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خروج:
دیگر کتاب هر از بیش خروج
سخن معجزات از عهدعتیق،
میگوید.نیز،حاویدهفرماناست
وازاینلحاظحائزاهمیتمیباشد.

برای کلمات این - بروید کنید... ترک برخیزید...
کسانیکهاسیرندیامحبوس،کلماتخوشایندیاست.با
اینحال،برخیبادستورحرکتمخالفندومحیطآشنای
میدهند. ترجیح ناشناخته و تازه محیطی به را موجود
آیندهای با فعلی اطمیناِنخاطِر تعویض نیز بهراستی و
از حرکت دستور اگر اما نیست. آسانی کار نامعلوم،
از آیا چیست؟ تکلیف باشد، شده صادر خدا طرف
سلسله حاِل شرح خروج کتاب میکنیم؟ اطاعت آن

دعوتهاییاستکهخداازقومبهعملآورد،وپاسخقومبهایندعوتها.
اززمانیکهیوسفخانوادهاشرابهمصرآورد،چهارصدسالمیگذشت.تعداداین
فرزندانابراهیماکنونبهدومیلیوننفربالغمیشد.اینعبرانیهاازنظرفرعوِنجدید
بنابراینتصمیم افرادیبیگانهبودندوکثرِتتعدادشانتهدیدیبزرگبود. مصر،
گرفتازآنانبهعنوانبردهاستفادهکندتاتوازنقدرترابرهمنزنند.بااینحال،
وقایعبعدینشاندادکهفرعونبااینکاربزرگتریناشتباهرامرتکبشد،چونخدا
بهکمکقومخودشتافتوآنانراازمصررهانید.بهدنبالسلسلهاتفاقاتیعجیب،
پسریعبرانیبهنامموسینخستشاهزادهدربارفرعونگردیدوبعدبهعنوانفراری

درسرزمینیبیابانیآوارهشد.
خدابهطرزیاسرارآمیزدرقالبشعلههایآتِشبوتهایفروزانباموسیمالقاتکرد.
موسیپسازقدریگفتگوباخدا،پذیرفتبهمصربازگرددوقوماوراازبردگی
بالیایی سلسله نزول از پس سرانجام رفت؛ فرعون مصاف به موسی دهد. خالصی
وحشتناکوقولهاییکهفرعونیکروزمیدادوروزبعدزیرپامیگذاشت،قوم
اسرائیلازچنگالاوآزادشدند.آمادهسازیاینهمهمردمکارآسانینبود،اماعاقبت
بهرهبریموسیودرتبعیتازستونهایآتشوابر،ازمصرخارجشدند،ازدریای
سرخگذشتند،وبهبیابانرسیدند.بااینحال،قومباوجوداینکهمدامنشانههایمحبت
وقدرتخدارادرکارمیدیدند،لببهشکایتگشودندورفتهرفتهبرایامیکه
درمصربودندغبطهخوردند.خدابرایشانخوراکوعبادتگاهفراهمنمودوبدین
ترتیبنیازهایجسمانیوروحانیشانرابرآوردهساخت،امادرعینحالنااطاعتی
وبیایمانیشانرانیزبدونمجازاتنگذاشت.خداسپسدرپیمالقاتیشگفتانگیز

باموسی،شریعتخودرادراختیارشاننهادتادرستزندگیکنند.
خداموسیوقوماسرائیلرافراخواند،واکنوننیزمیخواهدمارارهبریکند.آیااو
درحالحاضرشمارانیزمثلموسیبرایکاریخاصآمادهمیکند؟اوباشماخواهد
بود،بنابراینازاواطاعتوپیرویکنید.آیااودرشرفرهانیدنشماازچنگال
دشمنیاوسوسهایخاصاست؟بهاواعتمادکنیدوهرچهمیگوید،انجامدهید.آیا
بهرهنمودهایاخالقیواضحوروشناوگوشفرادادهاید؟کالماورابخوانید،درآن
تعمقنماییدوازآناطاعتکنید.آیااوشمارابهعبادِتحقیقیفرامیخواند؟در
زندگیخود،درخانه،ودرجمعایماندارانحضورخداراحسکنید.کتابخروج
داستانشگفتانگیزرهبریخدااست.اینکتابراباایننیتبخوانیدکهحاضریدبا

عزمیراسخبههرجاکهخدارهبریتانکند،بروید.
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تقسیمبندیکلی:

الفـاسرائیلدرمصر)1:1ـ36:12(
1ـبردگیدرمصر

2ـخداموسیراانتخابمیکند
3ـخداموسیرانزدفرعونمیفرستد

4ـبالیایمختلفبرمصرنازلمیشود
5ـعیدپسح

خداصداینالهوفغانقومشرادرمصرشنید؛امروزنیزگریهوفغان
مارامیشنودوبهفریادمانمیرسد.درستهمانطورکهخداموسی
رابرایکارخودآمادهکرد،امروزنیزبرایپیشبردکارخودرهبران

آمادهمیکند.

بـاسرائیلدربیابان)37:12ـ27:18(
1ـفرارازمصر

2ـرهاییازطریقدریایسرخ
3ـشکایتدربیابان

واقعهنجاتاسرائیلبهدستخدا،درخصوصچگونگینجاتمسیحیان
ازقیدگناهومرگنکاتزیادیبهمامیآموزد.وقایعاینقسمت،
بهزندگیفردمسیحیپسازنجاتشباهتبسیاردارد.مسیحیانهنوز

درزندگیباکشمکشهایفراوانیدستبهگریبانند.
ابراز اوضاع از و بگشاییم شکایت به زبان است ممکن بهراحتی

نارضایتیکنیم.

ج-اسرائیلدرسینا)1:19ـ38:40(
1ـاعطایشریعت

خیمه بنای به مربوط دستورالعملهای 2ـ
عبادت

3ـزیرپاگذاردنشریعت
4ـساختخیمهعبادت

بینخداو است رابطهای نقطهآغاز سینا، اسرائیلدر قوم تجربیات
انسان.بهکمکشریعتخدامیتوانیمگناهراتشخیصدهیموآنرا
برمالسازیم،ودرخصوِصطریقصحیحزندگینیزمعیاریثابتدر

اختیارداشتهباشیم.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

اسرائیلیهابهمدت400سالدربردگیبسربردگی
میبردندوفرعون،پادشاِهمصر،بابیرحمی

تمامبهآنانستممیکرد.

بردهگناهبودننیزدرستمثلبردگیدر
غلوزنجیراست.پسازمدتزمانیمدید
بردگی،آزادشدنازآنکاردشواریاست.
نیاز انسان رهبری به هم کار، این برای
داریموهمبهرهبریوهدایِتخدا.خاطره
بردگیپسازرهاییقومازقیداسارت،به
اسرائیلکمککردتابادیگرانبزرگوارانه

رفتارکند.

ازرهاییـنجات و موسی رهبری تحت را اسرائیل خدا
طریقمعجزاتیعظیم،رهاییداد.عیدپسح
هرسالهیادآورنجاتآنانازبردگیبود.

عیسی میرهاند. گناه بردگی از را ما خدا
با آخر شام واقعه در را پسح عید مسیح
شاگردانشجشنگرفتوسپسبهجایما

مردتاازگناهنجاتماندهد.

خداقوماسرائیلرابهاینطرقازقیدبندگیرهبری
قهرمانانه شجاعت بال، فرستادِن با رهانید:

موسی،معجزهدریایسرخ،ودهفرمان.

اما ندارد، کاری خدا برای معجزه اینکه با
رهبرانیخردمند طریق از را ما او معمواًل
وتالشهایجمعیخودمانرهبریمیکند.
سخناناوبهماحکمتمیدهدتابتوانیمدر
موردزندگیروزمرهخودتصمیمبگیریمو

آنرابهخوبیادارهکنیم.

دهدهفرمان )1 بود: بخش سه شامل خدا شریعت
ازدستورالعملهایی بود فرمان،کهعبارت
زندگی مورد در برگشتناپذیر و قطعی
روحانیواخالقیقوم؛2(قوانینمدنی،که
مردم؛ زندگی اداره نحوه به میشد مربوط
تشریفات و مراسم به مربوط قوانین )3 و
مذهبیکهبهقومنشانمیدادچطورخدارا

بپرستندوخیمهعبادترابنانمایند.

خدابهقوماسرائیلیادمیدادکهتصمیمگیری
ومسؤولیتپذیریتاچهحدمهماست.هر
میکردند، اطاعت شریعت فرامین از گاه
شریعت از اگر و میداد؛ برکت را ایشان
سرپیچیمیکردندیاآنرانادیدهمیگرفتند،
به مختلف بالیای و میکرد مجازاتشان
کشورهای از بسیاری میفرستاد. سراغشان
نظام براساس را خود قوانین دنیا، بزرگ

اخالقیکتابخروجتدوینکردهاند.

خداقوماسرائیلرابنیادنهادتابرایجهانیانقوم
منشأحقیقتونجاتباشد.اوباقومخودبا
محبتاماقاطعانهرفتارمیکرد.قوماسرائیل
نه داشت، سپاهی نه مصر ترک بههنگام
شهرداری و قانون از مدرسهای. و مکتب
میبایست خدا نبود. خبری هم پلیس و
کارهای و جامعه اساسی قوانین مورد در
روزمرهشانبهآنانتعلیممیداد.بنابراینبه
آنهانشاندادچطورعبادتکنندوچگونه

اعیادملیرابرگزارنمایند.

ویژگیهای کلیه از اسرائیل نوبنیاِد قوم
بود. برخوردار امروزی مسیحیان رفتاری
ترتیب و بینظم و بیهدف اغلب نیز ما
هستیم،گاهطغیانمیکنیم،گاهنیزپیروزیم.
شخصیتوکالمخداهنوزهمیگانهسرمشق

مااست.
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1ـسرزمینجوشناینمنطقهبههنگامکوچیعقوبوخانوادهاش
بهمصر،دراختیارایشانقرارگرفت)پیدایش6،5:47(،وتا
400سالمحلزندگیایشانبود.بااینحال،ازمراکزعمده
محلسکونِتمصریانجداماند،زیرادرفرهنگمصریان،
مینگریستند. تحقیر دیده به را چادرنشـینان و چوپـانان
خانوادهیعقوبباگذشتزمانبهقومیبزرگتبدیلشد

.)7:1(
2و3ـفیتومورعمسیسپساز400سال،فرعونیبرتخت
پادشاهینشستکهبراینسلیوسفکمتریناحترامیقائل
نبودوازکثرتتعدادآنانمیترسید.بنابراین،برایآنکه
سرکوبومهارشانکند،آنانرامجبورکردبهعنوانبرده
برایاوکارکنند.اینگونهبودکهدرنتیجهکارومشقِت
آنان،شهرهایفیتومورعمسیسبناشدتامصریانازآنها

بهعنوانانبارغالتوموادخوراکیاستفادهکنند)11:1(.
4ـسرزمینمدیانموسی،شاهزادهمصریکهازنسلعبرانیان
بود،کارفرماییمصریراکشتوبرایحفظجانخود،به
سرزمینمدیانگریخت.درآنجابهچوپانیپرداختوبا
زنیبهنامصفورهازدواجکرد.همدرآنجابودکهخدابهاو
مأموریتدادعبرانیهاراتحترهبریخودازمصرخارج

سازد)15:2ـ31:4(.
5ـبعلصفونبردگیقوماسرائیلنمیبایستادامهمییافت،

چونخداقصدداشتقومشرارهایی
دهد.خداپسازآنکهموسیوهارون
فرعون حضور در تا کرد انتخاب را
مصر سرزمین در باشند، او سخنگوی
داد انجام شگفتآور معجزاتی سلسله
عبرانیها ساختِن رها به را فرعون تا
قوم وقتی )1:5ـ33:12(. سازد وادار
با سرانجامآزادشدند،ثروتمصررا
ترک را سرزمین آن برداشته، خود
اولین از یکی )34:12ـ36(. کردند
بود صفون بعل توقفشان، اماکن
از پس فرعون که جا همان ،)1:14(
تغییرعقیده،عبرانیهاراتعقیبکرد
وآنانرادرمقابلدریایسرخبهدام
انداخت،اماخداآبدریاراشکافتو
قومراازمیانآنعبورداد.آنهنگام
کهسپاهیاِنفرعوندرصددتعقیبشان
و فروگرفت را آنان آمدند،آب بر

همگیغرقشدند)5:14ـ31(.
6ـمارهموسیقومرابهطرفجنوب
رهبریکرد.قومکهمیبایستعرِض
بیابانراباپایپیادهمیپیمودندوتشنگی
مفرطنیزجانشانرابهلبرساندهبود،
رفتهرفتهبهخشمآمدند.درمارهاندک
آبییافتند،اماتلخبود.اماخداآبرا

شیرینساخت)22:15ـ25(.
7ـایلیمعبرانیها)کهاکنوناسرائیلی
خواندهمیشدند(درادامهسفر،بهایلیم
رسیدندکهواحهایبودبادوازدهچشمه

.)27:15(
8ـصحرایسینقومپسازترکایلیم،
عازِمصحرایسینگردیدند.بهتدریجگرسنهشدند؛ازاینرو
خداازآسمانبرایشانمّننازلکردکههرروزهصبحگاهان
برزمینمیباریدوآنرامیپوشاند)13،1:16ـ15(.قومتا

بههنگامورودبهسرزمینموعود،ازاینمّنمیخوردند.
9ـرفیدیمموسیقومرابهرفیدیمرهبریکرد.درآنجاهیچآبی
یافتنشد،اماخدابهطرزیمعجزهآساازدلصخرهبرایشان
آبفراهمکرد)5،1:17و6(.قوماسرائیلدراینجابرایاولین
بارخودراباامتحانجنگمواجهدید:عمالیقیهاحملهکردند
وشکستخوردند)9:17ـ13(.سپسپدرزنموسی،یترون،
رامیبینیمکهدرخصوصتقسیممسؤولیت،رهنمودهاییبجا

ارائهمیدهدوبدینترتیبواردصحنهمیشود)فصل18(.
10ـکوهسیناخداپیشتردرکوهسینابرموسیظاهرشدهبودو
بهاومأموریتدادهبودقوماسرائیلرارهبریکند)2،1:3(.
حالموسیباقومیکهخدارهبریشانرابهاومحولکرده
بود،مجددًابهسویهمینکوهبازمیگشت.قومقریببه
یکسالدرپایکوهسینااردوزدند.دراینمدتخداده
فرمانونیزبرخیاحکامدیگررابهموسیدادتاقومبراساس
آنبهشایستگیزیستکنند.بهعالوه،طرِحاساسیساخت

خیمهرانیزبرآنانآشکارساخت)فصلهای19ـ40(.
خدادرکاِرایجادقومیمقدسبود،قومیکهتنهابرایاو

زیستکنندواوراخدمتنمایند.
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الفـاسرائیلدرمصر)1:1ـ36:12(
یوسفخانوادهاشرابهمصرآوردودرآنجاازآنانحمایتکرد.اماوقتییوسفوفات
یافت،فرزندانیعقوبکهرفتهرفتهبهملتیبزرگتبدیلمیشدند،مجبورگردیدند
بهعنوانبردهبرایمصریهاکارکنند.تااینکهخداموسیراآمادهساختتاقومشرا
ازبردگیدرسرزمیِنمصررهاییدهد.اوبرایکمکبهموسیدهبالبراینسرزمین
نازلکرد.فرعونپسازبالیدهمبهقوماجازهدادمصرراترککنند.شبقبلازاین
خروجعظیم،قومجدیِدخداآیینعیدِپَسحرابهجایآوردند.خدادرستهمانطورکه

قوماسرائیلراازمصررهانید،مارانیزازگناه،مرگوشرارتمیرهاند.

1ـبردگیدرمصر

ایناستنامهایپسرانیعقوبكهباخانوادههایخودهمراهویبه1
مصرمهاجرتكردند:رئوبین،شمعون،الوی،یهودا،یساكار،زبولون،
بنیامین،دان،نفتالی،جادواشیر.5كسانیكهبهمصررفتندهفتادنفربودند.

)یوسفپیشازآنبهمصررفتهبود.(
6سالهاگذشتودراینمدتیوسفوبرادراناووتمامافرادآننسلمردند.
7ولیفرزندانیكهازنسلایشانبدنیاآمدندبسرعتزیادشدندوقومیبزرگ
تشكیلدادندتاآنجاكهسرزمینمصرازایشانپرشد.8سپس،پادشاهیدر
مصررویكارآمدكهیوسفوخدماتاورانادیدهگرفت.9اوبهمردم
گفت:»تعدادبنیاسرائیلدرسرزمینماروزبروززیادترمیشودوممكناست
برایماوضعخطرناكیپیشبیاورند.10بنابراینبیاییدچارهایبیندیشیموگرنه
تعدادشانزیادترخواهدشدودرصورتبروزجنگ،آنهابهدشمنانماملحق

شدهبرضدماخواهندجنگیدوازسرزمینمافرارخواهندكرد.«
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152 خروج1

1:1خانوادهیعقوبزمانیواردمصرشدندکهفراعنه 
این بودند. خود جالِل و شوکت اوج در سرزمین این
خانوادهعبریبهمرورایامبهملتیبزرگتبدیلگشت.
اماچونبیگانهوتازهواردبودند،شیوهزندگیشانآشکارا
بازندگیمصریاندرتضادبود.عبرانیانخدایواحدرا
بسیاری خدایان به مصریها آنکه حال و میپرستیدند،
اعتقادداشتند.عبرانیانسرگردانوبادیهنشینبودند،در
حالیکهمصریهاازفرهنگیغنیوتمدنیکهنبرخوردار
معمار. مصریها و بودند چوپان اغلب عبرانیها بودند.
بودند، ملتشان زنانعبرانیموردبیمهریوکمتوجهی
واال جایگاهی از خود جامعه در مصر زنان آنکه حال
بهرهمندبودند.ازتماماینتفاوتهاکهبگذریم،عبرانیها
کرده جدا مصریها از را خود نیز جغرافیایی لحاظ به

بودند:آناندرسرزمینجوشنزندگیمیکردندکهدر
شمالمراکزعمدهسکونتمصریانواقعبود.

که بود شده زیاد حدی به اسرائیلیها تعداد  10،9:1
فرعونترسیدمباداروزیعلیهاوبسیجشوندومملکتش
رابهخطربیندازند.بنابراینعبرانیانرابهبردگیگرفتتا
همروحیهشانتضعیفگرددوهمازتعدادروزافزونشان
کاستهشود.بردهداریشیوهایقدیمیبودکهتقریبًاتمام
مللبزرِگآنزمانبدانمتوسلمیشدندتاازاینطریق
ملِلمغلوبونیزدیگراسرارا»بهکاروادارند«.اهرام
بزرگمصربهظّنقریببهیقینتوسطهمینبردگان
ساختهشدهاست.اسرائیلنیزگرچهقومیمغلوبنبود،از
نظرمصریانقومیبیفرهنگوکندذهنبشمارمیرفت

وکاًلآنهارابهدیدهتحقیرنگاهمیکردند.



11پسمصریها،قوماسرائیلرابردةخودساختندومأمورانیبرایشانگماشتند
تاباكاراجباری،آنهارازیرفشارقراردهند.اسرائیلیهاشهرهایفیتومو
رعمسیسرابرایفرعونساختندتاازآنهابصورتانباراستفادهكند.12با
وجودفشارروزافزونمصریها،تعداداسرائیلیهاروزبروزافزایشمییافت.
اینامرمصریهارابهوحشتانداخت.13و14بنابراین،آنهارابیشترزیرفشار
قراردادند،بطوریكهقوماسرائیلازعذاببردگیجانشانبهلبرسید،
چونمجبوربودنددربیابانكارهایطاقتفرساانجامدهندوبرایساختن

آنشهرها،خشتوگلتهیهكنند.
15و16و17ازاینگذشته،فرعونبهقابلههایاسرائیلیدستوردادكهپسراناسرائیلیرا
درهنگامتولدبكشند،ولیدخترانرازندهنگهدارند.قابلههاكهنامیكیشفرهو
دیگریفوعهبود،ازخدامیترسیدند؛ازاینرو،دستورفرعونرااطاعتنكردندو
نوزادانپسرراهمزندهنگهداشتند.18پسفرعونایشانرااحضاركردوپرسید:

»چراازدستورمنسرپیچیكردید؟چراپسراناسرائیلیرانكشتید؟«

11:1
خرو11:2؛7:3

11:1
خرو11:2؛7:3

14:1
خرو23:2

14:1
خرو23:2

16:1
اعما19:7

16:1
اعما19:7

خروج1 153

از  بعضی داشت. مختلف انواع مصر در بردگی  11:1
کار ِگلی گودالهایی در ساعتها بودند مجبور بردهها
کنند،درحالیکهبرخیدیگرنجارانیماهروزرگران
وصنعتگرانیقابلبودند.تمامیبردههاصرفنظراز
مهارتیادرجهومنصبشان،مجبوربودندزیرنظرمأموران
یاکارفرمایانیظالموقسیالقلبکارکنند.عنواِنمأمور
دراینجابهمعنایکسیاستکه»دررأِسمشّقاتاست«
یا»ظالمانه«وبهناحقفرمانمیدهد.وظیفهایشاناین
بودکهتاسرحدامکانازبردههاکاربکشند.تخصصاین

افراد،سیهروزکردنزندگیبردگانبود.
عبرانی بردههای که میخوانیم کتابمقدس در  11:1
شهرهایفیتومورعمسیسراساختندتاازآنهابهعنوان
انباراستفادهشود.شواهدوقرائنباستانیحاکیازاین
استکهایندوشهربهسال1290ق.مساختهشدند.اما
اکثرصاحبنظرانُمِصرانهتأکیددارندکهعبرانیانمصر
رادرسال1446ق.مترککردند.بنابراینچطورممکن
استاینشهرهارا150سالپسازترکمصرساخته
باشند؟دراینبارهدونظریهوجوددارد:)1(واقعهخروج
درحقیقتحوالیساِل1290ق.ماتفاقافتاد.ایننظریهرا
»نظریهخروجدیرتر«مینامند.)2(آنرعمسیسکهبه
ساِل1290ق.مفرعونبود،ایندوشهررانساخت،بلکه
صرفًااسامیشانراتغییرداد.درآنزمانمعمولبودکه
حاکماِنمصرپسازقدریبازسازیومرمتیکشهر،
افتخاربنایآنرابهخودنسبتمیدادندوبدینترتیب
نشانیازبنیانگذارانقبلیبرجاینمیماند.مراجعهکنید

بهتوضیحاِتمربوطبه18،17:13.

12:1مصریهاکوشیدندبابهبردگیگرفتِنعبرانیانو
اِعمالفشاربرآنان،اینقومرابالکلتضعیفکنند.اما
برعکس،تعدادعبرانیانروزبهروزبیشترشدوقویتر
باما یا گشتند.وقتیباریبردوشمانسنگینیمیکند
شکست کنیم احساس است ممکن میشود، بدرفتاری
در بارها این که باشیم داشته بهیاد باید اما خوردهایم.
واقعمیتواندمارانیرومندترسازدوخصوصیاتیرادر
بهمصافآینده بهتر باعثمیشود ماتقویتکندکه
برویم.اگرمشکلیدرکارنباشد،ازپیروزینیزخبری
نیست.بنابراینخدارابهخاطرایامسختزندگیشکر
کنید،چونحتیبدترینشرایطنیزدرنهایتمیتوانداز

ماافرادبهتریبسازد.
میکردند کمک زنان به عبرانی قابلههای  15:1ـ17
فرزندانشانرابهدنیاآورند،وتازمانبهبوِدحاِلمادر،از
قابلهها به فرعون بنابراینوقتی مراقبتمیکردند. نوزاد
دستوردادنوزادانپسرعبرانیهارابکشند،افرادنامناسبیرا
برایاجرایفرمانشانتخابکرد.قابلههااکثرًاازدوستان،
همسایگان،یاخویشاونداِنزنآبستنبودند.اینزنانبا
سرپیچیازدستورفرعونوبهخطرانداختِنجانخود،نشان

دادندتاچهحددرراهخدامحبتودلیریدارند.
17:1ـ21قابلههادستورفرعونرانادیدهگرفتندوبااین
کارجاننوزادانعبرانیرانجاتدادند.ایمانشانبهخدا
اینشهامترابهآنهادادتابرایآنچهمیدانستنددرست
اشکالی اینمورد مقاماتدر از نااطاعتی بایستند. است
نداشت.خداازماانتظارنداردازفرمانصاحبانقدرتکه
میخواهندازخداوکالماوسرپیچیکنیم،اطاعتنماییم.



19آنهاجوابدادند:»ایپادشاه،زناناسرائیلیمثلزنانمصریضعیفنیستند؛
آنهاپیشازرسیدنقابلهوضعحملمیكنند.«

20و21خدابراینقابلههالطفنموده،خانهوخانوادةایشانرابركتداد،زیراآنها

ترسخدارادردلداشتند.بهاینترتیبتعدادبنیاسرائیلروزبروززیادتر
میشدتابصورتقومبزرگیدرآمدند.22پسفرعونباردیگربهملتخود
چنیندستورداد:»ازاینپسهرنوزادپسراسرائیلیرادررودنیلبیندازید؛اما

دخترانرازندهنگهدارید.«

2ـخداموسیراانتخابمیکند
تولدموسی

درآنزمانمردیازقبیلةالوی،بایكیازدخترانقبیلهخودازدواج2
كرد.ثمرةاینازدواجیکپسربسیارزیبابود.مادرشاوراتامدت
سهماهازدیدمردمپنهانكرد.3امااینپردهپوشینمیتوانستبیشازآنادامه
یابد.پس،ازنیسبدیساختوآنراقیراندودكردتاآبداخلسبدنشود.
سپس،پسرشرادرآنگذاشتوآنرادرمیاننیزارهایرودنیلرهاساخت.

4ولیخواهرآنكودکازدورمراقببودتاببیندچهبرسراومیآید.
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154 خروج2،1

بودند  نمونهکسانیکهحاضر از است پر کتابمقدس
بهخاطراطاعتازخداویانجاتدادِنجاندیگران،از
جانخودبگذرند.استرومردخای)استر2:3؛13:4ـ16(
ازجمله )دانیال16:3ـ18( عبدنغو میشکو وشدرک،

کسانیهستندکهشجاعانهدرراهحقایستادند.
ممکناستتمامییکملتدچارفساداخالقیشود)نظیر
مواردیچونتبعیِضنژادی،بردهداری،وشکنجهزندانیان(،
بنابرایندرستنیستهمیشهازرأیاکثریتیاخطمشی
بهمادستورمیدهند صاحباِنقدرتپیرویکنیم.وقتی
کاریخالفکالمخداانجامدهیم،بایدقاطعانهبایستیمو

اعالمنماییمکهازخدااطاعتمیکنیم،نهازانسان.
دروغ بهخاطر را عبرانی قابلههای خدا آیا  19:1ـ21
داد برکت را آنان خدا داد؟ برکت فرعون به گفتن
اطفال اینسببکهجان به بلکه بهخاطردروغشان، نه
بیگناهرانجاتدادند.البتهاینبدانمعنانیستکهدروغ
به قابلهها اما بود. فرعون به پاسِخممکن بهترین لزومًا
علتزیرپانگذاشتِنقانونبرتِرخداکهقتلعاِموحشیانه

اطفالبیگناهرامنعمیساخت،برکتیافتند.
2،1:2کودکنورسیدهدراینداستانخوِدموسیاست،هر
چندهنوزازاونامینیست.پدرومادرموسیعمرامویوکابد

نامداشتند؛اسمبرادرشهارونبودونامخواهرشمریم.
5،4،3:2مادرموسیمیدانستکهازبینبردنفرزند،

فرمان کردِن بیاعتبار از اما نابخشودنی. است گناهی
جدیِدفرعوننیزعاجزبود.چارهکارتنهااینبودکه
طفلراپنهانکرده،درسبدیکوچککهازنیساخته
شدهبودقراردهدودررودخانهرهاکند.خداایناقدام
اماشجاعانهمادرموسیرابهکاربردوکاری کوچک
کردموسیکهعبرانیوبرگزیدهاوبود،درنهایتسر
ازخانهفرعوندرآورد.آیاگاهاحساسنمیکنیدکه
شرارتوبدیازهرسواحاطهتانکرده،اماازشماکار
که اقدامی مواقع، گونه این در نیست؟ ساخته چندانی
ناچیزوکماهمیتجلوهکند، نظرشما به ممکناست
با میخواهد خدا که است چیزی همان درست اغلب
استفادهازآنشرایطراتغییردهد.بنابراینوقتیبابدی
روبهرومیشوید،درپیراههایمقابلهباآنباشید.آنگاه
بهخدااعتمادکنیدتاازهرعملتان،ولوکوچکوناچیز،

درجهتپیکارباشرارتاستفادهنماید.
3:2اینسبدکوچکبافتهشدهازنیرازنیماهرساخته
بود.مصریانقایقهایخودراازهمیننیهامیساختندو
پسازقیراندودکردن،بهآبمیانداختند.ایننیهاکه
اغلبنیبوریانامیدهمیشد،درمناطِقباتالقیامتدادرود
بلندیشانگاهبهشانزدهپامیرسید. نیلیافتمیشدو
بنابراینسبدکوچکیکهدرمیانایننیزارهاپنهانمیشد،
همدرمعرضهوانبودوهمبهاینآسانیهادیدهنمیشد.



5درهمینهنگامدخترفرعونبرایآبتنیبهكناررودخانهآمد.دوكنیز
اوهمدراطرافرودخانهبهگشتپرداختند.دخترفرعونناگهانچشمش
بگیرد. ازآب را تاآنسبد فرستاد را ازكنیزان یكی افتاد؛پس سبد به
6هنگامیكهسرپوشسبدرابرداشتچشمشبهكودكیگریانافتادودلشبه

حالاوسوختوگفت:»اینبچهبایدمتعلقبهعبرانیهاباشد.«
7همانوقتخواهركودکنزددخترفرعونرفتوپرسید:»آیامیخواهید

برومویكیاززنانشیردهعبرانیرابیاورمتابهاینكودکشیردهد؟«
8دخترفرعونگفت:»برو!«آندختربهخانهشتافتومادرشراآورد.9دختر
فرعونبهآنزنگفت:»اینكودکرابهخانهاتببرواوراشیربدهوبرای
منبزرگشكن،ومنبرایاینكاربهتومزدمیدهم.«پسآنزن،كودک
خودرابهخانهبردوبهشیردادنوپرورشاوپرداخت.10وقتیكودکبزرگتر
شد،مادرشاوراپیشدخترفرعونبرد.دخترفرعونكودکرابهفرزندیقبول

كردواوراموسی)یعنی»ازآبگرفتهشده«(نامید.

فرارموسی
11سالهاگذشتوموسیبزرگشد.روزیاوبهدیدنقومخودیعنیعبرانیها
رفت.هنگامیكهچشمبركارهایسختعبرانیهادوختهبود،یکمصریرا
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دیدگاه  دو مورد این در بود؟ که فرعون دختر  5:2
بنام زنی میگویند برخی )1( دارد. وجود معروف
بیرون رودخانه از را موسی که بود َهتپشپسوت
بود. زمان آن فرعوِن دوم، توتموس کشید.شوهرش
شود، فرزند صاحب نمیتوانست هتشپسوت ظاهرًا
شد پسری دیگرصاحب زنی از توتموس رو این از
کهتاجوتختپادشاهیبهاومیرسید.هتشپسوت
زیرا کرد، تلقی خدایان« جانب از »هدیهای را موسی
حالازخودپسریداشتکهوارثقانونیتاجوتخت
پادشاهیشود.)2(بسیاریمعتقدندشاهزادهخانمیکه
موساینوزادرانجاتداد،دختررعمسیسدوم،فرعوِن
بیرحموستمکاریبودکهبعدهابردههایعبرانیرابه

خاکسیاهنشاند.
8،7:2مریم،خواهرطفل،دیدکهدخترفرعونموسیرا
پیداکردهاست.بنابراینفورًاقدمپیشگذاشتوگفت
دایهایرامیشناسدکهمیتواندازطفلمراقبتکند.این
دایهدرواقعکسیجزمادرخودطفلنبود.کتابمقدس
دراینموردچیزینمیگویدکهآیامریممیترسیدبه
شاهزادهخانممصرینزدیکشودیانه.نیزنمیدانیمکه
آیاشاهزادهمصرینسبتبهایندخترعبرانیمظنونشد
یاخیر.بههرحالمریمنزداورفتوشاهزادهمصری

نیزمریمومادرشرابهخدمتگماشت.بدینترتیب
طرزی به اغلب پیوستند. هم به دوباره خانواده اعضای
غیرمنتظرهبهفرصتهاییاستثناییبرمیخوریم.نگذارید
ترسازآنچهممکناستپیشآید،باعثشودفرصتی
طالییراازدستبدهید.هوشیارومترصدباشیدوببینید
آنها از و میسازد، فراهم برایتان فرصتهایی چه خدا

نهایِتاستفادهرابکنید.
فرزندش به دوباره موسی مادر ترتیب بدین  9:2
استفاده او شجاعانه اما کوچک عمل از خدا پیوست!
برای برآن فائقآیدکهچیرگی برشرایطی تا کرد
انسانتقریبًاغیرممکنبود.خدابرایآنکهنقشهاشرا
درزندگیماتحققبخشد،چیززیادیازمانمیخواهد.
اگربخواهیمتنهابهمشکالتانسانیخودتوجهداشته
باشیم،بهزودیازپامیافتیمزیراشرایطاغلبازدید
و خدا به نگاهمان اگر اما است. عالجناپذیر انسان
قدرتاوباشد،متوجهراهچارهمیشویم.ممکناست
و کنید احساس زندگی »نیزاِر« در را خود هماکنون
راهگریزیمقابلخودنبینید.درستآناستکهدر
عوضبهخداتوکلکنیدتاشماراازمشکالتبرهاند.
خدابرایآنکهکارخودرادرشماآغازکند،ازشما

تنهاهمینرامیخواهد.



دیدكهیكیازعبرانیهارامیزند.12آنگاهبهاطرافخودنگاهكردوچون
كسیراندید،مردمصریراكشتوجسدشرازیرشنهاپنهاننمود.

13روزبعد،بازموسیبهدیدنهمنژادانشرفت.اینباردونفرعبرانیرادیدكه
باهمگالویزشدهاند.جلورفتوبهمردیكهدیگریرامیزد،گفت:»چرا

برادرخودرامیزنی؟«
14آنمردگفت:»توكههستیكهبرماداوریمیكنی؟آیامیخواهیمراهم
بكشی،همانطوركهآنمصریراكشتی؟«وقتیموسیفهمیدكهكشتهشدن

آنمصریبدستاوبرمالشده،ترسید.
15هنگامیكهخبركشتهشدنآنمصریبهگوشفرعونرسید،دستوردادموسی
رابگیرندوبكشند.اماموسیبهسرزمینمدیانفراركرد.روزیدرآنجاسرچاهی
نشستهبود.16هفتدختریترون،كاهنمدیانآمدندتاازچاه،آببكشندو
آبشخورهاراپركنندتاگلةپدرشانراسیرابنمایند.17ولیچوپانان،دختران
یترونراازسرچاهكنارزدندتاگلههایخودراسیرابكنند.اماموسیجلو
رفتوچوپانانراعقبراندوبهدخترانكمکكردتاگوسفندانشانراآب

دهند.
18هنگامیكهدخترانبهخانهبازگشتند،پدرشانپرسید:»چطورشدكهامروز

اینقدرزودبرگشتید؟«
19گفتند:»یکمردمصریبهماكمکكردوچوپانانراكنارزدوبرایمان

ازچاهآبكشیدوگلهراسیرابكرد.«
20پدرشانپرسید:»آنمردحاالكجاست؟چرااوراباخودنیاوردید؟برویدو

اورادعوتكنیدتاباماغذابخورد.«
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فرارموسیبه 
سرزمینمدیان

ازکشتن موسیپس
به مصری فردی
مدیــان سرزمــین
با آنجا در گریخت.
کرد ازدواج صفوره
مشغول چوپانی به و

شد.

مصری،خواست آن ازکشتن پیش موسی  12:2ـ14
مطمئنشودکهکسیاورانمیبیند.اماازقضایکیاو
رادید؛بنابراینموسیناگزیرازکشورگریخت.مانیز
گاهیاوقاتبهاشتباهفکرمیکنیماگرکسیمارانبیند
یامچمانرانگیرد،ازمجازاتدرامانخواهیمبود.اما
دیریازودخطایمانگریبانماراخواهدگرفت،درست
همانطورکهگریبانموسیراگرفت.وحتیاگردر
ایندنیاگرفتارنشویم،بازبایدروزیبهخاطراعمالمان

درحضورخدابایستیموبهاوحسابپسدهیم.
ازپِسآن اینآسانی به 17:2موسیچطورتوانست
چوپانانبرآید؟اوبهعنوانشاهزادهایمصری،بهخوبی
درسپاهمصرکهازمجربترینارتشهایآنروزگاربود،
تعلیمدیدهبود.بنابراینحتیگروهکثیریازچوپاناننیز
نمیتوانستحریِففنونجنگیپیشرفتهاینجنگجوی

آبدیدهباشد.
دریایسرخ

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه

مصــر

سـامره

اورشلیم

وشن
ج

سـینا

کوهسینا
مدیــان



21موسیدعوتاوراقبولكردوازآنپسدرخانةآنهاماند.یَترونهمدختر
خودصفورهرابهعقدموسیدرآورد.22صفورهبرایموسیپسریزاییدوموسی
كهدرآندیارغریببود،بههمینمناسبتاوراجرشون)یعنی»غریب«(

نامید.
23و24سالهاگذشتوپادشاهمصرمرد.امابنیاسرائیلهمچناندربردگیبسر
میبردندوازظلمیكهبهآنانمیشد،مینالیدندوازخداكمکمیخواستند.
خدانالةایشانراشنیدوعهدخودرابااجدادشانیعنیابراهیمواسحاقو
یعقوببهیادآورد.25پسخداازرویلطفبرایشاننظركردوتصمیم

گرفتآنهاراازاسارتوبردگینجاتدهد.

بوتهفروزان

روزیهنگامیكهموسیمشغولچرانیدنگلةپدرزنخودیَترون،3
حوریب، كوه بهطرف بیابان، آنسوی به را گله بود، مدیان كاهن
معروفبهكوهخداراند.2ناگهانفرشتةخداوندچونشعلةآتشازمیانبوتهای
براوظاهرشد.موسیدیدكهبوتهشعلهوراست،ولینمیسوزد.3باخودگفت:

»عجیباست!چرابوتهنمیسوزد؟«پسنزدیکرفتتاعلتشرابفهمد.
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22:2موسیبرایفرارازمجازاتقتلآنمردمصری،به 
سرزمیِنمدیانگریختودرسرزمینیبیگانه،ازخانهو
خانوادهاشدورافتاد.پسازاینواقعه،سالهاطولکشید
بااین تاسرانجامموسیبرایخدمتبهخداآمادهشد.
توکلکرد بهخدا پادشاه، از ترسیدن بهجای او حال،
)عبرانیان27:11(.مانیزاغلبوقتیکاراشتباهیانجام
میدهیم،احساسمیکنیمهمهماراترککردهاند،واز
دیگرانونیزازخانهوکاشانهخوددورافتادهایمویکهو
تنهاهستیم.بااینحال،باوجوداینگونهاحساساتترسو
انزوا،نبایدتسلیمشویم.موسیتسلیمنشد.اوبرایرهایی،
بهخداتوکلکرد،هرچندگذشتهاشتاریکبودوآینده

تیرهوتارمینمود.
23:2ـ25نجاتخداهمیشهدرهمانلحظهایکهخواهان
آنیم،فرانمیرسد.خداوعدهدادهبودکهبردههایعبرانیرا
ازمصررهاییخواهدداد)پیدایش16:15؛4،3:46(.بااینکه
قوممدتزمانیمدیدبرایعملیشدناینوعدهانتظارکشیده
بودند،اماخداآنهاراتنهازمانینجاتدادکهمیدانستزمان
مناسبفرارسیدهاست.خدامیداندبهترینزماِنانجامهر
کارکداماست.بنابراینوقتیاحساسمیکنیددرمشکالت
فراموشتانکرده،بهخاطرداشتهباشیدکهاوبرنامهزمانی

مشخصیداردکهانسانراتواندرکآننیست.
مصری شاهزادهای مقام در موسی میان بهراستی  1:3
چوپانی به روزگار مدیان سرزمین در که موسایی و

میگذراند،چهتفاوِتفاحشیبود!وقتیشاهزادهبودهمه
بههر زیرا انجاممیدادند، برایش رادیگران کارهایش
حال،پسرمعروفملکهایمصریبود.اماحالبهعنوان
انجامدهد. چوپانمجبوربودهمهکارهایشراخودش
شغلیداشتکهبهاوآموختهبودندازآنمنزجرباشد
)پیدایش32:43؛32:46ـ34(،وفردیغریبوناشناس
بود.اینوضعبهراستیچقدربرایموسیتحقیرآمیزبود!
اماخداداشتموسیرابرایرهبریآمادهمیکرد.موسی
ازطریقچوپانیوچادرنشینی،باشیوهزندگیمردمیکه
بنابودرهبریشانکندونیزبانحوهزندگیدربیابانآشنا
میشد.اوخودمتوجهاینامرنبود،اماخداداشتآمادهاش

میکردتااسرائیلراازچنگالفرعونآزادسازد.
2:3خداازجاییغیرهمنتظرهباموسیسخنگفت:از
میانبوتهایمشتعل.وقتیموسیبااینمنظرهمواجهشد،
نزدیکرفتتاببیندعلتچیست.خداوقتیمیخواهد
درزندگیماعملکنداغلببهطرقیغیرمنتظرهوارد
عملمیشود.بنابرایندرپییافتنعلتباشید.خداخواه
ازخودمردماستفادهکند،خواهازتفکریاتجربیاتشان،
هموارهبرایاعمالعجیبوغافلگیرکنندهاوآمادهباشید.
شایدخداهدایتیخاصبرایتاندارد،امااینهدایتتنها
زمانیآشکارمیشودکهبرایشنیدنصدایاوازمیاِن

»بوتهایمشتعل«آمادگیداشتهباشید.
4،3:3موسیخدارادربوتهایمشتعل»دید«وبااو



4وقتیخداونددیدكهموسیبهبوتهنزدیکمیشود،ازمیانبوتهنداداد:
»موسی!موسی!«

موسیجوابداد:»بلی!«
5خدافرمود:»بیشازایننزدیکنشو!كفشهایتراازپایدرآور،زیرا

تو اجداد خدای 6من است. مقدسی زمین ایستادهای، آن در كه مكانی
ابراهیم،اسحاقویعقوبهستم.«موسیرویخودراپوشاند،چونترسید

بهخدانگاهكند.
7خداوندفرمود:»منرنجومصیبتبندگانخودرادرمصردیدمونالهشانرا

برایرهاییازبردگیشنیدم.8حال،آمدهامتاآنهاراازچنگمصریهاآزاد
كنموایشانراازمصربیرونآورده،بهسرزمینپهناوروحاصلخیزیكه
كنعانی، قبایل اینک كه سرزمینی ببرم، است جاری عسل و شیر آن در
حیّتی،اموری،فرّزی،حّویویبوسیدرآنزندگیمیكنند.9آری،نالههای
بنیاسرائیلبهگوشمنرسیدهاستوظلمیكهمصریهابهایشانمیكنند،
ازنظرمنپنهاننیست.10حال،تورانزدفرعونمیفرستمتاقوممراازمصر

بیرونآوری.«
11موسیگفت:»خدایا،منكیستمكهنزدفرعونبروموبنیاسرائیلراازمصر

بیرونآورم؟«
12خدافرمود:»منباتوخواهمبودووقتیبنیاسرائیلراازمصربیرونآوردی،
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صحبتکرد.بسیاریازشخصیتهایکتابمقدسخدا 
رابهشکلیملموسومرئی)امانهالزامًابهصورتانسان(
مشاهدهکردهاند.ابراهیمتنوریپردودومشعلیفروزان
گرفت کشتی انسانی با یعقوب 17:15(؛ )پیدایش دید
)پیدایش24:32ـ29(؛وقوماسرائیلنیزپسازآزادیاز
مصر،بهدنبالستونیازابروآتشکهمظهرحضوِرخدا
بودحرکتکردند.تجلیاتیاینچنینرابیشتردردوران
عهدعتیقشاهدیم.خداخودرااینگونهظاهرمیساختتا
قومجدیدشراتشویقودلگرمسازدوثابتکندآنچه

میگویدمعتبروقابلاعتماداست.
6،5:3خدابهموسیدستوردادکفشهایشرادرآورد
چوندرمکانیمقدسایستادهبود.موسیاطاعتکرد
وصورتشرانیزپوشاند.موسیکفشهایشرادرآورد
تابرعظمتوجاللخداوناشایستگیخودشدرمقابل
اوصحهبگذارد.درستاستکهخدادوستمااست،
امااوخدایقادرمطلقنیزهست.اگربابیاحترامیو
میدهیم نشان برویم، او حضور به ناشایست بهطرزی
نیستیموخداراحرمتنمینهیم.آیاوقتی کهصادق
برایعبادتبهحضورخدامیروید،رفتارتانسبکو

تؤامبابیاحترامیاست،یاچناناستکهگوییمهماِن
بهحضورش ازشمادعوتکرده پادشاهیهستیدکه
و رفتار در است الزم اوقات بعضی شوید؟ شرفیاب
حضور به رفتن درخور تا کنیم تجدیدنظر حرکاتمان

خداییمقدسباشد.
10:3ـ12موسیعذروبهانهآوردچوناحساسمیکرد
برایکاریکهخداازاوخواسته،بهاندازهکافیصالحیت
ندارد.طبیعینیزبود،چونبهتنهاییصالحیتاینکار
رانداشت.اماخداازموسینمیخواستقوماسرائیلرا
دستتنهاازمصرنجاتدهد.اوبدینمنظورامکانات
مختلفیدراختیارموسیگذاشتتاویرادرانجاماین
مأموریتیاریدهد)امکاناتوعطایاییچونخودخدا،
میخواهد ما از اغلب خدا معجزات(. عطای و هارون
کاریانجامدهیمکهبهظاهربیشازحدمشکلاست،اما
هرگزانتظارنداردآنرابهتنهاییانجامدهیم.اوامکانات
خودرادراختیارمانمیگذارد،درستهمانطورکهدر
اختیارموسیگذاشت.بنابرایننبایدخودرامانندموسی
درپِسناتوانیهایمانپنهانکنیم،بلکهبایدورایخود
نگریسته،بهامکاناتعظیمموجودنگاهیبیندازیم.تنها



درهمینكوهمراعبادتخواهیدكرد.ایننشانهایخواهدبودكهمنتورا
فرستادهام.«

13موسیعرضكرد:»اگرپیشبنیاسرائیلبروموبهایشانبگویمكهخدای
اجدادشان،مرابراینجاتایشانفرستادهاست،وآنهاازمنبپرسند:»ناماو

چیست؟«بهآنهاچهجوابدهم؟«
14خدافرمود:»هستمآنكههستم!بهایشانبگو»هستم«مرانزدشمافرستاده

ابراهیم، اجدادشما،خدای یعنیخدای ایشانبگو:خداوند به 15بلی، است.
اسحاقویعقوبمراپیششمافرستادهاست.ایننامجاودانةمناستوتمام

نسلهامرابهایننامخواهندشناخت.«
16سپس،خدابهموسیدستورداد:»برووتمامرهبراناسرائیلراجمعكنوبه
ایشانبگو:خداوند،خدایاجدادشماابراهیم،اسحاقویعقوببرمنظاهر
شدوفرمودكهرفتاریراكهدرمصرباشمامیشود،دیدهاستوبهیاری
شماآمدهاست.17اووعدهفرمودهاستكهشماراازسختیهاییكهدرمصر
میكشید،آزادكندوبهسرزمینیببردكهدرآنشیروعسلجاریاست،
سرزمینیكهاینکكنعانیها،حیتیها،اموریها،فرزیها،حویهاویبوسیها

درآنزندگیمیكنند.
18»آنگاهبزرگاناسرائیلسخنتوراخواهندپذیرفت.توهمراهآنانبحضور
پادشاهمصربرووبهاوبگو:»خداوند،خدایعبرانیها،برماظاهرشدهو
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دراینصورتاستکهخدامیتواندماراآنطورکه 
بایدوشایدبهکاربََرد.

