسح مي شدند و اين ... قبل از هر چيز خيمه و ). 30 ــ 26آيات (استفاده مي شد 

زيرا اگر به خيمه همچون خانه خدا بنگريم ، صحنه . موضوع بسيار مهمي است
 همه چيز با روغن تجلي حضور او و محل خدمت و پرستش كهانت  اين حقيقت كه

مسح، مسح مي شوند به ما مي آموزد هر چيزي كه با خانه خدا ارتباط دارد، از 
مراجعه (ترتيب قرار گرفتن اسباب و خدمت تا كاري كه كاهن در آن انجام مي داد 

بايد با قدرت روح القدس نظم مي يافتند و هنگامي كه ). 5: 2نماييد به اول پطرس 
زيرا با . طر خوشبوي مسيح را براي خدا نمايان مي ساختچنين نظم مي يافتند ع

قدرت روح است كه خدا خود را آشكار مي نمايد و تنها در قدرت روح القدس است 
بنابراين حتي اگر چه محتويات خانه خدا و . كه پرستش و خدمت او شكل مي گيرد

ن مسح ــ هر آنچه كه با آن در ارتباط است را با كالم خدا مطابقت دهيم و روغ
. قدرت روح القدس ــ را بر آن نيافزاييم هيچگاه در نظر خداوند مقبول نخواهد افتاد

به نتيجه كار توجه نماييد هر چيزي كه تقديس مي شود هنگامي كه مسح مي شد 
تبديل به قدس اقداس مي شد يعني هر كسي كه آنها را لمس مي كرد بايد مقدس 

قدرت او بر هر چيزي كه قرار مي . ح خدا استاين تأثير عمل رو). 29آيه (باشد 
گرفت از آن خدا مي شد، هر چيزي كه تحت اين عمل او قرار مي گرفت حتي يك 

تمام  محدوده اي كه او عمل مي كرد تقديس مي .  تماس، مقدس خوانده مي شد
  ). 14: 7مراجعه نماييد به اول قرنتيان ( شد 

ين موضوع در تقديس كاهنان مفهوم ا. هارون و پسرانش نيز مسح شدند
اما اينكه در اينجا و در خيمه به اين موضوع اشاره شده علت خاصي . شرح داده شد

بايد خاطر نشان سازيم كه شرط الزم براي خدمت كهانت، مسح و قدرت روح . دارد
البته  بايد ديگر شرايط را كسب نمود ، تولد تازه، رخت كهانت ، تحت . القدس است 

اما اگر مسح روح القدس را نمي يافتند، ديگر شايسته مقام . ر آمدنپوشش خون د
حتي در كالم مي بينيم كه خداوند مبارك ما خود نيز با روح القدس . كهانت نبودند

، و همچنين تمام كساني از آن او هستند، اگر مي خواهند از )38: 10اعمال (مسح  
كساني كه قصد . ايد چنين باشندامتيازاتي كه بدان پي برده اند بهره مند شوند ب

خدمت دايمي را دارند و يا اينكه مي خواهند خدمتي مفيد داشته باشند الزم است 



پس هميشه به خاطر بسپاريد كه ما فرزندان خدا هستيم و . اين درس را بياموزند
مراجعه نماييد به يوحنا ( بدون قدرت و عمل روح القدس نمي توانيم او را بپرستيم 

  ). 3: 3و فيلپيان  24: 4

بر بدن انسان ريخته "اول اينكه . الزم است دو موضوع را هشدار دهيم
اين آيه به ما مي آمزد كه روح خدا نمي تواند بر هر انسان قرار ). 32آيه  ("نشود

و اين حقيقت با اين مسأله كه در پرستشهاي كليسايي . بگيرد و يا در او ساكن شود
هنگامي كه توسط .  نسانها داده مي شود در تضاد استعطاي روح القدس به ديگر ا

ايمان عادل شمرده مي شويم، و توسط خداوندمان عيسي مسيح با خدا آشتي مي 
مراجعه نماييد به روميان (كنيم ، هم مسح مي يابيم و هم يقين حاصل مي نماييم 

 ساخته دوم اينكه اگر مثلي از روغن مسح). 22 و 21: 1 و دوم قرنتيان 5 ــ 1: 5
بنابراين تقليد از عمل روح ). 33آيه (شود مجازات مرگ را در پي خواهد داشت 

حنانيا و صفيره هنگامي كه اظهار داشتند تمام مبلغ . القدس كاريست بس شنيع
حاصل از فروش زمين را به خدمت خداوند اختصاص داده اند در واقع چنين كاري 

ن بر غريبه يا بر كساني كه شايستگي همچنين گذاشتن آ). 5اعمال (انجام دادند 
خدا قدوس است و با تعصب . دريافت آن را نداشتند همين مجازات را در پي داشت

بسيار از حقوق مقتدرانه خود دفاع مي كند، و كساني كه تخلف مي كنند را بي 
اگر اكنون از مجازات چنين گناهاني چشم پوشي مي شود، . مجازات نخواهد گذاشت

چرا كه دردوره  فيض . ر ماهيت دوراني است كه در آن بسر مي بريمفقط به خاط
  . بسر مي بريم ، اما در نظر او از بار گناه كاسته نشده است

با فرمان الهي از ادويه جات گوناگون عطريات ساخته شد و به مانند مورد 
ج با مقايسه خرو. قبلي به معناي فيض و يا رايحه مسيح در حضور خدا تلقي مي شود

 چنين به نظر مي رسد بخوري كه از عطريات ساخته و بر مذبح زرين 8: 35 و 6: 25
پيش شهادت در خيمه اجتماع ، جايي "سوزانيده مي شد بر طبق فرمان الهي بايد، 

عالوه بر اين مي توان اين ). 36آيه ( قرار داده شود "كه با تو مالقات مي كنم
آن اينكه فيض مسيح توسط عمل آتش موضوع را به شكلي ديگر برداشت كرد، و 

مقدس پراكنده مي شود؛ به عبارتي هنگامي كه با گناه شدن چهره او در مقابل 



داوري خدا بر صليب آشكار شد ، با ارزش ترين و خوشبوترين چيز را به حضور خدا 
به راستي كه مسيح هيچگاه اينچنين در نظر خدا باارزش نبود و . تقديم مي كرد
وقت بدين گونه آشكار نشده بود، يعني هنگامي كه اطاعت خود را تا كمال او هيچ

از اين سبب است كه او مي توانست . به بهترين نحو با گناه شدن به انجام رسانيد
بگويد، پدر مرا دوست دارد ، تا زندگي خود را بدو بسپارم و دوباره آن را به دست 

ش داوري گذشت و با انجام اين فقط به خاطر جالل خدا بود كه مسيح از آت. "آورم
عطر خوشبوي فيض اخالقي و كامليت وقف خود را پراكنده ساخت، و "عمل بود كه 

عطريات به خاطر مفهوم .  همچون رايحه دل انگيز به حضور خدا باال رفت
زيرا هر چه بيشتر كوبيده مي (ارزشمندي كه داشتند بايد به نرمي كوبيده مي شدند 

و بايد مقابل شهادت و در خيمه اجتماع  قرار ). شتر ساتع مي شدشد رايحه آن نيز بي
موسي به خاطر عطر مقدس در . داده مي شد جاييكه يهوه موسي را مالقات نمود

حضور خدا مقام ميانجي را دارد؛ و به همين سبب خدا مي توانست با فيض خود او را 
  . ار نمايدمالقات كند و براي قوم با فكر و اراده خدا ارتباط بر قر

. نبايد مثل آن را مي ساختند. در اين مورد نيز خداوند به قوم هشدار مي دهد
و هر كس كه .  بود" براي خداوند مقدس " و "قدس اقداس "چرا كه اين عطر 

جعل ). 38آيه (مثل آن را براي بوييدن مي ساخت ، بايد از قوم منقطع مي شد 
در نظر خدا عملي شنيع به شمار مي كردن فيض مسيح و ارضا شدن در آن هر دو 

همانگونه كه قيالً هم ديديم ، خدا در مقابل هر گونه جعل در قدرت روح . آيند
القدس به ما هشدار مي دهد، و در اينجا نيز به ما در مقابل جعل و دروغ در مورد 

چه انسان و يا هر شخص ديگر نمي . رايحه و ارزشمند بودن مسيح هشدار مي دهد
اما اين از زيركي دل ما است . ين كار را انجام دهد ، به هر بهانه اي كه باشدتواند ا

كه غالباً خود را به مانند ديگران فريب مي دهيم كه عطر انساني مهربانيها و 
بخششهاي انساني را به جاي كار روح القدس كه به كار مسيح شباهت دارد، 

و . ح القدس امكان پذير استبه شباهت مسيح در آمدن فقط با ثمره رو. بپذيريم
بنابراين هر گاه آگاهانه . همانگونه كه ديده ايم روح القدس نيز عطاي خداوند است

خصوصيات قابليتهاي طبيعي خود ، مانند فيض انساني ، تأثير آموزش و پرورش ، را 
. در قالب ثمره روح القدس ارايه كنيم ، به بدترين شكل ممكن ريا كاري كرده ايم



ز نمي تواند خدا را راضي كند، و هر چيزي كه بر خاسته از روح القدس و هيچ چي
  .  براي جالل مسيح نباشد نمي تواند ما را ارضا نمايد
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تنها يك . اكنون تمام جزئيات مربوط به خيمه مورد بررسي قرار گرفت
براي اجراي فراميني كه به موسي امر موضوع ديگر باقيست و آن اتخاذ تدبيري 

هر دو مورد يعني اعطاي فرامين و اجراي آن بايد با هدايت خداوند و همه . شده بود
  . برخاسته از فيض او انجام شوند

آگاه باشيد بصلئيل بن اوري بن ": و خداوند موسي را خطاب كرده ، گفت« 
وح خدا پر ساخته ام، و به حكمت و و او را به ر. حوررا از سبط يهودا به نام خوانده ام

فهم و معرفت و هر هنري، براي اختراع مخترعات ، تا در طال و نقره و برنج كار 
و براي تراشيدن سنگ و ترصيع آن و درودگري چوب، تا در هر صنعتي اشتغال . كند

و اينك من اهولياب بن اخيسامك را از سبط دان، انباز او ساخته ام، و در دل . نمايد
خيمه . مه دانا دالن حكمت بخشيده ام، تا آنچه را به تو امر فرموده ام، بسازنده

اجتماع  و تابوت شهادت و كرسي رحمت كه برآن است، و تمامي اسباب خيمه، و 
خوان و اسبابش و چراغدان طاهر و همه اسبابش و مذبح بخور، و مذبح قرباني 

 خدمت و لباس مقدس براي سوختني و همه اسبابش، و حوض و پايه اش، و لباس
هارون كاهن و لباس پسرانش بجهت كهانت و روغن مسح و بخور معطر بجهت 

  ). 11 ــ 1آيات (» "قدس موافق آنچه به تو امر فرموده ام، بسازند

اول اينكه تنها خداست كه خادمين خود . از اين آيات دو موضع را مي آموزيم
و است كه به آنها براي خدمتي كه خوانده را براي خدمت بر مي گزيند و دوم ، فقط ا

. هر دو موضوع فوق توجه خاص ما را مي طلبد. شده اند صالحيت مي بخشد
آنها به طور مجزا به اسم .  كه بصلئيل و اهولياب نامهاي الهي هستند  خواهيم گفت
رسول نويسنده رساله به . اين اصل در تمام دورانها حاكم است. خوانده شدند

نگامي كه از كهانت مسيح سخن مي گويد از اين موضوع  دليل و برهان عبرانيان ه



همچنين مسيح نيز خود را جالل نداد كه رئيس كهنه ": او مي گويد . مي آورد
تو پسر من هستي ، من امروز تو را توليد ": بشود، بلكه او كه به وي  مي گفت

 كاهن هستي به رتبه ملك تو تا به ابد": چنانكه در مقام ديگر نيز مي گويد. "نمودم
به اراده خدا رسول "به همين شكل هم او خود را ). 6 و 5: 5عبرانيان  ("صديق

اين نقطه ...). و 1: 1 و دوم قرنتيان 1: 1اول قرنتيان ( ، مي نامد "خوانده شده 
عطفي در زندگي او محسوب مي شود؛ زيرا اين موضوع فراتر از جسارت و يا دخالت 

اين درست است كه خدا در اين دوره خادمين خود را به نام . استدر كار خداوند 
نمي خواند ــ حداقل از روزي كه پولس را فرا خواند ــ اما هر خادمي بايد توجه 
نمايد كه خدا بايد او را براي كارش تأييد، و بدون هيچ ترديد اطمينان يابد كه هر 

 اين كار مي كنيم در پي آن وقتي خود را مجاب به. آنچه مي كند اراده الهي است
: به همين سبب خداوند به يوشع گفت. اعتماد و شجاعت در خدمت خواهيم داشت

آيا تو را امر نكردم؟ پس قوي و دلير باش ؛ مترس و هراسان مباش زيرا در هر جا "
به راستي جوهره هر خدمتي در ).  9: 1يوشع  ("كه بروي يهوه خداي تو با توست

.  زيرا اگر اراده خدا را انجام نمي دهم پس ديگر خدمت نمي كنماطاعت نهفته است؛
زيرا از ": خداوند عيسي تمام خدمت خود را در زندگي اطاعت مي داند او مي گويد
يوحنا    ("آسمان نزول كردم نه تا به اراده خود عمل كنم، بلكه اراده فرستنده خود

اشد كه يقين حاصل نماييم كه آيا بنابراين بايد اولين دغدغه فكري ما اين ب). 38: 6
خداوند ما را فرستاده است ، آيا به مانند بصلئيل و اهولياب و اين كار خدمت خوانده 

  .شده ايم ؟ اگر منتظر بمانيم مطمئناً اراده او براي ما آشكار خواهد شد

و دومين موضوع اين است كه آنهايي كه به نام فرا خوانده شدند از روح خدا 
و خداوند به آنها فهم و حكمت  عطا نمود تا كاري كه بدانها محول شده پر گشتند 

زيرا كه ". حكمت انساني مناسب خدمت خدا نيست. بود را با دقت انجام دهند
پولس رسول . "جهالت خدا از انسان حكيم تر است و ناتواني خدا از مردم تواناتر
انگارد ، بهتر آنكه چنين مي گويد كه  هر كس كه خود را در اين جهان حكيم 

به اين علت است كه انسانهاي عاقل ــ اشخاصي كه به . جاهل باشد تا حكيم شود
ادراك خودشان متوسل مي شوند ــ هنگامي كه با مسايل الهي سرو كار دارند 

اما دانستن اين حقيقت براي خادمين بيش از . چيزي جز حماقت از آنها سر نمي زند



دمين به هنگامي كه در كالم خدا تفكر مي كنند و خا. هر كس ديگر ضروري است
يا هنگام مشكالت كليساي خداوند بارها وسوسه شده اند تا به عقل و برهان خود ، 

