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 خروج

اي مرالي از  نمونره 11-1داننرد، خررو   الزاماً تشرريحي از اممرال خردا مريالهايات را براي كساني كه ا»

توان حول اين قسمت گردآوري نمرود. برراي آندسرته  مقدسي را مي اين جنبه است، كه ديگر روايات كتاب

داننرد، در مركرز ايرن كتراب  از افرادي كه مهد متيق را محصول پرستش در زنردگي جامعره اسررا يي مري

شرويم.... برراي كسراني كره  ين اميراد اسررا يي مواجره مريترر فصرح برا ي ري از بزرگتررين و شراخ عه واق

شرمرند، خررو   موضوع اساسري و تف رر اسررا يي در سرالهاي بعردي برر مريتورات خدا يعني شريعت را 

 « كند. حاوي واقعه امطاي شريعت است و شالوده شريعت را در قالب ده فرمان ارايه مي

 (R. Alan Coleان كي )—  

 . جايگاه ويژه در كانن1

فصرح ريشره در  وخرو  روايتي است از سرگذشت اسررا يي پرا از يوسرب. بنيراد مرذهب يهرود  

رهايي اسرا يي پا از چهار قرن اسارت در مصر دارد ــ اما اين رهايي پا از اين ه فرمون سرسرخت 

تصروير  ،واقر  شرد ر سر امت خود متحمي شردخداي مبرانيان را به مبارزه طلبيد و ده بالي هولناك را ب

 مقدسي از دنيا.  كتاب

روايت مبور از درياي سرخ، بسياري معجزات ديگر، امطاي شريعت بر كوه سينا، و جز يات  

  كنند.  مفصي خيمه اجتماع اين كتاب زيبا را كامي مي

 . نويسنده2

يعنري ايرن كتراب همچرون ديگرر كترب ما نيز معتقد به اين ديدگاه سنتي يهوديان و مسيحيان هستيم  

 اسفار پنجگانه اثر موسي است. براي دفاع از اين ديدگاه به مقدمه اسفار پنجگانه رجوع نماييد.

 . تاريخ نگارش3

ق.م تخمرين  1321الري  .ق.م 1151مقدس تاريخ نگارش خرو  را بين سرالهاي  دانشمندان كتاب  

سرال پريش از آزراز بنراي هي ري توسرا سرليمان آزراز  051گويد كه خررو   مي 1:1اول پادشاهان اند.  زده

بايررد واقعرره خرررو  در سررال داده اسررت، ق.م. رخ  011از آنجررايي كرره واقعرره بنرراي هي رري حرردود سررال شررد. 

ترري اسرت. بسرياري از دانشرمندان االهيرات برر ايرن  كارانره  ، كره تراريخ محافظرهق.م. رخ داده باشد 1001

هراي باستاشناسري  امرا ديگرر يافترهق.م.(  1301كند ) تأييد ميأخرتري را باورند كه باستانشانسي تاريخ مت

توانيم با اطمينان تاريخ دقيقي را منروان كنريم، امرا برا توجره بره  ح ايت دارند. ما نميتري  قديميتاريخ از 

 يو حتري بره نظرر تراريختوان تاريخ واقعه خرو  دانست،  ق.م. را مي 1001تمام اين مسايي، اوايي دهه 

  تواند باشد.  تأخرتر از آن براي كتاب خرو  بهترين تاريخ مم ن ميم

 



- 3 - 

 

 زمينه و مفاهيم . پس4

اسررا يلي كره در پايران پيردايش رهايشران كررديم در  بينيم كه بنري در همان ابتداي كتاب خرو  مي 

كره  تغييرر كررده اسرت. پرا از گذشرت چهرار قررن، مبرانيرانيزمينره كرامالً  برسند. اما پرا مصر بسر مي

هاي سراختماني  اي بيش نيستند، و براي طرح زماني مورد لطب و حمايت االهي قرار داشتند اكنون برده

 سازند.  فرمون خشت مي

سررال اسررت كرره  2011مفرراهيم كترراب خرررو  تشرر يي شررده اسررت از رهررايي و بنرراي امررت اسرررا يي.  

، و آزاز قوم اسرا يي بره منروان خرو  از مصر با قدرت و خوناند ــ  يهوديان اين واقعه را جشن گرفته

 يك امت واقعي ــ در فصح. 

از بطرن شام خداوند نيرز در ميران مسريحيان جشرني اسرت از رهرايي قروم خردا برا قردرت وخرون و 

تروان گفرت كره نران و  آيد، چه از نظرر تراريخي و چره از نظرر االهيراتي. ترا حردي هرم مري فصح بيرون مي

 راسم فصح است. شراب مشاء رباني داراي همان مناصر م

شرود، جايي ره موسري شرريعت برراي قروم بره  صحنه تبديي بره بيابران مريپا از خرو  از مصر، 

(. ايررن 02-31شررود. تقريبرراً نيمرري از كترراب در مررورد خيمرره و كاهنرران آن اسررت )بابهرراي  موسرري امطررا مرري

 جز يات تنها تاريخي نيستند. 

يح را در آن جستجو كنيم. موسي، بره براي اين ه از كتاب خرو  بهره كافي ببريم بايد مس

هاي اندكي از  تنها نمونهمقدس به آنها اشارات فراواني شده است،  كه در كتابفصح، صخره، و خيمه 

-2؛ مبرانيان بابهاي 0:11؛ 5:1قرن  1ال، آيند )به منوان مث سي در اين كتاب به شمار ميخداوند مي

اخبار »ا ب ند كه در راه مموآس، با آن دو شاگر كرد ــ  كنيم كه خداوند با همان كاري ر دما مي(. 11

 (.35:30براي ما شرح نمايد )لوقا « خود را در تمام كتب

 

 طرح كلي

 (1. اسارت اسرا يي در مصر )باب 1 

 (3. تولد، نجات، و پرورش موسي )باب 3

 (0، 2. دموت موسي )بابهاي 2

 (2م اشفه يهوه به موسي )باب  الب.  

 (15-1:0سي )كردن موامتناع . ب 

 (21-15:0بازگشت موسي به مصر ) پ. 
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 (12:5-1:1. روياروي موسي با فرمون )0

 (1:5-1:1الب. اولين رويارويي ) 

 (12-5:5ب. دومين رويارويي ) 

 (30:11-10:5. نه بالي اول )1

 (31-10:5شود ) بالي اول ــ رود نيي به خون تبديي ميالب.  

 (11-1:5ها ) ب. بالي دوم ــ قوربازه 

 (10-11:5ها ) پ. بالي سوم ــ پشه 

 (23-31:5ت. بالي چهارم ــ مگسها ) 

 (5-1:0ث. بالي پنجم ــ وبا بر مواشي ) 

 (13-5:0 . بالي ششم ــ دملها ) 

 (21-12:0چ. بالي هفتم ــ تگرگ و آتش ) 

 (31-1:11ح. بالي هشتم ــ ملخها ) 

 ( 30-31:11خ. بالي نهم ــ سه روز تاري ي ) 

 (21:13-1:11زادگان ) . فصح و مرگ نخست1

 (31:11-21:13. خرو  از مصر )5

 (33:12-21:13الب. به سوي دريا ) 

 (10ب. مبور از دريا )باب  

 (31-1:11 . سرود موسي ) 

 ( 35:15-33:11. سفر به سينا )5

 (35-33:11الب. بيابان شور ) 

 (11ب. بيابان گناه )باب  

 (15پ. رفيديم )باب  

 (15ت. موسي و يترون )باب 

 (30:10. امطاي شريعت )بابهاي 0

 (10گي براي م اشفه )باب الب. آماد 

 (31ب. ده فرمان )باب  

 (30-31متفرقه )بابهاي  اح امپ.  

 (11-1:31مربوط به زالمان و كنيزان ) اح ام .1-پ

 (21-13:31مربوط به آسيب رساندن به اشخاص )اح ام  .3-پ
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 (1-1:33بوط به دزدي و آسيب به اموال ديگران )مراح ام  .2-پ

 (11-5:33به خيانت ) طمربواح ام  .0-پ

 (15، 11:33مربوط به فريب دختران )اح ام . 1-پ

 ( 10:32-15:33مربوط به جامعه و وظايب مذهبي )اح ام . 1-پ

 (22-31:32مربوط به فتوحات )اح ام . 5-پ

 (5-1:30تصويب مهد ) .5-پ

 (15-0:30ل خدا )م اشفه جال . 0-پ

 (01-31. خيمه و كهانت )بابهاي 11

 (35-31الب. دستورالعمي ساخت خيمه )بابهاي  

 (0-1:31آوري هدايا ) . جم 1-الب  

 (11-11:31تابوت و مهد ). 3-الب  

 (33-15:31تخت رحمت ) .2-الب  

 (32:3121ميز نان تقدمه ). 0-الب

 (01-21:31چرازدانهاي طال و لوازم آن ). 1-الب

 (31. خيمه )باب 1-الب

 (10-1:35. مذبح برنجي براي قرباني سوختني )5-الب

 (10-0:35ها ) . صحن مس ن، ستونها و پرده5-الب

 (31-31:35روزن مصفي ). 0-الب

 ب. كهانت 

 (30و  35. رخت كهانت )باب 1-ب 

 (30.  تقديا كاهنان )باب 3-ب 

 (21، 21 پ. دستورالعملهايي ديگر در مورد خيمه )بابهاي

 (11-1:21. مذبح بخور )1-پ 

 (11-11:21. فديه )3-پ 

 (31-15:21. حوض )2-پ 

 (22-33:21. روزن مسح )0-پ 

 (25-20:21. مطريات )1-پ 

 ( 11-1:21. ح مت و هنر )1-پ 
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 (15-13:21. نشان سبت )5-پ 

 (22، 23پرستي قوم )بابهاي  ت. بت -11

 (11-1:23. گوساله طاليي )1-ت 

 (21-11:23امت و خشم موسي ). شف3-ت 

 (1-1:22. توبه قوم )2-ت 

 (11-5:22. خيمه اجتماع موسي )0-ت 

 (32-13:22. دماي موسي )1-ت 

 ( 2:21-1:20ث. احياي مهد )

 ( 21:25-0:21 . مقدمات جهت ت ميي وسايي داخي خيمه )

 (5:21-0:21هداياي قوم و افراد داراي مطيه االهي ). 1-   

 (10-5:21خيمه )هاي  . پرده3-  

 ( 21-31:21هاي اطراف خيمه ) . تخته2-  

 ( 20-21:21ها ) بندهاي تخته . پشت0-  

 ( 21، 21:21. حجاب براي قدس اقداس )1-  

 (25، 25:21. پرده براي صحن مقدس )1-  

 ( 1-1:25. تابوت مهد )5-  

 ( 0-1:25. تخت رحمت )5-  

 ( 11-11:25. ميز نان تقدمه )0-  

 ( 30-15:25چرازدانهاي طال و لوازم آن ). 11-  

 ( 35-31:25مذبح بخور ). 11 . 

 ( 30:25روزن مسح و مطريات ). 13-  

 ( 5-1:25مذبح قرباني سوختني ). 12-  

 ( 5:25حوض ). 10-  

 (21-0:25ها ) . صحن مس ن، ستونها و پرده11-  

 ( 20فراهم ساختن لباس كاهنان )باب چ. 

 ( 01 ح. برپايي خيمه )باب

 

 تفسير



- 7 - 

 

 (1. اسارت اسرائيل در مصر )باب 1

 weēlleh)در زبرران مبررري، « و ایننا ا ننم نام ننا »كلمررات اول ايررن كترراب، يعنرري  1:1-5

shemôth  شخصري اسرتن نره نرام  خردا چقردردهنرد.  را در نسخه مبري تش يي مي(، منوان كتاب خرو

گوسفندان خرود را »ي درباره شبان ني و گفت، داند. ميس را يك به يك مي نام ايك گروه از انسانها، بل ه 

و اين آيه با اين قسمت از كرالم خردا جرور (. 2:11)يوحنا « برد خواند و ايشان را بيرون مي نام به نام مي

اسرا يي وقتي به مصر آمدند شبان بودند ــ اما اكنون بررده هسرتند. امرا خردا كره شربان ني رو  آيد. بني در مي

 اي دارد.  آنها نقشهاست براي بيرون بردن 

، رجروع نماييرد بره توضريحات پيردايش هفتاد نفر  كنه ا  لنلي یوقنوب ددیند دمدنندبراي تشريح 

شردند سرينا را بره  اين هفتاد نفر تبديي شده بودند به چند ميليون نفر، كره هنگرامي كره آمراده مري. 5:01-35

 (. 01:1شدند )امداد  مرد جنگي را شامي مي 112،111مقصد كنعان ترك كنند 

سرالهاي  وقراي  خررو پا از پايان كتاب پيردايش ترا شرروع  بيانگر اين امر است كه 5و  1آيات 

نظرر مروافقي برا فرزنردان پادشاهي ديگر برخاست كه بدين معنا است كه  5آيه سپري شده است.  بسياري

 . درگذشته بوديوسب نداشت؛ مسلماً يوسب 

ياد شده بود كه فرمون گمان برد آنها تهديد بزرگي بره تعداد و قدرت اسرا يليان آنقدر ز 0:1-11

از اين رو او تصرميم گرفرت ايرن قروم را بررده خرود سرازد و هنگام جنگ براي آنها به شمار خواهند آمد، 

مقدس سه پادشاه  كتابهاي آنها را ب شد و با اين كار نژاد مبراني را محو سازد.  هر فرزند مذكر خانواده

( و 11پادشراهان  3بندنرد: فرمرون، متليرا ) گناه مي ند كه كمر به كشتن فرزندان بيك معرفي ميشرور را 

هاي شيطاني همه در جهرت توقرب نسري مسريح برود. شريطان هيچگراه  گري اين وحشي(. 3هيرودس )متي 

 كند.  داده بود فراموش نمي 11:2اي را كه خدا در پيدايش  ومده

استفاده  فیتوم و رعمسیسيعني  ش رها  خزینه فرمون از يهوديان اسير براي بناي 11:1-10

 متزایندظلرم و سرركوبي آرام آرام محرو شروند، بيشرتر اما آنهرا بره جراي اين ره برا وجرود ايرن همره كرد.  مي

گماشت تا به اهداف شيطاني خود برسد، اما خدا از اين  بندگي  خم جانهاي آنها را بهشدندن فرمون  مي

رد. اين سختيها آنها را برراي سرفر دشروار از مصرر بره سررزمين مومرود كار براي سعادت آنها استفاده ك

 ساخت. آماده مي

هرراي سرشررناس مبرانرري بودنررد، زنرران  هنگررامي كرره شررفره و فومرره، كرره احتمرراالً قابلرره 11:1-10 

داشرتند.  كردنرد و پسررها را زنرده نگراه مري ح م فرمون را اجرا نميديدند،  يهودي را به هنگام زاييدن مي

آينرد، يعنري  اينگونه توجيه كردند كه نروزادان مبرانري بسريار سرري  بره دنيرا مرياين نافرماني خود را آنها 

 ها نزد مادر برسند. احتماالً اين ادما چندان هم دور از حقيقت نبود.  پيش از اين ه قابله

 



- 8 - 

 

 ها چنين است:  كتب مقدسه در مورد قابله روزانه اتحاديهيادداشتهاي  31:1-33

( و اين پاداش نه به 31پاداش دريافت كردند )آيه به خاطر توسعه زندگي خانوادگي ها  لهاين قاب

هردف آنهررا انسرانيت آنهررا، بره آنهرا داده شررد. مقصرود ايرن نيسررت كره  خراطر درو  بل ره برره خراطر

كراملي وجرود نداشرته باشرد. امرا   برا وجرود اين ره معيارهراي اخالقريتوجيه كننرده روش آنهاسرت، 

رشار از گناه و مواقب آن است، مم رن اسرت كره اطامرت از وظرايب بزرگترر تنهرا دنيايي كه س

زماني مم ن باشد كه در وظرايب كروچ تر هرم اطامرت را اجررا كنريم. در ايرن مرورد و در تمرام 

 «  ترس خداوند ابتداي ح مت است.»توان گفت كه،  ديگر موارد مي

 

 ا امر كرد كه فرمان او را اجرا كنند. ها ناكام مانده بود، قوم خود ر فرمون كه توسا قابله

 

 (2. تولد، نجات، و پرورش موسي )باب 2

 (.31:1يوكابرد برود ) دختر الو همان ممرام بود، و  1در آيه  شخصي ا  خاندان الو  3، 1:3

از اين رو والدين موسي، هر دو از طايفه كاهنان يعني الويها بودند. والدين موسري برا ايمراني كره داشرتند 

(. اين بدان معناست كه بر آنها وحي شرده برود 32:11ره به مدت سه ماه مخفي نگاه داشتند )مبرانيان او 

  سازي خواهد بود، زيرا ايمان بايد بر كالم آش ار شده خدا استوار باشد.  كه او فرزند سرنوشت

تابوت يوكابرد همچرون كشرتي نروح، تصرويري از مسريح اسرت. خرواهر موسري مرريم برود  2:1-5 

(. اين باب سرشار است از اتفاقات به نظر همزمان. بره منروان مثرال، چررا دخترر فرمرون 10:31امداد )

چرا نوزاد گريه كرد و بامث شد دل درست زماني در حال زسي بود كه تابوت بر روي آب شناور بود؟ 

 دختر فرمون بر او بسوزد؟ چرا دختر فرمون پذيرفت كه مادر موسي پرستار بچه باشد؟ 

اي پايدار قلمداد كنند.  را به منزله يك مسئوليت مقدس و ومده 0والدين مسيحي بايد آيه  11، 0:3 

كه توسا دختر فرمون بر وي نهاده شد، به معناي كودك يرا پسرر « موسي»در زبان مصري احتماالً نام 

نتراش برا بيرنش است ــ به منوان مثال، از آب كشريده شرده. م يكشيده شده است. در زبان مبري به معناي 

 گويد:  هميشگي خود در اين مورد چيني مي

خواسرت از فرمرون اسرتفاده كنرد ترا مران  از انجرام  ش سرت خرورد، او مريشمشرير خرود  اشرير ب

تربيت موسي استفاده كررد، كسري كره بايرد اهداف خدا شود، اما خدا از فرمون براي پرورش و 

 ن. مقيم ساختن قدرت شيطاشد كه  تبديي به ابزاري مي

دانيم كه هنگامي كه موسي قوم خود را مالقات كرد چهي سال  مي 32:5ما از اممال  13، 11:3 

روزي خردا از موسري كشتن آن مرد مصري ماقالنه نبود؛ زيرت او چشم بصيرت او را كور كرد.  بود.

 كرد، اما هنوز زمان آن فرا نرسيده بود. براي رهايي قوم خود از مصر استفاده مي
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آموخت. خدا  مي كرد، و در م تب خدا  هر چيز او بايد چهي سال را در بيابان سپري مي پيش از 

پرا (، 12:11سرال در مصرر بردگري خواهنرد كررد )پيردايش  011پيشگويي كرده بود كه قوم او به مدت 

او بايرد در مزلرت و تنهرايي فرا نرسريده برود. آن موسي چهي سال زودتر اين كار را كرد اما هنوز زمان 

و قوم هم نياز به آموزش بيشتري در آجر پزي داشتند. خداونرد همره چيرز ديد.  بيابان آموزش بيشتري مي

قروم  بريش از زمران الزم اي نردارد، امرا از سرويي ديگرر او مجلهچيده است. حد خود  را بر طبق ح ت بي

 خود را در رنج نگاه نخواهد داشت. 

مان  از منازمه دو مرد مبراني شود، نمود  و سعي رو  دگر بیرون دمدو موسي الب 12:3-11

گرري او را نپذيرفتنرد، همانگونره كره روزي هرم شخصري برگترر از موسري را رد كردنرد.  ميرانجياما آنها 

وقتي فرمون ماجراي به وحشت افتاد. آنها از كشتن مرد مصري خبر دارند،  فتموسي درياهنگامي كه 

ين رو موسي به زمين مديان فرار كرد ــ كه در واق  همان قتي را شنيد درصدد كشتن موسي برآمد، از ا

 مربستان و يا صحراي سينا است. 

شرباناني گسرتاخ كمرك در برابرر  موسي بر سر چاه مديان، به دختران كاهن مرديان 33-الب11:3

ي ( و رمو ير1:2هاي آنها را آب داد. اين كاهن مدياني بره دو نرام ملقرب شرده اسرت ـرـ يتررون ) ، و گلهكرد

(. دخترر يتررون، صرفورا برا موسري 3:31ها از خويشران دور مبرانيران بودنرد )پيردايش  (. مدياني15)آيه 

 ازدوا  كرد و حاصي اين پيوند پسري به نام جرشون بود )يعني بيگانه(. 

خدا گرفتراري قروم خرود را فرامروش ن ررده برود. هنگرامي كره پادشراهي جديرد برر تخرت پادشراهي 

و  ا ننرالین ن ننر اف ننند بننر بنننيو بننه ینناد دورد  و مهررد خررود را شنننیدقرروم خررود را  مصررر ت يرره زد، خرردا آه

واكرنش او ايرن برود كره خرادم خرود را بره مصرر براز گردانرد ترا قروم او را ناديده نگرفرت. وضعيت آنها را 

ز ترا آن هنگرام قروم خرود را اترين تجلي قدرت از زمان پيداش مرالم  ترين و قدرتمند هدايت كند تا با مظيم

 ن بيرون آورد.آن سرزمي

  

 (4، 3. دعوت موسي )بابهاي 3

 (3الف.  م اشفه ی وه به مو ي )باب  

موسي به هنگام شباني گله يترون، درسهاي ارزشمندي درباره رهبري قوم خدا آموخت.  1:2-0

بوتره  شد بر او ظاهر شد. سوخته نمياي مشتعي كه  ، خداوند در بوته)كوه سينا( رفتوقتي او به حوريب 

اي از  ايسررتاد. شررايد هررم سررايه كرره در مقابرري آن موسرري بايررد بررا پاهررايي برهنرره مرري، بيررانگر جررالل خرردا اسررت

س ونت خدا در ميان قوم خود باشد، بدون اين ه قوم در آتش حضور او بسوزند. و برخي هم حتري آن را 

ه مرا بايرد همچرون بوتره سروزد. همر شرود امرا نمري اند، در آتش رنرج آزمرايش مري در سرنوشت اسر يي ديده

 مشتعي باشيم براي خدا افروخته باشيم اما نسوزيم. 
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رهاند و آنها را به سرزمين فراواني  خداوند به موسي ومده داد كه قوم خود را از مصر مي 1:2

انرد در آن سراكن بودنرد. در  ذكررد شرده 5ديرن كره در آيره  آرود، سرزميني كه هفرت امرت بري ــ كنعان ــ مي

نعلرين خرود را درآورد ترا خروريم. موسري  مري برر« قردوس»دس اولين بار در اينجاست كه به واژه مق  كتاب

 است. مقدسنشاني باشد بر اين ه اين م ان 

دهد كه او خداي پدران او ــ ابراهيم و اسحاق و يعقوب است. كي  به موسي اطمينان ميخدا  1:2

(Coleاهميت اي م اشفه را چنين نشان مي )  :دهد    

ترر از آنچره كره  اي كامري كند، بل ه م اشفه موسي خدايي جديد و ناشناخته به قوم خودمعرفي نمي

موضرروع دانسررت. حترري سررخنان پررولا در كرروه مررريخ در آتررن تشررابه درسررتي از ايررن  او قررباًل مرري

م اشرفه مرداوم خردا در قرنهراي بعردي توسرا خرودش تنها تشابه درست (. 32:15نيست )اممال 

رسرد. برا اينحرال م اشرفه موسري در زمران خرود، در  ر مسريح بره او  خرود مرياست، كه با ظهرو

دهنرده برراي اسرر يي برود،  ت راناي ترازه و  م اشرفههراي پاتريارخهرا برود،  حالي ه تحققي از ومرده

 همانگونه كه بعدها م اشفه مسيح چنين حالتي براي آنها داشت. 

و  د فرمرون بفرسرتد، او امترراض كرردوقتي خدا به موسي گفت كه قصد دارد او را نز 5:2-13

موسي را از حضور خود مطمئن ساخت و به او ومده داد كه خردا . اما خداوند لياقي خود تأكيد كرد به بي

 .Jجري. اوسروالد سراندرز )را به همراه قوم دهايي يافته خود بر اين كوه )كوه سينا( مبادت خواهند كرد. 

Oswald Sanders :چنين گفته است ) 

(، نبرودن يرك 11:2گرفرت: مردم توانرايي ) هرا را در برر مري لياقتي تمام ايرن جنبره ي او بر بيادما

(، مدم سازگاري با چنرين موضروع 11:0مدم بالزت زبان )(، 1:0(، مدم اقتدار )12:2پيغام )

ديگررر (. 13:1(، و مرردم پررذيرش در گذشررته )32:1(، مرردم موفقيررت در گذشررته )12:0خرراص )

تر هم دشوار است. اما به نظر اين فروتني ظاهري و  تر و طوالني كاميتصور فهرستي از اين 

مدم تمايي  او به جاي اين ه موجب رضايت خدا شود، بيشرتر موجبرات خشرم او را فرراهم كررد. 