13:3ـ15مصریهاخدایانمتعددیداشتندکههریک
رااسموعنوانیبود.بههمینجهتموسیازخداناماو
راپرسیدتاعبرانیاندقیقًابدانندچهکسیاورانزدایشان
فرستادهاست.خدانامخودرامنهستمعنوانکرد،نامی
کهبیانگرقدرتجاودانوشخصیتتغییرناپذیراواست.
دردنیاییکهارزشها،قوانینومعیارهایاخالقیمدامدر
به تغییرناپذیر پناهخدایی در است،میتوانیم تغییر حال
ثباتوامنیتدستیابیم.خداییکهبهموسیظاهرشد،
همانخداییاستکهامروزنیزمیتوانددرماساکنشود.
عبرانیان8:13میگویدخدا»دیروز،امروزوتاابداآلباد«
هماناست.ازآنجاییکهاوذاتًاقابلاعتماداست،میتوانیم
بهجایآنکهبکوشیماوراباعقلوفهمانسانیخودبشناسیم،

صرفًابراوتوکلکنیموازوجودشلذتبریم.
14:3یهوهیعنیمنهستم.خدابابهکاربردنایناسم،
درواقعبهموسییادآورمیشدکهچهوعدههاییبهابراهیم
)پیدایش1:12ـ3؛15؛17(،اسحاق)پیدایش2:26ـ5(و
یعقوب)پیدایش13:28ـ15(دادهاست.بعدهاکهموسی
گذاشت میان در قوم بزرگان با را خدا وعدههای این

که وعدهای به قوم میکرد کاری واقع در )29:4ـ31(،
تقریبًا500سالپیشبهآنهادادهشدهبودببالد،وبدین

ترتیبغرورملیرادردلهایشانزندهمیکرد.
بوته در را آنچه داد دستور موسی به خدا  16:3ـ18
ما، خدای بگوید. مردم به است شنیده و دیده فروزان
وقتی میگوید. سخن و میکند عمل که است خدایی
از یکی بگوییم، سخن دیگران با او درباره میخواهیم
بگوییم برایشان که است این راهها متقاعدکنندهترین
بامقدسین اینخداچهکارهایعجیبیکردهوچطور
خودسخنگفتهاست.بنابرایناگرمیخواهیددرمورد
اودر ازآنچه آنان با برایدیگرانتوضیحدهید، خدا
زندگیشمایازندگیشخصیتهایکتابمقدسکرده

سخنبگویید.
17:3سرزمینیکه»شیروعسلدرآنجاریاست«،
و زیبایی بازگوکننده که شاعرانه است تصویری

حاصلخیزیسرزمینموعوداست.
18:3ـ20بزرگاناسرائیلپیغامخداراپذیرفتند،امارهبران
مصرآنراردکردند.خداپیشازآنکهدوطرفحتی
پیغامیبشنوند،نیکمیدانستواکنِشهریکچگونه
خواهدبود.اینامرصرفًاتبّحردرروانشناسینیست؛خدا



دستوردادهاستكهبهفاصلةسهروزراه،بهصحرابرویمودرآنجابرای
خداوند،خدایخودقربانیكنیم.«

19»ولیمنمیدانمكهپادشاهمصراجازهنخواهددادكهبروید،مگراینكهزیر
فشارقراربگیرد.20پسمنباقدرتومعجزاتخود،مصررابهزانودرمیآورم،
تافرعونناچارشودشمارارهاكند.21همچنینكاریمیكنمكهمصریها
برایشمااحترامقایلشوند،بطوریكهوقتیآنسرزمینراترکمیگویید،
تهیدستنخواهیدرفت.22هرزناسرائیلیازهمسایهوازبانویخودلباسو
جواهراتخواهدخواستوباآنپسرانودخترانخودرازینتخواهدداد.

بهاینترتیبشمامصریانراغارتخواهیدنمود.«

موسیکمکمیطلبد

نپذیرندوسخنان4 مرا بنیاسرائیل بهخداگفت:»اگر آنگاهموسی
مراباورنكنندوبگویند:»چگونهبدانیمكهخداوندبرتوظاهرشده

است؟«منبهآنانچهجوابدهم؟«
2خداوندازموسیپرسید:»دردستتچهداری؟«

جوابداد:»عصا.«
3خداوندفرمود:»آنرارویزمینبینداز!«وقتیموسیعصارابرزمینانداخت،

ناگهانعصابهماریتبدیلشدوموسیازآنفراركرد!4خداوندفرمود:
»دستترادرازكنودمشرابگیر!«موسیدستخودرادرازكردودم

مارراگرفتوماردوبارهبهعصاتبدیلشد!
5آنگاهخداوندفرمود:»اینكاررابكنتاسخنانتوراباوركنندوبدانندكه
خداوند،خدایاجدادشانابراهیم،اسحاقویعقوببرتوظاهرشدهاست.«
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ازآیندهخبردارد.بنابراینهرفردایماندارمیتواندآیندهاش 
رابهخدابسپارد،زیرااوازآیندهخبردارد.

او بود. آینده از نگرانیاش بهخاطر موسی ترس  1:4
نگرانآنبودکهمردمچهواکنشینشانخواهندداد.ما
اغلببیجهتبهپیشبینیوقایعآیندهمیپردازیموبعد
نگرانوهراسانمیشویمکهاگربرفرضفالنمشکل
پیشآید،تکلیفچیست.وحالآنکهخداهیچگاهازما
نمیخواهدبهجاییبرویمکهخودپیشاپیشراهرامهیا
نساختهباشد.بنابراینهرجاکهخداهدایتتانکردبروید
ومطمئنباشیداودروقتمناسببهشمادلیری،اعتماد

بهنفس،ودیگرامکاناتالزمراخواهدبخشید.
طول به بود چوبدستی معمواًل چوپانی عصای  2:4ـ4
یکتادومتر،ویکسِرآنقدریخمیدهبود.چوپانان
ازآنبرایراهرفتن،هدایتگوسفندان،کشتنمارو

بسیاریازکارهایدیگراستفادهمیکردند.معالوصف،
خودعصایکچوبدستیسادهبیشنبود،اماخداازهمین
عصایسادهچوپانیکهموسیبهدستداشتاستفاده
بیاموزد.تقدیرخداگاهاین او به کردتادرسمهمی
استکهازچیزهایمعمولیبرایمقاصدیخارقالعاده
چیزهای چه شما زندگی در کند. استفاده نامعمول و
دارد؟صدایتان،خودکار،چکش،جارو معمولیوجود
یاآلتیموسیقی؟تصوراینکهتنهامهارتهاییخاصو
به باید اما است، آسانی کار میآید کاِرخدا به ویژه
خدااجازهدهیدازامورمعمولیوبهظاهرپیشپاافتاده
حتی موسی کند. استفاده نیز روزمرهتان زندگی
چوپانیاش ساده عصای که نمیکرد هم را تصورش
وقتیبهعنوانچوبخدابهکاررود،چهقدرِتعظیمی

خواهدداشت.



6سپسخداوندفرمود:»دستتراداخلردایتببر!«موسیدستشراداخل
ردایشبردوهمینكهآنرابیرونآورد،دیدكهدستشبراثرجذاممثل
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6:4جذامیکیازهولناکترینامراضآنزمانبود.هیچ
درمانینداشتوفردبیمارپیشازمرگ،فوقالعادهزجر
میکشید.اماموسیدریافتهبودکهخدامیتواندهرمشکلیرا

سببشودویاآنرابرطرفسازد.میدیدکهتمامیقدرت
بهراستیدردستخدااستوخدانیزبهاومأموریتدادهتابا
استفادهازاینقدرت،عبرانیهاراازاسارِتمصرآزادسازد.

کسانیچونیترونوملکصادقکههرچندعبرانینبودند،اماخدایحقیقیرامیپرستیدند،نقش
مهمیدرعهدعتیقایفاکردند.اینگونهافرادتعهدخدارانسبتبهکِلدنیابهمایادآورمیشوند.
درستاستکهخداتنهایکملترابرگزیدتاازطریقآنعملکند،امامحبتوعالقهاوتمام

مللدنیاراشاملمیشود!
پیشینهمذهبییترونبهجایآنکهاوراازایمانبهخدابازدارد،باعثشدبرایایمانداشتنو
توکلداشتنبهخدابهترآمادهشود.یترونوقتیدیدوشنیدکهخدابرایاسرائیلیهاچهکارهای
عظیمیکرده،اوراباتماموجودپرستشکرد.بااینحال،میتوانیمحدسبزنیمکهاودرمدت
40سالیکهپدرزنموسیبود،بهوضوحدستخدارادرزندگیدامادشدرکاردیدهبودو
مالحظهکردهبودکهچطورخداازاورهبریالیقساختهاست.احتمااًلآندوباهمرابطهای
نزدیکوصمیمانهداشتند،زیراموسیرامیبینیمکهنصیحتاورابیدرنگمیپذیرد.هردواز
شناختیکدیگرسودبردند.یترونازطریقموسیباخدامالقاتکردوموسینیزازمهماننوازی

وحکمتیترونسودجستودختراورابههمسریگرفت.
بهکار اینهدیه اما بهخدااست. ایمان بدهد، بهدیگری بزرگترینهدیهایکهکسیمیتواند
نمیآیدآنهنگامکهطرزنگرِشفردایماندارچنینباشد:»منقادرمبزرگترینهدیهرابهتو
بدهمدرحالیکهتوچیزینداریکهدرمقابلبهمنبدهی.«دوستانواقعیبههممیدهندواز
هممیستانند.اهمیِتهدیهارتباطباخدا،ازارزشمندیآنچهدیگریدرمقابلبهمامیدهدچیزی
نمیکاهد.بلکهبرعکس،متوجهمیشویمکهوقتییکنفرراباخداآشنامیکنیم،برمیزانآگاهی

خودمانازشناخِتخدانیزافزودهمیشود.
آیاشناختتانازخداصرفًاملغمهایاستازمشتیاطالعاتپیشپاافتاده،یااینکهواقعًابااورابطهای
زندهوپویادارید؟تنهاازطریقداشتنرابطهایزندهباخدااستکهمیتوانیدشوروشوقیراکه
درسپردِنافسارزندگیتانبهخدانهفتهاست،بهدیگراننیزمنتقلکنید.آیابهمرحلهایرسیدهاید
کهبتوانیدهمصدابایترونبگویید:»اکنونمیدانمکهخداوندبزرگترازهمهخدایاناست،زیرا

اوقومخدارا...نجاتدادهاست«)خروج11:18(؟
نقاطقوتوموفقیتها:

درمقامپدرزنموسی،یگانهخدایحقیقیراشناخت *
بهطرزیواقعگرایانهگرهازمشکالتمیگشودوتواناییاشدرامرسازماندهیفوقالعادهبود *

درسهاییاززندگیاو:
نظارتوسازماندهی،کاریگروهیاست *

نقشهخداهمهملتهاراشاملمیشود *
آمارحیاتی:

محلزندگی:سرزمینمدیانوصحرایسینا *
شغل:چوپان،کاهن *

خویشاوندان:دختر:صفوره.داماد:موسی،پسر:حوباب *
آیهکلیدی:

»اکنونمیدانمکهخداوندبزرگترازهمهخدایاناست،زیرااوقومخودراازدستمصریانمتکبر
وبیرحمنجاتدادهاست«)خروج11:18(.

ماجراییتروندرخروج15:2ـ2:3؛1:18ـ27نقلشدهاست.ازاودرداوران16:1؛11:4هم
نامبردهشدهاست.
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برفسفیدشدهاست.7اوگفت:»حاالدستترادوبارهداخلردایتببر!«
وقتیموسیباردیگردستشراداخلردایشبردوآنرابیرونآورد،دید

كهدستشدوبارهصحیحوسالماست.
8آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»اگرچنانچهمردممعجزةاولراباورنكردند،
دومیراباورخواهندكرد.9امااگرپسازایندومعجزهبازسخنانتوراقبول
نكردند،آنگاهازآبرودنیلبردارورویخشكیبریز.آببهخونتبدیل

خواهدشد!«
10موسیگفت:»خداوندا،منهرگزسخنورخوبینبودهام،نهدرسابقونه

اكنونكهبامنسخنگفتهای،بلكهلكنتزباندارم.«
11خداوندفرمود:»كیستكهزبانبهانساندادهاست؟گنگوكروبینا

ونابیناراچهكسیآفریدهاست؟آیانهمنكهخداوندهستم؟12بنابراین،
بروومنبهتوقدرتبیانخواهمدادوهرآنچهبایدبگوییبهتوخواهم

آموخت.«
13اماموسیگفت:»خداوندا،تمنامیكنمكسدیگریرابجایمنبفرست.«

14پسخداوندبرموسیخشمگینشدوفرمود:»برادرتهارونسخنورخوبی
استواكنونمیآیدتاتوراببیندوازدیدنتخوشحالخواهدشد.15آنچهرا
كهبایدبیانكنیبههارونبگوتاازطرفتوبگوید.منبههردوشماقدرت
بیانخواهمبخشیدوبهشماخواهمگفتكهچهبایدكرد.16اودربرابرمردم
سخنگویتوخواهدبودوتوبرایاوچونخداخواهیبودوهرچهراكهبه
اوبگوییبیانخواهدكرد.17اینعصارانیزهمراهخودببرتاباآنمعجزاتیرا

كهبهتونشاندادمظاهرسازی.«
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این  خواست خدا از التماسکنان موسی  10:4ـ12
مأموریتراازدوِشاوبردارد.آخراوسخنورخوبی
نبودواحتمااًل،همخودشرابیآبرومیساختوهمخدا
را.اماخدابادیددیگریبهناتوانیموسیمینگریست.
موسیتنهابهاندکیکمکاحتیاجداشت،وچهکسی
بهترازخودخدامیتوانستاوراکمککندتاآنچه
بر شدن متمرکز دهد. انجام و بگوید است درست را
ضعفهاکارآسانیاست،امااگرخدامیخواهدکاری
کمک ما به آن انجام در هم خودش دهیم، انجام را
خواهدکرد.واگراینکاربهنوعیبهنقطهضعفهایمان
مربوطباشد،میتوانیممطمئنباشیمکهاوهرجاالزم
باشدکلمات،قوت،دلیریوتواناییالزمرابهماخواهد

داد.
14:4باالخرهخدااجازهدادهارونبهجایموسیصحبت
کند.احساِسعجزوناتوانیموسیبهحدیبودکهحتی

باورنمیکردخدابتواندبهاوکمککند.موسیبارهاو
بارهاناگزیرشدباایناحساسعدمکفایتدستوپنجه
دشوار بهغایت موقعیتهایی با وقتی بنابراین کند. نرم

مواجهمیشویم،بایداجازهدهیمخداکمکمانکند.
بهدست محکم را چوپانیاش عصای موسی  17:4ـ20
گرفتوعازممصرشدتابابزرگترینچالشزندگیاش
روبهروشود.اینعصابهاواطمینانمیدادکهقدرتو
حضورخدابااواست.بعضیازمردموقتیدربالتکلیفی
قرارمیگیرندونمیدانندچهکنند،بهچیزینیازدارند
تابهآنانثباتواطمیناندوبارهببخشد.خدانیزبرای
آنکهازخاللامتحاناتبزرگزندگیسربلندبیرونآییم
واطمینانخودراازدستندهیم،وعدههاییازکالمشو
نمونههاییازقهرمانانبزرگایمانپیشرویماگذاشته
چیزها این به محکم میتواند مسیحی فرد هر و است،

چنگبزند.



موسیوهارونبهمصرمیروند
18موسینزدپدرزنخودیترونبازگشتوبهاوگفت:»میخواهمبهمصربروم

وببینمبستگانمزندهاندیانه.«
یترونگفت:»بروبسالمت.«

19پیشازآنكهموسیسرزمینمدیانراترکكند،خداوندبهاوگفت:»بهمصر
برو،چونكسانیكهمیخواستندتورابكشند،دیگرزندهنیستند.«

20پس،موسی»عصایخدا«رادردستگرفتوزنوفرزندانخودرابرداشت
وآنانرابراالغسواركرده،بهمصربازگشت.

21خداوندبهاوفرمود:»وقتیبهمصررسیدی،نزدفرعونبروومعجزاتیراكهبه

تونشاندادهامدرحضوراوظاهركن؛ولیمنقلبفرعونراسختمیسازمتا
بنیاسرائیلرارهانكند.22بهاوبگوكهخداوندمیفرماید:»اسرائیل،پسرارشد
مناست؛23بنابراین،بهتودستورمیدهمبگذاریاوازمصرخارجشودومرا

عبادتكند.اگرسرپیچیكنی،پسرارشدتوراخواهمكشت.««
24پسموسیوخانوادهاشبسویمصررهسپارشدند.دربینراهوقتیاستراحت
میكردند،خداوندبراوظاهرشدواورابهمرگتهدیدكرد.25و26پسصفوره
یکسنگتیزگرفتوپسرشراختنهكردوپوستاضافیراجلوپایموسی
انداختوگفت:»بسببختنهنكردنپسرتنزدیکبودخودترابهكشتن

دهی.«بنابراین،خداازكشتنموسیچشمپوشید.
27آنگاهخداوندبههارونفرمودتابهپیشوازبرادرشموسیبهصحرابرود.پس
هارونبسویكوهحوریبكهبه»كوهخدا«معروفاست،روانهشد.وقتی
آندوبهمرسیدند،یكدیگررابوسیدند.28سپس،موسیبرایهارونتعریف
كردكهخداوندبهاوچهدستوراتیداده،وچهمعجزاتیبایددرحضورپادشاه

مصرانجامدهد.
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24:4خداموسیرابهمرگتهدیدکردزیراپسرش 
راختنهنکردهبود.چراموسیچنیننکردهبود؟بهیاد
داشتهباشیدکهموسینیمیازعمرشرادرقصرفرعون،
ونیمدیگررادرصحرایمدیانسپریکردهبود.بنابراین
ممکناستچندانبااحکامخداآشنانبوده،بهویژهآنکه
تمامآنچهخدابهموجبعهدوپیمانشبااسرائیلازاین
از400 بیش مدت به ،)17 )پیدایش داشت انتظار قوم
سالچندانبهدرستیاجرانشدهبود.بهعالوه،بسیاریاز
صاحبنظرانمعتقدندکهزنموسیبهخاطرپیشینهاش،

مخالفختنهبود.
اماموسینمیتوانستبهطورمؤثردرنقشرهانندهقوم
خداانجاموظیفهکندمگرآنکهنخستشروطعهدخدارا
بهجابیاورد،وختنهیکیازاینشروطبود.قبلازآنکه

موسیوخانوادهاشقدمیبردارند،میبایستفرامینخدا
راتماموکمالبهجامیآوردند.

مطابقاحکامعهدعتیق،اگرکسیپسرشراختنهنمیکرد،
همخودشوهمخانوادهاشازبرکاتخدامحروممیگشتند.
موسیبهزودیدریافتکهنااطاعتیازخداحتیازدرافتادن

بافرعونمصرنیزخطرناکتراست.
26،25:4چراصفورهپسرموسیراختنهکرد؟بسیاری
ازصاحبنظرانبراینعقیدهاندکهاحتمااًلصفورهمانع
شدهبودموسیپسرشراختنهکندچونبهعنوانفردی
نمیدانست.حال بهضرورتختنهچیزی راجع مدیانی
را آن میبایست نیز خود بود، شده کار این مانع که
بهجاآورد.نیزاحتمالداردکهموسیدرنتیجهبیاطاعتی
بیمارشدهباشدوبنابراینصفورهناگزیربراینجاتجان



29سپسموسیوهارونبهمصربازگشتندوتمامبزرگانبنیاسرائیلراجمع
ایشان برای بود، فرموده موسی به خداوند كه را چه هر 30هارون كردند.
تعریفكردوموسینیزمعجزاترابهآنهانشانداد.31آنگاهقوماسرائیل
باوركردندكهآنهافرستادگانخداهستند،وهنگامیكهشنیدندخداوندبه
مصیبتهایایشانتوجهفرمودهومیخواهدآنهارانجاتدهد،روبهزمین

نهادهخداراعبادتكردند.

3ـخداموسیرانزدفرعونمیفرستد

پسازدیداربابزرگانقوم،موسیوهاروننزدفرعونرفتندوبهاو5
گفتند:»ماازجانبخداوند،خدایاسرائیلپیامیبرایتوآوردهایم.

اومیفرماید:»قوممرارهاكنتابهصحرابروندومراعبادتكنند.««
2فرعونگفت:»خداوندكیستكهمنبهحرفهایشگوشبدهموبنیاسرائیل

راآزادكنم؟منخداوندرانمیشناسموبنیاسرائیلرانیزآزادنمیكنم.«
3موسیوهارونگفتند:»خدایعبرانیهامارامالقاتكردهوبهمافرموده
برای آنجا در و برویم بهصحرا راه روز سه مسافت پیمودن با كه است
خداوند،خدایخودقربانیكنیموگرنهاومارابوسیلهبیمارییاجنگ

خواهدكشت.«

خشتبدونکاه
كارشان از را بنیاسرائیل »چرا گفت: هارون و موسی به مصر 4و5پادشاه
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شوهروپسرش،ختنهراخودانجامدادهاست.اینکار 
طبعًاباِبطبعاونبودوبههمینخاطراستکهسختاز

موسیانتقادمیکند.

باز مصر به موسی
میگردد

سینا کوه بر خدا
حوریب کوه )که
نامیدهمیشد(در هم
بوتهایکهبهگونهای
مشتعل اسرارآمیز
ظاهر موسی بر بود،
در هارون بعد شد.
موسی با کوه همین
دیدارکردوبهاتفاق
قریببه۳۵۰کیلومتر
پیمودندتابهسرزمین

مصررسیدند.

2،1:5فرعونباخدایانزیادیآشنابود؛سرزمینمصر
پربودازانواعواقسامخدایان.امانامیهوهبرایشتازگی
داشت.فرعونپیشخودگفتاگراینیهوهخدایهمین
عبرانیهاییاستکهبرایاوبردگیمیکنند،نمیتواند
چندانقدرتمندباشد.بههمینجهتدرابتدابرایشمهم
نبودکهپیغامموسیازجانبیهوههستیانه،چونهنوز

نشانهایازقدرتاینخداراندیدهبود.
نکرد توجهی هارون و موسی سخن به فرعون  3:5
چوننهخدارامیشناخت،نهاحترامیبرایشقائلبود.
ممکناستکسانیکهخدارانمیشناسندبهکالماویا
کسانیکهازطرفاوپیغامدارندگوشفراندهند.اما
مانیزبایدمانندموسیوهارونسماجتبهخرجدهیم.
ایمانتانرا وقتیمیبینیددیگرانشماراردمیکنندو
مردودمیشمارند،متعجبومأیوسنشوید.کماکانبا
آنهاراجعبهخداصحبتکنیدومطمئنباشیدکهخود
نرم را قلبسختشان و میکند باز را مردم اذهان خدا

میسازد.
که طور همان را خود پیغام هارون و موسی  4:5ـ9 دریایسرخ

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه

مصــر

سـامره

اورشلیم

وشن
ج

کوهسینا

مدیــان

فیتوم



بهدنبالكارخودبروید!حالكهتعدادتانزیادشدهاست، بازمیدارید؟
میخواهیددستازكاربكشید؟«

6درآنروزفرعونبهناظرانوسركارگرانمصریخودچنیندستورداد:
7و8»ازاینپسبهاسرائیلیهابرایتهیةخشت،كاهندهید؛آنهاخودشانباید
كاهجمعكنندوتعدادخشتهانیزنبایدكمترشود.پیداستبهاندازةكافیكار
ندارندوگرنهفكررفتنوقربانیكردنبهسرشاننمیزد.9چنانازآنهاكار

بكشیدكهفرصتیبرایگوشدادنبهحرفهایبیهودهنداشتهباشند.«
10پسناظرانوسركارگرانبهقوماسرائیلگفتند:»بهفرمانفرعونازاین
پسبهشمابرایتهیهخشت،كاهدادهنخواهدشد.11خودتانبرویدوازهر
جاكهمیخواهیدكاهجمعكنیدوازآنخشتبسازید.مقدارخشتهانیز
نبایدازگذشتهكمترباشد.«12پس،بنیاسرائیلدرسراسرمصرپراكندهشدند
تاكاهجمعكنند.13دراینمیان،ناظرانمصرینیزبرآنهافشارمیآورندتا
بههماناندازةسابقخشتتولیدكنند14وسركارگراناسرائیلیرامیزدندو

میگفتند:»چراكارتانرامثلگذشتهانجامنمیدهید؟«
15سركارگراناسرائیلینزدفرعونرفتندوشكایتكرده،گفتند:»چراباما
اینچنینرفتارمیشود؟16ناظرانبهماكاهنمیدهندوانتظاردارندبهاندازة
گذشتهخشتتولیدكنیم!آنهابیسببمارامیزنند،درحالیكهماتقصیری

نداریم،بلكهخودشانمقصرند.«
17فرعونگفت:»شمابهاندازةكافیكارنداریدوگرنهنمیگفتید:»اجازه
بازگردید، كارتان سر به 18حال كنیم.« قربانی خداوند برای و برویم بده
همانطوركهدستوردادهامكاهبهشمادادهنخواهدشدوبهاندازةگذشتهباید

خشتتحویلبدهید.«
19سركارگراناسرائیلیهنگامیكهسخنانفرعونراشنیدند،فهمیدنددروضع
بدیگرفتارشدهاند.20وقتیآنهاازقصرفرعونبیرونمیآمدند،بهموسیو
هارونكهبیرونقصرمنتظرایستادهبودند،برخوردند.21پسبهایشانگفتند:
»خداونددادماراازشمابگیردكههمةماراازنظرفرعونودرباریانشانداختید

وبهانهایبهدستایشاندادیدتامارابكشند.«
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نتیجه  اما بهعرضفرعونرساندند. بود، امرکرده خدا
غمانگیزپیغامشاناینبودکهفرعونعبرانیانراواداشت
راند.گاه آنانستم بر سختترکارکنندودوچندان
نتیجهاطاعتازخدا،مشّقتوسختیاست.آیاباوجود
اینکهازخداپیرویمیکنید،کماکاندررنجوعذابید،
یاحتیمیبینیدرنجوعذابتانبیشترهمشدهاست؟اگر
چنیناست،فکرنکنیدکهخدادیگردوستتانندارد.شاید

رنجوعذابتانبهاینخاطراستکهمیخواهیددردنیایی
شریر،نیکیکنید.

8،7:5اضافهکردنکاهبهِگلموجباستحکامودوام
در فرعون خود را نیاز مورد کاِه میشد. خشت بیشتر
وا را آنان فرعون حال اما میگذاشت، بردهها اختیار
داشتکههمکاهموردنیازراخودشانتهیهکنند،هم

میزانتولیدخشتراافزایشدهند.



22پس،موسینزدخداوندآمدوگفت:»خداوندا،چراقومخودراباسختیها
مواجهمیكنی؟آیابرایهمینمرافرستادی؟23ازوقتیكهپیغامتورابه

فرعونرساندهام،براینقومظلممیكندوتوهمبهدادایشاننمیرسی.«

بیتوجهیعبرانیهابهسخنانموسی

خداوندبهموسیفرمود:»اكنونخواهیدیدكهبافرعونچهمیكنم!6
مناوراچناندرفشارمیگذارمكهنهفقطقوممرارهاكند،بلكه

ایشانرابزورازمصربیرونبراند.
2و3»منهمانخداوندیهستمكهبرابراهیم،اسحاقویعقوببهنامخدایقادر
مطلقظاهرشدم،ولیخودرابانامخداوندبهآناننشناساندم.4منباآنهاعهد
بستمكهسرزمینكنعانراكهدرآنجاغریببودند،بهایشانببخشم.5مننالههای
بنیاسرائیلراكهدرمصراسیروبَردهاند،شنیدموعهدخودرابهیادآوردم.
6پسبرووبهبنیاسرائیلبگوكهمنخداوندهستموباقدرتعظیمخودمعجزات
بزرگیظاهرخواهمكردتاآنهاراازاسارتوبردگیرهاییبخشم.7آنهارا
قومخودخواهمساختوخدایایشانخواهمبودوآنهاخواهنددانستكهمن
خداوند،خدایایشانهستمكهآنهاراازدستمصریاننجاتدادم.8منكه
خداوندهستم،ایشانرابهسرزمینیخواهمبردكهوعدةآنرابهاجدادشانابراهیم

واسحاقویعقوبدادموآنسرزمینرابهملكیتایشانخواهمداد.«
9موسیآنچهراكهخدافرمودهبود،تمامًابرایقوماسرائیلبازگفت،ولی
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23،22:5فرعونمیزانکارعبرانیهاراچندبرابرکرده 
بودوعرصهرابرآنانتنگترساختهبود.موسیبهخدا
اعتراضکردکهچرابهجایرهانیدنقوم،مصائبشانرا
با و بهسرعت میخواست موسی است. ساخته دوچندان
کمترینمشکلبهنتیجهبرسد.وحالآنکهحتیوقتیدست
خدادرکاراست،بازممکناسترنجوعذاب،موانعو
سختیهاهرآنبهسراغمانآید.دریعقوب2:1ـ4میخوانیم
کهوقتیمشکالتسّدراهمانمیشود،بایدخوشحالباشیم.
زیرامشکالتبهطرقزیرشخصیتمارامیسازندوصبر
وتحملمانرازیادمیکنند:)1(ازمشکالتمیآموزیمکه
بایدبهخداتوکلکنیمتاآنچهرابهتریناستبرایماانجام
دهد؛)2(درهروضعیتیهستیم،ببینیمچطورمیتوانیماز
وضعیتموجودبرایجاللخدااستفادهکنیم؛)3(بهیاد
داشتهباشـیمکهخداماراتنهانخواهدگذاشت؛و)4(به

نقشهخدابرایزندگیمانچشمداشتهباشیم.
کوچک و ساده راهحلهایی کوچک، مشکالت  6:6
بزرگروبهرومیشویم، بامشکالت وقتی اما میطلبد.
خدافرصتمییابدقدرتعظیمشراآشکارسازد.وقتی

خدادیدکهمشکالتعبرانیهاروزبهروزبدترمیشود،
تصمیمگرفتمداخلهکرده،ازطریققدرتعظیمخود
وانجاممعجزاتیبزرگقومرانجاتدهد.مشکالتشما
به دست بزرگ مشکالتی با اگر است؟ بزرگ چقدر
او از بهخدا، باتوکل تا دارید گریبانید،فرصتیعالی

پاسخهاییبزرگبخواهید.
6:6ـ8وعدههایخدادراینآیاتزمانیبهطورتمامو
کمالتحققیافتکهعبرانیهامصرراترککردند.او
آنانراازبردگینجاتداد،خدایایشانشد،وآنانرا
بهعنوانقومخودپذیرفت.سپسآنانرابهسرزمینیکه
وعدهاشرادادهبود،هدایتکرد.عبرانیهاباآزادیاز
قیدبردگی،پیشاپیشتصویریازنجاتهمهمانیزارائه
میدادند.خداباآزادساختِنماازگناه،نجاتمانمیدهد،
مامیشود.وآنگاه،همچنانکه رامیپذیردوخدای ما
تازه زندگی یک سوی به را ما میکنیم، پیروی او از

رهنمونمیشود.
9:6ـ12موسیپیغامخدارادرشرایطیبهگوشمردم
رساندکهقومچنانمأیوسونومیدبودندکهنمیتوانستند



اعتنا او بهسخنان بود، بهلبرسیده بسببسختیكارجانشان ایشانكه
نكردند.

10آنگاهخداوندبهموسیفرمود:11»باردیگرنزدفرعونبرووبهاوبگوكه
بایدقوماسرائیلرارهاكندتاازاینسرزمینبروند.«

اعتنا گفتههایم به اسرائیل قوم »وقتی گفت: خداوند درجواب 12موسی
نمیكنند،چطورانتظارداشتهباشمكهپادشاهمصربهسخنانمگوشدهد؟من

سخنورخوبینیستم.«
13خداوندبهموسیوهارونامرفرمودكهپیشبنیاسرائیلوپادشاهمصر

بروندوبنیاسرائیلراازمصربیرونآورند.

شجرهنامهموسیوهارون
14رئوبین،پسرارشدیعقوبچهارپسرداشتبهنامهایحنوک،فلو،حصرون
وكرمی.ازهریکازاینافراد،طایفهایبوجودآمد.15شمعونششپسر
داشتبهنامهاییموئیل،یامین،اوحد،یاكین،صوحروشائول.)مادرشائول

كنعانیبود.(ازهریکازاینافرادنیزطایفهایبوجودآمد.
قهات از:جرشون، بودند عبارت بترتیبسن كه داشت پسر سه 16الوی

17جرشوندوپسر ومراری.)الویصدوسیوهفتسالعمركرد.(
داشتبهنامهایلبنیوشمعی.ازهریکازاینافرادخاندانیبوجودآمد.
18قهاتچهارپسرداشتبهنامهایعمرام،یصهار،حبرونوعزیئیل.)قهات
صدوسیوسهسالعمركرد.(19مراریدوپسرداشتبهنامهایمحلی
وموشی.همهكسانیكهدرباالبترتیبسننامشانآوردهشد،طایفههای

الویراتشكیلمیدهند.
20عمرامباعمةخودیوكابدازدواجكردوصاحبدوپسرشدبهنامهای
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بهسخناناوگوشفرادهند.عبرانیهادیگرنمیخواستند 
راجعبهخداووعدههایشچیزیبشنوند،چونآخرین
باریکهبهحرفموسیگوشدادند،جزکاربیشترو
گاهی بود. نشده عایدشان چیزی عظیمتر رنجی و درد
اوقاتبهدنبالپیامیواضحازطرفخدا،ظاهرًاتامدتها
تغییریدروضعیتمانپدیدنمیآید.درطولاینمدت،
موانعظاهریممکناستباعثشودمردمدیگرنخواهند
با رهبری مسؤولیت اگر اما بشنوند. دربارهخداچیزی
شمااست،تسلیمنشوید.مانندموسیهمچنانپیغامخدا
به که است رهبرخوبکسی کنید. اعالم مردم به را
جایآنکهتنهابهنتایجودستاوردهایمحسوسبیندیشد،

بتواندورایموانعوشکستهایموقتیبنگرد.
10:6ـ12تصورشرابکنیدکهچقدربایدبرایموسی

سختبودهباشدکهبخواهدپیغامخدارابهگوشفرعون
آن کردن باور در خودش قوِم که حالی در برساند،
مشکلداشت.عاقبتعبرانیهامطمئنشدندکهموسی
تا موسی که نیست تردیدی اما است. فرستاده خدا را
این با است. میکرده تنهایی احساس فوقالعاده مدتی
حال،موسیازخدااطاعتکردوایناطاعتاوبهراستی
امکان میبینید وقتی بنابراین داشت! مهمی تأثیر چه
داشته بهخاطر نیست، زیاد درکاریچندان موفقیتتان
باشیدکهوقتیوظیفهمحولشدهآساناستوهمهاز
آنحمایتمیکنند،اطاعتازخداکارچنداندشواری
وظائِف با مواجهه در میتوانند کسانی تنها اما نیست.
ایمانشان در که کنند اطاعت خدا از ناممکن بهظاهر

پایدارند.



هارونوموسی.)عمرامصدوسیوهفتسالعمركرد.(21یصهارسهپسر
داشتبهنامهایقورح،نافجوزكری.22عزیئیلسهپسرداشتبهنامهای

میشائیل،ایلصافانوستری.
الیشابعدخترعمینادابوخواهرنحشونازدواجكرد.فرزندان با 23هارون
هارونعبارتبودنداز:ناداب،ابیهو،العازاروایتامار.24قورحسهپسرداشت
بهنامهایاسیر،القانهوابیاساف.اینافرادسرانخاندانهایطایفهقورحهستند.
25العازارپسرهارونبایكیازدخترانفوتیئیلازدواجكردوصاحبپسری

بهنامفینحاسشد.
اینهابودندسرانخاندانهاوطایفههایالوی.

26و27هارونوموسیكهنامهایشاندرباالذكرشد،همانهارونوموسیهستند
كهخداوندبهایشانفرمودتاتمامبنیاسرائیلراازمصربیرونببرندوایشان

نزدفرعونرفتندتاازاوبخواهندقوماسرائیلرارهاكند.
28و29وقتیخداونددرسرزمینمصرباموسیسخنگفت،بهاوفرمود:»من

خداوندهستم.پیغاممرابهفرعونبرسان.«
30اماموسیبهخداوندگفت:»منسخنورخوبینیستم؛چگونهانتظارداشته

باشمپادشاهمصربهسخنانمگوشدهد؟«

عصایموسیبهشکلماردرمیآید

خداوندبهموسیفرمود:»توفرستادةمننزدفرعونهستیوبرادرت7
هارونسخنگویتوست.2هرچهبهتومیگویمبههارونبگوتاآن
رابهفرعونبازگویدوازاوبخواهدتاقوماسرائیلرارهاكند.3ولیبدانكه
منقلبفرعونراسختمیسازم،بطوریكهباوجودمعجزاتزیادیكهدر
مصرظاهرمیكنم،4اوبازبهسخنانتانگوشنخواهدداد.امامنباضربهای
مهلکمصررابهزانودرخواهمآوردوقومخودبنیاسرائیلراازمصربیرون
خواهمآورد.5وقتیقدرتخودرابهمصریهانشاندادموبنیاسرائیلرااز

مصربیرونآوردم،آنگاهمصریهاخواهندفهمیدكهمنخداوندهستم.«
6پسموسیوهارونآنچهراكهخداوندفرمودهبود،انجامدادند.7زمانیكه
آنهاپیشپادشاهمصررفتند،موسیهشتادسالداشتوبرادرشهارونهشتاد

وسهسال.
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1:7خداموسیرافرستادهخودنامید.فرستاده،نمایندهکشور 
متفاوت دیدگاهی معرِف اغلب و است دیگر مردمی یا
میباشد.هریکازمافرستادهخداییمومأموریتداریمبه
مردمدنیانشاندهیمکهمسیحیانبادیگرانفرقدارندوطور
دیگریزندگیمیکنند.شناختوآگاهیاکثرمردمدنیا

دربارهخدامحدودبههمانچیزهاییاستکهدرزندگی
قومخدامیبینند.فکرمیکنیدتصورآنانازخداییکهشما
معرفآنیدچیست؟توجهبهایننکتهکهدیگراندرمورد
شماچهنظریدارند،عالمتخوبیاستبرایاینکهبفهمید

تاچهحددرنمایاندنخدابهدیگرانموفقبودهاید.



8خداوندبهموسیوهارونفرمود:9»اینبارپادشاهمصرازشمامعجزهای

خواهدخواست،پسهارونعصایخودرادرحضورفرعونبهزمیناندازد
وعصا،مارخواهدشد.«

10موسیوهارونبازپیشفرعونرفتندوهمانطوركهخداوندفرمودهبود،
هارونعصایخودراپیشپادشاهودرباریاناوبرزمینانداختوعصامار
شد.11امافرعونحكیمانوجادوگرانمصریرااحضاركردوآنهانیزبه
كمکافسونهایخودهمینعملراانجامدادند.12آنهاعصاهایخودرابه
زمینانداختندوعصاهایشانبهمارتبدیلشد!امامارهارون،همةمارهای
جادوگرانرابلعید.13باوجوداینمعجزه،دلپادشاهمصرهمچنانسختماند
وهمانطوركهخداوندفرمودهبود،بهسخنانموسیوهاروناعتنایینكرد.

4ـبالیایمختلفبرمصرنازلمیشود
تبدیلآبرودخانهبهخون

14خداوندبهموسیفرمود:»دلفرعونهمچنانسختاستوهنوزهمحاضر

نیستقوممرارهاكند.15فرداصبحعصاییراكهبهمارتبدیلشدهبودبه
دستبگیروكناررودخانهبروودرآنجامنتظرفرعونباش.16آنوقتبه
اوبگو:خداوند،خدایعبرانیهامرانزدتوفرستادهاستكهبگویمقوممرا
رهاكنیتابهصحرابروندواوراعبادتكنند.تابحالازدستورخدااطاعت
نكردهای،17ولیاكنونكاریمیكندكهبدانیاوخداونداست.منبهدستور
او،باضربةعصایخود،آبرودنیلراتبدیلبهخونمیكنم.18تمامماهیها
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11:7اینحکیمانوجادوگرانچطورتوانستندمعجزات 
موسیراتکرارکنند؟بعضیازکارهایاعجابانگیزشان
درواقعتردستیوچشمبندیبود.امابرخینیزاحتمااًل
باقدرتشیطاندستبهاینگونهاعمالمیزدند،زیرا
پرستشخدایانمتعلقبهعالمارواحپلیدجزئیازآداب
مذهبیشانبود.جالباینجااستکهجادوگرانهربار
کهیکیازبالیایموسیراتکرارمیکردند،تنهاوضع
رابدترمیساختند.درصورتیکهاگربهراستیمانندخدا
بر اینکه نه رادفعکنند، بال بودند،میبایست قدرتمند

وخامتآنبیفزایند.
تبدیل مار به معجزهکردوعصایهارون خدا 12:7
شد.اماجادوگرانفرعوننیزباتردستییاسحروجادو
موفقشدندعینهمینکارراانجامدهند.درستاست
کهمعجزاتبهماکمکمیکندایمانبیاوریم،امااتکای
میتواند شیطان است. خطرناکی کار معجزه به ِصرف
بعضیازکارهایخداراتقلیدکندوازاینطریقمردم
راگمراهسازد.فرعونبهجایآنکهبهپیغامخداتوجه

کند،فکروذهنشیکسرهمعطوفمعجزاتبود.بنابراین
بایداجازهدهیمایمانمانبرکالمخدااستوارباشدتادچار
باشد، ازطرفخدا چنینخطایینشویم.اگرمعجزهای
هرگزبرپیامیکهباتعالیمکالمخدادرتضاداستُمهر

تأییدنمیزند.
را نیل رودخانه آب شگفتانگیز بهطرزی خدا  17:7
بهخونتبدیلکردتافرعونبفهمداوکیست.آیاگاه
آرزونمیکنیدکهخدابهشماعالئمیمعجزهآسانشان
دهدتابتوانیدازوجوداوخاطرجمعشوید؟خدامعجزه
زندگیجاویدراکهازطریقایمانبهاومیسرمیگردد
آن به هرگز فرعون که چیزی است، بخشیده شما به
دستنیافت.اینمعجزهایاستآرامکهگرچهدرزمان
و خارقالعاده همانقدر نمیآید، چشم به چندان حاضر
اگر خون. به آب تبدیل معجزه که است اعجابانگیز
صرفًادرپیعالئمیعجیبوخارقالعادهباشیم،ممکن
استمعجزاتظریفترونهانیتریراکهخداهرروزه

درزندگیمانانجاممیدهدازیادببریم.



خواهندمردوآبخواهدگندید،بطوریكهدیگرنتوانیدازآبرودخانه
جرعهایبنوشید.

19»سپسبههارونبگوكهعصایخودرابسویتمامرودخانهها،چشمهها،
جویهاوحوضهادرازكندتاآبآنهابهخونتبدیلشود.حتیآبهاییكهدر

ظرفهاوكوزههایخانههاستبهخونتبدیلخواهدشد.«
20موسیوهارونهمانطوركهخداوندفرمودهبود،عملكردند.هاروندر
حضورپادشاهمصروهمراهاناو،باعصایخودضربهایبهرودنیلزدو
آبتبدیلبهخونشد.21تمامماهیهامردندوآبگندید،وازآنپسمردم
مصرنتوانستندازآبرودنیلبنوشند.درسراسرمصربجایآب،خونبود.
22ولیجادوگرانمصریهمباافسونخودتوانستندآبرابهخونتبدیل
كنند.پسدلفرعونهمچنانسختماندوهمانطوركهخداوندفرمودهبود،
بهگفتههایموسیوهاروناعتنایینكرد.23اوبدوناینكهتحتتأثیراین
معجزهقرارگیرد،بهكاخخودبازگشت.24ازآنپسمصریهادركنارة
رودنیلچاهمیكندندتاآببراینوشیدنپیداكنند،چوندررودبجای

آب،خونجاریبود.
25ازاینواقعهیکهفتهگذشت.

بالیقورباغه

خداوندبهموسیفرمود:»پیشفرعونبرگردوبهاوبگوكهخداوند8
چنینمیفرماید:بگذارقوممنبروندومراعبادتكنند؛2وگرنه
ازقورباغهپر بقدری نیل نمود.3و4رود ازقورباغهخواهم سرزمینتراپر
خواهدشدكهقورباغههاازآنبیرونآمده،بهكاختوهجومخواهندآورد
وبهخوابگاهوبسترتونیزخانههایدرباریانوتمامقومتورخنهخواهند
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20:7مصرکشوربزرگیبود،امااکثرجمعیتآندر 
حاشیهرودنیلمتمرکزبود.اینآبراهکهطولآنبهحدود
۴۵۰۰کیلومترمیرسید،بهراستیبرایمصریهادرحکم
رودحیاتبود.رودنیلکهآبآشامیدنیمردمراتأمین
میکردوازآنبرایکشاورزی،استحماموماهیگیرینیز
استفادهمیشد،ادامهحیاترادرسرزمینیکهقسمتاعظم
آنبیابانبودمیّسرمیساخت.جامعهمصرباریکهتمدنیبود
واقعدرحاشیهاینمنبعحیاتی،وکمترممکنبودازآن
فاصلهبگیرندوازدِلبیابانسردرآورند.بدونآبرودخانه
بنابراین ادامهدهد. بهحیاتخود نیل،مصرنمیتوانست
تصورکنیدخشمواضطراِبفرعونراوقتیکهدیدموسی

آباینرودمقدسرابهخونتبدیلکردهاست!

3:8موسیپیشگوییکردکهتکتکخانههایمصریان
پرازقورباغهخواهدشد.فقرایمصردرخانههایکوچک
ِگلیزندگیمیکردندکهیکیادواتاقبیشترنداشتو
باتنهدرختاننخلُمسّقفبود.امامنازلثروتمنداناغلب
دویاسهطبقهداشت،گرداگردآنباغهاییزیبابودو
دیواریبلنددورتادورآنرااحاطهمیکرد.مستخدمین
اولزندگیوکارمیکردند،و وخدمتکاراندرطبقه
بنابراینازراهیافتن اعضایخانوادهدرطبقاتفوقانی.
قورباغههابهخوابگاهاشرافزادگانچنیننتیجهمیگیریم
کهاینموجوداتحتیبهطبقاتفوقانیمنازلمصریان
نیزرخنهکردهبودند.درمصرجایینبودکهازهجوم

قورباغههادرامانماندهباشد.



كرد،بطوریكهحتیتغارهایخمیروتنورهاینانواییراپرخواهندساخت
وازسرورویتانباالخواهندرفت.«

بهموسیفرمود:»بههارونبگوكهعصایخودرابسوی 5سپسخداوند
رودخانهها،چشمههاوحوضهادرازكندتاقورباغههابیرونبیایندوهمهجا

راپرسازند.«
6هارونچنینكردومصرازقورباغهپرشد.7ولیجادوگرانمصریهمبا
جادویخود،همینكارراكردندوقورباغههایبسیارزیادیپدیدآوردند.

8پسفرعون،موسیوهارونرافراخواندوگفت:»ازخداونددرخواست
كنیداینقورباغههاراازمادوركندومنقولمیدهمبنیاسرائیلرارهاكنم

تابروندوبرایخداوندقربانیكنند.«
9موسیدرجوابفرعونگفت:»زمانیرامعینكنتابرایتوودرباریان
وقومتدعاكنموتمامقورباغههابجزآنهاییكهدررودنیلهستندنابود

شوند.«
10فرعونگفت:»فردا.«

موسیجوابداد:»اینكارراخواهمكردتاتوبدانیكهمثلخداوندما
خدایینیست.11تمامقورباغههاازبینخواهندرفت،بجزآنهاییكهدررود

نیلهستند.«
12موسیوهارونازدربارفرعونبیرونآمدندوموسیازخداوندخواهش
كردتاقورباغههاراازبینببرد.13خداوندهمدعایموسیرااجابتفرمود
وتمامقورباغههادرسراسرمصرمردند.14مردمآنهاراجمعكرده،رویهم
انباشتند،آنچنانكهبویتعفنهمهجارافراگرفت.15اماوقتیقورباغههااز
بینرفتند،فرعونبازهمدلخودراسختكردوهمانطوركهخداوندفرموده

بودراضینشدقوماسرائیلرارهاكند.

غبارزمینتبدیلبهپشهمیشود
16آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»بههارونبگوكهعصایخودرابهزمین
بزندتاسراسرمصرازپشهپرشود.«17موسیوهارونهمانطوركهخداوند
بهایشانفرمودهبودعملكردند.وقتیهارونعصایخودرابهزمینزد
انبوهپشهسراسرخاکمصررافراگرفتوپشههابرمردموحیواناتهجوم
بردند.18جادوگرانمصرهمسعیكردندهمینكاررابكنند،ولیاینبار
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موسی،  مکرر اخطارهای وجود با حال، این با  15:8
کند. اطاعت خدا دستور از نبود حاضر هنوز فرعون
مملکتش کل و خودش برای او لجوجانه نااطاعتی

مصیبتوبدبختیبهبارآورد.بنابرایننااطاعتینکنید
نزدیکترین گریبانِگیر است ممکن آن عواقب زیرا

کسانتانگردد.