با اينحال اگر به ذهن بسپارند كه بدون خدا هيچ فهم و . به آشفتگي خود تكيه كنند
واهد شد كه و اين عمل او موجب خ. حكمتي  كار آمد نيست ، جز آنچه كه از اوست

براي خدا صبر داشته باشيم تا اينكه عمل كنيم ــ البته مطمئناً هنگامي كه كالم ِ 
عمل داده مي شود، بايد عمل كنيم ــ اما اگر مي خواهيم براي خدمت او حكمت 

اثبات . موضوع ديگري را نيز بايد اضافه نماييم. الهي كسب نماييم، صبر الزم است
اين است كه كاري كه انجام مي دهيم بر طبق كالم وجود حكمت الهي در خدمت 

بنابراين كالم هم راهنماي . "موافق آنچه به تو امر فرموده ام، بسازند". خدا باشد
خادم و هم سنگ محكي است براي خدمت او ــ يا به عبارتي با آن مي توانيم 

دمت نشان دهيم كه خادم چگونه مي تواند با حكمت الهي و بر طبق تفكر الهي خ
در كار آنها طبقه بندي وجود . بصلئيل و اهولياب خود هيچ خالقيتي نداشتند. نمايد

نداشت نه در لوازمي كه قصد ساخت آن را داشتند و نه در مواد اوليه اي كه بايد 
حتي . تهيه مي شد، كه مشخص شود كه كدام جنس براي كدام كار مناسب است

از سويي ديگر . ا در كار ديده نمي شودكوچكترين اثري از تفكر و يا خالقيت آنه
همه چيز بايد بر طبق فراميني كه به . هيچ چيز نيز به حكمت آنها واگذار نشده بود

امكان نداشت كه بصلئيل از روي يك الگو كار . موسي داده شده بود انجام مي شد
ها هر دو بايد در محدوده  فرماني كه خدا به آن. كند و اهولياب از روي يكي ديگر

بايد بر اين حقيقت صحه گذاشت حتي هنگامي كه مسيحيان . داده بود عمل نمايند
براي آزادي مبارزه مي كنند هر يك بر اساس  آنچه كه در نظر او اهميت دارد عمل 
مي كنند، فرقه هاي گوناگون مسيحيت ، با خط مش هاي گوناگون كليساي خود ، 

 و اهولياب شكل نگرفته اند، بلكه نشان داده اند كه از افرادي همچون بصلئيل
توسط كساني كه از سوي خدا اين تكليف بدانها محول نشده ، و نيز روح حكمت و 

زيرا آنها از آزمايش كالم سربلند بيرون نخواهند آمد  و . فهم به آنها عطا نشده بود
: به  همين  علت است كه تمام كسانيكه كالم را مي شنوند  پذيرفته نخواهند شد

يا خداوند به قرباني هاي سوختني و ذبايح خوشنود است يا به اطاعت فرمان آ"
جاييكه . از اين رو نياز به آغاز احياي كليسا است). 22: 15اول سموئيل  ("خداوند؟ 



همه چيز تبديل به ويرانه اي شده است و همه چيز با روي برگردانيدن از كالم  
 امتحان الهي رد مي شوند، نپذيريم و بايد ما بايد هر آنچه را كه در. بسته شده است

  . علي رغم ضعف و آشفتگي خود همه چيز را بر طبق تفكر و راده الهي نظم بخشيم

  .باري ديگر روز سبت توصيه مي شود

و تو بني اسرائيل را مخاطب ": و خداوند موسي را خطاب كرده گفت« 
ين در ميان من و و شما در زيرا كه ا. البته سبتهاي مرا نگاه داريد: ساخته ، بگو

نسلهاي شما آيتي خواهد بود تا بدانيد كه من يهوه هستم كه شما را تقديس مي 
پس را نگاه داريد، زيرا كه براي شما مقدس است، هر كه آن را بي حرمت كند، . كنم

هر آينه كشته شود و هر كه در آن كار كند، آن شخص از ميان قوم خود منقطع 
هر . كرده شود، و  در روز هفتم سبت آرام و مقدس خداوند استشش روز كار . شود

پس بني اسرائيل سبت را نگاه بدارند، . كه در روز سبت كار كند، هر آينه كشته شود
اين در ميان من و بني . نسالريال بعد نسل سبت را به عهد ابدي مرعي نگاه  دارند

 آسمان  و زمين را ساخت و اسرائيل آيتي ابدي است، زيرا كه در شش روز ، خداوند
  ). 17ــ 12آيات (» "در روز هفتمين آرام فرموده، استراحت يافت

سبت هميشه در جايي يافت مي شود كه ": شخصي در اين باره مي گويد
به عبارتي پيامد حاصل از هر رابطه خدا با : اصول رابطه بين قوم و خدا مطرح شود

مفهوم سبت را پيش تر شرح داديم، . "نندقوم خود، هنگاميكه قوم به او تكيه مي ك
او قوم خود . اما حكم تداوم آن كه آشكار كننده دل خداست  را نبايد ناديده انگاشت

را      مي شناخت و مي دانست كه چگونه در ايفاي مسئوليت خود قصور ورزيدند، 
 نگاه از سويي ديگر،. به نحويكه او در اين مورد هيچگاه از پيامد آن نا اميد نشد

اگر (داشتن سبت به مناسبت ايجاد هر راطبه بين خدا و قوم بيانگر اين امر است كه 
چقدر او مشتاقانه انتظار قوم خود را مي كشيد ) بخواهيم به زبان انساني سخن گوييم

تا در مسير اهدافي كه براي آنها در نظر داشت قرار بگيرند؛ تا آنها نيز از مشاركت 
آرامي گرفتن خدا ويژگي روز سبت را رقم . احت او سهيم شوندمبارك با او در استر

اما مي دانيم . مي زند، و اين همان هدفي بود كه خدا براي قوم خود در نظر داشت
 صراحتاً بيان شده است كه اهداف او 4كه قوم هيچگاه آرامي نيافتند و در عبرانيان 



هم قصور ورزيده شود  ، هيچگاه بي فرجام نخواهد بود از اين سبب اگر در چيزي 
بنابراين اگر براي قوم خدا آرامي مقرر . همه در مسير وعده هاي فيض او قرار دارد

گرديد؛ و تمام كساني كه ايمان داشتند مي توانستند به آن آرامي داخل شوند، اين 
پس ما كه در اين دوره بسر مي . همه نتيجه وعده ها و طريقهاي خدا براي قوم بود

به عنوان فرزندان اسرائيل و رهسپاران بيابان، در آن آرامي يي كه خدا بريم حتي 
وعده داده است سلوك مي نماييم؛ ما تحت رهبري فرمانده نجات خود از او جدا 

  . نخواهيم شد

: اين باب از كتاب خروج با ثبت و اعطاي لوح هاي شهادت به پايان مي رسد
ان برد، دو لوح شهادت يعني دو لوح چون گفتگو را با موسي در كوه سينا به پاي"

الزم به ياد آوري است كه تمام ). 18آيه  ("سنگ مرقوم به انگشت خدا را به وي داد
. موسي با خدا تنها بود.  تا بدينجا همه بر كوه سينا اعطا شده است24فرامين از باب 

عطاي هنگامي كه ا. و  با خداوند در مكاشفه نقشه هاي او براي قوم مشاركت داشت
فرامين به پايان رسيد، خدا دو لوح سنگي را به موسي داد كه حاوي شرايط عهد 

و خداوند دو ": موسي آنرا در جايي ديگر چنين توصيف كرده است. براي قوم بود
لوح سنگ مكتوب شده به انگشت خدا را به من داد و بر آنها موافق تمامي سخناني 

و واقع . اجتماع به شما گفته بود نوشته شدكه خداوند در كوه از ميان آتش در روز 
شد بعد از انقضاي چهل روز و چهل شب كه خداوند اين دو لوح سنگ يعني لوح 

از اين رو چنين به نظر مي رسد ). 11 و 10: 9تثنيه  ("هاي عهد را به من داد 
 از آن سخن گفته شده 20 و يا فرمان باشد كه در خروج "كالم"محتواي دو لوح ده 

فراميني كه اسرائيل آنان را . ، اما اكنون خدا با انگشت خود آنها را نگاشته استاست
آنها آن چهارچوب فيضي را كه به هنگام گذر . به عنوان شرط بركت يافتن پذيرفتند

از درياي سرخ يافته بودند، ترك كردند و با پيشنهاد خدا پذيرفتند كه زير بار 
 شب بر باالي كوه بود كه در اين مدت نه موسي چهل روز و چهل. مسئوليت بروند

، در )9 : 9مراجعه نماييد به تثنيه (مي توانست بخورد و نه مي توانست بياشامد 
اگر مشتاقيم كه . چنين وضعيتي قرار گرفت تا مجرايي براي رابطه قوم با خدا شود

 خواننده .صداي خدا را بشنويم، نبايد به جسم خود بپردازيم، بلكه بايد از آن بگذريم
، و آنچه كه به )8 :19اول پادشاهان (نبايد از ياد آوري آنچه كه به ايليا گذشت 



خداوند مباركمان گذشت فرو گذار نمايد ــ هر دوي آنها به مانند موسي چهل شبانه 
خداوند "اما همانگونه كه شخصي ديگري اين باره مي گويد، . روز روزه نگاه داشتند

موسي كه ذاتاً از خدا دور بود خود . ايگاه اول را داشته باشدعيسي بايد در همه چيز ج
مسيح ذاتاً به خدا نزديك بود و . را از ذات انساني جدا كرد و به او نزديك شد

هنگامي كه خود را جدا كرد تا به خاطر انسان به پيكار دشمن برود به خدا نزديك 
د كه بسياري از خادمين اين تضاد بسيار مهم است، و به وضوح نشان مي ده. تر شد

مي توانيد اين موضوع را با ( وقف شده خدا چيزي نيستند جز نمونه عالي مسيح 
  ).    مقايسه نماييد10: 1مكاشفه 
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خداوند در صدد بود كه قوم خود را بركت دهد او به قوم فراميني عطا نمود تا 
موسي بر باالي كوه . ني براي او بسازند و او در ميان قوم ساكن شودآنها مسك

خداوند با خادم خود صميمانه سخن مي گفت، . فرامين فيض خدا را دريافت كرد
اما هنگامي كه . خادمي كه به همراه اسرائيل به قلمرو فيض خدا گام نهاده بود

وه در ميان اردو بيداد مي موسي مشغول اين امور بود گناه و حتي ارتداد در پايين ك
  .باال نور و بركت و پايين ظلمت و شرارت. كرد

و چون قوم ديدند كه موسي در فرود آمدن از كوه تأخير نمود، قوم نزد « 
برخيز و براي ما خدايان بساز كه پيش روي ما ": هارون جمع شده ، وي را گفتند

بيرون آورد نمي دانيم او را چه بخرامند، زيرا اين مرد، موسي، كه ما را از زمين مصر 
گوشواره هاي  طالي را كه در گوش زنان و ": هارون بديشان گفت. "شده است

پس تمامي قوم گوشواره . "پسران و دختران شماست، بيرون كرده نزد من بياوريد
و آنها را از . هاي زرين را كه در گوشهاي ايشان بود بيرون كرده، نزد هارون آوردند

گرفته، و آن را با قلم نقش كرد، و از آن گوساله ريخته شده ساخت و دست ايشان 
اي خداي اسرائيل اين خدايان تو مي باشند، كه تو را از زمين مصر ":ايشان گفتند 
و چون هارون اين را بديد مذبحي پيش آن بنا كرد و هارون ندا در . "بيرون آوردند
ادان برخاسته، قرباني هاي سوختني و بامد. "فردا عيد يهوه مي باشد": داده ، گفت

گذرانيد، و هداياي سالمتي آوردند، و قوم براي خوردن و نوشيدن نشستند، و به 
  ). 6 ــ 1آيات (» جهت لعب بر پا شدند

از يك سو اين صحنه و آنچه كه در پاي كوه تجلي خدا مشاهده مي شد 
ن چيرگي را به در هر دو حالت شيطان عنا. شبهت بسيار چشمگيري با هم دارند

آنچه كه مقابل ماست ، ملتي است كه زير سلطه او در آمده اند، و . دست دارد



ديگري فرزندي است كه او در تملك خود دارد ؛ اما فرزند نيز نمونه قوم يهود در 
كه به شكل نمادين توسط موسي ( حاضر نبودن مسيح در اعلي .  روز هاي آخر است

فرصتي را براي شيطان فراهم آورده است ــ ) ه استبر كوه سينا به نمايش در آمد
البته اين امر خود تحت سلطه خداوند است ــ تا قدرت شرارت آميز خود را نشان 
دهد، اسراديل به خاطر شرارتي كه در نهاد او است، برده مفلوكي در دستان او به 

ه باشد اما الزم است بدانيم كه شيطان هر چه قدر هم قدرت داشت. شمار مي آيد
شايد او در تحقق اهداف خدا ممانعت به . هيچگاه نمي تواند از خدا سبقت جويد

عمل آورده و آنها را به تعويق اندازد اما هيچگاه نخواهد توانست اهداف خدا را خنثي 
بنابراين در صحنه اي كه در مقابل داريم خداوند به اين ارتباط صميمانه با . سازد

و همه چيز را بر طبق اراده اش پيش از اينكه ) 18: 31 خروج(موسي پايان مي دهد 
در تمام كتاب مقدس نيز چنين است و شيطان . قوم در گناه افتند مرتب مي كند

بدون اينكه چيزي را پيش بيني كند هميشه يك روز عقب تر است؛ به نحويكه تنها 
است كه هر از چند گاهي يك موفقيت گذرا كسب مي كند، و آن نيز به اين خاطر 

اين حقيقت بايد دل ايمانداران را . در آخر شكست مهلكانه او بهتر آشكار خواهد شد
 خواهد بود و "آنب"ترقغيب نمايد كه براي آن لحظه انتظار بكشند ، لحظه اي كه 

  . خداي صلح و سالمتي ، شيطان را به زير پايهاي خود له خواهد نمود

ابعاد گوناگون اين قضيه به . اشتعمل قوم چيزي از يك ارتداد آشكار كم ند
ثانياً . اول اينكه آنها خدا را فراموش و ترك كرده بودند. تفصيل بررسي خواهد شد

مردي  كه آنها را از مصر "و او را : آنها رهايي از مصر را كار موسي مي دانستند 
ي آنها خداياني م. و سرانجام اينكه بت پرست شده بودند.  مي خواندند"بيرون آورد

خواستند كه به چشم ديده شوند، تا اين خدايان شهادتي باشند بر عليه خود آنها بر 
هارون نيز بدون هيچ مقاومتي تسليم . اينكه آنها آنها فرزندان بي ايمان بودند

مردي كه براي مقام كهانت برگزيده شده بود، كسي كه از امتياز . خواسته آنان شد
به خداوند بهره مند مي شد، اما اگر چه در  وارد شدن به قدس االقداس و خدمت 