هرايي كره  بهانرهحقيقرت امرر ايرن اسرت كره، (. 10:0« )دنگاه خشم خداوند بر موس مشتون شد»

برر برود كره خردا  معيارهراييهمران  ، خرود را نشران دهردكررد ترا مردم توانرايي  موسي مطررح مري

 او را انتخاب كرده بود. حسب آنها 

 

كررد كرره وقتري بره منروان سرخنگوي خرردا نرزد قروم بررود آنهرا چرره  موسري پيشربيني مري 10، 12:2 

خواسرت كره بدانرد چره پاسرخي بره آنهرا دهرد. در اينجاسرت كره خردا  سؤاالتي از او خواهند پرسيد، و او مي

كنرد. يهروه )يرا بهترر بگروييم  اولين بار به منوان يهوه، مرن هسرتم برزرگ، خرود را برر او آشر ار مريبراي 

شناخته شرده  چ ار حرف مقدساين نام مقدس تحت منوان آيد.  مي hāyāh، «بودن»يَْهِوْه( از فعي مبري 

از الروهيم و  همراه با مصوتي كرهآيد،  مي YHWHواژه فارسي يهوه در واق  از همان واژه مبري است. 
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داند  را نمي YHWHند گرفته شده است. هيچ ا با اطمينان تلفظ صحيح ادوناي كه ديگر نامهاي خدا هست

باشرد.  تلفظري صرحيح مريحروف قديمي مبري هيچ مصروتي نداشرت. برا اينحرال احتمراالً تلفرظ يَْهرِوْه زيرا 

آوردنررد. ايررن نررام امررالن  ان نمرريدانسررتند و از ايررن رو آن را برره زبرر را بسرريار مقرردس مرري YHWHيهوديرران 

نياز، ابدي، و مطلرق اسرت )برر همره چيرز حاكميرت دارد(. ايرن نرام كراملتر  كند كه خدا قا م به ذات، بي مي

  خواهم بود دن ه خواهم بود.تواند بدين معنا باشد: من هستم زيرا كه هستم يا  مي هستم دن ه هستميعني 

گ كره خردا حاضرر برود بره كمرك قروم خرود بشرتابد، حال كه موسي با اين م اشرفه برزر 11:2-33

روحيه گرفته بود خدا به او گفت به قوم اسرا يي امالم كند كه بره زودي همره آنهرا رهرايي خواهنرد يافرت. 

خواست تا به مدت سه روز سفر كنند و براي  كرد و از او اجاز مي همچنين او بايد فرمون را امتحان مي

ه مقصود از اين كرار فريرب نبرود بل ره امتحراني كوچرك از خواسرته فرمرون. خداوند قرباني بگذرانند. البت

شد كه مصريان كشرته شردن حيوانرات را نبيننرد، زيررا كره حيوانرات برراي آنهرا  بامث مياين كار همچنين 

دانست كه فرمون اجازه چنين كاري را نخواهرد داد مگرر اين ره قردرت االهري او را  مقدس بودند. خدا مي

كرد. هنگرامي كره  مي  مصرباليايي هستند كه خدا بر  31در آيه  عجایيمقصود ار ن كار كند. وادار به اي

خدا نزول اين باليا را به پايان برساند مصريان با كمال ميي هر آنچه را كره زنران يهرودي طلرب كننرد بره 

ي كه يهوديران در شد در واق  زرامتي بود براي تمام آن سالهاي آوري مي آنها خواهند دادن ثروتي كه جم 

، بل ه از «قرض ن ردند»اسرا يليان جواهر و پوشاك را از آنها ظلم و ستم مصريان بردگي كردند. زير 

 هيچ فريبي در كار نبود تنها پرداخت مادالنه دستمزد آنها بود. «. خواستند»آنها 

 (11-1:4ب. امتناع كردن مو ي )

ه منررروان سرررخنگوي خررردا نپذيرنرررد. شرررايد امرررا موسررري شرررك كررررد كررره مبرررادا قررروم او را بررر 1:0-0 

تأثير مميقي بر وي گذاشته بود. از اين رو خردا سره نشرانه يرا معجرزه بره او  11-11:3سرخوردگي آيات 

او، كه هر گاه بر زمين انداخته شرود تبرديي بره   عصا ( 1دهد تا تأييدي باشد بر مأموريت االهي او. ) مي

در  راد نت  ( هرگراه 3)شرود.  مريعصنا يررد دوبراره تبرديي بره گردد. و هرر گراه از دم مرار آن را بگ مار

رود از بررص پراك خواهرد گریبنان  خواهد شد. و هرگاه همان دست دوبراره در  مبروصببرد  گریبان 

 خواهد شد.  خونرود نيي كه در آن سرزمين جاري بود تبديي به   دب( 2شد. )

ا متقامرد شرازند كره موسري از سروي خردا هرا برراي ايرن هردف بودنرد كره قروم اسررا يي ر اين نشانه 

ها نمادي بودند از قدرت خدا بر شيطان )به منوان مثال مار(، برر گنراه )كره  فرستاده شده است. اين نشانه

نشاني بر ايرن حقيقرت كره اسررا يي توسرا خرون از خرر دوي اينهرا نجرات برص تصويري از آن است( و 

 خواهد يافت. 

نيسرت.  فصنی آورد كه  كرد، و بهانه مي مت از خدا امتناع مياز اطا  مو يهنوز هم  11:0-15 

توانرد  انسران را بره او داده اسرت و از ايرن رو او مري   بنانخدا به موسي يادآوري كرد كه اين خداست كه 
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 .ترا بره جراي او سرخن گويرد را انتخراب كرردهارون انسان را فصيح بگرداند، و سپا برادر موسي يعني 

دانسررت كرره فرررامين خرردا قرردرت را جرراري  كرررد، و بايررد مرري بررا سررادگي اطامررت مرري موسرري بايررد خداونررد را

خواهد.  سازد. خدا هيچگاه تا زماني كه قدرت انجام كاري را از به ما ندهد انجام آن كار را از ما نمي مي

ود برا چيزهراي درجره دوم خردا بسرازد ـرـ يهنري موسي با بهترينهاي خدا راضري نشرد از ايرن رو مجبرور بر

كم ري خواهرد برود، امرا بعردها  ه هارون به جايش سخن بگويد. موسي گمان كرد كه هرارون برراي او اين

 (. 23ثابت شد كه هارون خود ماملي در جهت پرستش گوساله طاليي بود )باب 

 (31-4::1پ. با گشم مو ي به مصر )

بره مصرر بازگشرت. موسي چهي سال پا از فرار به مديان، به فرمان خدا و با بركرت يتررون  15:0-32

ذكرر شرده اسرت  3(. مصرايي كره در آيره 0-3:15همسر و پسران او صفوره، جرشون و اليعازر بودنرد )

العراده اسرتفاده  خداوند از وسايي معمولي براي كارهراي خرارقشود.  مي  عصا  خدابعدها در آيه تبديي به 

ا هايي كه خدابره موسري فرمران داد تر توان ديد كه قدرت از آن خدا است. . نشانه كند پا به وضوح مي مي

آمدنرد. خردا دل فرمرون را سرخت  در مقابي فرمون به ظهرور برسراند، باليرايي بودنرد كره بره دنبرال آن مري

ايسرت  گراهي اشراره اده  نخسنمساخت، البته پا از اين ه آن حاكم مستبد خود دل خود را سخت گردانيرد. 

ترامرري اسرت كرره پسررر نخسرت خررانواده دارد، در واقرر  بره تولررد فيزي ري، امررا در اينجررا مقصرود مررزت و اح

را خواهد   دسرششود كه اگر اطامت ن ند، خدا  وارث فرزندخواندگي. از قبي به فرمون هشدار داده مي

 كشم. 

آموخرت. او هنروز  برسراند خرود بايرد اطامرت را مرياما پيش از اين ره موسري پيغرام را  30:0-31 

هنگرامي كره نه ن رده بود، شايد ملتش مخالفت صرفوره بروده اسرت. پسر خود )جرشون يا اليعازر( را خت

خدا موسي را به قتي تهديد كرد، شايد توسا يك بيماري مهلك، صفوره برا مصربانيت پسرر خرود را ختنره 

ايررن واقعرره، و  شررايد ناميررد.« شرروهر )يررا دامرراد( خررود»كرررد و جرران شرروهد خررود را نجررات داد. او وي را 

برره خداونررد، بامررث شررد موسرري صررفوره را برره همررراه دو پسررر برره خانرره پرردرش ايمرراني آشرر ار صررفوره  برري

 (. 2، 3:15بفرستند )

گشت، هارون به استقبال وي شتافت. آنها در وقابي  درحالي ه موسي به مصر بازمي 35:02-21 

ها داده برود به آنها رساندند، و آن را به سه نشاني كه خداوند به آنقوم اسرا يي ايستادند و پيغام خداوند را 

 و خداوند را پرستش نمودند.  قوم ایمان دوردند تأييد كردند. پا 

 

 (13:1-1:1. روياروي موسي با فرعون )4

 (1:5-1:1الب. اولين رويارويي )
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خرردا برره موسرري گفررت مشررايخ قرروم را همررراه خررود نررزد فرمررون ببرررد. در ايررن اثنررا  15:2در  1:1 

(. از اين رو هرارون بره جراي 11-10:0انتخاب كرده بود ) خداوند هارون را به منوان سخنگوي موسي

 « قوم مرا رها كا.» مشايخ همراه موسي رفت. پيغام خداوند بسيار صريح بود:

هنگامي كه موسي و هارون هشدار اول را بره فرمرون دادنرد، او آنهرا را مرتهم كررد كره  3:1-10 

ر آنهرا را دشروارتر سراخت و فرمران داد كره از كاسازد. همچنين او  شان بی ار شغنخواهند قوم را از  مي

خواست يهوديان را در تنگنا قرار  اين پا براي ساختن خشتها، كاه آن را نيز خود تهيه كنند. فرمون مي

در تمنامي  منیا مصنر آنهرا بايرد كررد.  دهد، همانند رفتاري كه هيتلر در بازداشتگاه اسرا برا يهوديران مري

. مررتن مبررري برره خرروبي نمايررانگر خفررت و كردننند عننوك كنناه ممنن  مننيشنندند و خاشننا  بننه  دراكنننده منني

سررازد كرره خاشرراك جررايگزين  ( خرراطر نشرران مرريColeُكرري )اي كرره ايررن قرروم متحمرري شرردند اسررت.  خررواري

 اي براي كاه بود، چرا كه زبر و خشن بود.  نامادالنه

شرد، و  اسرتفاده مري تا كنون كاه براي اسرا يليان فراهم بود. از آن براي تقويت خشرتها 11:1-32 

هنگامي كه ناظران كارگران يهودي را زدند، آنها نزد همچنين براي جلوگيري از چسبيدن آنها به قالبها. 

اي نبود. سپا آنها موسي و هارون را سرزنش نمودند، و  فرمون امتراض كردند اما هيچگونه رسيدگي

وم خدا زالبراً دشروارتر از متحمري شردن مخالفت از درون قدر مقابي خداوند را سرزنش نمود. هم موسي 

   جفا و سختي از بيرون است. 

آور موسري را پاسرخ داد، ابتردا او را مطمرئن سراخت كره  برا مهربراني سرخن شررمخداوند  1:1-13 

فرمون اسرا يليان را رها خواهد كرد زيرا او به دست قوي خدا مجبور به اين كار خواهد شرد. سرپا او 

برر پاتريارخهرا  خندا  قنادر مقلن كه او در وهله اول خود را در مقام الشداي يرا به موسي يادآوري كرد 

رسرد كره  ظاهر ساخته است و نه يهوه كه نامي شخصي براي خداي متعهد به مهد خود است. به نظر مي

مقصود در اينجا اين است كه او اكنون خود را بره شر لي جديرد بره منروان خداونرد آشر ار سراخته اسرت ـرـ 

 رتي جديد براي رهايي قوم خود. يعني قد

خواسرت برا رهرايي بخشريدن اسررا يي از مصرر و برردن آنهرا بره  او مهدي بسرته برود و اكنرون مري

« يهروه»توجه نماييد. نرام  5الي  1در آيات « خواهم»سرزمين مومود مهد خود را تحقق بخشد. به هفت 

اي كره خردا  ضمير شخصي 31به د گرفته بود. اي به خو قبالً هم مورد استفاده بود، اما اكنون اهميت تازه

كررد و  بر اين ه او چه كرده است، چه مري دكند توجه نماييد، كه همه تأكيدي هستن در اين آيات استفاده مي

خرود  كفرايتي  رسرد موسري هنروز بره ممرق موضروع پري نبررده برود، و بره بري چه خواهد كررد. بره نظرر مري

(. 5بره او اطمينران بخشريد، او كرالم خداونرد را اطامرت كررد )براب انديشيد. پا از اين ره براز هرم خردا  مي

اسررت. موسرري خررود را سررخنران بزرگرري  ل نررت زبررانبرره معنرراي  21و  13در آيررات « لب ننا  نننامختون»

 ديد.  نمي
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به ر وبين، شمعون و الوي، اولين پسران يعقروب محردود  31-10هاي آيات  نامه نسب 12:1-21

نسري موسري و هرارون را دنبرال كنرد. از اي كامي ارايه كند، بل ه  نامه ه نسبهستند. نويسنده قصد ندارد ك

 كاهنان برسد.  طايفهگذرد تا به  اين رو او به سرمت از ر وبين و شمعون مي

فرمرون قدرتمنرد بره سرخنان مرردي  ز ايرن متعجرب برود كره چرراا، موسي 1در پايان باب  1:5-1

د داد. خداوند به او پاسخ داد كه او به منوان نماينده خدا چون او كه قدرت بيانش ضعيب بود گوش خواه

گفرت و هرارون پيغرام را بره فرمرون  موسي سخن خود را بره هرارون مريدر برابر فرمون خواهد ايستاد. 

 كرد. فرمون به آنها گوش نخواهد داد، اما باالخره خدا قوم خود را نجات خواهد بخشيدن  منتقي مي

يررب هشررتاد و برره ترتآزرراز شررد آنهررا زرگ رهررايي موسرري و هررارون هنگررامي كرره مأموريررت برر 1:5

ي بسرر نين كهنسرالمرردان و زنراني كره از نظرر مرا در سرتوانرد حتري از   هشتاد و سه سال داشتند. خدا مي

 براي جالل خود استفاده كند.  برند، مي

 (13-1:1ب. دومیا رویارویي )

ود. هنگرامي كره فرمرون مصراي خرود را شر الوقوع هشردار داده مري به فرمون از مشقتهاي قريب 

انداخت و آن تبديي به يك مار گرديد، سپا جادوگران و ساحران مصرر نيرز برا كمرك نيروهراي اهريمنري 

یَنِّننیس و  آمرروزيم كرره جررادوگران مصررري مرري 5:2تيموتررا س  3از ايررن معجررزه را انجررام دهنررد.  توانسررتند

عصننا  هننارون ر برابررر آنهررا مقاومررت نمودنررد، امررا بودنررد. آنهررا بررا تقليررد از موسرري و هررارون د یَْمبننریس

. خدا دل فرمون را سخت سراخت، البتره نره بره اجبرار بل ره بره خراطر لجاجرت و عصاها  ایشان را بلوید

 سرسختي خود او. حال وقت بالي اول فرا رسيده بود. 

 

 (21:12-14:1. نه بالي اول )1

 (21-14:1شود ) الف. بال  اول ــ رود نین به خون تبدین مي

خداوند به موسي گفت كه هنگامي كره فرمرون بره سروي رود نري روانره اسرت شخصراً  10:5-15 

احتمراالً او در دور مقرردس نيرري مشررغول )شررود.  فرمرون را ببينررد، هنگررامي كرره جرالل او در آب نمايرران مرري

نديرد و پرا داد كه ماهيان نهر خواهند مررد و آب خواهرد گ موسي بايد به پادشاه هشدار ميبود.( « زسي»

 از اين ه توسا مصاي دست موسي تبديي به خون شود مصريان آن را م روه خواهند داشت. 

آنها مصا را برر روي رود موسي و هارون بر طبق آنچه خدا فرمان داده بود كردند.  10:5-31 

 مصررر بلنررد كردنررد. آبهرراي رود نيرري و سرررزمين مصررر برره خررون مبرردل شررد، ماهيرران مردنررد، و نهررر گنديررد.

فرمون با اين ممي ترزيب شرد كره در برابرر خواسرته موسري مقاومرت كنرد و نگرذارد كره قروم برونرد. در 

 كردند.  طول سه روزي كه نهر گنديده بود، مردم با حفر كردن چاه آب فراهم مي

 (11-::1ها ) ب. بال  دوم ــ قورباغه
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رسريد فرمرون تسرليم شرود.  يانگيز بود كه به نظر م ها بر سرزمين مصر آنقدر زم بالي قروبازه 

موافن  » هنگامي كه از فرمون از موسي خواست تا اين بال را دور بگرداند، موسي در جواب او گفت:

ات و بندگانم   خا تو خواهد شد تا بداني كه مثن ی وه خدا  ما دیگر  نیسم، و و غ ا ا  تو و خانه

هررايي  جررادوگران نيررز توانسررتند قوربازرره« و قومننم دور خواهننند شنند و فقنن  در ن ننر بنناقي خواهننند ماننند.

ها كم بودن احتمراالً آنهرا ايرن كرار را توسرا قردرت شريطاني انجرام  بوجود آورند ــ گويي كه تعداد قروبازه

هرا را بره منروان خردا  كه مصريان قوربازرهها را نابود كند زيرا  آنها جرأت ن ردند كه قوربازهدادند، اما 

بروي تعفرن شرديدي از جسردهاي هرا در روز بعرد مردنرد،  كره قوربازره پرستيدندن هنگرامي حاصلخيزي مي

 فرعون دل خود را  خم كرد. باري ديگر آنان در هوا پراكنده شد. 

 (11-:::1ها ) پ. بال   وم ــ دشه

اين بار جادوگران نتوانستند پشه بوجود شد.  ها دشهدر بالي سوم خاك زمين تبديي به حشرات يا  

ترر از قردرت آنهرا در كرار اسرت، امرا پادشراه  اري بود برراي فرمرون كره قردرتي مظريمبياورند، و اين هشد

 كرد.  گرديد، خدا هم بيشتر آن را سخت مي دل بود. هرچه دل او بيشتر سخت مي همچنان سخت

 ( 34-:31:3ها ) بندها  تخته . دشم4-ج

در ترجمرره ه كرره انررواع مگسررها. همانگونرربررالي چهررارم را فرسررتاد ـررـ از ايررن رو خرردا  31:5-31

شود، و اين حشره خراص )مگرا( را مترجمران  الفظي آن انواع )هجوم( مي بينيم، معناي تحت فارسي مي

ن حشررات باشرد. از آنجرايي كره هردف اكثرر ايرن اند. شايد اين هجوم تركيبي از انواع گوناگو به آن افزوده

ارزش االهري داشرته اسرتن(،  باليا خدايان مصري بوده است )نيي، و در حقيقت هر موجرودي در مصرر

( خرداي  Khepri) خپنر اي است برر مليره  مم ن است مقصود در اينجا سوس ها باشند. احتماالً اين حمله

 سوسك مقدس. 

اسرا يا اجازه دهد در زمين مصرر برراي  به بنيفرمون آنقدر كوتاه آمد كه حاضر شد  31:5-23 

كردنرد كره  مصرريان آنهرا  يرا آنها حيواناتي را قربراني مريخدا قرباني بگذرانند. اما اين كار مملي نبود ز

امتيراز توانسرت يرك شرورش محسروب شرود. فرمرون  موضروع مريكردند و از ايرن رو ايرن  را پرستش مي

توانند به بيابان بروند و قرباني بگذرانند امرا نبايرد زيراد دور شروند. ايرن  ديگري نيز قايي شد: يهوديان مي

ا خدا به آنها فرمان داده بود كه سه روز سفر كننرد. بره محري اين ره مصرر از بخش نبود زير هم رضايت

 اين بال رهايي يافت، فرمون تصميم خود را تغيير داد و نگذاشت كه قوم برود. 

 (1-1:1ث. بال  دنجم ــ وبا بر مواشي )

در  پا از اين ه به فرمون هشدار داده شرد، خردا وبرايي نرازل كررد كره تمرام مواشري مصرريان را

آميررز بررود كرره  از ايررن رو ايررن يررك داوري تبعرريياسرررا يي آسرريبي نديدنررد.  صررحرا كشررت. امررا مواشرري بنرري

كننرد ايرن باليرا را برا مامري  تمرام كسراني كره ترالش مريتوان آن را با پديدهردهاي طبيعري توجيره كررد.  نمي
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كشرته نشردند، چررا كره  البته تمام حيوانرات مصرريكوبند.  طبيعي توجيه كنند در واق  آب را در هاون مي

ها  ب( برخي به خانه30:13به برخي اشاره شده است و برخي هم در شب فصح كشته شدند ) 10در آيه 

يرا « همره حيوانراتي كررد صرحرا بودنرد»  1در آيره « همنه»مقصرود از  (. از اين رو31فرار كردند )آيه 

شتند. حال اجساد متعفن آنها هروا است. گوسفند، بز، و گاو در سرزمين مصر وجود دا« انواع حيوانات»

 را آلوده كرده بودند. 

 (12-1::ج. بال  ششم ــ دمل ا )

برراري ديگررر موضرر  خررود را تغييررر داد، خرردا خاكسررترهاي را بررراي مردمرران و وقترري فرمررون  

حتي ساحران هم از اين بال در امران نماندنرد. هرچره فرمرون دل خرود حيوانات مصر تبديي به دمي كرد. 

 گردانيد.  طرفي دل او را سخت مي ساخت، از سويي ديگر خدا هم با بي ر سخت ميرا بيشت

 (31-13:1چ. بال  هفتم ــ تگرگ و دت  )

خداونرررد فرمرررون را بيرررانگر قررردرت كامررري باليررراي خررردا اسرررت.  «تمنننامي بالینننا  خنننود»احتمررراالً 

امرا خردا در  نرابود كنرد،وبرايي كره نرازل كررد توانسرته او و مصرريان را برا  سازد كه او مي خاطرنشان مي

هريچ نشراني از ايرن  11شرهرت نرام خرود رهانيرد. در آيره فرمون را به خاطر ظهور قدرت خرود و مقابي 

مقدس نيست. خداوند از  هاي كتاب نيست كه فرمون از قبي انتخاب شده بود تا لعنت شود. تباهي از آموزه

كند )همچنين نگاه كنيد به روميان  مي فرمون الگويي از شخصي ساخت كه در مقابي قدرت خدا مقاومت

11:0 ،15 .) 

كتنان و بالي ديگر تش يي شده بود از تگرك و رمد و برق يا آتش. اين بال مردمان، حيوانرات و 

لدننر  ده نشنند  یننرا كننه متنن خر بننود.  (؛23، 21، كرره موسررم برداشررت آنهررا بررود )آيررات مننو امننا گننندم و خ 

موسرري در جرواب خرواهش فرمررون، دمرا كرررد و آسرريبي نديدنرد. اسررا يلياني كره در جوشررن سراكن بودنرد، 

ها براي  فرمون در مقابي خواسته مبرانياما همانگونه كه موسي انتظار داشت نزول بال متوقب گرديد. 

 مبادت مقاومت كرد. 

 (22-1:12ح. بال  هشتم ــ ملخ ا )

ما او تنها موافقت نمرود الوقوع ملخها هشدار دادند، ا موسي و هارون، فرمون را از هجوم قريب

ماندند. اما خدا نگذاشت كه مردان  بروند. زنان و كودكان بايد در شهر مي عیدكه مردان براي برگزاري 

سابقه بود، چرا كه  هاي آنها هنوز در مصر بودند. خشونت اين بال بي به بيابان بروند، در حالي ه خانواده

خوردني بود را خوردنرد. ايرن حراكي از آن برود كره االهر   ملخها تمام سرزمين را پوشانيدند و هر چه كه

ا نرالین را  بني شرد، امرا در برابر ملخها ناتوان ماند. به نظر فرمون داشت تسليم مري( Serapisسرافيا )

 رهایي نداد. 

 ( 21-21:12خ. بال  ن م ــ  ه رو  تاری ي )



- 17 - 

 

شرد آن را  اي كره مري اري ينهمين بال برراي مصرر تراري ي بره مردت سره روز برود، تر 31:11-35 

اي آشر ار برود. نراتواني  هراي خرود روشرنايي داشرتند و ايرن معجرزه اسرا يي در خانه احساس كرد. تنها بني

االه  خورشيد مصر كامالً ميان بود. فرمون به موسي گفت همراه برا زنران و كودكران بره صرحرا بررود 

ضرمانتي برراي بازگشرت آنهرا خواهرد برود. )شرايد او ها را بگذارند. او گمان كرد كره ايرن  ها و رمه اما گله

، ديگرر چيرزي نبرود كره برراي شرد اگرر چنرين مريهاي خود را جبران نمايرد.( امرا  قصد داشت كه فقدان گله

هنگرامي كره موسري نخواسرت برا ، ملرت مزيمرت آنهرا بره صرحرا گذرانردن قربراني برود. يهوه قرباني كننرد

 ز او خواست كه براي هميشه از حضور او برود. هاي فرمون كنار بيايد، فرمون ا خواسته

« نی و گفتي، رو  تو را دیگر نخواهم دید.» به نظر اين سخن موسي به فرمون، يعني 30:11 

تضراد داشرته باشرد. « در شدت زضب از حضور فرمرون بيررون رفرت»گويد موسي  جايي ه مي 5:11با 

« پرا از ايرن ديردار»در اينجرا بره معنراي  «ديگرر»دارد كه  اظهار مي( Matthew Henry)متيو هنري 

 نويسد:  ادامه همين صحنه است. او مي 5:11است و 

از آن پا، يعني پا از آن ديدار ديگر موسي نيامد، تا زماني كه از حضور فرمون رانده شرد. 

كننرررد او آنهرررا را برررا همررران  از خرررود دور مررريتوجررره نماييرررد هنگرررامي كررره انسرررانها كرررالم خررردا را 

دهرد. هنگرامي كره  كند، و بر طبق بتهاي بيشمار آنهرا، بره آنهرا پاسرخ مري يشان رها ميكژپنداريها

 ديوهاي جدريان از ميسي خواستند كه آنها را رها كند، ميسي بالفاصله آنها را رها كرد. 

 

 (32:12-1:11زادگان ) . فصح و مرگ نخست:

هنوز با حراكم آن   5-0ت موسي هنوز از حضور فرمون بيرون نرفته بود. او در آيا 1:11-11 

پرانتز و توضيحي باشند. با توجه بره  يرسد سه آيه اول مبارات داخ به نظر ميگويد.  سرزمين سخن مي

بره فرمرون  موسري بخواهند.   نقرهآالت طال و آالت خيمه و بالي آخر، خدا به موسي گفت از اسرا يليان 

زادگران مصرري كشرته  ( تمرام نخسرت1:13يرد بره هشدار داد كه به هنگام نيمه شرِب روز مومرود )نگراه كن

زيردستان فرمون تعظيم خواهنرد كررد و خواهد شد، اما اسرا يليان در اين كشتار آسيبي نخواهند ديد، و  

 شندت غبنيسرپا موسري در از التماس خواهند كرد كه مبرانيان هرر چره زودترر مصرر را تررك كننرد. 