موفقنشدند.19پسبهفرعونگفتند:»دستخدادراینكاراست.«ولی
همانطوركهخداوندفرمودهبود،دلفرعونبازنرمنشدوبهموسیوهارون

اعتنایینكرد.

بالیمگس
20پسخداوندبهموسیفرمود:»صبحزودبرخیزوبهكناررودخانهبروو
منتظرفرعونباش.وقتیاوبهآنجاآیدبهاوبگوكهخداوندمیفرماید:قوم
مرارهاكنتابروندومراعبادتكنند،21وگرنهخانةتوودرباریانوتمام
مردممصرراازمگسپرمیكنموزمینازمگسپوشیدهخواهدشد.22امادر
سرزمینجوشنكهمحلسكونتبنیاسرائیلاست،مگسینخواهدبودتابدانی
كهمنخداونداینسرزمینهستم23وبینقومتووقومخودفرقمیگذارم.

اینمعجزهفرداظاهرخواهدشد.«
24خداوندبطوریكهفرمودهبود،قصرفرعونوخانههایدرباریانراپراز

مگسكردودرسراسرخاکمصرویرانیبهبارآمد.25پسفرعون،موسی
وهارونرااحضاركردوبهآنهاگفت:»بسیارخوب،بهشمااجازهمیدهم

كهبرایخدایخودقربانیكنید،ولیازمصربیروننروید.«
26موسیجوابداد:»مانمیتوانیمدربرابرچشمانمصریانحیواناتیكه
كنیم؛ قربانی خود خدای خداوند، برای دارند، كراهت كشتنشان از آنها
چونممكناستماراسنگساركنند.27مابایدبهمسافتسهروزراه،از
مصردورشویموطبقدستورخداوند،درصحرابرایخداوند،خدایخود

قربانیكنیم.«
28فرعونگفت:»منبهشمااجازهمیدهمتابهصحرابرویدوبرایخداوند،
دعا من برای حال، نشوید. دور زیاد ولی كنید؛ تقدیم قربانی خدایخود

كنید.«
29موسیگفت:»وقتیازاینجاخارجشوم،نزدخداونددعاخواهمكردوفردا
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19:8بعضیازمردمباخودمیگویند:»تنهااگریک 
معجزهمیدیدم،بهخداایمانمیآوردم.«خدابهفرعون
چنینفرصتیداد.وقتیتماممصرازپشهپرشد،حتی
جادوگرانهمپذیرفتندکهاینیکیدیگرکاِرخدابوده
او بیاورد. ایمان نبود حاضر کماکان فرعون اما است،
لجوجوسرسختبود،ولجاجتمیتواندچشمانفردرا
نسبتبهحقیقتکورکند.بنابراینلجاجتوسرسختی
رااززندگیخودبزداییدتابتوانیدبهاطرافخودنگاهی
داده، انجام زندگیتان در آنچهخدا مشاهده از انداخته،

غرقدرحیرتشوید.

»بسیار گفت: بود. سازش پی در فرعون  25:8ـ29
را کار این اما بگذرانید، قربانی خدایتان برای خوب،
انجامدهید.«بعدکهدیدنشد،گفت:»بسیار همینجا
خوب،بروید؛اماخیلیدورنشوید.«اماشرطخداردخور
گاهی میکردند. ترک را مصر باید عبرانیها نداشت:
اوقاتمیبینیمکهدیگرانمیخواهندبرسرآنچهخدابه
ایمانداراندستوردادهمسامحهکنند.وحالآنکهوفاداری
نسبتبهخداواطاعتازاوچیزینیستکهبشودبر
سرشچکوچانهزد.هرگزنمیتواننیمهکارهازخدا

اطاعتکرد.



اینبالازتوودرباریانومردممصردورخواهدشد.امامواظبباشبار
دیگرمارافریبندهی،بلكهبگذاریقوممنبرودوبرایخداوندقربانی

تقدیمكند.«
كرد. دعا خداوند نزد و رفت بیرون فرعون حضور از موسی 30پس
31خداونددعایموسیرااجابتفرمودوتماممگسهارادوركرد،بطوریكه

حتییکمگسهمباقینماند.32ولیاینبارنیزدلفرعوننرمنشدواجازه
ندادقوماسرائیلازمصربیرونبروند.

بالیطاعون

آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»نزدفرعونبازگردوبهاوبگوكه9
خداوند،خدایعبرانیهامیفرماید:قوممرارهاكنتابروندومرا
عبادتكنند،2و3وگرنهتمامگلههایاسب،االغ،شتر،گاووگوسفندشما
رابهمرضكشندةطاعوندچارمیكنم.4منبینگلههایمصریانوگلههای
اسرائیلیانفرقخواهمگذاشت،بطوریكهبهگلههایاسرائیلیانهیچآسیبی

نخواهدرسید.5مناینبالرافردابرشمانازلخواهمكرد.«
6روزبعد،خداوندهمانطوركهفرمودهبود،عملكرد.تمامگلههایمصریان
بنیاسرائیلحتییكیهمتلفنشد.7پسفرعون ازچارپایان مردند،ولی
مأموریفرستادتاتحقیقكندكهآیاراستاستكهازچارپایانبنیاسرائیل
هیچكدامنمردهاند.بااینحالوقتیفهمیدموضوعحقیقتداردبازدلشنرم

نشدوقومخدارارهانساخت.

بالیُدمل
8پسخداوندبهموسیوهارونفرمود:»مشتهایخودراازخاكستركورهپر
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1:9اینپنجمینباریبودکهخداموسیرانزدفرعون 
میفرستادبااینپیامکه»قوممرارهاکن.«شایدموسی
تااآلندیگرخستهودلسردشدهبود،اماخداهمچنان
اطاعت کماکان نیز او و میفرستاد فرعون نزد را او
میکرد.آیادرزندگیتانمشکلبغرنجیوجودداردکه
ناگزیریدبارهاوبارهاباآنمواجهشوید؟وقتیمیدانید
و پایداری زیرا نشوید. تسلیم است، کدام درست کار
نخواهد بیپاداش دریافت، موسی همچنانکه استقامت،

ماند.
6:9مصریهاباهربالیوحشتناکیکهبراینسرزمین
نازلمیشد،بیشترمتوجهمیشدندکهخدایانشانتاچه
رود قدرتمند خدای »هاپی«، عاجزند. بال رفع از حد
نیل،نتوانستهبودازتبدیلآببهخونجلوگیریکند.

تلف آنگاهکهگاووگوسفندانمصریاندستهدسته و
شکل به خود که مکاری الهه »هاتور«، نیز میشدند
گاوبود،نتوانستهبودکاریازپیشبََرد.»آمونَرع«،
خدایخورشیدوسرکردهخدایانمصر،نتوانستهبودجلوِ
سرزمین بر شبانهروز سه که را خوفانگیزی تاریکی
به هم خدا ترتیب، بدین بگیرد. بود افکنده سایه مصر
عبرانیهاوهمبهمصریانثابتمیکردکهتنهااویگانه

خدایزندهوقادرمطلقاست.
غیرشخصیچون تصاویر )1(حول مصر خدایان 7:9
خورشیدیارودخانهبناشدهبودند،)2(تعدادشانزیادبود،
و)3(درکنارخدایانمتعدددیگریپرستیدهمیشدند.اما
خدایعبرانیها)1(شخصیتیزندهبود،)2(تنهاخدای
حقیقیبودو)3(تنهاخداییبودکهبایدپرستیدهمیشد.
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نتیجهآنچهرخدادبــالمحلآیاتبالیـــا

رودخانهخون14:7ـ24 آب میمیرند، ماهیها
بویتعفنمیدهد،ومردمبیآب

میمانند

جادوگرانفرعونموفقمیشوندازطریق
»سحروجادو«عینهمانمعجزهراانجام
تأثیرقرار نتیجهفرعونتحت دهند،در

نمیگیرد

قورباغههاازآببیرونمیآیندوقورباغه1:8ـ15
تمامسرزمینمصررامیپوشانند

همان عین مجددًا فرعون جادوگراِن
انجام جادو و سحر کمک به را معجزه
میدهندوبنابراینبازفرعونتحتتأثیر

قرارنمیگیرد

گردوغبارسرزمیِنمصرتمامًابهپشه16:8ـ19
صورتانبوهیازپشهدرمیآید

را معجزه نمیتوانند بار این جادوگران
میکنند اعتراف بنابراین و کنند تکرار
باز اما است«، کار در خدا »دست که

فرعوندلخودراسختمیسازد

عبرانیهامصرپرازمگسمیشودمگس20:8ـ32 بگذارد میدهد قول فرعون
بروند،امابعددلخودراسختمیسازد

وچنیناجازهایبهآنهانمیدهد

مصرطاعون1:9ـ7 مردم اهلی حیواناِت تمام
میمیرند،اماازحیواناتبنیاسرائیل

حتییکیهمتلفنمیشود

قوم نمیدهد اجازه کماکان فرعون
اسرائیلمصرراترککنند

مصریاندمل8:9ـ12 بدن بر دردناکی دملهای
ظاهرمیشود

جادوگراننمیتوانندواکنشینشاندهند،
مبتال دمل بیماری به نیز خودشان چون
به کماکان فرعون حال، این با شدهاند.

سخنانموسیوهارونوقعینمینهد

تگرگهمهبردههاوحیواناتیراتگرگ13:9ـ35
گذاشته وا بیحفاظ درصحرا که
هر تقریبًا و میکشد، بودند شده

گیاهیرانابودمیسازد

بعد اما میپذیرد، را گناهش فرعون
نمیدهد اجازه و میشود عوض نظرش

بنیاسرائیلبروند

هرملخ1:10ـ20 و میپوشانند را مصر ملخها
آنچهراکهازبالیتگرگمصون

ماندهبود،میخورند

که میکنند نصیحت را فرعون همه
دل خدا اما بروند، عبرانیها بگذارد
فرعونراسختکردهوبنابراینگوشش

بهاینحرفهابدهکارنیست

تاریکیکاملمصررابهمدتسهتاریکی21:10ـ29
که طوری به میگیرد، فرا روز
هیچکسنمیتوانستحتیازجای
خودتکانبخورد-البتهبهغیراز
عبرانیهاکهطبقمعمولازنعمت

روشناییبرخورداربودند

بگذارد که میدهد قول دوباره فرعون
منصرف باز اما بروند، بنیاسرائیل

میشود

مرگ1:11ـ33:12
نخستزادگان

نخستزادگانتماممردممصروگاو
هالک سرزمین این گوسفندان و
ازنخستزادگان اماخدا میشوند،

بنیاسرائیلدرمیگذرد.

فرعونومصریانملتمسانهازبنیاسرائیل
میخواهندمصررابیدرنگترککنند؛اما
بعدازرفتنبنیاسرائیل،فرعوندوبارهنظرش

برمیگرددوآنانراتعقیبمیکند



كنیدوموسیآنخاكسترراپیشفرعونبههوابپاشد.9آنگاهآنخاكستر
انسانوحیوان بدن بر و پوشانید راخواهد غبار،سراسرخاکمصر مثل

دملهایدردناکایجادخواهدكرد.«
10پسآنهاخاكستررابرداشتندوبهحضورفرعونایستادند.موسیخاكستر
رابههواپاشیدورویبدنمصریهاوحیواناتشاندملهایدردناکدرآمد،
11چنانكهجادوگرانهمنتوانستنددرحضورموسیبایستند،زیراآنهانیزبه

ایندملهامبتالشدهبودند.12اماخداوندهمانطوركهقباًلبهموسیفرمودهبود،
دلفرعونراسختكردواوبهسخنانموسیوهاروناعتناننمود.

بالیتگرگ
13آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»صبحزودبرخیزودربرابرفرعونبایست
وبگوكهخداوند،خدایعبرانیهامیفرماید:قوممرارهاكنتابروندومرا
عبادتكنند،14وگرنهاینبارچنانبالییبرسرتوودرباریانوقومت
خواهمآوردتابدانیددرتمامیجهانخداییمانندمننیست.15منمیتوانستم
تووقومترابابالهاییكهنازلكردمنابودكنم.16ولیاینكاررانكردم،
زیرامیخواستمقدرتخودرابهتونشاندهمتاناممندرمیانتمامیمردم
جهانشناختهشود.17آیاهنوزهمسرسختیمیكنیونمیخواهیقوممرارها
سازی؟18بدانكهفردادرهمینوقتچنانتگرگیازآسمانمیبارانمكه
درتاریخمصرسابقهنداشتهاست.19پسدستوربدهتمامحیواناتوآنچهرا
كهدرصحراداریجمعكنندوبهخانههابیاورند،پیشازآنكهتگرگ

تمامحیواناتواشخاصیراكهدرصحراماندهاندازبینببرد.«
20بعضیازدرباریانفرعونازایناخطارخداوندترسیدندوچارپایانونوكران
خودرابهخانهآوردند.21ولیدیگرانبهكالمخداونداعتنانكردندوحیوانات

ونوكرانخودراهمچناندرصحراواگذاشتند.
تابر بهموسیفرمود:»دستترابطرفآسماندرازكن 22آنگاهخداوند
تمامیمصرتگرگببارد،برحیواناتوگیاهانوبرتمامیمردمیكهدر

آنزندگیمیكنند.«
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12:9خدابارهابهفرعونفرصتدادتابههشدارهای 
موسیگوشفرادهد.اماظاهرًاسرانجامخدارامیبینیم
کهمیگوید:»بسیارخوبفرعون،راهخودرادرپیش
بگیر«،واینگونهاستکهدلفرعونبرایهمیشهسخت
میشود.آیاخداتعمدًادلفرعونراسختکردواراده
آزادراازاوگرفت؟خیر،بلکهتنهابراینواقعیتُمهر
تأییدنهادکهفرعونداوطلبانهتصمیمگرفتهاستتمام

ترتیب،شما بههمین مقاومتکند. برابرخدا عمردر
نیزممکناستپسازیکعمرمقاومتدربرابرخدا،
دیگرنتوانیدبهسویاوبازگردید.بنابراینهماکنونکه
هنوزفرصتباقیاست،بهسویشبازگشتنمایید.اگر
مدامبهصدایخدابیاعتناییکنید،سرانجامزمانیخواهد
رسیدکهدیگربههیچوجهقادرنخواهیدبودصدایاو

راتشخیصدهید.



23پسموسیعصایخودرابسویآسماندرازكردوخداوندرعدوتگرگ
چنین مصركسی تاریخ تمام 24در آورد. فرود زمین بر وصاعقه فرستاد
تگرگوصاعقةوحشتناكیندیدهبود.25درسراسرمصر،تگرگهرچهرا
كهدرصحرابودزد،انسانوحیوانراكشت،نباتاتراازبینبردودرختان
رادرهمشكست.26تنهاجاییكهازبالیتگرگدرامانماند،سرزمین

جوشنبودكهبنیاسرائیلدرآنزندگیمیكردند.
27پسفرعون،موسیوهارونرابهحضورخواستوبهایشانگفت:»منبه
گناهخودمعترفم.حقبهجانبخداونداست.منوقومممقصریم.28حالاز
خداونددرخواستكنیدتارعدوتگرگتمامشودومنهمبیدرنگاجازه

خواهمدادشماازمصربیرونبروید.«
29موسیگفت:»بسیارخوب،بمحضاینكهازشهرخارجشومدستهایخود

رابسویخداونددرازخواهمكردتارعدوتگرگتمامشودتابدانیكه
جهانازآنخداونداست.30ولیمیدانمكهتووافرادتبازهمازخداوند

اطاعتنخواهیدكرد.«
31)آنسالتگرگتماممحصوالتكتانوجوراازمیانبرد،چونساقةجو
خوشهكردهوكتانشكوفهدادهبود،32ولیگندمازبیننرفت،زیراهنوز

جوانهنزدهبود.(
33موسیقصرفرعونراترکكردوازشهربیرونرفتودستهایشرابسوی
خداوندبلندكردورعدوتگرگقطعشدوبارانبندآمد.34و35ولیوقتی
فرعونودرباریاناواینرادیدند،بازگناهورزیدند.آنهابهسرسختیخودادامه
دادندوهمانطوركهخداوندتوسطموسیفرمودهبود،اینبارهمبنیاسرائیل

رارهاننمودند.

بالیملخ

آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»ایموسینزدفرعونبازگرد.من10
قلباوودرباریانشراسختكردهامتااینمعجزاترادرمیان
آنهاظاهرسازم،2وتوبتوانیاینمعجزاتراكهمندرمصرانجامدادهام
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دهد  اجازه داد قول آنکه مجرد به فرعون  27:9ـ34
برای کار این با و کرد وعده ُخلف بروند، عبرانیان
سرزمینمصرمشکالتتازهایپدیدآورد.اعمالفرعون
نیز ما نیست. واقعی توبهاش که میداد نشان بهوضوح
اگروانمودکنیمکهعوضشدهایم،درحالیکهدرواقع
تغییرینکردهباشیم،همبهخودمانلطمهمیزنیم،همبه

دیگران.

2:10موسیبهراستیچهداستانهاییبرایگفتنداشت!
اوکهیکیازعظیمترینوقایعتاریخراپشتسرگذارده
بود،اتفاقاتیراشاهدبودکهکمترکسیدرطولتاریخ
شاهدآنبودهاست.خداازموسیخواستتجربهمعجزات
ووقایعاعجابانگیزیراکهدررویاروییبافرعونازسر
گذراندهبود،براینسلهایبعدیبازگوکند.جاداردآنچه
راکهخدادرزندگیگذشتهمانانجامداده،برایفرزندانمان



برایفرزندانونوههایخودتعریفكنیتاهمةشمابدانیدكهمنخداوند
هستم.«

3پسموسیوهارونبازنزدفرعونرفتندوبهاوگفتند:»خداوند،خدای
بگذار سرپیچیكنی؟ من فرمان از میخواهی تاكی میفرماید: عبرانیها
قوممنبروندومراعبادتكنند.4و5اگرآنهارارهانكنی،فرداسراسرمصر
راباملخمیپوشانمبطوریكهزمینزیرپایتانرانتوانیدببینید.ملخهاتمام
گیاهانیراكهازبالیتگرگبهجایماندهاست،میخورندوازبینمیبرند.
6قصرتووخانههایدرباریانتووهمةاهالیمصرپرازملخمیشود.چنین
بالییدرسرزمینمصربیسابقهخواهدبود.«سپسموسیرویبرگردانیده،

ازحضورفرعونبیرونرفت.
7درباریاننزدپادشاهآمده،گفتند:»تابهكیبایداینمردمارادچارمصیبت
كند؟مگرنمیدانیكهمصربهچهویرانهایتبدیلشدهاست؟بگذاراین

مردمبروندوخداوند،خدایخودراعبادتكنند.«
8پسدرباریان،موسیوهارونرانزدفرعونبرگرداندندوفرعونبهایشان
گفت:»برویدوخداوند،خدایخودراعبادتكنید،ولیبایدبهمنبگویید

كهچهكسانیمیخواهندبرایعبادتبروند.«
9موسیجوابداد:»همةمابادخترانوپسران،جوانانوپیران،گلههاو
رمههایخودمیرویم،زیراهمگیبایددراینجشنمقدسشركتكنیم.«
10فرعونگفت:»بهخداوندقسمهرگزاجازهنمیدهمكهزنهاوبچههارابا
خودببرید،چونمیدانمنیرنگیدركارتاناست.11فقطشمامردهابرویدو
خداوندراعبادتكنید،زیراازاولهمخواستشماهمینبود.«پسایشان

راازحضورفرعونبیرونراندند.
12سپسخداوندبهموسیفرمود:»دستترابرسرزمینمصردرازكنتاملخها
هجومبیاورندوهمةگیاهانیراكهپسازبالیتگرگبهجایماندهاست،

بخورندوازبینببرند.«
13وقتیموسیعصایخودرابلندكرد،خداوندیکروزویکشبتمام،
بادشرقیراوزانیدوچونصبحشدبادانبوهیازملخراباخودآوردهبود.
14ملخهاسراسرخاکمصرراپوشانیدند.چنینآفتملخیرامصرنهدیده
ونهخواهددید.15شدتهجومملخهابحدیزیادبودكههمهجایكباره
باقی تگرگ بالی از كه را میوههایی و گیاهان تمام ملخها شد. تاریک
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بازگونماییمتاازاینطریقبهآنانکمککنیمببینندخدا 
درحالحاضرچهمیکند.نقاطعطِفزندگیشماکهطی
آنآشکارادستخدارادرکاردیدهاید،کدامهاهستند؟

خدادرحالحاضربرایتانچهمیکند؟آنچهکهشماراجع
بهاعمالخدادرزندگیتانبرایفرزندانتانتعریفمیکنید،

شالودهایمانبهخدارادرزندگیشانپیمیافکند.



ماندهبود،خوردندبطوریكهدرسراسرخاکمصردرختوگیاهسبزی
بهجاینماند.

به »من گفت: ایشان وبه خواست را هارون و موسی شتاب با 16فرعون
خداوند،خدایشماوخودشماگناهكردهام.17اینبارهممراببخشیدواز

خداوند،خدایخوددرخواستكنیدتااینبالراازمندوركند.«
18آنگاهموسیازحضورفرعونبیرونرفتوازخداوندخواستتاملخها
باد بادیشدیدوزانیدووزش ازطرفمغرب، رادوركند.19خداوندهم
تمامملخهارابهدریایسرخریختآنچنانكهدرتماممصرحتییکملخ
همباقینماند.20ولیبازخداونددلفرعونراسختكردواوبنیاسرائیل

رارهانساخت.

بالیتاریکی
21سپسخداوندبهموسیفرمود:»دستهایخودرابسویآسمانبلندكنتا
تاریكیغلیظیمصررافراگیرد.«22موسیچنینكردوتاریكیغلیظیبه
مدتسهروزمصررافراگرفت،23آنچنانكهچشمچشمرانمیدیدوهیچ
كسقادرنبودازجایخودتكانبخورد.امادرمنطقةمسكونیاسرائیلیها

همهجاهمچنانروشنماند.
24آنگاهفرعونباردیگرموسیرااحضاركردوگفت:»برویدوخداوندراعبادت

كنید.فرزندانتانرانیزببرید،ولیگلههاورمههایشمابایددرمصربماند.«
25اماموسیگفت:»ماگلههاورمههارابایدهمراهخودببریمتابرایخداوند،
خدایمانقربانیكنیم.26ازگلةخودحتییکحیوانراهمبرجاینخواهیم
گذاشت،زیراتابهقربانگاهنرسیممعلومنخواهدشدخداوندچهحیوانیبرای

قربانیمیخواهد.«
27خداونددلفرعونراسختكردواینبارهمآنهارارهانساخت.28فرعون

بهموسیگفت:»ازحضورمنبروودیگربرنگرد.اگرباردیگربامنروبرو
شویبدانكهكشتهخواهیشد.«

29موسیجوابداد:»همانطوركهگفتی،دیگرمرانخواهیدید.«

موسیمرگپسرانارشدرااعالنمیکند

آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»یکبالیدیگربرپادشاهمصر11
وقومشنازلمیكنمتاشمارارهاسازد.اینباراوخودازشما
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28،27:10چرافرعوناینطورسرسختانهاجازهنمیداد 
استکه این علتش راترککنند؟ اسرائیلمصر قوم
عبرانیهابهطوررایگانبرایمصریهابردگیمیکردند

بهعنوان برایشانمیساختند.فرعون وشهرهاییبزرگ
رهبرمصرنمیخواستچنینسرمایهگرانبهاییرابهاین

آسانیازدستبدهد.



خواهدخواستتامصرراترکگویید.2بهتماممردانوزنانقوماسرائیل
بگوكهپیشازرفتنبایدازهمسایگانمصریخودطالونقرهبخواهند.«
3)خداوندقوماسرائیلرادرنظرمصریهامحترمساختهبودودرباریانوتمام

مردممصرموسیرامردیبزرگمیدانستند.(
4پسموسیبهفرعونگفت:»خداوندمیفرماید:حدودنیمهشبازمیانمصر
عبورخواهمكرد.5همةپسرانارشدخانوادههایمصریخواهندمردازپسر
ارشدفرعونكهجانشیناوستگرفته،تاپسرارشدكنیزیكهكارشدستاس
كردنگندماست.حتیتمامنخستزادههایچارپایانمصرنیزنابودخواهند
شد.6آنچنانشیونیدرسراسرمصرخواهدبودكهنظیرآنتابحالشنیدهنشدهو
نخواهدشد.7امابهقوماسرائیلوحیواناتشانحتییکسگهمپارسنخواهد
تفاوت تو قوم اسرائیلو قوم میان دانستكهخداوند آنگاهخواهی كرد.
قایلاست.8تمامدرباریانتوپیشمنبهزانوافتاده،التماسخواهندكردتاهر
چهزودتربنیاسرائیلراازمصربیرونببرم.آنگاهمنمصرراترکخواهم

گفت.«سپسموسیباعصبانیتازكاخفرعونبیرونرفت.
9خداوندبهموسیفرمودهبود:»فرعونبهحرفهایتواعتنانخواهدكردواین

بهمنفرصتیخواهددادتامعجزاتبیشتریدرسرزمینمصرانجامدهم.«
10بااینكهموسیوهاروندرحضورفرعونآنهمهمعجزهانجامدادند،اما
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7:11موسیبهفرعونگفتکهخدابینعبرانیهاو 
مصریهاتمایزقائلاست.اینتمایزدراینمرحلهکاماًل
برایخداروشنبود:اونیکمیدانستکهعبرانیهاقوم
برگزیدهاوخواهندشد.اینتمایزرفتهرفتهبرایموسی
نیزمشخصشد.اماعبرانیهاهنوزچنینتمایزیراتنها
درچارچوببردهوآزادمیدیدند.بعدها،خدادربیابان
شریعتواصولومعیارهایاخالقیرابهآنانتعلیمداد
تادریابندکهبهعنوانقومخدا،بادیگرانفرقدارندواز
امتهایدیگرممتازومتمایزگشتهاند.خدابهماآنگونه
مینگردکهخواهیمشد،نهآنگونهکههماکنونهستیم؛

اینواقعیتمایهبسیخوشوقتیوطیبخاطرمااست.
10،9:11شایدازخودبپرسیدچطورممکناستفرعون
را خدا معجزهآسای قدرت که باشد بوده احمق آنقدر
ببیند،امابازبهحرفهایموسیبیاعتناییکند.امافرعون
مدتهاپیشازآغازبالیاتصمیمخودراگرفتهبود.او
نمیتوانستباورکندکهکسیبزرگترازاونیزوجود
دارد.اینبیایمانیلجوجانهسببشددلشسختگردد،
چنانسختکهحتیآنهمهبالیایعظیمهمنتوانداو
راتغییردهد.تااینکهعاقبتوقوعبزرگترینبال،یعنی
مرگپسرش،اوراواداشتقدرتواقتدارخداراباور
کند.اماحتیپسازاینواقعهنیزدلشمیخواستخدا

مصرراترککند،نهاینکهبرکشورشحکومتنماید.
مانیزنبایدمنتظرشویمتابالیایبزرگمارابهسوی
خداسوقدهد،بلکهبایدهمیناآلنفکرودلخودرابه

رویاوبازکنیمتابهآنجهتببخشد.
و ساخت سخت را فرعون دل واقعًا خدا آیا  10:11
مجبورشکردگناهورزد؟موسیوهارونپیشازآغاز
آندهبالبهفرعونهشداردادهبودندکهاگراجازهندهد
قوممصرراترککنند،خداچهخواهدکرد.اماپیغامشان
صرفًادِلفرعونراسختترساخت.بهعبارتدیگراو
خودبودکهدلخودراسختمیساخت.فرعونبااین

کارهمازخدانافرمانیکرد،همازپیامآوراِناو.
نیز سختتر را دلش اول بالی شش دیدن با فرعون
کرد. داوری آنان بر ششم، بالی از پس خدا ساخت.
شریراندیریازودبهخاطرگناهانشانمجازاتخواهند
شد.امثال1:29میگویدکسیکهباوجودتنبیهبسیار
بازسرسختیکند،ناگهانخردخواهدشدودیگرعالجی
نخواهدداشت.وقتیمعلومشدفرعونقصدندارددست
او مغرورانه تصمیم این بر نیز خدا بردارد، لجاجت از
صحهگذاشتوعواقبدردناکاعمالشراگریبانگیر

ویساخت.
خدافرعونراوانداشتاوراردکند،بلکهبرعکس،بارها



اوبنیاسرائیلرارهانساختتاازمصرخارجشوند،زیراخداونددلفرعون
راسختساختهبود.

5ـعیدِپَسح

خداونددرمصربهموسیوهارونفرمود:»ازاینپسبایداینماه12
برایشمااولینومهمترینماهسالباشد.3پسبهتمامقوماسرائیل
بگوییدكههرسالدرروزدهمهمینماه،هرخانوادهایازایشانیکبره
تهیهكند.4اگرتعدادافرادخانوادهایكمباشدمیتواندباخانوادةكوچكی
درهمسایگیخودشریکشود،یعنیهرخانوادهبهتعدادافرادشبههمان
مقداریكهخوراكشمیباشد،سهمقیمتبرهرابپردازد.5اینحیوان،خواه

گوسفندوخواهبز،بایدنرویکسالهوبیعیبباشد.
6»عصرروزچهاردهمماه،همةقوماسرائیلاینبرههاراقربانیكنند7وخونآنها
رارویتیرهایعمودیدوطرفدروسردرخانههایشانكهدرآنگوشت
برهرامیخورند،بپاشند.8درهمانشب،گوشترابریانكنندوبانانفطیر)نان
بدونخمیرمایه(وسبزیهایتلخبخورند.9گوشترانبایدخامیاآبپزبخورند،
بلكههمهرابریانكنندحتیكلهوپاچهودلوجگرآنرا.10تمامگوشتباید

تاصبحخوردهشود،واگرچیزیازآنباقیماندآنرابسوزانند.
11»قبلازخوردنبره،كفشبهپاكنید،چوبدستیبهدستگیریدوخودرا
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بهاوفرصتدادنظرشراتغییردهد.خدادرحزقیال11:33 
میفرماید:»منازمردنشخصشرورخشنودنمیشوم.«

1:12ـ3برخیاعیادراخوِدخدامقررداشتهبود.ِپَسح
از را رهاییشان بودکه قوم بر بود. اعیاد این از یکی
اسارتمصرجشنبگیرندتاکاریراکهخدابرایشان
کردهبودهیچگاهازیادنبرند.امروزهنیزاعیادمیتوانند
حائزاهمیتباشند،زیراهرسالهکاریراکهخدابرای
ماکردهاستیادآورمیشوند.درخانوادهتانرسمرابر
اینبگذاریدکهحتمًابهاهمیتمذهبیبرخیاعیادتوجه
داشتهباشید.ایناعیادبرایافرادمسنتریادآوراعمال

خدااستوبرایجوانترهافرصتیادگیریاست.
4،3:12چراعبرانیهابرهایقربانیکردند؟اهمیتقربانی
دراینبودکهخونبیگناهیریختهمیشد.اسرائیلیها
اگرمیخواستندازبالیمرگنخستزادگانشاندرامان
را رامیکشتندوخونش بیعیبی بره باشند،میبایست
واقع در قربانی بره میپاشیدند. خانههایشان دِر سر بر
جانشینیبودبرایکسیکهمستحقمرگبود.عبرانیها
ازآنلحظهبهبعدخوبمیدانستندکهدرامانبودناز
به دیگری زنده موجود باید استکه معنا بدین مرگ

جایشانقربانیشود.

6:12ـ11عیدِپَسحمیبایستهرسالهبرگزارمیشدتا
یادآورشبیباشدکهفرشتهخداوندازمنازلاسرائیلیان
»عبورکرد.«عبرانیهابهدستوراتخداعملکردندو
پاشیدند.آنشب، برسردِرخانههایشان را برهای خون
پسرارشدهرخانوادهایکهخونبرهبرسردِرخانهاش
نبودکشتهشد.قومبرایتهیهخونیکهآنانراازمرگ
این و میکشتند، را برهای میبایست میداشت محفوظ
خودپیشاپیشتصویریبودازخونمسیح،برهخدا،که
خونخودرادرراهگناهانتماممردمدنیاداد.اسرائیلیها
عبارت که خوردند را ِپَسح شام خانههایشان داخل در
بودازگوشتبرهبریان،نانفطیروسبزیجاتتلخ.نان
فطیررامیشدبهسرعتآمادهکرد،چونالزمنبودمنتظر
شوندتاخمیروربیاید.بدینترتیبقوممیتوانستندهر
لحظهآمادهرفتنباشند.سبزیجاتتلخنیزنمایانگرایام
تلخبردگیبود.عیدِپَسحامروزهنیزهنوزجشنگرفته

میشودوآغازگِرسالنوِعبریاست.
11:12عبرانیهالباسسفربهتنکرده،مشغولخوردن
خوراکمخصوصعیدِپَسحبودند؛ایشانبااینکارنشان
اینکه با دارند. ایمان خدا سخن به حد چه تا میدادند
هنوزآزادنشدهبودند،بایدخودراآمادهمیساختند،زیرا



برایسفرآمادهكنید،وبرهراباعجلهبخورید.اینآیین،ِپَسحخداوندخوانده
خواهدشد.12چونمنكهخداوندهستم،امشبازسرزمینمصرگذرخواهم
كردوتمامپسرانارشدمصریانوهمةنخستزادههایحیواناتایشانرا
هالکخواهمنمودوخدایانآنهارامجازاتخواهمكرد.13خونیكهشما
رویتیرهایدرخانههایخودمیپاشید،نشانهایبرخانههایتانخواهدبود.

منوقتیخونراببینمازشمامیگذرموفقطمصریانراهالکمیكنم.
14»هرسالبهیادبوداینواقعهبرایخداوندجشنبگیرید.اینآیینیابدیبرای
تمامنسلهایآیندهخواهدبود.15دراینجشنكههفتروزطولمیكشدباید
فقطنانفطیربخورید.درروزاول،خمیرمایهراازخانةخودبیرونببرید،زیرا
اگركسیدرمدتاینهفتروزنانخمیرمایهداربخوردازمیانقوماسرائیل
طردخواهدشد.16درروزاولوهفتماینجشن،بایدتمامقومبطوردستهجمعی

خداراعبادتكنند.درایندوروزبجزتهیةخوراکكاردیگرینكنید.
17»اینعیدكههمراهنانفطیرجشنگرفتهمیشود،بهشمایادآوریخواهد
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خداخودگفتهبودایشانراازمصربیرونخواهدبرد.
ساختِن آماده با نیز ما بود. ایمان روی از آمادگیشان
برایتحقِقآنچهخدادرکتابمقدسوعدهداده، خود
ایمانخودراثابتمیکنیم-ولوآنکهاینوعدههابعید

وغیرممکنبهنظررسد.

اینحقیقتبودکه ِپَسحهرسالهیادآور  23،17:12
چطورخداعبرانیهاراازمصرنجاتداد.قومهمهساله
لختیدرنگمیکردندتاروزیرابهیادآوردندکهفرشته
مرگ-یعنیفرشتهنابودی-ازمقابلمنازلشانگذشت.
آنانخدارابهاینخاطرکهازمرگنجاتشاندادواز

معادلدرمــاهتقویمعبری
تقویمامروز

اعیادبنیاسرائیلمحلآیات

ماهعبریمطابق
امروزی تقویم
از درست ما
وسطماهشروع
میشد.محصول
آذر ماه در را
و میکاشــتند
درماهفروردین
درومیکردند.
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پنطیکاست یا پنجاهم روِز عید
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روزکفاره)الویان27:23(
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سالگردبنایخانهخدا
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كردكهمندرچنینروزیشماراازمصربیرونآوردم.پسبرگزاریاین
جشنبرشماونسلهایآیندةشماتابهابدواجبخواهدبود.18ازغروبروز
چهاردهمتاغروبروزبیستویكماینماهبایدنانبدونخمیرمایهبخورید.
19دراینهفتروزنبایداثریازخمیرمایهدرخانههایشماباشد.دراین
مدتاگركسینانخمیرمایهداربخورد،بایدازمیانقوماسرائیلطردشود.
رعایتاینقوانینحتیبرایغریبههاییكهدرمیانشماساكنهستندنیز
واجبخواهدبود.20بازتأكیدمیكنمكهدراینهفتروزنانخمیرمایهدار

نخورید.فقطنانفطیربخورید.«
21آنگاهموسی،بزرگانقومرانزدخودخواندوبهایشانگفت:»برویدوبرههایی
برایخانوادههایتانبگیریدوبرایعیدپسحآنهاراقربانیكنید.22خونبره
رادریکطشتبریزیدوبعدباگیاهزوفاخونرارویتیرهایدوطرفدر
وسردرخانههایتانبپاشید.هیچكدامازشمانبایددرآنشبازخانهبیرون
رود.23آنشبخداوندازسرزمینمصرعبورخواهدكردتامصریانرابكشد.
ولیوقتیخونرارویتیرهایدوطرفدروسردرخانههایتانببیندازآنجا
میگذردوبه»هالکكننده«اجازهنمیدهدكهواردخانههایتانشده،شمارا
بكشد.24برگزاریاینمراسمبرایشماوفرزندانتانیکقانوندایمیخواهد
بود.25وقتیبهآنسرزمینیكهخداوندوعدةآنرابهشماداده،واردشدید،عید
پسحراجشنبگیرید.26هرگاهفرزندانتانمناسبتاینجشنراازشمابپرسند،
27بگویید:عیدپسحرابرایخداوندبمناسبتآنشبیجشنمیگیریمكهاو
ازمصرعبوركرده،مصریهاراكشت،ولیوقتیبهخانههایمااسرائیلیها

رسیدازآنهاگذشتوبهماآسیبینرساند.«
قوماسرائیلرویبرخاکنهاده،خداوندراسجدهنمودند.28سپسهمانطور

كهخداوندبهموسیوهاروندستوردادهبود،عملكردند.
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سرزمینبردگیوگناهبیرونشانآورد،سپاسمیگفتند. 
امروزنیزایماندارانطعمروزنجاتراچشیدهاند-روزی
کهازمرگروحانیوبردگیگناهنجاتیافتند.آیین
شامخداوندنوعی»ِپَسح«استبهیادبودزندگیتازهو
آزادیازگناه.بنابرایناینبارکهدرآزمایشومشکل
افتادید،فکرخودرامعطوفاینواقعیتسازیدکهچطور
خدادرگذشتهشمارانجاتدادهاستواکنوننیزوعده

میدهدکهبااوزندگیتازهایراآغازخواهیدکرد.
به اما مردند، همه مصریها ارشد فرزندان  28:12ـ30
فرزندانبنیاسرائیلهیچآسیبینرسید.قومازآنجاکهخون
این به یافتند. برهرابرسردِرمنازلخودداشتند،نجات
ترتیب،داستانفدیهکهموضوعاصلیکتابمقدساست،
آغازشد.فدیه-آنگونهکهدرکتابمقدسبهکاررفته-به

معنایآزادشدنازبردگیگناهاست.همهماگناهکردهایم
وبازهمخواهیمکرد؛وهمینامرباعثمیشودبردهگناه
باشیم.مابهخودیخودنمیتوانیمخویشتنراازعواقب
بردگیگناهبرهانیم.اینجااستکهموضوعفدیهمطرح
میشود.فدیهدوقسمتدارد:)1(خونبها،کهبهاییاست
کهبهعنوانتاوانگناهپرداختهمیشود،و)2(جایگزین،
یعنیکسیکهبهجایمااینتاوانرامیپردازد.دراین
ازقوم نیابت به برهحکمجایگزینراداردزیرا ماجرا،
اسرائیلقربانیمیگردد.برهاینتاوانراباحیاتخود
حیوانات قربانی طریق از عتیق عهد در خدا میپردازد.
گناهانانسانرامیبخشیدوپاکمیساخت.کسیکه
مرتکبگناهمیشد،حیوانگرانقیمتیراقربانیمیکرد

تانشاندهدکهتاوانگناهرابایدپرداخت.



مرگنخستزادگان
29نیمهشب،خداوندتمامپسرانارشدمصرراكشت،ازپسرارشدفرعونكه
جانشیناوبودگرفتهتاپسرارشدغالمیكهدرسیاهچالزندانیبود.اوحتیتمام
نخستزادههایحیواناتایشانرانیزازبینبرد.30درآنشبفرعونودرباریان
وتماماهالیمصرازخواببیدارشدندونالهسردادند،بطوریكهصدایشیون

آنهادرسراسرمصرپیچید،زیراخانهاینبودكهدرآنكسینمردهباشد.
31فرعوندرهمانشبموسیوهارونرافراخواندوبهایشانگفت:»هرچه
زودترازسرزمینمصربیرونبرویدوبنیاسرائیلراهمباخودببرید.بروید
وهمانطوركهخواستیدخداوندراعبادتكنید.32گلههاورمههایخودراهم
ببرید.ولیپیشازاینكهبرویدبرایمندعاكنید.«33اهالیمصرنیزبهقوم
اسرائیلاصرارمیكردندتاهرچهزودترازمصربیرونبروند.آنهابهبنیاسرائیل

میگفتند:تاهمةمارابهكشتنندادهایدازاینجابیرونبروید.«
34پسقوماسرائیلتغارهایپرازخمیربیمایهرادرونپارچهپیچیدندوبر
دوشخودبستند،35وهمانطوركهموسیبهایشانگفتهبودازهمسایههای
مصریخودلباسوطالونقرهخواستند.36خداوندبنیاسرائیلرادرنظراهالی
مصرمحترمساختهبود،بطوریكههرچهازآنهاخواستندبهایشاندادند.به

اینترتیبآنهاثروتمصرراباخودبردند.

29:12
خرو23:4

مز51:78؛36:105

29:12
خرو23:4

مز51:78؛36:105

30:12
خرو6:11
30:12

خرو6:11

31:12
خرو19:3؛29،9:10؛8:11

مز38:105

31:12
خرو19:3؛29،9:10؛8:11

مز38:105

33:12
پیدا3:20
خرو1:11
اعد12:17

33:12
پیدا3:20
خرو1:11
اعد12:17

35:12
خرو22:3
35:12

خرو22:3
36:12

پیدا21:39
خرو3:11
مز37:105

36:12
پیدا21:39
خرو3:11
مز37:105

خروج12 183

درعهدجدید،عیسیرامیبینیمکهباقربانیکردنجان 
خودبررویصلیبدرراهگناهانما،آخرینفدیهرا
انجاممیدهد.بااینکاِرعیسی،دیگربهقربانیحیوانات
نیازینیست.اوجایگزینماشدوخونشبهاییبودکه
بهعنوانتاوانگناهانماپرداخت)اولپطرس19،18:1(.
تنهاعیسیمیتوانستتماممردمدنیاراازبردگیگناه
نجاتدهد،چونتنهازندگیاوازهرجهتکاملبود
)عبرانیان27،26:7؛اولیوحنا5:3(.ازآنجاکهتنهااو
توانستمطابقخواستههایخدازندگیکند،فقطاواین
شایستگیراداشتکهمارااز»محکومیِت«مرگکه
بهخاطرگناهانمانسزاوارشبودیمبرهاند.عیسیبهجایما
قربانیشدتامابتوانیمدوبارهباخدارابطهبرقرارنماییم.

بایدتوجهداشتهباشیمکهاگرمیخواهیمازعواقبمرگبار
گناهانمانآزادشویم،بایدبهایعظیمیپرداختهشود.اما
مانبایدآنرابپردازیم.عیسیمسیح)یعنیجایگزینما(
بامرگشبرصلیباینبهارابهجایماپرداخت.سهِمما
صرفًاایناستکهکاماًلبهاوتوکلکنیمواینحقیقت
و است پرداخته را گناهانمان تاوان او که بپذیریم را
اکنونمیتوانیمباخدارابطهایتازهوشفافداشتهباشیم

)تیطس14:2؛عبرانیان13:9ـ23،15ـ26(.

موسی و خدا با اینچنین که فرعون این  32،31:12
بین مصر از خروج واقعه اگر بود؟ که شد، درگیر
احتمااًل باشد، افتاده اتفاق ق.م 1400 و 1500 سالهای
اگر و است. بوده مصر فرمانروای دوِم« »آِمنهوِتپ
خروجبینسالهای1300و1200ق.مرویدادهباشد،
احتمااًلرعمسیِسدومبودهاستکهبهراستیبیرحمو
قسیالقلببود.اودردورانکودکیموسیفرمانروایی
میرانده ستم عبرانی بردگاِن بر بهراحتی و میکرده
»مرنِپتاه« شود. وجدان عذاب دچار بیآنکه است،
با احتمااًل که بود ضعیفی حاکم رعمسیس، جانشیِن
مشاهدهآنهمهبالودیدنقدرتخدابیدرنگاجازه

میدادعبرانیهاازمصربروند.
که بود سفالی یا برنزی، چوبی، ظرفی تغار  34:12
درآنخمیردرستمیکردند.آبرادرتغارباآرد
نانروزقبلرا مخلوطمیکردندوکمیازخمیرمایه
بنی میپختند. نان ترتیب بدین و میافزودند، آن به
اسرائیلحتمًامیبایستتغارهایشانراباخودمیبردند
زیرابرایتهیهنانکهحیاتشانبدانبستگیداشت،به
آنهانیازداشتند.تغاررابهراحتیمیشدبردوشحمل

کرد.



ب-بنیاسرائیلدربیابان)37:12ـ27:18(
درحالیکهمصریانمردگانخودرادفنمیکردند،بردگانعبرانیکهسرانجامطعم
آزادیرامیچشیدندآنسرزمینراترکنمودند.فرعونیکباردیگرنیزتالشکرد
آنانرابازگرداند،اماخدابهطرزیمعجزهآساآبدریایسرخراازمیانشکافتوقوم
توانستندبگریزند.بااینحال،بهمحضآنکهبهآنسویدریارسیدند،بیتابیکردندو
بهخاطرسفرسختوطوالنیشاندربیابان،بهتلخینزدموسیوهارونلببهشکایت
گشودند.ازاینتجربهعبرانیهامیآموزیمکهزندگیمسیحیهمیشهخالیازمشکل
نیست.هنوزهمناگزیربامشکالتیدستبهگریبانیمواغلببهخاطراوضاعوشرایط

بهتلخینزدخداشکایتمیکنیم.

1ـفرارازمصر
37و38درهمانشببنیاسرائیلازرعمسیسكوچكرده،روانةسوكوتشدند.
تعدادایشانبهغیراززنانوكودكانقریببهششصدهزارمردبودكهپیاده
درحركتبودند.ازقومهایدیگرنیزدرمیانآنهابودندكههمراهایشاناز
مصربیرونآمدند.گلههاورمههایفراوانیهمبههمراهایشانروانبودند.
39وقتیسرراهبرایغذاخوردنتوقفكردند،ازهمانخمیربیمایهایكه
آوردهبودند،نانپختند.ازاینجهتخمیرراباخودآوردهبودندچونبا

شتابازمصربیرونآمدندوفرصتیبرایپختنناننداشتند.
40بنیاسرائیلمدتچهارصدوسیسالدرمصرزندگیكردهبودند.41در
آخرینروزچهارصدوسیامینسالبودكهقومخداازسرزمینمصربیرون
آمدند.42خداوندآنشبرابرایرهاییآنهاازمصردرنظرگرفتهبودوقوم
اسرائیلمیبایستنسلاندرنسل،همهسالهدرآنشببهیادرهاییخوداز

دستمصریان،برایخداوندجشنبگیرند.

مقرراتمربوطبهعیدِپَسح
43و44آنگاهخداوندبهموسیوهارونمقرراتآیینپسحراچنینتعلیمداد:
»هیچغیریهودینبایدازگوشتبرةقربانیبخورد،اماغالمیكهخریداری
وختنهشدهباشدمیتواندازآنبخورد.45خدمتكارومهمانغیریهودینباید
ازآنبخورند.46تمامگوشتبرهرادرهمانخانهایكهدرآننشستهاید
بخورید.آنگوشتراازخانهنبایدبیرونببرید.هیچیکازاستخوانهایآن

رانشكنید.47تمامقوماسرائیلبایداینمراسمرابرگزارنمایند.
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به  قریب مجموع در که زدهاند تخمین  38،37:12
راترککردند.عبارت»قومهای نفرمصر میلیون دو
دیگر«شایداشارهایباشدبهمصریانودیگرانیکهبا

مشاهدهاعمالعظیمخدابهسویعبرانیهاجذبشدهو
برخیتصمیمگرفتهبودندبهاتفاقآنانمصرراترک

کنند.