كاهن و . گناه قوم رهبر قوم نبود اما وسيله اي شد جهت عصيان شرارت آميز آنها
قوم هر دو به تحريكات شرارت آميز شيطان و پرستش خدايان ساخته شده به دست 

اي ": خود تن در دادند و در حاليكه آنها را مي پرستيدند فرياد برآورده مي گفتند



مسأله . "اسرائيل اين خدايان تو مي باشند كه تو را از زمين مصر بيرون آوردند
ديگري را نيز بايد مطرح كنيم و آن اينكه هارون مي خواست با گذاردن نام خدا بر 

او مذبحي مقابل آن بنا كرد و . آن بت شرم حاصل از بت پرستي شان را پنهان نمايد
اين دقيقاً همان چيزيست كه دنياي . "وه مي باشدفردا عيد يه": ندا در داده گفت

آنها بتهاي خود را بر پا مي دارند و آن را پرستش . مرتد مسيحيت انجام داده است
خداوند مي نامند؛ و بدينوسيله جانهاي بسياري اغوا شده و آن را مي پذيرند و غافل 

ي چه بود؟ بنا به اين گوساله طالي. از اينكه اين كار در حضور خدا بس ناپسند است
كاتوليك هاي رومي و طرفداران تشريفات مذهبي بر .  گفته هارون نماد يهوه بود

سر اين موضوع اتفاق نظر ندارند و بدينسان بت پرستي خود را در لقاي مسيح و 
بنابراين اين تصوير از يك سو آخرين وضعيت يهوديان . مسيحيت جوه گر مي كنند

تي وخيم تر از اوضاع احوال مصر است كه باز هم را به تصوير مي كشد ، كه ح
در حقيقت اسرائيل يهوه و . آموزنده است و از سويي ديگر تصويريست از زمان حال

آنها مرتد شدند و ارتداد تنها واژه ايست كه وضعيت . خادم او موسي را نپذيرفتند
حمل مي مسيحيت نوين را به تصوير مي كشد، و در حاليه نام مسيحيت را بر خود 

  . كنند ، اقتدار مسيح را به عنوان شخصيت دست راست خداوند ناديده مي انگارند

  .و تعجبي نيست كه خشم خدا بر قوم افروخته گردد

روانه شده، بزير برو زيرا كه اين قوم تو از زمين ": و خداوند به موسي گفت« 
لديشان امر و به زودي از آن طريقي كه ب. مصر بيرون آورده اي فاسد شده اند

فرموده ام انحراف ورزيده گوساله ريخته شده براي خويشتن ساخته اند و نزد آن 
سجده كرده و قرباني گذرانيده مي گويند كه اي اسرائيل اين خدايان تو مي باشند 

اين قوم را ديده ": و خداوند به موسي گفت. "كه تو را از زمين مصر بيرون آورده اند
و اكنون مرا بگذار تا خشم من بر ايشان مشتعل . مي باشندام و اينك قوم گردنكش 

  ). 10 ــ 7آيات ( » "شده ايشان را هالك كنم و تو را قوم عظيم خواهم ساخت

آنها داوطلبانه اطاعت از . در واقع اسرائيل خود را به داوري عادالنه خدا سپرد
ي شد ــ نماد شريعت خدا را به عنوان شرط بركت پذيرفتند؛ و خوني كه پاشيده م

اكنون اين مجازات را . مرگ ــ مهر تأييدي بود بر عهد و مجازات تخلف از آن



بنابراين ديگر خدا بيش از اين با آنها همچون قوم خود رفتار نمي . متحمل مي شدند
آنها خدا را پذيرفتند و موسي را مردي دانستند كه آنها را از زمين مصر بيرون . كند

اين قوم تو كه از ": از اين رو به موسي مي گويد. عمل كردآورد و موافق ايشان 
و پس از اينكه گناه آنها را ذكر ). 7آيه  ...("زمين مصر بيرون آورده اي فاسد شده اند

اين قوم را ديده ام و اينك قوم ": كرد، داوري قاطعانه خود را بر آنها اعالن نمود
 بر ايشان مشتعل شده ايشان را و اكنون مرا بگذار تا خشم من. گردنكش مي باشند

بنابراين اگر ). 10 و 9آيات( » "هالك كنم و تو را قوم عظيم خواهم ساخت
بخواهيم بر طبق مقتضيات شريعت و اطاعت كه اسرائيل آن را به عنوان شرط 
بركت  پذيرفته بود بدانها بنگريم بايد بگوييم كه ديگر عمل آنها جبران ناپذير بود و 

  . عمدي و ارتداد مطمئناً تنبيه مي شدندبه خاطر گناه 

، اما موسي با "من از تو امتي بزرگ خواهم ساخت": خداوند به او گفت
محبت بي حد خود نه تنها به خود نظر نداشت بلكه منفعت خود را نمي خواست، و 

فيض او را قادر مي . تنها به جالل خداوند و رهايي اسرائيل از فالكت فكر مي كرد
ر جايگاه واقعي يك شفيع دست يازد و او تمام جان خود را در راه ساخت كه ب

. ماهيت تمنا هاي او از خدا بسيار حائز اهميت است. شفاعتهاي عاجزانه گذاشته بود
او حتي لحظه اي هم براي گناه قوم تخفيف قائل نشد ــ او نمي توانست اين كار را 

هد سينا جايي براي بخشش بكند و نه مي توانست بخشش بطلبد ، زيرا كه در ع
اول اينكه، .پس چه چيز باعث شد كه او در حضور خدا به روي در افتد. وجود نداشت

او به خدا اصرار مي ورزد كه اگر اسرائيل نابود شود آنگاه اين كار باعث رسوايي نا 
او رابطه اي را كه يهوه از طريق فديه با قوم . خدايان در ميان مصريان مي شود

 اما خدا با التماس "قوم تو"خدا به موسي گفته بود  . ود را ياد آوري مي كندايجاد نم
او شكست اين رابطه را نمي پذيرد، اما نزد خدا تضرع . "تو"به خدا مي گفت قوم 

اي خداوند چرا خشم تو بر قوم خود كه با قوت عظيم و دست زور آور "مي نمايد ، 
است؟ چرا مصريان اين سخن گويند از زمين مصر بيرون آورده اي مششتعل شده 

علي رغم ارتداد شرم ). 12 و 11آيات  ("كه ايشان را براي بدي بيرون آورده اي ؟ 
آور قوم تضرع موسي براي اين بود كه آنها باز هم قوم خدا باشند، و اينكه جالل 
خدا به خاطر رهايي آنها نبود ــ مبادا نابودي قوم مايه مباهات دشمن گردد و در 



. نيروي عظيم تري در اين خواسته موسي نهفته بود. ابر خداوند به خود ببالدبر
هنگامي كه قوم از عاي شكست سختي خوردند ، تضرع يوشع در حضور خدا از 

چون كنعانيان و تمامي ساكنان زمين "او مي گويد؛ . چنين ماهيتي برخوردار است
و . از اين زمين منقطع خواهند كرداين را بشنوند، دور ما را خواهند گرفت و نام ما را 

در هر دو مورد اين ايمان بود كه ). 9: 7يوشع  ("تو به اسم بزرگ چه خواهي كرد؟ 
به خدا توسل مي جست، و خود را را با جالل او همانند مي دانست، و در چنين 
عرصه اي بود كه  پاسخ خود را مي يافتند، زيرا كه خدا هرگز التماسهاي آنها را رد 

موسي با قدرت . اما ماهيت خواهش موسي با خواهش يوشع تفاوت داشت. ي كردنم
شفاعت خود كه مطمئناً ثمره روح خدا بود و ياد آوري وعده هاي بي منت خدا به 
ابراهيم، اسحق و يعقوب و دو موضوع تغيير ناپذير را  در حضور خدا مطرح مي نمايد 

شفاعتي زيباتر از اين ).  18: 6برانيان ع(كه مبني بر آن خدا نمي تواند دروغ بگويد 
در واقع با توجه مقتضيات و شرايط  همه چيز به كار . در كالم خدا يافت نمي شود

شفيع بستگي داشت، و خدا بسبب فيض خود شخصي را انتخاب نموده بود كه قادر 
ل البته نه به خاطر عم. باشد در اين شرايط تاب بياورد و براي قوم خود تضرع نمايد

قوم  زيرا با گناهي كه قوم مرتكب شده بود مورد غضب خداوند واقع شده بودند، 
بلكه به خاطر ماهيت خدا ، به خاطر  نقشه هايي كه او بر پاتريارخها آشكار ساخت ، 

از آن بدي كه گفته بود كه به قوم "خداوند شنيد و .   و با عهد آنها را تأييد نمود
اگر هنگامي كه ! ن موضوع براي ما قوت قلب استچقدر اي. "برساند رجوع فرمود

صداي دعا شنيده نمي شد، ايمان موسي در مقابل تمام مشكالت به پا خاست و 
دستان يهوه را گرفت و التماس نمود به طوريكه ديگر خدا نمي توانست خود را انكار 

 مطمئناً دعاي پر حرارت و مؤثر موسي بي. نمايد، و دعاي موسي پاسخ داده شد
  . پاسخ نخواهد ماند

آنگاه موسي برگشته از كوه به زير آمد و دو لوح شهادت به دست وي بود، «
و لوح ها صنعت خدا بود، و نوشته نوشته خدا . بدين طرف و بدان طرف مرقوم بود

و چون يوشع آواز قوم را كه مي خروشيدند شنيد به موسي . بود، منقوش بر لوح ها
 صداي خروش ظفر نيست، و صداي "گفت. "ستدر اردو صداي جنگ ا": گفت

و واقع شد كه چون . "خروش شكست نيست، بلكه آواز مغنيان را من مي شنوم



نزديك به اردو رسيد و گوساله و رقص كنندگان را ديد، خشم موسي مشتعل شد، و 
و گوساله اي را كه ساخته . لوح ها را از دست خود افكنده آنها را زير كوه شكست

فته به آتش سوزانيد و آن را خرد كرده نرم ساخت و بر روي آب پاشيده بني بودند گر
اين قوم به تو چه كرده بودند كه گناه ": و موسي به هارون گفت. اسرائيل را نوشانيد

خشم آقايم افروخته نشود، تو اين قوم را ":  هارون گفت"عظيم بر ايشان آوردي؟
 من گفتند، براي ما خدايان بساز كه و به. مي شناسي كه مايل به بدي مي باشند

پيش روي ما بخرامند، زيرا كه اين مرد موسي كه ما را از زمين مصر بيرون آورده 
بديشان گفتم هر كه را طال باشد آن را بيرون كند . است، نمي دانيم او را چه شده

ــ  15آيات ( » "را در آتش انداختم و اين گوساله بيرون آمد« پس به من دادند و آ
24 .(  

اما با اينحال موسي . عهد سينا شكسته شده بود و جبران آن ناممكن بود
هنگامي كه از حضور خدا به پاي كوه در ميان اردو مي آمد دو لوح سنگي را همراه 
خود برد، و روح خدا اين فرصت را در كالم غنيمت شمرده توجه خواننده را به سوي 

و لوح ها صنعت خدا بود و نوشته ، "ازد؛ ماهيت الهي و كامل الواح معطوف مي س
در الواح همه چيز الهي بود، منشاء و ).  16آيه  ("نوشته خدا بود، منقوش بر لوح ها

. بله چنين چيزي محال بود. اما اين الوح الهي هيچگاه به اردوگاه نرسيدند. انجام آن
يگر اطاعت از قوم شكافي عظيم بين خود و خدا بوجود آورده بودند، و از اين رو د

شايد آنها در جواب به شفاعتهاي موسي مورد بخشش واقع . شريعت مطرح نبود
شدند، اما به عنوان كساني كه عهد را شكسته و به بت پرست تبديل شده بودند  ، 

يوشع بر اين باور بود كه در اردو . همان عهدي كه بي درنگ آن را پذيرفته بودند
 بسياري در حضور خدا بود بالفاصله به صداي جنگ است؛ اما موسي كه مدت

و واقع شد چون به نزديك اردو رسيد و گوساله و ". ماهيت واقعي اين صداها پي برد
رقص كنندگان را ديد خشم موسي مشتعل شد و لوح ها را از دست خود افكنده آنها 

توجه نماييد كه ذهن موسي چقدر به تفكر خدا در مورد قوم . "را زير كوه شكست
خشم خداوند بر قوم افروخته شده بود و گرچه موسي به عنوان شفيع در . ديك بودنز

حضور او تضرع نمود، اما خود او به هنگامي كه از كوه پايين آمد و گوساله طاليي را 
بنابراين اگر موسي الواح سنگي را شكست ، اين .  ديد خشم او نيز افروخته گرديد



زامي برخاسته از عمل قوم در مقابل عهد  و از سويي كار او تنها از روي الزام بود، ال
گفته هاي شخص ديگري را در اين . اين عمل موسي كامالً مبتني بر تفكر خدا بود

گوشهاي موسي آنقدر تيز بود كه تشخيص دهد در ميان قوم "باره نقل مي كنيم، 
ه طاليي او به محض اينكه گوسال. چه مي گذرد، تا خروش شادي قبيح آنها را بشنود

را ديد ، گوساله اي كه پيش از برپايي خيمه ساخته شده بود، با همان شور و حرارتي 
زيرا . كه در باالي كوه براي خدا داشت ، بر زمين نيز براي همان جالل خروشيد

، )هر انسان منطقي اين را مي پذيرد(ايمان چيزي فراتر از دانستن جالل خدا است 
پيوند مي دهد، و به خدا توكل دارد كه او در هر وضعيتي ايمان جالل خدا را با قوم 

شخص را بركت مي دهد، حتي براي جالل خود؛ و بر تقدس آنها به هر شكلي 
. "اصرار مي ورزد، مبتني بر آن جاللي كه نبايد هم پيمانانش آن را بي حرمت سازند

نين روزهايي اينها همه واژه هاي حقيقت هستند، واژه هايي بسيار پر معني كه در چ
در روزهايي كه مسيحيان ايماندار ظاهري . بايد به درون دل قوم خداوند رخنه نمايند

همچون قوم اسرائيل به هنگام فرود آمدن موسي از كوه ، دارند بايد توسط خادمين 
بر اين موضوع بيشتر تعمق نمايند ، خادميني كه انتخاب شده اند تا در هر خدمت و 

د خدمت كنند و در واقع به واسطه تمام كساني كه نفع مسيح مشكالتي براي خداون
زيرا تا هنگامي كه در مقابل خدا براي قوم غيرت . ، منفعت آنان محسوب مي گردد

  . نداشته باشيم ، نمي توانيم براي جالل او در ميان قوم بر روي زمين غيور باشيم

را مسئول مي سپس مي بينيم كه موسي با هارون به بحث مي پردازد ــ او 
وضعيت ديگري كه مي تواند به ما كمك . داند كه گناه عظيمي بر قوم آورده است

در آنجا موسي مي گويد؛ . كند تا اين موضوع را درك نماييم در تثنيه يافت مي شود
و خداوند بر هارون بسيار غضبناك شده بود تا او را هالك سازد؛ و براي هارون نيز "