 . خداوند دل فرعون را  خم گردانیدداشت، و پادشاه را ترك كرد. اين هشدار گوش شنوايي ن

خداوند موسي و هارون را به طور مفصي راهنمايي كرد تا آنها را براي اولين فصح  1:13-11

ميرب باشرد  (. بره بايد بي5:1قرن  1اي از خداوند ميسي مسيح است ) فصح نمونهآماده سازد. مسلماً بره 

نمادي باشد از اين موضوع كه وجود خداونرد  شايده ي ساله گناهي مسيح؛ نرين از بي كه خود نمادي است

و اين ره بايرد ترا چهراردهم مراه نگراه نگراه داشرته شرود شرايد ؛ در همان اويي زنگي خود جان خود را دادما 

حان شرد، اي كه از سوي خدا امت اي باشد سي سال زندگي ميسي مسيح در س وت در ناصره، دوره اشاره
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توسا انجمرن جمامرت اسررا يي كشرته بين ديگر انسانها بود؛  زير ذرهمي كه و سپا سه سال خدمت ممو

(؛ در مصررر كشررته شررد، بررين 32:3همانگونرره كرره مسرريح برره دسررت مررردان شرررير كشررته شررد )اممررال شررد، 

ون خر (.11-01:35م از روز كشرته شرد )متري سامتهاي نهم و يازدهم، همانگونه كه ميسي در سامت نه

(، همانگونه كره خرون 5كننده شود )آيه  شد، تا بامث نجات از دست آن هالك ه ميدر پاشيدآن بره بايد بر 

ن و گوشرت آن بايرد برر آترش بريراشود.  مسيح، توسا اقرار ايمان بامث نجات از گناه، نفا و شيطان مي

شود، كه اين تصويري است از اين حقيقت كه مسيح خشم خدا نسبت به گناهان مرا را متحمري شرد. و ايرن 

تنراول شرود، كره نمرادي اسرت از مسريح كره نران قروم خرود بايد همراه با نان فطير و سبزيهاي تلرخ گوشت 

ما بايد در حقيقت و راستي زندگي كنيم، به دور از خمير مايه نفررت و بدانديشري و شررارت، و برا است. 

از اسرتخوانهاي توجه نماييد كره هيچيرك توبه حقيقي و هميشه تلخي رنجهاي مسيح را به ياد داشته باشيم. 

 (. 21:10(، شرطي كه در مورد خداوند ما به انجام رسيد )يوحنا 01بره نبايد ش سته شود )آيه 

شد كه آماده سفر بودند، يادآور ايرن  اولين فصح بايد توسا قومي كه به جا آورده مي 11:13-31 

وز را فصرح )پسرخ( زا رران يرك سرفر طروالني بايرد سرب بال سرفر كننرد. بره ايرن خراطر ايرن رموضوع كه 

هررايي كرره خررون بررره را بررر در خررود پاشرريده بودنررد مبررور نمررود. واژه  انررد كرره خداونررد از روي خانرره ناميررده

 دهد:  ( چنين شرح ميColeنيست. كي )« ناديده انگاشتن»به معناي « فصح»

اسررا يي بره  يك ريشه شناسي درست باشد و يا يك جناس ادبي، براي بنري ( pesahگرچه پسخ )

برود و آن را برراي اشراره بره ممري خردا در « پريردن از روي چيرزي»يرا « مبور كردن»ناي مع

 بردند.  اين واقعه تاريخي در جهت رهايي اسرا يي به كار مي

آيرد.  (. بره دنبرال آن ميرد نران فطيرر مري3فصح در روز چهاردهم سال مذهبي يهوديان است )آيره 

مصرر را تررك كردنرد كره وقتري نبرود ترا خميرر ور بيايرد زده  اسررا يي در شرب اول فصرح آنقردر شرتاب بني

امرا از (. و سرپا هفرت روز نگراه داشرتن ايرن مهرد يرادآور سررمت آنهرا در خررو  اسرت. 20، 20)آيات 

توانرد يرادآور ايرن موضروع باشرد كره  خمير مايره نمرادي از گنراه اسرت، ايرن ممري از سرويي مريآنجايي كه 

يد گناه و دنياي )مصر( پشت سر خود را ترك كنند. هرر كسري كره اند با كساني كه توسا خون نجات يافته

منقط  گرردد ـرـ يعنري اين ره بايرد از اردوگراه اخررا  شرود. در برخري بخورد بايد )خمير شده( نان ورآمده 

 به معناي به مرگ مح وم شدن نيز است. « منقط  شدن»موراد 

كنرد. سرپا جز يرات  م منتقي مريشنويم كه موسي دستورات را به مشايخ قو سپا مي 31:13-35 

شررود. زوفررا شررايد نمررادي از ايمرران باشررد، كرره  در مررورد پاشرريدن خررون بررر روي درهررا برره او آنهررا داده مرري

به نسلهاي آينرده داستان نجات  اي براي تعليمِ  درواق  زمينهكاربردي شخصي از خون ميسي دارد. فصح 

 كردند.  م از والدين خود سؤال ميفراهم نمود، نسلهايي كه مسلماً درباره مفهوم اين رس
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نونره ع یمني . باالخره در نيمه شب همانگونه كه گفته شده بود آن ضرربه وارد آمرد 35:13-21 

اسررا يي اجرازه يافتنرد آنجرا را  . سررانجام بنريا  نبود كه در دن ِمیِّتني نباشند در مصر بردا شد،  یرا خانه

 ترك كنند. 

 

 (21:11-31:12. خروج از مصر )1

 (22:13-31:12الف. به  و  دریا ) 

 30:11لزوماً بدين معنا نيست كه موسري فرمرون را روبررو ديرده باشرد )بره  21آيه  21:13-25 

دهنرد. موسري  گوينرد بره آقراي آنهرا نسربت مري نگراه كنيرد(. معمروالً چيزهرايي را كره خادمران يرك پادشراه مري

 كنند كه مصر را ترك كنند. اسرا يي تمنا  كرد كه خادمان فرمون از بني پيشبيني مي

اي بررود در مصررر، كرره البترره نبايررد بررا شررهري كرره در  اسرررا يي برره زمررين سرر وت كرروچ كردنررد كرره ناحيرره بنرري

(. مصريان حاضر بودند تمام ثروت و جواهر آالت خرود 15:22فلسطين بود اشتباه گرفته شود )پيدايش 

تنهرا تراوان تمرام كارهرايي برود كره برراي فرمرون را بدهند تا از آنها خالصي يابنرد. برراي مبرانيران اينهرا 

اين موضوع اسباب سفر و شرايا الزم براي خدمت به خدا را فراهم آورد. تعداد دقيرق انجام داده بودند. 

 تعدادا كي اسرا يليان تقريباً دو ميليون نفر بود. (. 31:25بودند ) 112،111مردان 

كراران معمروالً  محافظرهي بسرياري وجرود دارد. ظرهران در مورد تاريخ دقيق خرو  اخرتالف 20، 25:13

داننرد )مراجعره  ق.م و يا حتي بعد از آن مري 1301دانند. ديگر محققان آن را  ق.م مي 1001تاريخ آن را 

)كه از اقروام بيگانره تشر يي شرده بودنرد( همرراه برا اسررا يليان از مصرر  گروهي مختلفهنماييد به مقدمه(. 

يرراد شررده اسررت، هنگررامي كرره « گررروه مختلررب»از آنهررا تحررت منرروان  0:11مررداد در كترراب ابيرررون آمدنررد. 

 كردند.  از او ش وه و ش ايت ميني وييهايي كه خداوند در حق آنها كرده بود رزم  ملي

مراجعه نماييد. ايرن چهرار صرد و سري  10، 12:11به تفسير پيدايش  01در مورد تاريخ آيه  01:13-03

شرود. و ايرن تراريخي دقيرق  ني را كه اسرا يي در مصر گذراندند را شامي ميسال در اينجا تمام مدت زما

اي را كه قرنها پيش به آنهرا  موضوع مهم اين است كه خداوند ومده. در همان رو گويد  است چرا كه مي

او برا بيررون آوردن قروم خرود ومرده خرود را مملري سراخت. خداونرد ومرده داده بود فرامروش ن ررده برود. 

يعنري « نمونره كامري موسري»(. روزي فررا رسريد كره 0:2پطررس  3كنرد ) ا نيرز فرامروش نمرينجات ما ر

 خداوند ميسي، قوم خود را از اين دنيا به سرزمين مومود ابدي رهسپار خواهد ساخت. 

فرمان درباره شركت در فصح اين بود كه تنهرا مرردان مخترون اجرازه داشرتند در آن شرركت  02:13-11

  هیچ بیگانه ا  دن نخورد... نزین و مزدور دن را نخورند. ها، و يا خادمان.  مسايهكنند، چه بيگانه، ه

زادگران  زادگران اسررا يلي را از مررگ در مصرر نجرات داد؛ بنرابراين، بايرد نخسرت خردا نخسرت 1:12-11

زادگران پسرر كاهنران خردا  نخسرتشرد چررا كره بره او تعلرق داشرتند.  انسان و حيوانات براي خدا تقرديا مري
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زاده حيوانرات نيرز بايرد در  نخسرتدند، تا اين ه بعدها طايفه الوي براي ايرن خردمت تخصري  داده شرد. ش

شرد برراي خداونرد قربراني  زاده حيواناتي همچون اال  كه ناپاك بود نمي شدند. نخست سال به خدا تقديم مي

شد. اگرر برراي  آن كشته مي شد؛ به مبارتي بره بايد به جاي اين رو بايد با مرگ يك بره فديه مي شود؛ از

شرد. ايرن حرق انتخرابي برود ميران فديره و مررگ. بعردها  شد، پا بايد گردنش ش سته مري اال  فديه داده نمي

اي كره  زاده (. همچنين نخسرت11:15؛ امداد 35:35تدبيري انديشيده شد تا اال  با پول فديه شود )الويان 

(. ايرن ممري درواقر  11:15آن پنج مثقال نقره برود )امرداد شد، و بهاي  بايد فديه ميشود  درگناه متولد مي

 يادآور وضعيت اخالقي ناپاك انسان در برابر خدا بود. 

گوينرد، همچنرين جشرن نران فطيرر از پراكي  وقرب بره خردا سرخن مريزادگران از  تقديا نخستهمانگونه كه 

بايرد بره مردت هفرت روز از نران قروم زيرا گويد.  رود سخن مي يافته انتظار مي اي كه از قوم نجات اخالقي

زاده و جشن نان فطيرر  هايشان بايد ماري از مايه خمير باشد. هم تقديا نخست دند، و خانهخور فطير مي

 بايد موضوع تعليم نسلهاي آينده باشند، اين ه چگونه خداوند قوم خود را از مصر رهانيد. 

بنرردها و يررا  آوردنررد و پيشرراني برره ممررياي  الفظرري برداشررت تحررت 11و  0آيررات  از سررپا يهوديرران 11:12

هاي كوچك چرمي كه قسمتي از كالم خدا در آن بود، و آنها را  دستبندهايي براي خود ساختند، و يا جعبه

هراي  اما مفهوم روحاني آن اين است كه تمرام اممرال )دسرت( و خواسرتهبه پيشاني و كمرهاي خود بستند. 

 )چشم( ما بر طبق كالم خدا باشد. 

گرفت، تقريباً يرك  ترين مسير از مصر به كنعان بايد از سرزمين فلسطين صورت مي مستقيم 15:12-31

اما اين مسير بسيار شرلو  هور بود. مش« مسير سامتها»اي در امتداد نوار ساحلي كه به نام  سفر دو هفته

قوم خود را اين ه خدا براي دايماً بر آن اشراف  و حاكميت داشتند. و پر رفت و آمدي بود و لش ر مصر 

ي و ظ كنررد، آنهررا را برره سرروي مسررير جنرروبشررد حفرر شررد مرري از حمررالت متعرردد كرره موجررب دلسررردي آنهررا مرري

كردنررد. همچنررين اسررتخوانهاي  اسرررا يي برره ترتيررب و نظررم حركررت مرري جزيررره سررينا هرردايت نمررود.  بنرري شرربه

( C. F. Pfeifferسي. اف. فيفر )بردند، همانگونه كه جد آنها گفته بود.  يوسب را همراه خود به كنعان مي

 نويسد:  مي

اسرت، كره بره « يرام صروف»اسررا يي براز شرد  مقدسي براي دريرايي كره در مقابري بنري واژه كتاب

اي كرره اكنررون برره نررام  ناحيرره(. 15:12اسررت )خرررو  « نرريدريرراي »افظرري برره معنرراي  طررور تحررت

رو ارتباطي دارد، از اين  هاي تلخ معروف است احتمااًل با درياي سرخ در دوران كهن درياچه

هراي بسرياري در مرورد محري دقيرق  انرد. نظريره قرار داده« درياي سرخ»را معادل « بحر قلزم»

انرد مرورد پرذيرش  هرا نتوانسرته هيچيرك از ايرن نظريره مبور قوم اسرا يي از دريا وجود دارد، اما

 واق  شوند. 
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متيرو  .در روز و سرتوني از آترش در شرب حضور خداوند در ميان قوم توسا ستوني از ابر 33، 31:12

ناميده است. اين جالل فرو رفتره در « وجود مسلم و دايمي معجزات»را  اينها( Matthew Henryهنري )

خردا توسرا اسرت. سرتون )ابرر( نشراني از هردايت  سر ونتاند كه به معنراي  ابر را در مبري شيخينا ناميده

هر دوي اينها تصوير زيبرايي (. 31، 10:10ن است )خرو  قوم و حفاظت او از آنها در مقابي دشمنانشا

 از خداوند ميسي مسيح هستند. 

 (14ب. عبور ا  دریا )باب 

اسرا يي را بره سرمت  بنيمقدس است. خداوند  ترين قسمتهاي كتاب ي ي از مهيج 10باب  1:10-0

توجره بره ايرن شررايا  باالحيروت كه در حوالي زرب درياي سرخ واق  شده بود هدايت كرد.  جنوب و فم

اي را كرره برره وقرروع پيوسررت  آمررد، امررا ايررن خررود معجررزه در چنررين مرروقعيتي زيرررمم ن مرريفرررار برره نظررر 

ششصند انرد و همرراه برا لشر ري از  كرد آنهرا در دام گرفترار شرده فرمون گمان مينمود.  آورتر مي امجاب

در دام احتمراالً عقيرب آنهرا پرداخرت. بره ن ها  مصر و  رداران بر ممی  دن نا و همه ارابهارابه برگزیده 

افتادن دو ميليون اسرا يلي درمانده كه به نظر در كنار دريا اردو زده بودند از يك سو در مقابري فرمرون 

و از سويي ديگر در مقابي دريا ريشه ايرن اصرطالح مشرهور در مرورد وضرعيتهاي بسريار دشروار باشرد: 

 «مز(.ميان شيطان )فرمون( و درياي مميق آبي )قر»

چشمان خود را برافراشتند ديدند كه لش ر فرمون درپي آنهاسرت، و اسرا يي  هنگامي كه بني 11:10-10

طبيعتاً از ترس فلج شدند، اما نزد خداوند فريراد برآودنرد. امرا برا اينحرال ديرري نپاييرد كره نرزد رهبرر خرود 

 و گفتنرد:(، 31:1را كرده بدند )موسي لب به ش است گشودند، همانگونه كه ي بار هم در گذشته اين كار 

ا  تا در لحرا بمیریم؟ ایا چیسم به ما كرد  كنه منا را ا   دیا در مصر قبرها نبود كه ما را برداشته»

ايماني كامي آنها بود، و البته نه برار آخرر آنهرا. موسري بره آنهرا گفرت ديگرر  اين بي« مصر بیرون دورد ؟

 « د.بایستید و نجات خداوند را ببینی» نترسيد

 ترين معجزات تاريخ نزديك شده بود:  زمان وقوع ي ي از مظيم 11:10-15

ا رالین را بگو كه كوچ كنند. و اما تو عصا  خود را برافرا  و د م خود را بر  بني خداوند به موسي گفت، ..

نشد  كا، تا بني   «ا رالین ا  میان دریا بر خش ي راه  پر شوند. دریا درا  كرده، دن را م 

در مورد سخت ساختن دل مصريان از سوي خدا و (، Matthew Henryمتيو هنري )

  نويسد:   از فرمون و تمامي قدرت نظامي او چنين ميجالل يافتن خدا 

واقعًا مادالنه است كه خدا آنها را تحت تأثير خشم خود قرار دهد، همانهايي كه مدتها در مقابري 

اي گفته شده است كه گرويي پيرروزي در مقابري يرك  گونهفيي او مقاومت كردند. اين داستان به 

 مده شورشي گستاخ و لجو  انجام شده است. 
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در سررتوني از ابررر در مقررب لشرر ر فرشررته خرردا )مسرريح، بررراي بحررث دربرراره ايررن موضرروع  10:10-35

كررد  كرد. ستون ابر براي اسرا يي نو مهيا مري اسرا يي قرار داشت و آنها را در مقابي مصريان حفظ مي

آب ميران از ، دو ديروار وقتي موسي دستهاي خود را به سروي دريرا دراز كرردو براي مصريان تاري ي. 

اسررا يي بره سرالمت از دريرا مبرور  بنري .قررار داشرتدريا ش ي گرفت كه در ميان ايرن دو ديروار خشر ي 

را آشرفته سراخت و  نمودند، اما هنگامي كه لش ر فرمون سعي نمرود آنهرا را تعقيرب كنرد، خداونرد ... آنهرا

نشيني كننرد  هاي آنان را بيرون كرد تا آنها به سختي برانند. پيش از اين ه آنها بتوانند مقب چرخهاي ارابه

همران ايمراني ی ي ا  ایشان هم باقي نمانند. به فرمان موسي ديوارهاي آب بر روي آنها واژگون گرديد. 

ها را بدهرد، تنهرا اگرر در مسرير اراده  ت انجام نامم نتواندبه ما قدر كه راهي را از ميان دريا ش افت مي

 خدا پيش رويم. 

شرود، امرا  تررين نمرايش قردرت خردا در مهرد متيرق محسروب مري مبور از درياي سررخ مظريم 30:10-21

 ترين نمايش قدرت خدا در تمام طول تاريخ برخيزانيدن مسيح از بين مردگان بود.  مظيم

 (21-1:11ج.  رود مو ي ) 

گويد، درياي سرخ نمادي است از نجات توسا قدرت.  نه كه فصح از نجات توسا خون سخن ميهمانگو

بنردي كررده  بينيم. دكتر اچ. سي. وودرينگاين سررود را بردين گونره تقسريم سپا سرود شادي موسي را مي

 است: 

 ( ــ پيروزي يهوه.1مقدمه )آيه 

 . ( ــ آنچه يهوه است: قوت، سرود، نجات2، 3)آيات  1بند 

 (ــ آنچه او انجام داده است: پيروزي بر دشمنان قبلي، رهايي قوم او از مصر. 12ُ-0)آيات  3بند 

 آنچه او انجام خواهد داد: پيروزي بر دشمنان آينده؛ رسانيدن قوم به ميراثشان. (ــ 15-10)آيات  2بند 

 ( ــ مقايسه ميان ش ست مصر و رهايي اسرا يي. 10پايان )آيه 

 (. 31، 31توسا مريم و تمام زنان )آيات پاسخ سرود 

( تقردير و فهرم خرود را از ايرن قصريده Matthew Henryتقريباً سه قرن پيش مفسر انگليسري متيرو هنرري )

 روحاني بزرگ چنين بيان كرده است: 

تررين  ( يرك سررود قرديمي باشرد، قرديمي1شايد برداشرت مرا از ايرن سررود ايرن باشرد كره ايرن يرك )

باشر وه و زيبرا اسرت، برانگيزترين انشاء، سبك آن بسريار  ( تحسين3شناسيم. ) سرودي كه ما مي

( اين يك سرود مقدس اسرت، كره 2ها زنده و درست هستند، و تمام شعر بسيار تأثرگذار. ) تمثيي

به جالل و اكرام خدا تخصي  داده شده است، و براي جالل نام او و ش رگزاري او بيران شرده 

زنرد، و  و نه برراي تجليري از هريچ انسراني: قدوسريت خردا در آن مرو  مري و تنها براي او،است، 

شرررناختي اسرررت.  ( ايرررن يرررك سررررود نمونررره0انرررد. ) بررراي اوسرررت كررره آنهرررا ايرررن ملرررودي را سررراخته
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پيروزيهاي كليساي انجيي، كه در ش ست دشرمنان اوسرت، در ايرن سررود موسري و سررود بررده 

همانگونره كره درسرت شرود،  اي شيشره سرراييده مريدر كنار هم بيان شده است، كه در مقابي درير

 .  2-3:11اين سرود در مقابي درياي سرخ سراييده شد، م اشفه 

 

 (:21:1-22:11. سفر به سينا ):

 (21-22:11الف. بیابان شور )

هرر مرحلره از ايرن سرفر آبسرتن سفر قوم از درياي سرخ به سوي كوه سينا را ثبرت كررده اسرت.  33آيات 

براي ايمانداران تمام امصار بوده است. به منوان مثال ماره، كه به معناي تلرخ اسرت،  درسهاي روحاني

گويد. درخت نمادي از صليب جلجترا اسرت، كره درواقر  تلخري زنردگي را  از تجارب تلخ زندگي سخن مي

. آشر ار سراخت« خداونرد شرفاه دهنرده»كند. در ماره بود كه خداوند خود را به منروان  به شريني تبديي مي

او به اسرا يلي ومده داد كه آنها را از دست ظلرم مصرريان نجرات خواهرد داد. ايلريم، برا دوازده چراه آب و 

 دهد.  اي است كه پا از صليب رخ مي هفتاد درخت خرما، نمادي است از آرامي و تازگي

 

 (:1ب. بیابان گناه )باب 

ا برود كره آنهرا بره تلخري از فقردان زرذا قوم با سفر بره سروي جنروب شررقي بره بيابران گنراه رسريدند. در آنجر

اي كره برا زرذا همرراه  گرويي كره آن اسرارت و بردگريش ايت كردند و حسرت زذاهاي مصر را خوردنرد، 

شبها براي آنها بلدرچين فرستاد و روزهرا برايشران بود را به دست فرموشي سپرده بودند. خداي مهربان 

درحالي ره مرن  21:11رسرتاده شرد، در اينجرا و در امرداد من نازل كرد. بلدرچين تنها دو برار برراي آنهرا ف

اسرت. آن زرذايي برود كره بره طررز « ايرن چيسرت»بره معنراي « مرن»در واق  شد.  دايماً برايشان فراهم مي

هراي طبيعري تروجيح نماييرد. مرن  شد؛ تالش ن نيد كره آن را توسرا پديرده آسايي توسا خدا فراهم مي معجزه

(، كه در واق  انسانيت، كامي بودن، پاكي و شيريني مسيح، نان 21د )آيه كوچك، گرد، سفيد و شيرين بو

نزول آن تا حدي با شبنم صبحگاهي ارتباط داشرته اسرت، (. 11-05:1كشيد )يوحنا  خدا را به تصوير مي

القدسري اسرت كره در جران مرا مسريح را خردمت  آن همران روحتواند يادآورد ايرن موضروع باشرد كره  كه مي

 اسرا يي اجازه داشتند كه تنها روزي يك مومر براي هر شخ  از آن بردارند.  كند. بني مي

كردند، آنها هميشه از آن من به اندازه كافي داشتند. اين موضوع  مهم نبود كه چقدر زياد و يا كم جم  مي

كره  پيامد آن زماني استبيانگر كفايت مسيح براي برآورده ساختن تمام نيازهاي قوم خود است، و نتيجه 

شد، پيش از  آوري مي من بايد در سپيده دم جم (. 11:5قرنتيان  3شوند ) مسيحيان با نيازمندان شريك مي

آن ه خورشيد آن را آب كند. از ايرن رو مرا هرم بايرد پريش از شرروع هرر روز از مسريح بخروريم، پريش از 

همانگونه كه ما هرم بره طرور  شد، آوري مي آن ه فشار زندگي ما را زير خود له كند. من بايد روزانه جم 
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گرديررد؛ و در روز هفررتم  آوري مرري خرروريم. مررن بايررد در شررش روز اول هفترره جمرر  روزانرره از خداونررد مرري

         چيزي براي جم  كردن نبود.

آوري كننرد، ترا بتواننرد  قوم اجازه داشتند كه در روز ششم دو برابر روزهاي ديگرر مرن جمر  31:11-21

گرديرد و  داشتند، من پرر از كررم مري گر قسمتي از آن را براي روزي ديگر نگاه ميسبت را نگاه دارند. ا

شرد آن را پخرت. موسري  مريمثن تخم گشنیز  فید بود، و طوم  مثن قرل ا  عسنلي. . من شد فاسد مي

(. مقداري از من 20-23:11آوري من رفته بودند سرزنش نمود ) كساني را كه در روز سبت براي جم 

خدا در روز هفتم (. 0:0طاليي نگاه داشته شد تا بعدها در تابوت مهد قرار گيرد )مبرانيان اي  در خمره

(، اما به در آن زمان به انسان فرمان نداده بود كه چنرين كننرد. 3:3استراحت نمود )پيدايش پا از خلقت 

(. آن 11-0:31فرمان )دهد. بعدها آن تبديي شد به ي ي از ده  اسرا يي مي اما اكنون فرمان سبت را به بني

( و هر هفتره برراي آنهرا يرادآور رهرايي 12:21نشاني از مهدي بود كه در كوه سينا با اسرا يي بسته شد )

(. هيچگاه به امتها فرمان داده نشد كه سبت را نگاه دارند. نه فرمان از 11:1از اسارت مصر بود )تثنيه 

ت تقدس كليسا ت رار شرده اسرت. تنهرا ي ري اسرت كره به منوان تعاليمي براي مدالده فرمان در مهد جديد 

اما با اينحال يرك اصري در آن وجرود دارد و آن يرك روز اسرتراحت در در فرمان سبت ت رار نشده است. 