48»اگرغریبههاییدرمیانشمازندگیمیكنندومایلنداینآیینرابرای
خداوندنگاهدارند،بایدمردانوپسرانایشانختنهشوندتااجازهداشتهباشند
از نباید اماشخصختنهنشدههرگز اینآیینشركتكنند. مثلشمادر
گوشتبرةقربانیبخورد.49تماممقرراتاینجشنشاملحالغریبههایی

نیزكهختنهشدهاندودرمیانشماساكنند،میشود.«
50قوماسرائیلتمامدستوراتخداوندراكهتوسطموسیوهارونبهایشان
دادهشدهبود،بكاربستند.51درهمانروزخداوندتمامبنیاسرائیلراازمصر

بیرونآورد.

وقفنخستزادهها

خداوندبهموسیفرمود:»تمامپسرانارشدقوماسرائیلونخستزادة13
نرحیواناتراوقفمنكنید،چونبهمنتعلقدارند.«

3پسموسیبهقومگفت:»اینروزراكهروزرهاییشماازبردگیمصر
استهمیشهبهیادداشتهباشید،چونخداوندباقدرتعظیمخود،شمارااز
آنرهاساخت.بهخاطربسپاریدكهدرروزهایعید،نانبدونخمیرمایه
بخورید.4امروزدرماهابیبشماازمصرخارجمیشوید.5بنابراین،وقتیوارد
سرزمینیكهبه»سرزمینشیروعسل«معروفاستوخداوندوعدةآن
رابهاجدادتاندادهاست،شدیدیعنیسرزمینكنعانیها،حیتیها،اموریها،
حویهاویبوسیها،آنگاهاینروزآزادیخودراجشنبگیرید.6و7بهمدت
هفتروزنانفطیربخوریدودراینهفتروزدرخانههایشماوحتیدر
سرزمینشماهیچخمیرمایهایپیدانشود.آنگاهدرروزهفتمبخاطرخداوند،

جشنبزرگیبرپاكنید.
8»هرسالهنگامبرگزاریاینجشن،بهفرزندانخودبگوییدكهاینجشنبه
مناسبتآنكاربزرگیاستكهخداوندبخاطرشماانجامدادوشماراازمصر
بیرونآورد.9اینجشنمانندعالمتیبردستتانیانشانیبرپیشانیتانخواهد
بودتابهیادشماآوردكههمیشهدرشریعتخداوندتفكركنیدوازآنسخن

بگویید،زیراخداوندباقدرتعظیمخود،شماراازمصربیرونآورد.
10»پسهرسالدرماهابیب،بهمناسبتاینرویداد،جشنبگیرید.11زمانیكه
خداوند،شمارابهسرزمینكنعانكهوعدةآنراازپیشبهاجدادشمادادهبود
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9:13اینیکهفتهجشنکهبهیادبودخروجازمصربرگزار 
میشد،عبرانیهارابهعنـوانقومیویژهومنحصربهفردکه
ُمهرخدابرآناناست،ازدیگراقواممتمایزمیکرد.شما
برایآنکهنشاندهیدپیروخداهستید،چهمیکنید؟نحوه
از دستگیری دیگران، به محبتکردن فرزندان، تربیت

فقرا،وخدمتبهخداهمگیعالئمیهستندکهدیگرانبا
توجهبهآنمیتوانندبفهمندبهخداتعلقدارید.ملیتهای
مختلفازرویآدابوسننومراسمویژهشانبازشناخته
میشوند،وحالآنکهوجهمشخصهمسیحیانهمانامحبتی

استکهبهیکدیگردارند)یوحنا35،34:13(.



بیاورد،بهخاطرداشتهباشیدكه12پسرانارشدوهمچنیننخستزادةنرحیوانات
شماازآنخداوندمیباشندوبایدآنهاراوقفخداكنید.13بجاینخستزادة
االغ،برهوقفكنید.ولیاگرنخواستیدآنرابابرهعوضكنید،بایدگردن

االغرابشكنید.امابرایپسرانارشدخودحتمًابایدعوضدهید.
14»درآیندهوقتیفرزندانتانازشمابپرسند:اینكارهابرایچیست؟بگویید:
خداوندباقدرتعظیمخودماراازبردگیمصریهانجاتبخشید.15فرعون
ماراازاسارترهانمیكرد،برایهمین،خداوندتمامپسرانارشدمصریهاو
همچنیننخستزادههاینرحیواناتآنانراهالکكردتامارانجاتدهد.
بههمیندلیلنخستزادةنرحیواناتخودرابرایخداوندقربانیمیكنیمو
برایپسرانارشدخودعوضمیدهیم.16اینجشنمانندعالمتیبردستتانو
یانشانیبرپیشانیتانخواهدبودتابهیادشماآوردكهخداوندبادستقوی

خودماراازمصربیرونآورد.«

ستونابر،ستونآتش
17و18سرانجامفرعونبهقوماسرائیلاجازهدادتاازمصربیرونروند.
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خروج 
»سکوت« اسرائیلیها
و کردند ترک را
رهسپاِر آنکه از قبل
تا شوند صفون بعل
در»کنارساحل«اردو
ایتام در نخست زنند،
.)2:14( زدند خیمه
بهطورمعجزهآسا خدا
دریا از را آنان
بیابان به و داد عبور
»شور«هدایتشانکرد
از قومپس .)22:15(
ایلیم واحه در توقف
رفتند سین بیابان به

.)1:16(

برای »شما که گفته این از خدا منظور  12:13ـ14
پسرانارشدخودحتمًابایدعوضدهید«،چیست؟خدا
درنخستینواقعهِپَسح،پسرانارشدعبرانیهاراچنانچه
برسردرخانهایکهدرآنسکونتداشتندعالمتخون
را آنان جان خدا که آنجایی از رهانید. مرگ از بود،
نجاتدادهبود،اوصاحبایشانبودوحقداشتبرآنها
ادعایمالکیتکند.امادرعوضبهاسرائیلیهادستورداد
پسرانشانراازاوبازخریدنمایند.درپِساینآیین،سه
هدفعمدهنهفتهبود:)1(خدامیخواستازاینطریق

از را پسرانشان جان چطور که کند یادآوری آنان به
چنگالفرشتهمرگنجاتدادوقومراازبردگیرهانید؛
)2(نشانمیدادخداچقدربرایجانانساناحترامقائل
است.خدامیخواستازاینطریقحسابقومخودرااز
مذاهببتپرستیکهدرآنانسانهاراقربانیمیکردندتا
خدایانخشنودباشند،جداکند؛)3(پیشاپیشنویدبخِش
روزیبودکهعیسیمسیحباپرداختبهایگناه،مارا

برایهمیشهبازخریدخواهدکرد.
بهترین ما نظر از که آنطور همیشه خدا  18،17:13
را اسرائیلیها آنکه بهجای او نمیکند. عمل است،
مستقیمًاازمصربهسرزمینموعودببرد،آنانراازمسیر
و اسرائیل بنی بین جنگ از تا داد عبور طوالنیتری
فلسطینیهاجلوگیریکند.بنابرایناگرمیبینیدخداشما
راازکوتاهترینمسیربهمقصدنمیرساند،گلهوشکایت
از بامیلورغبت بلکه بااومخالفتنورزید، نکنیدو
عقباوبرویدومطمئنباشیدکهشماراازمیانموانع
مقصد به بهسالمت دارد، اطرافوجود در که نامرئی
میرساند.خداپایانسفرتانراازهمانآغازمیبیند،واز

اینرومیداندامنترینوبهترینراهکداماست.
18،17:13عبرانیهاچهزمانیمصرراترککردند؟
دراینبارهدونظریهوجوددارد.بنابرنظریه»متأخر«،
واقعهخروجتقریبًامابینسالهای1446ـ1445ق.ماتفاق
امانظریه»متقدم«تاریخخروجرابینسالهای افتاد.و
1300و1200ق.ممیداند.طرفداراننظریه»متأخر«در

دریایسرخ

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه

مصــر

اورشلیم

وشن
ج

کوهسینا مدیــان

فیتوم

دریای
مرده

سکوت
بعل-صفون؟

ایتـام؟

ایلیم

بیابانشور

بیابانسین



بااینكهنزدیكترینراهرسیدنبهكنعانعبورازسرزمینفلسطینیهابود،خدا
قوماسرائیلراازاینمسیرنبرد،بلكهآنهاراازطریقصحراییكهدرحاشیة
دریایسرخبودهدایتنمود،زیرامیدانستكهقومباوجودمسلحبودن
ممكناستوقتیببینندكهمجبورندبرایرسیدنبهكنعانبجنگند،دلسرد

شده،بهمصربازگردند.
19موسیدراینسفراستخوانهاییوسفرانیزهمراهخودبرد،چونیوسف
درزمانحیاتخودبنیاسرائیلراقسمداده،گفتهبود:»وقتیخداشمارا

برهاند،استخوانهایمراهمباخودازاینجاببرید.«
ایتامكهدرحاشیةصحرا اسرائیلسوكوتراترکكرده،در 20پسقوم
بود،خیمهزدند.21دراینسفر،خداوندایشانرادرروزبوسیلةستونیازابر
ودرشببوسیلةستونیازآتشهدایتمیكرد.ازاینجهتهمدرروز
میتوانستندسفركنندوهمدرشب.22ستونهایابروآتشلحظهایازبرابر

آنهادورنمیشد.

خداوندبهموسیفرمود:»بهقوممنبگوكهبسویفمالحیروتكه14
درمیانمجدلودریایسرخومقابلبعلصفوناستبرگردندو
دركناردریاخیمهبزنند.3فرعونگمانخواهدكردكهچونروبرویشما
دریاوپشتسرشمابیاباناست،شمادرمیاندریاوصحرادردامافتادهاید،
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اثباتدیدگاهشانبهاولپادشاهان1:6استنادمیکنند. 
سلیمان که میگوید صریحًا آیه این در کتابمقدس
پادشاههیکلرا480سالپسازخروجعبرانیهاازمصر
بنانهاد.ازآنجاکهتقریبًاتمامصاحبنظراندراینباره
متفقالقولندکهسلیمانبنایهیکلرادرسال966ق.م
آغازکرد،اینامرنشانمیدهدکهواقعهخروجدرسال

1446ق.ماتفاقافتادهاست.
واماپیرواننظریه»متقدم«براینباورندکهاین480
سالرانمیتوانبهمعنایلفظیآنتعبیرکرد.اینعده
دراثباتدیدگاهخودبهخروج11:1استنادمیکنندکه
میگویدعبرانیهاشهرهایفیتومورعمسیسراساختند
به شهرها این و شود؛ استفاده انبار بهعنوان آنها از تا
افتخاررعمسیسنامگذاریشدهبودکهحوالیسال1290

ق.مفرعوِنمصربود.
بااینحال،صرفنظرازاینکهکدامتاریخدرستاست،
واقعیتمهمایناستکهخدادرستهمانطورکهوعده
دادهبود،عبرانیهاراازمصرخارجساخت.اینکاِراو
قومش به نسبت که را فراوانی محبت و عظیم قدرت

داشتنشانمیدهد.

روی پیش آتش و ابر از ستونی خدا  22،21:13
عبرانیهاقراردادتابدانندکهدرطیسفربهسرزمین
داده چه ما به خدا همراهشانهست. شبانهروز موعود،
با باشیمحضورش مانندعبرانیهاخاطرجمع بتوانیم تا
مااست؟اوکتابمقدسرادراختیارماننهاده-چیزی
کهقوماسرائیلیازآنبیبهرهبودند.اگرمیخواهیداز
حضورخدامطمئنباشید،بهکالمشمراجعهکنید.همان
طورکهعبرانیهامدامنگاهشانبهستونابروآتشبود،
مانیزمیتوانیمشبانهروزبهکالمخدانگاهکنیمتابدانیم
اوبامااستودرسفریکهپیشروداریمبهیاریمان

میشتابد.
تجلی از بود نمونهای آتش و ابر ستون  22،21:13
مرئیحضورخدا،بهاینمعناکهخدادرقالبوهیأتی
محسوسخودرابرآدمیانظاهرمیساخت.خداازاین
طریقراهقوماسرائیلرامنّورگرداند،آنانراازگزند
دشمنانمحفوظداشت،بهآناناطمینانخاطربخشید،در
سفرهدایتشانمیکرد،وبهشکلینمادینبهقوماسرائیل
میآموختکهبایدنسبتبهخدایخودغیرتیاینچنین

آتشینداشتهباشند.



4ومندلفرعونراسختمیسازمتاشماراتعقیبكند.اینباعثمیشود
كهمنباردیگرقدرتوبزرگیخودرابهاووبهتماملشكرشثابتكنمتا
مصریهابدانندكهمنخداوندهستم.«پسبنیاسرائیلدرهمانجاكهخداوند

نشاندادهبودخیمهزدند.

سپاهمصراسرائیلیهاراتعقیبمیکند
5وقتیبهفرعونخبررسیدكهاسرائیلیهاازمصرفراركردهانداوودرباریانش
پشیمانشده،گفتند:»اینچهكاریبودكهماكردیم؟برایچهبهبردگان
خوداجازهدادیمازاینجادورشوند؟«6پسپادشاهمصرعرابةخودراآماده
كرده،سپاهخودرابسیجنمود.7سپسباششصدعرابةمخصوصخودونیز
تمامعرابههایمصركهبوسیلةسردارانراندهمیشد،رهسپارگردید.8خداوند
دلفرعونراسختكردواوبهتعقیبقوماسرائیلكهباسربلندیازمصر
دستههای و جنگی عرابههای با مصر لشكر 9تمام پرداخت. رفتند، بیرون

سوارهوپیاده،قوماسرائیلراتعقیبكردند.
قوماسرائیلدركناردریا،نزدیکفمالحیروتمقابلبعلصفونخیمهزده

بودندكهلشكرمصربهآنهارسید.
10وقتیقوماسرائیلازدورمصریهارادیدندكهبهآناننزدیکمیشونددچار
وحشتشدندوازخداوندكمکخواستند.11آنهابهموسیگفتند:»چرامارا
بهاینبیابانكشاندی؟مگردرمصرقبرنبودكهماراآوردیدراینبیابان
بمیریم؟چرامارامجبوركردیازمصربیرونبیاییم؟12وقتیدرمصربرده
بودیم،آیابهتونگفتیمكهمارابهحالخودمانواگذار؟مامیدانستیمكه

بردهماندندرمصربهترازمردندربیاباناست.«
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اسرائیلیان  بر باششصدعرابهجنگی 6:14ـ9مصریان
درماندهایکهبینکوهودریابهدامافتادهبودند،یورش
بردند.هریکازاینعرابههاگنجایشدونفرراداشت:
عبارت عرابه جنگی. مردی دیگری و عرابهران یکی
چرخ دو روی بر که چرمی، یا چوبین اتاقکی از بود
سواربودواسبهاآنرامیکشیدند.اینعرابههادرزمان
این با داشت. را امروزی تانکهای حکِم کتابمقدس
حال،حتیقدرترزمیشانهمحریفخدانبود.خداهم

عرابههایجنگیشانرانابودساخت،همسوارانشانرا.
افتاده بهدام 11،10:14اسرائیلیهاکهدرمقابلدریا
بالشکریانمصرمواجهدیدندکهآماده بودند،خودرا
بودندتاروماِرشانکنند.اسرائیلیهافکرکردندپایان
دست بودندچطور دیده اینکه با است. رسیده فرا کار
پرقدرتخداآنانراازمصررهانیده،بازواکنششانجز

ترسونومیدیوآهونالهنبود.پستوکلشانبهخدا
کجابود؟بنیاسرائیلپسازآنهمهتجربیاتمکررباید

میدانستندکهخداقادراستآنانراازمهلکهبرهاند.
خداایننمونههارادرکتابمقدسقراردادهتابدانیمکه
بایددرهمانمرتبهاولبهاواعتمادکنیم.تعمقدرمورد
وفاداریخدادروقایعگذشته،باعثمیشوددربحرانها

ازترسوغرغروشکایتبپرهیزیم.
11:14ایننخستینموردازغرغروشکایاِتپیدر
پیبنیاسرائیلاست.بیایمانیاینقومواقعًاحیرتآور
است.بااینحال،آیاخودمانیزبارهامانندآنانرفتار
نکردهایم؟آیابارهانشدهکهوقتیدرسختیومشکالت
اسرائیلیها بهشکوهوگالیهگشودهایم؟ زبان افتادهایم
میبایستدرسهایسختیمیآموختند.اگرازهماناول
بهخداتوکلکردهبودند،آنهمهمحنتنمیکشیدند.



13ولیموسیجوابداد:»نترسید!بایستیدوببینیدچگونهخداوندامروزشما
رانجاتمیدهد.اینمصریهاراكهحاالمیبینید،ازاینپسدیگرهرگز

نخواهیددید.14آرامباشید،زیراخداوندبرایشماخواهدجنگید.«

2ـرهاییازطریقدریایسرخ
15آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»دیگردعاوالتماسبساست.نزدقوم
اسرائیلبرووبگوكهحركتكنندوپیشبروند.16وتوعصایخودرا
بطرفدریادرازكنتاآبآنشكافتهشودوقوماسرائیلازراهیكهدر
وسطدریاپدیدمیآید،عبوركنند.17و18ولیمندلمصریهاراسختمیسازم
تادرپیشماواردراهیكهدردریاپدیدآمده،شوند.آنگاهمیبینیدكهمن
چگونهفرعونراباتمامسربازانوسوارانوعرابههایجنگیششكست
داده،جاللخودراظاهرخواهمساخت،وتماممصریهاخواهنددانستكه

منخداوندهستم.«
19آنگاهفرشتةخداكهپیشاپیشبنیاسرائیلحركتمیكرد،آمدودرپشت
سرآنهاقرارگرفت.ستونابرنیزبهپشتسرآنهامنتقلشد20ودرمیان
قوماسرائیلومصریهاحایلگردید.وقتیشبفرارسید،ابربهستونآتش
تبدیلشد،بطوریكهمصریهادرتاریكیبودندوبنیاسرائیلدرروشنایی.

پسمصریهاتمامشبنمیتوانستندبهاسرائیلیهانزدیکشوند.
21سپسموسیعصایخودرابطرفدریادرازكردوخداوندآبدریارا
شكافتوازمیانآبراهیبرایعبوربنیاسرائیلآمادهساخت.تمامشب

نیزازمشرقبادسختیوزیدنگرفتواینراهراخشکكرد.
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13:14قومنومیدبودندوپرخاشگرانهرفتارمیکردند، 
شیوه چه به خدا ببینند میکرد تشویقشان موسی اما
فکر طرز موسی رهانید. خواهد را آنان حیرتانگیزی
دام به که میرسید بهنظر چنین وقتی داشت! مثبتی
افتادهاند،موسیازخدامیخواستواردعملشود.ممکن
استدشمندرتعقیبمانباشد،امابازاحساسکنیمبهدام
افتادهایموراهچارهاینداریم.درستاستکهدراینگونه
مواقعشایداولینواکنشمانیأسوناامیدیباشد،اماباید
مانندموسی»منتظرشویموببینیمخداچهخواهدکرد.«

15:14خداوندبهموسیگفتکهدعادیگربساستو
حالوقتآناستکهحرکتکنند!دعابایدجایگاهیمهم
درزندگیماداشتهباشد،امازمانینیزهستکهبایدعمل
کنیم.گاهیاوقاتخوبمیدانیمچهبایدبکنیم،امابرای
توجیهکوتاهیوتنبلیخود،دعامیکنیمتابیشترهدایت
شویم.بنابرایناگرمیدانیمچهکاریبایدانجامدهیم،باید

بدونفوتوقتدستبهکارشویموحرکتکنیم.

21:14ظاهرًاهیچراهفراریوجودنداشت،اماناگاهخداوند
ازمیاندریاراهیبازکرد.مانیزگاهیاوقاتخودرادر
مشکلیگرفتارمیبینیموفکرمیکنیمهیچراهگریزی

وجودندارد.امانترسید؛خداقادراستراهیمهیاکند.
22،21:14برخیازصاحبنظرانمعتقدندکهاسرائیلیان
از تنها بلکه نکردند ازخوددریایسرخعبور درواقع
دریای شمال کمعمق باتالقهای یا دریاچهها از یکی
سرخگذشتندکهدراوقاتمعینیازسالخشکبود.اما
را دریا میگویدکه»خداوندآب کتابمقدسصریحًا
شکافتوازمیانآبراهیبرایعبوربنیاسرائیلآماده
ساخت.«تمامشبنیزازمشرقبادسختیوزیدنگرفت
واینراهراخشککرد)21:14؛همچنینمراجعهکنیدبه
یوشع16،15:3و2پادشاهان14،13:2(.برخینیزگفتهاند
دریای که گذشتند »نیزارها« دریای از اسرائیلیها که
بسیارکوچکتریبودواقعدرشمالدریایسرخوآبش
ازمیانآن بهراحتی اندازهایکمعمقبودکهمیشد به



22بنابراین،قوماسرائیلازآنراهخشکدرمیاندریاگذشتنددرحالیكه
آبدریادردوطرفراه،همچوندیواریبلندبرپاشدهبود.23دراینهنگام
تمامسوارانواسبهاوعرابههایفرعوندرپیقوماسرائیلوارددریاشدند.
24درسپیدهدم،خداوندازمیانابروآتشبرلشكرمصرنظرانداختوآنها
بسختی چنانكه شدند كنده جا از عرابهها همة 25چرخهای كرد. آشفته را
میتوانستندحركتكنند.مصریهافریادبرآوردند:»بیاییدفراركنیم،چون

خداوندبرایاسرائیلیهابامامیجنگد.«
26وقتیهمةقوماسرائیلبهآنطرفدریارسیدندخداوندبهموسیفرمود:
»باردیگردستخودرابطرفدریادرازكنتاآبهابرسرمصریهاواسبها
وعرابههایشانفروریزند.«27موسیاینكارراكردوسپیدهدمآبدریا
دوبارهبهحالتاولبازگشت.مصریهاكوشیدندفراركنند،ولیخداوند
همةآنهارادردریاغرقكرد.28پسآببرگشتوتمامعرابههاوسواران
رافروگرفت،بطوریكهازلشكرفرعونكهبهتعقیببنیاسرائیلپرداخته

بودندحتییکنفرهمزندهنماند.
29بهاینترتیب،بنیاسرائیلازمیانراهیكهبردوطرفآندیوارهایبلند
آببرپاشدهبود،گذشتند.30اینچنین،خداونددرآنروزبنیاسرائیلرااز
چنگمصریهانجاتبخشید.اسرائیلیهااجسادمصریهارادیدندكهدرساحل
افتادهبودند.31وقتیقوماسرائیلاینمعجزةعظیمخداوندرابهچشم دریا

دیدند،ترسیدندوبهخداوندوبهبندةاوموسیایمانآوردند.

سرودهاییبرایخداوند

آنگاهموسیوبنیاسرائیلدرستایشخداونداینسرودراخواندند:15
خداوندرامیسراییمكهشكوهمندانهپیروز

شدهاست،
اواسبهاوسوارانشانرابهدریاافكندهاست.
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عبورکرد.عدهایدیگرینیزهستندکهمیگوینددریای 
امتداد امروزدر از بیشتر سرخدرزمانهایقدیمخیلی
شمالگسترشداشت،ودریاچههایامروزیصرفًابقایای
انشعابغربیدریایسرخهستند)کهدرحالحاضرخلیج
عقبهنامیدهمیشود(.معالوصفآنچهمهماستایناست
کهخدایخالِقخشکیودریابراینمایانساختنقدرت
لحظه در قومش،درست به نسبت عظیمخود محبت و

مناسبدستبهمعجزهایبزرگزد.
دال مدرکی هیچ مصر تاریخی اسناد در  28،27:14
بروجودچنینخروجعظیمیدردستنیست.دربین
کنند. ثبت را نبودشکستهایخود رسم فراعنهمصر

حتیاسنادومدارکآنزمانرانیزبرمیداشتندواسامی
خائنینودشمنانسیاسیشانراازآنهاحذفمیکردند.
بهاحتمالزیادفرعونبسیارمواظببودتامبادانابودی
سپاهعظیمشکهبههنگامتعقیبمشتیبردهفراریتارو
مارشدهبود،درجاییثبتشود.بنابراینازآنجاکهیا
مصریهاواقعهخروجراثبتنکردندیااسنادومدارک
مربوطبهاینواقعههنوزکشفنشده،تعیینتاریخدقیق

واقعهخروجمیسرنیست.
1:15موسیقیدرپرستشواعیادقوماسرائیلنقشیبسزا
داشت.سرودخواندن،وسیلهابرازمحبتوشکرگزاری
بودوراهیبودخاّلقجهتانتقالسنتهایشفاهیکهسینه



2خداوندقوتوسرودونجاتمناست.

اوخدایمناست،پساوراستایشمیكنم.
اوخداینیاكانمناست،پساوراتجلیلمینمایم.

3اوجنگاوراستونامشخداوندمیباشد.
4خداوند،لشكروعرابههایفرعون

رابهدریاسرنگونكرد.
مبارزانبرگزیدةمصردردریایسرخغرقشدند.

5آبهایدریاآنهاراپوشاندند،
وآنهامانندسنگبهاعماقآبفرورفتند.

6دستراستتوایخداوند،قدرتعظیمیدارد.
بهنیرویدستت،دشمنانترادرهمكوبیدی.
7باعظمتشكوهتدشمنانرانابودساختی،
آتشخشمتو،ایشانراهمچونكاهسوزانید.

8توبردریادمیدیوآنراشكافتی،
آبهاماننددیوارایستادوعمقدریاخشکگردید.

9دشمنگفت:»ایشانراتعقیبمیكنم،
آنهارامیگیرموباشمشیرمهالکمیكنم،

ثروتشانراتقسیمكرده،هرچهبخواهمبرایخودبرمیدارم.«
10اماتوایخداوند،چونبردریادمیدی

موجهایكبارهآنهاراپوشانید،
همگیمثلسربدردریایخروشانغرقشدند.
11كیستمانندتوایخداونددرمیانخدایان؟

كیستمثلتوعظیمدرقدوسیت؟
كیستكهمانندتوبتواندكارهایمهیبوعجیبانجامدهد؟

12چوندستراستخودرادرازكردی،

زمین،دشمنانمارابلعید.
13قومخودراكهبازخریدنمودهای

بارحمتخودرهبریخواهیفرمود.
توآنهاراباقدرتخود

بهسرزمینمقدستهدایتخواهیكرد.
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بهسینهبهنسلهایبعدیمنتقلمیشد.برخیمیگویندکه 
سرودموسیقدیمیترینسرودثبتشدهدردنیااست.این
سرودشعریشادوحماسیبوددرتجلیلازپیروزیخدا

کهدلوصدایمردمرابهعرشبرینمیرساند.مزامیر
وسرودهایمذهبیمیتواندشیوهخوبیباشدبرایبیان

احساسآرامشخاطر،وابرازپرستشوشکرگزاری.



14ملتهاوقتیاینرابشنوندمضطربخواهندشد،
ساكنانفلسطینازترسخواهندلرزید،

15امیرانادوموحشتخواهندكرد،
بزرگانموآبخواهندلرزید.

وحشت،مردمكنعانرافروخواهدگرفت.
16ترسودلهرهبرایشانغلبهخواهدكرد.

ایخداوندازقدرتتو،آنهاچونسنگ،خاموشخواهندایستاد،
تاقومتوكهآنهاراخریدهایازكنارایشانبگذرند.
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سرودهایمعروف
درکتابمقدس

محلسروددرهدفازسرود
کتابمقدس

سرودپیروزیوپرستِشموسیپسازآنکهخداقوماسرائیلراازمصر
رهانیدوباشکافتِندریایسرخازسپاهفرعوننجاتشانداد؛مریمنیزبه

جمِعسرایندگانپیوست.
سرودپرستشیاسرائیلخطاببهخدابهجهِتآبیکهدربیابانبرایشان

مهیاکردهبود.
را سرود این موسی بود. اسرائیل تاریخ سرگذشِت که موسی سرود
با میشدند، آماده موعود بهسرزمین ورود برای عبرانیان هنگامیکه

پرستشوشکرگزاریبهحضورخداآورد.
سروِددبورهوباراقدرپرستشخداوشکرگزاریازاوبهخاطرپیروزی

اسرائیلبرسپاهیاِنیاعیِلپادشاهدرکوهتابور.
سرودداوددرسپاسوپرستِشخداکهاوراازچنگالشائولودیگر

دشمنانشنجاتدادهبود.
سرودعاشقانهسلیمانبهمناسبتپیوندبینزنوشوهر.

سرودنبوتیاشعیادراینموردکهنجاتیافتگانچگونهدراورشلیمجدید
سرودخواهندخواند.

سرودپرستشیاسرائیلبهمناسبتتکمیلپایهگذاریخانهخدا.
سرودتسبیحمریمبهخاطرقرارگرفتنعیسیدررِحمش.

سرودتسبیحزکریابهخاطروعدهخدامبنیبراعطایفرزندپسربهاو.
سرودهایروحانیپولسوسیالسدرزندان.

مسیح که میخواندند یکصدا که رهبر چهار و بیست »جدید« سرود
شایستهاستهفتمهرطوماِرخدارابگشاید.

ازتمامدنیابازخرید سرودآنیکصدوچهلوچهارهزارنفریکه
شدهبودند.

سرودجمیِعنجاتیافتگاندرحمدوپرستشبرهکهآنانرانجاتداد.

خروج1:15ـ21

اعداد17:21ـ18

تثنیه1:32ـ43

داوران2:5ـ31

2سموئیل1:22ـ51

سرودسلیمان
اشعیا1:26

عزرا11:3
لوقا55-46:1
لوقا68:1ـ79
اعمال25:16

مکاشفه9:5ـ10

مکاشفه3:14

مکاشفه3:15ـ4



17ایخداوند،توایشانرابهكوهمقدسخودبیاور
ودرجاییكهبرایسكونتخودانتخابكردهای

وخانةخودرادرآنساختهای،ساكنساز.
18خداوندا،توتاابدسلطنتخواهیكرد.

دریا وارد اسرائیلیها بدنبال سوارانش و عرابهها با فرعون اسبهای 19وقتی
شدند،خداوندآبدریارابرایشانبرگردانید،امااسرائیلیهاازمیاندریابه

خشكیرسیدند.
20پسازخواندناینسرود،مریمنبیه،خواهرهاروندفبهدستگرفتو
بهرقصیدنپرداختوزناندیگرنیزبدنبالویچنینكردند،21ومریماین

سرودراخطاببهایشانخواند:
»خداوندرابسراییدكهشكوهمندانهپیروزشدهاست،اواسبهاوسوارانشان

رابهدریاافكندهاست.«

3ـشکایتدربیابان
شکایتازآبتلخ

22موسیقوماسرائیلراازدریایسرخحركتدادوبطرفصحرایشور
آب قطرهای راهپیمایی، روز سه از پس صحرا آن در ولی كرد. هدایت
نیافتند.23سپسآنهابهمارهرسیدند،ولیازآبآنجانیزنتوانستندبنوشند،
چونتلخبود.)ازاینجهتآنمكانرامارهیعنی»تلخ«نامیدند.(24مردم

غرغركنانبهموسیگفتند:»ماتشنهایم؛چهبنوشیم؟«
25موسینزدخداونددعاكردوخداونددرختیبهاونشاندادوفرمود:»این
درخترادرآبمارهبیندازتاآبآنشیرینشود.«موسیچنینكردو

آب،شیرینشد.
بیازماید. را آنها اطاعت تا داد اسرائیل قوم به دستوراتی خداوند ماره، در
26اوفرمود:»اگردستوراتواحكاممراكهخداوند،خدایشماهستماطاعت
كنیدوآنچهراكهدرنظرمنپسندیدهاستبجاآورید،ازتماممرضهایی
كهمصریانرابداندچارساختمدرامانخواهیدماند،زیرامن،خداوند،شفا

دهندةشماهستم.«
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20:15مریمرانبیهمیخواندندنهصرفًاازآنروکهاز
جانِبخدامکاشفاتیداشت)خروج20:15؛میکاه4:6(،
و نبوت موسیقی. زمیـنه در مهارتش سبب به نیـز بلکه
موسیقیاغلبدرکتابمقدسباهمپیوندینزدیکداشتند

)1سموئیل5:10؛1تواریخ1:25(.دایرهزنگـیمریمآلت
موسیقیایبودبهشـکلدایره.دورتـادورآنقطعاتبرنجی
بهحرکتدرآوردنآهنگی بههنگام وجودداشـتکه
موزونایجادمیکرد.دایرهزنگیاوچیزیشبیهدهلبود.



27سپسبنیاسرائیلبهایلیمآمدند.درآنجادوازدهچشمهوهفتاددرختخرما
بود؛پسدركنارچشمههاخیمهزدند.

خداگوشتونانمهیامیکند

قوماسرائیلازایلیمكوچكردندوبهصحرایسینكهبینایلیم16
وكوهسینابودرفتند.روزیكهبهآنجارسیدند،روزپانزدهمماه
دومبعدازخروجایشانازمصربود.2درآنجابنیاسرائیلبازازموسیو
هارونگلهكرده،3گفتند:»ایكاشدرمصرمیماندیموهمانجاخداوندما
رامیكشت.آنجادركناردیگهایگوشتمینشستیموهرقدرمیخواستیم
میخوردیم،اماحاالدراینبیابانسوزانكهشما،مارابهآنكشانیدهاید،

بزودیازگرسنگیخواهیممرد.«
4آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»حالازآسمانبرایایشاننانمیفرستم.هر
كسبخواهدمیتواندبیرونبرودوهرروزنانخودرابرایهمانروزجمع
كند.بهاینوسیلهآنهاراآزمایشمیكنمتاببینمآیاازدستوراتمپیروی
میكنندیانه.5بهقوماسرائیلبگوكهروزهایجمعهنانبهاندازةدوروز

جمعكرده،آنراآمادهنمایند.«
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دستوراتش از اگر که داد وعده قوم به خدا  27:15
اطاعتکنند،ازامراضیکهمصریانبدانمبتالمیشدند
اخالقی قوانین اکثر که نمیدانستند قوم بمانند. مصون
بهمنظورحفظآنان بهآنهاداد،درواقع بعدها کهخدا
فحشا ضد بر خدا حکم مثال، بهعنوان بود. بیماری از
باعثمیشدبهبیماریهایمقاربتیدچارنشوند.قوانین
بهما ودستوراتخدااغلببرایآناستکهآسیبی
زندگی هستند. پیچیدهای موجودات زن و مرد نرسد.
و است وابسته هم به ما روحانی و احساسی فیزیکی،
بر نوینپزشکی امروزهدانش تنیدهشدهاست. درهم
اینقوانینازمدتهاپیشاعالممیداشتندصحه آنچه
مواظبت ما از خدا میخواهیم اگر بنابراین میگذارد.
زندگی برای او رهنمودهای و دستورات از باید کند،

خوداطاعتکنیم.
و پهناور خشک، بود منطقهای سین صحرای  1:16
ماسهوسنگالخدرآن و بیآبوعلف،کهجزشن
یافتنمیشد.محیطلمیزرعوطاقتفرسایصحرایسین
برایخداجاییمناسببودتادرآنقومشرابیازمایدو

شخصیتشانرابپرورد.
2:16قومبازلببهشکایتگشودند.آنانهرگاهخود
راباخطر،کمبودوزحمتمواجهمیدیدند،بهتلخیگله
وشکایتمیکردندوبهایاممصرحسرتمیخوردند.

تأمین را نیازهایشان همیشه مثل باز خدا این وجود با
میکرد.

روحی فشار و اضطراب موجب میتواند سخت شرایط
طبیعی امری شکایت نیز روحی فشار تحت و شود،
است.واقعیتامرآناستکهبنیاسرائیلبههیچوجه
نمیخواستندبهمصربازگردند.خواستهشانتنهااینبود
کهزندگیشانقدریراحتتروبیدردسرترباشد.منتهی
بهعلِت نمیتوانستندتوجهشانرا درآنشرایطسخت
اضطرابوفشارروحیشانبهخدامعطوفکنند)کهدر
اینمورد،هماناعدمتوکلبهخدابود(.تنهامیتوانستند

بهسریعترینراهگریِزممکنبیندیشند.
در میآید، بهسراغتان اضطراب و فشار وقتی نیز شما
بیابید راِهگریزی اینوسوسهکههرچهزودتر مقابل
خدا حکمت و قدرت بر عوض، در کنید. مقاومت
متمرکزشویدتاکمکتانکندبرعلتاضطرابوفشار

روحیفائقآیید.
اسرائیل قوم برای بیابان در داد قول خدا  5،4:16
خوراکفراهمکندوایننیازشانرابرآوردهسازد،اما
اولمیخواستببیندقومتاچهحدازاواطاعتمیکنند.
خدامیخواستبداندکهآیاآنانازتکتکدستورات
اوپیرویخواهندکردیانه.تنهابااطاعتکردنازخدا

استکهمیتوانیمطریقپیرویازاورافرابگیریم.
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بعضیافرادهمیشهپیدردسرمیگردند.هرجانزاعیدرمیگیرد،فورًاآنجاحاضرندوحتمًاهمباید
عکسالعملیازخودنشاندهند.موسییکچنینفردیبود.ظاهرًاهمیشهمیخواستازحقدیگراندفاع
کند.درسراسرزندگیاش،بهترینوبدترینحاالتاوراهنگامیشاهدیمکهنسبتبهحوادثپیرامونش
واکنشنشانمیدهد.حتیواقعهبوتهمشتعلنیزتصویریاستازشخصیتاو.موسیدیدهبودکهآتش
فروزاناستامابوتهنمیسوزد،بنابراینحتمًامیبایستعلترابررسیمیکرد.آری،موسیبامشاهده
هرگونهدرگیریازخودعکسالعملنشانمیداد-ازمداخلهدردعوایبینمصریوعبرانیودفاعازبرده

عبرانیگرفتهتاتالششدرداوریمیاندوخویشاوندکهباهمنزاعکردهبودند.
نکتهحیرتانگیزدرخصوصتغییرشخصیتموسیایننیستکهدیگرنسبتبهحوادثپیراموِنخود
واکنشنشاننداد،بلکهایناستکهآموختواکنشصحیحنشاندهد.اتفاقاتبیشماریکهبههنگام
سفردومیلیوننفردربیابانهرروزهرخمیداد،چالشیبودفوقازتواِنواکنشیموسی.اواغلبدرنقش
میانجیبینخداومردمعملمیکرد.زمانیمیبایستنسبتبهخشمخدابابتسرسختیوفراموشکاری
قومواکنشنشانمیدادوزمانیدیگردرقبالشکایاتولجبازیهایایشان،وگاهنیزوقتینسبتبه

حمالتغیرمنصفانهقومکهشخصیتاوراآماجسخناِنگزندهخودمیساختند.
منصبرهبریاغلبمستلزمآناستکهدرقبالامورمختلفواکنشنشاندهیم.بنابراینبرایآنکه
واکنشمانمطابقارادهخداباشد،الزماستکهخودراعادتدهیمکههموارهازاواطاعتکنیم.اطاعت
مداومازخداراوقتیمیتوانبهترتمرینکردکهفشارمشکالتکمتراست.بدینترتیبوقتیانبوه

مشکالتبرماهجوممیآورند،عکسالعملطبیعیماناینخواهدبودکهازخواستهخدااطاعتکنیم.
درروزگارماکهمعیارهایاخالقیروزبهروزافتمیکند،باورایننکتهکهخداموسیرافقطبهخاطر
یکباربیاطاعتیآنطورسختمجازاتکرد،تقریبًاغیرممکناست.بااینحال،ازایننکتهغافلیمکه
خداموسیراازخودنراند؛اشتباهشتنهاباعثشدازورودبهسرزمینموعودمحرومگردد.بزرگیو

عظمتیکشخصباعثنمیشودویدربرابرارتکابخطایاعواقبآنمصونباشد.
دروجودموسیشخصیِتبرجستهایراشاهدیمکهخدابدانشکلدادهبود.بااینحال،نبایدازکاراصلیخدا
درزندگیموسیغافلشویم.خداشخصیتیاماهیتموسیراتغییرنداد،بلکهصرفًاروینحوهعملکرداو

کارکرد.آنچهعوضشدنهنقاطقوتوتواناییهایموسی،بلکهنحوهاستفادهاوازاینتواناییهابود.
آیاآگاهیازاینواقعیتبهشماکمکمیکندهدفخدارادرزندگیخودبهتردرککنید؟هدفخدااین
استکهآنچهرادرابتداخلقکردگرفته،آنرابهشکلیکهازهمانابتدادرنظرداشتدرآورد.بنابرایناین

بارکهمیخواهیدباخداصحبتکنید،نپرسید:»منبایدچهباشم؟«،بلکهبپرسید:»بایدچگونهباشم؟«
نقاطقوتوموفقیتها:

تحصیلکردهمصربودوآبدیدهبیابان *
بزرگترینرهبریهودیبود؛واقعهخروجتحترهبریاوصورتگرفت *

نبی،قانونگذار،ونگارندهدهفرمانبود *
پنجکتابتوراترانگاشت *

نقاطضعفواشتباهات:
بهخاطرنااطاعتیازخدانتوانستواردسرزمینموعودشود *

همیشهبهاستعدادهایدیگرانتوجهنداشتوازآناستفادهنمیکرد *
درسهاییاززندگیاو:

خدااولفردراآمادهمیکند،بعداورابهکارمیبرد؛برنامهزمانیخداشاملتمامطولعمر *
مامیباشد

خدابزرگترینکارهایشراازطریقافرادضعیفانجاممیدهد *
آمارحیاتی:

محلزندگی:مصر،مدیان،صحرایسینا *
شغل:شاهزاده،چوپان،رهبرقوماسرائیل *

خویشاوندان:خواهر:مریم؛برادر:هارون؛همسر:صفوره؛پسران:جرشوموایلعاذر *
آیهکلیدی:

»بهخاطرایمانبهخدابودکهاوبدونترسازغضبپادشاه،مصرراترکگفتواستواربهپیش
رفت،همچونکسیکهخداینادیدهرادرمقابلدیدگانخوددارد«)عبرانیان27:11(.

ماجرایموسیدرکتابهایخروجتاتثنیهنقلشدهاست.ازاودراعمال22:7ـ37وعبرانیان23:11ـ29
نیزیادشدهاست.
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6پسموسیوهارون،بنیاسرائیلراجمعكردندوبهایشانگفتند:»امروز
عصربهشماثابتمیشودكهاینخداوندبودكهشماراازسرزمینمصر
آزادكرد.7و8فرداصبححضورپرجاللخداوندراخواهیددید،زیرااوگلهو
شكایتشماراكهازویكردهایدشنیدهاست؛چونشمادرواقعازخداوند
شكایتكردهایدنهازما.ماكیستیمكهازماشكایتكنید؟ازاینپس،

عصرهاخداوندبهشماگوشتخواهددادوصبحهانان.«
9آنگاهموسیبههارونگفتكهبهقوماسرائیلبگوید:»بهحضورخداوند

بیایید،زیرااوشكایاتشماراشنیدهاست.«
10درحالیكههارونباقومسخنمیگفتآنهابطرفبیاباننگاهكردند،و
ناگهانحضورپرجاللخداوندازمیانابرظاهرشد.11و12خداوندبهموسی
فرمود:»شكایاتاینقومراشنیدهام.برووبهایشانبگوكهعصرهاگوشت
خواهندخوردوصبحهابانانسیرخواهندشدتابدانندكهمنخداوند،خدای

ایشانهستم.«
اردوگاه سراسر و آمدند بلدرچین زیادی تعداد روز، همان عصر 13در
زمین بر شبنم اردوگاه اطراف در درسحرگاه و پوشاندند را بنیاسرائیل
نشست.14صبح،وقتیشبنمناپدیدشد،دانههایریزیرویزمینباقیماند
كهشبیهدانههایبرفبود.15وقتیقوماسرائیلآنرادیدند،ازهمدیگر

پرسیدند:»اینچیست؟«
بخورید. تا داده شما به خداوند كه است نانی »این گفت: آنها به موسی
16خداوندفرمودهكههرخانوادهبهاندازةاحتیاجروزانةخودازایننانجمع

كند،یعنیبرایهرنفر،یکعومر.«
17پسقوماسرائیلبیرونرفتندوبهجمعآورینانپرداختند.بعضیزیاد
جمعكردندوبعضیكم.18اماوقتینانیراكهجمعكردهبودندباعومر
اندازهگرفتنددیدندكسانیكهزیادجمعكردهبودندچیزیاضافهنداشتند
وآنانیكهكمجمعكردهبودندچیزیكمنداشتند،بلكههركسبهاندازة
احتیاجشجمعكردهبود.19موسیبهایشانگفت:»چیزیازآنراتاصبح
نگهندارید.«20ولیبعضیبهحرفموسیاعتنانكردندوقدریازآنرابرای
صبحنگهداشتند.اماچونصبحشد،دیدندپرازكرمشدهوگندیدهاست.
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14:16ـ16خوراکمّنهرروزبهصورتقرصنانی 
سفیدوتازهبهاندازهیکمروارید،برزمیننمایانمیشد.
قومآنراجمعمیکردند،مانندگندممیساییدند،قوامش
میدادندونوعینانفطیرازآندرستمیکردندکهبه
شیرینیعسلبود.مّنبرایقوماسرائیلعطیهایرایگان

بودکههرروزهبهقدرکفایتشانبهآنهادادهمیشد.مّن
نیازموقتیجسمانیشانرابرآوردهمیساخت.مسیحدر
مّن  بهعنوانخوراک ازوجودخودش یوحنا49،48:6
یادمیکند.اونانروزانهمااستونیازابدیوروحانی

مارامرتفعمیسازد.



بنابراین،موسیازدستایشانبسیارخشمگینشد.21ازآنپس،هرروز
صبحزودهركسبهاندازةاحتیاجشازآننانجمعمیكرد،ووقتیآفتاب

برزمینمیتابیدنانهاییكهبرزمینماندهبودآبمیشد.
22روزجمعه،قوماسرائیلدوبرابرنانجمعكردند،یعنیبرایهرنفربجای
بهموسی را این و آمدند بنیاسرائیل بزرگان آنگاه یکعومر،دوعومر.
گفتند.23موسیبهایشانگفت:»خداوندفرمودهكهفرداروزاستراحتو
عبادتاست.هرقدرخوراکالزمداریدامروزبپزیدومقداریازآنرابرای

فرداكه»سبتمقدسخداوند«استنگهدارید.«
24آنهاطبقدستورموسینانراتاروزبعدنگهداشتندوصبحكهبرخاستند
ایشانگفت:»اینغذای به ماندهاست.25موسی باقی دیدندهمچنانسالم
امروزشماست،چونامروز»َسبَِّتخداوند«استوچیزیرویزمینپیدا
نخواهیدكرد.26ششروزخوراکجمعكنید،اماروزهفتم،َسبَّتاستو

خوراکپیدانخواهیدكرد.«
27ولیبعضیازمردمدرروزهفتمبرایجمعكردنخوراکبیرونرفتند،
اماهرچهگشتندچیزینیافتند.28خداوندبهموسیفرمود:»اینقومتاكی
میخواهندازاحكامواوامرمنسرپیچیكنند؟29مگرنمیدانندكهمندر
روزششم،خوراکدوروزرابهآنهامیدهموروزهفتمراكهشنبهباشدروز
استراحتوعبادتمعینكردمونبایدبرایجمعكردنخوراکازخیمههای
خودبیرونبروند؟«30پسقوماسرائیلدرروزهفتماستراحتكردند.31آنها
اسمنانیراكهصبحهاجمعمیكردند،َمّن)یعنی»اینچیست؟«(گذاشتندو

آنمثلدانههایگشنیزسفیدبودوطعمنانعسلیراداشت.
32موسیبنیاسرائیلراخطابكرده،گفت:»خداوندفرمودهكهازایننان
بهمقداریکعومربعنوانیادگارنگهداریمتانسلهایآیندهآنراببینندو
بداننداینهماننانیاستكهخداوندوقتیاجدادشانراازمصربیرونآورد
دربیابانبهایشانداد.«33موسیبههارونگفت:»ظرفیپیداكنودرآنبه
اندازةیکعومرَمّنبریزوآنرادرحضورخداوندبگذارتانسلهایآینده
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23:16اسرائیلیهااجازهنداشتنددرروزسّبتکارکنند. 
حتینمیبایستغذامیپختند.چرا؟خدامیدانستکه
زندگیپرمشغلهقوموفعالیتهایروزمرهشانمیتواند
موجبشودازپرستشاوغافلبمانند.کاروتفریحو
به را ما چنان است ممکن گاه خانوادگی مسؤولیتهای
خودمشغولسازدووقتمانراپرکندکهدیگربرایخدا
برایخدا باید ازوقتیکه بنابراین باشیم. نداشته وقت

کنارگذارید،باغیرتمحافظتنمایید.