بي گمان به هنگام غبيت موسي هارون رهبر ). 22: 9تثنيه  ("در آن وقت دعا كردم
قوم به شمار مي رفت، اما با اينحال مي بينيم كه او در گناه عظيم قوم مقصر بود، و 

هارون نيز به مانند قوم . از متن پيداست كه در خواهش قوم ترديد هم نمي كند
افتند، اما تقصير اسرائيل كه به واسطه شفاعت موسي از عواقب گناهشان رهايي ي

اين وجه تمايز بايد به دقت مد نظر قرار گيرد  . گناه نسبت به خدا بر آنها باقي ماند
خداوند از آن بدي كه ": يا شايد داوريي كه بعدها اجرا شد مغاير با اين جمله باشد



اين امت بايد نابود مي شدند نه به . "گفته بود كه به قوم خود برساند رجوع فرمود
.  فاعت موسي بلكه به خاطر پيامد حكومت خدا  بر مبناي شريعت كوه سيناخاطر ش

اگر چه از عاقبت گناه رهايي يافته بودند، اما خدا آزاد بود هر گونه كه مي خواهد با 
خدا را قوم را مبتال ساخت "آنها رفتار نمايد همانگونه كه در انتهاي باب مي خوانيم 

وضعيت هارون با .  "ته بود، پرستيده بودندزيرا گو ساله اي را كه هارون ساخ
ديگران فرق دارد زيرا مقامي كه داشت باعث شد جرم او نيز خاص باشد، پاسخ او به 

همانگونه كه آدم تقصير را بر گردن حوا نهاد، . موسي نمايانگر دل يك گناهكار است
ت امر اين حقيق. و حوا بر گردن مار، هارون نيز خود را  پشت قوم پنهان مي نمايد

 شده بودند اما اين گناه به آنها كمك مي كند تا به هدف "بي لگام"است كه آنها 
ضعف او ــ . او تسليم هوس شد در واقع بايد با مرگ روبرو مي شد. خود برسند

همانگونه كه غالباً برخالف لطف و فيض خدا به تصوير كشيده شد ــ شرم و تقصير 
  . او بود

زيرا هارون براي رسوايي آنها ، (كه بي لگام شده اند، چون موسي قوم را ديد 
ازگناه برادران خود بازگشت و در ) ايشان را در ميان دشمنان  بي لگام ساخته بود

حاليكه از آتش غيرت براي خداوند مي سوخت، به دروازه اردو ايستاده فرياد سر 
پوشانيدن شرارت ديگر فرصتي براي . "هر كه به طرف خداوند باشد نزد من آيد"داد

هنگامي كه ارتداد آشكار است ديگر جايي براي بي طرف . و يا مصالخه باقي نبود
بودن نيست، هنگامي كه مسأله بين خدا و شيطان است، بي طرف بودن خود نيز 

عالوه . در چنين موقع كسي كه با خدا نيست بر ضد اوست. ارتداد محسوب مي شود
همه آنها . د در ميان قوم ايماندار خداوند سر داده شدبر اين توجه نماييد كه اين فريا

اسرائيلي بودند اما اكنون بايد جدايي صورت مي پذيرفت و چالشي كه موسي مي 
او تبديل به .  آشكار كننده همه قضايا است"چه كسي طرف خداوند است"طلبد 

 خداوند قلب قشون خداوند شد و از اين سبب حلقه زدن به دور او به معناي بودن با
تأثير اين فرا خوان . به شمار مي آمد و نپزيرفتن او به معناي مخالفت با خداوند

پس جميع ". موسي چه بود؟ چرا در تمام اسرائيل فقط خاندان الوي وفادار بودند
 اين افتخار بسيار بزرگي است براي آنها زيرا در "بني الوي گرد وي جمع شدند

طغيان ورزيدن بودند، آنها توسط فيض خدا طرف حاليكه جميع اردوگاه بر ضد خدا 



در واقع ار . چقدر اين وفاداري خاندان الوي در نظر خداوند باارزش بود. خداوند بودند
آنچه در تثنبه مي خوانيم چنين به نظر مي رسد كه خداوند آنها را به خاطر اين 

قت در آن و":موسي مي گويد . عملشان براي خدمت خاص خيمه انتخاب نمود
خداوند سبط الوي را جدا كرد تا تابوت عهد خداوند را بردارند و به حضور خداوند 

بنابراين . ايستاده او را خدمت نمايند و به نام او بركت دهند وچنانكه تا امروز است
الوي را در ميان برادرانش ميراث و نصيبي نيست؛ خئاوند ميراث وي است چنانكه 

در واقع اين يك وفاداري معمولي نيست ). 9 ــ8: 10 تثنيه("خدايت به وي گفته بود
زيرا پيش از اينكه فرمان صادر شود به دعوت موسي لبيك گفتند ، او به ايشان گفت 

هركس شمشير خود را بر ران خويش ": يهوه خداي اسرائيل چنين مي گويد": 
 دوست بگذارد و از دروازه تا دروازه اردو آمد و رفت كند و هر كس برادر خود و

و در آن . و بني الوي موافق سخن موسي كردند. خويش و همسايه خود را بكشد
امروز خويشتن را براي ": روز غريب سه هزار نفر از قوم افتادند و موسي گفت 

خداوند تخصيص نماييد حتي هر كس به پسر خود و برادر خويش ؛ تا امروز شما را 
  ). 28 ــ 27آيات .("بركت دهد

اندان الوي به اين دعوت الهي لبيك گفتند و خود را از برادران و بدينسان خ
بت پرست خود جدا ساخته  و بدون كوچكترين درنگي بر عليه شرارت قوم به 

آن يك آزمايش دقيق بود آزمايشي كه مبتني بر آن بايد الويان هر . خداوند پيوستند
 بايد چنين مي خواسته جسم را رها مي كردند، آري هر الوي بنا بر سخن موسي

درباره پدر و مادر خود گفت كه ايشان را نديدم و برادران خود را نشناختم و ": كرد
زيرا كه كالم تو را نگاه مي داشتند و عهد تو را محافظت مي . پسران خود را ندانست

اين اطاعت از دعوت الهي بود، اطاعت به هر بهايي و از ). 9: 33تثنيه  ("نمودند
خدا غالباً قوم . ي از شرارتي بود كه اسرائيل گرفتار آن شده بودندسويي ديگر جداي

خود را چنين آزمايش مي كند، و هر گمراهي و نزول به سراغ اسرائيل مي آمد، تنها 
طريق الهي هماني است كه بني الوي تجربه نمودند ــ يعني اطاعت با تمام  وجود 

ـ كساني كه آن را مي پذيرفتند چنين راهي بايد رنج آور باشد ـ. و بي چون و چرا
بايد پيوندهاي  نزديك زندگي خود را ترك گفته و همبستگي طبيعت را ناديده 

آري امروز . انگارند، حتي روبط خويشاوندي خود را ، و اين تناه راه بركت يافتن بود



نيز همه ما بايد قلبهاي خود را تفتيش نماييم و از خود بپر سيم كه در اين روزهاي 
ر آيا در اطاعت از كالم خدا از آن چيزهايي كه نام خداوند را بي حرمت مي شري

  نمايند دوري مي جوييم؟

اما هارون و جميع بني اسرائيل موسي را ديدند كه اينك پوست چهره او « 
و موسي ايشان را خواند ، و هارون و . مي درخشد، پس ترسيدند كه نزديك او بيايند

و بعد از آن .  برگشتند و موسي بديشان سخن گفتهمه سرداران جماعت نزد او
همه بني اسرائيل نزديك آمدند و آنچه خداوند در كوه سينا بدو گفته بود بديشان امر 

و . و چون موسي از سخن گفتن با ايشان فارق شد نقابي بر روي خود كشيد. فرمود
 بر مي چون موسي به حضور خداوند داخل مي شد كه با وي گفتگو كند، نقاب را

پس بيرون آمده ، آنچه به وي امر شده بود ، به بني . داشت تا بيرون آمدن او 
  ). 34 ـــ 30آيات (» اسرائيل مي گفت

پيش از هر چيز، او قوم را گناهكار مي خواند و سپس به خاطر محبتي كه 
 "و به قوم مي گويد. نسبت به قوم دارد قصد عزيمت به حضور خداوند را مي كند

تضاد بين موسي و خداوند مان عيسي را . "ي روم شايد گناه شما را كفاره كنمباال م
 در اينجا چه تضادي بين ":شخصي به زيبايي به تصوير كشيده است او مي گويد 

او از ! كار موسي و كاري كه نجات دهنده عزير ما انجام داد مشاهده مي كنيم
يĤيد تا اراده پدر را به انجام آسمان ــ جاييكه در جالل پدر ساكن است ــ فرود م

برساند و در عين حال شريعت را حفظ مي نمايد به جاي اينكه لوح ها را كه نماد 
او  ) الواحي كه انسان قادر نبود فرامين آن را انجام دهد ( اين عهد بودند را بشكند ،

خود  مجازات شكستن عمد را متحمل شد و پيش از اينكه به آسمان صعود نمايد، 
اره را پرداخت نمود، او به جاي اينكه با حزني آكنده از ترديد بر لب كه در نظر كف

ذات قدوس خدا ارزشي ندارد باال رود ، با نشاني از كفاره كامل و خون پر ارزش خود 
و ارزشي كه او به خدا تقديم مي . كه تأكيديست بر عهد جديد به آسمان مي رود

درست است موسي نيز يك شفيع بود ، اما . كند ، جاي هيچگونه ترديدي نگذاشت
  . بيشتر در تضاد با مسيح بود تا اينكه نمونه اي از او باشد



اما او بازگشت و به گناه قوم خود اعتراف نمود و از شدت محبت براي 
االن هر "حتي گذشته از اينها او مي افزايد ؛ . بخشش آنها در حضور خدا تضرع نمود

او آنقدر . زي  و اگر نه مرا از دفترت كه نوشته اي محو سازگاه گناه ايشان را مي آمر
خود را با قوم يكي مي دانست كه اگر بخشيده نمي شدند حاضر بود به همراه آنان 

اين جاري . تنبيه شود، و اين همان منبع شفا است كه از روح خدا جاري مي شود
لس نيز ديده مي شود، كه در پو. شدن محبت بي شائبه او براي اسرائيل گناه كار بود

زيرا راضي هم مي بودم كه خود هم از مسيح محروم شوم در راه "او مي گويد؛ 
خدا خواسته خادم خود را ). 3 :9روميان  ("برادرانم كه بر حسب جسم خويشان منند

اجابت ننمود ، زيرا كفاره او كامل نبود تا با آن بايستد و نه مي توانست كفاره اي 
اما در . ا معياري كه خداي قدوس مي توانست قوم خود را ببخشدمهيا كند كه تنه

شفاعت موسي آنقدر اقتدار وجود داشت كه توانست قوم را در برابر عواقب 
گناهانشان مصون نگاه دارد، در واقع آنها را از نابوديي كه پيامد عصيان آنها بود 

وند دهايي يافتند با اينحال ، درست است كه قوم به خاطر صبر خدا. رهايي بخشيد
هر كه گناه كرده "اما خداوند با اين سخنان مسئوليت را بر گردن آنان مي نهد، 

از اينجاست كه به موسي فرمان ). 33آيه  ("است ، او را از دفتر خود محو مي سازم
اينك فرشته "او مي گويد . مي دهد كه قوم را به سوي سرزمين موعود هدايت كند

خراميد، ليكن در يوم تفقد من گناه ايشان را از ايشان باز من پيش روي تو خواهد 
و خداوند قوم را مبتال ساخت زيرا گوساله اي را كه هارون . ( "خواست خواهم كرد

ديگر يهوه در ميان آنان ساكن نمي شد ، ولي فرشته اي ). ساخته بود پرستيده بودند
حت داوري خدا قرار پيش روي ايشان حركت مي كرد و قوم به خاطر گناهانشان ت

مي گرفتند ، اين تغيير يك عكس العمل و شفاعتي جديد در موسي پديد مي آورد 
  .كه پيامد آن تا فصل بعدي نيز ادامه مي يابد

   6 ــ1آيات 

نكات مختلفي در اين عبارات وجود دارد كه از اهميت شاياني برخوردار است 
در . ل در آن بسر مي بردندكه نشان دهنده وضعيت جديدي است كه اكنون اسرائي

وهله اول شاهد هستيم كه برخورد خداوند با قوم جور ديگري است و به مانند 



او به . گذشته كه عصيان آنان كه موجب محروم شدن قوم از حضور خدا شد، نيست
 ، ثانياً اينكه "موسي چنين مي گويد، تو و اين قوم كه از زمين مصر كه برآورده اي

به آنها وعده سرزمين را مي دهد، و شفاعت اوليه موسي تضمين با وجود اين او 
كننده اين وعده است، شفاعتي كه موسي در آن به وعده هاي بي قيد و شزط و 

و سوم اينكه خدا ). 13 :32(مطلقي كه خدا به پاتريارخها داده بود، توسل جست 
قوم " كه اعالم مي كند كه ديگر در ميان آنها ساكن نخواهد شد زيرا او گفت

خداي قدوس هنگامي كه  . "گردنكش هستيد مبادا تو را در بين راه هالك سازم
ازاعمال انساني سخن مي گويد بر اين امر واقف است كه نمي تواند در ميان ملتي 

و سرانجام اينكه خداوند آنها را به داوري هشدار مي دهد و به . عصيانگر ساكن شود
خدا .  خود بر خود ننهند تا بداند كه با آنها چه كندقوم فرمان مي دهد كه زيور آالت

به مانند گذشته باز هم مجازات قوم را تسكين مي دهد و پيش از اينكه آنها را نابود 
كند درنگ مي كند، تا ببيند كه آيا قوم به خاطر گناه خود تضرع و زاري نموده و از 

ر به فرد نباشد ولي بسيار اين واقعه اگر منحص. شنيدن اين اخبار فروتن خواهند شد
شايان توجه است، اين واقعه كه قوم زيور و زينت خود را از بر درآورده و به انتظار 
مي نشينند ــ به انتظار داوري يي كه با تلخي و اندوه دل به آنها اعالم شده است و 

  . خداوند پيش از اينكه اقدام به نابودي كند درنگ مي نمايد

اهان قوم داوري را بر آنها اعالم نموده باعملي جديد اما آنكه به خاطر گن
پيش از هر چيز او خيمه را به . براي موسي راه گريزي براي آنها فراهم مي نمايد

  . بيرون از اردو منتقل مي نمايد

  11ــ 7آيات 

) برپا كردن خيمه خارج از اردوگاه (مشخص نيست كه آيا اين كار موسي 
به نظر اين عمل او بيشتر برخاسته از تشخيص . خيرتحت فرمان مستقيم بوده يا 

او به خدا فكر مي كرد كه ديگر . روحاني او با توجه به ذات خدا و وضعيت قوم است
نمي خواست در اردويي كه حضور گوساله طاليي كه آن را ملوث ساخته بود ساكن 