 براي مسيحيان آن روز اولين روز هفته است، روز خداوند. هفت روز هفته براي تمام بشر است. 

است سرشار از موهبتهراي االهري، هنگرامي كره از   ه روزيي انجام وظيفه شرمي بل آن نه يك روز برا

توانيم به طور كامي خود را بره پرسرتش و خردمت خداونرد  شويم، آنگاه مي فعاليتهاي دنيوي خود فارق مي

 بسپاريم.  

كرره برره معنرراي تررابوت مهررد اسررت، حترري پرريش از اين رره در اينجررا ذكررر شررود وجررود داشررت. ايررن « شررهادت»

به معنراي ده فرمران نيرز اسرت، و « شهادت»ي كه فبالً از آن سخن به ميان آمد. تصويري است از شريعت

 اين به چارچوب متن بستگي دارد. 

هنگرامي كره اي است از آوارگي در بيابان.  من به مدت چهي روز درواق  پيشگوييخوردن  21، 21:11

 (.13:1)يوش   درست در حوالي مرزهاي كنعانال رسيد نزول من هم متوقب گرديد قوم به جلع

 (15پ. رفيديم )باب 

بره خداوند به موسي فرمران داد با موسي منازمه كردند.  به خاطر كم آبي در رفيديم بود كه قوم 1:15-5

منطقه ويران است( تا در آنجا با مصراي خرود اي به نام حوريب پيشروي كند )كه به معناي  سوي منطقه

القدس، كه در  از صخره جاري شد ــ تصويري از روح به صخره بزند. هنگامي كه او به صخره زد آب

ره )آزمرايش يرا روز پنطي است جاري شد و او ثمره ضرباتي بود كه مسيح برر جلجترا متحمري گرديرد.  مسَّ

امتحان( جايي بود كه آنها خدا را آزمايش يا امتحان كردند. مريبه )سرزنش يا منازمه( جايي برود كره برا 

 موسي منازمه كردند. 
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شرود. او بره منروان خرادم  در اينجا برراي اولرين برار وارد صرحنه مرييوش  )يهوه نجات است(  5:15-11

موسرري، در رفيررديم بررا ممرراليق جنگيررد. تررا زمرراني كرره موسرري دسررتهاي خررود را بررراي شررفامت و نشرراني از 

سري پرايين داشت، كفه ترازو به نف  اسرا يليان بود. اما هر گاه كره دسرت مو ستگي به خدا باال نگاه ميبوا

اي از نفرا اسرت ـرـ بره  كه ي ري از نوادگران ميسرو برود نمونرهيافتند. مماليق كه  آمد مماليق برتري مي مي

نفرا ( 1گونه انسان. به شباهتهاي ميان نفا و مماليق توجه نماييرد: ) مبارتي شرارت، فساد، طبيعت آدم

( خداوند در هر نسلي برا نفرا 3د؛ )القدس بجنگ تا با روحالقدس نمايان ساخت  خود را پا از نزول روح

كن نخواهد شد ترا زمران مررگ يرا ربروده شردن كليسرا.  نفا هيچگاه از وجود ايماندار ريشه( 2جنگد؛ ) مي

 ( دو ابزار براي پيروزي بر نفا ذكر شده است ــ دما و كالم. 0)

ايرن همران د. نگرار قرديمي يهرودي، يوسرفوس، هرور شروهر مرريم، خرواهر موسري برو بر طبق آثرار تراريخ 

گماشرته نراظر قروم بره منروان هوري اسرت كره بره هنگرام مزيمرت موسري بره كروه سرينا بره همرراه هرارون 

 (. 10:30شوند ) مي

 خداوند درفش من است )مبرانيان يهوه نيسي( نامي تركيبي براي يهوه است. 

 (:1ت. مو ي و یترون )باب 

را داشتيم، صرخره، نهرر،  منكند. تاكنون  كتاب خرو  را به طور مشخ  تقسيم مي 15باب  1:15-13

هرايي از  گفتنرد. اكنرون در اينجرا بارقره سرخن مريالقردس  ــ كه همه از تجسم و مرگ مسريح و امطراي روح

موسرري نمونهررداي از مسرريحي اسررت كرره بررر روي زمررين سررلطنت كنرريم.  جررالل آينررده مسرريح را مشرراهده مرري

نمادي از آنها هستند؛ يترون هم نمرادي از امتهرا اسرت؛ بينيم، كه پسرانش  كند. همچنين يهوديان را مي مي

همره اينهرا از بركرات پادشراهي هرزار شرود.  و كليسا در مروس زيريهودي موسي، يعني صفوره ديده مي

اتبرراع آن و كليسررا برره همررراه مسرريح بررر زمررين سررلطنت ـررـ يهوديرران و زيريهوديرران  سراله بهررره خواهنررد برررد

 خواهد كرد. 

مي خوانيم كره يتررون برر كروه سرينا نرزد موسري  1اساس ترتيب زمانني نيستند. در آيه  وقاي  در اينجا بر

گفته است كه بره ايرن سربب مفسري هنوز به كوه سينا نرسيده بودند.  3:10اسرا يي تا سامت  آمد، اما بني

يران اي ب شرريت بردون هريچ وقفره داستان اينگونه بيان شده اسرت ترا مالقرات يهروه برا موسري و امطراي اين

شود. احتماالً زن و فرزنردان خرود را بره هنگرام مزيمرت بره مصرر در مرديان گذاشرته برود. اكنرون يتررون 

آورد.  نرزد موسري مريشرادي بخرش صفوره، جرشون و اليعازر )خدا امانت مرن اسرت( را برراي پيونردي 

د كره او در پيداست كه يترون به خرداي حقيقري ايمران آورده برود، گرچره برخري از محققران برر ايرن باورنر

 كرده است.  گذشته هم يهوه را پرستش مي

هنگامي كه يترون ديد وظيفه سنگين داوري و قضاوت قروم برر دوش موسري نهراده شرده، او  12:15-35

خوش سيرت، خدا ترس، امين كه از رشوه متنفر هستند را براي كمرك داماد خود توصيه نمود مردان به 
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رؤ ا  هزاره و رؤ نا  لنده و رؤ نا  دنجناه و ون اينگونه بود: اين پيشنهاد يتربه خود انتخاب كند. 

برخري تر انجام شوند.  بار موسي را سبك شود و كارها هم سري شد  اين امر بامث مي رؤ ا  ده باشند.

برا مقري و منطرق اختيراراتي را بره بره مبرارتي اين ره كنند كه مشورت يترون از طرف خدا بود،  گمان مي

خردا هيچگراه كراري را بردون مطراي آن بره اما با اينحال ديگران بر ايرن بارونرد كره ديگران امطا كردند. 

اي  گفرت، و از هريچ واسرطه ا موسري بره منروان يرك دوسرت سرخن مريكند. تا كنون خردا بر كسي محول نمي

داد تررا خردا خررود ترردبيري در ايررن برراره  ايررن كرار را ادامرره مرريكرررد. بنررابراين موسري خررود بايررد  اسرتفاده نمرري

 نديشيد. ا مي

 

 (24-11. اعطاي شريعت )بابهاي 1

 (11الف. دمادگي برا  م اشفه )باب 

نا رسريده بودنرد. ادامره كتراب خررو ، تمرام كتراب الويران، و نره براب اول اسرا يي به كروه سري بني 1:10-0

  اند.  اند ثبت كرده وقايعي را كه در اينجا رخ دادهكتاب امداد 

شريعتي مستقيماً از جانب خدا امطا نشده بود. رفتار خدا با قوم همرواره از زمان آدم تا بدين لحظه، هيچ 

اكنون اگر دوا  منرا : كند اما اكنون مهدي شرطي به آنها مطا ميممدتاً در چارچوب فيي قرار داشت. 

اگرر قروم الحقیقه بشنوید، و ع د مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص ما ا  مم  قوم ا خواهید بود.  في

آلود بودن طبيعت و نراتواني خرود آگراهي نداشرتند  يافتند. قوم كه از گناه آوردند بركت مي ا به جا ميمهد ر

 بالفاصله پذيرفتند. دي. ال. مودي چنين تفسيري ارا ه داده است: 

زبراني گويرا و پرر از امتمراد بره نفرا. گوسراله  «آنچه خداوند امر فرموده است، خرواهيم كررد.»

آورانري كره سنگسرار شردند، مسريح  فرايضي كه ناديده انگاشته شردند، پيرام طاليي، الواح ش سته،

 امتبار آنهاست.  بيمطرود و مصلوب، همه شواهدي وسي  از سوگندهاي 

 دوران ا 

شود، به طور خراص برا قروم منتخرب اسررا يي.  در اينجا ش افي مظيم در تاريخ رفتار خدا با بشر ديده مي

 گر همه حاكي از تغيير دوران است. ر بشر در اينجا و در جاهاي ديتدبير الهي براي اموتغيير در 

خردا تراريخ بشرر « شرود. آهنگ مي مقدس خود هم امصار را از هم تمييز دهيد كتاب»آگوستين گفته است: 

(. RVترجمره  3:1)مبرانيران « توسا او امصرار را آفريرد»..را به امصار گوناگون تقسيم كرده است: 

سازد طول نه طرول  وانند طوالني باشند و هم كوتاه. آنچه كه آنها را از هم متمايز ميت اين امصار هم مي

 مدت آنها بل ه طرز رفتار خدا با بشر است. 

او در زمانهرراي گونرراگون بررا كننررد.  كنررد، امررا روشررهاي او تغييررر مرري گرچرره خرردا خررود هيچگرراه تغييررر نمرري

اي از زمان تغيير  بير خود را براي بشر در دورهتدما روشي را كه خدا كند.  روشهاي گوناگون ممي مي
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ظرارت و يرا از نظر تخصصي يرك دوره بره معنراي مصرر نيسرت، بل ره مشريت، نناميم.  مي دورهدهد،  مي

اي بينديشيم اما به زمران آن ف رر ن نريم. بره منروان مثرال تراريخ دولرت  به دورهترتيب. اما دشوار است كه 

دانيم و نيز از دولت  تقسيم شده است. ما از دولت كندي چيزهايي مي ايالت متحده به ح ومتهاي گوناگون

ح ومرت در حرين زمامرداري ر ريا جمهرور وقرت اداره بوش. مسلماً مقصود مرا روشري اسرت كره در آن 

 شود.  هايي است كه در يم دوره زمان خاص دنبال مي مشي ترين ن ته خا شود. مهم مي

خدا در يك مدت زمان خاص با قوم خود نرومي رابطره را در پريش دانيم كه  بنابراين، دوره را روشي مي

توان با روش اداره يك خانه مقايسه كرد. هنگرامي كره تنهرا  اي خدا با انسانها را مي گيرد. ارتباط دوره مي

شررود. امررا هنگررامي كرره فرزنرردان وارد خررانواده  شرروهر و زن در خانرره هسررتند، برنامرره خاصرري دنبررال مرري

ها، امرور خانره بره شر لي ديگرر  شود. با بزرگ شدن بچه اي جديدي وارد آن خانه ميه مشي وشند، خا مي

 (. 1-1:0كنيم )زالطيان  شود. ما همين الگو را هم در ارتباط خدا با نسي بشر مشاهده مي اداره مي

 به منوان مثال، هنگامي كه قا ن برادر خود هابيي را كشت، خدا مالمتي بر او قرار داد، تا هر كرا كره

(. اما خدا پا از طوفان مالمگير مجازات در مله مام را مطرح 11:0بيند او را ن شد )پيدايش  او را مي

هر كره خرون انسران ريرزد، خرون ود بره دسرت انسران ريختره »كند كه  كند، و اين فرمان را صادر مي مي

 (. اين تفاوتها ناشي از تغيير يك دوره است. 1:0)پيدايش « شود

توان يافت، هنگامي كه نويسنده داوري وحشتناك بر بابي را فرا  مي 0، 5:125مزمور  مثال ديگر را در

اي دختر بابي كه خراب خواهي شد، خوشابحال آن ه بره ترو جرزا دهرد چنان ره ترو بره مرا جرزا »خواند:  مي

 دادين 

 «خوشابحال آن ه اطفال تو را بگيرد و ايشان را به صخره ها بزندن

دشمنان خرود را محبترت نماييرد و برراي لعرن كننردگان خرود  »خود چنين تعليم داد:  بعدها مسيح نيز به قوم

بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و به هر كه به شما فحرش دهرد و جفرا رسراند، 

 (. 00:1)متي « دماي خير كنيد

گويرد ديگرر برراي  سرخن مريويسي كه در چرارچوب شرريعت برا آن پر واضح است كه زباني كه مزمور ن

اند.  برخي خروراكها ناپاك امالم شده 11در الويان اي كه زير فيي قرار دارد كاربردي ندارد.  مسيحي

 كند كه هيچ خوراكي نجا نيست.  ب ميسي امالن مي10:5اما در مرقا 

مرا در مهرد شود كره همسرران و كودكران بيگانره خرود را تررك كننرد. ا به يهوديان گفته مي 2:11در مزرا 

 (. 11-13:5قرنتيان  1جديد تعليم براي ايمانداران اين است كه آنها را ترك ن نند )

(. امرا در چرارچوب 5:0به حضرور خردا وراد شرود )مبرانيران توانست  تحت شريعت تنها ر يا كهنه مي

از آن  ايرن تغييررات همره حراكي(. 33-10:11توانند به قدس اقداس داخي شروند )مبرانيران  فيي همه مي

اي )تردبيري ( ترازه آزراز گشرته اسرت. توجره نماييرد كره تمرام مسريحيان در مرورد تعرداد ايرن  است كه دوره
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ها و يا نامي كه به آنها اطالق شده اسرت اتفراق نظرر ندارنرد. در حقيقرت، همره مسريحيان دورانهرا را  دوره

 پذيرند.  نمي

پري بررد. پريش از هرر چيرز بايرد گفرت حرداقي دو هرا  شرود بره وجرود دوره توان به ش لي كه گفته مري اما مي

نا فنیر و را نتي بنه »دوره وجود دارد ــ شريعت و فيي:   یرا شریوم به و یله مو ي عقنا شند، ام 

جديد مهد متيق و اين حقيقت كه كتابدمقدس ما به دو قسمت (. 15:1)يوحنا « و یله عیسي مسی  ر ید

ي ديگرر ايرن اسرت كره نيرازي نيسرت كره ايمانرداران ايرن دليرحاكي از تغييرر دوران اسرت.  تقسيم شده است

دهند كه خدا ترتيبي جديد را آزاز كرده اسرت. بره نردرت  مصر حيوانات را قرباني كنند. اين دو نشان مي

 ش اف ممده ميان دو مهد را درك كنند. اين نتوانند آيد كه مسيحيان  پيش مي

جود دارد چرا كره دوره يد به اجبار بپذيريم كه سه مهد واما اگر بپذيريم كه دو دوره وجود دارد، آنگاه با

كه ساليان سال از خلقت گذشته برود معرفري نشرده برود. از ايرن رو بايرد حرداقي  10شريعت تا خرو  باب 

شرود كره مرا سره  ايرن بامرث مري(. 10:1يك دوره قبي از شريعت وجود داشته باشد )نگاه كنيد بره روميران 

 مهد  را بپذيريم. 

سرخن « مرالم آينرده»مقردس از  ان اوصراف مجبرور هسرتيم دوره چهرارم را هرم بپرذيريم، زيررا كترابو برا ير

اين زماين است كره خداونرد ميسري مسريح برراي سرلطنت برر زمرين براز خواهرد (. 1:1گويد )مبرانيان  مي

 گشت، كه به سلطنت هزار ساله شهره است. 

 

اي سرخن  ازد. پريش از هرر چيرز او از دورهسر همچنين پولا مصر حاضر را از مصر آينرده متمرايز مري

؛ كوليسرران 3:2؛ افسسرريان 15:0قرنتيرران  1گويررد كرره حقيقررت انجيرري و كليسررا برره او سررپره شررده اسررت ) مرري

كند )افسسريان  (. كه مقصود همين مصر حاضر است. اما پا از آن به مصري در آينده اشاره مي31:1

توصريب وي مشرخ  هسرت كره ايرن كنرد. از  شراره مريا« انتظام كمال زمانها»( هنگامي كه او به 11:1

 دوره هنوز فرا نرسيده است. 

 كنيم.  دانيم كه ما در مصر آخر تاريخ دنيا زيست نمي از اين رو مي

 كند:  هفت دوره را مطرح مي( Dr. C. I. Scofieldدكتر سي. آي. اس افيلد )

 

 (. از خلقت آدم تا سقوط او. 35:1معصوميت )پيدايش  .1

 (. از سقوط تا پايان طوفان. 5:2ا مسئوليت اخالقي )پيدايش وجدان ي .3

 (. از پايان طوفان تا دموت ابراهيم. 11:5ح ومت انسان )پيدايش  .2

 (. از دموت ابراهيم تا امطاي شريعت. 1:13ومده )پيدايش  .0

 (. از امطاي شريعت تا روز پنطي است. 1:10شريعت )خرو   .1
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 تا ربوده شدن ايمانداران. (. از روز پنطي است 1:3كليسا )اممال  .1

 (. سلطنت هزار ساله مسيح. 0:31پادشاهي )م اشفه  .5

 

بهترر اسرت دورانهراي گونراگون را بره طرور جز يات دقيق را بيان كنيم، امرا گرچه زياد اهميتي ندارد كه 

درزير اينصورت مم ن به طور خاص تمايز ميان شريعت و فيي بسيار مهم هستند. مشخ  بشناسيم. 

براي خود بره كرار ببنيرديم.  اند را مقدس را كه در دورانهاي ديگر كاربرد داشته تهايي از كتاباست قسم

(، امرا همره آن مسرتقيماً برراي مرا نگاشرته 11:2تيموترا وس 3) مقدس براي ما مفيد است گرچه تمام كتاب

ما تفسير اوليه آنها اند براي ما نيز كاربرد دارند، ا نشده است. مباراتي كه براي ديگر امصار نوشته شده

گرچره ايرن را بريتران ذكرر نمروديم.  11محردوديتهاي الويران اند.  است كه در آن نوشته شده براي مصري

(، امرا يرك اصري همرواره مرورد تأكيرد 10، 15:5كاربرد نردارد )مررقا ممنوميت براي مسيحيان امروز 

 است ــ اين ه بايد از ناپاكي اخالقي و روحاني بپرهيزيم. 

بركت و سعادت مادي ببخشرد )تثنيره به آنها ه قوم اسرا يي ومده داد كه اگر آنها از او اطامت كنند، خدا ب

نردارد.  كراربردامرروز  ديگرر (. پا تأكيد بر بركات مادي بر روي زمين بود. اما ايرن موضروع1:35-1

، بركرات ايرن دوره خدا به ما ومده نداده كه در ازاي اطامت مرا بركرت مرالي بره مرا بدهرد. بل ره در مقابري

 (. 2:1بركات روحاني در جايهاي آسماني است )افسا 

كنرد و آن  هاي گوناگون وجود دارد، يك چيرز اسرت كره هيچگراه تغييرر نمري درحالي ه تفاوتهايي ميان دوره

و اسراس نجرات برراي هرر  انجيي است. نجات هميشه توسرا ايمران بره خداونرد بروده اسرت، و خواهرد برود.

مسيح برر روي صرليب بروده اسرت. قروم خردا در مهرد متيرق برا ايمران بره آنچره خداونرد مصري كار كامي 

يافتند. به منوان مثال ابراهيم با ايمان به اين ومده خدا كه ذريت او  ساخت نجات مي برايشان م شوف مي

 (. احتمراالً ابرراهيم در مرورد واقعره1، 1:11شمار خواهرد شرد نجرات يافرت )پيردايش  همچون ستارگان بي

دانست. و هنگرامي كره ابرراهيم بره خردا ايمران آورد، او  دانست. اما خداوند مي جلجتا چيزهايي زيادي نمي

 تمام ارزشهاي كار مسيح در آينده بر جلجتا را نيز براي او منظور داشت. 

انرد. بره  نجرات يافتره« امتبرار»همانگونه كه شخصي در اين باره گفته است مقدسان مهد متيرق برر اسراس 

يافتنرد )مفهروم روميران  پرداخرت نجرات مري رتي، آنها براسراس آنچره كره خداونرد ميسري سرالها بعرد مريمبا

يرابيم. امرا  سال پيش انجام داد نجات مري 1011نيز همين است(. ما براساس كاري كه مسيح تقريباً  31:2

توسا ايمان اما در هر دو صورت نجات شود.  در هر دو صورت نجات توسا ايمان به خداوند انجام مي

  پذيرد.  به خداوند صورت مي

 ما بايد در مقابري ايرن مقيرده كره انسرانها در دوره شرريعت توسرا نگراه داشرتن شرريعت و يرا تقرديم قربراني

(. و 31:2تروان نجرات دهرد )روميران  توانرد مح روم كنرد؛ نمري يافتند مقابله كنيم. شريعت تنها مي نجات مي
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(. خيرر، راه نجرات خردا برراي 0:11ك گناه را هرم برردارد )مبرانيران تواند حتي ي خون گاوها و بزها نمي

 (. 1:1)روميان  بشر تنها به ايمان است و بان

از مصرر كليسرا بره منروان مصرر فريي سرخن ن ته ديگري كه نبايد فراموش كنيم اين است: هنگامي كه 

نبوده است. منظور ما تنها  گوييم، مقصود ما اين نيست كه خدا در دورانهاي گذشته مهربان و بشخنده مي

 كند و نه شريعت.  اين است كه خدا اكنون بشر را در چارچوب فيي آزمايش مي

رسرند. معمروالً يرك  دقيقاً در يك زمان مشخ  و قطعي به پايران نمريهمچنين مهم است كه بداينم دورانها 

ضروع را در اممالمشرراهده پوشراني يررا انتقرال وجررود دارد. بره منروان مثررال مرا ايررن مو بره اصرالح هررمدوره 

و احتمراالً مم رن اسرت مدتي گذشت تا كليسرا برخري از تجمرالت دوران گذشرته را كنرار بگرذارد. كنيم.  مي

ظرراهر خواهررد شررد و اي ميرران ربرروده شرردن ايمانررداران و دوره مصرريبت مظرريم كرره در آن انسرراِن گنرراه  دوره

 هي ي در اورشليم ساخته خواهد شد. 

مرورد سرؤ اسرتفاده واقر  توانرد  يگر موضرومات خروب، مطالعره دورانهرا هرم مريو سخن پاياني. همچون د

شود. برخي از مسيحيان هستند كه آنقدر امتقاد شديدي به دورانها دارند كه تنها رساالت زندان پولا را 

اين موضرومات پذيرند، چرا كه  در نتيجه آنها تعميد و شام خداوند را نميدانندن  براي كليسا كاربردي مي

كنند كه پيغام انجيي همان پيغرامي  شوند. همچنين آنها از اين تعليم پيروي مي در رساالت زندان يافت نمي

را گاهي  اين افراد.( 0، 5:1نگاه كنيد به زالطيان كه پولا امالم كرد نبود. )براي ت ذيب اين موضوع 

هراي آقراي اي. دبليرو. برولينگر ـ  ه)كه در واق  پيرو نظرير نامند ميو يا بولينگريها دورانگراهاي افراطي 

E. W. Bullinger .)چنين ديدگاه افراطي در مورد دورانها را بايد رد كرد.  هستند 

هاي خود را بشويند و از رابطه جنسي بپرهزيند ترا بردين شر ي  شود كه رخت به قوم گفته مي 11:10-31

ين بود كره بره آنهرا تعلريم داده شرود كره بايرد اين مسأله براي ااي از خدا آماده سازند.  خود را براي م اشفه

كوه سينا م اني ممنومره برراي قروم برود. نره انسران و نره حيروان نبايرد آن را لمرا حضور خدا پاك باشند. 

اجازه نداشت كه به كوه نزديك شود واگرنه يرا بره تيرر مردند. يك شخ  خاطي نبايد  كردند وگرنه مي مي

(، و تنهرا پرا 30. تنها موسي و هارون اجازه داشتند كره برونرد )آيره گرديد شد و يا سنگسار مي كشته مي

هرا و آترش و دود  رمردها و بررق با ابر زليظ پوشيده شده برود؛ از اين ه صداي آواز كرنا شنيده شود. كوه 

فضاي كوه را پر ساخته بود؛ و تمامي كوه سخت متزلزل گرديد. تمام اينها حاكي از وحشت مالقات خدا 

 طور خاص در چارچوب شريعت. بود، به 

خداوند به موسي هشدار داد كه قوم نبايد كوه را لما كنند. ابتدا موسي گمان كرد كره نيرازي  31:10-31

احتمرراالً  30و  33نيسررت برره مررردم يررادآوري كنررد امررا بعررد از ايررن امررر اطامررت كرررد. كاهنرران در آيررات 

 زادگان هستند.  نخست

 (31ب. ده فرمان )باب 
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خداوند ميسي ده فرمان را به دو قسمت تقسيم كرده است، قسمت اول درباره محبت نسربت بره خردا اسرت 

اند كه چهرار فرمران اول در  (. برخي گفته01-25:33و قسمت دوم درباره محبت نسبت به همسايه )متي 

مبرارت افزاينرد.  خصوص محبت نسربت بره خردا اسرت، درحالي ره ديگرران فرمران پرنجم را نيرز بره آن مري

 شود.  در پنج فرمان اول ديده مي« خداوند خداي شما»

(1) 

در واق  اين فرمان ممنوميت پرستش خدايان متعدد )چند . تو را خدایان دیگر غیر ا  ما نباشد 1:31-2

 كند.  خدايي( و پرستش خدايي ديگر زير از يهوه را صادر مي

(2) 

اين خرود شرامي من  شده است.  ه ساختن آنها نيز صورتي تراشيده مساز. نه تنها پرستش بت بل 0:31-1

ها  هر گونه تصوير و يا مجسمه در پرستش است. اما با اينحال اين مسأله شامي تمام تصاوير و يا تنديا

همچنرين خردا بره موسري گفرت كره تمثرالي از هاي كروبين قررار داشرت.  شود، چراكه در خيمه مجسمه نمي

 اين فرمان به تصاوير و صورتهاي الوهيت نيز اشاره دارد.  گمان (. بي5:31مار بسازد )امداد 

انتقنام گنناه دندران را او خدا، خدايي زيور است ــ يعني او براي پرستش و محبت قوم خود زيرت دارد. 