32:16عبرانیهاچندقرصنانمّنرادرکوزهمخصوصی
بیابان در خدا چگونه که باشد آن یادآور تا گذاشتند
برایشانخوراکفراهمکرد.سمبلونمادمیتواندبخش
مهمیازپرستشمسیحیانراتشکیلدهد.ازبرخیاشیاء
بهعنوانسمبلاستفادهمیکنیمتایادآوِرکاریباشدکه
خدادرزندگیماانجامدادهاست.اینسمبولهامادامکه
خودبهصورتبتدرنیایندوپرستیدهنشوند،میتوانندبه

مادرپرستِشبهترخداکمکشایانتوجهیکنند.



آنراببینند.«34هارونهمانطوركهخداوندبهموسیفرمودهبودعملكرد.
بعدهااینناندر»صندوقعهد«نهادهشد.

35بنیاسرائیلتارسیدنبهكنعانوساكنشدندرآنسرزمین،مدتچهل
سالازایننانیكهبهمّنمعروفبود،میخوردند.36)عومرظرفیبودبه

گنجایشدولیتركهبرایاندازهگیریبكارمیرفت.(

شکایتمردمازنبودآب

بنیاسرائیلبهدستورخداوندازصحرایسینكوچكردندوپساز17
چندتوقفكوتاه،دررفیدیماردوزدند.اماوقتیبهآنجارسیدند،

دیدندكهدرآنمكاننیزآببراینوشیدنپیدانمیشود.
2پسگلهوشكایتآغازكردندوبهموسیگفتند:»بهماآببدهتابنوشیم.«

امتحان را خداوند چرا میكنید؟ شكایت و گله »چرا داد: جواب موسی
مینمایید؟«

3اماآنهاكهازتشنگیبیتابشدهبودند،فریادزدند:»چراماراازمصر
بیرونآوردی؟آیامارابهاینجاآوردیتابافرزندانوگلههایخوداز

تشنگیبمیریم؟«
4موسیبهحضورخداوندرفتوگفت:»منبااینقومچكنم؟هرآنممكن

استمراسنگساركنند.«
5و6خداونددرجوابموسیفرمود:»برخیازبزرگانبنیاسرائیلراهمراه

خودبرداروپیشاپیشمردمبطرفكوهحوریبحركتكن.مندرآنجا
كنارصخره،پیشتوخواهمایستاد.باهمانعصاییكهبهرودنیلزدی،
بهصخرهبزنتاآبازآنجاریشودوقومبنوشند.«موسیهمانطوركه
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سفربهکوهسینا 
بهطــــرزی خـــدا
بیابان در معجزهآسا
اسرائیل قوم برای
تدارک آب و غذا
دید.درصحرایسین
مّن خوراک برایشان
در و ،)16( فرستاد
صخره دل از رفیدیم
آب ایشان برای
فراهمکرد)1:17ـ7(.
خداسرانجامآنهارابه
پایکوهسیناآوردو
شریعت آنجا در
ایشان به را مقدسش

اعطافرمود.

2:17باردیگرقومرامیبینیمکهبهجایآنکهبرای
رفعمشکالتدعاکنند،لببهشکایتمیگشایند.بعضی
ازمشکالترامیتوانبهکمکعقلوخردوباداشتن
یکبرنامهریزیصحیحبرایزندگی،حلنمود؛وبرخی
اما حلاند. قابِل نظر تبادل و مشورت طریق از دیگر
مشکالتینیزهستکهتنهاازطریقدعاحلمیشود.
بنابراینهرگاهاحساسکردیممیخواهیملببهغرغر
وشکایتبگشاییم،بایدباجدیتدستبهدعابرداریم
زیراگلهوشکایتجزاضطرابوفشاراعصابحاصلی

درپیندارد.

دریایسرخ

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه

مصــر

اورشلیم

کوهسینا
رفیدیم

بیابانسینایلیم



خداوندبهاودستورداد،عملكردوآبازصخرهجاریشد.7موسیاسم
آنجارامّسا)یعنی»قوم،خداوندراامتحانكردند«(گذاشت؛ولیبعضیاسم
آنجارامریبه)یعنی»محلبحثومجادله«(گذاشتند،چوندرآنجاقوم
اسرائیلبهمجادلهباخداوندپرداختندوگفتند:»آیاخداونددرمیانماهست

یانه؟«وبهاینترتیباوراامتحانكردند.
8عمالیقیهابهرفیدیمآمدندتابابنیاسرائیلبجنگند.9موسیبهیوشعگفت:
»افرادیازقومانتخابكنوفردابهجنگعمالیقیهابرو.منعصایخدارا
بهدستگرفتهبرفرازتپهخواهمایستاد.«10پسیوشعطبقدستورموسیبه
جنگعمالیقیهارفتوموسیوهارونوحوربهباالیتپهرفتند.11موسی
دستهایخودرابطرفآسمانبلندكرد.تازمانیكهدستهایموسیباالبود،
جنگاوراناسرائیلیپیروزمیشدند،اماهروقتدستهایخودراازخستگی
پایینمیآورد،عمالیقیهابرآنانچیرهمیگشتند.12سرانجامموسیخسته
شدودیگرنتوانستدستهایخودراباالببرد.پسهارونوحور،اوراروی
سنگینشاندندوازدوطرفدستهایاوراتاغروبآفتابباالنگهداشتند.

13درنتیجه،یوشعوسپاهیاناو،عمالیقیهارابكلیتاروماركردند.
14آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»شرحاینپیروزیرابنویستابهیادگار
بماندوبهیوشعبگوكهمننامونشانمردمعمالیقراازرویزمینمحو

خواهمكرد.«
)یعنی نسی« »یهوه را آن و ساخت قربانگاه یک مكان آن در 15موسی
اسرائیل قوم به موسی 16سپس نامید. است«( من پیروزی پرچم »خداوند
گفت:»پرچمخداوندرابرافرازید،زیراخداوندبامردمعمالیقنسلاندرنسل

درجنگخواهدبود.«
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8:17عمالیقیهاازنسلعمالیق،یکیازنوههایعیسو، 
بودند.ایشانقوموقبیلهایوحشیوبادیهنشینبودند،و
درنواحیبیابانیدریایمردهزندگیمیکردند.یکیاز
طرقامرارمعاششاناینبودکهگاهبهگاهبهقبایلدیگر
شبیخونمیزدندوغنیمتمیگرفتند.آدمکشیبرایشان
توهین اسرائیل قوم فرهنگ در بود. سرگرمی نوعی
بزرگیبهشمارمیرفتکهکسیرا»دوستعمالیقیها«

بخوانند.
وقتیاسرائیلیهاواردمنطقهعمالیقیهاشدند،اینبادیهنشیناِن
منفعتکاماًل تفریحوکسب برای را درندهخوفرصت
مناسبدیدند.امااینبارنقشهشاناشتباهازآبدرآمدزیرا
قوماسرائیلراخدارهبریمیکرد.شکستقبیلهایچنین
خونخواهبهدستمشتیبردهاسرائیلی،برایاینقومدلیلی

کاماًلمتقاعدکنندهبودکهخداهمانطورکهوعدهداده
بودباآنهااست.

برمیخوریم. یوشع به بار اولین برای اینجا در  9:17
ویبعدهارهبربزرگقوماسرائیلشدوقومخدارابه
سرزمینموعودرساند.یوشعدرمقامیکیازفرماندهان
که بزرگتری جنگهای برای اسرائیل، ارتش عالیرتبه
بهزودیپیشروداشت،تجربیاتیباارزشمیاندوخت.

10:17ـ13هارونوحوردردوطرفموسیایستادندو
دستهایاوراباالنگاهداشتندتابدینترتیبحتمًابرعمالیقیها
پیروزشوند.مانیزبایددستانرهبرانروحانیخودرا»باالنگاه
داریم«.باقبولبرخیازمسؤولیتها،برزبانراندنکالمی
تشویقآمیز،یادعامیتوانیمبهرهبراِنروحانیخودنیرویی

تازهبدهیمتاخدمتشانرابهنحواحسنانجامدهند.



یترونبهمالقاتموسیمیرود

چه18 خدا كه شنید وقتی مدیان كاهن و موسی زن پدر یترون،
كارهاییبرایموسیوقوماسرائیلكردهوچگونهآنهاراازمصر
رهانیدهاست،2و3صفورهزنموسیرابادوپسراوبرداشتوپیشموسی
رفت.)موسیقباًلزنخودرانزدیترونفرستادهبود.(نامهایدوپسرموسی
هنگام به چون است، »غریب« معنی به )جرشون بود. الیعازر و جرشون
تولداو،موسیگفتهبود:»مندرزمینبیگانه،غریبهستم.«4الیعازرهم
یعنی»خدایاورمناست«،چونموسیهنگامتولداوگفتهبود:»خدایپدرم

مرایاریكردومراازشمشیرفرعوننجاتداد.«(
5و6هنگامیكهبنیاسرائیلدردامنةكوهسیناخیمهزدهبودند،زنوپدرزن
ازراهرسیدند.پسبهموسیخبردادندكههمسرودو وفرزندانموسی
پسرشویترونآمدهاند.7موسیبهاستقبالیترونرفت،بهاوتعظیمكردو
صورتاورابوسید.پسازاحوالپرسی،آنهابهخیمةموسیرفتند8وموسی
برایپدرزنشتعریفكردكهخداوندچهبالهاییبرسرفرعونومصریها
آوردتابنیاسرائیلرارهاییدهدوچهمشقتیرادرطولاینسفرتحمل
كردندتابهآنجارسیدندوچگونهخداوندقومخودراازخطراتودشواریها
نجاتداد.9یترونبسبباحسانخداوندبربنیاسرائیلوآزادیآنهاازمصر
بسیارخوشحالشد10وگفت:»متبارکبادخداوندكهقومخودراازدست
همة از بزرگتر خداوند كه میدانم 11اكنون داد. نجات مصریان و فرعون
خدایاناست،زیرااوقومخودراازدستمصریانمتكبروبیرحمنجات

دادهاست.«
12یترونقربانیسوختنیوقربانیهایدیگربهخداتقدیمكرد،وهارونو
همةبزرگانقوماسرائیلبهدیدناوآمدندودرحضورخدابرایخوردن

گوشتقربانیدورهمنشستند.
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7:18یترونواردخیمهموسیشدودرآنجاباهمبهگفتگو 
نشستند.چوپاناندرآنزماندرخیمهزندگیمیکردند.
اینخیمههاازلحاظشکلوطرحشبیهخیمههایامروزی
بود،منتهیازپارچهایزخیمازپشمبزیاشتربافتهمیشد.
جنسپارچهطوریبودکهدرفصلگرماهواراازخود
عبورمیدادوبههنگامسرمامنقبضمیشدتابدینترتیب
ساکنینراازبادوبارانزمستانحفظکند.کفخیمهرا
غالبًاباپوستحیواناتفرشمیکردندوفضایداخلنیز

بهوسیلهپردهبهاتاقهایمختلفتقسیممیشد.
8:18ـ11موسیهرآنچهراکهخداانجامدادهبودبرای
پدرزنشبازگفتواورامتقاعدکردکهخداوندازتمام

خدایاندیگربرتروبزرگتراست.اغلبباخویشاوندانمان
مشکلترازهرکسدیگریمیتوانیمراجعبهرابطهمان
باخداصحبتکنیم.بااینحالبایدهرفرصتیرامغتنم
شمرده،باآناندربارهآنچهکهخدادرزندگیمانانجام
دادهصحبتکنیم،زیراازاینطریقمیتوانیمبرآنان

تأثیریشگرفبرجاینهیم.
اتفاقهم به را قربانی غالبًاگوشت اسرائیلیان  12:18
میخوردند.قومقربانیسوختنیراتقدیمخدامیکردند.
بود،مطابق آنگاهگوشتقربانیراکهوقفخداشده
هم با مشارکتی ضیافت بهعنوان مذهبی رسوم و آیین

میخوردند.



اندرزحکیمانهیترون
13روزبعد،موسیبرایرسیدگیبهشكایاتمردمدرجایگاهخودنشستو

مردمازصبحتاغروبدرحضوراوایستادند.
14یترونوقتیدیدكهرسیدگیبهشكایاتمردم،وقتزیادیرامیگیرد،
بهموسیگفت:»چرااینكاررابهتنهاییانجاممیدهی؟چرامردمراتمام

روزسرپانگهمیداری؟«
15موسیجوابداد:»منبایداینكاررابكنم،زیرامردمبرایحلمشكالت
خودپیشمنمیآیندتاازخدامسئلتنمایند.16وقتیبیندونفراختالفی
پیشمیآید،نزدمنمیآیندومنتشخیصمیدهمكهحقباكدامستو

احكامواوامرخدارابهآنهاتعلیممیدهم.«
17پدرزنموسیگفت:»ایندرستنیست.18توبااینكار،خودراازپای
اینكارسنگینرا نیزخستهمیكنی.تونمیتوانی درمیآوریوقومرا
بپذیروخدا مرا مراگوشكنونصیحت انجامدهی.19حرف تنهایی به
تورابركتخواهدداد.تودرحضورخدانمایندةاینمردمباشومسایل
بدهوبگو یاد بهآنها اوبگو.20دستوراتخدارا به ایشانرا ومشكالت
میان از 21و22درضمن باشند. داشته رفتاری چه و كنند زندگی كهچطور
قوماسرائیلافرادیكاردانوخداترسودرستكاركهازرشوهمتنفرباشند
انتخابكنتامیانمردمقضاوتكنند.برایهرهزارنفریکقاضیتعیین
كن.آنقاضیهمبهنوبةخودازمیانهرهزارنفر،دهنفرراانتخابكند
تاهریکقاضیصدنفرباشد.هریکازایندهقاضیبهنوبةخودازمیان
گروهصدنفرةخویشدونفرراانتخابكنندتاهریک،قاضیپنجاهنفر
باشد.هریکازایندوقاضینیزازمیانگروهپنجاهنفرةخودپنجنفررا
انتخابكنندتاهریک،قاضیدهنفرباشد.بگذارقضاوتقومبرعهدةاین
افرادباشدوآنهافقطمسایلبسیارمهموپیچیدهرانزدتوبیاورند،ولیمسایل
كوچکراخودحلكنند.بهاینترتیب،دیگرانرادركارخودشریک
میكنیوبارمسئولیتتوسبكترمیشود.23اگراینروشرادرپیشگیری
وخواستخدانیزچنینباشد،آنوقتخستهنخواهیشدوقومنیزدرحالیكه

اختالفشانحلشدهاست،راضیبهخانههایخویشبازخواهندگشت.«
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13:18ـ26موسیوقتونیرویخودراچنانصرف 
دیگر که بود کرده عبرانیها شکایات به رسیدگی
نمیتوانستبهکارهایمهمتربرسد.پیشنهادیتروناین
بودکهموسیبخشاعظماینکاررابهدیگرانواگذار
نمایدونیرویخودراتنهامعطوفآنوظایفیکندکه
فقطوفقطازعهدهاوساختهبود.کسانیکهمسؤولیتی

بهعهدهدارند،گاهتصورمیکنندتنهاکسیهستندکه
میتواندازعهدهانجامآنوظایفبرآید،وحالآنکه
بسپارند. دیگران به میتوانند را مسؤولیتها از بخشی
واگذارکردنبرخیازوظائفبهدیگرانباعثشدتمام
فشاربردوشموسینباشدودرنتیجهکیفیتزندگیقوم

نیزبهبودیابد.



24موسینصیحتپدرزنخودراپذیرفتومطابقپیشنهاداوعملكرد.25او
مردانكاردانیرابرگزیدوازمیانآنهابرایهرهزارنفر،صدنفر،پنجاهنفر
ودهنفرقضاتیتعیینكرد.26آنهامرتببهكارقضاوتمشغولبودندوبه
مشكالتواختالفاتكوچكتررسیدگیمیكردند،ولیبرایحلمسایلمهم

وپیچیدهنزدموسیمیآمدند.
27پسازچندروز،موسیپدرزنشرابدرقهكردواوبهوالیتخودبازگشت.

ج-اسرائیلدرسینا)1:19ـ38:40(
عبرانیهاپسازرهاییازطریقدریایسرخ،ازبیابانگذشتندوبهسینا،اینکوهمقدس
خدا،رسیدند.درآنجابودکهخدادهفرمانرابهآناندادوبهعالوهبهایشانآموختکه
چگونهخیمهعبادترابسازندتاازآنپسمحلپرستشاوباشد.ازتجربیاتاسرائیلدر
کوهسیناایننکتهرامیآموزیمکهاطاعتتاچهحددرارتباطماباخدامهماست.شریعت
اوگناهرابرمالمیسازدوبرایزندگیخداپسندانهمعیاریمتعالیفرارویمامیگذارد.

1ـاعطایشریعت

از19 پس ماه سه درست و گفتند ترک را رفیدیم بنیاسرائیل
خروجشانازمصربهبیابانسینارسیدندودرمقابلكوهسینااردو
زدند.3موسیبرایمالقاتباخدابهباالیكوهرفت.خداوندازمیانكوه
خطاببهموسیفرمود:»دستوراتمرابهبنیاسرائیلبدهوبهایشانبگو:
4شمادیدیدكهمنبامصریهاچهكردموچطورمانندعقابیكهبچههایش
رارویبالهامیبرد،شمارابرداشته،پیشخودآوردم.5حالاگرمطیعمن
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3،2:19کوهسینایکیازمقدسترینمکانهادرتاریخ 
قوماسرائیلمیباشد.اینکوهکهدرمرکزبخشجنوبی
شبهجزیرهسیناواقعاست،جاییاستکهخدادرواقعه
بوتهسوزانباموسیمالقاتکرد،بااسرائیلعهدوپیمان
بست،ونیزایلیاصدایخدارابهصورت»آوازیمالیم«
شنید.همدراینجابودکهقومخدابهبرکاتبالقوهایکه
دراطاعتنهفته)خروج9:24ـ18(،وعواقبوحشتناک

نااطاعتیپیبردند)خروج32(.
4:19ـ6خداقوماسرائیلرابهدلیلخاصیازقیدبردگی
نجاتدادهبود،واکنونمیخواستایندلیلرابرایشان
قوِم باشد، مقدس قومی میبایست اسرائیل سازد: فاش
خدا نزد آزادانه بتواند یک هر که گونهای به کاهنان
رانقش برنامهخدا این بهزودی قوم اینحال، با بیاید.
بهمنصبکهانت را برآبساخت.خداآنگاهالویان
گماردتامظهرآنچیزیباشندکهقوممیبایستمیبود
دیگر بار خدا مسیح، عیسی آمدن با اما 8ـ9(. )الویان

نقشهاشرابههمهایماندارانتعمیمداد.بنابراینماباید
باشیم. خدا« روح از »پر و متبدلشده مقدس، افرادی
مرگوقیاممسیحباعثشدهتاهریکازمابتوانیمبار

دیگرآزادانهبهسویخدابیاییم.
انتخاب خود قوم بهعنوان را اسرائیل خدا چرا  5:19
کرد؟خدامیدانستکههیچقومیبررویزمینآنقدر
خوانده او قوم باشد داشته شایستگی که نیست خوب
شود.اوقوماسرائیلرانهبهخاطرکارهاییکهانجامداده
بودند،بلکهعلیرغمخطاهاییکهپیوستهمرتکبشدهو
میشدند،انتخابکرد.چراخدامیخواستقومیخاص
دردنیاداشتهباشد؟تااینقوممعرفراههایاوباشندو
وجودشانباعثنجاتجهانیانباشد.برذریتابراهیمبود
که»برایهمهقومهایجهانمنبعخیروبرکت«باشند
)پیدایش18:18(.اشعیاپیشگوییکردکه»همهقومهابه
سوینورتو)اسرائیل(خواهندآمد«)اشعیا3:60(.خدا
باانتخابیکقوموبهتعلیموانضباطدرآوردِنآن،



باشیدوعهدمرانگهدارید،ازمیانهمةاقوام،شماقومخاصمنخواهیدبود.
هرچندسراسرجهانمالمناست،6اماشمابرایمنملتیمقدسخواهیدبود

وچونكاهنان،مراخدمتخواهیدكرد.«
7موسیازكوهفرودآمدوبزرگانبنیاسرائیلرادورخودجمعكردوهر

چهراكهخداوندبهاوفرمودهبودبهایشانبازگفت.
8همةقومیکصداجوابدادند:»هرچهخداوندازماخواستهاست،انجام

میدهیم.«موسیپاسخقومرابهخداوندعرضكرد.
9خداوندبهموسیفرمود:»مندرابرغلیظینزدتومیآیمتاهنگامیكهبا

توگفتگومیكنمقومبهگوشخودصدایمرابشنوندوازاینپسگفتار
توراباوركنند.«

اوفرمود:»حال به بهخداوندعرضكرد10وخداوند موسیپاسخقومرا
پایینبرووامروزوفرداآنهارابرایمالقاتبامنآمادهكن.بهایشانبگو
كهلباسهایخودرابشویند،11چونمنمیخواهمپسفردادربرابرچشمان
بنیاسرائیلبركوهسینانازلشوم.12حدودیدورتادوركوهتعیینكنكه
قومازآنجلوترنیایندوبهایشانبگوكهازكوهباالنروندوحتیبهآن
نزدیکهمنشوند.هركهازاینحدودپافراترگذاردكشتهخواهدشد.13او
بایدسنگسارگرددویاباتیركشتهشودبدوناینكهكسیبهاودستبزند.
اینقانونشاملحیواناتنیزمیشود.پسبهكوهنزدیکنشویدتااینكه

صدایشیپوربرخیزد،آنگاهمیتوانیدبهدامنةكوهبرآیید.«
14موسیازكوهفرودآمدوبنیاسرائیلراتقدیسنمودوآنهالباسهایخود

راشستند.
15موسیبهایشانفرمود:»دوروزبعد،خداوندخودرابرشماظاهرخواهد
كرد.پسخودرابرایمالقاتبااوآمادهكنیدودرایندوروزبازنانخود

نزدیكیننمایید.«
16صبحروزسوم،هنگامطلوعآفتاب،صدایهولناکرعدوبرقشنیدهشدو

ابرغلیظیرویكوهپدیدآمد.سپسصدایبسیاربلندیچونصدایشیپور
برخاست.تمامقومازترسلرزیدند.

17آنگاهموسیآنهارابرایمالقاتباخداازاردوگاهبیرونبرد.همهدرپای
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آنانراآمادهکردتایکروزازطریقآنهاتماممردم 
جهانرابرکتدهد.

ابراهیم با خدا پیدایش، 15و17 فصلهای در  5:19ـ8
ملتیبزرگ به اورا اووعدهدادنسل به عهدبستو
تبدیلکند.آنوعدهاکنونبهتدریجبهتحققمیپیوست
زیراخداهمانعهدوپیمانرامجددًابابنیاسرائیلکه

ازنسلابراهیمبودند،تثبیتمیکرد.خداوعدهدادکه
ایشانرابرکتدهدوازآنانمحافظتنماید.قومهم
قولدادندازاواطاعتکنند.بهاینترتیبعهدیبین
اماطولینکشیدکهقوم اسرائیلمنعقدشد. خداوقوم
نیاتنیکخودراازیادبردند.آیاشمانیزعهدیباخدا

بستهاید؟آیابهآنوفادارهستید؟



كوهایستادند.18تمامكوهسیناازدودپوشیدهشد،زیراخداونددرآتشبرآن
نزولكرد.ازكوهدودبرخاستوماننددودكوره،درهواباالرفتوتمام
كوهلرزید.19صدایشیپورهرلحظهبلندترمیشد.آنگاهموسیباخداسخن
گفتوخداهمباصدایینظیرصدایرعدبهاوجوابداد.20وقتیخداوندبر

قلةكوهنزولكرد،موسیرافراخواندوموسینیزبهقلةكوهباالرفت.
21خداوندبهموسیفرمود:»پایینبرووبهقومبگوكهازحدودتعیینشدهتجاوز

نكنندوبرایدیدنمنباالنیایندوگرنههالکمیشوند.22حتیكاهنانیكهبه
مننزدیکمیشوندبایدخودراتقدیسكنندتابرایشانغضبناکنشوم.«

23موسیعرضكرد:»آنهابهباالیكوهنخواهندآمد،زیراتوایشانراازاین
كاربرحذرداشتهایوبهمندستوردادهایكهكوهراتقدیسكرده،حدودی

برایآنتعیینكنموبهآنهابگویمكهازآنحدودتجاوزنكنند.«
24خداوندفرمود:»پایینبرووهارونراباخودباالبیاور.بهبنیاسرائیلو

كاهنانآنهابگوكهازآنحد،تجاوزنكنندوبرایدیدنمنبهباالیكوه
نیایند،وگرنهمیمیرند.«

25پسموسیازكوهپایینرفتوهرچهراكهخداوندبهاوفرمودهبودبه
قومبازگفت.

دهفرمان

خداباموسیسخنگفتوایناحكامراصادركرد:20
2»منخداوند،خدایتوهستم،همانخداییكهتوراازاسارتو

بندگیمصرآزادكرد.
3»توراخدایاندیگرغیرازمننباشد.

4»هیچگونهبتیبهشكلحیوانیاپرندهیاماهیبرایخوددرستنكن.5در
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1:20چرااینقومجدیِدخدابهشریعتنیازداشت؟خدا 
درکوهسینا،زیباییوعملکردواقعیشریعترابرقومش
آشکارساخت.شریعتبرایآنبودکهبهاسرائیلکمک
کنددرعملزندگیمقدسیداشتهباشد.هدفازاحکامو
فرامینشریعتاینبودکهجامعهبهگونهایمسؤوالنهودر
کمالمحبت،درراستایبرآوردهساختننیازهایتکتک
افرادپیشرود.بااینحال،وقتیبهزمانعیسیمیرسیم،
میبینیماکثرمردمتصورنادرستیازشریعتداشتند.آنان
شریعتراوسیلهنجاتمیپنداشتندوفکرمیکردنداگر
ازاحکامآنپیرویکنند،بیچونوچراازحیاتجاودان
نشان اینجا در خدا آنکه حال و شد. خواهند برخوردار
میدهدکهشریعتتنهادستورالعملیاستبرایزندگی

خداپسندانه،نهاینکهبهخودیخودعاملنجاتباشد.
2،1:20اسرائیلیهاتازهازمصر-سرزمینبتهاوخدایان

نمایانگر خدا هر که آنجا از بودند. شده خارج متعدد-
جنبهمتفاوتیاززندگیمردمبود،پرستشخدایانمتعدد
معمولبودزیراتصورمیکردندازاینطریقزندگیغنی
وپربارتریخواهندداشت.بنابراینوقتیخداازقومخود
خواستاورابپرستندوبهاوایمانآورند،چنینکاری
بهعنوان صرفًا او در زیرا نبود، دشوار چندان قوم برای
یکیدیگرازبیشمارخدایانموجودمینگریستند.اماوقتی
ازمن راخدایاندیگرغیر قومگفت،»تو به اینخدا
نباشد«،چنینچیزیبهراستیبرایشاندشواربود.امااگردر
نمییافتندکهخداییکهآنهاراازمصربیرونآورده،تنها
خدایحقیقیاست،هرقدرهمکهوفادارانهازنُـهفرمان
دیگراطاعتمیکردند،نمیتوانستندقوماومحسوبشوند.
بههمیندلیلاستکهخدااینفرمانرادررأساحکام

دیگرقراردادوبیشازبقیهبرآنتأکیدگذاشت.



برابرآنهازانونزنوآنهاراپرستشنكن،زیرامنكهخداوند،خدایتومیباشم،
خدایغیوریهستموكسانیراكهبامندشمنیكنند،مجازاتمیكنم.این
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مابهصورت برای ارزشهاممکناست امروزهمبعضی
بتدرآیدوبهاصطالحخدایمانشود.اگربیشازاندازه
بهپول،شهرت،کار،یالذاتدنیاتوجهداشتهباشیمو
رسیدنبهآنهابرایمانبهصورتهدفدرآیدوراحتو
امنیتخودرادرآنهابجوییم،اینچیزهابرایماحکم
بتراپیدامیکند.درستاستکههیچکسبهقصد

پرستشدرپیاینچیزهانیست،اماوقتیبیشتراوقات
زندگیمانرابهخوداختصاصدهندوسرانجامتمامفکر
وذهنونیرووتوانمانرامعطوفخودسازند،برایمان
حکمبتراپیدامیکنند.بنابراینبایداجازهدهیمخدا
اینچیزها تا باشد راداشته مقامنخست درزندگیمان

برایمانبهصورتبتدرنیاید.

عیسیمیفرمایددهفرمانمیگوید...عیسیودهفرمان

خروج3:20
»توراخدایاندیگرغیرازمننباشد«

خروج4:20
»هیچگونهبتیبرایخوددرستنکن«

خروج7:20
»ازناممن...سوءاستفادهنکن،اگرناممرا
بابیاحترامیبهزبانبیاورییابهآنقسم

دروغبخوری،تورامجازاتمیکنم«
خروج8:20ـ10

آن و باش داشته یاد به را سّبت »روز
هفتمکهسّبت درروز بدار... مقدس را

خداونداستهیچکارنکن«

خروج12:20
»پدرومادرترااحترامکن«

خروج13:20
»قتلنکن«

خروج14:20
»زنانکن«

خروج15:20
»دزدینکن«

خروج16:20
»دروغنگو«

خروج17:20
»طمعنداشتهباش«

متی10:4
»فقطخداوندرابپرستوتنهاازاواطاعتکن«

لوقا13:16
»هیچخدمتکارینمیتوانددواربابراخدمتکند«

متی34:5
امامنمیگویم:»هیچگاهقسمنخور،نهحتیبهآسمان

کهتختخدااست«

مرقس27:2ـ28
»روزشنبهبرایاستراحتانسانبهوجودآمد،نهانسان
شنبههستمو شنبه.منصاحباختیارروز برایروز
اختیاردارمبگویممردمدرروزهایشنبهچهبایدبکنند

وچهنبایدبکنند«
متی37:10

»اگرپدرومادرخودرابیشازمندوستبدارید،
الیقمننیستید«

متی22:5
»...حتیاگر...خشمگینشوی...بایدتورامحاکمهکرد«

متی28:5
»اگرحتیبانظرشهوتآلودبهزنینگاهکنی،همان

لحظهدردلخودبااوزناکردهای«
متی40:5

را پیراهنت تا بکشاند دادگاه به را تو کسی »اگر
بگیرد،عبایخودرانیزبهاوببخش«

متی36:12
خدا به داوری روز در باید بیهوده، سخن هر »برای

جواببدهید«
لوقا15:12

»امااگرازمنمیشنوید،ازطمعفرارکنید«



مجازات،شاملحالفرزندانآنهاتانسلسوموچهارمنیزمیگردد.6امابر
كسانیكهمرادوستداشتهباشندودستوراتمراپیرویكنند،تاهزارپشت

رحمتمیكنم.
با ناممرا ناممنكهخداوند،خدایتوهستمسوءاستفادهنكن.اگر 7»از
مجازات را تو بخوری، دروغ قسم آن به یا بیاوری زبان به بیاحترامی

میكنم.
8»روزسبترابهیادداشتهباشوآنرامقدسبدار.9درهفتهششروزكار
كن،10ولیدرروزهفتمكه»سبتخداوند«استهیچكارنكن،نهخودت،
نهپسرت،نهدخترت،نهغالمت،نهكنیزت،نهمهمانانتونهچهارپایانت.
در كه را چه هر و دریا و زمین و آسمان روز، درشش 11چونخداوند

آنهاستآفریدوروزهفتمدستازكاركشید.پساوروزسبترامبارک
خواندوآنراروزاستراحتتعییننمود.

12»پدرومادرترااحترامكنتادرسرزمینیكهخداوند،خدایتوبهتو
خواهدبخشید،عمرطوالنیداشتهباشی.

13»قتلنكن.
14»زنانكن.

15»دزدینكن.
16»دروغنگو.
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زیرا  است، منحصربهفرد و ویژه نامی خدا، نام  7:20
بیانگرهویتوشخصیتاواست.امروزهبهکاربردِننام
خدابهطورسرسرییابهمنظورلعنتونفرینچنانباب
شدهکهشایدنتوانیمجدیبودنموضوعرابهدرستیدرک
کنیم.نحوهبهکاربردننامخدانشانمیدهدبهراستیچه
احساسینسبتبهاوداریم.بایدبراینامخدااحترامقائل
باشیموآنرابهطورشایسته-بهمنظورستایشوپرستش-
بهکارببریم،نهبهشوخییابهمنظوِرلعنونفرین.اگربه

اسمخدابیاحترامیکنیم،مارامجازاتخواهدکرد.
8:20ـ11روزسّبتروزاستراحتوعبادتبود.خدا
اینروزراازآنجهتتعیینکردکهمیدانستاحتیاج
داریمدرطولهفتهوقتیرابدونشتابزدگیبهعبادت
فکر به آنقدر که خدایی دهیم. اختصاص استراحت و
مادر استراحت برای بودهکهدرهفتهیکروزرا ما
است. وشگفتانگیزی عالی نظرگرفته،حقیقتًاخدای
این در عبادت و استراحت برای معین وقتی اختصاص
و روح آنکه ضمن جوش، و پرجنب و شلوغ دنیای
روانمانراطراوتمیبخشد،نشانمیدهدتاچهحددر

زندگیخودبرایخداارزشقائلیم.

12:20ایناولینحکمیاستکهباوعدههمراهاست.
صلح در متمادی نسلهای میخواستند اگر اسرائیلیها
وآرامشدرسرزمینموعودزندگیکنند،الزمبودبه
استحکام را خانوادگی روابط و بگذارند احترام بزرگان
معنا بهچه والدین« ببینیم»احترامکردن اما و بخشند.
مؤدبانه آنان با استکه معنا این به تاحدودی است؟
با که است معنا بدین نیز گوییم. سخن بهمالیمت و
آنانبااحترامرفتارکنیم.بااینحال،اگروالدینماناز
خدانااطاعتیمیکنندنبایددراینزمینهازآنانپیروی
کنیم.والدینازنظرخدامقامومنزلتیویژهدارند.حتی
کسانینیزکهنمیتوانندباوالدینشانکنارآیندوباآنان
همعقیدهنیستند،دستوردارنداحترامآنهارانگاهدارند.

دیگران. دادن فریب برای است تالشی دروغ  16:20
اگرتنهاقسمتیازماجرارابیانکنیم،نیمیازحقیقترا
برزبانآوریم،حقایقراتحریفکنیموازخوددروغ
ببافیم،بااینکاردیگرانرافریبدادهایم.خدامارااز
اینگونهفریبکاریهابرحذرمیدارد.درستاستکه
فریبونیرنگبرایبسیاریازمردمبهصورتجزئیاز
زندگیدرآمده،امامابایددربرابرآنایستادگیکنیم!



17»چشمطمعبهمالوناموسدیگراننداشتهباش.بهفكرتصاحبغالمو
كنیز،گاوواالغ،واموالهمسایهاتنباش.«

18وقتیقوماسرائیلرعدوبرقوباالرفتندودراازكوهدیدندوصدای
شیپورراشنیدند،ازترسلرزیدند.آنهادرفاصلهایدورازكوهایستادندو

19بهموسیگفتند:
»توپیامخدارابگیروبهمابرسانومااطاعتمیكنیم.خدامستقیمًاباما

صحبتنكند،چونمیترسیمبمیریم.«
20موسیگفت:»نترسید،چونخدابرایایننزولكرده،كهقدرتخودرا

برشماظاهرسازدتاازاینپسازاوبترسیدوگناهنكنید.«
21درحالیكههمةقومآنجاایستادهبودند،دیدندكهموسیبهظلمتغلیظی

كهخدادرآنبود،نزدیکشد.
22آنگاهخداوندازموسیخواستتابهقوماسرائیلچنینبگوید:

»شماخوددیدیدچگونهازآسمانباشماصحبتكردم،23پسدیگربرای
خودخدایانیازطالونقرهنسازیدوآنهاراپرستشنكنید.24قربانگاهیكه
برایمنمیسازیدبایدازخاکزمینباشد.ازگلهورمةخودقربانیهای
سوختنیوهدایایسالمتیرویاینقربانگاهقربانیكنید.درجاییكهمن
برایعبادتتعیینمیكنمقربانگاهبسازیدتامنآمده،شمارادرآنجابركت
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طمع  دیگران اموال به نباید که میگوید خدا  17:20
در ما سعادت و خوشبختی که میداند او باشیم. داشته
گرومالومنالنیست.میتوانیدآنچهرادیگریدارد
باخودبگویید»ایکاشمنهم تحسینکنیدوحتی
چشم اموالشان به آنکه بدون داشتم«، چیزهایی چنین
طمعداشتهباشید.وقتیبهمالدیگرانطمعمیکنید،از
اینکهآنانچیزیدارندکهشمانداریدسختناراحتو
آزردهخاطرمیشوید.طمعوآزردگیخاطردوشادوش

همعملمیکنند.
را ما نیازهای تمام میتواند خدا فقط که آنجایی از
برآوردهسازد،رضایِتواقعیراتنهادراومیتوانجست.
بنابراینوقتیدچارحسادتیاطمعمیشوید،ببینیدآیا
درپِسایناحساسحسادتنیازاساسیترینهفتهنیست.
بهعنوانمثال،شایدبامشاهدهموفقیتدیگرانحسادت
بلکه باشند، ازآنروکهنمیخواهیدموفق نه میکنید
چوننیازاساسیتریداریدوآناینکهدیگرانشمارا
تحسینکنند.بنابرایناگرچنیناست،دعاکنیدتاخدا
نیازهای نجاتدهدوکمکتانکند ازحسادت را شما

اساسیترتانرابرآوردهسازید.
18:20گاهیخدادراوجقدرتوجاللشظاهرمیشود

وباقومسخنمیگوید،وگاهبهنرمیومالیمتباآنان
صحبتمیکند.چراگاهچنیناستوگاهچنان؟خدا
بهگونهایسخنمیگویدکهبهبهترینوجهاهدافشرا
تحققبخشد.درکوهسینا،الزمبودبهطرزیپرهیبتدر
قالبنوروصدابرقوممتجلیشودتابهقدرتواقتدار
سخنان به آنصورت در تنها زیرا ببرند، پی عظیمش

موسیوهارونگوشفرامیدادند.
20:20درسرتاسرکتابمقدسبهکراتبهاینعبارت
برمیخوریم:»نترسید!«خداسعینداشتمردمرابترساند،
بلکهصرفًامیخواستقدرتعظیمشرابهقوماسرائیل
نشاندهدتابدانندکهاوخدایحقیقیاستوبنابراین
ازاواطاعتکنند.خدامیخواهدماازرویمحبتازاو
پیرویکنیمنهازرویترس.برایآنکهبرترسچیره
شویم،بایدپیوستهبهمحبتاوبیندیشیم.اولیوحنا18:4
میفرماید:»الزمنیستازکسیکهمارابهطورکامل

دوستدارد،بترسیم«.
24:20ـ26چرابرایساختنقربانگاهدستورالعملهای
اختیار نهکتابمقدسدر قومخدا دادهمیشد؟ خاصی
برخوردار مذهبی سنن از کافی اندازه به نه و داشتند
بودندتانکاتالزمراازرویآنبیاموزند.خدابایداز



دهم.25اگرخواستیدقربانگاهراازسنگبناكنید،سنگهاراباابزارنشكنیدو
نتراشید،چونسنگهاییكهرویآنهاابزاربكاررفتهباشدمناسبقربانگاهمن
نیستند.26برایقربانگاه،پلهنگذاریدمباداوقتیازپلههاباالمیرویدعورت

شمادیدهشود.

احکاموقوانیِنمربوطبهمردم

»سایراحكامیكهبایداطاعتكنید،اینهاهستند:21
2»اگرغالمیعبرانیبخریفقطبایدششسالتوراخدمتكند.
سالهفتمبایدآزادشودبدوناینكهبرایكسبآزادیخودقیمتیبپردازد.
3اگرقبلازاینكهغالمتوشودهمسرینداشتهباشدودرحینغالمیهمسری
اختیاركنددرسالهفتمفقطخودشآزادشود.امااگرقبلازاینكهغالمتو
شودهمسریداشتهباشد،آنگاههردوآنهادریکزمانآزادشوند.4ولی
اگراربابشبرایاوزنگرفتهباشدواوازویصاحبپسرانودخترانیشده

باشد،آنگاهفقطخودشآزادشودوزنوفرزندانشپیشاوبمانند.
5»اگرآنغالمبگوید:مناربابوزنوفرزندانمرادوستدارموآنهارابرآزادی
خودترجیحمیدهم،6آنوقتاربابشاوراپیشقضاتقومببردودرحضورهمه

گوشاورابادرفشیسوراخكندتاازآنپسهمیشهغالماوباشد.
7»اگرمردیدخترخودرابهكنیزیبفروشد،آنكنیزمانندغالمدرپایانسال
ششمآزادنشود.8اگراربابشكهآنكنیزراخریدهونامزدخودكردهاست،
ازاوراضینباشد،بایداجازهدهدتاویبازخریدشود؛ولیحقندارداورا
بهیکغیراسرائیلیبفروشد،چوناینكاردرحقاوخیانتشمردهمیشود.
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ابتدایکارشروعمیکردوبهآنانیادمیدادچطوراو 
راعبادتنمایند.بههمینجهتدرموردبنایمذبحیا
داد ارائه آنان به خطاب مشخص رهنمودهایی قربانگاه
تابرنحوهقربانیگذراندِنقومنظارتداشتهباشد.خدا
اجازهندادسنگقربانگاههارابهشکلوهیأتخاصی
بسازندمبادابهتدریجآداببتپرستیبهآییِنپرستشی
ندادقربانگاههاراهرجادلشان نیزاجازه یابد. قومراه
قوم نگذارد که بود این خدا قصد بسازند. میخواست
دوبارهبهمذاهبپیشینشانبازگردندیاخداراآنطورکه

شایستهنبودبپرستند.
1:21ایناحکاموفرامینازآنروصادرشدکهبدانیم
هرکاریکهمیکنیمعواقبیدرپیدارد.بنابراینخیلی
مهماستکهقبلازآنکهدستبهکاریبزنیم،خوب
بگیریم. نظر در را آن پیامدهای و عواقب و بیندیشیم
راجعبهکارهاییکهمیخواهیدامروزانجامدهید،خوب

در دارد. عواقبی چه درازمدت در ببینید و کنید فکر
برخوردهایمانبادیگرانهمیشهبایدروححاکمبراین
احکامرامدنظرداشتهباشیم.بایدباهمه-چهدوستو

چهدشمن-عادالنهومسؤوالنهرفتارنماییم.
بردگی قید از بهتازگی خود اینکه با عبرانیها  2:21
ممکن شخص داشتند. بردگانی بعضًا بودند، شده آزاد
بهعنوان ارتکابجرم، یاحتی بدهی فقر، علت به بود
بردهبرایکسیدیگرکارکند.بااینحال،بابردگان
عبرانیمثلانسانرفتارمیشدنهبهعنوانجزئیازدارایی
آزادی بازخریِد جهت داشتند اجازه بردگان و اربابان؛
خودکارکنند.کتابمقدستأییدمیکردکهچیزیبه
اسمبردگیوجوددارد،اماهرگزمردمرابهبردهداری
تشویقنمینمود.امروزهنیزمثلزمانموسی،برخیاز
مردمنمیتوانندبهلحاظفیزیکیآزادباشند.امامیتوانند

باپیرویازاحکامخدا،ازمرگروحانیآزادشوند.



9اگرارباببخواهدكنیزرابرایپسرشنامزدكند،بایدمطابقرسومدختران
آزادبااورفتاركند،نهبهرسمیکكنیز.10اگرخودشبااوازدواجكند
وبعدزندیگرینیزبگیرد،نبایدازخوراکوپوشاکوحقهمسریاو
چیزیكمكند.11اگراربابدررعایتاینسهنكتهكوتاهیكند،آنوقتآن

كنیزآزاداستومیتواندبدونپرداختقیمتی،اوراترکكند.
12»اگركسیانسانیراطوریبزندكهمنجربهمرگویگردد،اونیزباید
باشد، بوده تصادفی مرگ، و نداشته قصدكشتن او اگر 13اما شود. كشته
آنوقتمكانیبرایشتعیینمیكنمتابهآنجاپناهندهشده،بستبنشیند14ولی
اگرشخصی،بهعمدوباقصدقبلیبهكسیحملهكندواورابكشد،حتیاگر

بهقربانگاهمننیزپناهبردهباشد،بایدازبستبیرونكشیده،كشتهشود.
15»هركهپدریامادرشرابزند،بایدكشتهشود.

16»هركسانسانیرابدزدد،خواهاورابهغالمیفروختهوخواهنفروخته
باشد،بایدكشتهشود.

17»هركسپدریامادرخودرالعنتكند،بایدكشتهشود.
18»اگردونفرباهمگالویزبشوندویكیازآنهادیگریراباسنگیابا
مشتچنانبزندكهمجروحوبستریشودامانمیرد،19وبعدازاینكهحالش
خوبشدبتواندباكمکعصاراهبرود،آنوقتضارببخشیدهشود،بشرطی
كهتماممخارجمعالجهوتاوانروزهایبیكاریمجروحراتاوقتیكهكاماًل

خوبنشدهبپردازد.
20»اگركسیغالمیاكنیزخودراطوریباچوببزندكهمنجربهمرگاو
گردد،بایدمجازاتشود.21امااگرآنغالمیاكنیزچندروزیپسازكتک
خوردنزندهبماند،اربابشمجازاتنشود،زیراآنغالمیاكنیزبهاوتعلقدارد.
22»اگرعدهایباهمدرگیرشوندودرجریانایندعوا،زنحاملهایراطوری
بزنندكهبهسقطجنیناومنجرشود،ولیبهخوداوآسیبینرسد،ضارب
هرمبلغیراكهشوهرآنزنبخواهدوقاضیآنراتأییدكند،بایدجریمه
بدهد.23ولیاگربهخوداوصدمهایواردشود،بایدهمانصدمهبهضارب
نیزواردگردد:جانبعوضجان،24چشمبعوضچشم،دندانبعوضدندان،
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صرفًا  چشم« عوض به »چشم قانون  25،24:21
رهنمودیبودبرایُقّضات،نهاینکهبهعنوانمعیارروابط
شخصیبهکاررود.اینقانونباعثمیشدمجازاتبانوع
جرممتناسبباشدوبدینترتیبازآنگونهمجازاتهای
بیرحمانهووحشیانهایکهتاقرنهاوجهمشخصهدنیای

باستانبودجلوگیریشود.
فراتر قدم یک را اصل این 38:5ـ48 متی در عیسی

قاضی، مقام در خواه مادر، یا پدر مقام در خواه برد.
بایدتصمیمیکه افتد، اگرمیخواهیدتأدیبتانسودمند
میگیریدبهجاومنصفانهباشد.مجازاتاگربیشازحد
از بیش اگر و است انصاف از دور باشد، سختگیرانه
اندازهسبکباشد،قدرتتعلیمیندارد.بنابراینپیشاز
آنکهدرموردکسیحکمکنید،ازخدابخواهیدبهشما

حکمتعطاکند.



دستبعوضدست،پابعوضپا،25داغبعوضداغ،زخمبعوضزخم،وضرب
بعوضضرب.

26»اگركسیباواردكردنضربهایبهچشمغالمیاكنیزشاوراكوركند،
بایداورابعوضچشمشآزادكند.27اگركسیدندانغالمیاكنیزخودرا

بشكند،بایداورابعوضدندانشآزادكند.
28»اگرگاویبهمردیازنیشاخبزندواورابكشد،آنگاوبایدسنگسار
بیگناهشمرده نشود،آنوقتصاحبآنگاو شودوگوشتشهمخورده
میشود.29ولیاگرآنگاوقباًلسابقةشاخزنیداشتهوصاحبشهمازاین
موضوعباخبربوده،اماگاورانبستهباشد،دراینصورتبایدهمگاوسنگسار
گرددوهمصاحبشكشتهشود.30ولیاگربستگانمقتولراضیشوندكه
خونبهاراقبولكنند،صاحبگاومیتواندباپرداختخونبهایتعیینشده،

جانخودرانجاتدهد.
31»اگرگاویبهدختریاپسریشاخبزندواورابكشد،همینحكماجرا
شود.32امااگرگاوبهغالمیاكنیزیشاخبزندواورابكشد،بایدسیمثقال

نقرهبهاربابآنغالمیاكنیزدادهشودوگاوهمسنگسارگردد.

قوانینمربوطبهاموال
33»اگركسیچاهیبكندورویآنرانپوشاندوگاویااالغیدرآنبیفتد،
34صاحبچاهبایدقیمتآنحیوانراتمامًابهصاحبشبپردازدوحیوانمرده

ازآناوباشد.
35»اگرگاوی،گاودیگریرابزندوبكشد،صاحبانآندوگاوبایدگاو
زندهرابفروشندوقیمتآنرامیانخودتقسیمكنند،وهریکازآنها
هممیتواندنیمیازگاوكشتهشدهرابرایخودبردارد.36ولیاگرگاوی
كهزندهمانده،سابقةشاخزنیداشتهوصاحبشآنرانبستهباشد،بایدگاو

زندهایبعوضگاوكشتهبدهدوگاوكشتهشدهرابرایخودبردارد.