. اجتماع ناميدشود از اين رو مكاني خارج و به دور از اردو مهيا ساخت و آن را خيمه 
مسكني براي ": اين موضوع كامالً  با آنچه خداوند به موسي گفته بود تفاوت داشت



آنها ديگر شايسته قوم خدا بودن را نداشتند . من بسازند تا در ميان آنان ساكن شوم
هر كه "ــ قومي كه به دور او جمع شوند ، اما هنگامي كه او بيرون از اردو بود،  

 پس ".د به خيمه اجتماع كه خارج از لشكرگاه بود، بيرون مي رفتطالب يهوه مي بو
ديگر اين موضوع تبديل به يك مسأله شخصي شد و پرستندگان حقيقي هر يك از 
ديگران جدا بودند ــ به عبارتي اين گروه از اردوگاه كه خداي دروغين را پرستش 

ه ارزش و اهميت اين موضوع، اصلي را مطرح مي كند ك. كرده بودند مجزا بودند
چرا كه بايد هميشه در خاطر حفظ مي شد كه اسرائيل قسم . وافري برايمان دارد

خورده بود كه قوم خدا باشد اما شرايط طوري شده بود كه ديگر خدا نمي خواست در 
ميان آنها ساكن شود و بدينسان در ايام آخر نيز چنين است، هنگامي كه رساله 

 ": م، شاهد هستيم كه نويسنده چنين توصيه مي كند عبرانيان را مطالعه مي كني
). 13: 13عبرانيان  ("لهذا عار او را بر گرفته ، بيرون از لشكر گاه به سوي او برويم

هر گاه كه نام خداوند بي حرمت شود و قدرت او را نپزيرفته بلكه قوات ديگر 
ند هيچ روزنه اي جايگزين آن شوند، اگر بخواهند كه خدا را در روح و راستي بپرست

و بايد به دقت توجه نماييم كه به مانند . نيست جز اينكه بيرون از لشكرگاه بروند
. موسي نياز به چنيين جدايي مسأله ايست كه فقط به تشخيص روحاني بستگي دارد

اوقات و فصولي هستند كه ــ حتي كساني كه يك چشم دارند نيز هيچگاه از فهم و 
واهند بود ــ متحد شدن با خدا بر عليه قوم يك افتخار درك اين مسأله عاجز نخ

پشتوانه اتخاذ چنين . مقدس و وااليي محسوب مي شود، به مانند پايان باب قبل
روشي بي شك بايد اقتدار كالم خدا باشد ، كالمي كه در تاريكي تنها نور براي 

كالم خدا در اما ه كار بردن . پايهاي ماست و تنها سرچشمه قدرت ما در روز شرير
  . هر وضعيت بايد تحت عمل روح خدا در حكمت و تشخيص روحاني انجام پذيرد

پس از اينكه خيمه بر پا شد موسي در مقابل چشمان قوم از اردو خارج شده 
او ستون . و وارد آن گرديد و خدا نيز عمل برخاسته از ايمان او را تأييد مي نمود

حال كه . ايستاد و با موسي سخن مي گفت ابري نازل مي نمود و به در خيمه مي 
خيمه از لشكرگاه جدا شده بود، خداوند خود را به گونه اي آشكار مي نمود كه در 

برخاسته هر "و به قدري اين عمل خدا با شكوه بود كه قوم . گذشته سابقه نداشت
كس به در خيمه خود سجده مي كرد و خداوند با موسي روبرو سخن مي گفت مثل 



اين كامالً يك موضوع جديد و متفاوت . "كه با دوست خود سخن مي گويدشخصي 
اين امر يك مصاحبت و ارتباط نزديكي بود . با تجليات اعجاب انگيز كوه سينا بود

خداوند خود هنگامي كه از موسي در . كه موسي هيچگاه قبالً آنرا تجربه نكرده بود
موضوع را براي موسي، خادم مقابل تهمت هاي هارون و مريم دفاع مي كند اين 

اين حقيقت بسيار براي ما ). 8 ــ 5: 12اعداد (خود يك امتياز ويژه بر مي شمرد 
مايه تسلي و دلگرمي است، زيرا به ما مي آموزد كه حتي به هنگام تباهي و ارتداد ، 
كه از ويژگيهاي قوم خدا بود، مي توان افكار كساني كه اراده او را درك مي كنند ، 

همان كساني كه بر حسب فيض او مي توانند مكاني را بيرون از فساد و . يافتدر 
تباهي يي كه در اطرافشان است بيابند، و خداوند در پاسخ به ايمان وفادارانه او به 

حقيقت اين است كه ، ما كه با فساد . طريقي با شكوه خود را بر او آشكار مي سازد
وضعيت و داوريي كه بر آنها مي شود شريك قومي مرتد يكي شده ايم، الزاماً در 

هستيم، اما بر طبق نقشه خدا از آنها جدا هستيم و مانع تجلي حضور او ، برداشته 
. ما در جايگاهي ديگر بسر مي بريم، جايگاه ايمان فردي و وضعيت روح. شده است

كه اما بايد در خاطر داشته باشيم كه كساني كه چنشن عمل مي نمايند خواهند ديد 
در واقع عمل موسي به نحوي پيشگويي اين . بر محور جديدي محصور شده اند

زيرا جايي كه دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در ميان ايشان "كالم است؛ 
و اين كالم اطمينان بخش در روزهاي غوطه ور در فساد و ). 20: 18متي  ("حاضرم

 خيمه اجتماع در بيرون از اردوگاه تباهي سرچشمه پرهيزكاري است، همانگونه كه
براي كساني كه با در بحبحه بت پرستي اسرائيل طالب خداوند بودند قوت قلبي 
محسوب مي شد و كساني كه با سادگي ايمان به آن توسل مي جستند به مانند 

  . موسي از بركات خاص تجلي حضور خداوند بهره مند مي شدند

 او به اردوگاه باز مي گردد ، كه عمل موسي مورد قبول واقع مي شود و
اما يوشع كه در روح نمونه مسيح . اكنون تبديل به يك شفيع پر آوازه شده است

از آنجا موسي به عنوان شفيع . است به عنوان رهبر قوم خود در خيمه مي ماند
شفاعت مي نمايد او جايگاهي را كه خداوند برايش در نظر گرفته بود پذيرفته بود ــ 

ان شخصي كه انتخاب شده است تا قوم را به سوي ميراث موعود رهبري به عنو
  . پس اين موضوع اساس تضرع او به شمار مي آيد). 1آيه( نمايد



  13 ــ 12آيات 

پيش از هر چيز او مي خواهد بداند كه . او ابتدا براي خود تضرع مي نمايد
رشته اي را خواهد خداوند به او گفت، ف. خداوند چه كسي را با او خواهد فرستاد

؛ اما موسي بيشتر از اينها مي دانست و بر طبق آنچه كه خداوند به او )2آيه (فرستاد 
زيرا كه در نظر من "گفته بود از او مي خواهد كه طريق خود را به وي بياموزد، 

و عالوه بر اين موسي مي خواهد كه . "فيض يافته اي و تو را به نام مي شناسم
سپس او قوم را نزد . وزد تا او را بشناسد تا در حضور او فيض يابدطريق خدا را بيام

همه چيز كه به موسي كه شفيع است بستگي دارد ، ابتدا او هدف خود . خدا مي آورد
را بيان مي كند و سپس قوم را معرفي مي كند او به طرز رقت باري دعا مي كند ؛ 

م اين چيزها بسيار زيبا هستند تما. "مالحظه بفرما كه اين طايفه قوم تو مي باشد"
براي موسي فقط انتخاب او . همانگونه كه سرشار از جذابيت و نكات آموزنده هستند

براي رهبري اسرائيل و اينكه فرشته اي مقابل آنها برود كفايت نمي كرد، بلكه او 
مي خواست تا نه راه خود بلكه طريق هاي خداوند را دربياموزد تا بلكه به شناخت او 

اگر هدف او هدايت و رهبري قوم بود دانستن خدا و طريق هايش نمي . ايل شودن
توانست او را رازي كند و اين چيزيست كه هر  ايمانداري بدان نيازمند است و 

  .هنگامي كه در بيابان هستند چيزي فراتر از اين نيست

 و روي من خواهد آمد "خداوند با آرامي دعاي خادم خود را پذيرفت او گفت؛ 
و اين پاسخ كاملي به فرياد شفيع او بود و آنچه كه براي . "تو را آرامي خواهد بخشيد

اين امر دل موسي را آرام . متحمل شدن قوم و خود او در مسير بيابان نياز داشت بود
 "هرگاه روي تو نيايد ما را از اينجا مبر"و جسور مي ساخت و او چنين پاسخ داد 

 را با قوم يكي مي داند و بي شك اين موضوع از احساسات اكنون او خود).  15آيه (
دل مسيح حكايت دارد ــ اين محبت عميق موسي براي اسرائيل آنها را با خود كه 

ونه تنها اين  بلكه فراتر رفته و . مورد لطف و عنايت خدا واقع شده بود پيوند مي داد
ا اسرائيا را برگزيد اما ديديم كه خد. قوم را باري ديگر با خداوند پيوند مي دهد

اما اينك كه موسي در . "قوم تو"هنگامي كه قوم او را رد كردند به موسي گفت 
مقام يك شفيع وارد عمل مي شود و نزد خدا تزرع مي نمايد باري ديگر او به خدا 



زيرا به چيز معلوم شود كه من و قوم تو "و در ادامه مي گويد؛ . "قوم تو"مي گويد،
 شده ايم ؟ آيا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جميع قوم منظور نظر تو

بنابراين او به مانند قبل ). 16آيه  ("هايي كه بر روي زمين اند ممتاز خواهيم شد
حضور خود خدا را با قوم ــ يا اعاده رحمت او ــ به عنواني اثباتي بر رحمت خود مي 

باري ديگر به قوم باز گردانده شود، به بنابراين او مي خواهد كه لطف خدا . خواهد
عبارتي به مانند قبل خدا بين قوم حضور داشته باشد، كه اين اثبات لطف و رحمت 

در غير اينصورت ديگر لطف او معنايي نداشت و حقيقت حضور او آنها را از . اوست
حضور روح . در اين دوره هم چنين اصلي حاكم است. ديگر ملل جدا مي ساخت

ر روي زمين قوم برگزيده را مسكني براي خداوند ساخته است و آنها را القدس ب
آنقدر متمايز و جدا مي سازد كه فقط دو عرصه باقي مي ماند، يكي عرصه عمل روح 

خداوند به موسي گفت اين كار را نيز . القدس و ديگري عرصه عمل قدرت شيطان
ي و تو را به نام مي كه گفته اي خواهم كرد زيرا كه در نظر من فيض يافته ا

  ). 17آيه  ("شناسم

. پس موسي توانست در شفاعت خود توفيق يابد، چرا كه قوم را احيا نمود
باري ديگر قوم خداوند بايد تحت امر عهدي جديد قرار گيرند، و همانگونه كه در 
فصل بعد خواهيم ديد عهد شريعت، اما شريعتي كه بر طبق ذات خداوند با فيض در 

هر گاه كه فيض به طور پياپي آشكار شود خواسته هاي بزرگتري را به . ستآميخته ا
عرض ". همراه دارد، و به همين سبب موسي انتظار ديدن جالل خدا را مي كشد

  ). 18آيه ("مستدعي آنكه جالل خود را به من مي نمايي: كرد

هر چه بيشتر خدا را مي . چنين چيزي همواره عمل فيض و روح است
اما اين .  همان نسبت عالقه ما نسبت به شناخت او بيشتر مي شودشناسيم به

ما اكنون چهره بي . خواهشهاي موسي موجب تضادي ميان جايگاه ايماندار مي شود
نقاب جالل خدا را مي بينيم، اما موسي در اينجا دعا مي كند كه آن را ببيند با 

ده صميميت او با خدا و اينحال انتظار مقدسي كه او از آن سخن مي گويد نشان دهن
  . عمل پر قدرت روح القدس بر روح انسان است 

  23 ــ 19آيات 



و خداوند صداي موسي را مي شنود و تا جاييكه ممكن بود به درخواست 
او تمامي احسان خود را پيش روي موسي گذاشت و نام يهوه را . موسي پاسخ داد

نار گذاشته و اصلي كه بايد سپس او اصل حاكميت خود را ك. پيش روي او ندا كرد
بر طبق آن براي آزادي اسرائيل عمل مي كرد را رها كرد زيرا رفتاراو با قوم در 
چارچوب شريعت پاك قرار داشت كه بر طبق آن همه ملل بايد به هالكت مي 

پولس در متني مشابه به اين حقيقت استناد مي كند، اينكه خدا با قدرت . رسيدند
ا از يك سو رهايي بخشيد و از سويي ديگر فوعون را به هالكت برتر خود اسرائيل ر

هدف او اين بود كه توسط وعده اي كه به اسرائيل داده بود ، غير يهوديان . رسانيد
را نيز تحت پوشش اين فيض در آورد، و بدينسان است كه گناه گوساله طاليي را به 

ا هستند كه اكنون غير يادشان مي آورد تا بدانند كه آنها مديون فيض برتر خد
يهوديان نيز از آن بهره مي برند و هر دو تحت فيض و رحمت بي حد خدا قرار 

در تاريخ اسرائيل خدا بر . كالم خداوند به موسي سرچشه اين حقيقت است. دارند
 ــ 7: 9مراجعه نماييد به روميان (اساس اين اصل براي اسرائيل عمل كرده بود 

اما . ي كند كه در جواب شفاعتهاي موسي قوم را مي رهاند، اكنون نيز تأييد م)13
علي رغم لطفي كه به موسي عطا شد يعني امتياز ديدن احسان خداوند و ذكر نام 

خداوند او را در شكاف صخره . خود، موسي نمي توانست روي او را ببيند و زنده بماند
ست خود را خواهم پس د"قرار داد تا هنگامي كه عبور مي نمايد رويش ديده نشود 

نه ، هنوز خدا خود را كامالً . "برداشت تا قفاي مرا ببيني اما روي من ديده نمي شود
مكشوف نكرده بود هنوز آن كار ثمر بخش به انجام نرسيده بود تا خدا بتواند 

بنابراين جايگاه فروتن . گناهكار را در حضور خود بدون اينكه ابري حائل باشد بپذيرد
يك مسيحي مي تواند . ر اين دوره جايگاه بسيار نزديك تري به خدا داردترين ايماندا

تمام جالل خدا را در صورت عيسي مسيح مشاهده نمايد اما موسي بايد در شكاف 
صخره مخفي مي شد ــ كه مي توان آن را نمونه يك ايماندار مسيحي قلمداد نمود 

خدا موسي را ": مي گويدشخصي در اين باره چنين . ــ تا آن جالل عبور مي كرد
ما نمي توانيم خدا را مالقات . مخفي نمود تا عبور كند، تا موسي پشت او را ببيند