از طريق ضعب ارثري، فقرر، ، گیرد ا  دسران تا دشم  وم و چ ارم ا  دناني كه او را  دشما دارند مي

او را نگرراه  اح ننامكننررد و  مرري محبننم. امررا رحمررت خرردا بررر كسرراني كرره او را مرررض و طررول ممررر كوترراه

 پش خواهد بود.  هزاردارند تا  مي

 (3 ) 

ام خدا به بطالت من  شرده اسرت. يعنري قسرم خروردن بره نرام خردا برراي سرخناني كره حقيقرت ت رار ن 5:31

اي كرره انجررام  م بررراي ومرردهحرمترري، لعنررت، سرروگندهاي بيهرروده و قسرر توانررد شررامي برري ندارنررد. همچنررين مرري

 شود نيز باشد.  نمي

 (4 ) 

ذكررر شرررد، و در مرررورد  2-1:2وضرروع اولرررين بررار در پيررردايش ايرررن م. رو   ننبم را یننناد كننا 5:31-11

اسررا يي  اكنون ح م سبت برراي طرور رسرمي بره بنري(، 11اي به آن شد )خرو   آوري من هم اشاره جم 

اي كره  د. درواقر  ايرن تصرويري اسرت از آرامرش و راحتريشود ترا سرسرختانه آن را نگراه دارنر صادر مي

يافتره در سرلطنت هرزار   مند هستند و نيز آرامشري كره خلقرت نجرات ايمانداران اكنون در مسيح از آن بهره

ساله تجربه خواهند كرد. سبت روز هفتم هفته اسرت، از زرروب آفتراب روز جمعره ترا طلروع آفتراب روز 

 د نوشته نشده است كه مسيحيان هم بايد سبت را نگاه دارند. قسمت مهد جدي  ي شنبه. در هيچ

 (1 ) 
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پدر و مرادر خرود را احتررام كرن. احتررام در اينجرا بره معنراي اطامرت اسرت. ايرن آيره چنرين تعلريم  13:31

شرود. زنردگي  بامث طول ممر زياد مرياست كه به طور كلي   اطامت از والدين نومي زندگيدهد كه  مي

اي در آن وجرود دارد  شود. ايو اولين ح مري اسرت كره ومرده اه مرگ زودرس منجر ميدر نااطامتي و گن

 دهد.   احترام به اقتدار و قدرت افراد را تعليم مي(. اين فرمان 3:1)افسسيان 

 (: ) 

. ايرن موضروع بره طرور خراص اشراره دارد بره قتري و نره امردام و يرا قتري زيرممرد. ايرن قتن م نا 12:31

 دهد.  دگي انسان را تعليم ميفرمان احترام به زن

 (1 ) 

. ايررن تعلرريم درواقرر  احترررام برره ازدوا  اسررت، و در برابررر سررؤ اسررتفاده از برردن ديگررري  نننا م ننا 10:31

 شود.  توان گفت مقصود اش ال گوناگون روابا نامشروع جنسي را شامي مي دهد. مي هشدار مي

 (: ) 

ازامرروال  برره طررور نادرسررتكرره طرري آن شررخ  . ايررن فرمرران اشرراره دارد برره مملرري د د  م ننا 11:31

 دهد.  برد. اي فرمان احترام به اموال خصوصي افراد را تعليم مي ديگران بهره مي

 (1 ) 

. اين فرمان در واق  آسيب رساندن به شخصيت ديگران را با سخنان درو  و ش ادت دروغ مده 11:31

زات و يا امدام شود. اين فرمان احترران بره كند، چرا كه شايد حتي بامث شود او مجا زير حقيقي من  مي

 دهد.  شهرت ديگران را تعليم مي

 (12) 

دهرد كره طمر  داشرتن نسربت بره آنچره كره  پردازد، و نشان مي . فرمان دهم به اف ار ميطم  مور  15:31

 گويد كه اين فرمان الزام مميقي نسبت به گناه در زنردگيش خدا به شخ  نداده است گناه است. پولا مي

 (. 5:5بوجود آورد )روميان 

ترسيدند  پا از اين ه ده فرمان داده شد، قوم از تجليات حضور االهي ترسان گشتند. آنها مي 15:31-31

 ميانجي آنها گرديد.  مو يكه اگر خدا مستقيماً با آنها سخن گويد بميرند، از اين رو 

برره آنهررا نشرران دهررد. سررپا خرردا هرردف از امطرراي شررريعت موسرري ايررن بررود كرره گنرراه قرروم را  33:31-31

دهد، تا ايرن ممري خرود بره قروم يرادآوري كنرد كره تنهرا بره واسرطه  دستورات ساخت يك مذبح را به آنها مي

مرذبح نمرادي از مسريح اسرت، چررا كرره او راه تواننرد بره او نزديرك شروند.  ريختره شردن خرون اسرت كره مري

ودن مسيح ب ند، چه با وسايي و چه با تالشهاي تواند كم ي به كامي ب انسان نمينزديك شدن به خدا است. 

ها باال بروند چرا كه مم ن بود رداي آنها بره طرور  كاهنان نبايد از پلهشخصي و يا دستارودهاي بشري. 

 اتفاقي بر اثر باد ت ان بخورد و بدن آنها ديده شود كه براي چنين لحظه جدي و باش وهي مناسب نبود. 
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 (24-21متفرقه )باب ا   اح امپ. 

 (11-1:21مربوط به غالمان و كنیزان ) اح ام. 1-پ

اسررا يي صرادر كررد. يرك  به دنبال امطاي شريعت، خدا اح ام متفرقه ديگري براي جامعره بنري 1:31-1

د را ادا كند، يا اين ه تاوان دزدي خود را بدهرد، و تواند زالم شود تا بتواند قرض يا بدهي خو مبراني مي

به دنيا آمده باشد. يك زالم مبراني بايد شش سال ارباب خرود را خردمت كنرد، امرا پرا  يا اين ه شايد زالم

از شرش سرال بايرد آزاد شرود. اگرر در حرين اين رره زرالم اسرت ازدوا  كنرد، پرا زن و فرزنردان او نيررز از 

ر ب كند كه بگرذارد گروش او را دتواند انتخا شوند. در چنين مواردي، او مي اموال ارباب او محسوب مي

در اختيار خانه اربراب خرود قررار دهرد. از ايرن چارچوب در سوراخ كنند، و بدينسان داواطلبانه خود را  

بر او بود. اين موضوع خود تصوير زيبايي از مسيح است، كسري كره آنقردر مرا را دوسرت « نشاني»پا 

آن كراري كره توانسرت آزاد باشرد امرا برر صرليب جلجترا مصرلوب گرديرد. برا توجره بره  داشت كه گرچه مري

دهنررده بررراي مررا انجررام داده اسررت بايررد دواطلبانرره زررالم او باشرريم، و ايررن سررخنان زيبرراي اسررقب مررول  نجررات

(Moule :را به زبان بياوريم ) 

 ، اي آقايممرا ببر به سوي آن در

   دگر بار سوراخ كن اين گوشهايم، من مشتاقم

 در بندهاي تو من هميشه آزادم، بگذار بمانم

 ،آورم در راهت تاب مي، رايتبكشم  رنج مي

   .  آقايممن مطي 

توانند در سال ششم آزاد شوند، اگر ارباب او وي را به همسري و يا نامزدي خود  كنيزان نمي 5:31-11

و مشتاق باشد كه مسئوليتهاي خود را در قبال او بره انجرام برسراند. اگرر او مايري نبرود، اختيار كرده باشد 

د، و نبايد به زيريهوديان فروخته شود. اگر ارباِب كنيز او را به همسري پسرش بايد برايش فديه داده شو

در آورد آنگاه بايد همچون مروس خرود برا او رفترار كنرد. اگرر اربراب همسرر ديگرر اختيرار كنرد، براز هرم 

احتماالً مقصود  همسري را به او بدهد.موظب است كه مخار  كنيز خود را بدهد و او را از تمام حقوق 

قيمت آزاد شود. اين حقيقرت كره  ر اينجا چيزي بيشتر از معيشت زندگي نيست. د زير اينصورت بايد بيد

كنرد. او تنهرا  خدا اح امي را در مرورد بردگري صرادر كررده اسرت بردان معنرا نيسرت كره او آن را تأييرد مري

 كند.   حقوق شهروندي بردگان را حفظ مي

 (:3-12:21اص )مربوط به د یي ر اندن به اشخ اح ام. 2-پ

يرك حاكي از آن اسرت كره قرانون كلري برراي قتري مح وميرت متخلرب بره مررگ اسرت.  13آيه  13:31-10

در مورد قتي زيرممد وجرود دارد؛ يعنري اگرر قتري بره صرورت زيرممرد و اتفراقي رخ دهرد، قاتري  استثناء
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مورد قتي ممد مذبح خدا هم  تواند نزد مذبح خدا برود، و يا بعدها به شهرهاي معيني پناه ببرد. اما در مي

 آورد.  هيچ حفاظتي از شخ  خاطي به ممي نمي

در اح ام خدا والدين به طور خاص مرورد حمايرت و حفاظرت هسرتند چررا كره مجرازات زدن  11:31-15

نيررز از جرمهرراي فرراحش اسررت و مرررگ اسررت. و نيررز دزديرردن افررراد و لعنررت كررردن والرردين پرردر و مررادر 

 مجازاتش مرگ.

او مسرئول پرداخرت اگر انساني در يك درگيري بامث مجروح شردن شرخ  ديگرري شرود،  10، 15:31

  هاي درمان  است كه به شخ  مجروح وارد آمده است.  زيانهايي امم از بي اري و هزينه

زالمري بالفاصرله تواند زالم خود را تنبيه نمايد، اما حق كشرتن او را نردارد. اگرر  ارباب مي 31، 31:31

توان ارباب  ت ارباب بميرد، ارباب مقصر است؛ اما اگر يك يا دور روز از آن بگذرد، نميدر اثر تنبيها

 خواسته زالم خود را كه برايش ارزشمند بوده است را ب شد.  را تنبيه كرد زيرا او نمي

اگر زن بارداري در نزاع دو مررد گرفترار شرود و در ايرن حرين نروزاد سرقا شرود، گرچره آسريب  33:31

او نرسيده باشد اما شوهر او بايرد مبلرغ زرامرت را بگويرد و داوران در مرورد آن ح رم صرادر اي به  جدي

 كنند. 

مان به عوك مان بده، و چشم به عوك چشم، و هاي شخصي  ح م كلي براي آسيب 32:31-31

و زيره است. مجازات بايد در خور دندان به عوك دندان، و د م به عوك د م، و دا به عوك دا 

توان با پرداخت زرامت  انگاري زياد و يا خشونت زياد اجتناب شود. در ممي، مي از سهي، جرم باشد

  (. 21:21تمام اين موارد را، قتي، حي كرد )امداد 

اگرر اگر شخصي به چشم و يرا دنردان زرالم خرود آسريبي برسراند، زرالم آزاد اسرت كره بررود.  31:31-21

د سنگسرار شرود، و گوشرت او را نبايرد خرورد. اگرر در گاوي به طور ناگهاني شخصري را ب شرد، گراو باير

صورتي ه صاحب گاو از خشونت گاو خود اطالع داشت است، او نيز بايرد بره قتري برسرد. امرا ايرن تردبير 

نيز انديشيده شد كه مالك گاو در ازاي زندگي خود ديه آن را بپردازد. ديه آن بايد به مقدار زرامت كشتن 

كشرتن يرك زرالم سري مثقرال نقرره اسرت، و گراو نيرز بايرد سنگسرار گرردد. توجره ديره پسر و يا دختر باشرد. 

رداخررت نماييررد: يهررودا نيررز ميسرري را برره همرران قيمترري فروخررت كرره در قبررال مرررگ يررك زررالم توسررا گرراو پ

كردند، از اين ميسي به قيمت ديه يك زالم فروخته شد. اگرر شخصري گرودالي را نپوشراند، او مسرئول  مي

شخصري گراو ديگرري را ب شرد، ارزش گراو اگر گاو بينند.  حيوانات با افتادن در آن ميآسيبهايي است كه 

حيوان مهاجم از مادت بد آن )شاخ زدن( آگاه زنده را بايد ميان خود به طور برابر تقسيم كنند. اگر مالك 

خرود  تروان حيروان مررده را برراي باشد، پا او بايد زرامرت حيروان كشرته شرده را بپرردازد، امرا خرود مري

 بردارد. 

 (:-1:22.اح ام مربوط به د د  و د یي به اموال دیگران )3-پ
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اگرر ، ايرن مقردار بره نروع دزدي بسرتگي دارد. يك دزد بايد زرامت تمرام چيزهرايي را كره دزديرده بپرردازد

دانررد انگيررزه  دزدي برره هنگررام دزدي در شررب كشررته شررود، قاترري او مسررئول قترري او نيسررت؛ چرررا كرره او نمرري

ذكرر  1اگر دزدي كره درآيره ي است يا قتي. اما اگر كسي دزد را در روز ب شد مقصر است. شخ  دزد

شد زرامت را نپردازد، پا به منوان برده فروخته شود. اگر حيوان دزديده شده زنده در دسرت او يافرت 

رد آنگاه باني اجازه دهد حيواني در مزرمه اطراف خود بچ گلهاگر شود او بايد دو برار آن را پا بدهد. 

انگاري آتشي  هر كسي كه به خاطر سهي. ا  نی وتریا مرت  و ا  ب تریا تاكستان خود عوك بدهدبايد 

 هاي همسايه ويران شود بايد زرامت بپردازد.  را به پا كند كه زله

 (11-1:22به خیانم ) ط. اح ام مربو4-پ

كسري شرود.  به امانت سرپرده مريدر مورد دزدي پول يا اموالي است كه به شخصي  0-5آيات  5:33-12

كه آن را دزديده است بايد دو برابر آن را بپردازد. اگر دزد شناسايي نشرود، كسري كره پرول را بره امانرت 

شر ي از گرفته است بايد نزد داوران حاضر شود تا مشخ  شود كه آيا او مقصر اسرت يرا خيرر. در هرر 

داميك مقصرر هسرتند، مرتهم يرا شراكي، سرپا آن گيرنرد كر خيانت در امانت، داوران هسرتند كره تصرميم مري

اگر حيواني كه به امانت سپرده شده است، بميررد، آسريب ببينرد، و شخ  بايد دو برابر مبلغ را بپردازد. 

يا گم شود، و اگر شخ  امانتدار در حضور خداوند قسم بخورد كه مروراد فروق خرار  از اراده و تروان 

اگر حيوان به خراطر مردم دقرت و هوشرياري داخت زرامت نيست. او انجام شده است، ديگر نيازي به پر

براي حيوانات دريده شرده زرامتري الزم نيسرت، البتره اگرر امانتدار دزديده شود، او بايد زرامت بپردازد. 

 جسد حيوان براي شهادت آورده شود. 

حيروان را قررض  آسيب ببيند و يا كشته شود، كسي كره به ماريه گرفته شوداگر حيواني كه  11، 10:33

امرا اگرر مالرك حيروان در صرحنه حاضرر باشرد، و قرادر باشرد كره از آن كرده است بايرد زرامرت بپرردازد. 

كرايه شرده باشرد زرامرت نيرازي حيواني كه  در خصوصحفاظت كند، نيازي به پرداخت زرامت نيست. 

 ده است. نيست، چرا كه خطر از دست رفتن و يا آسيب ديدن حيوان در مبلغ كرايه لحاظ ش

 (11، 22::1. اح ام مربوط به فریي دختران )1-پ

اگر كسي دختري را كه نامزد نيست فريب دهد و با او گناه كند، موظب است با او ازدوا  كند و مهريره 

مقرر را بره او پرداخرت نمايرد. اگرر پردر نخواهرد كره دخترر خرود را بره او بره زنري بدهرد، آن شرخ  بايرد 

 در بدهد، چرا كه احتمال اين ه آن دختر ازدوا  كند بسيار كم است. را به پ« مهر دوشيزگان»

 

 ( 11:23-22::1. اح ام مربوط به ماموه و وظایف مذهبي ):-پ

مررالوه بررر قترري تخلفررات ديگررري كرره مجررازات آنهررا مرررگ اسررت از ايررن قرررار هسررتند:  15:33-31

 پرستي.  جادوگري، رابطه جنسي با حيوان، و بت
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هايي كه در زمرين آنهرا بودنرد مهربران باشرند، زيررا آنهرا نيرز در  بايد نسبت به بيگانهيهوديان  31:33-30

نبايرد ظلمري شرود. خداونرد در ايرن زنران و يتيمران هرم  زمين بيگانه زريب هستند. همچنرين نسربت بره بيروه

يرن مرورد كنرد، امرا در ا كند براي ديگر تخلفات انسانها هستند كه مجازات را اجرا مري مورد خوا اقدام مي

دفراع تغييرر نرداده اسرت. او  او ديردگاه خرود را نسربت بره اشرخاص بريهدا خود مستقيماً تنبيره خواهرد كررد. 

 كند، و ما نيز به منوان ايماندار بايد چنين كنيم.  هنوز از بيوه زنان و يتيمان حمايت مي

شود، البتره ايرن ح رم در  شود نبايد با بهره پا گرفته پولي كه به يك اسرا يلي قرض داده مي 31:33-35

شررود بايررد پرريش از  (. لباسررهايي كرره گرررو گرفترره مرري31:32مررورد زيررر يهوديرران كرراربردي نداشررت )تثنيرره 

 شد.  زروب آفتاب پا داده شود، چرا كه ردا معموالً به جاي پتو استفاده مي

(. خداونرد بايرد 1:32نسزا گفتن به خدا و يا ر يا قروم منر  شرده اسرت )نگراه كنيرد بره اممرال  35:33-21

سهم را بگيرد، چه از زالت يرا پسرران و يرا حيوانرات. نخسرت زاده حيوانرات بايرد در روز هشرتم بره خردا 

در چنين مرواردي خرون شد. خورد گوشت حيواني كه در صحرا دريده شده بود، من  شده است.  تقديم مي

(. همچنرين، خطرر 15ويان از جسد بيرون نرفته است، و خوردن خون هم سرپيچي از ح م خدا است )ال

خواست كه قوم خود را حفظ  و شيوع بيماريهاي گوناگون در حيوانات بسيار زياد بود، و خدا ميمفونت 

 نمايد.

برراي دفراع از شرخ  مقصرر يرا  همدستي برا شرريران و انتشار خبر باطيرد قضايي، ادر مو 1:32-13

نبايرد نسربت منر  شرده اسرت.  داري از فقيرانبراي طرفداري از گروهي بدكار و يا براي نشان دادن طرف

اي بروز داده شود. اگر گم شده است بايد به مالك آن بازگردانده شرود؛ اگرر زيرر  به حيوانات دشمنان كينه

رشوه گرفتن و ظلم بر شرخ  بار سنگيني قرار گرفته است، بايد به آن كمك كرد كه روي پايش بايستد. 

ل سبت است، و زمين بايد به حال خودرها شود. فقير اجازه داشت در بيگانه من  شده است. سال هفتم سا

رويد براي خود بردارد. روز هفتم نيز بايد روز استراحت براي اربراب،  آن سال از هر چه در زمين مي

ايمان امروزي بر  ملي رزم اتهاماتي كه منتقدان بي توجه نماييد كه خدا مهد متيقزالم و حيوانات باشد. 

        اند رحيم و مادل است. آوردهاو وارد 

نام خدايان ديگر )بتها( من  شردند، امرا احتمراالً ن روهش كرردن آنران يهوديان از ذكر  12:12-15

( 1شرد: ) كردند. سه مير بزرگ بايد براي يهوه نگراه داشرته مري من  نشده بود چره كه انبيا اين كار را مي

شد، درست پرا از ميرد فصرح. ايرن ميرد نمرادي اسرت از  مي ميد فطير. اين ميد در آزاز سال نگاه داشته

( ميرد حصراد، كره همچنرين ميرد پنطي اسرت و يرا ميرد 3)پاك نگاه داشتن زندگي ما از شرارت و خباثرت. 

ها نيز ناميده شده است. اين ميد نمرادي اسرت از  ( ميد جم ، كه ميد خيمه2ها نيز ناميده شده است. ) هفته

كردنرد؛  مردان بالغ بايد در اين جشن شركت مريسرزمين سلطنت هزار ساله.  امنيت س ونت اسرا يي در
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براي ديگران اين ميد اختياري بود. در مهد جديد نه تنها يوسرب، بل ره مرريم و ميسري كره خردسرال برود 

 (. 01:3نيز براي ميد فصح به اورشليم رفتند )لوقا 

شد )خمير  ني خدا يا به مبارتي فصح استفاده مينان خمير مايه دار نبايد همراه با خون قربا 10، 15:32

هاي قرباني از آن خداوند بود زيرا نمادي از بهترين قسمت بود؛ و نبايد ترا  مايه نمادي از گناه است(. پيه

شرد.  هاي نوبر بايد به خانره خداونرد آورده مري بهترينشد.  ماند، بل ه احتماالً بايد سوخته مي صبح باقي مي

پرسرتان برود كره آن را نشران براروري  شد. احتماالً اين از رسوم برت شير مادرش پخته مي حيوان نبايد در

پزنررد. همچنررين آنهررا از  دانسررتند. امررروز هررم يهوديرران سرسررخت گوشررت و شررير را در يررك ظرررف نمرري مرري

 كنند.   خوردن گوشت همراه با سا كرم دار پرهيز مي

 (22-31:32. اح ام مربوط به فتوحات )5-پ

اي )خرود خداونرد( را پريش روي اسررا يليان بفرسرتد، ترا آنهرا را بره  دهرد كره فرشرته ا خدا ومده ميدر اينج

كشريدند و  پرستي دست مري پرست را برانند. اگر يهوديان از بت سرزمين مومود هدايت كند و ساكنان بت

در مررورد  (Henryداد. هنررري ) كردنررد، او بررراي آنهررا كارهرراي مظيمرري انجررام مرري خداونررد را اطامررت مرري

 نويسد:  هشدار در مقابي نااطامتي چنين مي

چرا كه اگر مداف  مرا مرا را تررك و ولينعمت خود گوش جان بسپاريم،  ظخوب است كه به محاف

 درمانده خواهيم بود. اگر شريانهاي رحمات او از ما منقط  شود، كند، 

جنروب گسرترده ود و از صرحرا )سرزمين آنها از درياي سررخ ترا بره دريراي فلسرطين )دريراي مديترانره( 

 كنعان( تا نهر فرات. 

پرسرتي، ازدوا  برا اقروام  به فرمان بيرون راندن ساكنان اين سرزمين توجه نماييد. نبايد هريچ پيمران، برت

ديگررر رخ بدهررد. خرردا ومررده داده بررود كرره كنعانيرران شرررور را نررابود كنررد، امررا اسرررا يا بايررد بررا او هم رراري 

كنرد: خردا بره مرا پيرروزي برر  اصي روحاني بسيار مهرم را برراي مرا مطررح مريموضوع يك كرد. اين  مي

دشمنان را بخشيده است )دنيا، نفا، و شرارت( امرا از مرا انتظرار دارد كره جنرگ ني روي ايمران را تررك 

 ن نيم. 

يافرت. جردايي از دنيرا هميشره اراده خردا برراي قروم او  15-10:1قرنتيان  3توان در  را مي 22همتاي آيه 

المثري  بوده اسرت. ناكرامي اسررا يي در اطامرت از فرمران خردا بامرث سرقوط او شرد. هنروز هرم ايرن ضررب

 «سازد. مشورت بد اخالق حسنه را فاسد مي»كاربرد دارد كه 

 (:-1:24. تصویي ع د ):-پ

شررح آن گذشرت  برا موسري  32-31هنگامي كه خدا در مورد اح ام و رسرومي كره در خررو   3، 1:30

برا هرارون و ، خردا بره او گفرت برودباالي كوه  به موسياو بر كوه سينا بود. پيش از اين ه  گفت سخن مي

دو پسرش، ناداب و ابيهرو و هفتراد ترن از مشرايخ بره براالي كروه برونرد. امرا برا اينحرال تنهرا موسري اجرازه 
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ه ميرران ايسررتادند. در چررارچوب شررريعت بايررد فاصررل داشررت برره خداونررد نزديررك شررود؛ بقيرره بايررد دورتررر مرري

به خون عیسي دلیر  داریم تا به م نان اقندس داخنن » گناه ار و خدا حفظ شود. اما در چارچوب فيي

« نزديررك بيررراييم»گويرررد،  نزديررك نياينررد.ز فررريي مرري»گويرررد،  شرررريعت مرري(. 10:11)مبرانيرران  «شننویم

 (. 33:11)مبرانيان 

موافقرت كردنرد، بردون نها بالفاصرله سپا موسي نزد قوم پايين آمد و شريعت را به آنها سپرد. آ 2:30-5

موسري برراي اين ره ايرن مهرد شررطي را ميران خردا و اسررا يي اين ه از ناتواني خود آگراهي داشرته باشرند. 

سپا از خون قربراني را اسرا يي(.  رسمي كند، مذبحي با دوازده ستون بنا نمود )براي دوازده طايفه بني

سهم خدا در مهد( و نصرب آن را برر قروم پاشريد )بيرانگر  گرفت و نصب خون را بر مذبح پاشيد )بيانگر

 تصميم آنها مبني بر نگاه داشتن اح ام(. 