»اگركسیگاویاگوسفندیرابدزددوبفروشدیاسرببردباید22
بعوضگاویكهدزدیدهپنجگاووبعوضگوسفند،چهارگوسفند
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احکام  مشتی صرفًا آمده آیات این در آنچه  1:22
دستوپاگیرنیست،بلکهنمونهایاستازآنچهامروزه
بررسیقضیهایمیخوانند.خداباپیشکشیدِنشرایطی
خاص،نشانمیداداحکامیکهوضعنموده،چگونهباید

درزندگیروزمرهقوماسرائیلپیادهشود.
از: بود عبارت قضیهای بررسیهای نوع این از هدف

)1(محافظتازقوم،)2(سازماندهیقوم،وایننکته
که قوانینی باشد. خدا به باید اسرائیل نگاه )3( که
شرایط تمام شده، اشاره آنها به اینجا در فهرستوار
و احکام از یک هر زیرا نمیگیرد، بر در را ممکن
پیدا مصداق بیشمار مواردی در میتواند خدا قوانین

کند.



این قبال در برنیاید، غرامت كامل پرداخت عهدة از 2و3و4اگر بدهد. پس
غرامتبهغالمیفروختهشود.اگردزددرحیندزدیدنگاو،گوسفندویا
االغدستگیرشودبایددوبرابرارزشحیواندزدیدهشدهجریمهبدهد.اگر
دزدبههنگامشبدرحینعملدزدیكشتهشود،كسیكهاوراكشته
استمجرمشناختهنمیشود،امااگراینقتلدرروزواقعشودكسیكهاو

راكشتهمجرماست.
5»اگركسیچارپایانخودراعمدًابهداخلتاكستانشخصدیگریرها
كند،ویاآنهارادرمزرعةشخصدیگریبچراند،بایدازبهترینمحصول

خود،برابرخسارتواردهبهصاحبتاكستانیامزرعهغرامتبپردازد.
6»اگركسیدرمزرعهاشآتشیروشنكندوآتشبهمزرعةشخصدیگری
سرایتنمایدوبافههایامحصولدرونشدهویاتماممزرعةاورابسوزاند،

آنكهآتشراافروختهاستبایدغرامتتمامخساراتواردهرابپردازد.
7»اگركسیپولیاشیایراپیششخصیبهامانتگذاشتوآنامانت
بایددوبرابرآنچهراكهدزدیدهاست دزدیدهشد،اگردزددستگیرشود
عوضدهد.8ولیاگردزدگرفتارنشود،آنوقتشخصامانتداررانزدقضات

ببرندتامعلومشودآیاخوداودرامانتخیانتكردهاستیانه.
9»هرگاهگاو،گوسفند،االغ،لباسویاهرچیزدیگریگمشودوصاحبش
ادعاكندكهگمشدةاوپیشفالنشخصاست،ولیآنشخصانكاركند،
بایدهردوبهحضورقضاتبیایندوكسیكهمقصرشناختهشددوبرابرمالی

كهدزدیدهشده،تاواندهد.
10»اگركسیگاویااالغیاگوسفندیاهرحیواندیگریرابهدستهمسایه
بهامانتبسپاردوآنحیوانبمیرد،یاآسیبببیند،ویاغارتشودوشاهدی
دربیننباشد،11آنهمسایهبایدسوگندبخوردكهآنراندزدیدهاستو
صاحبمالبایدسوگنداورابپذیردوازگرفتنتاوانمال،خودداریكند.
12ولیاگرحیوانیامالامانتیازنزدامانتداردزدیدهشود،امانتداربایدبه
باشد، رادریده احیانًاجانوریوحشیآن 13اگر مالغرامتدهد. صاحب
شخصامانتداربایدالشةدریدهشدهرابرایاثباتاینامرنشاندهد،كهدر

اینصورتغرامتگرفتهنمیشود.
14»اگركسیحیوانیراازهمسایةخودقرضبگیردوآنحیوانآسیبببیند
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3:22درسراسرفصل22بااصل»جبران«،یعنیاصالِح 
اشتباهیکهمرتکبشدهایم،مواجهایم.بهعنوانمثال،اگر
کسیحیوانیمیدزدید،موظفبوددوبرابرقیمتآن
رابهنرخروزبپردازد.اگرشمانیزنسبتبهکسیخطا
قدمی خطایتان جبران برای باشد الزم شاید ورزیدهاید،

فراترازحدمعمولبردارید.اینکارباعثخواهدشد
)1(اگـردلخـورییاکدورتیپیشآمـده،رفعشـود؛
)2(طرفمقابلبخششوگذشتبیشتریازخودنشان
دهد؛و)3(بهاحتمالزیادباعثخواهدشددیگرآن

اشتباهراتکرارنکنید.



یاكشتهشود،وصاحبشهمدرآنزماندرآنجاحاضرنبودهباشد،قرض
گیرندهبایدعوضآنحیوانرابدهد.15امااگرصاحبشدرآنجاحاضربوده
باشد،احتیاجیبهپرداختتاواننیست.اگرحیوانكرایهشدهباشدهمان

كرایه،غرامترانیزشاملمیشود.

قوانینکلی
16»اگرمردی،دخترباكرهایراكههنوزنامزدنشدهاغفالكند،بایدمهریة
دخترراپرداخته،اورابهعقدخوددرآورد.17ولیاگرپدردختربااین

ازدواجراضینباشد،آنمردبایدفقطمهریةتعیینشدهرابهاوبپردازد.
18»زنیكهجادوگریكند،بایدكشتهشود.

19»هرانسانیكهباحیوانینزدیكینماید،بایدكشتهشود.
20»اگركسیبرایخداییدیگر،غیرازخداوندقربانیكند،بایدكشتهشود.

21»بهشخصغریبظلمنكنید.بهیادآوریدكهشمانیزدرسرزمینمصر
غریببودید.

و دارید روا ظلمی آنها بر 23اگر نكنید. بهرهكشی یتیم و زن بیوه 22»از
ایشانپیشمنفریادبرآورند،منبهدادآنهامیرسم،24وبرشماخشمگین
شده،شمارابهدستدشمنانهالکخواهمنمودتازنانشمابیوهشوندو

فرزندانتانیتیمگردند.
25»اگربهیكیازافرادقومخودكهمحتاجباشد،پولقرضدادی،مثلیک
رباخواررفتارنكنوازاوسودنگیر.26اگرلباساوراگروگرفتی،قبلاز
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18:22چراحکمخدادرموردجادوگریچنینسختگیرانه 
10:18ـ12(؟ تثنیه ؛ 27،6:20 ؛ 31:19 )الویان است
جادوگریمجازاتمرگدرپیداشتزیراجنایتیبود
نقِض نیروهایشریر،همانا به توّسل برضّدخودخدا.
دیگر خدایان را »تو میفرمود: که بود خدا اول حکم
غیرازمننباشد«.جادوگری،طغیانعلیهخداوقدرت
واقتداراوبودوفردجادوگردرواقعبهجایپیرویاز

خدا،درصفشیطانمیایستاد.
21:22خداازاسرائیلیهاخواستباغریبههامنصفانه
رفتارکنند،چونخودنیززمانیدرمصرغریببودند.
ورودبهمحیطیجدیدکهدرآناحساسمیکنیدتنها
کار ناجورید، وصلهای اصطالح به و هستید بیکس و
هست؟ غریبهای نیز شما کشور در آیا نیست. آسانی
آیادرمنطقهشماپناهندگانیامهاجرینیازکشورهای
دیگروجوددارند؟آیاهستندکسانیکهازقوموتباری
دیگردرمدارسفرزندانتانثبتنامکردهباشند؟نسبت

بهمشکالتشانبیتوجهنباشیدومحبتخدارادرقالب
اعمالورفتارتانبهآنهانشاندهید.

22:22ـ27قوانینعبرانیهابهخاطرموضعمنصفانهاش
درقبالفقراوافرادکمبضاعت،شهرهخاصوعامبود.
خدامؤکدًااصرارداشتکهبافقراوضعفاخوشرفتاری
شودتابتوانندخودراازفالکتفعلیرهانیده،بختو
با که است ما بر رو این از یابند. باز را دیرین اقباِل
دستگیریازمستمندان،منعکسکنندهتوجهخدانسبت

بهاینقشرباشیم.
26:22چراشریعتتأکیدداشتکهاگرکسیردای
کِسدیگریراازاوبهعاریتمیگیرد،حتمًابایدتاپیش
ازغروبآفتابآنرابازگرداند؟رداجزوباارزشترین
کاری روزگار آن در لباس تهیه بود. اسرائیلیها اموال
سختووقتگیربود.بههمینجهتقیمتیکردابسیار
باالبودوبیشترمردمتنهایکرداداشتند.ازردابهعنوان

پتو،سبد،صندلی،وثیقه،والبتهلباساستفادهمیشد.



غروبآفتابآنرابهاوپسبده،27چونممكناستآنلباستنهاپوشش
اوبرایخوابیدنباشد.اگرآنلباسرابهاوپسندهیواوپیشمننالهكند

منبهداداوخواهمرسید،زیراخداییكریمهستم.
28»بهخداكفرنگووبهرهبرانقومخودلعنتنفرست.

29»نوبرغالتوعصیرانگورخودرابهموقعبحضورمنبیاور.
»برایپسرارشدخود،عوضبده.

این بگذار بده. من به را خود گوسفندان و گاوان نر زادههای 30»نخست
نخستزادههایکهفتهپیشمادرشانبمانندودرروزهشتمآنهارابهمن

بده.
31»شماقوممقدسمنهستید،پسگوشتحیوانیراكهبوسیلهجانوروحشی

دریدهشده،نخورید؛آنراپیشسگانبیندازید.

خطاكار23 با دروغ شهادت دادن با و نكن منتشر را دروغ »خبر
همكاریمنما.2دنبالهروجماعتدرانجامكاربدمشو.وقتیدر
دادگاهدرمقامشهادتایستادهایتحتتأثیرنظراكثریت،عدالتراپایمال

نكن،3وازكسیصرفًابخاطراینكهفقیراستطرفداریمنما.
یااالغگمشدةدشمنخودبرخوردیآنراپیشصاحبش بهگاو 4»اگر
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29:22براسرائیلیانبودکهدهیکاموالشانرابیدرنگ 
تقدیمخدانمایند.مطابقشریعتخدا،دهیکمیبایستفورًا
پرداختمیشد.ازآنجاکهخدابابتدهیکهایعقبافتاده
اخطاریهنمیفرستد،بهآسانیممکناستاینکارراپشت
گوشبیندازیمودرعوضبهدیگرتعهداتمالیمانعمل
کنیم.امااگرپیشازهرچیِزدیگردهیکآنچهراخودخدا
بهمابخشیدهاستبهاوبدهیم،بااینکارنشانمیدهیمکه

اوبهراستیدرزندگیمانمکاناولرادارااست.
1:23خدانشراکاذیبرابهشدتمنعکردهبود،زیرا
سخنانکذبوشهادتهایدروغبنیادخانوادهراسست
میکرد،همسایگانرابهجانهممیانداخت،وجامعهرا
دچارهرجومرجوبیعدالتیمیساخت.شایعهپراکنی
یا انتشارسخنانکذب با میآفریند. نیزمشکل امروزه
شایعاتبیاساس،مسؤولخواهیمبود-ولوآنکهمسبب
اصلیمانباشیم.شراکتدراینگونهاعمال،شراکتدر
شایعه از همیشه زندگی در بنابراین است. دروغگویی

بپرهیزیدودرافشایآنبکوشید.
3،2:23درآنزمانثروتمنداناغلبباپرداخترشوهبه
شاهداندروغینیاجلبحمایتمردمازطریقپول،خود
راتبرئهمیکردند.اماخدابهقوماسرائیلهشداردادهیچگاه
همکاران و دوستان فشار نشوند. فشارها اینگونه تسلیم

وادارمان و است ما زندگی در قوی نیرویی نیز امروزه
خدا ببینیم آنکه بدون شویم، جماعت همرنگ میکند
میخواهدازکداممسیرهدایتمانکند.بنابراینبایدپیوسته
بهیادداشتهباشیمکهشهرتوموفقیتاموریزودگذر
استوتنهاآنچهازطرِفخدااستتاابدباقیمیماند.اگر
اینحقیقترامداممِدنظرداشتهباشیم،میتوانیمدربرابر

فشارجمعمقاومتکنیموهمرنگجماعتنشویم.
اجرای شیوه رایجترین انتقام که دنیایی در  5،4:23
عدالتبود،ایناندیشهکهبایددشمنانخودرادوست
بداریم،اندیشهایتازهوسختتکاندهندهبود.اماخدا
نهتنهاقوماسرائیلراباایناندیشهآشناکرد،بلکهآن
حیواِنگمشده اگرکسی آورد! در قانون بهصورت را
دشمنشراپیدامیکرد،میبایستفورًاآنرابهصاحبش
آسیب جهت آن از دشمنش آنکه ولو میگرداند، بر

رساندنبهاواستفادهکند.
عیسیدرلوقا30:10ـ37بهوضوحتعلیممیدهدکهبایداز
تمامنیازمنداندستگیریکنیم-ولوآنکهدشمنمانباشند.
اجرایقوانینمربوطبهشیوهصحیحزندگیدربرخوردبا
دوستان،بهاندازهکافیدشوارهست.امااگرازحکمخدا
درموردمهربانیوانصافنسبتبهدشمنانماناطاعت

کنیم،نشانمیدهیمکهواقعًابامردمدنیافرقداریم.



برگردان.5اگراالغدشمنترادیدیكهدرزیربارافتادهاست،بیاعتنااز
كنارشردنشو،بلكهبهاوكمکكنتااالغخودرااززمینبلندكند.

6»دردادگاه،حقشخصفقیرراپایمالنكن.7تهمتناروابهكسینزنو
نگذارشخصبیگناهبهمرگمحكومشود.منكسیراكهعدالترازیرپا

گذاردبیسزانخواهمگذاشت.
8»رشوهنگیر،چونرشوهچشمانبینایانراكورمیكندوراستگویانرابه

دروغگوییوامیدارد.
9»بهاشخاصغریبظلمنكن،چونخودتودرمصرغریببودیوازحال

غریبانآگاهی.
10»درزمینخودششسالكشتوزرعكنید،ومحصولآنراجمعنمایید.
11امادرسالهفتمبگذاریدزمیناستراحتكندوآنچهراكهدرآنمیروید
واگذاریدتافقراازآناستفادهكنندوآنچهازآنباقیبماندحیواناتصحرا

بخورند.ایندستوردرموردباغانگوروباغزیتوننیزصدقمیكند.
12»ششروزكاركنیدودرروزهفتماستراحتنماییدتاغالمانوكنیزانو
غریبانیكهبرایتانكارمیكنندوحتیچارپایانتانبتواننداستراحتنمایند.

13»ازآنچهكهبهشماگفتهاماطاعتكنید.نزدخدایانغیردعانكنیدوحتی
اسمآنهارابرزباننیاورید.

14»هرسالاینسهعیدرابهاحتراممننگاهدارید.15اول،عیدفطیر:همانطوركه
قباًلدستوردادمدراینعیدهفتروزنانفطیربخورید.اینعیدرابطورمرتبدر
ماهابیبهرسالبرگزاركنید،چوندرهمینماهبودكهازمصربیرونآمدید.
دراینعیدهمةشمابایدبهحضورمنهدیهبیاورید.16دوم،عیدحصاد:آنوقتی
استكهشمابایدنوبرمحصوالتخودرابهمنتقدیمكنید.سوم،عیدجمعآوری:
اینعیدرادرآخرسال،هنگامجمعآوریمحصولبرگزاركنید.17هرسالدراین

سهعید،تماممردانبنیاسرائیلبایددرحضورخداوندحاضرشوند.
نكنید. تقدیم من به مایهدار خمیر نان با همراه را قربانی حیوان 18»خون

نگذاریدپیهقربانیهاییكهبهمنتقدیمكردهایدتاصبحبماند.
19»نوبرهرمحصولیراكهدرومیكنید،بهخانةخداوند،خدایتانبیاورید.

»بزغالهرادرشیرمادرشنپزید.

دستورالعملهاییدرخصوصنحوهبرخوردبادشمنان
20»منفرشتهایپیشاپیششمامیفرستمتاشمارابسالمتبهسرزمینیهدایت
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که  میرفت اسرائیلیها همراه که فرشته این  20:23
آیه این شاید بود. خدا فرشته زیاد احتمال به بود؟

باشد داشته اشاره آتش و ابر ستون در خدا بهحضور
)خروج22،21:13(.



كندكهبرایشماآمادهكردهام.21بهسخناناوتوجهكنیدوازدستوراتش
پیروینمایید.ازاوتّمردنكنید،زیراگناهانشمارانخواهدبخشید،چراكهاو
نمایندةمناستوناممنبراوست.22اگرمطیعاوباشیدوتمامدستوراتمرا
اطاعتكنید،آنگاهمندشمندشمنانشماخواهمشد.23فرشتةمنپیشاپیش
شماخواهدرفتوشمارابهسرزمیناموریها،حیتیها،فرزیها،كنعانیها،
حویهاویبوسیهاهدایتخواهدكردومنآنهاراهالکخواهمنمود.
24بتهایآنهاراسجدهوپرستشنكنیدومراسمننگینآنهارابجانیاورید.این

قومهارانابودكنیدوبتهایشانرابشكنید.
25»خداوند،خدایخودراعبادتكنیدواونانوآبشمارابركتخواهد
دادوبیماریراازمیانشمادورخواهدكرد.26درمیانشماسقطجنینو

نازاییوجودنخواهدداشت.اوبهشماعمرطوالنیخواهدبخشید.
27»بههرسرزمینیكههجومبرید،ترسخداوندبرمردمانشمستولیخواهد
شدوآنهاازبرابرشماخواهندگریخت.28منزنبورهایسرخمیفرستمتا
قومهایحوی،كنعانیوحیتیراازحضورشمابیرونكنند.29البتهآنقومها
راتایکسالبیروننخواهمكردمبادازمینخالیوویرانگرددوحیوانات
درندهبیشازحدزیادشوند.30اینقومهارابتدریجازآنجابیرونمیكنمتا
كمكمجمعیتشمازیادشودوتمامزمینراپركند.31مرزسرزمینشما
راازدریایسرختاكرانةفلسطینوازصحرایجنوبتارودفراتوسعت
میدهموبهشماكمکمیكنمتاساكنانآنسرزمینراشكستداده،بیرون

كنید.
32»باآنهاوخدایانایشانعهدنبندید33ونگذاریددرمیانشمازندگیكنند

مباداشمارابهبتپرستیكشانده،بهمصیبتعظیمیگرفتارسازند.«

قولقومبهاطاعتازاحکامخدا

سپسخداوندبهموسیفرمود:»تووهارونونادابوابیهوبا24
بهمن ازبزرگاناسرائیلنزدمنبهكوهبرآییدولی هفتادنفر
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25،24:23اگرداخِلتنورشوید،طولینمیکشدکه 
خصوص در اسرائیل قوم به خدا میسوزید. آتش در
عقایدشان و اعمال که خود همسایگان با معاشرت
میتوانستآنهاراازخدادورسازد،هشدارداد.مانیزبا
کسانیهمسایهایمکهمعیارهایارزشیشاناغلبکاماًل
بامافرقدارد.دعوتماایناستکهبانحوهزندگی
خودنشاندهیمبهخداایمانداریم.اینکارممکناست
مسیحایی زندگی شیوه اگر بهویژه نباشد، آسان چندان
با باید باشد. داشته فرق دنیا مردم معموِل زندگی با ما

شیوهزندگیخودنشاندهیمکهایمانمانرابرمعیارهای
جامعهمقدممیدانیم.

33،32:23خداپیوستهبهقومهشدارمیدادکهازبتو
مذاهبدروغینبپرهیزند.درمصربتهاقومراازهرسو
احاطهکردهبودند،اماترکآنسرزمینبتپرستبدان
معنانبودکهدیگرازقیدبتپرستیآزادشدهاند.بتپرستی
داشت.خدا اندازهمصررواج به نیز درسرزمینکنعان
میدانستکهقومشبهقدرتبیشترینیازدارند،ازاین

روپیوستهتأکیدمیکردازبتهادوریجویند.



نزدیکنشوید،بلكهازفاصلةدورمراسجدهكنید.2تنهاتوایموسی،بحضور
منبیا،ولیبقیهنزدیکنیایند.هیچیکازافرادقومنیزنبایدازكوهباال

بیایند.«
3پسموسیبازگشتوقوانینودستوراتخداوندرابهبنیاسرائیلبازگفت.
تماممردمیکصداگفتند:»هرچهخداوندفرمودهاست،انجامخواهیمداد.«

4موسیتمامدستوراتخداوندرانوشتوصبحروزبعد،بامدادانبرخاستو
درپایآنكوهقربانگاهیبناكردوبهتعدادقبایلبنیاسرائیل،دوازدهستون
دراطرافآنبرپانمود.5آنگاهچندنفرازجوانانبنیاسرائیلرافرستادتا
قربانیهایسوختنیوقربانیهایسالمتیبهخداوندتقدیمكنند.6موسینیمی
ازخونحیواناتقربانیشدهراگرفتودرتشتهاریختونیمدیگرخونرا
رویقربانگاهپاشید.7سپسكتابیراكهدرآندستوراتخدارانوشتهبود
یعنیكتابعهدرابرایبنیاسرائیلخواندوقومباردیگرگفتند:»ماقول

میدهیمكهازتمامدستوراتخداونداطاعتكنیم.«
8پسموسیخونیراكهدرتشتهابودگرفتوبرمردمپاشیدوگفت:»اینخون،

عهدیراكهخداوندبادادنایندستوراتباشمابست،مهرمیكند.«
9موسیوهارونونادابوابیهوباهفتادنفرازبزرگاناسرائیلازكوهباال
رفتند،10وخدایاسرائیلرادیدند.بهنظرمیرسیدكهزیرپایاوفرشیاز
یاقوتكبودبهشفافیآسمانگستردهشدهباشد.11هرچندبزرگاناسرائیل
خدارادیدند،اماآسیبیبهایشانواردنشد.آنهادرحضورخداخوردندو

آشامیدند.
12آنگاهخداوندبهموسیفرمود:»نزدمنبهباالیكوهبیاوآنجاباشومن
قوانینودستوراتیراكهرویلوحهایسنگینوشتهامبهتومیدهمتاآنها
رابهبنیاسرائیلتعلیمدهی.«13پسموسیودستیاراویوشعبرخاستندتااز
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6:24ـ8چراموسیبرقومخونپاشیدواینخونچطور 
»عهدوپیمانیراکهخداوندباآنانبستهبود«ُمهرمیکرد؟
خداداوِرقادرمطلقجهاناست.ازاینگذشته،قدوِس
نیزهست.درمقاِمداورقدوِسجهانیان،گناهرا مطلق
در میداند.خدا سزاوارمرگ را آن و میکند محکوم
بهجایشخصگناهکار،حیوانی پذیرفتکه عهدعتیق
که میداد نشان حیوان ریختهشده خون شود. کشته
جاِنیکموجودبهجایموجودیدیگرفداشدهاست.
بنابراین،خونازیکطرفنمایانگرمرگحیوانبود
وازطرفدیگرسمبلجاننجاتیافتهایکهبهواسطه
که حیوانات مرگ البته بود. رسته مرگ از خون آن
دردورانعهدعتیقموجبآمرزشگناهمیشد،صرفًا

راهحلیموقتیبودوپیشاپیشمرگعیسیمسیحرانوید
میداد)عبرانیان9:9ـ24:10(.

موسیدراینمراسم،نیمیازخونحیواناتقربانیرابر
قربانگاهپاشیدتانشاندهدکهشخصگناهکارمیتواند
دوبارهنزدخدابیاید،چونموجوددیگریبهجایاومرده
است.وامانیمدیگرخونقربانیرادرتشتهاییریخت
تاواِن که دهد نشان تا پاشید مردم بر را آن آنگاه و
گناهشانپرداختهشدهاستومیتواننددوبارهبهسوی
خدابازگردند.خداازطریقاینعمِلنمادینمجددًابر
عهدخودبااسرائیلمهرتأییدزدودرخصوصکفاره
عیسیمسیحکهدرآیندهرخمیداد،درسهایروحانی

مهمیبهقومداد.



كوهباالبروند.14موسیبهبزرگانقومگفت:»دراینجابمانیدومنتظرباشید
تابرگردیم.اگردرغیابمنمشكلیپیشآمدباهارونوحورمشورت

كنید.«
برد فرو درخود را ابریكوه و رفت باال سینا ازكوه موسی 15بنابراین،
16وحضورپرجاللخداوندبرآنقرارگرفت.ششروزابرهمچنانكوهرا
پوشاندهبودودرروزهفتم،خداوندازمیانابرموسیراصدازد.17حضور
پرجاللخداوندبرفرازكوهبرمردمیكهدرپایینكوهبودندچونشعلههای
فروزانآتشبهنظرمیرسید.18موسیبهباالیكوهرفتوآنابر،اورا

پوشانیدواوچهلشبانهروزدركوهماند.

2ـدستورالعملهایمربوطبهبنایخیمهعبادت

خداوندبهموسیفرمود:»بهبنیاسرائیلبگوكههدایابهحضور25
منبیاورند.ازكسانیهدیهقبولكنكهبامیلورغبتمیآورند.
هدایابایدازایننوعباشند:طال،نقرهومفرغ؛نخهایآبی،ارغوانیوقرمز؛
كتانلطیف؛پشمبز؛پوستقوچكهرنگشسرخشدهباشدوپوستخز؛
چوباقاقیا؛روغنزیتونبرایچراغها؛موادخوشبوبرایتهیهروغنمسح؛
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1:25فصلهای25الی31شاملدستورالعملهایخدا
وفصلهای عبادت، نحوهساختنخیمه مورد در است
35الی39نشانمیدهدکهایندستورالعملهاچطوردر
عملبهمورداجرادرآمد.واماببینیماینهمهجزئیات
به مربوط که خیمهای ساخت دستور مورد در پیچیده
گذشتههایدوراست،برایامروِزماچهدرسیدارد؟از
اینجزئیاتچندچیزفرامیگیریم:اولاینکه،کیفیت

باالیمصالِحارزشمندیکهدرساختخیمهبهکاررفته
دوم، نکته میکرد. بیان را خدا تعالی و عظمت بود،
بود، شده کشیده قدساالقداس دورتادوِر که پردهای
با نمادیبودازپاکیوقدوسیِتخداکهنمیتوانست
بودن حمل قابل اینکه، سوم شود. عجین ناپاک عواِم
همراِه همواره است مایل خدا که میداد نشان خیمه

قومشباشد.

مواردتجلی
خدابرانساندر
کتابمقدس

آیهمواردتجلیخدابرانسان

سینا، کوه پای در
خدابرقوماسرائیل
فیزیکی بهشکلی
ظاهرشد.اینامررا
“تجلیخدا”مینامند.
مواردی اینجا در
میکنیم ذکر را
آنها طی خدا که
بر کتابمقدس در
افرادتجلیفرمود.

فرشتهخداوندبههاجر،کنیزساراظاهرشدوتولداسماعیلپسرابراهیمرا
اعالمکرد

خداوندبهابراهیمظاهرشدوتولداسحاقرانویدداد
فرشتهخداوندمانعازآنشدکهابراهیمپسرشاسحاقراقربانیکند

فرشتهخداونددرقالبزبانههایآتشازمیانبوتهایبرموسیظاهرشد
خدادرستونیازابروآتشبراسرائیلظاهرشدتاقومرادربیابانهدایتکند

خداوندرودرروباموسیسخنگفت
هنگامیکهشدرک،میشکوعبدنغورادرتونآتشانداختهبودند،خدا

بهصورتنفرچهارمدرکنارشانظاهرشد
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پیدایش1:18ـ11
پیدایش12،11:22

خروج2:3
خروج19:14
خروج11:33
دانیال25:3



بند ایفودوسینه برای قیمتیدیگر بخورخوشبو؛سنگجزعوسنگهای
كاهن.

8»بنیاسرائیلبایدخیمةمقدسیبرایمبسازندتادرمیانایشانساكنشوم.
9اینخیمهوتماملوازمآنراعینًامطابقطرحیكهبهتونشانمیدهم

بساز.

قربانگاه
10»صندوقیازچوباقاقیابسازكهدرازایآن125سانتیمتروپهناوبلندیآن
هركدام75سانتیمترباشد.11بیرونودرونآنراباطالیخالصبپوشانو
نواریازطالدورلبةآنبكش.12برایاینصندوق،چهارحلقهازطالآماده
كنوآنهارادرچهارگوشةقسمتپایینآنمتصلنمایعنیدرهرطرفدو
حلقه.13و14دوچوببلندكهازدرختاقاقیاتهیهشدهباشدباروكشطالبپوشان
وآنهارابرایبرداشتنصندوقدرداخلحلقههایدوطرفصندوقبگذار.
15اینچوبهادرونحلقههای»صندوقعهد«بماندوازحلقههاخارجنشود.
16وقتیساختنصندوقعهدبهپایانرسید،آندولوحسنگیراكهدستوراتو

قوانینرویآنكندهشدهبهتومیسپارمتادرآنبگذاری.
17»سرپوشصندوقعهدرابهدرازای125سانتیمتروپهنای75سانتیمتر
ازطالیخالصدرستكن.اینسرپوش،»تخترحمت«استبرایكفارة
گناهانشما.18و19دومجسمةفرشتهازطالدردوسرتخترحمتبساز.
فرشتههاراطوریرویتخترحمتبسازكهباآنیكپارچهباشد.20مجسمة
فرشتهها،بایدروبرویهمونگاهشانبطرفتختوبالهایشانبرباالیآن
گستردهباشد.21تخترحمترارویصندوقنصبكنولوحهایسنگی
راكهبهتومیسپارمدرآنصندوقبگذار.22آنگاهمندرآنجاباتومالقات
خواهمكردوازمیاندوفرشتهایكهرویتخترحمتقرارگرفتهاندباتو

سخنخواهمگفتودستوراتالزمرابرایبنیاسرائیلبهتوخواهمداد.

میزنانمقدس
23»یکمیزازچوباقاقیادرستكنكهبهدرازاییکمتروبهپهناینیممتر
وبلندی75سانتیمترباشد.24آنراباروكشطالیخالصبپوشانوقابیاز
طالبردورلبةمیزنصبكن.25حاشیةدورلبةمیزرابهپهنایچهارانگشت
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10:25بیشترقسمتهایخیمهووسایلداخلآنازچوب 
اقاقیاساختهشدهبود.درختاقاقیادرمناطقخشکرشد
میکردودرزمانعهدعتیقدرختینسبتًامتداولبود.چوب

اقاقیاخرماییرنگوبسیارسختبودوهمینویژگیباعث
شدهبودبرایساختناسبابواثاثیهبسیارمطلوبباشد.از
چوباقاقیاهنوزنیزدرساختلوازمخانهاستفادهمیشود.



درستكنودورحاشیهراباقابطالبپوشان.26و27چهارحلقهازطالبرای
میزبسازوحلقههارابهچهارگوشةباالیپایههایمیزنصبكن.اینحلقهها
برایچوبهاییاستكهبههنگامجابجاكردنوبرداشتنمیزبایددرآنهاقرار
بگیرد.28اینچوبهاراازجنسدرختاقاقیاباروكشهایطالبساز.29همچنین
بشقابها،كاسهها،جامهاوپیالههاییازطالیخالصبرایریختنهدایاینوشیدنی

درستكن.30»نانمقدس«دایمرویمیزدرحضورمنباشد.

چراغدان
31»یکچراغدانازطالیخالصدرستكن.پایهوبدنهآنبایدیكپارچه
وازطالیخالصساختهشودونقشگلهایرویآنكهشاملكاسبرگو
غنچهاستنیزبایدازجنسطالباشد.32ازبدنةچراغدانشششاخهبیرون
آیدسهشاخهازیکطرفوسهشاخهازطرفدیگر.33رویهریکاز
شاخههاسهگلبادامیشكلباشد.34و35خودبدنهباچهارگلبادامیتزیین
شودطوریكهگلهابینشاخههاوباالوپایینآنهاقرارگیرند.36تماماین
نقشهاوشاخههاوبدنهبایدازیکتكهطالیخالصباشد.37سپسهفت
چراغبسازوآنهارابرچراغدانبگذارتانورشبطرفجلوبتابد.38انبرهاو
سینیهایآنراازطالیخالصدرستكن.39برایساختناینچراغدانو

لوازمش34كیلوطالالزماست.
40»دقتكنهمهراعینًامطابقطرحیكهدرباالیكوهبهتونشاندادم،بسازی.

خیمهعبادت

بافتونخهای26 ازكتانلطیفریز بادهپرده »خیمهعبادترا
آبی،ارغوانیوقرمزدرستكن.هریکازپردههاچهاردهمتر
درازاودومترپهناداشتهباشدورویآنهانقشفرشتگانبادقتگلدوزی
شود.دهپردهراپنجپنجبههمبدوزبطوریكهدوقطعةجداگانهتشكیل
دهند.4و5برایوصلكردنایندوقطعةبزرگ،درلبةآخرینپردةهرقطعه،
بانخآبیپنجاهجاتكمهدرستكن.6بعدپنجاهتكمهازطالبرایپیوستندو
قطعهپردهبههمدیگردرستكنتاپردههایدورخیمهبصورتیكپارچه

درآید.
7و8»پوششسقفعبادتگاهراازپشمبزبهشكلچادربباف.یازدهقطعهپارچه
كهازپشمبزتهیهشدهباشد،هركدامبهطولپانزدهمتروبهعرضدومتر
بگیر؛9پنجتاازآنقطعههارابههمبدوزتایکقطعةبزرگتشكیلشود.
ششقطعةدیگررانیزبههمینترتیببههمبدوز.)قطعةششمازقسمت
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باالیجلوخیمةمقدسآویزانخواهدشد.(10و11درحاشیةهریکازایندو
قطعةبزرگپنجاهجاتكمهبازكنوآنهاراباپنجاهتكمةمفرغیبههموصل
كنتابدینگونهدوقطعةبزرگبههموصلشوند.12اینپوششخیمهاز
پشتنیممتر،13وازجلوهمنیممترآویزانباشد.14دوپوششدیگردرست
كنیكیازپوستقوچكهرنگشسرخشدهباشدودیگریازپوستخز،
وآنهارابهترتیبرویپوششاولیبینداز.بدینترتیبسقفعبادتگاه

تكمیلمیشود.
15و16»چوببستخیمةعبادتراازتختههایچوباقاقیابساز.درازایهر
عمودی بطور را تختهها باشد. متر سانتی 75 آن پهنای و متر پنج تخته
قراربده.17درهرطرفتخته،زبانهایباشدتاباتختةپهلوییجفتشود.
18و19تختههایالزمبرایعبادتگاهبایدبدینتعدادباشد:بیستتختهباچهل
پایةنقرهایبرایقسمتجنوبی،كهزیرهرتختهدوپایةنقرهایقرارگیردتا
زبانههارانگاهدارند؛20و21بیستتختةدیگرباچهلپایةنقرهایبرایقسمت
شمالیكهدرقسمتپایینهركدامازآنهاهمدوپایةنقرهایباشد.22شش
تختهبرایسمتغربیپشتخیمه.23دوتختةدیگربرایگوشههایپشت
خیمه.24ایندوتختهبایدازباالوپایینبوسیلةحلقههابهتختههاوصلشوند.
25پسجمعًادرانتهایعبادتگاهبایدهشتتختهباشانزدهپایةنقرهایباشد،

زیرهرتختهدوپایه.
26»پشتبندهاییازچوباقاقیابسازتابطورافقیتختههارانگهدارند:پنج
تیرپشتبندبرایتختههاییكهدریکسمتقراردارند،27پنجتیربرای
تختههایسمتدیگروپنجتیربرایتختههاییكهدرطرفغربیانتهای

خیمهقراردارند.28تیروسطیبایدبطورسراسریازوسطتختههابگذرد.
29»روكشتمامتختههاازطالباشد.براینگهداشتنتیرها،حلقههاییازطال
نیزباروكشطالبپوشان.30میخواهماینخیمهرادرست بساز.تیرهارا

همانطوربسازیكهطرحونمونةآنرادرباالیكوهبهتونشاندادهام.

پردهها
31»درداخلخیمه،یکپردهازكتانلطیفریزبافتونخهایآبی،ارغوانی
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قدس  یعنی خیمه، مقدس قسمت دو پردهای  31:26
هر کاهن فرد میکرد. جدا هم از را قدساالقداس و
روزواردقدسمیشدتاباخدارازونیازکندومذبِح
بخور،چراغدانومیزنانمقدسرانظافتنماید.واما
قدساالقداسمحلسکونتخودخدابود.خدابرتخِت
رحمتکهصندوقعهدرامیپوشاند،حضورداشت.فقط

کاهناعظماجازهداشتواردقدساالقداسشود،آنهم
تنهاسالییکبار)درروزکفاره(تابابتگناهانتمامی

قومکفارهدهد.
وقتیعیسیمسیحبرصلیبجانسپرد،پردهمعبد)که
درآنزمانحکمخیمهعبادتراداشت(ازباالتاپایین
بهدونیمشد)مرقس38:15(،کهنمودیاستازاین



وقرمزدرستكنونقشفرشتگانرابادقترویآنگلدوزینما.32چهار
ستونازچوباقاقیاباروكشطالكهچهارقالبطالهمداشتهباشدبرپا
كن.ستونهابایددرچهارپایةنقرهایقرارگیرند.پردهرابهقالبهاآویزانكن.
33اینپردهبایدبین»قدس«و»قدساالقداس«آویزانشودتاآندوراازهم
جداكند.صندوقعهدراكهدولوحسنگیدرآناستدرپشتاینپردهقرار

بده.
34»صندوقعهدراباتخترحمتكهرویآنقراردارددرقدساالقداس
بگذار.35میزوچراغدانرادرمقابلهمبیرونپردهقراربده،بطوریكه

چراغداندرسمتجنوبیومیزدرسمتشمالیقدسباشد.
36»یکپردهدیگربرایدرعبادتگاهازكتانلطیفریزبافتكهبانخهای
آبی،ارغوانیوقرمزگلدوزیشدهباشد،تهیهكن.37برایاینپرده،پنج
ستونازچوباقاقیاباروكشطالدرستكن.قالبهایشاننیزازطالباشد.

برایآنهاپنجپایةمفرغیهمبساز.

قربانگاه

»قربانگاهراازچوباقاقیابساز،بهشكلچهارگوشكهطولهر27
ضلعآندوونیممتروبلندیشیکونیممترباشد.2آنراطوری
بسازكهدرچهارگوشةآنچهارزایدهبهشكلشاخباشد.تمامقربانگاه
باشند.3لوازمآنكهشاملسطلهاییبرای وشاخها،روكشمفرغیداشته
برداشتنخاكستر،خاکاندازها،كاسهها،چنگكهاوآتشدانهامیباشدباید
همگیازمفرغباشند.4و5یکمنقلمشبکمفرغیكهدرهرگوشةآنیک
حلقهمفرغیباشد،برایآنبسازوآنراتانیمةقربانگاهفروببرتاروی
لبهایكهدرآنجاوجوددارد،قرارگیرد.6و7برایجابجاكردنقربانگاه،دو
چوبازدرختاقاقیاباروكشمفرغیدرستكنوچوبهارادرحلقههایی
كهدردوطرفقربانگاهنصبشدهفروكن.8همانطوركهدرباالیكوه

نشاندادم،قربانگاهبایددرونشخالیباشدوازتختهدرستشود.

حیاطعبادتگاه
9و10»سپسبرایعبادتگاه،حیاطیدرستكنكهدیوارهایشازپردههایكتان
لطیفریزبافتباشد.طولپردههایسمتجنوبپنجاهمترباشدوپردههارااز
بیستستونمفرغیآویزانكن.برایهریکازاینستونهاپایههایمفرغی
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واقعیتکهبهواسطهمرگمسیحازاینپسمیتوانیم 
نبود الزم دیگر باشیم. داشته دسترسی خدا به آزادانه

خدا بهحضور قربانی تقدیم و کاهنان طریق از مردم
آیند.



وقالبهاوپشتبندهاینقرهایدرستكن.11برایسمتشمالیحیاطنیزهمین
كاررابكن.12طولدیوارپردههایسمتغربیحیاطبایدبیستوپنجمترباشد
بادهستونودهپایه.13طولدیوارپردهایسمتشرقیهمبایدبیستوپنج
مترباشد.14و15پردههایهرطرفدرورودیبایدهفتونیممترباشد.برای

نگاهداشتناینپردههاهمسهستونوسهپایهدرهرطرفبساز.
16»برایدرورودیحیاطیکپردهبهطولدهمترازكتانلطیفریزبافت
تهیهكنوبانخهایآبی،ارغوانیوقرمزگلدوزینماوآنراازچهارستون
اطرافحیاط 17تمامستونهای قراردارندآویزانكن. پایه كهرویچهار
بایدبوسیلةپشتبندهاوقالبهاینقرهایبههممربوطشوند.ستونهابایددر
پایههایمفرغیقرارگیرند.18پسحیاطبایدپنجاهمترطولوبیستوپنج
مترعرضودوونیممتربلندیداشتهباشد.پردههایآننیزازكتانلطیف

ریزبافتوپایههایآنازمفرغباشد.
19»تماموسایلدیگریكهدرخیمهبكاربردهمیشوندوتماممیخهایخیمه

وحیاطآنبایدازمفرغباشند.
20»بهبنیاسرائیلدستوربدهروغنزیتونخالصبرایریختندرچراغدان
عبادتگاهبیاورندتاعبادتگاههمیشهروشنباشد.21هارونوپسرانشچراغدان
رادرقدسبگذارندوشبوروزدرحضورخداوندازآننگاهداریكنندتا
شعلهاشخاموشنشود.اینبرایتمامنسلهایبنیاسرائیلیکقانونجاودانی

است.

لباسکاهنان

را28 ایتامار و العازار ابیهو، ناداب، پسرانش و هارون »برادرخود
ازسایرمردماسرائیلجداكرده،بهمقامكاهنیتعیینكنتامرا
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1:28خدابهقومشمیآموختکهچگونهاورابپرستند. 
اوبدینمنظوربهخادمینینیازداشتتابرامورمربوطبه
خیمهعبادتنظارتکنندوبهمردمنشاندهندچطورباید
باخداارتباطداشتهباشند.اینخادمینراکاهنوالوی

مینامیدند؛ایشانمیبایستتنهاازسبطالویباشند.
کاهنان درمورد جزئیاتی شرح به 28و29 فصلهای
میپردازد.شخصکاهننهفقطازسبطالویبود،بلکه
میبایستازنسلهارون،نخستینکاهِناعظماسرائیلنیز
باشد.بدینترتیب،کاهناندرمقایسهباالویانمسؤولیت

بیشتریبردوشداشتند.
و کاهنان تمام رأس در اعظم کاهن بهعنوان هارون
اعظم کاهن میتوانست کسی تنها داشت. قرار الویان

شودکهمستقیمًاازنسلهارونبود.

عبادت خیمه از میگذراندند، قربانی روزه هر کاهنان
خدا از چطور میگفتند مردم به و میکردند، مواظبت
خدا پیشگاِه در مردم نمایندگان آنان کنند. پیروی
بودندوبنابراینمیبایستبهشایستگیاینمقامزندگی

کنند.
اکنونکهعیسیکاهناعظممااست)عبرانیان8(،دیگر
بگذرانیم، قربانی گناهانمان بابت روز هر نیست نیازی
زیرااوخودرابرصلیببهخاطرگناهانماقربانیکرد.
بلکه امروزهخادمیندیگرحیواناتراقربانینمیکنند
درعوض،مارادردعاهدایتمیکنند؛ایشان،همدر
خصوصبرکاتزندگیتازهمسیحیبهماتعلیممیدهند،
وهمماراازفداکاریهاوازخودگذشتگیهاییکهالزمه

چنینزندگیاستآگاهمیسازند.



خدمتكنند.2لباسهایمخصوصیبرایهارونتهیهكنتامعلومباشدكه
اوبرایخدمتمنجداشدهاست.لباسهایاوزیباوبرازندةكارمقدساو
باشد.3بهكسانیكهاستعدادومهارتدوزندگیدادهامدستوربدهلباسهای
هارونراتهیهكنندلباسهاییكهبالباسهایسایرمردمفرقداشتهباشد
كه 4لباسهایی میكند. منخدمت به كاهنی مقام در او كه شود معلوم و
بایددوختهشونداینهاهستند:سینهبند،ایفود،ردا،پیراهننقشدار،عمامهو
كمربند.برایپسرانهارونهمبایدازهمینلباسهادوختتابتواننددرمقام

كاهنیبهمنخدمتكنند.
5و6»ایفودراازنخهایآبی،ارغوانی،قرمزوكتانلطیفریزبافتورشتههای
طالدرستكرده،رویآنرابادقتگلدوزیكنند.7اینجلیقةبلندازدو
قسمت،جلووپشت،كهرویشانههابادوبندبههممیپیوندند،تشكیل
شود.8بندكمرایفودهمبایدمتصلبهآنوازجنسخودشباشد،یعنیاز
رشتههایطالوكتانلطیفریزبافتونخهایآبی،ارغوانیوقرمز.9و10دو
قطعهسنگجزعبگیرونامهایدوازدهقبیلةبنیاسرائیلراكهازدوازدهپسر
یعقوببوجودآمدهاندرویآنهانقشكن،یعنیرویهرسنگششنامبه
ترتیبسنآنها.11مثلیکخاتمكاروحكاکماهرنامهارارویسنگها
بكنوآنهارادرقابهایطالبگذار.12سپسآنهارارویشانههایایفودنصب
كنتابدینترتیبهاروننامهایقبایلبنیاسرائیلرابهحضورمنبیاوردو
منبهیادآنهاباشم.13و14دوزنجیرتابیدهازطالیخالصدرستكنوآنها

رابهقابهایطالییكهرویشانههایایفوداستوصلكن.
15»برایكاهنیکسینهبندجهتپیبردنبهخواستخداونددرستكن.آن
رامانندایفودازكتانلطیفریزبافت،نخهایآبی،ارغوانیوقرمزورشتههای
طالبسازورویآنرابادقتگلدوزیكن.16اینسینهبندبایددوالومثل
یکكیسهچهارگوشبهضلعیکوجبباشد.17چهارردیفسنگقیمتی
رویآننصبكن.ردیفاولعقیقسرخ،یاقوتزردویاقوتآتشیباشد.
18ردیفدومزمرد،یاقوتكبودوالماس.19ردیفسومفیروزه،عقیقیمانی
ویاقوتبنفش.20ردیفچهارمزبرجد،جزعویشم.همةآنهابایدقابهایطال
داشتهباشند.21هریکازاینسنگهاعالمتیكیازدوازدهقبیلةبنیاسرائیل

خواهدبودونامآنقبیلهرویآنسنگحکخواهدشد.
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بنای  بهکار مهارتخوددرکمک از خیاطان 3:28
خانهخدااستفادهمیکردند.مانیزهریکمهارتهایی
داریم.خدامیخواهدازاینمهارتهابرایجاللدادناو
استفادهکنیم.ببینیدچهاستعدادهاوتواناییهاییدرخود

داریدوچطورمیتوانیدازآنهابرایپیشبردکارخدادر
دنیااستفادهکنید.اگرخدابهشمااستعدادیعطاکرده،
بایدازآناستفادهکنید،چهدرغیراینصورتتحلیل

خواهدرفت.