پس از اينكه او عبور كرد مي توانيم زيبايي طريق هايش را . كنيم اما از او جدا باشيم



نمونه اين مسأله را در باب بعدي مي خوانيم، هنگامي كه عهد با اسرائيل . "ببينيم
  . يا مي شوداح

   )7 ــ 1: 34خروج(

موسي به اطاعت كامل خود را به فرمان الهي مي سپارد و با دو لوح سنگي 
به حضور خدا مي رود تا باري ديگر شريعتي كه اسرائيل بايد آن را مي پذيرفت را از 

بنابراين باري ديگر سينا صحنه مصاحبت با خدا است، خداوندي كه به . خدا بگيرد
ادار بود در ابري نازل شد و در آنجا با وي بايستاد و به نام خداوند ندا وعده خودوف

در كتاب مقدس نامها بسيار مهم هستند حد اقل در مورد خدا زيرا بيان . سر داد
كننده ذات او هستند و در اينجا اطالق نام يهوه براي خدا از اهميت بسياري بر 

ر اينجا اين خداي پدر نيست بلكه الزم است به خاطر بسپاريم كه د. خوردار است 
. خداوند يهوه است كه با اسرائيل رابطه بر قرار كرده و خود را آشكار مي سازد

اين امر تا به واقعه صليب امكان پذير . بنابراين مكاشفه كامل خدا را پيش رو نداريم
اين . نبود، اما در اينجا نام يهوه است كه اعالم مي شود و بيانگر ذات خداوند است

نام را مي توان در مورد رابطه او با گناهكار و عادل شمردگي تلقي كرد اما مي توان 
رحمت،قدوسيت و صبر از شاخصه . آن را نامي براي سلطنت بر اسرائيل بر شمرد

پس خواننده بايد اين . هاي رفتار او با اسرائيل است اما او گناهكار را پاك نمي كند 
 رابطه خدا با اسرائيا مطالعه كند ــ و بداند كه هر واژه حقيقت آشكار را با توجه به

رحمت و راستي گرچه تا پيش از واقعه .  ذات تغيير ناپذير او را به تصوير مي كشد
صليب سنخيتي نداشتند ، اما پس از اين واقعه با هم درآميختند و هنگامي كه 

ازي با هم پيش عدالت و سالمتي يكديگر را در آغوش گرفتند در عمل همسو و مو
اما قدوسيت نيز . احسان و فيض نيز در اينجا در كنار صبر نيز يافت مي شوند. رفتند

وجود دارد، و از اينجهت هنگامي كه يهوه هزاران انسان را مورد رحمت خود قرار 
مي دهد و شرارت ، عصيان و گناه را مي بخشد و بدون هيچ چشم داشتي جرم آنها 

 كه خداوند براي قوم خود قلبي سرشار از محبت داشت، اما به راستي. را مي زدايد
اگر بخواهيم كنه موضوع را به تصوير بكشيم بايد گفت كه اين قلب سرشار از عشق 
محبوبي بود ، تا هنگامي كه كفاره كامالً پرداخت شد ، هنگامي كه خدا بي ايمانان 



ا دنبال كند ، از اين اما هر كسي خط سير تقابل خدا با اسرائيل ر. را عادل شمرد
لحظه تا خروج آنها از سرزمين و در واقع تا واقعه صليب تمام اين ويژگيها را در 

ويژگيهاي خدا در زمان حال همانهائيست . تقابل دايمي خدا با قوم در خواهد يافت
در حقيقت اعالن نام او چكيده . كه در روشهاي تقابل او با قوم آشكار شده است

اما در حاليكه ذات عجيب مكاشفه خدا بر .او از سينا تا مرگ مسيحايست از سلطنت 
موسي را تĤئيد مي كنيم بگذاريد باري ديگر بگوئيم كه مكاشفه خدا براي مسيحيان 

و اسم تو را ": اگر آن را با اين كالم خداوند عيسي مقايسه كنيم . چنين نيست
ه من نموده اي در ايشان بديشان شناسانيدم و خواهم شناسانيد تا آن محبتي كه ب

، عظمت اين تفاوت از چشمها ) 26:17يوحنا .("باشد و من نيز در ايشان باشم
تفاوت بين يهود بودن خدا براي اسرائيل و پدر بودن وي براي .پوشيده نخواهد ماند

  .فرزندانش است

شيطان وارد شده بود و به . موضوع ديگري نيز هست توجه ما را مي طلبد
ظه اي در تحقق اهداف خدا در مورد قوم خود وقفه اي ايجاد نموده نظر براي لح

اما در هيچ جاي ديگري شيطان را اينقدر مغبون و خوار در پيروزي هايش نمي . بود
البته هيچ واقعه اي به مانند صليب صحه گذار شكست كامل او نيست اما در . بينيم

اين كار شيطان . هد هستيم مورد گوساله طالئي نيز چنين وضعيتي را بر شيطان شا
بود ، اما شكست اسرائيل فرصت خوبي را براي شفاعت موسي كه خدا آن را مهيا 
. ساخته بود ، مكاشفه كاملتر خدا و در هم آميخيتن فيض و شريعت فراهم مي آورد

كار شيطان چيزي نبود جز تحقق اهداف خدا و خشم خدا تبديل شد به جالل نام 
  . دشمني او بودكسي كه هدف شرارت و 

  .حال تأثير اعالن نام خدا بر موسي را بررسي مي كنيم

  )9 ــ 8آيات (

اولين تأثير شخصي است و موجب مي شود موسي رو به زمين نهاده سجده 
اين . هر گونه مكاشفه خدا بر اذهان قوم خود چنين تأثيري را به همراه دارد. نمايد

چنين . خها به تصوير كشيده شده استموضوع به طرز چشم گيري در تجارب پاتريار



و در آنجا .....  و خداوند برابرم ظاهر شده ": وقايعي در كتاب مقدس بسيار هستند
در مورد ). 7: 12پيدايش  ("مذبحي براي خداوند كه بر وي ظاهر شد ، بنا نمود

او كه غرق در مكاشفه خدا بر روح وجان او شده بود به . موسي نيز چنين بود
حال كه . اما او بي درنگ به جايگاه يك شفيع نايل مي شود. لزم مي شودپرستش م

او دريافت به خاطر لطف خدا پذيرفته شده است و نه تنها اين بلكه به عنوان شفيع 
براي بني اسرائيل نيز ، شفاعت خود را آغاز مي كند و دعا مي كند كه خداوند در 

ها آمرزش گناه و خطاي قوم را مي و گذشته از اين). 3آيه (ميان آنها ساكن شود 
بسيار جالب توجه است كه اكنون كه موسي . خواهد و اينكه آنها را ميراث خود بسازد

جايگاه كامل يك شفيع را اتخاذ نموده است ديگر خود را با كساني كه برايشان 
 در ميان ما، خطا و گناه ما را بيامرز و": او مي گويد. شفاعت مي كند، يكي  مي داند

نمونه اين . اين اصلي است كه بسيار حائز اهميت است.  "ما را ميراث خود بساز
موضوع در شخصي كه موسي نمونه خوبي از آن بود ديده مي شود و مي توان آن را 
در مورد هر يك از شفاعتهايي كه در كتاب مقدس براي قوم خدا انجام شده است 

ن خدا جايگاه يك شفيع را اتخاذ در واقع هر گاه كه هر يك از خادمي. بكار برد
 و 9مراجعه نماييد به دانيال (نمودند اين ويژگي به شكل بارزي نمايان شده است 

اكنون نيز چنين است، هيچگاه نمي توانيم با خدا براي ديگران شفاعت ). 1نحميا 
كنيم مگر اينكه توسط فيض خود را در شرايط كساني كه در مقابل خداوند بر دلمان 

ما هيچگاه نمي توانيم با خدا . ي كنيم، احساس كنيم و با آنها يكي شويمحمل م
قدرت شفاعت براي ديگران داشته باشيم مگر اينكه فيض خدا ما را تبديل به 
اشخاصي كند كه بتوانيم خود را در شرايط ديگران احساس كنيم و با آنها يكي 

يافت تا چنين كاري موسي قدرت . شويم يعني كساني  بر دوش خود حمل مي كنيم
را انجام دهد و دعاي او مورد قبول واقع شد و خداوند در پاسخ به او عهد تازه اي با 

  . قوم مي بندد

  ).28 ــ 18آيات (

تقريباً هر يك . مفاد اين عهد تازه نيستند ، اگر چه به تازگي صادر شده باشند
). 23 و 13د به خروج مراجعه نمايي(از آنها تا كنون مورد بررسي قرار گرفته است 



مبناي همه آنها در . بنابراين نگاهي اجمالي بر هر يك از آنها بسنده خواهد بود
، در آنجا خدا به آنها دستور مي دهد )10آيه (اعمال خدا براي قوم خود نهفته است 

به طور كامل از ملل مجاور دوري نمايند، پس از اينكه سرزمين را به تملك خود در 
 از مردمان آن سرزمينها، طريق هايشان و پرستش آنها دوري مي آوردند بايد

آنها بايد فقط خداوند را مي پرستيدند زيرا يهوه كه نام او غريب است، . جوييدند
اما اگر از يك سو بايد از شرارت دوري جست، ). 16 ــ 11آيات (خداي غريبي است 

به همين سبب بايد جشن . از سويي ديگر بايد اين جدايي براي خداوند شكل بگيرد
آنها بايد هفت روز كه نماد  يك دوره كامل در تمام . عيد فصح نگاه داشته شود

اول قرنتيان (زندگي آنها است نان فطير مي خوردند ــ نان فطير صداقت و حقيقت 
عالوه بر اين بايد فرامين خدا را چه در مورد خودشان و چه در مورد مواشي ). 8: 5

سپس به ). 19آيه  ("هر كه رحم را گشايد از آن من است". دندخود اجرا مي كر
دنبال آن تدبير بسيار جالب توجهي را شاهد هستيم ــ هم نخست زاده االغ و هم 

بنابراين ذات انسان با ناپاكي در آميخته . نخست زاده پسراشان را بايد فديه مي دادند
ه وضعيت تباه شده او در كه منعكس كنند) 13: 13مراجعه نماييد به خروج (است 

اين دنيا است و بيانگر نياز وي به نجات و در صورت عدم نجات ، عقوبتي كه در 
باري ديگر سبت ، جشن پنطيكاست و خيمه ها مورد تأكيد مي . انتظارش است

سالي سه مرتبه همه ذكورانت به حضور خداوند يهوه خداي اسرائيل حاضر "گيرند ، 
  ."شوند

عبارت ). 27آيه ( خداوند با موسي و اسرائيل عهدي بست پس از اين سخنان
چرا كه نشان دهنده اين مهم است كه چگونه .  بسيار حائز اهميت است"با تو"

اسرائيل به وجود يك شفيع وابسته شد و بيانگر جايگاهي كه به موسي عطا شده 
ي باالتر از جايگاه. اين براي بار دوم بود كه چهل شبانه روز در حضور خدا بود. است

او نه خورد و نه آشاميد و بدينسان خدا خادم خود را در حضور خود . طبيعت انساني
نگاه داشت و او را قادر ساخت تا صداي او بشنود و سخنانش را به گوش جان 

جان كالم اينكه او باري  ديگر  دو لوح شهادت را كه ده فرمان خدا بر آن . بسپارد
  .  كوه به زير آمده به سوي قوم بازگشت نمودحك شده بود را دريافت و از



بسيار مهم "و اين عهدي بود كه پس از قصور و ارتداد قوم با آنها بست ، 
است كه بدانيم كه اسرائيل هيچگاه تحت شريعت سينا وارد سرزمين موعود نشد، 

به خاطر . بلكه تحت شريعت ساده سينا و پس از اينكه عهد از سوي قوم شكسته شد
با اينحال باري .  موسي بود كه قوم توانست راه ورود به آن سرزمين را بازيابدشفاعت

در . اما اينبار تحت سيطره فيض و صبر الهي. ديگر در چارچوب شريعت قرار گرفتند 
واقع اسرائيل به خاطر گناه خود از همه چيز محروم شد و محكوم به نابود بوده ، 

وساطت موسي در . ا از دست داده بودبدين سبب شايستگي بركت و آن ميراث ر
بخشش قوم كارگز افتاد و آنها را به جايگاهشان يعني قوم خدا بودن بازگرداند و 

عالوه بر اين خدا نام يهوه را اعالم نمود . مالكيت سرزمين را براي آنها تضمين نمود
كه مكاشفه اي است از ذات او براي اسرائيل و پس از آن آنها، را تحت سيطره 
شريعت در مي آورد بنابراين هيچگاه اسرائيل به طور واقعي در چارچوب عهد سينا 

در واقع شرايط . چراكه پيش ازآنكه مفاد آن به اردو برسد شكسته شد. قرار نگرفت
اما اين عهد با فيض و احسان و شكيبايي كه . دومين عهد نيز همانند عهد سينا بود
در حقيقت اسرائيل پس از اينكه مرتكب . ه بوددر نام يهوه اعالم شده بود در آميخت

گناه شد توسط فيض خدا و شفاعت موسي نجات يافت و پس از آن تحت سيطره 
از آن هنگام وضعيت آنها كامالًٌ . شريعت قرار گرفتند البته شريعتي با اجزايي بيشتر

شبيه ايمانداراني است كه به حيطه اي كه توسط مرگ و قيام عيسي مسيح وارد 
ده اند آگاه نيستند و خود را در چارچوب شريعت خودكامگي و زندگي خود قرار مي ش

پس آيا هنگامي كه در طول مسير عصيان ورزيدند، اسباب تعجب نيست؟ اين . دهند
قسمت با واقعه اي جالب از تأثيري كه موسي از بودن در حضور خدا بر باالي كوه 

  . پذيرفت پايان مي پذيرد

  )35 ــ 29آيات (

اولين . در عبارات فوق سه موضوع است كه نبايد از نظر ها پنهان ماند
حقيقت اين است كه پوست چهره موسي به سبب ماندن در باالي كوه در كنار خدا 

او كه به  جالل يهوه نزديك شده بود صورتش مقداري از آن جالل را . مي درخشيد
 تبديل هيئت خداوندمان نقطه مقابل اين عمل. جذب كرده در خود حفظ نموده بود



اما اين امر دخشش جاال ) 2: 17متي . (عيسي است كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد
خود او بود ــ جاللي كه تمام بدن او را در مقابل چشمان شاگردان نوراني و پر تأللو 
مي ساخت تا جايي كه در مقابل آنان همچو نوري ظاهر مي شد جاللي كه از چهره 

از درون او نبود، بلكه انعكاس جالل يهوه بود ، يعني تأثير مصاحبت او موسي تابيد 
موسي آنقدر در مصاحبت و تفكر و انتظار كسي كه صدايش را مي شنيد غرق . با خدا

خير، ايماندار . شده بود كه حتي نمي دانست چهره اش با نور او درخشان شده است
ديگران آن را مي بينند ، آنها از . تهيچگاه از تأثير حضور خدا بر چهره اش آگاه نيس