 (:1-1:24.  م اشفه مالل خدا )1-پ

گفتره  3و  1پا از آن موسي و ديگران بره براالي كروه سرينا رفتنرد، همانگونره كره خردا در آيره  0:30-11

معموالً كافي است كه شخ  خدا را به چشم ببيند تا دند. بود. درآنجا آنها خدا را در جالل او مشاهده نمو

بميرد، اما در اينجا چنين نشد. آنها نمردند، بل ره خردا را ديدنرد و خوردنرد و نوشريدند. بره مبرارتي ديگرر، 

 آنها خدا را ديدند و زنده ماندند و از قرباني سالمتي خوردند. 

دهايي وجرود دارد. از يرك سرو، آيراتي هسرتند كره مقدس در مورد مشاهده كردن خدا تضرا به نظر در كتاب

(. از سررويي ديگررر 13:0يوحنررا  1؛ 15:1؛ يوحنررا 31:22ترروان خرردا را ديررد )خرررو   دهنررد نمرري نشرران مرري

گوينرد، آيراتي همچرون پيردايش  مبارتي نيز وجود دارند كه از مشاهده نمودن خدا توسا انسانها سرخن مري

تروان اينگونره پاسرخ داد كره درحالي ره خردا برا جرالل  ا مرياين سرئوال ر. 32:22؛ 11:30؛ خرو  21:23

تواند خود را  خواهد سوزانيد، اما او ميو هر كسي را كه به او بنگرد  آش ار خود آتشي فرو برنده است 

زنرده  وتواند او را ببينرد  (، و انسان مي30:1به ش ي انسان، فرشته، يا ابري از جالل آش ار نمايد )تثنيه 

 بماند. 

. يوشر  از در اينجرا توصريفي ديگرر از واقعره براال رفرتن كروه صرورت پذيرفتره اسرتبه نظر  13:30-15

انتخاب كرد تا به امرور داوري او در زياب خود هارون و هور را كرد.   اي موسي را مشايعت مي فاصله

ن منطقه را قوم رسيدگي كنند. موسي به مدت شش روز بر كنار ك وه منتظر ماند در اين اثنا ابر جالل آ

فرو گرفت. سپا با دموت خدا او از كوه باال رفت و وارد ابرهرا شردج جايي ره بايرد بره مردت چهري شربانه 

ماند. چهي مدد امتحان  و آزمايش است. در اينجا آزمايش بيشتر براي قوم برود ترا  روز ديگر در آنجا مي

از اين رو خدا از طريق شريعت نشان  موسي. آنها تسليم گناه شدند و در نتيجه در اين آزمايش رد شدند.

 داد كه چه چيزي در دل انسان است.

 ثبت شده است.  15:21فراميني كه موسي در اين زمان دريافت نمود تا باب 
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 (42-21. خيمه و كهانت )بابهاي 12

گوينررد. در  هفررت برراب بعرردي در مررورد بنرراي خيمرره، كهانررت و ديگررر اح ررام مربوطرره سررخن مرري 

باب كامي به ساخت خيمره اختصراص داده شرده اسرت، كره حراكي از اهميرت آن در نظرر مقدس چهي  كتاب

 خداست. 

شرد. هرر  خيمه مبادت بنايي خيمه مانند بود كه بايرد محري سر ونت خردا در ميران قروم خرود برر شرمرده مري

قسمت از خيمه درسهاي روحراني مهمري دربراره شرخ  و كرار مسريح و راه نزديرك شردن بره خردا بره مرا 

كنرد، و آنهرا تنهرا  اي ايجراد مري گنراه ميران خردا و قروم فاصرلهكرد كره  زد. كهانت به قوم يادآوري ميآمو مي

 توانستند به او نزديك و شايسته شمرده شوند.  توسا اين نمايندگان منتخب مي

 

 (21-21الف. د تورالومن  اخم خیمه )باب ا   -ا

 (1-1:21دور  هدایا ) . مم 1-الف -1

هرداياي از قروم بگيررد تررا مرواد اوليره سراخت خيمرره )مبادتگراه( فرراهم گرردد. فلررزات خردا بره موسري گفررت 

زرامتري برود كره گمران همران  هاي فاخر، پوست، روزن، مطريات و سنگهاي گرانبها بري گرانبها، پارچه

اسرا يليان به هنگام ترك مصر از مصريان گرفتند. آنها براي اين چيزها كار كرده بودند )بردگي كشيده 

كردند. خدا اصرار داشت كه خيمه دقيقاً بر اساس الگوي االهي بنرا  ودند(. اكنون آنها را به خدا تقديم ميب

هراي  شود. اگر اين موضوع در مرورد بناهراي فيزي ري مهرم اسرت، پرا چقردر بيشرتر برراي بنراي جمامرت

 مسيح )ايمانداران( بر طبق الگوي مهد جديدي مهم استن 

 (:1-12:21. تابوت و ع د )2-الف -2

آن  گوشررهتررابوت در واقرر  يررك صررندوق بررود كرره، درون و بيرررون آن از طررال پوشرريده شررده بررود. در هررر 

ترابوت آويرزان شرده برود و مصراها از درون آنهرا مبرور داده شرده برود برراي حمري ترابوت. هاي طال  حلقه

اي از  ن و كروزه( و سپا مصاي هارو11براي حمي شهادت بود ــ كه درواق  دو لوح شريعت بود )آيه 

 (. 0:0من )مبرانيان 

 (33-15:31. تخت رحمت )2-الب -2

اي را كره بره شر ا  سرختي برود كره دو مجسرمهدرپوش تابوت تخت رحمت ناميده شرده اسرت. آن يرك سرطح 

رو به براال برود. خردا اين دو كروبي رو به ي ديگر ايستاده بودند و بالهايشان داشت.  فرشته بودند نگاه مي

ساخت. كرروبين در حرداقي  جالل خود در ميان اين دو كروبي و باالي تخت رحمت ظاهر مي خود را در

كننرد، و  اند. آنها در درجه اول به قدوسيت و مردالت يهروه اشراره مري مقدس ذكر گرديده سيزده كتاِب كتاب
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توصريب  11و  1شوند. آنها در حزقيرال براب  زالباً هر جا كه صحبت از تخت خدا است آنها نيز ديده مي

 اند.  شده

 (21-32:31. ميز نان تقدمه )0-الب -0

تز ينري ايرن ميرز داراي يرك قالرب خوان يا ميز نان تقدمه ميزي بود كه از طالي خال  پوشيده شده بود. 

در دور تا دور قسمت باال بود )تا ( و يك حايشه به اندازه كب دسرت يرا يرك زهروار طالكروب. خروان يرا 

هراي چهرار كرنج آن مبرور  شد، مصاهايي كه از حلقره بوت توسا مصاها حمي ميميز نيز بايد همچون تا

طايفررره  13( بررره نشررران 21شرررد )آيررره داده شرررده بودنرررد. در بررراالي ميرررز دوازده قررررص نررران قررررار داده مررري

 يي بر آن قرار داشت. ها ها و مام ا و دیاله لحن ا و كا هاسرا يي. همچنين  بني

 (01-21:31زم آن ). چرازدانهاي طال و لوا1-الب -1

چرازدنها از طرالي خرال  سراخته شرده بودنرد. آنهرا هفرت شراخه در براال داشرتند كره هرر يرك  21:31-20

داشرتند. ديگرر داشرتند و يرك فتيلره برراي سروزاندن روزرن نيرز  بر روي يرك پيالره نگراه مريچرازي كوچك 

  (. 20، 25زينتي بودند ) هاي بادامي و سيبها براي نگاه داشتن قطعات متعلقات چرازدانها، پياله

تنها شرط ساختن اين اشياء اين بود كه الگويي را كه خدا برر كروه بره قروم داده برود پيرروي كننرد.  01:31

مرا از ايرن موضروع  سرشرار از مفراهيم روحراني اسرت: هيچ جايي براي هنرنمايي انسان وجرود نداشرت. 

خداوند با ح مت خود به ما مطا كرده اسرت دور  از الگويي كهراهنماييهاي االهي پيروي كنيم و بايد از 

 نشويم. 

گوينرد: ترابوت نشران الوهيرت )طرال( و انسرانيت )چروب(  تمام اسرباب خيمره از مسريح پرر جرالل سرخن مري

(. 31:2كشرد )روميران  اوست. تخت رحمت مسيح را به منوان تخت رحمرت يرا شرفي  مرا بره تصروير مري

كشد. چرازدانها تصويري از مسيح به منروان  به تصوير مييات ميز نان تقدمه مسيح را به منوان نان ح

( نمادي است از مسيح به منوان قرباني سوختني كه كامالً برراي 35نور مالم هستند. مذبح برنجي )باب 

دهرد  قروم خرود را توسرا كرالم خرود زسري مري ( نمادي است از اين ه مسيح 21خدا سوخت. حوض )باب 

 (. 31:1فسسيان ؛ ا11:12؛ يوحنا 1:2)تيطا 

 (31. خيمه )باب 1-الب -1

كند. طول آن تقريباً چهي و پنج فوت بود، و ارتفاع آن پنجراه  خود خيمه را توصيب مي 31باب  1:31-1

هاي ممودي احاطه كرده بودند،  اينچ باشد(. دو طرف و انتهاي آن را تخته 15فرض بر اين ه هر ذراع )

 به ي ديگر چسبيده بودند. سوي ديگر آن ستونها قرار داشتند.  كه هر يك در زمين فرو رفته بودند و

اولين پوشش كه در اينجا مس ن ناميده شده است از كتان نازك تابيده، همراه با نقش كروبين برر روي آن 

ترايي  كه با رنگهاي آبي، ارزواني و قرمز تز ين شده بودند، ساخته شده بود. مس ن از دو دسته پرده پرنج

هاي طاليي كه ظراهراً بره پنجراه   ت مهيگر متصي شده بودند تش يي شده بود. اين دو دسته توسا كه به ي د



- 41 - 

 

و  مسراحت داشرتاين پوشش چهري و چهرار در شصرت پرا شدند.  آبي چسبانيده شده بود متصي مي جات مه

 داد.  سقب را ش ي مي

 قطعه تش يي شرده ازد. يك ده بودومين پوشش كه خيمه ناميده شده است از پوست بز ساخته ش 5:31-12

اي متصي شده بودنرد و ايرن دو قطعره توسرا پنجراه  يك قطعه شش پردهچفتهاي برنجي به  پنج پرده توسا

، كره از چهرار  اين پوشش چهي و پنج در شصت و شش پا مسراحت داشرتت مه به هم متصي شده بودند. 

 د. ديوار كناري آويزان شده بودند. و در انتها يك قسمت تا شده بو

قروچ سراخته شرد، و پوشرش چهرارم از پوسرت خرز )كره خروك آبري، خروك پوشرش سروم از پوسرت  10:31

اي داده نشرده اسرت؛ ايرن  پوششرها انردازهدر مرورد ايرن  دريايي، و يا پوست دلفين نيز ترجمره شرده اسرت(.

 هاي پوششهاي پوست بز را دارند.  پوششها احتماالً همان اندازه

انرد.  توصريب شرده 31الري  11دادنرد در آيرات  كه سه طرف خيمه را ش ي مي هاي قايمه تخته 11:31-21

ساخته شدن بودند و پوششي از طرال داشرتند و ها از چوب اقاقيا  هر تخته پانزده دو و يك پا بود. اين تخته

رفتند. در هر سرو بيسرت تختره قررار داشرت و  ها فرو مي ن حفرهدرو هدر پايين داراي دو زبانه بودند كه ب

هرا توسرا  هراي پشرتي سراخته شرده بودنرد. تختره دو تخته مخصوص براي گوشهدر ضل  پشتي شش تخته. 

هراي  شردند، كره در واقر  از حلقره ثابرت مريهاي چوبي كه با طال پوشيده شده بودند در م ران خرود    بند پشت

بنرد  دو پشرتشرت. ها ادامه دا بند وسطي در سرتاسر تخته پشتشدند.  هاي مبور داده مي طاليي روي تخته

بند در باال را ش ي دهنرد و دو  پشتشدند تا يك  هاي گوناگون نيز بايد به ي ديگر بسته مي تر با اندازه كوتاه

كننرد كره  بند در پرايين شر ي دهنرد. برخري گمران مري شدند تا يك پشت به ي ديگر بسته ميپشت بند ديگر هم 

 اند.  ها زهوارهاي داربستي بوده تخته

اش سي در پرانزده پرا برود،  يمه خود به دو اتاق تقسيم شده بود ــ اولي مس ن بود، كه اندازهخ 21:31-25

ايرن دو اتراق توسرا حجرابي كره از كتران نرازك تابيرده سراخته و سپا قدس اقداس پانزده در پانزده پا بود. 

ان شرده برود. حجراب از چهرار سرتون آويرزشدند كه نقش كرروبين هرم برر آنهرا برود.  شده بود از هم جدا مي

شردند، در حالي ره ميرز نران تقدمره و چرازردانهاي  قدس اقداس قرار داده مريتابوت و تخت رحمت بايد در 

گرري برود كره در مسر ن قررار ( تنهرا اسرباب دي21شردند. مرذبح بخرور )براب  طال در مس ن قررار داده مري

و ميرز نران تقدمره بره درست در مقابي حجاب. چرازدان دربه سمت جنوب مس ن قرار داشرت ؛ گرفت مي

سمت شمال. در خيمه درواق  يرك از پارچره برود، از جرنا حجراب، امرا از پرنج سرتون چروبي كره برا طرال 

 هاي برنجي قرار داشت.  پوشيده شده بودند آويزان بود، و بر پايه

 (5-1:35. مذبح برنجي براي قرباني سوختني )5-الب -5
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روف است، از چوب اقاقيا و با پوشش بررنج سراخته شرده ذبح قرباني سوختني كه به ذبح برنجي نيز معم

از هر چهار گوشه آن شاخي بيرون آمده برود. طول آن دو و نيم متر و ارتفاع آن يك و نيم متر بود.  بود.

 شد.  حمي مي يپايينهاي  گوشهاين مذبح توسا دو مصا در 

 (10-0:35ها ) . صحن مس ن، ستونها و پرده5-الب - 5

محيا وسيعي قرار گرفته بود كه مس ن نام داشت. مسر ن توسرا كتران نرازك تابيرده كره  در اطراف خيمه

ديروار   مترر، طرول  پنجراه  جنروب  سرمت  هراي پرده  طرولاز ستونهاي برنجي آويزان برود احاطره شرده برود. 

. پرا مترر برود  و نريم  هفرت  در ورودي  هرر طررف  هراي مترر و پرده  و پرنج  بيست  هم  شرقي  سمت  پردهاي

هاي خيمره  داشت. و همچون پرده  متر بلندي  و دو و نيم  متر مرض  و پنج  و بيست  متر طول  حيات پنجاه

 بود.  تمام اسباب صحن بايد از جنا برنج ميپردهداي تز ين شده داشت. 

 (31-31:35. روزن مصفي )0-الب -0

در واقررر  نمرررادي اسرررت از  روزرررن چرازررردانها بايرررد از روزرررن زيترررون مصرررفي و كوبيرررده شرررده برررود، كررره

در «  خيمره اجتمراع»اين چرا  بايد دايماً روشن بود ــ به مبارتي از شب ترا صربح. مبرارت القدس.  روح

اي  ايسرت بره آن خيمره اشراره 5:22اينجا براي اشاره به م ان س ونت خدا به كار رفته است، امرا در براب 

 كه موسي بنا كرده بود. 

 

 ب. ك انم

 (21و  :2 رخم ك انم )باب-ب

 

طايفره اسررا يي بودنرد. برر روي  13بر روي سينه بند كاهن سنگهايي چسبانيده شده بود كره نمرادي از . 1

 هر سنگ نام يك طايفه حك شده بود. 

در مورد رخت ر يا كهنه و پسرانش سخن گفته است. ايرن رختهرا برا رنگهرا  35باب  3، 1:35

گوينرد. خرانواده هرارون در  يح ، كاهن بزرگ ما سخن ميو جواهراتي كه داشتند همه از جالل متنوع مس

 واق  خاندان كاهنان بودند. 

(رخت جالل و زيبايي، كه به زيبايي با رنگها و 1ر يا كهنه دو دست لباس داشت: ) 2:35-30

-3انرد )آيرات   ه رختهاي كتان سفيد. رختهاي اولي در اينجا توصيب شرد (3جواهرآالت آراسته شده بود؛ )

شرد  ها به هم متصري مري ر روي شانه( شبيه به يك پيشبند بود، كه توسا دو قسمت ب5، 1يفود )آيات ا(. 0

ايفرود بسرته  و براالي حاشريه ر( كمربنردي برود كره بره دور كمر5زنرار ايفرود )آيرههاي آن براز برود.  و گوشه

هرا يرك  وي شانهبر رشد.  ها از طال ساخته شده بود و سنگهاي قيمتي بر روي آن نصب مي طوق شد.  مي

سنگ مقيق قرار داشت كه اسامي شش طايفه اسرا يي بر روي آن حك شده بود، كه هر يك نام يك طايفه 
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(. 35-12بند توسا زنجيرهاي طاليي به ايفود نتصي شده بود )آيات  كرد. سينه را بر روي خود حمي مي

 13كرد )آيره  ر مقابي خدا حمي مياي خود ده هاي اسرا يي را بر روي شانه طايفهاز اين رو ر يا كهنه 

 (. 30جايي براي محبت؛ آيه ــ كه محي قوت بود( و بر روي دل خود )

احتماالً به اين خراطر كره (، 21، 30، 11بند مدالت ناميده شده است )آيات  بند در اينجا سينه سينه

 (.31:35بودند )امداد  اي براي داوري خداوند در آن اوريم و تميم به كار رفته بود و احتماالً نشانه

دانريم كره آنهرا چره بودنرد، امرا  هاي اوريم و توميم بره معنراي نرور و كامري برودن هسرتند. مرا دقيقراً نمري واژه

بنرد بودنرد و برراي هردايت شردن از سروي  دانريم كره آنهرا از متعلقرات سرينه )همانگونه كه در باال گفتيم( مري

 (. 1:35سمو يي 1رفتند ) خداوند به كار مي

شرد و ترا پرايين زانوهرا را  رنگ بود كه در زيرر ايفرود بايرد پوشريده مري رداي ايفود رختي آبي 21:35-21

انارهررايي بودنررد كرره نمررادي از شررهادت و ثمررره بودنررد. هرراي كوچررك و  ولررهپوشرراند. در حاشرريه آن زنگ مرري

 شد.  ها بايد شنيده مي شد صداي زنگوله هنگامي كه هارون وارد قدس اقداس مي

تاجي از طال و يرا كالهري برود كره برر  نيماي داشت كه در واق   كاهن براي پوشش سر ممامه 21:35-25

ايرن كراله روي آن مبارتي در مورد قدوسريت خداونرد حرك شرده برود، كره هميشره بايرد برر پيشراني او برود. 

وضروع باشرد ( ساخته شده بود، ترا يرادآور ايرن م مقدس  هاي قرباني  به  مربوط  خطايبراي گناه موقوفات )

( Beveridgeترين اممال ما در نرزد خردا گنراه هسرتند. همانگونره كره اسرقب امظرم بروريج ) كه حتي مقدس

اي ديگر باشد و  هايم نيز بايد توبه حتي دما كردنم هم چيزي جز گناه نيست ... حتي در توبه»گفته است، 

 «دهنده بايد اش هايم را پاك سازد. و خون نجات

ا در زيررر بررا طرررح شررطرنجي از جررنا كترراب بررود و كرراهن بايررد آن رنررازك پيررراهين  20:35-02

هاي  پوشيد. اين پيراهن حمايلي )كمربندي( گلدوزي شده داشت. پسران هارون پيراهن رداي آبي خود مي

لبرراس زيررر آنهررا (. 01كردنررد )آيرره  هررايي بررراي جررالل و زيبررايي برره تررن مرري سررفيد نررازك، حمايرري، و كرراله

د. آنها از سر تا قوزك پا پوشيده بودند اما پاهايشان لخرت برود. ايرن بره آن خراطر برود شلوارهاي كتاني بو

« تقرديا»اي كره در اينجرا  (. واژه1:2كردند بر زمين مقدس بودنرد ) كه هنگامي كه خداوند را خدمت مي

 الفظي به معناي پر كردن دستان )با هدايا( است.  ( به طور تحت01ترجمه شده است )آيه 

 

 (30قديا كاهنان )باب .  ت3

پا از آن تنها راه برراي كراهن شردن خدا هارون و پسرانش را به منوان اولين كاهنان برگزيد.  1:30-0

اين بود كه شخ  در يك خانواده كاهن به دنيا بيايد. در كليسا تنها راه برراي خرادم شردن تولرد ترازه اسرت 

 (. 1، 1:1)م اشفه 
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به انجام رسريدند. تقرديا كاهنران چيرزي شربيه  5ر الويان باب اند د رسومي كه در اينجا ذكر شده

شرود، كره در  برر شرخ  پاشريده مري(. در هر دو صورت، خون قربراني 10جزاميها بود )آيه  طهارتبه 

 تواند به خدا نزديك شود. واق  تعليمي بود از اين حقيقت كه انسان گناه ار تنها با پرداخت كفاره مي

فاده از آن بعرداً شررح تاند؛ دستورات مفصري دربراره اسر شرح داده شده 2-1مواد قرباني در آيات 

تقديا كاهنان شستن هرارون و پسررانش برا آب كنرار دروازه خيمره اجتمراع شود. اولين گام براي  داده مي

، 1هايي كه در باب قبي از آن صحبت شد پوشانيده شد )آيات  (. در مرحله دوم هارون با جامه0بود )آيه 

 (. 0، 5و سپا پسران با رخت كهانت پوشانيده شدند )آيات  (. 5او با روزن مسح شد )آِه  (. سپا1

در ادامه درباره سره قربراني صرحبت شرده اسرت : گوسراله برراي قربراني گنراه )آيرات  11:30-31

گذاشتن (. 31-10و قوچ ديگر براي تقديا )آيات (؛ 15-11(؛ قوچ براي قرباني سوختني )آيات 11-10

قرباني بود و نشاني بود از اين ه قرباني به جاي تقديم كننده بر روي قرباني به معناي ي ي شدن با دستها 

مسلماً خون نمادي از خون مسيح بود، كه برراي بخشرش گناهران ريختره (. 11دهد )آيات  جان خود را مي

قوچ اول بايد (. 12آيات شد ) شد. پيه يا چربي بهترين قسمت حيوان قرباني بود و بايد به خداوند تقديم مي

(. اين ممري نمرادي اسرت از وقرب و سرسرپردگي كامري 15-11شد )آيات  كامالً بر روي مذبح سوخته مي

بنه نرمنه خرون قروچ دوم )قروچ تقرديا( بايرد مسيح و اين ه او به طرور كامري خرود را بره خردا تقرديم كررد. 

یشنان، و بنه شسنم دنا  گوش را م هنارون، و بنه نرمنه گنوش دسنران ، و بنه شسنم د نم را نم ا

نمادي برود از نيراز بره پراك شرده از گنراه (. اين 31شد )آيه  آنها پاشيده مي رخت ا و نيز بر  را م ایشان

در هر قسمت از زندگي انسان ــ گوش براي اطامت از كالم خدا، دست برراي خردمت بره او، و پرا برراي 

ختهراي زيبراي كاهنران بايرد بره خرون آلروده قدم زدن و سل و كردن با او. شايد بره نظرر مجيرب باشرد كره ر

 شد؛ شايد خون كفاره در نظر انسان جذاب نباشد، اما مسلماً در نظر خدا الزامي است.  مي

مرواد الزم برراي مقبرول افترادن قربراني را بره دهد كه  سپا خدا به موسي دستور مي 33:30-20

شرد و  در حضور خداوند جنبانيده مريايد ( ب31-33قرباني اول )آيات (. 35-33دست كاهنان بدهد )آيات 

شرد،  سينه قوچ بايد در حضور خداوند جنبانيده ميشد.  سپا بر روي مذبح قرباني سوختني سوزانيده مي

شرد، احتمراالب بره صرورت ممرودي.  آن نيز بايد جنبانيده مي رفيعه )كتب( احتماالً به صورت افقي، و ساق

شرود  اي كره ت ران داده مري (. سرينه35-31شرد )آيرات  اده مريبراي خروراك بره كراهن د سپا اين دو قسمت

شرود نشراني اسرت از قردرت او كره از مرا  و كتفي كه ت ران داده مريسبت به ما ننشاني است از محبت خدا 

چررا كره كهانرت بايرد از پردر بره پسرر شرد،  كند. رختهراي هرارون بعرد از او از آن پسررانش مري حمايت مي

توصيب شده  20-21خوراك كاهنان و اين ه چگونگي تهيه آن در آيات (. 21، 30گرديد )آيات  منتقي مي

 است. 
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شرد و  هرا بايرد هرر روز ت ررار مري انجاميرد، قربراني مراسم تقديا هفت روز به طرول مري 21:30

از آن پرا كاهنران بايرد دو (. 25-21گرديرد )آيرات  شد و با روزن مسح مري مذبح بايد توسا خون پاك مي

اي ديگرر در  كردنرد ـرـ يرك برره در صربح و برره بر روي مرذبح قربراني سروختني تقرديم مري بره يك ساله را

 (. 01-02مصر همان روز )آيات 

 

 (31، 32پ. د تورالومل ایي دیگر در مورد خیمه )باب ا  

 (11-1:21. مذبح بخور )1

مترر و بلنردي  قرار داشرت. هرر ضرل  آن نريم مس نچوبي پوشيده از طال بود كه در مذبح بخور يك مذبح 

بر روي ايرن مرذبح هرم صربح و هرم مصرر اين همچنين به مذبح طاليي نيز معروف بود. آن يك متر بود. 

مذبح در مسر ن برود، امرا امرا گرچه اين بخور سوزانيده ميدشد، كه نمادي بود از شفامت مسيح براي ما. 