22و23و24»قسمتباالیسینهبندرابوسیلهدورشتهزنجیرطالیتابیدهبهایفود
ببند.دوسرزنجیرهابهحلقههایطالكهدرگوشههایسینهبندجاسازیشده،
بستهشود.25دوسردیگرزنجیرهاازجلوبهقابهایطالیرویشانههاوصل
شود.26دوحلقةطالیدیگرنیزدرستكنوآنهارابهدوگوشةپایینیسینه
بند،رویالیةزیرین،ببند.27دوحلقةطالیدیگرهمدرستكنوآنهارا
درقسمتجلوایفودوكمیباالترازبندكمرنصبكن.28بعدحلقههای
سینهبندرابانوارآبیرنگبهحلقههایایفودكهباالترازبندكمرقراردارد
ببندتاسینهبندازایفودجدانشود.29بهاینترتیبوقتیهارونبهقدسوارد
میشود،نامهایتمامقبایلبنیاسرائیلراكهرویسینهبندكندهشده،باخود
حملخواهدكردتابهاینوسیلهقومهمیشهدرنظرخداوندباشند.30اوریمو
تمیمراداخلسینهبندبگذارتاوقتیهارونبهحضورمنمیآیدآنهاهمیشه

رویقلباوباشندواوبتواندخواستمرادرموردقوماسرائیلدریابد.
باشد.32شكافیبرایسر، ازپارچةآبی باید ایفوداست 31»رداییكهزیر
درآنباشد.حاشیةاینشكافبایدبادستبافتهشودتاپارهنگردد.33و34با
نخهایآبی،ارغوانیوقرمز،منگولههاییبهشكلاناردرستكنودورتا
دورلبةدامنردابیاویز.زنگولههاییازطالنیزبسازوآنهارادرفاصلةبین
انارهاآویزانكن.35هاروندرموقعخدمتخداوندبایدردارابپوشدتاوقتی
بهحضورمنبهقدسواردمیشودیاازآنبیرونمیرود،صدایزنگولهها

شنیدهشود،مبادابمیرد.
36»یکنیمتاجازطالیخالصبسازواینكلماترارویآننقشكن:
»مقدسبرایخداوند«.37و38ایننیمتاجرابایکنوارآبیرنگبهقسمت
اینكههارونهرگناهوخطای از باشد نشانهای تا ببند جلوعمامةهارون
مربوطبهقربانیهایمقدسقوماسرائیلرابرخودحملمیكند.وقتیهارون
بهحضورمنمیآید،همیشهایننیمتاجرارویپیشانیخودداشتهباشدتا

منقربانیهایبنیاسرائیلرابپذیرم.
39»پیراهنهارونراازكتانلطیفبباف؛عمامهایازكتانلطیفوكمربندی

گلدوزیشدهنیزبرایاودرستكن.
40»برایپسرانهاروننیزپیراهن،كمربندوكالهتهیهكن.اینلباسهاباید
زیباوبرازندهكارمقدسایشانباشند.41اینلباسهارابههارونوپسرانش
ایشانرابرایخدمتكاهنی باروغنزیتونآنهارامسحكنو بپوشان.
كتان جنس از زیر لباس ایشان عورت ستر 42برای نما. تقدیس و تعیین
بدوزكهاندازةآنازكمرتاباالیزانوباشد.43هارونوپسرانش،وقتیبه
عبادتگاهداخلمیشوند،یانزدیکقربانگاهمیآیندتادرقدسخدمتكنند،
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بایداینلباسهارابپوشند،مباداعورتآنهادیدهشودوبمیرند.اینآیینبرای
هارونونسلاویکقانونجاودانیخواهدبود.

مراسمتقدیسکاهنان

»مراسمتقدیسهارونوپسرانشبهمقامكاهنیبهاینترتیب29
برگزارشود:یکگوسالهودوقوچبیعیب،2نانبدونخمیرمایه،
قرصهاینانبدونخمیرمایةروغنیوقرصهاینازکنانبدونخمیرمایة
روغنمالیشده،كهازآردنرممرغوبپختهشدهباشد،فراهمآور.3و4نانهارا
دریکسبدبگذاروباگوسالهوقوچها،دمدرعبادتگاهبیاور.دمدرورودی،
هارونوپسراناوراغسلبده.5آنگاهپیراهن،ردا،ایفودوسینهبندهارونرا
بهاوبپوشانوبندكمررارویایفودببند.6عمامهرابانیمتاجطالبرسرش
بگذار.7بعدروغنمسحرابرسرشریخته،اورامسحكن.8سپسلباسهای
پسرانشرابهایشانبپوشان9وكالههارابرسرایشانبگذار.بعدكمربندهارا
بهكمرهارونوپسرانشببند.مقامكاهنیهمیشهازآنایشانوفرزندانشان

خواهدبود.بدینترتیبهارونوپسرانشرابرایكاهنیتقدیسكن.
10»گوسالهرانزدیکعبادتگاهبیاورتاهارونوپسرانشدستهایخودرا
برسرآنبگذارند11وتوگوسالهرادرحضورخداونددربرابردرعبادتگاه
قربانیكن.12خونگوسالهراباانگشتخودبرشاخهایقربانگاهبمالو
بقیهرادرپایآنبریز.13سپسهمةچربیهایدرونشكمگوساله،سفیدی
رویجگر،قلوههاوچربیدورآنهارابگیروبرقربانگاهبسوزان،14وبقیه
الشةگوسالهراباپوستوسرگینآنبیرونازاردوگاهببروهمهرابعنوان

قربانیگناهاندرهمانجابسوزان.

1:29
الو2،1:8؛2:9؛3:16

1:29
الو2،1:8؛2:9؛3:16

2:29
الو4:2؛19:6

2:29
الو4:2؛19:6

5:29
خرو39،31،15،8،4:28

5:29
خرو39،31،15،8،4:28

6:29
خرو36:28

6:29
خرو36:28

7:29
خرو41:28

الو10:8؛7:10
مز2:133

7:29
خرو41:28

الو10:8؛7:10
مز2:133

9:29
خرو15:40

اعد10:3؛7:18؛13:25
تث5:18
عبر4:5

9:29
خرو15:40

اعد10:3؛7:18؛13:25
تث5:18
عبر4:5
10:29

الو4:1؛2:3؛14:8
10:29

الو4:1؛2:3؛14:8
12:29

خرو2:27
الو16،15:8

12:29
خرو2:27

الو16،15:8
13:29

الو3:3ـ5
13:29

الو3:3ـ5
14:29

الو21،12،11:4
عبر12،11:13

14:29
الو21،12،11:4
عبر12،11:13

خروج29،28 225

1:29ـ26چراخدامنصِبکهانترامقررداشت؟قصد 
خدادرابتدااینبودکهقومبرگزیدهاشجملگی»کاهنان«
باشند،بدینمعناکههمتمامیقوموهمتکتکافراِد
آنمستقیمًابتوانندباخداارتباطداشتهباشند.اماگناهقوم
انسانگناهکار زیرا راغیرممکنساخت، چنینچیزی
شایستگیآمدنبهحضورخداییپاکوکاملراندارد.
بنابراینخداکسانیراازسبطالویبهمنصبکهانت
گماشتتاخواستهآغازیِناوراتحققبخشند.قوماکنون
تنهامیتوانستازطریقکاهنانونظامقربانیبهحضور
خدابیاید.گذراندنقربانیضروریبودتاازاینطریق
گناهانمردمآمرزیدهشود،ووظیفهکاهناناینبودکه

بهنیابتازطرفمردمقربانیبگذرانند.
خدامیخواستازطریقاینکاهنانومسؤولیتیکهبر
عهدهداشتند،مردمدنیارابرایآمدنعیسیمسیحآماده
بخواهد که هر او طریق از تا میآمد که کسی کند-

تا اما باشد. داشته مستقیم رابطهای خدا با مجددًا بتواند
قبلازآمدنمسیح،کاهناننمایندگانمردمدرحضور
خدابودند.ازطریقایننظامعهدعتیق،اهمیتکاریرا
کهمسیحبرایماانجامداد،بهتردرکمیکنیم)مراجعه

کنیدبهعبرانیان1:10ـ14(.
10:29ـ41چرااینقربانیهابااینهمهریزهکاریهاو
تشریفاتدستوپاگیرهمراهبود؟علتتااندازهای»کنترل
کیفیت«بود،بدینمعناکهبامتمرکزکردنوبهضابطه
در احتمالی مشکالِت بروز از عبادت، شیوه آوردن در
عبادتهایفردیاجتنابشود.ازاینگذشته،اینتشریفات
عبرانیهاراازکنعانیهایبتپرسِتساکنسرزمینموعود
کههرجا،هروقت،وبههرشکلیکهدلشانمیخواست
برایخدایانخودقربانیمیگذراندند،متمایزمیساخت.و
باالخرهاینتشریفاتبهبنیاسرائیلنشانمیدادکهمسأله

ارتباطباقومبرایخداموضوعیمهموجدیاست.



15و16»آنگاههارونوپسرانشدستهایخودرابرسریكیازقوچهابگذارندو
آنراقربانیكنند.خونقوچبرچهارطرفقربانگاهپاشیدهشود.17قوچرابه
چندقطعهتقسیمكنواحشاوپاچههایشرابشوی.سپسآنهاراباكلهو
سایرقطعههایقوچ،18رویقربانگاهبگذاروبسوزان.اینقربانیسوختنیكه

برآتشبهخداوندتقدیممیشودموردپسندخداونداست.
آن بر را خود دستهای پسرانش و هارون تا بگیر را دوم قوچ 19و20»بعد
بگذارندوآنراقربانیكنند.خونآنرابرداروبرنرمةگوشراستهارون
وپسرانشوبرشستدستراستوشستپایراستآنهابمال.بقیةخون
رابرچهارطرفقربانگاهبپاش.21آنگاهمقداریازخونیكهرویقربانگاه
استبرداروباروغنمسحبرهارونوپسراناووبرلباسهایشانبپاش.

بدینوسیلهخودآنانولباسهایشانتقدیسمیشوند.
22»آنگاهپیه،دنبه،پیهداخلشكم،سفیدیرویجگر،قلوههاوچربیدور
آنهاورانراستقوچرابگیر،23وازداخلسبدنانبدونخمیرمایهكهدر
حضورخداونداستیکنانویکقرصنانروغنیویکناننازکبردار،
24وهمةآنهارابهدستهارونوپسرانشبدهتابعنوانهدیةمخصوصدر
حضورخداوندتكاندهند.25سپسآنهاراازدستایشانبگیروبرقربانگاه
همراهباقربانیسوختنیبسوزان.اینقربانیكهبرآتشتقدیممیشودمورد
پسندخداونداست.26آنگاهسینةقوچیراكهبرایتقدیسهاروناستبه
دستبگیروآنرابهنشانةهدیةمخصوصدرحضورخداوندتكانبدهو

آنگاهآنرابرایخودبردار.
بده. پسرانش و هارون به و كن تقدیس را قوچ این ران و 27و28»سینه
بنیاسرائیلبایدهمیشهاینقسمتازقربانی،یعنیسینهورانقوچراكه
قسمتیازقربانیسالمتیآنهاست،بهخداوندتقدیمكنندتاازآنكاهن

باشد.
29»لباسهایمقدسهارونبایدبرایپسرانشونسلهایبعدكهجانشیناو
بپوشند. را آنها تقدیس مراسم برگزاری هنگام تا شوند نگاهداری هستند
30كسیكهبجایاوبهمقامكاهنیمیرسدتادرقدسمشغولخدمتشود،

بایدهفتروزآنلباسرابرتنكند.
جای دریک را آن و بگیر را تقدیس مراسم مخصوص قوچ 31»گوشت
مقدسدرآببپز.32هارونوپسرانشبایدگوشتقوچرابانانیكهدر
تنهاخودشانآن باید 33آنها بخورند. عبادت درخیمة برابر در است سبد
قسمتهاییراكهدرموقعاجرایمراسم،برایتقدیسوكفارةایشانمنظور
شدهاست،بخورند؛افرادمعمولینبایدازآنبخورندچونمقدساست.34اگر
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چیزیازاینگوشتونانتاصبحباقیبماندآنرابسوزان،نبایدآنرا
خوردزیرامقدسمیباشد.

اجرا مقامكاهنی برای پسرانش و هارون تقدیس مراسم اینطریق 35»به
شود.مدتاینمراسمبایدهفتروزباشد.36دراینهفتروز،روزییک
گوسالهبرایكفارةگناهان،رویقربانگاهقربانیكن.بااینقربانی،قربانگاه
راطاهرسازوباروغنزیتونآنراتدهینكنتامقدسشود.37برایمدت
هفتروز،هرروزبرایقربانگاهكفارهكنتاقربانگاهتقدیسشود.بهاین
ترتیب،قربانگاه،جایگاهبسیارمقدسیمیشودوهركسینمیتواندبهآن

دستزند.
38»هرروزدوبرةیکسالهرویقربانگاهقربانیكن.39یکبرهراصبحو
دیگریراعصرقربانیكن.40بابرةاولیکكیلوآردمرغوبكهبایک
لیترروغنزیتونمخلوطشدهباشدتقدیمكن.یکلیترشرابنیزبعنوان
هدیةنوشیدنیتقدیمنما.41برةدیگرراموقععصرقربانیكنوباهمان
مقدارآردوروغنوشرابتقدیمكن.اینقربانیكهبرآتشتقدیممیشود

موردپسندخداوندخواهدبود.
42»اینقربانیسوختنی،همیشگیخواهدبودونسلهایآیندةشمانیزبایددر
كناردرعبادتگاه،آنرابهحضورمنتقدیمكنند.درآنجامنشمارامالقات
نموده،باشماسخنخواهمگفت.43درآنجابنیاسرائیلرامالقاتمیكنم
وعبادتگاهازحضورپرجاللمنتقدیسمیشود.44بله،عبادتگاه،قربانگاه،
وهارونوپسرانشراكهكاهنانمنهستندتقدیسمیكنم.45مندرمیان
بنیاسرائیلساكنشده،خدایایشانخواهمبود46وآنهاخواهنددانستكه
منخداوند،خدایایشانهستمكهآنهاراازمصربیرونآوردمتادرمیان

ایشانساكنشوم.منخداوند،خدایآنهاهستم.

تشریفاتمربوطبهآمادهشدنبرایعبادت

»قربانگاهدیگریبهشكلچهارگوشازچوباقاقیابسازتاروی30
آنبخوربسوزانند.ضلعقربانگاهنیممترباشدوبلندیآنیک
متر.آنراطوریبسازكهدرچهارگوشةآنچهارزایدهبهشكلشاخباشد.
3روكشقربانگاهوشاخهایآنازطالیخالصباشد.قابیدورتادورآن
ازطالدرستكن.4دردوطرفقربانگاه،زیرقابطالیی،دوحلقهازطال
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46،45:29خدابابیرونآوردنقوماسرائیلازمصرنشان 
دادتاچهحدعالقمنداستباآنانباشدومحافظتشاننماید.
اودرسراسرکتابمقدسبهوضوحنشانمیدهدکهصرفًا
صاحبخانهایغایبنیست،بلکهمیخواهددرمیانماو

حتیدرقلبمازندگیکند.بنابراینخدارااززندگیخود
اودر با ازطریقدعا اطاعتکنیدو ازکالمش نرانید.
ارتباطباشید،وبدینسانبگذاریداوخدایشماباشد.بگذارید

صاحبخانهزندگیتانباشدوباشمازیستکند.



برایقرارگرفتنچوبهابسازتاباآنهاقربانگاهراحملكنند.5اینچوبهاباید
ازدرختاقاقیاتهیهشودوروكشطالداشتهباشد.6قربانگاهبخوررابیرون
پردهایكهروبرویصندوقعهدقرارگرفتهبگذار.مندرآنجاباتومالقات
خواهمكرد.7هرروزصبحكههارون،روغنداخلچراغهامیریزدوآنهارا
آمادهمیكند،بایدبرآنقربانگاه،بخورخوشبوبسوزاند.8هرروزعصرنیز
كهچراغهاراروشنمیكندبایددرحضورخداوندبخوربسوزاند.اینعمل
بایدمرتبنسلاندرنسلانجامشود.9بخورغیرمجاز،قربانیسوختنیوهدیة

آردیرویآنتقدیمنكنیدوهدیةنوشیدنیبرآننریزید.
10»هارونبایدسالییكبارباپاشیدنخونقربانیگناه،برشاخهایقربانگاه،
آنراتقدیسنماید.اینعملبایدهرسالمرتبًانسلاندرنسلانجامشود،

چوناینقربانگاهبرایخداوندبسیارمقدساست.«
میكنی سرشماری را بنیاسرائیل موقع »هر فرمود: موسی به 11و12خداوند

هركسیكهشمردهمیشود،بایدبرایجانخودبهمنفدیهدهدتاهنگام
سرشماریبالییبرقومنازلنشود.13فدیهایكهاوبایدبپردازدنیممثقال
نقرهاستكهبایدبهمنتقدیمشود.14تمامافرادبیستسالهوباالترباید
سرشماریشوندواینهدیهرابهمنبدهند.15آنكهثروتمنداستازاین
مقداربیشترندهدوآنكهفقیراستكمترندهد،چوناینكفارهرابرای
جانهایخودبهمنمیدهند.16پولكفارهراكهازبنیاسرائیلمیگیری،برای
تعمیرونگهداریخیمةعبادتصرفكن.پرداختاینفدیهباعثمیشود

كهمنبهیادبنیاسرائیلباشموجانایشانراحفظكنم.«
17و18سپسخداوندبهموسیفرمود:»حوضیازمفرغباپایهایمفرغیبرای
شستشوبساز.آنرابینخیمةعبادتوقربانگاهبگذاروازآبپركن.
19و20وقتیهارونوپسرانشمیخواهندبهخیمهعبادتواردشوندویاوقتی
برقربانگاه،هدیةسوختنیبهمنتقدیممیكنند،بایداولدستهاوپاهایخود
راباآبآنبشویندوگرنهخواهندمرد.21هارونوپسرانشونسلهای

آیندةآنهابایدایندستوراتراهمیشهرعایتكنند.«
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10:30اینمراسمراکهسالییکباربرگزارمیشد، 
مراسم»روزکفاره«مینامیدند.دراینروزبابتگناهان
تمامقوماسرائیلقربانیگذراندهمیشد.کاهناعظمتنها
دراینروزمیتوانستبهقدساالقداسکهداخلیترین
قسمتخیمهعبادتبود،داخلشود.اودراینجاازخدا

میخواستقومراببخشد.
قربانیهاییکه بودکه اینواقعیت یادآور روزکفاره
تنها میشد، گذرانده ماهیانه یا هفتگی روزانه، بهطور
بهطورموقتگناهرامیزداید.اینروزپیشاپیشبهعیسی

مسیحاشارهداشتکهبهعنوانکفارهکامل،میتوانست
گناهرابرایهمیشهبزداید.

11:30ـ15هروقتکهسرشماریانجاممیشد،همه،
اعمازفقیروغنی،موظفبهپرداختفدیهبودند.خدا
بنابهنژاد،جنسیت،ثروت،یاحتیاعمالگذشتهافراد
بهخاطرراههای ما قائلنمیشود.همه بینآنانتمایز
گناهآلودمانبهرحمتوآمرزشنیازداریم.هیچراهی
یا بخرد را خدا بتواند ثروتمند شخص تا ندارد وجود
شخصفقیرازپرداختفدیهشانهخالیکند.خداازهمه



22خداوندبهموسیفرمود:23»اینموادخوشبویمخصوصراتهیهكن:شش

كیلوگرممرخالص،سهكیلوگرمدارچینخوشبو،سهكیلوگرمنیمعطر،
24ششكیلوگرمسلیخه.آنگاهچهارلیترروغنزیتونرویآنهابریز،25واز
تركیبآنهاروغنمقدسمسحدرستكن.26و27باروغنمعطریكهتهیه
میشود،خیمةعبادت،صندوقعهد،میزباتمامظروفآن،چراغدانباتمام
وسایلآن،قربانگاهبخور،28قربانگاههدیةسوختنیوهرچهكهمتعلقبه
آناست،حوضوپایههایآنرامسحكن.29آنهاراتقدیسكنتاكاماًل
30باروغنیكهدرست بزند. بهآندست نتواند وهركسی مقدسشوند
میكنیهارونوپسرانشرامسحنموده،تقدیسكنتاكاهنانمنباشند.
31بهبنیاسرائیلبگوكهاینروغندرنسلهایشماروغنمسحمقدسمن
خواهدبود.32نبایداینروغنرارویافرادمعمولیبریزیدوحقنداریدشبیه
آنرادرستكنید،چونمقدساستوشماهمبایدآنرامقدسبدانید.
33اگركسیازاینروغندرستكندویااگربرشخصیكهكاهننیست

بمالد،ازمیانقوماسرائیلطردخواهدشد.«
34سپسخداوندبهموسیفرمود:»برایساختنبخورازاینموادخوشبوبه
مقدارمساویاستفادهكن:میعه،اظفار،قنهوكندرخالص.35ازتركیباین
موادخوشبوبانمک،بخورخالصومقدسدرستكن.36قدریازآنرا
بكوبودرخیمهپیشصندوقعهد،جاییكهباتومالقاتمیكنمبگذار.
اینبخوركاماًلمقدسخواهدبود.37هرگزبخوریبااینتركیببرایخود
درستنكنید،چوناینبخورازآنمناستوبایدآنرامقدسبشمارید.
38هركسبخوریماننداینبخوربرایخودشتهیهكند،ازمیانقوماسرائیل

طردخواهدشد.«

صنعتگرانیبامهارتهاییخاص

نوة31 و اوری پسر كه را بصلئیل »من فرمود: موسی به خداوند
حورازقبیلةیهودااستانتخابكردهام3واوراازروحخودپر
ساختهام.4اودرساختنظروفطالونقرهومفرغ،5همچنیندركارخراطی

وجواهرسازیوهرصنعتیاستاداست.
انتخابكردهامتا 6»درضمناهولیاب،پسراخیسامکازقبیلةدانرانیز
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مامیخواهدبافروتنیبهحضوراوبیاییمتاماراببخشد 
وبهجمعخانوادهاشبازگرداند.

34:30ـ38قوماسرائیلاغلببهمناسبتهاییخاصبخور
میسوزاندند،امادرخیمهعبادتتنهامیشدبخورمقدس
سوزاند.خدادراینجاطرزتهیهاینبخورمخصوصراآموزش

میدهد.بخورمعّطررادرظرفهایکمعمقیبهنامبخوردان
میسوزاندندوازآنبهعنواننماداحتراموتکریِمخدااستفاده
میکردند.انجاماینکاردرمراسممقدسروزکفارهنیز
حتمیوضروریبود،وکاهناعظمدرحالیکهبخوردان

مقدسرابهدستداشتواردقدساالقداسمیشد.



دستیاراوباشد.عالوهبراینبهتمامصنعتگرانیكهبااوكارمیكنند،مهارت
مخصوصیبخشیدهامتابتوانندهمةآنچیزهاییراكهبهتودستوردادهام
بسازند7خیمةعبادت،صندوقعهدباتخترحمتكهبرآناست،تمامابزار
ووسایلخیمةعبادت،8میزوظروفآن،چراغدانطالیخالصولوازم
آن،قربانگاهبخور،9قربانگاهقربانیسوختنیبالوازمآن،حوضوپایهاش،
10لباسهایمخصوصهارونكاهنوپسرانشبرایخدمتدرمقامكاهنی،
11روغنمسحوبخورمعطربرایقدس.همةاینهارابایددرستمطابقآنچه

بهتودستوردادهامبسازند.«

استراحتدرروزسّبت
سبت »روز بگوید: بنیاسرائیل به كه فرمود موسی به خداوند 12و13سپس
راكهبرایشماتعیینكردهامنگاهدارید،زیرااینروزنشانیجاودانیبین
منوشماخواهدبودتابدانیدمنكهخداوندهستم،شمارابرایخودجدا
روز چون كنید، عبادت و استراحت سّبت، روز در 14و15و16پس ساختهام.
مقدسیاست.آنكهازاینآیینسرپیچینمایدودراینروزكاركندباید
كشتهشود.درهفتهفقطششروزكاركنیدوروزهفتمكهروزمقدس
خداونداستاستراحتنمایید.اینقانون،عهدیجاودانیاستورعایتآن
برایبنیاسرائیلنسلاندرنسلواجباست.17ایننشانةهمیشگیآنعهدی
استكهمنبابنیاسرائیلبستهام،چونمندرششروزآسمانوزمینرا

آفریدمودرروزهفتماستراحتكردم.«
18وقتیخدادركوهسیناگفتگویخودراباموسیبهپایانرسانید،آندو
لوحسنگیراكهباانگشتخوددهفرمانرارویآنهانوشتهبود،بهموسی

داد.

7:31
خرو9:25

8:31
خرو31:25
الو4:24

12:31
خرو12،8:20

الو30:19؛2:26
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بود  فرصتی داشت: هدف دو سّبت روز  12:31ـ17
برایاستراحت،وبهیادآوردناعمالخدا.ماهمگیبه
استراحتاحتیاجداریم.اگربرایخودوقتیفارغازهیاهو
زندگیمان نگذاریم، کنار زندگی تنِد ضربآهنگ و
پرتکاپووپرمشغله،امابیمحتواخواهدبود.درروزگارما
نیزهمچونزمانموسی،یافتناوقاتفراغتکارآسانی
اماخدااینواقعیترابهمایادآورمیشودکه نیست،
بدونآن،فراموشخواهیمکرداینهمهتالشوفعالیت
ایمانیمان زندگی برای که توازنی و چیست، بهخاطر
بسیارحیاتیاست،بههممیخورد.بنابراینحتمًاروزی
رابهعنواناستراحتکناربگذاریدتادرآنهمتجدیدقوا

کنیدوهماعمالعظیمخدارابهیادآورید.

دنیای در موجود قوانین تنها موسی فرمان ده  18:31
باستاننبود.بلکههرگاهشهریاقومیاحساسمیکرد
کهبرایتأمینحقوقدیگران،رعایتانصافواصالح
نیازاست، پارهایخطایا،بهضوابطومعیارهاییخاص
ویژگی منتهی مینمود. وضع مقرراتی و قوانین سلسله
قوانیِنخدابرایقوماسرائیلکهآنراازسایرقوانین
ممتازومتمایزمیکرد،اینبودکهاینقوانین،احکام
ومجازاتهایخودسرانهایراکهمعمولآنزمانبود
بهطور غنی و فقیر قوانینخدا، طبِق بر میداد. کاهش
قوانین خدا شریعِت بهعالوه، میشدند. مجازات یکسان
مذهبیراازقوانینمدنیواجتماعیجدانمیدانست.و

پشتوانهتمامقوانینهماناقدرتواقتدارخدابود.



3ـزیرپاگذاشتنشریعت
گوسالهطالیی

وقتیبازگشتموسیازكوهسینابهطولانجامید،مردمنزدهارون32
جمعشده،گفتند:»برخیزوبرایماخداییبسازتاماراهدایت
كند،چوننمیدانیمبرسرموسیكهماراازمصربیرونآورد،چهآمده

است.«
2و3هارونگفت:»گوشوارههایطالراكهدرگوشهایزنانودخترانو
پسرانشماستپیشمنبیاورید.«بنابراین،قومگوشوارههایطالیخود
رابههاروندادند.4هاروننیزگوشوارههایطالراگرفتوآنهاراذوب
كرده،درقالبیكهساختهبود،ریختومجسمهایبهشكلگوسالهساخت.
این بنیاسرائیل، برآوردند:»ای فریاد رادیدند اسرائیلوقتیگوساله قوم

همانخداییاستكهشماراازمصربیرونآورد.«
5هارونبادیدناینصحنه،یکقربانگاهنیزجلوآنگوسالهساختوگفت:

»فردابرایخداوندجشنمیگیریم.«
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1:32ـ10بازهمبتپرستی!قوماسرائیلبااینکهدست 
همان خواهان باز بود، دیده کار در را نادیدنی خدای
خدایانآشناییبودکهقابلرؤیتبودندومیشدبههر
مثل درست نیز ما که بهراستی و آورد. درشان شکلی
روبرو آن با که وسوسهای بزرگترین هستیم! قوم این
هستیم،هنوزهمایناستکهخدارابهآنشکلیکه
خودمانمیخواهیمدرآوریم،هروقتدلمانخواست
ازاواطاعتکنیموهروقتمنافعمانایجابکرد،او
رانادیدهبگیریم.خداآنگاهکهبهرحمتاوبیاعتنایی
میکنیم،بهشدتخشمگینمیشود.بتباعثمیشوداز
آنمحبتیکهخدامیخواهدنثارمانکند،محرومبمانیم
زندگی ما در نتواند میشودخدا باعث نبینیم. را وآن
کند،زیرااوخدایغیوریاستوحاضرنیستبرایما
باخدایاندیگرشریکشود.آیادرزندگیشمابتهایی

هستکهنگذاردخدادرشمازندگیکند؟
پرطرفدارترین از یاگوسالهیکی تمثالگاو  5،4:32
بتهایمصربود.هاپیوهاتور،دوخداییکهبهشکل
گاوبودندوتعدادپرستندگانشانبیشازهمهبود،مظهر
جهت، همین به و میرفتند شمار به باروری و قدرت
باانجاماعمالجنسینامشروعوخالفاخالق،پیوندی

نزدیکداشتند.
احتمااًل ساختند، را گوساله آن بِت اسرائیل قوم وقتی
بعضیازافرادقومواقعًافکرمیکردنددارندخدایواقعی
رامیپرستند،زیراهرچهباشدآنبترابهعنوانمظهر

خودخداساختهبودند.درستهمانطورکههاپیبرای
مصریانخدایرودنیلبود،اینگوسالهطالییهمخدای
اهداف ایدهبتراجهت اسرائیلیانبود.درواقعصرفًا

خودشانازمصریهابهعاریتگرفتهبودند.
اگرچهممکناستبعضیازاسرائیلیهاواقعًاصادقانهدر
پیپرستیدنخدابودهباشند،مسلماستکهاورابهشیوه
درستنمیپرستیدند.آنانبااینکار،فرامینخدارازیر
پامیگذاشتند،فرامینیکهگفتهبودهیچبتیاتمثالی
نسازندوآنراپرستشنکنند)5،4:20(،واینکهفقطو

فقطبایداوراپرستید.
نمیپرستیدند، را اینکهدیگرخدایحقیقی بدتر ازآن
ذهن در او از کهخودشان تصویری مطابق را او زیرا
و اوضاع و انتظارات خواستهها، با متناسب و داشتند
از آنان بودند. پرداخته و ساخته خودشان فعلی شرایط
خداتصویریمخدوشابداعکردهبودندتاازاینطریق
رفتارغیراخالقیشانراتوجیهکنند.اینامرنشانمیدهد
»بهصورتخودمان را استخدا ممکن کهچهآسان
بیافرینیم«،وکالماوراطوریتفسیرکنیمکهبااعمال
تنهاصداقت اینجادیگر بیاید.در وعقایدمانجوردر
کافینیست،چونهمیشهاینخطروجودداردکهاورا
بهصورتنیازها،عالیقیاجدیدتریندیدگاههایفکری
درآوریم.خداهموارهبرتروعظیمترازمفاهیموالقاب
بگویید اگر میدهیم. نسبت او به که است عناوینی و
ندارد، اهمیتی برایش یا اینطورچیزهارانمیفهمد خدا



قربانیهای گوساله آن پیش برخاستند، مردم وقتی زود، صبح بعد، 6روز
سوختنیوقربانیهایسالمتیتقدیمنمودند.آنگاهنشسته،خوردندونوشیدند

ودستبهكارهایشرمآورزدند.
7خداوندبهموسیفرمود:»بشتابوبهپایینبرو،چونقومتوكهآنهارااز

مصربیرونآوردی،فاسدشدهاند.8آنهابههمینزودیاحكاممرافراموش
پرستش را آن ساخته، گوسالهای خود برای و گشتهاند منحرف و كرده
میكنندوبرایشقربانیكرده،میگویند:ایبنیاسرائیل،اینهمانخدایی

استكهتوراازمصربیرونآورد.«
10بگذارآتش قومچقدرسركشند. این فرمود:»میدانم بهموسی 9خداوند

خشمخودرابرایشانشعلهورساخته،همهراهالکكنم.بجایآنهاازتو
قومعظیمیبوجودخواهمآورد.«

11ولیموسیازخداوند،خدایخودخواهشكردكهآنهاراهالکنكندو
گفت:»خداونداچرابرقومخوداینگونهخشمگینشدهای؟مگرباقدرتو
معجزاتعظیمخودآنهاراازمصربیروننیاوردی؟12آیامیخواهیمصریها
بگویند:خداایشانرافریبداده،ازاینجابیرونبردتاآنهارادركوههابكشد
وازرویزمینمحوكند؟ازتوخواهشمیكنمازخشمخودبرگردیو
ازمجازاتقومخوددرگذری.13بهیادآورقولیراكهبهخدمتگزارانخود
ابراهیم،اسحاقویعقوبدادهای.بهیادآورچگونهبرایایشانبهذاتخود
قسمخورده،فرمودی:فرزندانشمارامثلستارگانآسمانبیشمارمیگردانم
وسرزمینیراكهدربارةآنسخنگفتهامبهنسلهایشمامیدهمتاهمیشه

درآنزندگیكنند.«
14بنابراین،خداوندازتصمیمخودمنصرفشد.15آنوقتموسیازكوهپایین
آمد،درحالیكهدولوحسنگیدردستداشتكهبردوطرفآنلوحها
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اعمالغیراخالقیتانراتوجیه  بخواهید اینطریق از و
کنید،خدارادرحدیکبِتقابلکنترلپایینآوردهاید.
احترامگذاشتنبهکالمخداواشتیاقبرایشناختدائمی
وهرچهبیشترخدایحقیقیکهکتابمقدسازآنسخن
ازخداچنینتصاویردروغینی باعثمیشود میگوید،

ترسیمنکنیم.
9:32ـ14خداآمادهبودکهتمامقومرابهخاطرگناهشان
التماسکنانازخداخواست اماموسی ازمیانبردارد.
ساختنشان نابود از خدا رو، ین از کند؛ رحم آنان بر
است نمونههایی بیشمار از یکی این کرد. صرفنظر
درکتابمقدسکهقدرتوتأثیردعارانشانمیدهد.
بنابراینازدعاغافلمشویدبهاینبهانهکهاوضاعظاهرًا

تغییرناپذیراست.هرروزبرایدیگراندعاکنید،وآن
وقتخواهیددیدچطوردعااوضاعراعوضمیکند.

راعوضکند؟ نظرش بودخدا ممکن چطور 14:32
تغییرعقیدهخدامثلپدرومادرینبودکهازتصمیمشان
مبنیبرتنبیهفرزندمنصرفشوند،بلکهخداتغییررویه
ابتدا در وقتی باشد. کرده عمل طبیعتش مطابق تا داد
عمل عدالتش مطابق کند، هالک را قوم میخواست
مینمود.درنتیجهشفاعتموسی،نظرشرا»عوضکرد«
تامطابقرحمانیتشعملنماید.خدابارهابهقومگفته
بودکهاگرراهوروششانراعوضکنند،آنانرامحکوم
نخواهدکرد.اکنونراههایشانراعوضکردهبودندو

خداهمهمانطورکهقولدادهبود،عملنمود.



دهفرمانخدانوشتهشدهبود.16)آندهفرمانراخودخداوندرویلوحهای
سنگینوشتهبود.(

17یوشعكههمراهموسیبود،وقتیصدایدادوفریادوخروشقومراكه
ازدامنةكوهبرمیخاستشنید،بهموسیگفت:»ازاردوگاهصدایجنگ

بهگوشمیرسد.«
18ولیموسیگفت:»اینصدا،فریادپیروزییاشكستنیست،بلكهصدای

سازوآوازاست.«
19وقتیبهاردوگاهنزدیکشدند،موسیچشمشبهگوسالةطالییافتادكه
مردمدربرابرشمیرقصیدندوشادیمیكردند.پسموسیآنچنانخشمگین
20سپس شد. تكهتكه لوحها و كرد پرت كوه پایین به را لوحها كه شد
گوسالةطالییراگرفتودرآتشانداختهآنراذوبكرد.سپسآنرا

كوبیدوگردشرارویآبپاشیدوازآنآببهبنیاسرائیلنوشانید.
21آنگاهموسیبههارونگفت:»اینقومبهتوچهبدیكردهبودندكهایشان

رابهچنینگناهبزرگیآلودهساختی؟«
22هارونگفت:»برمنخشممگیر.توخوداینقومراخوبمیشناسیكه
چقدرفاسدند.23آنهابهمنگفتند:خداییبرایمابسازتاماراهدایتكند،
چوننمیدانیمچهبرسرموسیكهماراازمصربیرونآورد،آمدهاست.
24منهمگفتمكهگوشوارههایطالیخودراپیشمنبیاورند.گوشوارههای

طالرادرآتشریختمواینگوسالهازآنساختهشد.«
اینچنینافسارگسیختهشدهو 25وقتیموسیدیدكهقومباكمکهارون
پیشدشمنان،خودرابیآبروكردهاند،26كناردروازةاردوگاهایستادوبا
صدایبلندگفت:»هركهطرفخداونداستپیشمنبیاید.«تمامطایفة
الویدوراوجمعشدند.27موسیبهایشانگفت:»خداوند،خدایبنیاسرائیل
میفرماید:شمشیربهكمرببندیدوازاینسویاردوگاهتاآنسویشبرویدو
برادرودوستوهمسایةخودرابكشید.«28الویهااطاعتكردندودرآن

روزدرحدودسههزارنفرازقوماسرائیلكشتهشدند.
29موسیبهالویهاگفت:»امروزثابتكردیدكهشایستةخدمتخداوندهستید
بااینكهمیدانستیدكهاطاعتشمابهقیمتجانپسرانوبرادرانتانتماممیشود،

ازفرمانخداسرپیچینكردید؛پسخدابهشمابركتخواهدداد.«

شفاعتموسیبرایقوم
30روزبعدموسیبهقومگفت:»شمامرتكبگناهبزرگیشدهاید.حال،من
بهباالیكوهمیرومتادرحضورخداوندبرایشماشفاعتكنم.شایدخدا

ازگناهانشمادرگذرد.«
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31پسموسیبهحضورخداوندبازگشتوچنیندعاكرد:»آهایخداوند،
32تمنا ساختند. طال از بتی خود برای شده، بزرگی گناه مرتكب قوم این

میكنمگناهآنهاراببخشوگرنهاسممراازدفترتمحوكن.«
33خداوندبهموسیفرمود:»چرااسمتورامحوكنم؟هركهنسبتبهمنگناه

كردهاست،اسماورامحوخواهمكرد.34حالبازگردوقومرابهجاییكه
گفتهامراهنماییكنوفرشتةمنپیشاپیشتوحركتخواهدكرد.ولیمن

بهموقع،قومرابخاطراینگناهمجازاتخواهمكرد.«
بر هولناكی بالی بود، ساخته هارون كه بتی پرستش بخاطر 35خداوند

بنیاسرائیلنازلكرد.

مردمماتممیگیرند

خداوندبهموسیفرمود:»اینقومراكهازمصربیرونآوردی33
بسویسرزمینیكهوعدةآنرابهابراهیم،اسحاقویعقوبدادهام،
ببخشم. ایشان فرزندان به را دادهامكهآن قول آنها به هدایتكن،چون
2و3منفرشتةخودراپیشاپیشتوخواهمفرستادتاكنعانیها،اموریها،حیتیها،
فرزیها،حویهاویبوسیهاراازآنسرزمینكهشیروعسلدرآنجاری
است،بیرونبرانم.امامندراینسفرهمراهشمانخواهمآمد،چونمردمی

سركشهستیدوممكناستشمارادربینراههالکكنم.«
4وقتیقوماینسخنانراشنیدندماتمگرفتندوهیچكسبازیورآالت،خود
رانیاراست؛5چونخداوندبهموسیفرمودهبودبهقوماسرائیلبگوید:»شما
مردمیسركشهستید.اگرلحظهایدرمیانشماباشم،شماراهالکمیكنم.
و زینتی آالت نوع هر نكردهام، روشن را شما تكلیف كه زمانی تا پس
جواهراتراازخوددوركنید.«6بنابراینبنیاسرائیلازآنپسزیورآالت

خودراكنارگذاشتند.

خیمهمقدس
7ازآنپس،موسیخیمةمقدسراكه»خیمةعبادت«نامگذاریكردهبود،
همیشهبیرونازاردوگاهبنیاسرائیلبرپامیكردوكسانیكهمیخواستندبا

خداوندرازونیازكنند،بهآنجامیرفتند.
دمدرخیمههای قوم تمام عبادتمیرفت، بطرفخیمة 8هروقتموسی
واردخیمة موسی 9زمانیكه تماشامیكردند. را او و میشدند خودجمع
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قانونی  جواهرات، از استفاده ممنوعیِت  6،5:33
در بود. ماتم و توبه نشانه صرفًا بلکه نبود، همیشگی

خروج22:35میبینیمقومهنوزجواهراتشانراهمراه
دارند.



عبادتمیشد،ستونابرنازلشدهبردرخیمهمیایستادودراینضمنخدا
باموسیصحبتمیكرد.10قوماسرائیلوقتیستونابررامیدیدند،دربرابر
درخیمههایخودبهخاکافتادهخداراپرستشمیكردند.11درداخلخیمة
عبادت،خداوندمانندكسیكهبادوستخودگفتگوكند،باموسیرودررو
گفتگومیكرد.سپسموسیبهاردوگاهبازمیگشت،ولیدستیارجواناو

یوشع)پسرنون(درآنجامیماند.

موسیمیخواهدرویخداراببیند
12موسیبهخداوندعرضكرد:»توبهمنمیگوییاینقومرابهسرزمین
موعودببرم،ولینمیگوییچهكسیرابامنخواهیفرستاد.گفتهای:تورا
بهناممیشناسموموردلطفمنقرارگرفتهای.13پساگرحقیقتاینطور
استمرابهراهیكهبایدبرومراهنماییكنتاتوراآنطوركهبایدبشناسم
وبهشایستگیدرحضورتزندگیكنم.اینمردمنیزقومتوهستند،پس

لطفخودراازایشاندریغمدار.«
14خداونددرجوابموسیفرمود:»منخودهمراهشماخواهمآمدوبهشما

توفیقخواهمبخشید.«15خداوندازاینجهتاینرافرمود،زیراموسیگفته
بود:»اگربامانمیآییمارانیزنگذاركهازاینجاجلوتررویم.16اگرتو
همراهمانیاییازكجامعلومخواهدشدكهمنوقوممنموردلطفتوقرار

گرفتهایموباسایرقومهایجهانفرقداریم؟«
17خداوندفرمود:»دراینموردهمدعایتورااجابتمیكنم،چونتومورد

لطفمنقرارگرفتهایوتورابهناممیشناسم.«
18موسیعرضكرد:»استدعادارمجاللخودرابهمننشاندهی.«

19خداوندفرمود:»منشكوهخودراازبرابرتوعبورمیدهموناممقدسخود

رادرحضورتوندامیكنم.منخداوندهستموبرهركسكهبخواهمرحم
وشفقتمیكنم.20مننخواهمگذاشتچهرةمراببینی،چونانساننمیتواند
مراببیندوزندهبماند.21حالبرخیزورویاینصخره،كنارمنبایست.
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11:33ـ17خدابهموسیگفت:»تودوستمنهستی«. 
چراموسیاینچنینموردلطفخداواقعشد؟قطعًاعلتش
ایننبودکهویفردیکامل،بااستعداد،یاقدرتمندبود.
موسیازآنرودوستخدابودزیرادوستانخوببه
همدیگراعتماددارند،باهمصحبتمیکنندوعالیقشان
مشترکاست.هیچکسنمیتواندمیانشانکینهودشمنی
بیفکند.موسیهرگزدرنیافتباخداکجامیرود.مهمهم
نبود.مهمتنهااینبودکهمیدانستباچهکسیمیرود.

میگفت، سخن موسی با رو در رو خدا  15،14:33

میکنند. صحبت هم با دوستان که طور همان درست
ارادتخالصانهوقلبیموسینسبتبهخداوتوکلوی
برحکمتوهدایتاو،موجبشدموسیچنینرابطه
نزدیکوثمربخشیباخداداشتهباشد.اینرابطهویژه
بهراستیبرایموسیمایهافتخاربودزیراسایرعبرانیهای
رابطه این اما بودند. بیبهره رابطهای ازچنین زمان آن
ویژهامروزهبرایمادستنیافتنینیست.مانیزمیتوانیم
بهواسطه نیز و خدا به نسبت خالصانه ارادت طریق از

آمرزشیکهبهماعطامیکند،دوستانخداشویم.



22وقتیجاللمنمیگذرد،تورادرشكافاینصخرهمیگذارموبادستم
تورامیپوشانمتاازاینجاعبوركنم؛23سپسدستخودرابرمیدارمتامرا

ازپشتببینی،اماچهرةمرانخواهیدید.«

دهفرماندوبارهنوشتهمیشود

كه34 اول لوحهای مثل سنگی لوح »دو فرمود: موسی به خداوند
شكستیتهیهكنتادوبارهدهفرمانرارویآنهابنویسم.2فردا
صبححاضرشووازكوهسیناباالبیاوبرقلةكوهدرحضورمنبایست.
3هیچكسباتوباالنیایدوكسیهمدرهیچنقطةكوهدیدهنشود.گلهورمه

همنزدیکكوهنچرند.«
4موسیهمانطوركهخداوندفرمودهبود،صبحزودبرخاستودولوحسنگی

مثللوحهایقبلیتراشیدوآنهارابهدستگرفته،ازكوهسیناباالرفت.
5و6آنگاهخداونددرابرنزولفرمودوكناراوایستاد.سپسازبرابرموسی
عبوركردوناممقدسخودراندادادوفرمود:»منخداوندهستم،خدای
هزاران 7به كه امین خدای پراحسان؛ و دیرخشم خدای مهربان، و رحیم
را گناه ولی میبخشم؛ را گناه و عصیان و خطا و میكنم رحمت نفر
هرگزبیسزانمیگذارم.انتقامگناهپدرانراازفرزندانآنهاتانسلچهارم

میگیرم.«
9گفت: كرده، پرستش را او و افتاد خاک به خداوند حضور در 8موسی
»خداوندا،اگرواقعاموردلطفتوقرارگرفتهام،استدعامیكنمكهتونیز
همراهماباشی.میدانمكهاینقومسركشند،ولیازسرتقصیرهاوگناهان

مابگذروباردیگرمارامثلقومخاصخودبپذیر.«
قومكارهای تمامی نظر در و میبندم عهد تو با »اینک فرمود: 10خداوند

عجیبمیكنمكارهایعجیبیكهنظیرآندرهیچجایدنیادیدهنشدهاست.
تمامبنیاسرائیلقدرتمهیبمراكهبوسیلةتوبهآنهانشانمیدهم،خواهند
دید.11آنچهراكهامروزبهشماامرمیكنم،اطاعتكنید.منقبایلاموری،
كنعانی،حیتی،فرزی،حویویبوسیراازسرراهشمابرمیدارم.12مواظب
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7:34خداواقعیتهولناکیرابرموسیآشکارساخت: 
اوانتقامگناهپدرانراازفرزندانشانوازنسلهایآینده
بهخاطرگناهانوالدینشان میگرفت.فرزندانهنوزهم
رنجوزحمتمیبینند.سوءاستفادهجنسیازکودکانو
نیزمشکلاعتیاددراینخصوصنمونههاییگویاهستند.
اینگناهانعیانوآشکارند،اماگناهانیچونخودخواهی
وطمعنیزمیتواندبهنسلهایبعدیانتقالیابد.عواقب
وحشتناکگناهتنهاگریباناعضایخانوادهخودشخص

رانمیگیرد.بنابراینگناهراسرسرینگیرید.توبهکنید
ودیگرسراِغآننروید.ممکناستدرحالحاضربابت
گناهتانچنداندرزحمتنباشید،امااینگناهمیتواند
زندگیتان، قسمت حساسترین بر را خود زهِر بعدها

یعنیبرفرزندانونوههایتان،بریزد.
12:34-14خدابهاسرائیلیهاگفتباملتهایگناهکار
اطرافخودسازشنکنندوطرحدوستینریزند،بلکهتنها
نسبتبهاووفادارباشندوجزاوکسیراخدمتننمایند.



باشیدهرگزباآنقبایلپیماندوستینبندید،مباداشمارابهراههایگمراه
كنندهبكشانند.13بلكهبایدبتها،مجسمههایشرمآوروقربانگاههایآنهارا
ویرانكنید.14نبایدخداییراجزمنعبادتنمایید،زیرامنخدایغیوری

هستموپرستشخدایغیرراتحملنمیكنم.
15»هرگزنبایدباساكنانآنجاپیماندوستیببندید؛چونآنهابجایپرستش
من،بتهارامیپرستندوبرایآنهاقربانیمیكنند.اگرباایشاندوستشوید
شمارابهبتپرستیخواهندكشانید؛16شمادخترانبتپرستآنهارابرای
پسرانخودخواهیدگرفتودرنتیجهپسرانشماهمازخدابرگشتهبتهای

زنانخودراخواهندپرستید.
17»برایخودهرگزبتنسازید.

را جشن این بگیرید. جشن روز هفت مدت به سال هر را فطیر 18»عید
همانطوركهگفتمدرماهابیببرگزاركنید،چوندرهمینماهبودكهاز

بندگیمصریانآزادشدید.
19»تمامنخستزادههاینرگاووگوسفندوبزشمابهمنتعلقدارند.20در
برابرنخستزادةنراالغ،یکبرهبهمنتقدیمكنیدواگرنخواستیداینكار
رابكنیدگردناالغرابشكنید.ولیبرایتمامپسرانارشدخودحتمًاباید

عوضدهید.
»هیچكسنبایدبادستخالیبهحضورمنحاضرشود.