ديدن آن ناتوان نيستند اما خود ايماندار هيچگاه نمي داند كه نور خداوند كه در 
  :به راستي كه اين هميشه حقيقت است. حضورش بوده است را منعكس مي سازد

  هر چه نور جاللت بتابد بر چشمانم بيش تر

 خواهم بود در حضورت، فروتن تر، خاضع تر

ون و تمام بني اسرائيل جاللي را كه در چهره موسي مي درخشيد ديدند و هار
اين امر ما را به سوي نكته دوم رهسپار مي كند؛ به عبارت ديگر تأثيري كه آن نور 

و به همين سبب موسي به . آنها مي ترسيدند كه به او نزديك شوند. بر آنها داشت
. گرفته بود نقابي بر روي خود مي كشيدهنگام اعالم فراميني كه در كوه سينا از خدا 

پولس با استناد به اين واقعه تضاد بين دوران مرگ و دوران روح يا به عبارتي دوران 
بايد توجه نمود كه هنگامي كه موسي براي . شريعت و دوران فيض را نشان مي دهد

ت از بار اول از كوه سينا فرود مي آمد چهره اش درخشان نبود تا هنگامي كه توانس
پس چرا قوم از نزديك شدن به موسي . عهده شفاعت براي گناه قوم خود بر آيد

هراس داشت؟ زيرا همان جاللي كه بر چهره موسي مي درخشيد قلب و وجدان آنها 
را تفحص نمود و پي بردند كه گناهكار و ناتوان هستند و حتي قادر نيستند خواسته 

پس اين دوره ، دوره محكوميت و مرگ . هاي عهدي را كه بسته بودند بجا آورند
بود زيرا مستلزم اين بود كه قوم عدالت را اجرا مي كردند كه در عمل نمي توانستند 
، و از آنجاييكه از انجام اين عدالت ناتوان بودند محكوم بودند و بايد عقوبت عصيان 

قدس پس جاللي كه در چهره موسي مشاهده نمودند ، تجلي ت. خود را مي پذريفتند



خدا بود، تقدسي كه از آنها مي خواست تا با آن معيار همسان شوند و نغز اين 
پس جاللي را كه در چهره موسي مشاهده نمودند . شريعت نوپا باعث تنبيه مي شد

هر . تجلي تقدس خودا بود، تقدسي كه الزمه آن همسان شدن با معيار الهي بود
. اده شده بود مجازاتي را در پي داشتگونه تخلف از اين شريعتي كه تازه بنيان نه

بنابراين قوم مي ترسيدند ، زيرا مي دانستند كه در اندرون خود نمي توانند در برابر او 
اما در دوره عدالت و روح همه چيز تغيير يافت . مسي از حضورش مي آمد بايستند

ي در ديگر نيازي نيست كه انسان عادل باشد بلكه عدالت خدا به عنوان عطيه اله
مسيح بر هر ايمانداري آشكار مي شد و ارمغان روح القدس مهر تأييدي است بر اين 

بنابراين به جاي اينكه هراسان باشيم، با ديدن جالل چهره مسيح كه در . عطيه الهي
دست راست خدا است شادماني مي كنيم زيرا هر پرتو از جالل او با ما سخن مي 

زيرا او كه . گر ايمانداريم سخن از زدودن گناهان ماگويد، سخن از كفاره كامل او، و ا
بسبب خطاياي ما رستگار شدبراي بي گناه شدن ما نيز بر خاسته است، همانكه خود 
گناهان مان را بر روي صليب برخود حمل كرد و خدا او را بخيزانيد و در دست 

 ديگر خدا به عبارتي. خدا، مسيح را در خود جالل داد. راست خود او را برافراشت
آمده است و او را كه گناهان ما را بر خود حمل نمود و با آنها مرد برخيزانيد و با اين 

و اين كار مايه خوشنودي او را فراهم . كار راضي شد و مسيح را درخود جالل داد
كرد و باعث شد تا به مسيح جالل بخشد، به طوريكه اكنون جالل خدا در چهره 

اين حقيقتي است كه جانمان را از اعتماد سرشار مي و . عيسي مسيح مي درخشد
زيرا همان جاللي . سازد و به ما قدرت مي بخشد تا در سالمتي به او نزديك شويم

كه مشاهده مي كنيم برايمان گواهي است بر اينكه هر آنچه بر عليه ما رغم خورده 
 خاطر ترس به همين سبب مسيح به جاي اينكه به مانند موسي كه به. بود باطل شد

بني اسرائيل صورت خود را با نفاب بپوشاند، با چهره اب بي نقاب در دست راست 
خدا ظاهر مي شود و ما با شمادماني در جاللي كه صورت او را در بر گرفته است 
تفكر مي نماييم و در حاليكه به آنچشم دوخته ايم توسط روح خدا از جالل تا به 

بنابراين تأثير جالل چهره ). 4: 3الويان (يم جالل به شبهت چهره او در مي آي
كامالً . موسي در تقابل كامل با جالل خداوند كه يك ايماندار آن را مي بيند دارد

درست است كه ديگر اسرائيل تحت سيطره شريغت نبود زيرا احسان و فيض با 



شريعت در آميخته بودند اما اين حقيقت روشنگر اين موضوع است كه اگر دوباره 
در چنين شرايطي نه تنها نسبت . عهد را مي شكستند گناهشان بسيار زشت تر بود

به عدالت گناه مي ورزيدند بلكه بر عليه احسان و فيضي كه آنها را رها ساخته و يه 
اين امر تقبل بين دو دوره را بيشتر افزايش مي دهد تا . آغوش خدا بازگردانيده بود

با قلبي شكرگزار او را بپرستيم براي اينكه در كاهش، و ما را بر آن مي دارد كه 
چنين جايي قرار داريم، جاييكه مي توانيم بدون هيچ نقابي جالل خداوند را بنگريم و 
هنگامي كه جالل او را مي نگريم مي دانيم كه ديگر خدا كناهان ما را به ياد نمي 

  . آورد

سي نزد خداوند مي هنگامي كه مو. آخرين عمل نيز بايد مورد توجه قرار گيرد
رفت تا با او سخن گويد نقاب از چهره برداشت، تا اينكه حضور او را ترك گفت 

هنگامي كه با خدا سخن مي گويد نقاب از چهره مي گيرد، اما هنگامي كه ). 34آيه(
با قوم سخن مي گويد در اين مورد او نمونه اي از يك ايماندار است كه پيشتر نيز 

موسي بدون هيچ نقابي به حضور خدا نزديك شد، به مانند . بدان اشاره نموديم
البته تفوتي هم در اين بين است كه بايد مورد . ايمانداري كه در نور ساكن مي شود

با اينحال اگرچه موسي بسيار به خدا نزديك بود اما خدا در مقام . توجه قرار گيرد
 در مقابل او قرار مي يهوه با او سخن گفت، اما شخص ايماندار بر طبق ماهيت خدا

عالوه بر اين در . بر طبق مكاشفه كامل خود كه در مسيح بر ما آشكار شد. گيرد
حاليكه موسي در مقابل يهوه قرار گرفت تا با او مصاحبت نمايد شخص ايماندار نيز 

  . براي هميشه به حضور خدا راه يافت و او در مسيح تا به ابد در حضور خداست

  



  فصل سي و پنجمفصل سي و پنجم

  قف و اطاعتقف و اطاعتوو
  4040ــ ــ 3535خروج   خروج   

  حكم يك  34 ــ 32خروج . حال به قسمت پاياني كتاب خروج مي رسيم
 است؛ اما اگر تدام 31 تداوم باب 35پس آغاز باب . قسمت معترضه را براي  ما دارد
طرز برخورد خدا با گناه اسرائيل كه مطابق با . باشد اين تداوم فيض خداست
لبانه پذيرفته بود، تاريخ آنها به عنوان يك ملت و مقتضيات عهدي كه قوم داوط

اما ديديم كه چگونه .  به پايان مي رسد31شرح رفتار خدا با آنها همه پس از باب 
علي رغم سقوط تأسف باري كه داشتند با رحمت خداوند و توسط وساطت و شفاعت 

اد عهد دوم از اين رو حال كه مف. موسي رهايي يافتند و باري ديگر قوم خدا گشتند
را به آنها اعالم نمود، مي تواند به حضور خود در ميان قوم ادامه دهد و به همين 
سبب در اين بابهاي پاياني اجراي فراميني را شاهد هستيم كه موسي در باالي كوه 

  . در مورد خيمه از خداوند يافته بود

  ). 3 ــ 1 : 35خروج ( 

از پايان كار  و اهداف خود در همانگونه كه گفتيم خداوند هميشه قوم را 
. طريقهايش مطلع مي ساخت، به عبارت ديگر آنها را در آرامي خود شريك مي كرد

و اين پايان كار بود ، با اينحال به سبب بي ايماني آنها دستيابي به آن برايشان غير 
به همين سبب باري ديگر سبت در چنين جايگاهي يافت مي شود، كما . ممكن بود

ميشه به هنگام شكل گرفتن يك رابطه جديد بين خدا و انسان چنين رابطه اينكه ه
بنابراين مي توان آن را پيش زمينه اي براي روايت ساخت . اي شكل مي گيرد

  . مسكن بر شمرد

در اينجا موسي اعالن مي كند كه خداوند از قوم خود فديه اي خواسته است 
خدا مي ). 19 ــ 5آيات (اختن خيمه ــ فديه اي از اسباب  گوناگون براي بر پا س

خواهد كه قومش براي گرفتن بركت در خواسته ها و نقشه هاي او شريك گردند، 



پس به سبب رحمت و فيض خود به آنها اجازه مي دهد كه اين اجناس را به عنوان 
او قوم را راهنمايي مي كند كه چه چيزي بياورند، گرچه هر چه . هديه تقديم نمايند

، و سپس )14: 29مراجعه نماييد به اول قرنتيان (همه هديه خداوند بود داشتند 
ايمانداران قادر به انجام كوچكترين . هداياي آنها را به عنوان فديه مي پذرفت

هر كار خيري كه در مقابل خداوند و براي او انجام مي . نيكويي از خودشان نيستند
ي كه انجام شد خدا به سبب ، و هنگام)10: 2افسسيان (شود ثمره روح خداست 

فيض خود اين كار خوب را از آنها مي داند و آنها بايد با كتان تابيده نازكي كه همانا 
  . عدالت مقدسين است مي پوشاند

پس اشتياق خدا براي گرفتن از قوم خود اعالن شد، در اين جزئيات بسيار 
دلش او را ترغيب و هر كه : كوچك فيض خدا قلب آنها را لمس كرده و مي گشايد 

كرد و هر كه روحش  او را با اراده گردانيد، آمدند و هديه خداوند را براي كار خيمه 
، و باز )21آيه  ("اجتماع و براي تمام خدمتش و براي رختهاي مقدس آورده اند

 و همه مردان و زنان بني اسرائيل كه دل ايشان ايشان را راغب "چنين مي خوانيم 
ي هر كاري كه خداوند امر فرموده بود كه بوسيله موسي ساخته ساخت تا چيزي برا

در اين عبارات اصولي وجود دارد كه ). 29آيه  ("شود، براي خداوند به اراده دل آورند
: پولس رسول در تأييد همين حقيقت چنين مي گويد . در تمام دورانها كاربرد دارد

، نه به خون و اضطرار زيرا اما هر كس بطوري كه دل خود اراده نموده است بكند"
 براي درك بهتر كل باب 7: 9دوم قرنتيان  ("خدا بخشنده خوش را دوست مي دارد

بنابراين مهمتر آن است كه به ياد آوريم هر آنچه كه به خدا تقديم مي ).  را بخوانيد
شود بايد برخاسته از دلي  باشد كه روح القدس در آن اشتياق ايجاد كرده است، 

 سخني ديگر بايد خود انگيخته باشد و نه اجبار محيط و مذهب ، بلكه باشد، به
اگر كليساي خدا اين موضوع را مد نظر قرار دهد وضعيتي متفاوت . برخاسته از دل
چه چيز بيشتر از نقشه هاي دنيوي ما براي كسب در آمد و ثروت . خواهد داشت

 از اين مي تواند باشد كه براي ما خسران به بار خواهد آورد؟ و چه حقيقتي پست تر
موسي از . به انحاء گوناگون قوم خدا ترغيب مي شوند تا هداياي خود را تقديم كنند

اينكه اعالم مي كرد كه خداوند مي خواهد هداياي قوم خود را بپذيرد، احساس 
رضايت مي كرد و او بني اسرائيل را وا گذاشت تا اين ارتباط با شكوه تأثير بسزايي 



نيازي نبود كه او كار بيشتري انجام دهد، اكنون نيز اگر مقدسان خدا . بگذاردبر آنها 
به مانند موسي به خدا نزديك بودند ، نمي پذيرفتند كه هيچ هديه اي بدون اينكه 
برخاسته از قلب مشتاق انسان باشد، به خدا تقديم گردد، كاري كه تأثير روح القدس 

يا نقصاني در كار نبود، چرا كه در باب بعدي مالحظه نماييد كه هيچ كمبود و . است
قوم زياده از آنچه ": در خواهيم يافت كه تمام دانايان قوم نزد موسي آمده گفتند 

 "الزم است براي عمل آن كاري كه خداوند فرموده است كه ساخته شود، مي آورند
براي مردان و زنان هيچ كاري ديگر "و موسي فرمود تا در اردو ندا كرده گويند 

پس قوم از آوردن باز داشته شدند و اسباب براي انجام تمام . "هداياي قدس نكنند
اكنون اين گله و شكايت وجود ).  7 ــ 5: 36خروج  ("كار كافي ، بلكه زياده بود

اما نمي توان به اين . دارد كه براي انجام كار خداوند ابزار و وسايل ناكافي است
  هيچگاه كليساي خداوند مسئول تهيه ابزار و وسايل موضوع فكر كرد ــ زيرا اوالً

تعيين نشده است، ثانياً اگر خدا مي سپارد كه كاري انجام شود خود او نيز بر دل 
سوم اينكه اگر تا كنون براي خدمت . افراد مي گذارد كه به انجام كار او كمك كنند

ود محوري سير تدارك الزم ديده نشده است، به اين خاطر است كه ما در وادي خ
و آخر اينكه هدايايي كه به دست انسان . مي كنيم و اعمال برخاسته از افكار ماست

  . تقديم مي شوند به ندرت به جهت بركت يافتن به كار مي روند

. عالوه براين بخشندگي ثمره كار روح خدا است، حكمت نيز چنين است
كمت اين ابزار را بر طبق سخاوتمندي و بخشش ابزار الزم را فراهم آورده است و ح

خداوند بصالئيل را به روح خدا از حكمت و فطانت و علم . نقشه الهي به كار مي برد
و هر هنري پر ساخت و در دل او تعليم دادن را القا نمود و همچنين اهولياب بن 