ويرد در پشرت حجراب دوم قررار گ بسيار به قدس اقداس نزديك بود، به طوري ره كره نويسرنده مبرانيران مري

(. مذبح NKJVتوان بخورسوز هم ترجمه كرد )ترجمه  (، گرچه واژه مبري را مي0:0داشت )مبرانيان 

 شد.  هاي زير تا  مبور داده شد بود حمي مي توسا مصاهايي كه از حلقه

 (11-11:21فديه ) .3

ثقال نقره به منوان فديه بدهند. اين مبلغ، خدا به تمام مردان بيست سال و باالتر از آن دستور داد كه نيم م

. ايرن امتمناع  خندمم خیمنهشرد و برراي  كه براي فقير و زني ي ي بود، به هنگام سرشماريها وصرول مري

هراي خيمره  بنردهاي تختره پشرتهرا برراي  در ابتردا ايرن نقرره(. 13شرد )آيره  ممي بامث جلوگيري از برال مري

رهرايي نيراز همره اسرت و برا ايرن كره وايرن بنيراد ايمران مرا اسرت.  استفاده شد. نقره نمادي از رهايي است،

 شرايا براي همه نيز مهيا است.

 (31-15:21. حوض )2

حرروض برنجرري ميرران ورودي خيمرره اجتمرراع و مررذبح قرررار داشررت. در واقرر  آن حوضرري بررود كرره 

بودنرد سراخته داده كه زنان هديره هايي  شستند. اين حوض از آينه كاهنان دستها و پاهاي خود را در آن مي

اي در اينجا نوشته نشده اسرت. هرر كراهني كره اشرياء مقردس را بردون شسرتن  (. هيچ اندازه5:25شده بود )

كرد به مرگ مح وم بود. اين موضوع يادآور اين است كه ما نيز پيش از اين ه به  دستهاي خود حمي مي

 (. 33:11نگاه كنيد به مبرانيان حضور خداوند برويم بايد از نظر روحاني و اخالقي پاك باشيم )

 (22-33:21. روزن مسح )0

مقردس  روزرن در كتراب رفرت.  روزن مسح مقدس براي مسح خيمه، اسباب آن و خود كاهنان به كرار مري

القرردس در تمررام  وجررود روح مسررح كاهنرران نمررادي اسررت از لررزوم القرردس اسررت.  اي از روح معمرروالً نمونرره

 خدمات روحاني. 
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 (25-20:21. مطريات )1

شررد  هرراي گونرراگوني كرره هررر روز صرربح و شررب بررر مررذبح بخررور سرروزانيده مرري ادويررهمطريررات درواقرر  از 

 شد.  ساخته شده بود. مطريات هم به مانند روزن نبايد تقليدي بود و يا در جايي ديگر استفاده مي

 ( 11-1:21. ح مت و هنر )1

ا را بررراي بنرراي خيمرره و تمررام اسررباب آن خرردا بصررلئيي و اهوليرراب را از ح مررت و هنررر پررر سرراخت و آنهرر

در « مرن»ت ررار ب(. 1كردنرد )آيره  برگزيد. آنها در اين كار مقدس ديگر بر ديگر كرارگران نظرارت مري

اين مبارات حاكي از آن است كه فرمان االهري بره منزلره قردرت االهري اسرت. خداونرد كرارگران خرود را 

(. 1سپارد )آيه  بخشد و براي جالل خود كاري را به آنها مي كند، توانايي و استعداد به آنها مي انتخاب مي

كند، و سپا به موامي اجرايري خرود پراداش  پروژه همه از خداوند است، اما توسا انسان آن را اجرا مي

 دهد.  مي

 (15-13:21. نشان سبت )5

شرد،  ري انجرام مريااي ميان خدا و اسرا يي بود. در روز هفتم نبايرد كر نگاه داشتن سبت نشانه 13:12-15

 حتي بناي معبد. مجازات نااطامتي مرگ بود. 

سپا خداوند دو لوح سنگي به موسي داد كره شرريعت خردا برر روي آن حرك شرده برود ـرـ  15:21 

 (. 0:11اين الواح حاوي ده فرمان بودند )مراجعه نماييد به تثنيه 

 

 (22، 23پرستي قوم )بابهاي  ت. بت

 خیمه: تصویر االهي مسی 

اي كره جسرم گرديرد و ميران مرا سراكن شرد يرا خيمره زد  گويد، كلمه والً خيمه از مسيح سخن مياص

 (.10:1)يوحنا 

ن بره تصرروير توانرد راه نجرات خرردا و زنردگي و خردمت ايمانرداران را پرا از آ همچنرين خيمره مري 

 .ب شد

چرارچوب يرك كشد، اما آن به قومي امطا شد كره در  اما اگرچه خيمه راه نجات را به تصوير مي

خيمه بيشتر از آن ه راه نجاتي را مهيا كنرد ابرزاري برود كره قروم توسرا رابطه مهدي با خدا قرار داشتند. 

 توانستند خدا را بپرستند.  شدند و در نتيجه مي آن از ناپاكي بيروني و مبادتي پاك مي

(. 30، 32:0؛ 1:5هرايي از مسرايي آسرمان بودنرد )مبرانيران  نمونرهمربوط بره آن خيمه و خدمات    

بايد در آسمان نيز شباهتهاي ساختماني و معماري اين چنيني وجود داشرته باشرد، اين بدان معنا نيست كه 

 كشد. به همتاهاي آن توجه نماييد:  اما خيمه واقعيتهاي روحاني در آسمان را به تصوير مي
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 مس ن زميني  مس ن آسماني 

 1-1:0مبرانيان  11-11:0؛ 3:5مبرانيان 

 قدس اقداس اقداس، حضور خدا

 ب2:0مبرانيان  10:11مبرانيان 

 حجاب حجاب، بدن مسيح 

 الب2:0مبرانيان  31:11مبرانيان 

 خون حيوانات خون مسيح 

 12:0مبرانيان  10:0مبرانيان 

 مذبح  مسيح، مذبح ما 

 5-1:35، خرو  12:5مبرانيان  11:12مبرانيان 

 نه ر يا كه مسيح، كاهن بزرگ ما

 0-1:1مبرانيان  13:11؛ 35-31:5؛ 11-1:1؛ 11، 10:0مبرانيان 

 قرباني  مسيح، قرباني ما 

 11 ،0-1:11مبرانيان  13:11؛ 35-32:0مبرانيان 

 تابوت تخت فيي 

 0:0مبرانيان  11:0مبرانيان 

 مذبح بخور مذبح بخور در آسمان

 0:0مبرانيان  2:0م اشفه 

 

 متر(  x 23متر  :4د )دهن بیروني را ش ن ميها  كتاني كه لحا  درده

مترر  33آنهرا ها از كتران نرازك و لطيرب درسرت شرده بودنرد، كره نمرادي بودنرد از مردالت كامري خردا.  پرده

ناكرامي انسران در گذاشرتند انسرانها آن سروي ديگرر را ببيننرد. و ايرن يعنري  ارتفاع داشتند كره در واقر  نمري

 1درك مسرايي االهري )نراتواني گناه راران برراي ( و 32:2)روميران رسيدن به معيرار كامري مردالت خردا 

هراي  بودنرد و نوارهرا و شراخه  فرو رفتهاي   هاي نقره ستوني كه در پايه 11ها توسا  پرده(. 10:3قرنتيان 

 شدند.  ميايستاده نگاه داشته داشتند نقره 

 دروا ه

كرد. تنها يك راه ورودي وجود داشرت،  شخ  براي وارد شدن به صحن بايد از در يا دروازه مبور مي

مترر مررض  0دروازه (. 13:0؛ اممرال 1:10همانگونه كه ميسي تنها راه رسريدن بره خردا اسرت )يوحنرا 

هررايي كرره  پرررده(. 31:5؛ مبرانيرران 25:1داشررت و نمررادي از كفايررت مسرريح بررود بررراي تمررام بشررر )يوحنررا 
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آراسرته بودنرد سراخته  قرمرزالجوردي، ارزرواني و  از كتان سفيد كه با رنگهايدادند  دروازه را ش ي مي

 اي است از مسيحي كه در چهار انجيي معرفي شده است:  شده بودند. و اين نمونه

 

 ارزواني متي (3:3پادشاه )متي 

كشد، كه  خادم فروتن، كه براي گناهان رنج مي

 به قرمز تشبيه شده است.  15:1در اشعيا 

 قرمز  مرقا

 سفيد لوقا (33:2انسان كامي )لوقا 

 الجورد  يوحنا  ( 12:2آسماني )يوحنا 

 

 ارتفاع( x 1.25متر مرب    2.3مذب  برنجي قرباني  وختني )

اولين وسيله در صحن مذبح بود. مذبح جايي بود براي قرباني. مذبح از صليب مسريح در جلجترا 

ه خدا نزديك شود. مذبح از بررنج (. اين جايي است كه گناه ار بايد ب33، 10:0گويد )مبرانيان  سخن مي

شرود. بررنج از داوري  و چوب اقاقيا سراخته شرده برود، چروبي كره در بيابران هيچگراه دچرار پوسريدگي نمري

كسري كره گنراهي در خرود گنراهي مسريح اسرت، انسران فسراد ناپرذير.  گويرد و چروب نمرادي از بري سخن مري

 (. 31:1قرنتيان  3نداشت اما متحمي داوري خا به خاطر گناهان ما گرديد )

مذبح خالي بود، كره قسرمتي از سرطح آن فررو رفتره برود ترا حيروان قربراني در آنجرا قررار بگيررد. 

(. مسرلماً 3:35چهار شاخ وجرود داشرتند كره از بررنج پوشريده شرده بودنرد، هرر يرك در يرك گوشره )خررو  

دهنده ما  هايي كه نجات خآنها ريسمان و يا مي ب(.35:115شد )مزمور  قرباني به اين چهار شاخ بسته مي

 را به صليب بستند نيستند، بل ه محبت ابدي او براي ما. 

هنگامي كه يك اسرا يلي يرك قربراني سروختني برا خرود ميردآورد، دسرت خرود را برر روي قربراني 

گفرت كره حيروان بره جراي او قربراني  دانست، و در واق  مي گذاشت، و با اين كار خود را با او ي ي مي مي

اي  شد، كه در واق  اشاره شد. حيوان كشته و خونش ريخته مي . آن يك قرباني نيابتي محسوب ميشود مي

 (. 33:0بود به خون مسيح، كه بدون آن بخششي براي گناهان وجود ندارد )مبرانيان 

شرناختي مصرداق  در اينجرا نمونرهشد.  همه متعلقات حيوان به جز پوست او بر مذبح سوزانيده مي

 مسيح در جلجتا خود را كامالً به اراده پدر سپرد. ندارد زيرا 

آن مطر خوشبويي بود براي خدا، كره رضرايت كامري خردا از كرار مسريح را برر مرا خراطر نشران 

 شد.  كننده كفاره مي سازد. و آن براي تقديم مي

 

 حوك
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چ. (. ِجري. ا5:25هايي كه زنران هديره داده بودنرد درسرت شرده برود )خررو   حوض از برنج آيينه 

اسرتفاده چيزهايي را تقديم كردند كه برراي خوشرنودي خرود آنها »دارد:  اظهار مي(  J. H. Brownبراون )

ح رم كرردن برر خرود بايرد پريش از « رفرت. كردند، همان چيزهايي كه براي خوشنودي جسم به كار مي مي

  (. 21:11قرنتيان  1پرستش انجام شود )

(. 11:13د  )اشررعيا گويرر بررراي خرردمت سررخن مرريلررزوم طهررارت  حرروض بررراي كاهنرران بررود و از

اي خرود را (. پرا از آن بايرد دايمراً دسرتها و پاهر1:5شردند )الويران  كاهنان پيش از خدمت بايرد شسرته مري

مرا (. 0، 1:3پطررس  1شستند. يك زسي ــ طهارتهاي بسريار. امرروزه تمرام ايمانرداران كراهن هسرتند ) مي

امرا الزم اسرت كره دايمراً (. 1:2؛ تريطا 11:12؛ 1:2اريرم )يوحنرا تنها يك بار بره زسري تولرد ترازه نيراز د

(. ما اين كرار را برا آب 11:12دستها )براي خدمت( و پاهاي)براي سلوك االهي( خود را بشوييم )يوحنا 

 (. 31:1؛ افسسيان 2:11؛ يوحنا 11-0:110دهيم )مزمور  كالم خدا انجام مي

شستن دستها و يك تشت در پايين برراي شسرتن پاهرا  احتماالً حوض داراي يك تشت در باال براي

 گويد.  مقدس ش ي و اندازه دقيق حوض را به ما نمي است. كتاب

 

 

 

 

 

 متر(  x 14متر  :.4خیمه به تن ایي )

تمرا چيزهرايي كره داخري بودنرد از اين بنا از جلوه بيروني ساده بود اما از داخري بسريار زيبرا برود. 

گويد، كسي در ميان ما سراكن گرديرد )يوحنرا  ت بودند. خيمه از ميح سخت ميطال پوشيده و داراي تز ينا

ب(، امرا براطن 3:12اي كه از او انتظار داريم نداشرت )اشرعيا  اهري زيبايي(؛ كسي كه از نظر ظ10:10

 او بسيار زيبا بود. 

 چهار پوشش به ترتيب زير در داخي خيمه وجود داشت: 

 

 مزين  كتان لطيب مدالت و زيبايي مسيح 

 موي بز ( 11كسي كه قرباني ما شد )الويان كفاره مسيح، 

كه به رنگ قرمز پوست قوچ،  ( 33-10:30تقديا مسيح )قوچ تقديا خرو  

 آمد در مي

اينها همچنين پوست نهنگ، پوست دلفين و پوست   پوست خز
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خام  گاو دريايي ترجمه شده است. آنها خيمه را از 

، كه بيانگر داشتند مناصر طبيعي محفوظ نگاه مي

 حفاظت مسيح از قوم خود در برابر شرير است. 

 

 ها  تخته

هراي مسرتح م. آنهرا بره هرر  آنهرا بيشرتر چهارچوبهراي مشربك بودنرد ترا تخترهبرخي بر ايرن باورنرد 

آنهرا از (. 33:3دادنرد )افسسريان  القردس شر ي مري سر ونتي متحرد از خردا در روحصورت كه بوده باشرند، 

كه با طال پوشيده شده بود ساخته شده بودند، و نمادي بودند از انسانيت ما و جايگاهي كره در چوب اقاقيا 

بند افقري پوشريده از طرال  متر ارتفاع داشتند و توسا پشت 1ها  بيند. تخته خدا ما را در او ميمسيح داريم. 

شد، كه شايد بتروان  يها رد م بند وسطي از ميان تخته (. پشت35-31:31به هم متصي شده بودند )خرو  

گرفتنرد.  اي جراي مري هايي در دو حفرره نقرره القدس برشمرد. هر تخته توسا زبانه اي از روح آن را نمونه

جايي ره مثقالهراي نقرره  11:21نقره نمادي از نجات يا رهايي ايت )به منروان مثرال نگراه كنيرد بره خررو  

 (. 10، 15:1پطرس  1مسيح است )بخش  مبلغ كفاره بودند(. بنياد ايمانداران كار رهايي

 

 مس ا 

شررد بيررانگر مسرريح بره منرروان راه مشرراركت بررا خرردا اسررت  منتهري مرريحجرابي كرره برره مسرر ن مقرردس 

اي در مسر ن وجرود نداشرت زيررا كرار كراهن هيچگراه كامري نبرود.  هيچ صرندلي(. 13:2، 15:3)افسسيان 

 (. 13:11ان دقيقاً مخالب كار كامي مسيح كه براي هميشه كامي است )مبراني

 

  انتیمتر ارتفاع؛ به  مم شمال( 12 انتیمتر عرك،  :4 انتیمتر طول،  11میز نان تقدمه )

ميز از چوب اقاقيا پوشيده از طال ساخته شده بود، كه در واق  نمادي بود از انسرانيت و الوهيرت 

 راري مسرريح در خداونرد. برر روي ميررز دوازده قررص نران فطيررر كره نمرادي هسررتند از قروم خردا كرره برا هم

تروان آنهرا را  نانهرا توسرا دو ترا  طرال احاطره شرده بودنرد، كره در واقر  مريشوند.  حضور خدا حاضر مي

 مسيح جالل يافته بر شمرد. 

 

 ؛ به  و  شمال(كیلوگرم. هیچگونه ابواد  در اینجا نوشته نشده ا م 34چراغدان )

اي از آن بيررون آمرده برود، كره  دسرتهساخته شده بود. يك پايه داشت و  از طالي كوبيدهچرازدان 

خيمره برود. احتمراالً تصرويري از آن هفت شاخه به همراه يك چرا  روزني. چرازدان تنها منبر  نرور در 

از مسريحي كره ( و يرا شرايد 10:11دهد )يوحنرا  القدس است كه در خدمت خود مسيح را جالل مي از روح
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(. طررالي 13:5برر  تمررام انرروار روحرراني )يوحنررا و من( 32:31گويررد )م اشررفه  نررور آسررمان اسررت سررخن مرري

 خال  نمادي از الوهيت است. 

 (. 2:2سمو يي  1؛ 31:35سوختند )خرو   چرازدانها از مصر تا صبح مي

 

  انتیمتر ارتفاع؛ مقابن حجاب در و  (  11 انتیمتر مرب  مساحم و  :4مذب  بخور )

آن مادي از الوهيت و انسانيت مسيح بود. مذبح بخور از چوب اقاقيا و طال ساخته شده بود، كه ن

؛ م اشرفه 31-30:5كشرد )مبرانيران  كند به تصوير مي يافته را كه براي قوم خود شفامت مي  مسيح جالل

(. بخور نمادي از رايحه شخصيت و كار اوست. آتش بايد از مذبح قرباني سوختني بيرون بيايد، 0، 2:5

و َمیونه و اظفنار و قِندنه  بخرور ازهيچ ميبي به خدا تقرديم كررد. رايحه مسيح به هنگامي كه خود را بدون 

شدند تا رايحه مورد نظر ــ رايحه مسريح ـرـ را از خرود سرات   كندر ساخته شده بود ــ همه اينها تركيب مي

 (. 3:1كنند )افسسيان 

 

 قدس اقداس 

(، ---33-10:11گويرد )مبرانيران  حجابي كه به سوي قدس اقداس است از جسم مسيح سرخن مري 

توانسرتند بره  درحالي ره تنهرا كاهنران مري(. 01:32كه به طور موقتي در جلجتا بره مررگ سرپرده شرد )لوقرا 

توانسرت بره قردس اقرداس  صحن مقدس داخي شوند، و درحالي ه تنها ر يا كهنه آن هرم سرالي يرك برار مري

دسترسري دارنرد )مبرانيران  داخي شود، اما اكنون ايمانداران در هرر م ران و زمراني بره ايرن م ران مقردس

10:11-33 .) 

 

  انتیمتر عرك و ارتفاع( 12 انتیمتر طول،  114تابوت )

اين ترابوت در واقر  صرندوقي از چروب اقاقيراي پوشريده از طرال برود. ترابوت از تخرت خردا سرخن 

سي توان به محتويات آن نگريست، ي ي انسان محور و تا حدي منفي و ديگري م از دو نگاه ميگويد.  مي

 محور و تا حدي مثبت: 

؛ ترورات، خررو  2، 3:11ابتدا اين ره ترابوت يرادآور سره برار سركشري انسران برود )مرن، خررو  

توانررد تصررويري از مسرريح باشررد كرره لعنترري  ( و و از ايررن مرري12-1:15؛ مصرراي هررارون، امررداد 10:32

 كند.  سركشي ما را به خود حمي مي

تجلري قدوسريت خردا نان خدا اسرت؛ ترورات بره منزلره و يا اين ه من تصويري از مسيح به منوان 

 كه خداوند آن به آن ش وه و جالل بخشيد؛ و مصاي هارون به منوان مسيِح قيامت، كاهن منتخب خدا. 
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 تخم رحمم 

تخت رحمرت در پوشري برراي ترابوت برود. برر روي آن دو كرروبين بودنرد، كره از طرالي خرال  

آنها به خوني كره در مقابري ترابوت و ا و مدافعان مدالت او بودند. كه پاسبانان تخت خدساخته شده بودند، 

كند و تمام خطايراي مرا را  خون مسيح مدالت خدا را ارضا مينگريستند.  تخت رحمت پاشيده شده بود مي

 1شود )همران واژه كفراره در  كند. از اين رو تخت داوري تبديي به تخت رحمت مي از نظر او مخفي مي

 كند.  ا گناه ار را در مسيح مالقات ميخد(. 3:3يوحنا 

 

 ابر مالل 

هنگامي كه كار خيمه به پايان رسيد خداوند در ابر جالل بر روي تخت رحمت ظاهر شد، كه ايرن تجلري 

 . اين نمادي ميني از جالل او بود. ساكن شدنگويند؛ معادل مبري  نيز مي« شيخينا»خداوند را 

 

 (33، 32در تي قوم )باب ا   ت. بم

 (12-1:32. گو اله طالیي )1

كه ديگر طاقتشان سر آمده بود، از هارون خواستند بتي براي آنها بسرازد. او هرم برا فروتنري قوم  

گوساله طاليي كرد، مملي كه به طرور آوري كرد و آنها را تبديي به يك  هاي طالي آنها را جم  گوشواره

رداختند، آن بت را پرسرتش كردنرد و خوردنرد (. سپا آنها به مياشي پ0:31واضح من  شده بود )خرو  

(، اما توسا يرك 1پرستند )آيه  كردند كه خدا را مي دچار فساد اخالقي شدند. آنها وانمود ميو نوشيدند، و 

بره خراطر دلهراي پرر از (، امرا 21-21:13گاو. خدا قوم خود را به هنگام ترك مصرر برا طرال بركرت داد )

گذشرت آگراه نمرود )آيرات  ه بود. خدا موسي را از آنچه در پرايين كروه مريگناه قوم بركت تبديي به لعنت شد

 (.  11، 0( و تهديد كرد كه قوم خود را نابود خواهد كرد )آيات 5، 5

 (31-11:32. شفاعم و خشم مو ي )2

مقردس قررار گرفرت.  در جايگاه ي ي از شفيعان برزرگ كترابموسي در پاسخ به خدا  11:23-12 

(. خدا از آنهرا 13، 11كند توجه نماييد: قوم، قوم خداوند بودند )آيات  اي كه او بيان مي استدالالت قويبه 

(. مصريان به خاطر اممالي كه خردا برراي قروم خرود 11حفاظت كرده بود تا آنها را به مصر بياورد )آيه

د بره مهردي كره برا خردا باير(. 13انجام داده بود و آنهرا قرادر بره انجرام آنهرا نبودنرد بره خشرم آمرده بودنرد )آيره

 (. 12ماند )آيه  پاتريارخها بسته بود وفادار مي
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)آيره ...« دس خداوند ا  دن بد  كه گفته بود كنه بنه قنوم خنود بر ناند، رمنوع فرمنود» 10:23

. خداونرد در پاسرخ بره شرفامت موسري از آن مجرازاتي واژه بدي در اينجا بره معنراي مجرازات اسرت(. 10

 بود منصرف شد. براي قوم خود در نظر گرفته 

موسي در حالي ه دو لوح سنگي شهادت را در دسرت داشرت از كروه پرايين آمرد و در  11:23-31

كردنرد موسري بره آنهرا  پرسرتي را اجررا مري شرهوتپرسرتي و  راه يوش  را ديد، و در حالي ه قوم جشرن برت

 نزديك شد. 

را ش ست تا شهادتي باشد بر . موسي با خشم مقدس خود الواح سنگي شهادت (1-1:22. توبه قوم )2-ت

ا  را كه  اخته بودند گرفتنه، بنه دتن   نو انید، و دن را خنرد  گو اله آنچه قوم انجام داده بودند. سپا

خواهرد بگويرد كره  شايد مي( ــ 31)آيه ا رالین را نوشانید  كرده، نرم  اخم، و بر رو  دب داشیده، بني

 گردند.  گناهان ما دوباره به ما باز مي

هنگامي كه موسي از هرارون پرسريد كره قروم چره كررده بودنرد كره بايرد متحمري ايرن مجرازات  31:23-20

شوند هارون در پاسخ چنين شرح داد كه گوساله طاليي به طرز اسرارآميزي از ميان ترون آترش بيررون 

 (. 31، 10:0(. تنها به خاطر شفامت موسي بود كه خداوند هارون را ن شت )تثنيه 30آمد )آيه 

هنوز برخي از افراد قوم بودند لگام گسريخته بودنرد. موسري وفراداران بره خداونرد را  31:23-30

بودنرد بره « لگرام گسريخته»فرا خواند، و طايفه الوي جواب مثبت دادند و به دستور موسي كسراني را كره 

ه شرده در اينجرا ح مري كره ش سرت(. 30-31نيز رهايي نيافتنرد )آيرات حتي خويشان نزديك شمشير كشتند. 

نفر را نجرات  2،111بود براي سه هزار نفر مرگ به همراه داشت. اما در روز پنطي است انجيي فيي 

 (. 30كامي الويان ملت انتخاب آنها به منوان سبا الوي باشد )نگاه كنيد به آيه وفاداري شايد داد. 

كررد كره  ن مريموسي به براالي كروه بازگشرت ترا خداونرد را مالقرات نمايرد، شرايد گمرا 21:23-21

ابتدا اين ه افررادي را كره (. پاسخ خداوند دو جنبه داشت: 23-21اي مهيا كند )آيات  برايگناهان قوم كفاره

(؛ دوم 21كرد )او اين مجازات را با نزول باليري انجرام داد ـ آيره  گوساله را پرستش كرده بودند تنبيه مي

ا برره سرروي سرررزمين مومررود هرردايت نمايررد. فرسررتد تررا قرروم ر اين رره فرشررته خررود را پرريش روي موسرري مرري

مررا از دفتررت محرو »درخشد ــ او حاضر بود به جراي قروم خرود بميررد.  مي 23شخصيت موسي در آيه 

خدا موسي را رهرا كررد امرا پسرر «. به زندگيم پايان ده»يك اصطالح است و معنايش اين است كه « ساز

 براي ما گناه اران جان خود را دادن  خداوند ما كه گناهي نداشتمحبوب خود را رها ن رد. 