21»فقطششروزكاركنیدودرروزهفتماستراحتنمایید،حتیدرفصل
شخموفصلدرو.

22»عیدهفتههارادرهنگامنخستیندروگندموعیدسایبانهارادرپاییزكهفصل
جمعآوریمحصولاستنگاهدارید.

23»سالیسهبارتماممردانوپسرانقوماسرائیلبایدبرایعبادتبهحضور
خداوند،خدایاسرائیلبیایند.24زمانیكهبحضورمنمیآیید،كسیدست
طمعبسویسرزمینشمادرازنخواهدكرد،زیراتمامقبایلبیگانهراازمیان

شمابیرونمیرانموحدودسرزمینشماراوسیعمیگردانم.
25»خونقربانیراهرگزهمراهبانانخمیرمایهداربهحضورمنتقدیمنكنیدو

ازگوشتبرةعیدپسحتاصبحچیزیباقینگذارید.
26»هرسالبهتریننوبرمحصوالتخودرابهخانةخداوند،خدایخودبیاورید.

»بزغالهرادرشیرمادرشنپزید.«
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به  نسبت حساسیتمان مسامحهکاری، و سازش بههنگام
گناهضعیفمیشود.آیامعیارتاندرخصوصچگونگی
اعمالوافکارتانروزبهروزپایینوپایینترمیآید؟

اینامرمیتواندباعثشودطوریدرورطهسقوطقرار
شما عملکرد نحوه این نباشد. بازگشتی راه که گیرید

استکهنشانمیدهددلتانواقعًاکجااست.



27خداوندبهموسیفرمود:»اینقوانینرابنویس،چونعهدخودرابراساساین

قوانینباتووباقوماسرائیلبستهام.«
28موسیچهلشبانهروزباالیكوهدرحضورخداوندبود.درآنمدتنه
چیزیخوردونهچیزیآشامید.درآنروزهابودكهخداونددهفرمانرا
رویدولوحسنگینوشت.29و30وقتیموسیبادولوحسنگیازكوهسینا
فرودآمد،چهرهاشبراثرگفتگوباخدامیدرخشید؛ولیخودموسیازاین
درخششخبرنداشت.هارونوقوماسرائیلوقتیموسیراباآنصورت

نورانیدیدند،ترسیدندبهاونزدیکشوند.
31ولیموسیایشانرابهنزدخودخواند.آنوقتهارونوبزرگانقومنزد
اوآمدندوموسیباایشانسخنگفت.32سپستماممردمپیشاوآمدند
وموسیدستوراتیراكهخداونددرباالیكوهبهاودادهبود،بهایشانباز
گفت.33موسیپسازآنكهسخنانشتمامشد،نقابیبرصورتخودكشید.
34هروقتموسیبهخیمةعبادتمیرفتتاباخداوندگفتگوكند،نقابرااز
صورتشبرمیداشت.وقتیازخیمهبیرونمیآمدهرچهازخداوندشنیده
بودبرایقومبازگومیكرد،35ومردمصورتاوراكهمیدرخشید،میدیدند.
سپساونقابرادوبارهبهصورتخودمیكشیدونقاببرصورتاوبودتا

وقتیكهبازبرایگفتگوباخداوندبهخیمةعبادتداخلمیشد.

4ـساختخیمهعبادت

موسیتمامقوماسرائیلرادورخودجمعكردوبهایشانگفت:35
»ایناستدستوراتیكهخداوندبهشمادادهاستتاازآناطاعت
كنید:2فقطششروزكاركنیدوروزهفتمراكهروزمقدسخداونداست
استراحتوعبادتنمایید.هركسكهدرروزهفتمكاركندبایدكشتهشود.

3آنروزدرخانههایتانحتیآتشهمروشننكنید.«

جمعآوریموادومصالح
4سپسموسیبهقوماسرائیلگفت:»خداوندفرمودهكه5ازآنچهداریدبرای
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28:34-35چهرهموسیپسازاوقاتیکهدرحضور 
بهوضوح قوم میدرخشید. بهراستی کرد، سپری خدا
هر میدیدند. او صورت در را خدا حضور انعکاس
و راز به و میکنید خلوت خدا با یکبار وقت چند
نیازبااووقتمیدهید؟ممکناستچهرهتاناتاقیرا
کتابمقدس مطالعه دعا، به که وقتی اما نکند، نورانی
وشفاعتبرایدیگرانسپریشده،بایددرزندگیتان

چنانتأثیرعمیقیگذاشتهباشدکهمردمبهوضوحببینند
فرقکردهاید.

5:35ـ21خداآوردناینهدایارااجبارینکرد،بلکه
تنهاازکسانیکهمایلبودندخواستباسخاوتمندیو
گشادهدستیبرایاوهدیهبیاورند.خدابخشندهخوشرا
دوستدارد)دومقرنتیان7:9(.مانیزبایدباگشادهدلیو
ازصمیمقلببهخداهدیهدهیم،نهازسِروجدانیمعذب.



اوهدیهبیاورید.هدایایكسانیكهازصمیمقلبهدیهمیدهندبایدشامل
اینچیزهاباشد:طال،نقره،مفرغ؛6نخهایآبی،ارغوانیوقرمز؛كتانلطیف؛
پشمبز؛7پوستقوچكهرنگشسرخشدهباشدوپوستخز؛چوباقاقیا؛
8روغنزیتونبرایچراغها؛موادخوشبوبرایتهیةروغنمسح؛بخورخوشبو؛

9سنگجزعوسنگهایقیمتیدیگربرایایفودوسینهبندكاهن.
10»شماایصنعتگرانماهر،بیاییدوآنچهراكهخداوندامرفرمودهاست،
بسازید:11خیمةعبادتوپوششهایآن،تكمهها،چوببستخیمه،پشت
بندها،ستونهاوپایهها؛12صندوقعهدوچوبهایحاملآن،تخترحمت،
پردةحایلبینقدسوقدساالقداس؛13میزوچوبهایحاملآنوتمام
لوازمدیگرآن؛ باچراغهاوروغنو نانمقدس؛14چراغدان ظروفآن،
15قربانگاهبخوروچوبهایحاملآن،روغنتدهینوبخورخوشبو؛پردة
درورودیخیمه؛16قربانگاهقربانیسوختنی،منقلمشبکمفرغیقربانگاه
وچوبهایحاملباتماملوازمآن؛حوضمفرغیباپایةآن؛17پردههایدور
حیاط،ستونهاوپایههایآنها،پردةدرورودیحیاط؛18میخهایخیمهوحیاط
خیمهوطنابهایآن؛19لباسهایبافتهشدهبرایخدمتدرقدسیعنیلباس

مقدسهارونكاهنولباسهایپسرانش.«
20پستمامقوماسرائیلازنزدموسیرفتند،21اماكسانیكهتحتتأثیرقرار
گرفتهبودندبااشتیاقبازگشتندوهدایاییبرایآمادهساختنلباسهایمقدس،
خیمهووسایلموردنیازجهتخدمتدرآن،باخودآوردندتابهخداوند
تقدیمكنند.22مردانوزنانبااشتیاقزیادآمدندوجواهراتیازقبیلسنجاق،
گوشواره،انگشتر،گردنبندواشیاءدیگریازطالتقدیمكردند.23برخینیز
نخهایآبی،ارغوانیوقرمز؛كتانلطیف؛پشمبز؛پوستسرخشدةقوچ

10:35ـ19
خرو32:39ـ41

21:35
خرو2:25؛5:35
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10:35ـ19موسیازتمامصنعتگراِنماهرخواست 
از یک هر به خدا کنند. کمک خیمه بنای کار در
بخشیده تواناییهایخاصی و مهارت فرزندانخود ما
آنکه ولو را- تواناییها این که است ما بر است.
»مذهبی«همنباشند-پرورشدهیموازآنبرایجالل
اعمال در دقت مطالعه، طریق از کنیم. استفاده خدا
دیگرانونیزتمرینوممارست،میتوانیمافرادیماهر
وکارآزمودهشویم.بنابراینبهمهارتهاوتواناییهایی
ازآنبرخورداریدومیتوانیدآنهارادرخدمت که
کلیسا،محلکاریادرجامعهبهکاربندید،توجهکافی

مبذولبدارید.
20:35ـ24اسرائیلیهاکهزمانیبرایمصریانبردگی
میکردند،اینهمهطالوجواهرراازکجاآوردهبودند؟
را سرزمین آن ثروت تمام مصر، ترک بههنگام آنان

بهعنوانغنایمجنگیهمراهخودبردند)خروج35:12(.
و پوست کتان، جواهر، نقره، طال، غنائم این جمله از

دیگراشیایقیمتیبود.
21:35کسانیکهدلدرگروخداداشتندوازدرخواست
اوبههیجانآمدهبودند،باخوشحالیوشوروشوقبرای
بنایخیمههدیهدادند،زیرامیدانستندهدیهشانتاچه
تکمههای خلبانان است. مؤثر خانهخدا تکمیل در حد
مخصوصیدارندکهبافشاردادنآنهامیتوانندبفهمند
نیز خدا نه. یا میکند کار درست هواپیما تجهیزات
دادن فشار با ما،که امتحان داردجهت فوری تکمهای
آنمیتواندبفهمدتاچهحدنسبتبهاواحساستعهد
میکنیم؛اینتکمه،جیِبمااست.مردمسخاوتمندلزومًا
بهخداوفادارنیستند.اماکسانیکهنسبتبهخداوفادارند،

همیشهسخاوتمندند.



وپوستخزآوردند.24عدهایدیگرنقرهومفرغبهخداوندتقدیمكردند.
بعضیهمچوباقاقیابرایساختنخیمهباخودآوردند.

و ارغوانی و آبی نخهای داشتند، مهارت ریسندگی دركار 25و26زنانیكه
قرمزوكتانلطیفوپشمبزریسیدندوآوردند.27بزرگانقوم،سنگجزع
وسنگهایقیمتیدیگربرایتزیینایفودوسینهبندكاهنآوردند،28ونیز
عطریاتوروغنبرایروشناییوروغنمسحوبخورمعطر.29بدینترتیب
تماممردانوزنانبنیاسرائیلكهمشتاقبودنددركاریكهخداوندبهموسی
باخرسندیخاطرهدایایخودرابهخداوند امرفرمودهبودكمکكنند،

تقدیمكردند.
30و31سپسموسیبهقومگفت:»خداوند،بصلئیل)پسراوری(راكهنوةحور
وازقبیلةیهودااستبرگزیدهواوراازروحخودپرساختهاستوحكمت
بسازد. را تماموسایلآن تاخیمةعبادتو بخشیده، تواناییومهارت و
32اودرساختنظروفطالونقرهومفرغ،33همچنیندركارخراطیوجواهر
سازیوهرصنعتیاستاداست.34خدابهاوواهولیاب)پسراخیسامکازقبیلة
دان(استعدادتعلیمدادنهنربهدیگرانراعطافرمودهاست.35خداوندبهآنها
دركارطراحی،نساجیوطرازیپارچههایآبی،ارغوانی،قرمزوكتانلطیف

مهارتخاصیبخشیدهاست.ایشانصنعتگرانماهریهستند.

»صنعتگراندیگرهمبااستعدادهایخدادادیخودبایدبصلئیل36
واهولیابرادرساختنوآراستنخیمةعبادت،طبقطرحیكه

خداوندداده،كمکكنند.«
بهآنها تمامصنعتگرانیراكهخداوند اهولیابو 2پسموسیبصلئیلو
شوند. كار مشغول تا احضاركرد بودند بهخدمت مایل و بخشیده مهارت
3آنهاتمامهدایاییراكهبنیاسرائیلهرروزصبحبرایبنایخیمةعبادت
ازموسیتحویلمیگرفتند.4و5سرانجامصنعتگرانیكهمشغول میآوردند،
ساختنخیمهبودنددستازكاركشیدندونزدموسیرفتندوگفتند:»مردم
برایكاریكهخداونددستورآنرادادهاستبیشازآنچهالزماستهدیه
آوردهاند.«6پسموسیفرمودتادراردوگاهنداكرده،بگویندكهدیگركسی
هدیهنیاورد.بدینترتیببنیاسرائیلازآوردنهدیهبازداشتهشدند،7چون

هدایایموجود،برایاتمامكارخیمهبیشازحدموردنیازبود.
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تامیتوانستند  بافندگان و خیاطان،ریسندگان 26:35
درزیباییخیمهعبادتکوشیدند.صنعتگرانماهر،هم
نیز زیباییآن.خدا به هم میبالند، بهکیفیتکارشان
همبهکیفیتکارهایمانتوجهدارد،همبهزیباییآن.

اگربنامیشدکارتانرانقاشیکنند،آیاتابلویزیبایی
باشید، شرکت مدیر خواه بنابراین میآمد؟ در آب از
منعکسکننده باید کارتان داروخانه، صندوقداِر خواه
قابلیتهایخاّلقهایباشدکهخدابهشمابخشیدهاست.



ساختنخیمهعبادت
8و9صنعتگرانیكهمشغولكاربودند،خیمةعبادترابادهپردهازكتانلطیف

ریزبافتونخهایآبی،ارغوانیوقرمزدرستكردند.هریکازپردهها
چهاردهمترطولودومترعرضداشت.آنهانقشفرشتگانرارویپردهها

8:36ـ38
خرو1:26ـ37
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9،8:36درزمانموسیدرستکردنپارچه)ریسیدن
یا دو داشتن رو این از میُبرد. زیادی وقت بافتن( و
و تالش بنابراین بود. ثروت نشانه لباس دست چند
بنایی برای تا میشد صرف میبایست که کوششی
شود، تهیه پارچه کافی اندازه به عبادت خیمه چون

بهراستیحیرتآوربودواززحماتبیدریغوگروهی
قومحکایتداشت.امروزهنیزکلیساهاوجوامعمحل
زندگیماناغلببههمیننوعتالشمشترکوجمعی
نیازدارند.بدونچنینتالشی،بسیاریازخدماِتمهمو

ضروریانجامنخواهدشد.

بخشهایمهم
خیمهعبادت

نقشواهمیتآننام

صندوقعهد

تخترحمت
پرده

میز)نانمقدس(

نانمقدس

چراغدانهاوچراغهد

قربانگاهبخور

روغنمقدس

قربانگاهقربانیسوختنی

حوض

جعبهایمستطیلیازجنسطالکهحاویدهفرمانبود *
نمادعهدخداباقوماسرائیلبود *

درقدساالقداسقرارداشت *
درپوشصندوقعهدبود *

نمادحضورخدابوددرمیانقوم *
پردهایبودکهدوقسمتمقدسخیمهیعنیقدسوقدساالقداسراازهم *

جدامیکرد
نماداینبودکهچطورانسانبهخاطرگناهازخدادورافتادهاست *

میزیچوبیبودکهدرقدسواقعدرخیمهعبادتقرارداشت.نانمقدس *
وظروفمختلفرابرآنمیگذاشتند

دوازدهقرصنانبهنشانهدوازدهسبطاسرائیل *
نمادغذایروحانیایاستکهخدابهقومشمیدهد *

چراغدانیطالییبوددرقدس،کهدرآنهفتچراغمنّوربود *
چراغدانقدسرابرایکاهنانمنّورمیساخت *

قربانگاهیبودمقابلپردهدرقدس *
برایسوزاندنبخورمخصوصبهکارمیرفتونماددعاییبودکهخدامیپذیرد *
روغنیمخصوصبودکهازآنبرایمسحکاهنانوتدهینتمامیاشیای *

خیمهعبادتاستفادهمیشد
نمادآنبودکهشخصیاشیئیبرایخداوقفشدهاست *

قربانگاهیبودازجنسمفرغکهدربیروِنخیمهقرارداشتوازآنجهت *
گذراندنقربانیاستفادهمیشد

نماداینبودکهچطورقربانیباعثمیشودرابطهبینانسانوخدادوباره *
برقرارشود

حوضبزرگیبودبیرونازخیمهعبادتکهکاهنانقبلازانجامفرائض *
مذهبی،خودرادرآنمیشستندوغسلمیکردند

نمادضرورِتپاکیوطهارِتروحانیبود *



بادقتگلدوزیكردند.10سپسآندهپردهراپنجپنجبهمدوختندتادو
قطعةجداگانهتشكیلشود.11و12برایوصلكردنایندوقطعةبزرگ،در
لبةآخرینپردةهرقطعهپنجاهجاتكمةآبیساختند.13سپسپنجاهتكمهاز
طالبرایپیوستنایندوقطعهپردهبهیكدیگردرستكردندتاپردههایدور

خیمهبصورتیكپارچهدرآید.
14و15برایپوششسقفعبادتگاه،یازدهقطعةدیگرازپشمبزبافتند.طولهر
یکازآنهاپانزدهمتروعرضهریکدومتربود.16پنجقطعهرابهموصل
كردندبطوریكهبصورتیکقطعةبزرگدرآمد.ششقطعةدیگررانیز
بهمدوختند.17درحاشیةهریکازایندوقطعةبزرگپنجاهجاتكمهباز
كردند18وآنهاراباپنجاهتكمةمفرغیبهموصلكردندتابدینگونهدوقطعة
بزرگبهموصلشوند.19دوپوششدیگردرستكردندیكیازپوستقوچ
كهرنگشسرخشدهبودودیگریازپوستخز،تاآنهارابهترتیبروی

پوششاولیبیندازند.
20چوببستخیمةعبادتراازتختههایچوباقاقیاساختندتابطورعمودی

قرارگیرد.21درازایهرتختهپنجمتروپهنایآنهفتادوپنجسانتیمتربود.
22هرطرفتختهدوزبانهداشتكهآنرابهتختةپهلوییجفتمیكرد.
23و24تختههایالزمبرایعبادتگاهبدینتعدادبود:بیستتختهباچهلپایة
نقرهایبرایقسمتجنوبی،كهزیرهرتختهدوپایهقرارداشتتازبانهها
رانگاهدارند.25و26بیستتختةدیگربرایسمتشمالیخیمهباچهلپایة
27برایسمتغربیخیمهكهپشت پایه. تختهدو برایهر یعنی نقرهای،
آنبود،ششتختهساختهشد.28سپسدوتختةدیگربرایگوشههایپشت
خیمهدرستكردند.29ششتختةسمتغربیازباالوپایینبوسیلةحلقهها
بهتختههایگوشهمتصلمیشد.30پسدرسمتغربی،مجموعًاهشتتخته

باشانزدهپایةنقرهای،یعنیزیرهرتختهدوپایه،قرارگرفت.
را تختهها افقی بطور تا ساختند اقاقیا ازچوب بندهایی پشت 31و32سپس
نگهدارند:پنجتیرپشتبندبرایتختههاییكهدرسمتشمالقرارداشتند
وپنجتیربرایتختههایسمتجنوبوپنجتیربرایتختههاییكهدرسمت
غربیانتهایخیمهقرارداشتند.33تیروسطیرانیزساختندتابطورسراسری
ازوسطتختههابگذرد.34سپستختههاوتیرهاراباروكشطالپوشاندندو

حلقههاییازطالجهتنگهداشتنتیرهارویتختههاساختند.
35پردةمخصوصراكهبینقدسوقدساالقداسبودازكتانلطیفریز
بافتونخهایآبی،ارغوانیوقرمزدرستكردندونقشفرشتگانرابا
دقترویآنگلدوزینمودند.36برایآویزانكردنپرده،چهارستوناز

14:36
خرو7:26؛26:35
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اعد31:4

35:36ـ38
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چوباقاقیاباروكشطالوقالبهاییازطالساختندوبرایستونهاچهارپایة
نقرهایدرستكردند.37سپسیکپردهازكتانلطیفریزبافتبرایدر
عبادتگاهتهیهنموده،آنرابانخهایآبی،ارغوانیوقرمزگلدوزیكردند.
38برایاینپردهپنجستونقالبدارساختند.سپسسرستونهاوگیرههارابا

روكشطالپوشاندندوپنجپایةمفرغیبرایستونهادرستكردند.

ساختنصندوقعهد

بصلئیل،صندوقعهدراازچوباقاقیاكهدرازایآنیکمترو37
25سانتیمتروپهناوبلندیآنهركدامهفتادوپنجسانتیمتر
بود،ساخت.2بیرونودرونآنراباطالیخالصپوشانیدونواریازطال
دورلبةآنكشید.3برایصندوقچهارحلقهازطالآمادهكردوآنهارادر
چهارگوشةقسمتپایینآنمتصلنمود،یعنیدرهرطرفدوحلقه.4و5بعد
دوچوببلندتهیهشدهازدرختاقاقیاباروكشطالبرایبرداشتنصندوق

فراهمساختوچوبهارادرداخلحلقههایدوطرفصندوقگذاشت.
6سرپوشصندوقیعنیتخترحمترابهدرازاییکمترودهسانتیمتر
وپهنایهفتادسانتیمتر،ازطالیخالصدرستكرد.7و8سپسدومجسمة
فرشتهازطالدردوسرتخترحمتساخت.فرشتههاراطوریرویتخت
و هم روبروی فرشتهها، 9مجسمة شد. یكپارچه آن با كه ساخت رحمت

نگاهشانبطرفتختوبالهایشانبرباالیآنگستردهبود.
10آنگاهبصلئیل،میزنانمقدسراازچوباقاقیابهدرازاییکمتروپهناینیم
متروبلندی75سانتیمترساخت.11آنراباروكشیازطالیخالصپوشانید
وقابیازطالبردورتادورلبةآننصبكرد.12حاشیةدورلبةمیزرابهپهنای
چهارانگشتدرستكردودورحاشیهراباقابطالپوشانید.13و14چهارحلقه
ازطالبرایمیزساختوحلقههارابهچهارگوشةباالیپایههایمیزنصب
كرد.اینحلقههابرایچوبهاییبودكهبههنگامبرداشتنوجابجاكردنمیز
میبایستدرآنهاقرارگیرد.15اینچوبهاراازدرختاقاقیاباروكشطال
ساخت.16همچنینبشقابها،كاسهها،جامهاوپیالههاییازطالیخالصبرای

ریختنهدایاینوشیدنیدرستكردتاآنهارارویمیزبگذارند.

1:37ـ9
خرو10:25ـ20؛33:26

تث3:10

10:37ـ16
خرو23:25ـ29؛22:40
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1:37صندوق)کهآنراصندوقعهدهممینامیدند( 
لوحهایسنگیحاوی بودکه منظورساختهشده بدین
دهفرمانرادرآنبگذارند.اینصندوقنمادعهدخدا
باقومشبود.درباالیآندوفرشتهطالییقرارداشت
کهکروبی)بهمعنی»فرشتهنگهبان«(خواندهمیشدند.

در و بود اسرائیل قوم شیء مقدسترین عهد صندوق
مقدسترینمکانخیمهنگهداریمیشد.کاهناعظمتنها
بر قدساالقداسشده، وارد داشت اجازه بار سالییک
صندوقعهد)کهتخترحمتنامیدهمیشد(خونبپاشد

تابهاینترتیببابتگناهانتمامقومکفارهدهد.



ساختنچراغدان
17چراغدانرانیزازطالیخالصدرستكرد.پایهوبدنةآنرایكپارچهو

ازطالیخالصساختونقشگلهایرویآنرانیزكهشاملكاسبرگ
وغنچهبودازطالدرستكرد.18بربدنةچراغدانشششاخهقرارداشت،
یعنیدرهرطرفسهشاخه.19رویهریکازشاخههاسهگلبادامیشكل
بود.20و21خودبدنهراباچهارگلبادامیشكلتزیینكردطوریكهگلها
بینشاخههاوباالوپایینآنهاقرارگرفتند.22تمامایننقشهاوشاخههاو
بدنهازیکتكهطالیخالصبود.23هفتچراغآنوانبرهاوسینیهایشرا
ازطالیخالصساخت.24برایساختناینچراغدانولوازمشسیوچهار

كیلوطالبكاررفت.

ساختنقربانگاهبخور
25قربانگاهبخوررابهشكلچهارگوشبهضلعنیممتروبلندییکمتراز
چوباقاقیادرستكرد.آنراطوریساختكهدرچهارگوشةآنچهار
زایدهبهشكلشاخبود.26روكشقربانگاهوشاخهایآنازطالیخالص
بود.قابیدورتادورآنازطالدرستكرد.27دردوطرفقربانگاه،زیرقاب
طالیی،دوحلقهازطالبرایقرارگرفتنچوبهاساختتاباآنهاقربانگاهرا
حملكنند.28اینچوبهاازدرختاقاقیاتهیهشدهبودوروكشطالداشت.

29سپسروغنمسحمقدسوبخورخالصمعطرراتهیهكرد.

ساختنقربانگاهمخصوصقربانیهایسوختنی

چهارگوش38 شكل به اقاقیا چوب با نیز سوختنی قربانی قربانگاه
ساختهشد.هرضلعآندوونیممتروبلندیشیکونیممتربود.
2آنراطوریساختكهدرچهارگوشهاشچهارزایدهبهشكلشاخبود.تمام
قربانگاهوشاخهاروكشیازمفرغداشت.3لوازمآنكهشاملسطلها،خاک
اندازها،كاسهها،چنگكهاوآتشدانهابود،همگیازمفرغساختهشد.4و5یک
منقلمشبکمفرغیكهدرهرگوشةآنیکحلقةفلزیبود،برایقربانگاه
ساختوآنراتانیمةقربانگاهفروبردتارویلبهایكهدرآنجاوجودداشت
قرارگیرد.6و7برایجابجاكردنقربانگاهچوبهاییازدرختاقاقیاباروكش
مفرغساختوچوبهارادرحلقههاییكهدردوطرفقربانگاهنصبشدهبود،

فروكرد.قربانگاه،درونشخالیبودوازتختهساختهشدهبود.
8حوضمفرغیوپایةمفرغیاشراازآیینههایزنانیكهدركناردرخیمه

خدمتمیكردند،ساخت.

17:37ـ24
خرو31:25ـ39؛24:40

25:37ـ29
خرو1:30ـ5

الو7:4
1پاد22:6

29:37
خرو23،22:30؛9:40

الو10:8

1:38ـ7
خرو24:20؛1:27ـ8؛

29،10:40
عبر10:13

8:38
خرو18:30؛9:31
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ساختنحیاط
9بعدبصلئیلبرایعبادتگاهحیاطیدرستكردكهدیوارهایشازپردههای
كتانلطیفریزبافتبود.طولپردههایسمتجنوبپنجاهمتربود.10بیست
ستونمفرغیبرایپردههاساختوبرایاینستونهاپایههایمفرغیوقالبها
وپشتبندهاینقرهایدرستكرد.11برایسمتشمالیحیاطنیزهمینكار
راكرد.12طولدیوارپردهایسمتغربیبیستوپنجمتربود.دهستونبا
دهپایهبرایپردههاساختوبرایهریکازاینستونهاقالبهاوپشتبندهای
نقرهایدرستكرد.13طولدیوارپردهایسمتشرقیهمبیستوپنجمتر
بود.14و15پردههایهرطرفدرورودیهفتونیممتربود.براینگاهداشتن
اینپردههاهمسهستونوسهپایهدرهرطرفساخت.16تمامپردههای
دیوارحیاطخیمهازكتانلطیفریزبافتبود.17پایههایستونهاازمفرغ،
وقالبهاوپشتبندهاوروكشسرستونهاازنقرهبود.تمامستونهایاطراف

حیاطباپشتبندهاینقرهایبههممربوطشدند.
18پردةدرورودیخیمهازكتانلطیفریزبافتتهیهگردیدوبانخهایآبی،
ارغوانیوقرمزگلدوزیشد.طولاینپردهدهمتروبلندیشمانندپردههای
پایههای پردهساخت. برای 19چهارستون بود. متر نیم و دو دیوارحیاط،

ستونهاازمفرغ،وقالبهاوپشتبندهاوروكشسرستونهاازنقرهبود.
20تماممیخهاییكهدربنایخیمهوحیاطآنبكاررفت،ازمفرغبود.

21ایناستصورتمقدارفلزیكهدرساختنخیمةعبادتبكاررفت.این
صورتبهدستورموسی،بوسیلةالویهاوزیرنظرایتامارپسرهارونكاهن
تهیهشد.22)بصلئیلپسراوریونوةحورازقبیلةیهودا،آنچهراكهخداوند
پسر اهولیاب كار این در او 23دستیار ساخت. بود، داده دستور موسی به
اخیسامکازقبیلةدانبودكهدركارطراحی،نساجیوطرازیپارچههای

آبی،ارغوانی،قرمزوكتانلطیفمهارتداشت.(

مصالحبهکاررفتهدربنایخیمه
24بنیاسرائیلجمعًاحدودهزاركیلوگرمطالهدیهكردندكهتمامآنصرف

ساختنعبادتگاهشد.
25و26مقدارنقرةمصرفشدهحدودسههزاروچهارصدوسیكیلوگرمبود.
اینمقدارنقرهاز550ر603نفردریافتشدهبودكهاسامیشاندرسرشماری

9:38ـ20
خرو9:27ـ19؛8:40

1پاد36:6؛64:8

26،25:38
خرو37:12؛11:30ـ16
اعد46،2:1؛51،2:26
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21:38گامهایمربوطبهساختخیمهعبادتراموسی 
تعیینمیکرد،اماایتاماربودکهبرروندبنایآننظارت
داشت.هریکازماازاستعدادهاوتواناییهایخاصی
برخورداریم.خداازموسینخواستخودشخیمهعبادت

رابسازد،بلکهبهاوگفتصنعتگرانیماهررابهانجام
اینکارترغیبکند.بنابراینببینیدخدادرچهزمینههایی
بهشمااستعدادبخشیدهاست،ومنتظرفرصتیباشیدتاخدا

ازآنهااستفادهکند.



نوشتهشدهوسنشانبیستسالبهباالبود.هریکازاینافرادحدودشش
گرمنقرههدیهدادهبودند.27برایپایههایچوببستخیمةعبادتوپایههای
ستونهایپردةداخلآن،سههزاروچهارصدكیلوگرمنقرهمصرفشد،یعنی
برایهرپایهسیوچهاركیلوگرم.28باقیماندةنقرهكهسیكیلوگرمبود

برایقالبهایستونها،پشتبندهاوروكشسرستونهامصرفشد.
29و30و31بنیاسرائیلدوهزاروچهارصدوبیستوپنجكیلوگرممفرغهدیه
آوردند.اینمقدارمفرغبرایپایههایستونهایدرورودیخیمه،قربانگاه
مفرغی،منقلمشبکوسایرلوازمقربانگاه،همچنینبرایپایههایستونهای
دورحیاطوپایههایدرورودیآن،ونیزبرایمیخهایخیمهوپردههای

دورحیاطبكاررفت.

لباسکاهنان

لباسهایی39 قرمز و ارغوانی آبی، نخهای از كاهنان برای سپس
بافتند.اینلباسهاراموقعخدمتدرقدسمیپوشیدند.لباسمقدس

هارونكاهنهمطبقدستوریكهخداوندبهموسیدادهبود،تهیهشد.
و قرمز و ارغوانی آبی، نخهای و ریزبافت لطیف كتان از كاهن 2ایفود
رشتههاییازطالدرستشد.3آنهاورقههایطالراچكشزدندتاباریک
آبی، نخهای با و درآوردند بصورترشتههایی بریده، را آنها شد،سپس
ارغوانیوقرمزوكتانلطیفدرتهیهایفودبكاربردندورویایفودرابا

دقتگلدوزیكردند.
4و5ایفودازدوقسمت،جلووپشت،تهیهشدوبادوبندرویشانهها،بهم
وصلگردید.همانطوركهخداوندبهموسیدستوردادهبود،بندكمرایفود
متصلبهآنوازجنسخودایفودبود،یعنیازرشتههایطالوكتانلطیف
ریزبافتونخهایآبی،ارغوانیوقرمز.6و7دوسنگجزعدرقابهایطال
گذاشتندوآنهارارویبندهایشانههایایفوددوختند.نامهایدوازدهقبیلة
بنیاسرائیلبامهارتیخاصرویآندوقطعهسنگحكاكیشدهبود.این

2:39
خرو6:28
الو7:8
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2:39ـ21کاهنانهرروزبرایورودبهخیمهمیبایست 
این قسمتهای از بعضی میپوشیدند. مخصوصی لباس
لباسفقطبرایزیبایینبود،بلکهازمعناواهمیتیخاص
برخورداربود.دوقسمتازلباسمخصوصکاهناعظم
عبارتبودازایفودوسینهبند.ایفودچیزیشبیهجلیقه
بودوآنرارویلباسمیپوشیدند.سینهبندنیز)کهگاه

آنراایفودهممیخواندند(بررویایفودبستهمیشد.
سینهبندراازکتانرنگارنگکهطولهرضلعآنتقریبًا

آن جلویی قسمت در میکردند. تهیه بود، یکوجب
دوازدهسنگقیمتیمیآویختندکهبررویهریکنام
یکیازدوازدهقبیلهاسرائیلحکاکیشدهبود.اینکار
نمادیبودازاینواقعیتکهکاهِناعظمبهنمایندگیاز

طرفتمامقومبهحضورخدامیرود.
سینهبنددوجیبهمداشتکهحاویدوقطعهسنگیا
ورقهفلزیبهنامهایاوریموتُمیمبود.کاهناعظمبامراجعه

بهاوریموتمیمبهنوعیمیتوانستبهارادهخداپیببرد.



سنگهاباعثمیشدخدابهیادقومباشد.همةاینكارهاطبقدستوریكه
خداوندبهموسیداد،انجامگرفت.

8سینهبندرامثلایفودازكتانلطیفریزبافت،نخهایآبی،ارغوانیوقرمز،
را بادقتگلدوزیكردند.9آن را نموده،رویآن تهیه ورشتههایطال
دوال،مثلیکكیسةچهارگوشدوختندكهطولهرضلعشیکوجببود.
10چهارردیفسنگقیمتیرویآننصبشد.درردیفاول،عقیقسرخ

ویاقوتزردویاقوتآتشیبود.11درردیفدوم،زمردویاقوتكبودو
الماسبود.12درردیفسوم،فیروزهوعقیقیمانیویاقوتبنفش13ودر
ردیفچهارم،زبرجدوجزعویشمنصبشد.همةاینسنگهایقیمتیرادر
قابهایطالجایدادند.14هریکازاینسنگهاعالمتیكیازدوازدهقبیلة

بنیاسرائیلبودونامآنقبیلهرویآنسنگحکشد.
15-18دوقابازطالودورشتهزنجیرطالیتابیدهدرستكردندوقسمت
باالیسینهبندرابوسیلةدورشتهزنجیرطالبهایفودبستند.دوسرزنجیرهابه
حلقههایطالكهدرگوشههایسینهبندجاسازیشدهبود،بستهشد،ودوسر
دیگرزنجیرهاراازجلوبهقابهایطالیرویشانههاوصلكردند.19دوحلقة
طالیدیگرنیزدرستكردندوآنهارابهدوگوشةپایینسینهبند،رویالیة
زیرینبستند.20دوحلقهطالیدیگرهمدرستكردندوآنهارادرقسمت
جلوایفودوكمیباالترازبندكمرنصبكردند.21بعد،همانطوركهخداوند
بهموسیفرمودهبود،حلقههایسینهبندرابانوارآبیرنگبهحلقههایایفود

كهباالترازبندكمرقرارداشتبستندتاسینهبندازایفودجدانشود.
22رداییكهزیرایفودپوشیدهمیشد،تمامازپارچةآبیتهیهشد.23شكافی
برایسردرآنبازكردندوحاشیةشكافرابادستبافتندتاپارهنشود.24با
نخهایآبی،ارغوانیوقرمزوكتانریزبافتمنگولههاییبهشكلاناردرست
كردندوآنهارادورتادورلبةدامنرداآویختند.25و26زنگولههاییازطالی
خالصنیزساختندوآنهارادرفاصلةبینانارهاآویزانكردند،همانطوركه

خداوندبهموسیفرمودهبود.اینرداموقعخدمتخداوندپوشیدهمیشد.
27و28و29آنهاازكتانلطیفبرایهارونوپسرانشپیراهن،عمامهوكالههای
دیدند. تهیه زیر لباسهای ریزبافت لطیف كتان از و كردند درست زیبا
كمربندراازكتانلطیفریزبافتتهیهنموده،آنرابانخهایآبی،ارغوانی
وقرمزگلدوزیكردند،همانطوركهخداوندبهموسیفرمودهبود.30نیمتاج
مقدسراازطالیخالصساختندواینكلماترارویآننقشكردند:
»مقدسبرایخداوند.«31همانطوركهخداوندگفتهبود،نیمتاجرابایکنوار

آبیرنگبهقسمتجلوعمامهبستند.

8:39ـ21
خرو15:28ـ28
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22:39
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موسیازماحصلکاربازدیدمیکند
32سرانجامتمامقسمتهاولوازمخیمةعبادتطبقآنچهخداوندبهموسی
ایشانقسمتهایساخته بنیاسرائیلآمادهشد.33سپس بوسیلة بود فرموده
شدهخیمهوهمةلوازمآنراپیشموسیآوردند:تكمهها،چوببستخیمه،
پشتبندها،ستونها،پایهها؛34پوششازپوستسرخشدةقوچوپوششاز
پوستخز،پردةحایلبینقدسوقدساالقداس؛35صندوقعهدودهفرمان
خداكهدرآنبودوچوبهایحاملآن،تخترحمت؛36میزوتماموسایل
لوازم همة و روغن چراغها، با خالص طالی 37چراغدان مقدس؛ نان آن،
آن؛38قربانگاهطالیی،روغنتدهینوبخورمعطر؛پردةدرورودیخیمه؛
39قربانگاهمفرغیبامنقلمشبکمفرغیوچوبهایحاملوسایرلوازمآن؛
حوضوپایهاش؛40پردههایدورحیاطباستونهاوپایههایآنها،پردةدر
ورودیحیاط؛طنابهاومیخهایخیمه،وتمامابزارهاییكهدرساختنخیمه

بكارمیرفت.
لباسهای یعنی برایخدمتدرقدس بافتهشده لباسهای 41آنهاهمچنین

مقدسهارونكاهنوپسرانشراازنظرموسیگذراندند.
42بهاینترتیببنیاسرائیلتمامدستوراتخداوندراكهبرایساختنخیمه
بهموسیدادهبود،بكاربستند.43موسیتمامكارهایانجامشدهرامالحظه
كردوبخاطرآن،قومرابركتداد،چونهمهچیزمطابقدستورخداوند

ساختهشدهبود.

برپاییخیمه

اول،خیمة40 بهموسیفرمود:»درنخستینروزماه آنگاهخداوند
عبادترابرپاكن3وصندوقعهدراكهدهفرماندرآنقرار
دارد،درداخلخیمهبگذاروپردةمخصوصراجلوآنآویزانكن.4سپس

43:39
الو23،22:9

اعد23:6
یوش6:22
1پاد14:8
2توا27:30

2:40
خرو1:12؛1:19؛17:40

اعد1:1؛1:7
3:40

خرو10،9:25
اعد5:4
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32:39سرانجامکاربنایخیمهبهپایانرسید.خداعمیقًا 
بهتکتکجزئیاتکارعالقهمندبود.خالقعالمحتی
بهچیزهایبسیارجزئینیزتوجهداشت.درمتی30:10
میخوانیمکهخداحتیازتعدادموهایسرمانیزآگاهی
عالقمند ما به چقدر خدا که میدهد نشان این دارد.
و جزئی ولو را- نگرانیهایتان اینکه از بنابراین است.

کماهمیت-بااودرمیانبگذارید،هراسانمباشید.
43:39موسیدرسمدیریترابهخوبیفراگرفتهبود.
بعد و بهدیگرانواگذارمیکرد را مهم مسؤولیتهای
ازآنهامیخواستوظایفمحولهراانجامدهند.رهبران
مشخص را اصلی سیِر خط همیشه موسی چون بزرگی
در ولی برنامهوجهتمیدهند، دیگران به و میکنند

عینحالبهدیگراننیزاجازهمیدهندایفاینقشکنند.
بنابرایناگروظیفهرهبریبهعهدهشمااست،قسمتیاز

کاررانیزبهدیگرانمحولکنید.
43:39موسیازنتیجهکاردیدنکردودیدکههمه
انجامشده چیزبههمانصورتیکهموردنظرخدابود
است.بنابراینقومرابرکتداد.رهبرخوبکسیاست
آخر به تا کرده، محول دیگران به که را وظایفی که
انجام خوب را کارشان که کسانی به و میگیرد، پی
دادهاندپاداشمیدهد.بنابرایندرهرمقامومسؤولیتی
کههستید،کیفیتکاررابررسیکنیدتامطمئنشوید
دستاندرکاران تمام از و رفته، پیش برنامه طبق کار

قدردانیکنید.



میزرادرخیمهبگذارولوازمشرارویآنقراربده.چراغدانرانیزدرخیمه
بگذاروچراغهایشراروشنكن.

پردة بگذار. عهد روبرویصندوق بخور سوزاندن برای را طال 5»قربانگاه
مقابلدرورودی را قربانیسوختنی 6قربانگاه بیاویز. را درورودیخیمه
بگذار.7حوضرابینخیمةعبادتوقربانگاهقراربدهوآنراپرازآب
كن.8دیوارپردهایحیاطاطرافخیمهرابرپانماوپردةدرورودیحیاطرا

آویزانكن.
رامسحكرده، لوازمووسایلآن تمام برداروخیمهو را 9»روغنمسح
تقدیسنماتامقدسشوند.10سپسقربانگاهقربانیسوختنیووسایلآنرا
مسحنموده،تقدیسكنوقربانگاه،جایگاهبسیارمقدسیخواهدشد.11بعد،

حوضوپایهاشرامسحنموده،تقدیسكن.
12»سپسهارونوپسرانشراكناردرورودیخیمةعبادتبیاوروآنها
راباآبغسلبده.13لباسمقدسرابرهارونبپوشانواورامسحكرده
تقدیسنماتادرمقامكاهنیمراخدمتكند.14سپسپسرانشرابیاورو
لباسهایشانرابهایشانبپوشان.15آنهارانیزمانندپدرشانمسحكنتادر
مقامكاهنیمراخدمتكنند.اینمسحبمنزلةانتخابابدیآنهاونسلهای

ایشاناستبهمقامكاهنی.«
16موسیهرچهراكهخداوندبهاوفرمودهبودبجاآورد.17درنخستینروزماه
اولسالدوم،بعدازبیرونآمدنازمصر،خیمةعبادتبرپاشد.18موسیخیمة
عبادترابهاینترتیببرپاكرد:اولپایههایآنراگذاشت،سپستختههای
چوببسترادرپایههانهاده،پشتبندهایآنهارانصبكردوستونهارابرپا
نمود.19آنگاه،همانطوركهخداوندفرمودهبود،پوششداخلیسقفراروی
چوبهاكشیدوپوششهایخارجیرارویآنگسترانید.20بعد،دولوحسنگیرا
كهدهفرمانخدارویآنهانوشتهبوددرصندوقعهدگذاشتوچوبهایحامل
رادرونحلقههاقراردادوسرپوشصندوقراكه»تخترحمت«بود،روی
آننهاد.21آنگاهصندوقعهدرابهدرونخیمةعبادتبردوپردةمخصوص

راجلوآنكشید،درستهمانگونهكهخداوندفرمودهبود.
22سپسموسیمیزرادرسمتشمالیخیمةعبادت،بیرونپردهگذاشت،
23وهمانطوركهخداوندبهاوفرمودهبود،نانمقدسرارویمیزدرحضور
خداوندقرارداد.24چراغدانرامقابلمیزدرسمتجنوبیخیمهگذاشت25و

12:40
خرو41:28؛1:29

الو1:8ـ13

15:40
خرو9:29
اعد10:3
تث5:18
عبر4:5
17:40

خرو2:40
اعد1:7

20:40
تث5:10
1پاد9:8
عبر4:9

23:40
خرو30:25؛13:35

الو5:24
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و  بسازد، را موسیگفتچطورخیمه به خدا 16:40
موسیهممطابقگفتهخداعملکرد.خدابهانساناجازه
میدهددرانجامارادهاشبااوسهیمشود.وظیفهشمااین

نیستکهفقطبنشینیدوکارخداراتماشاکنید،بلکهباید
وقتیبرایکاریخواندهمیشوید،نهایتسعیوتالشتان

رابرایانجامآنبهعملآورید.



مطابقدستورخداوندچراغهایچراغدانرادرحضورخداوندروشنكرد.
26قربانگاهطالرادرخیمه،بیرونپردهگذاشت27ومطابقدستورخداوندبر

آنبخورمعطرسوزاند.
قربانی 29قربانگاه كرد. آویزان را عبادت خیمة ورودی در پردة 28موسی
سوختنیرامقابلدرورودیخیمهگذاشتورویآنقربانیسوختنیو

هدیهآردیتقدیمكرد،درستهمانطوركهخداوندفرمودهبود.
30حوضرابینخیمةعبادتوقربانگاهقراردادوآنراپرازآبكرد.31و32موسی،

هارونوپسرانشهروقتمیخواستندداخلخیمهبروندویابهقربانگاهنزدیک
شوند،مطابقدستورخداونددرحوضدستوپایخودرامیشستند.

33موسیدیوارپردهایدورخیمهوقربانگاهرابرپانمودهپردةدرورودی
حیاطراآویزانكرد.بهاینترتیباوهمةكاررابهپایانرسانید.

جاللخدا
34و35آنگاهابریخیمةعبادتراپوشانیدوحضورپرجاللخداوندآنراپر
ساختبطوریكهموسینتوانستواردخیمهشود.36ازآنپس،هروقتابر
ازرویخیمهبرمیخاستقوماسرائیلكوچمیكردندوبهراهنماییآنبه
سفرادامهمیدادند.37اماتاوقتیكهابررویخیمهباقیبود،قومهمچناندر
جایخودمیماندند.38درروز،ابررویخیمةعبادتقرارداشتودرشب،
آتشدرابرپدیدارمیشدوقوممیتوانستندآنراببینند.بهاینطریق،ابر،

بنیاسرائیلرادرتمامسفرهایشانهدایتمیكرد.

31:40
خرو19:30

34:40
1پاد11،10:8
حجی9،7:2

35:40
1پاد1:8
36:40

اعد17:9؛11:10
38،37:40
اعد15:9ـ23
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33:40وظایفمربوطبهمراقبتازبنایخیمه،فهرست 
بلندباالییراشاملمیشدکهانجامهریکنیزبینهایت
خانه که نیز امروز بود. وضروری مهم خدا کار برای
اندازه بههمان ایناصل داشتن یاد به خداکلیسااست،
مهممیباشد.برایحفظومراقبتازساختمانکلیسایتان
کارهایزیادیبایدانجامشودکهممکناستچندانمهم
کردن رنگ ظرفها، شستن نرسند. بهنظر ضروری و
دیوارها،یاپاروکردنبرفپشتبامکلیساشایدکارهای
خیلیروحانیبهنظرنرسد.اماانجامآنبرایتداومخدمِت
کلیساحیاتیاست،ودرعباداتمانقشیمهمایفامیکند.
34:40خیمهعبادت،خانهخدابرزمینبودواواینخانه
راباحضوروجاللخودپرساخت.تقریبًا500سالبعد،
سلیمانمعبد)یاهیکل(رابنانمودکهبهعنوانمکاناصلی
عبادتجایگزینخیمهشد.خداهیکلرانیزازجاللخود
پرساخت)2تواریخ14،13:5(.اماوقتیقوماسرائیلاز
خدارویگردانشدند،جاللوحضوراوازمعبدرختبر
بستودشمنانآنرانابودکردند)2پادشاهانفصل25(.

درسال516ق.مساختمانمعبدبازسازیشدوپنجقرن
بعد،هنگامیکهعیسیمسیحپسرخدابدانجاواردشدو
بهتعلیمپرداخت،جاللخداراشاهدیمکهبهطرزیبس
باشکوهتربهاینمکانبازمیگردد.امابامصلوبشدن
معبدراترککرد،زیراحال عیسی،جاللخدادوباره
به نیازی ازمردگانبرخاستهبود،خدادیگر کهعیسی
ساختماننداشت.هیکلخدااکنونکلیسایاویعنیبدن

ایمانداراناست.
38:40بنیاسرائیلزمانیبردهمصریانبودندوخشت
بدونکاهدرستمیکردند.امااکنونازپیستوِنابرو
آتشروانبودند،وخیمهایراباخودحملمیکردندکه
برایخداساختهبودند.کتابخروجبادردوآهآغاز،
وباجاللختممیشود؛ایننمادیاستازطیطریِقما
درزندگیمسیحی.درآغازبردهگناهیم،خداماراازاین
بردگینجاتمیدهد،ودرپایاناینسفرعمرتاابدبا
خداخواهیمبود.آنچهقوماسرائیلدرطولسفرآموختند،

برایمانیزدرسهاییعملیدارد.