كارگران هديه خدا بودند و حكمت ). 35 ــ 31: 35خروج (اخسيامك از سبط دان را 
ه براي كار آنها الزم بود نيز را خود او مهيا كرده بود، با عمل روح خود، و فطانتي ك

همه دانا دالني كه خداوند حكمت ": همچنين از سويي ديگر با آنها همكاري نمايند
و فطانت بديشان داده است تا براي كردن هر صنعت خدمت مقدس، ماهر باشند ، 

مطمئناً مي توان در ). 1: 36خروج  ("موافق آنچه خداوند امر فرموده است، كار بكنند
. اين كارگران اتلگوي يك خادم واقعي را مشاهده نمود ، در هر دوره اي كه باشيم

 نيز بدان اشاره 31آنها خود از سوي خدا دعوت شده  بودند، همانگونه كه در خروج 



 كه آنها لياقت و شايستگي نداشتند. شده است، و همه اعمال آنها ثمره روح خدا بود
). 5: 3دوم قرنتيان (درباره خود بيانديشند اما خداوند به آنها لياقت بخشيده بود 

مهارت انساني ، حكمت و يا اختراعات انساني كاري نمي كنند جز اينكه كارهاي بي 
وسيله اي . نقص الهي را نابود كنند، و به همين سبب كارگران تنها وسيله بودند

پس اين به عهده كارگر بود تا هميشه به ياد . براي نمايش حكمت و فطانت الهي
داشته باشد كه فقط وسيله اي است ، به مانند بصالئيل و اهولياب و پس از آن است 
كه خداوند مي تواند او را در جهت جالل خود و در اجراي نقشه ها و اراده اش به 

  . كار گيرد

ا به موسي امر  مي رسيم و در آنجا مي خوانيم كه تمام آنچه خد39به باب 
اساس كار خدمت اطاعت است و سنگ محك آن هم سو . كرده بود به انجام رسيد

خداوند احكام مشخصي به موسي داده بود . بودن با نقشه مكشوف شده خداوند است
و خادم خود را براي آن كار تعليم داد و پس از اينكه كار به پايان رسيد تنها سئوال 

اين بود كه آيا تمام اين چيزها يي كه ساختيد بر طبق او از آنها درباره كارشان 
 10الگوي خداوند بود؟ روح خدا به اين سئوال پاسخ مي دهد، در اين باب حد اقل 
 ، 1( بار تأكيد مي كند كه كار همانگونه كه خدا به موسي گفته بود به انجام رسيد 

ه كه خدا مي خواست بنابراين آنگون). 43 و 42 ، 32 ، 31 ، 29 ، 26 ، 21 ، 7، 5
و بدينسان در اين عبارات مكرر خدا آنها را تأييد . مسئوليت خود را به انجام رسانيدند

و اين امر اين اصل . و تحسين مي نمايد؛ چراكه تمام كارهايشان از روي اطاعت بود
مهم را برايمان تداعي مي كند كه هر چيزي از آن خداست و بايد توسط كالم او 

و خداوند مباركمان عيسي مسيح همين اصل را در پيام خود به . محك زده شود
آنكه گوش دارد بشنود كه روح خدا به كليساها چه ". هفت كليسا چنين بيان مي كند

نمي . هيچگاه به مانند اين روزها اين آيه كاربرد ندارد). 11: 2مكاشفه  ("مي گويد
اوند قرار گرفت، با اينحال توان چنين تصور كرد كه موسي كمتر از مسيح مقبول خد

پس چرا . هر چيز كوچكي چه زيبا و چه زست در كوه سينا بدو نشان داده شده بود
اكنون بايد انتظار داشت كه ايمانداران هر مسأاله اي كه بات كليسا و خدا ارتباط دارد 
ا را بدون اينكه با كالم خدا بسنجند پذيرفته و تأييد نمايد؟ خير بايد چنين چيزها ر

بي پروا رد نمود ، گر چه كه با محبت عجين شده باشند، و يا اينكه تفكر پوسيده 



قديمي آن هنوز هم مورد تمجيد باشد چرا كه اين چيزها ياراي تحمل مهر تأييد 
براي لحظه اي هم كه شده اين را تصور نماييم كه آيا غيرت .  كالم خدا را ندارند

ه است ، كليسايي كه دوست داشت و براي خدا نسبت به كليساي خود كمتر از خيم
آن خود را فدا كرد؟ يا اينكه اجازه مي دهد حكمت و تدبير انساني در كليسا رخنه 

هيچگاه فراموش نكنيد كه خداوند همه . كند؟چنين تصوري بسيار نا معقول است
چيز را مي سنجد و به همين سبب اين وظيفه ما است كه همه چيز را با كالم او 

  . مبسنجي

در باب پاياني مي بينيم كه بر پايي خيمه به تحقق مي پيوندد و خداوند در 
نكات گوناگوني در اين مورد وجود دارد كه . ميان اسرائيل و در خيمه ساكن مي شود

در وهله اول خواهيم ديد كه خيمه بايد در روز سالگرد . بايد مد نظر قرار گيرند
). 20: 40خروج (ــ در واقع روز اول ماه ) 2: 12خروج (رهايي از مصر بر پا شود 

همانگونه كه رهايي از خانه اسارت آغازي بود بر سرگذشت روحاني آنها، سكونت 
اين دو موضوع . يهوه در ميان آنان نيز دوره تازه اي از نظر اخالقي محسوب مي شد

خدا هنگامي كه روح از محكوميت رهايي مي يابد و با . در مسيحيت در هم آميختند 
آشتي مي كند يا بخشش گناهان توسط خون مسيح ، در واقع خدا آن را با سكونت 

با آغاز حيات روحاني اين حيات به فرد . روح القدس در شخص تأييد مي نمايد
شناسانده مي شود و او از آن بهره مند مي گردد و شخص نيز هيكل روح القدس 

  . خواهد شد

ن داده مي شود، هم با احكام كوه ترتيبي كه در اين  اسباب مقدس فرما
پس زا بر پا شدن خيمه، تابوت شهادت . سينا تفاوت دارد و هم با فرامين ساخت آنها

اولين چيزي است كه در جاي خود قرار مي گيرد ــ كه به طور خاص خيمه را به 
عنوان مسكن خدا متمايز مي سازد، و نشان مي دهد كه تابوت ، تخت خدا در اين 

پس تابوت با حجابي پوشانيده مي شود به عبارتي ديگر از نظرها پنهان مي . دنيا بود
گام بعدي اين است كه ميز . و اين قسمت قدس االقداس را تشكيل مي دهد. شود

نان تقدمه در مسكن مقدس قرار گيرد، و نان با نظم و ترتيب بر روي آن قرار داده 
 قرار مي گيرند، و چراغها در مي شود، سپس چراغدانهاي طالي خالص در جاي خود



 و در " در مقابل حجاب"مقابل خداوند نور مي افكنند، بعد مذبح زرين مذبح بخور 
برابر تابوت شهادت قرا مي گيرند و بر روي آن بخور سوزانيده مي شود و سرانجام 

و با اين كار چيدن اسباب مسكن . آويزها بر درب ورودي خيمه آويزان مي شوند
سپس مي بينيم كه مذبح قرباني سوختني در مقابل درب . مي شودمقدس كامل 

خيمه اجتماع قرار مي گيرد ــ و قرباني سوختني و قرباني گوشت بر روي آن تقديم 
سپس بين خيمه اجتماع و مذبح حوض قرار مي گرفت و در آن آب ريخته . مي شد

آيات (مي شستند مي شد، و موسي و هارون و پسرانش دستها و پايهايشان را در آن 
صحن به دور خيمه و مذبح قرار مي گرفت و آويز هاي درب ورودي بر ). 31 و 30

جاي خود قرا مي گرفتند و بدينسان خيمه اجتماع با تمام جزئيات و ترتيبات بر پا 
عالوه بر اين بايد خيمه و هر چه در آن بود با روغن مسح ، مسح مي شد، و . مي شد

مذبح بايد تقديس مي شد چرا كه .  بايد مقدس مي شدهر چه اسباب در آن بود
. حوض و پايه هايش نيز بايد مسح و تقديس مي گرديدند. مذبحي بسيار مقدس بود

و در آخر ، هارون و پسرانش تقديس شده و پيراهن به تن مي كردند تا بتوانند در 
هانت ابدي زيرا مسح ايشان هر آينه براي ك"مقام كهانت به خداوند خدمت نمايند؛ 

  ). 15 ــ 9آيات  ("در نسلهاي ايشان خواهد بود

روح خدا بر شيوه اجراي فراميني كه به موسي سپرده شده بود مهر تأييد و 
اين .  تقدير مي زند،  آنچناننكه در مورد بصالئيل و اهولياب و همكارانش چنين كرد

همانگونه كه "ـ تقدير چه ارزشي دارد؟ آيا همه چيز در اطاعت انجام شده است  ـ
 ؟ هشت بار تكرار شده است كه همه چيز بر طبق "خداوند به موسي فرمان داده بود

پس ). 32، 29، 27، 25، 22، 21، 19(فراميني كه بدو سپرده شده بود به انجام رسيد 
همانگونه كه سموئيل . باري ديگر ارزش اطاعت در نظر خدا بر ما مبرهن مي شود

 بهتر از قرباني است و شنيدن بهتر از پيه قوچ، يا به شائول گفت كه اطاعت
همانگونه كه خداوند مباركمان عيسي گفت كه هركه او را دست دارد احكام او را 

اگر اشتياق و وقف شخصي هم باشد ولي اطاعت نباشد هيچ ). 14يوحنا (  نگاه دارد 
از خدمتي براي خدا قابل پذيرش نيست و اين موضوعيست كه اكنون بسياري 

هيچ زماني پر قدرت تر و پر تكاپو تر از هنگامي كه . مسيحيان از آن غافل هستند
خيل عظيمي از انسانها براي پرستش و اقرار نام خداوند گرد مي آيند نيست، اما 



 "همانگونه كه به موسي گفته شده بود"حتي هنگامي كه اين چيزها با اين كالم 
 اصلي همه اينها اراده انساني است و نه سنجيده مي شود در مي يابيم كه سرچشمه

باري ديگر توجه نماييد كه آنچه كه بيش از يك بار واقع مي شود، همانا . الهي
در . تقديريست كه روح به خاطر كار او  در ساخت خانه خدا از او به عمل مي آورد

). 22 : 2افسس (اين عصر كليسا خانه خداست ــ سكونت خدا توسط روح القدس 
گر الزم بود كه موسي به دقت و به سختي تمام فرامين مربوط به خيمه را پس ا

انجام دهد اكنون نيز بسيار مهم است كه كالم خدا تنها هادي ما در تمام مسايل 
از اين رو از پيغام خداوند قيام كرده ما روشن است كه نگاه داشتن . كليسايي باشد

يقتي است كه باعث رضايت او شده كالم خدا از سوي كليساي فياالدلفيا تنها حق
و موسي كار را تمام ". هيچ تحسيني واالتر از اين نيست ). 8: 3مكاشفه (است 
  . ، به عبارتي همه چيز را در اطاعت از كالم خدا به پايان رسانيد"كرد

سرانجام خداوند مسكن را به تملك خود در مي آورد، مسكني كه ساخته 
 "   ". پيوند اين دو موضوع بسيار اهميت دارد. دشده بود تا او در آن ساكن شو

اين موضوع تنها تأييدي علني بر كارهاي انجام شده نبود، بلكه ). 35 و 34آيات (
همچنين تملك خانه خود در برابر ديدگان اسرائيل ؛ زيرا ابر كه نماد حضور اوست 

نگامي كه ه. بيرون خيمه اجتماع را پوشانيد و جالل او درون خيمه را پر ساخت
).  14 و 13: 5دوم تواريخ  ("   ". هيكل ساخته شد؛ چنين بود البته با شدت بيشتر

هر دوي اين وقايع نمونه اي هستند از واقعه اي كه در كتاب اعمال رسوالن ثبت 
خانه . در اينجا دو چيز با هم در آميخته است). 4 ــ 1 : 2اعمال  ("    ". شده است

با اينحال در هر دو مورد اين خداست كه .  شكل گرفتخدا با نزول روح القدس
تملك خانه اي را كه براي او ساخته اند را اختيار مي كند ؛ زيرا از اين پس تمام 
ايمانداراني كه در كنار يكديگر توسط روح  مسكن خدا را تشكيل مي دادند، هر يك 

.  ساكن مي شودبه طور مجزا هيكل او محسوب مي شوند ؛ زيرا روح القدس در آنها
و ). 8: 25باب (پيشتر نيز درباره اهميت سكونت خدا بر روي زمين سخت گفتيم 

سپس اشاره كرديم كه خانه او در تمام دورانها اشاره ايست به وضعيت ابدي يي كه 
در آن خيمه خدا با انسانها خواهد بود و جالل او تمام فضاي آن را پر خواهد ساخت 

  ). 21مكاشفه (



 اين ابر حضور يهوه از سويي راهنماي قوم خود در بيابان است، عالوه بر
زيرا كه در آن روز ابر خداوند بر مسكن و در شب آتش بر آن مي بوددر نظر تمامي "

). 9 و همچنين مراجعه نماييد به اعداد38آيه  ("خاندان اسرائيل در همه منازل ايشان
 و 36آيات  ("    "ر باشد ، زيرا پس  ديگر فقط الزم بود كه قوم نگاهشان بر آن اب

او قوم را در مصيبتها و رنجهاي ايشان . پس خداوند به قوم خود توجه نمود ). 37
نالقات كرده بود ؛ او آنها را با دستاني افراشته و آغوشي فراخ از آن سرزمين بيرون 

هدايت مي اما خود او آنها را . و از درياي سرخ عبور داده بود و به بيابان آورده بود
شايد ما نيز بانگ .  كرد، به طريق صحيحي كه آنها را رهسپار شهر موعود مي كرد

 خوشابحال آن كساني كه در چنين وضعيتي هستند؛ بله آناني كه "زده بگوييم 
زيرا يقيناً در بركت اسرائيل نقصي وجود . "خداوند خدايشان است ، خوشبخت هستند

ابر حضور او بر خيمه بود و جالل او . ساكن بودنداشت چرا كه يهوه در ميان آنان 
به راستي كه آن هنگام دوره كوتاهي از بركات بشمار مي . خيمه را پر ساخته بود

رفت ، يعني خواسته هاي خدا با حضور يافتن در ميان قوم نجات يافته به تحقق 
 و تار در كتب ديگر شاهد هستيم كه اين تصوير شفاف و زيبا چقدر زود تيره. پيوست

مي گردد ؛ اما حقيقت مسلم اين است كه پايان كتاب خروج نبوتي است بر آن 
خيمه خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد بود و ايشان قوم هاي "زماني كه 

و خدا هر اشكي را از . او خواهند بود و خود خدا با ايشان خداي ايشان خواهد بود
د از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد و بع. چشمان ايشان پاك خواهد كرد

   ).   4 و 3 :21مكاشفه  ("ديگر رو نخواهد نمود زيرا كه چيزهاي اول در گذشت
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