 (:-1:33. توبه قوم )3

خداوند نخواست كه قوم گناه ار اسرا يي را در سفر به كنعان همراهي كند، تا مبادا مجبور شود 

و چون قوم ایا  نخنان بند را  اي به منوان نماينده خود فرستاد. در راه همه را ب شد. در مقابي او فرشته
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، ماننرد همران زيرور آالتري كره برراي سراختن تند، و هیچ س  یور خود را برخود نن نادشنیدند، ماتم گرف

 گوساله طاليي هديه داده بودند، و پا از كوه حوريب ديگر از آنها استفاده ن ردند. 

 (11-1:33. خیمه امتماع مو ي )4

نشده بود، امرا  بدان اشاره شده است خيمه خداوند نيست، چرا كه هنوز برپا 5اي كه در آيه  خيمه 

ناميرده شرده « خیمنه امتمناع مو ني»تردبيري برود كره موسري انديشريده برود و در اينجرا اين خيمه درواقر  

است. گناه قروم اردوگراه را ناپراك سراخته برود، از ايرن رو موسري خيمره را بيررون از اردوگراه برپرا كررد. 

 11آيره اني برود از حضرور خردا. هنگامي كه موسي وارد خيمه شد، ستون ابر بر خيمه نازل شد، كره نشر

بدان معنا نيسرت كره موسري ذات خردا را مشراهده نمرود. او مشراركتي مسرتقيم و رو در رو برا خردا داشرت. 

شايان توجه است كه يوش ، كه مرد جواني بود، از خيمه بيرون نيامد. شايد اين راز موفقيتهاي روحراني 

 بعدي او باشد. 

 (23-12:33. دعا  مو ي )1

موسي از حضور خدا خواست كه قوم خود را تا كنعان هدايت كند. سپا خداوند بره  13:23-15 

موسي اصرار نمود كه در اين امر همره چيرز بره طرور او ومده داد كه حضور او همراه آنها خواهد بود. 

كامي انجام شود. موسي نيز مانند نوح در نظر خداونرد فريي يافرت و جرواب درخواسرت خرود را گرفرت. 

 « شود بل ه با حضور خدا. ي با نبودن خطر حاصي نميسالمت»

سپا موسي خواست كه جالل خدا را مشاهده كند. در پاسخ به اين خواسته موسري،  15:22-32 

(. 5، 1:20خدا ومده داد كه خود را در مقام خداي فيي و رحمرت بره او بنمايانرد )نگراه كنيرد بره خررو  

اي بايسرتد و  نده بماند، اما خدا به او اجراز داد كره برر صرخرهتوانست صورت خدا را ببيند و ز موسي نمي

(. 30:3كنرد او را مشراهده كنرد، چررا كره خردا جسرم نردارد )يوحنرا  در حالي ه جالل خدا از آنجا مبرور مري

ها را ببيند كه در واق   موسي بايد نورها و تابش»( گفته است، Hywel Jonesهمانگونه كه هايول جونز )

 «ش وه و جالل كامي اوست. نشاني قطعي از

(. ايرن بردان معنرا اسرت كره هريچ ا 31تواند صورت خدا را ببين و زنده بماند )آيه  هيچ ا نمي

ساكن در نوري است كه نزديك آن نتوان شد و احدي از انسان او »تواند جالل ميان خدا را ببيند، او  نمي

وصاف هريچ ا در هيچگراه خردا را نديرده اسرت با اين ا (. 11:1تيموتا س  1«)را نديده و نمي تواند ديد

بينند امرا  خوانيم كه افراد خدا را مي مقدس مباراتي را مي پا چگونه است كه در كتاب(. 13:0يوحنا  1)

(؛ موسري، هرارون، نراداب، 21:23(؛ يعقوب )پيدايش 12:11ميرند؟ به منوان مثال، هاجر )پيدايش  نمي

(؛ مرانوح و 32، 33:1(؛ جردمون )داوران 11-11-0:30)خررو   ابيهو، و هفتاد تن از مشرايخ اسررا يي

(، يوحنررا )م اشررفه 31:11، 31:1حزقيررال )حزقيررال (؛ 1:1(؛ اشررعيا )اشررعيا 33:12همسرررش )داوران 

15:1 .) 
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پاسررخ ايررن اسررت كرره ايررن افررراد خرردا را در خداونررد ميسرري مسرريح ديدنررد. گرراهي اوقررات او در قالررب 

و بحثي كه درباره اين آموزه به ممي آمده است(، گاهي  1يد به داوران فرشته خداوند ظاهر شد )نگاه كن

(. پسر يگانه، كه در 13:0؛ تثنيه 11-0:30اوقات در قالب انسان، و گاهي هم در قالب يك صدا )خرو  

مسيح روشنايي جرالل خردا اسرت (. 15:1آزوش پدر است، به طور كامي خدا را ظاهركرده است )يوحنا 

آن ره مررا »توانست بگويرد،  به همين دليي است كه مي(. 2:1ز شخصيت او )مبرانيان و تصوير واضح ا

 (. 0:10)يوحنا « ديده است پدر مرا ديده است

 

 (3:31-1:34ث. احیا  ع د )

باري ديگر موسي به كوه سينا فرا خوانده شد، اين با با دو لوح سنگي كره خرود سراخته برود. در  1:20-0

 (. 1، :)دیات معرفي كرد   رحیم و رلوف و دیرخشم و كثیر احسان و وفا خدا آنجا خداوند خود را

هاي خداوند.  انحراف از راه خقاخطاكاري به كار رفته است. سه واژه گوناگون براي  5در آيه  

است و در وهله اول تجاوز از معيارهراي « تخلب»به معناي  گناهبه معناي سركشي از خداوند.  عصیان

اسررا يي  بنري(. 32:2د. همه آنها به معناي ناكام مانردن از جرالل خردا اسرت )روميران شو خدا محسوب مي

شردند، امرا خردا برر حسرب رحمرت خرود آنهرا را  بايد همه به خاطر ش ستن شريعت و قانون خدا كشرته مري

حضور و فريي او را برر اسراس ناشايسرتگي قروم خواسرتار شرد موسي خداوند را پرستش نمود و بخشيد. 

 (. 0 ،5)آيات 

سپا خدا مهد خود را تازه نمود، و ومده داد كه با اممال مظيم خود ساكنان كنعان  11:20-15

پرسرتي آنهرا  پرستها ازدوا  كنند و يا اجازه دهنرد رسروم برت او به آنها هشدار داد كه مبادا با بت ا براند.ر

ت جنسري بودنرد كره همرره هراي آال انگيرزي و يرا برت هراي شررهوت بره درون آنهرا رخنره كنرد. اشريريم مجسرمه

شدند. از آنجايي كه خدا با قوم خود مهدي بسته بود ديگر  قوم نبايد برا  نمادهايي از باروري محسوب مي

ها  بتوان در يك آن هم خدا را پرستش كرد و هم بتمحال است كه بستند.  ساكنان آن سرزمينها پيماني مي

 (. 31:11را )نگاه كنيد به قرنتيان 

تقررديا (؛ 15خرردا دسررتورات مربرروط برره ميررد نرران فطيررر را ت رررار نمررود )آيرره  سررپا 15:20-35

تمتم مردان بايد برراي (. 33ها و ميد جم  )آيه  (؛ ميد هفته31(؛ سبت )آيه 31، 10زادگان )آيات  نخست

(. 30، 32ذكر شرده اسرت در حضرور خداونرد حاضرر شروند )آيرات  15-10:32اي كه در  سه ميد ساالنه

اي كره  كند به گونه دهد كه خواست و اراده كنعانيان را كنترل مي ومده مي 30ه خدا در آيه توجه نماييد ك

آنها سعي نخواهند كرد كه اموال يهوديان را زصب كنند، هنگامي كره آنهرا سره برار در سرال جهرت انجرام 

، 31آيرات رفتنرد. خداونرد پرا از اين ره قروانين ديگرر را ت ررار نمرود ) شرليم مريفرايي ديني خود بره اور
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بيان كرده بود ثبت نمايد. پا خداوند خود ده  31-11(، به موسي فرمان داد تا كالمي را كه در آيات 31

 (. 0-01-1:11و تثنيه  1؛ آيه 35فرمان را بر الواح سنگي نوشت )آيه 

پا از چهي شبانه روز موسي همراه با دو لوحي كه در دستش بود بازگشت )آيرات  35:20-21

(. 21ب، 30دانست كه صورتش به خاطر حضور خداوند درخشان شده بود )آيات  . او نميالب(30، 35

موسي پا از رساندن فرامين خداوند بره دسرت اسررا يي نقرابي برر ترسيدند كه به او نزديك شوند.  قوم مي

و چنون مو ني ا   نخا گفنتا بنا ایشنان فنارغ » خروانيم مري 22در آيه (. 22-21روي خود كشيد )آيات 

ناپايردار دهد كه موسي صورت خرود را پوشرانيد ترا قروم جرالل  شرح مي 12:2قرنتيان  3پولا در  .«شد

 تورات، يا دوره شريعت را نبينند.

  موسي تمام قوم را گرد هم جم  كرد و ح م سبت را براي آنها ت رار نمود.  1:21-2

 

 (:31:3-4:31ج. مقدمات م م ت مین و این داخن خیمه )

 (:1:3-4:31و افراد دارا  عقیه االهي ). هدایا  قوم 1

موسي دستوراتي را در خصوص هداياي داوطلبانه براي اسرباب داخري خيمره بره قروم  0:21-31 

او همچنين از صرنعتگران پرر از روح خردا خواسرت ترا قسرمتهاي مختلرب آن را بسرازند (. 0-0داد )آيات 

هي ي. بهاي ساخت هرر دوي آنهرا از قبري  خدا دو ساختمان براي پرستش داشت، خيمه و(. 10-11)آيات 

، 31، 33، 31، 1با دل قوم صحبت كرد تا لوازم مرورد نيراز را تهيره كننرد )آيرات پرداخت شده بود. خدا 

 خدمت و هداياي ما همه بايد داوطلبانه و با ميي و رزبت باشد. (. 30

از مصرر آورده بودنرد افراد بسياري از قوم با سخاوت كامي جواهر آالتري را كره  31:21-1:21 

(. كسرراني كرره طررالي خررود را بررراي گوسرراله طاليرري داده بودنررد ديگررر طاليرري 30-31هديرره كردنررد )آيررات 

از اين ره ثروتشران برراي جرالل  شراد بودنرد نداشتند. كساني كه ثرروت خرود را در راه سراخت خيمره دادنرد

 يهوه به كار رفته بود. 

برگزيرده اسرت.  هر لننوِم خندمِم قندس، ا خدا برايموسي امالم نمود كه بصلئيي و اهولياب ر 

 (. 1:21-21:21توانستند به ديگران تعليم نيز بدهند ) آنها همچنين مي

اسرباب و مرواد كارگران ماهر كار بناي خيمه را آزراز كرردن، امرا قروم هرر روز صربح  3:21-5

 كرد.  آوردند تا جايي ه موسي آنها را از آوردن بيشتر من  مي مورد نياز را مي

خروانيم. ت ررار ايرن  روايتري مفصري از بنراي خيمره را مري 20ترا پايران براب  21از براب  5از آيه 

گوينرد  سرازد كره خردا از بيران چيزهرايي كره از پسرر محبروب او سرخن مري جز يات به مرا خراطر نشران مري

 شود.  هيچگاه خسته نمي
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 (11-:3::ها  خیمه ) . درده2

(. سرپا 5ناميدنرد )آيره  مري« خيمره»ساخته شده بودند، كه آنها را هاي داخلي از كتان لطيب  پرده 

 (. 10پردهدهاي پشم بز بودند )يا احتماالً پوست خوك آبي و يا نهنگ( كه پوششش نام داشت )آيه 

 

 ( 32-:22:3ها  اطراف خیمه ) . تخته3

اده قرررار هررا از چرروب اقاقيررا سرراخته شررده بودنررد، تنهررا چرروبي كرره در خيمرره مررورد اسررتف ايررن تخترره

كردند، بسيار زيبا بودنرد، و چروب آن بره هريچ  گرفت. درختان اقاقيا در نواحي خشك رشد مي مي

(، و از نظررر 3:12اي در زمررين خشررك روييررد )آشررعيا  پوسرريد. مسرريح هررم ماننررد ريشرره منرروان نمرري

 اخالقي زيبا و فساد ناپذير است. 

 ( 34-:31:3ها ) بندها  تخته . دشم4

هرا مبرور داده شرده  شد ديد زيرا از وسا تخته ت قابي ر يت بود و ي ي را نميچهار تا از اين پش

در يررك هي رري »القرردس اسررت كرره ايمانررداران را  شررد تصرروير خرروبي از روح بنرردي كرره ديررده نمرري پشررتبررود. 

بنررد ديگررر احتمرراالً نمررادي از حيررات،  چهررار بشررت(. 33، 31:3سررازد )افسسرريان  بررا هررم متحررد مرري« مقرردس

 امترافي هستند كه در تمام ميان افراد قوم خدا مشترك هستند.  محبت، وضعيت و

 

 ( :3، :31:3. حجاب برا  قدس اقداس )1

(، كره برر جلجترا پراره شرد ترا راهري را 31:11حجاب بيانگر جسم خداوند ميسي است )مبرانيان  

 براي نزديك شدن به خدا باز كند. كروين در اينجا نگهبانان تخت مدالت خدا هستند. 

 

 (:3، :31:3. درده برا  لحا مقدس ):

اين پرده از همان جنا دروازه صحن كه در باال گفته شد ساخته شده بود، و مسيح را به منوان  

 كشد.  راه خدا به تصوير مي

 

 (  1-1:31. تابوت ع د )1

از چوب اقاقيا سراخته شرده برود و برا طرالي خرال  پوشريده شرده كه تابوت در واق  صندوقي بود 

اي طاليري پرر  رات، كروزهتابوت حاوي الواح تروكرد.  تابوت به انسانيت و الوهيت خداوند اشاره مي بود.

در مرورد مسريح بره كرار ببرريم، اگر بخرواهيم آن را و مصاي هارون كه ش وفه داده بود. شده از من بود 
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)مزمرور « تشرريعت ترو انردرون دل مرن اسر»گويند كه گفت،  بايد بگوييم همه اينها از شخصي سخن مي

و بره منروان كراهن خردا، كره از مردگران (؛ 22:1نان خردا كره از آسرمان بره زمرين آمرد )يوحنرا ب(؛ 5:01

اگرر در مرورد قروم اسررا يي بره كرار ببرريم، همره آنهرا يرادبودي از (. 31-30:5برخاسته اسرت )مبرانيران 

 ها و سركشي آنها بود.  ناكامي

 

 (  1-31::. تخم رحمم ):

طاليري هاي كرروبين  ا بود، م ان س ونت او بر روي زمين. درحالي ه نگاهتخت رحمت تخت خد 

ديدند و نه كوزه من و نه مصراي  به سوي او بود، آنها ديگر تورات را )كه قوم آن را ش سته بودند( نمي

بل ه آنهرا خروني را كره برر تخرت ريختره شرده برود كه هر دوي آنها نشاني از سركشي قوم بودند. هارون، 

اي از مسريح  سراخت ترا گناه راران سرركش را ببخشرد. تخرت رحمرت نمونره د، كره خردا را قرادر مريميدديدن

الفظري(. تخرت  تحرت 31:2)روميان « خدا او را به منوان تخت رحمت به زمين فرستاد»ت، كسي كه سا

 رحمت در واق  در پوشش تابوت بود. 

 

 ( :1-12:31. میز نان تقدمه )1

قروم بره امتبرار نمرادي از جايگراه » كره د داشرت،ونران برر روي خرميز نان تقدمره، دوازده قررص  

خردا هرم بره آنهرا امتبرار  كسري كره در مقرام هرارون حقيقري حتري در حضرورمسيح در حضور خدا بودند، 

 توانند از تدبير خدا براي هر يك از دوازده طايفه سخن بگويند.  هاي نان مي همچنين قرص« بخشد. مي

 

 ( 24-11:31ا م دن ). چراغدان ا  طال و لو12

ديگرران  (.13:5جهران )يوحنرا   بيننرد، نرور حقيقري اي از مسيح مري برخي چرازدان طال را نمونه 

كسرري كرره مررأموريتش جررالل دادن مسرريح بررود، القرردس ببيننررد،  اي از روح دهنررد كرره آن را نمونرره ترررجيح مرري

اي ديگر هم هسرتند كره آن را  مده ساخت. اما چراكه چرازدان تمام اسبابي را كه در خيمه بود نوراني مي

بينند. پايه وسطي آن ي ي بود زيرا شش شاخه ديگرر از آن بيررون  نمادي از اتحاد مسيح با ايمانداران مي

 آمدند، از هر طرف سه شاخه؛ اما همه آنها از يك قطعه طال ساخته شده بودند. مي

 

 ( :2-21:31. مذب  بخور )11

شرود. مرذبح  د كه همچرون بخرور خوشربويي نرزد خردا سرات  مريگوي مذبح بخور از مسيح سخن مي 

 كند.  گويد كه دايماً نزد خدا براي ما شفامت مي بخور از خدمت كنوني مسيح سخن مي
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 ( 21:31. روغا مس  و عقریات )12

القدس است، و بخور مطر خوشبوي كامليت خداوند ما، كه بامث خشنودي پدر او  روزن نمادي از روح

 شود.  مي

 

 (  1-:1:3. مذب  قرباني  وختني )13

مذبح قرباني سوختني نمرادي از صرليب اسرت، زمراني كره خداونرد ميسري خرود را بره منروان يرك  

 قرباني كامي تقديم كرد. جز مرگ داوطلبانه مسيح راهي ديگر براي رسيدن به خدا نيست. 

 

 (  :3::. حوك )14

سازد )افسسريان  آب كالم طاهر ميرا  كه قوم خودگويد،  حوض از خدمت كنوني مسيح سخن مي 

شستند. از اين رو پيش از اين ه بتوانيم  كاهنان بايد دستها و پاهاي خود را پيش از هر خدمتي مي(. 31:1

هاي زنان خرادم سراخته  خدمت مؤثري براي خداون داشته باشيم گامهاي ما بايد پاك باشند. حوض از آينه

 دهد.  به خدمت خدا ميتجليي از خود جاي خود را شده بود. 

 

 (31-:1:3ها ) . لحا مس ا،  تون ا و درده11

پشرتدبندهاي هايي بود، به همراه پنجاه و شش ستون به همراه  صحن بيروني خيمه داراي پرده 0:25-31

كترران سررفيد حرراكي از مرردالت اسررت كرره گناه ررار اي، و يررك پرررده بررراي دروازه.  برنجرري و قالبهرراي نقررره

كنرد. تنهرا  دارد، اما از سويي ديگر ايمانردار را درون خرود حفرظ مري سيدن به خدا باز ميايمان را از ر بي

راه ورودي به صرحن دروازه برود، كره از كتران نرازك لطيرب برود و برا رنگهراي آبري، ارزرواني و قرمرز 

 در اينجرا بره منروان تنهرا( 0:11يوحنرا :« من در هسرتم،)»آراسته شده بود. دروازه نمادي از مسي است 

راه نزديك شدن به خدا. كتان نازك تصويري از پاكي اوست؛ الجورد يا آبي نمرادي از منشرأ آسرماني او؛ 

 ارزواني از جالل پادشاهي او؛ و قرمز نمادي از رنجهاي او براي گناه. 

در اينجررا نامهرراي كررارگران مرراهر ت رررار شررده اسررت. هرگرراه كرره خرردا طرحرري دارد،  31:25-32

او برراي بنراي خيمره بصرلئيي و اهوليراب را تجهيرز كررد. و برراي گزينرد.  ر برر مريافرادي را براي آن كا

بناي هي ي او حيرام را انتخاب نمود تا مواد اوليه را فراهم نمايد. و براي بناي كليسا پطرس و پرولا را 

 به منوان كارگران خود انتخاب كرد.
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مشخ  شده اسرت. بهراي آنهرا بره شد به دقت  موادي كه براي بناي خيمه استفاده مي 30:25-21 

امروال خرود را برراي كرار خداونرد هديره كنريم، و در تروانيم  پول امروز ميلياردها تومان است. مرا نيرز مري

 « م.ر؛ حتي كوچ ترينها را نيز دريغ ندادهم را به تو مي ما طالو نقره»مقابي بگوييم، 

 

 (31چ. فراهم  اختا لباس كاهنان )باب 

در همررين آزرراز برره چهررار رنررگ بررر رسرريم.  راهم كررردن لبرراس كاهنرران مررياكنررون برره فرر 1:20-5 

بيننررد:  شررود مرري خرروريم. برخرري آنهررا را نمررادي از جررالل چندگانرره مسرريح كرره در چهررار انجيرري ديررده مرري مرري

الجروردي گنراه(،  ارزواني )متي ــ پادشاهي(، قرمز )مرقا ـرـ خرادم رنجديرده(، سرفيد )لوقرا ـرـ انسران بري

هراي نرازك در ايفرود از الوهيرت مسريح سرخن  رشرتهدا كه از آسمان به زمين آمده اسرت(. )يوحنا ــ پسر خ

مقيق بود كره برر روي هرر يرك نرام شرش (. بر روي هر نوار ايفود )سر دوشي( سنگي از 2گويند )آيه مي

 فه اسرا يي حك شده بود. يطا

سررا يي بودنرد برر روي سينه بند دوازده سنگ گرانبها را كه نمادي از دوازده طايفره ا 5:20-31

(، وامرظ كرالم آن  Peter Pellپيتر پي )كاهن امظم ما نيز چنين است. (. 10-11كرد )آيات  خود حمي مي

 «  برد. ها و محبت دل او نام قوم خدا را به حضور خدا مي قوت شانه»به زيبايي توصيب كرده است: 

پوشريد. برر  يد آن را زير ايفرود مريرداي ايفود در واق  يك رداي آبي بود كه كاهن با 33:20-31

هراي  طالي خال  و انارهايي آبي، ارزواني و قرمز بودنرد. اينهرا از ميروههاي  روي دامن آن از زنگوله

شود و ما نيز بايد آنهرا را در خرود حمري  گويند و شهادتي كه در كاهن امظم ما ديده مي روحاني سخن مي

 كنيم. 

سپا (. 5:5كردند )الويان  اولين پوششي بود كه به تن مي پيرانهاي كاهنان در واق  35:20-30

پوشرراند  كرار را بررا مرردالت خرود مرري بترردا گناه رار توبررهاپوشريدند. خرردا  هرراي جرالل را بررر روي آن مرري جامره

پوشاند )فيلپيان  هاي جالل مي هنگامي كه خداوند ميسي بازگردد، قوم خود را با جامه(. 31:1قرنتيان 3)

 بايد بر  جالل يافتن مقدم باشد.  (. مدالت31، 31:2

كه بر روي ممامه ر يا كهنه قررار تا  مقدس  تر بگوييم نيمهتنگه افسر مقدس يا ب 21، 21:20

برر روي آن خراتم شرده برود ترا شرايد گنراه  «خداونند مقندس بناد»داشت همچون انگشتري بود كره مبرارت 

 (. 25:35موقوفات را بپوشاند )خرو  

قوم كار را تمام كردند و قسمتهاي گوناگون خيمه را نزد موسي آوردند، هنگامي كه  23:30-02

و موسي قوم را او آنها را برسي كرد تا همه چيز بر طبق مشخصاتي كه خدا داده بود درست شده باشند. 

 بركت داد. 
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 (42ح. بردایي خیمه )باب 

زمران آن (؛ و 3، 1ات خدا فرمان داده برود كره خيمره در روز اول سرال برر پرا شرود )آير 1:01-5 

پا از رسيدن آنها به سينا برود. او همچنرين اسرا يي از مصر و هشت و ماه نيم  خرو  بنيي سال پا از 

 شرح داد كه هر يك از اسباب بايد در كجا قرار گيرند: 

مسررح .. خيمرره، اسررباب آن و ر رريا كهنرره و دسررتورات مربرروط برره  11الرري  0در آيررات  0:01-15

انجرام شرود، تقريبراً ي سرال پرا از خررو  شود. دستورات بايرد در روز اول مراه اول  ميپسران او ت رار 

 (. 15، 11اسرا يي از مصر )آيات  بني

گويرد كره چگونره امطرا  پا موسي مسر ن را برپرا نمرود... ايرن پراراگراف بره مرا مري 15:10-22

او گفتره برود برراي هرر  كننده بزرگ شريعت تمام دستورات را به طرور مفصري همانگونره كره خداونرد بره

 به انجام رسانيد. قسمت و هر اسباب 

گري سپا مبارت كامي كننرده وظيفره بزر. صحن را گرداگرد مس ن بر پا نمودو در آخر موسي 

 دس مو ي كار را به انجام ر انید. : كه موسي به انجام رسانيده بود

نتوانسرت داخري آن شرود. ابر جالل نازل شد و خيمه را پوشرانيد بره طوري ره موسري  20:01-25

آنهرا بايرد تنهرا زمراني كره ابرر در حركرت برود حركرت كررد.  اين ابر بايد قوم را در سفرشران همراهري مري

(. مسرلماً موسري بره 25-20ايستاد آنها نيرز بايرد متوقرب ميددشرند )آيرات  ميدكردند. هنگامي كه ابر باز مي

يب كهانت را به انجام برساند تا زماني كره شايستگي آن را داشت كه وظامنوان مضوي از طايفه الوي 

 (. 5هارون و پسرانش براي اين مسئوليت مهم آماده شوند )الويان 

پا همانگونه كه ديديم خرو  سرگذشت قوم خدا از زمان رهايي از مصرر و برر پرايي خيمره در 

فره مرا ايرن اسرت كوه سينا است. اين كتاب سرشار است تصاوير زيبايي از مسيح و كمال اخالقي او. وظي

 كه مسيح پر جالل را بپرستيم و در پرتوهاي قدوسيت او زيست كنيم. 

 

  


