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  مقدمه
 

گونه چنين  با بينشی نبی" توزر. ودبلي. یِا"چندين سال پيش از اين 
هرگاه بيننده يا موجود مقدسی از عالم نورانی باال، با قدرت " :نوشت

، برای مدت زمانی به ميان ما تشخيص دردهای روحانی اهل کليسا
 :خواهد شدنکته در اکثر گزارشهای او مشاهده اين ، يقين دارم که يايدب

آثار سستی روحانی کامًال مشهود است؛ سطح غيرت اخالقی کامًال 
  ".باشد پايين می

 کليسا از بسياری لحاظ شهرت کسب کرده باشد امروزه ممکن است
های کالن،  های بزرگ، ساختمانهای گرانقيمت، بودجه  جمعيت-

.  از نظر قدوسيت شهرتی کسب نکرده است ولی-بازی  سياست
مريکا اقليت چشمگيری را تشکيل مقدس در آ مسيحيان معتقد به کتاب

چنين به . گذارد دهند اما حضور ما تأثير چندان زيادی بر جامعه نمی می
رسد که نمک مزه خود را از دست داده و نور چنان پوشيده  نظر می

  .باشد میاست که محيط کامًال تاريک 
د زيرا من يمقدس باش: "مقدس، خداوند هشت بار فرمود در کتاب
يکی از مطالب اصلی کتاب الويان است، کتابی که  اين ".قدوس هستم
.  در قدوسيت رشد نماييم،آموزد چگونه از گناه اجتناب کرده به ما می

دعای من اين است که مطالعه و کاربرد اصول روحانی کتاب الويان 
آلود فعلی تأثير  شتر شبيه عيسی مسيح بسازد تا بر اين جهان گناهما را بي

  .بهتری داشته باشيم
 
 
 

وارن ويرزبی



 

 



 

  رئوس مطالب کتاب الويان 
  

  " هستمقدوسمقدس باشيد، زيرا من "قدوسيت خدا : موضوع اصلی
 ۴۵-۴۴: ١١الويان : آيات برجسته

  

  ٧ تا ١های  فصل -های مقدس قربانی) الف
  ٧: ۶ تا ١: ١  فصلربوط به پرستندگان خداوند  مقررات م-١

  ٣٨: ٧ تا ٨: ۶های  فصلمقرارت مربوط به کاهنان 
  

  ٢٢ تا ٢١ و ١٠ تا ٨های  فصل -کهانت مقدس) ب
  ٩ و ٨های  فصلکردن وقف  -١
  ١٠  فصل تذکر -٢
  ٢٢-٢١های  فصل شرايط خصوصيات -٣
  

  ١٧ تا ١١های  فصل -قوم مقدس) ج
    ١١  فصل پاک و ناپاک  خوراک-١
  ١٢  فصل قوانين مربوط به زايمان -٢
  ١۵ تا ١٣ های فصل امراض و موضوع نجس شدن -٣
  ١٧ و ١۶های  فصل روز کفاره -۴
  

  ٢٧ تا ٢٣ و ٢٠ تا ١٨های  فصل -سرزمين مقدس) د
  ١٨  فصل روابط نامشروع -١
  ١٩  فصل پرستی بت -٢
   ٢٠  فصل مجازات اعدام -٣
  ٢٣  فصل اعياد ساليانه -۴
  ٢۴  فصل کفر -۵
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  ٢۵  فصل سال هفتم -۶
    ٢٧ و ٢۶های  فصل برکت و لعنت -٧



 

  فصل اول

  مهمترين چيز در دنيا
  آشنايی با کتاب الويان

  
خوانيم   را می٣٢۵رود شماره س: " پرستش اعالم کردرهبر سرود

ما بندهای يک و چهار را ، ‘به مقدس شدن وقت بدهيد’گويد  که می
  ".خوانيم می

جای اينکه باالی منبر بودم، در جماعت نشسته بودم، ه باگر من هم 
حی مجسم کنيد که يک جماعت مسي. ممکن بود با صدای بلند بخندم

 اما حتی ،"به مقدس شدن وقت دهيد"گويد   که میخواند  را میسرودی
توانيم  اگر ما نمی.  بدهد تا سرود را کامل بخواند وقتحاضر نيست

 ،رد قدوسيت خدا کنيمييدن در موکمتر از چهار دقيقه صرف سرا
نيز اهميت نخواهيم  "ترسی تکميل کردن قدوسيت در خدا"احتماًال به 

  ).١ :٧ قرنتياندوم (داد 
آنها از . گردند، نه قدوسيت  شادی میلامروزه اکثر مردم به دنبا

خواهند مشکالتشان را حل کند و بارهايشان را بردارد،  عيسی مسيح می
 زندگيشان را کنترل کند و سيرتشان را دگرگون خواهند که اما نمی
 به مقدس هشت بار اين حقيقت جدی که خداوند در کتابآگاهی از  .سازد

، "مقدس باشد، زيرا که من قدوس هستم"قوم خود فرموده است 
  . دهد ايمانداران را تکان نمی

کسی که زيبايی قدوسيت يا ": ز چنين نوشته استردجاناتان ادوا
همترين چيز را  کند، بزرگترين و م ن اخالق را مشاهده مینيکی راستي

  ".در دنيا ديده است
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آيا تا کنون قدوسيت يعنی شباهت به عيسی مسيح را در زندگی 
در ملکوت ايد؟  شخصی خود به عنوان مهمترين چيز در دنيا پنداشته

خدا قدوسيت جزء اجناس لوکس نيست، قدوسيت يک امر ضروری 
ا همه مردم در صلح و صفا بسر بريد و دلی پاک و بکوشيد تا ب". است

، خداوند را باشيد، زيرا تا پاک و مقدس نباشيد  زندگی مقدسی داشته
خواهد که فرزندانش  بلی خداوند می. )١۴: ١٢ عبرانيان ("نخواهيد ديد

خوشا به حال ". گيرد شاد باشند اما شادی از قدوسيت سرچشمه می
). ۶: ۵ متی ("ا ايشان سير خواهند شدگرسنگان و تشنگان عدالت زير

اگر در مورد همه برکاتی که ": لز اسپرجان چنين گفته استرچا
توان تصور نمود حق انتخاب با من بود، من شباهت کامل به عيسی  می

آيا شما هم چنين . "گزيدم مسيح يا به عبارت ديگر قدوسيت را بر می
  کرديد؟  انتخابی می

دهد که چگونه قدوسيت  عهد جديد نشان میکتاب الويان به مسيحيان 
در کتاب . را ارج نهند و آن را در زندگی روزمره خود به کار گيرند

 بار تکرار شده است و کلماتی که به پاک ٩١، "مقدس"الويان، کلمه 
به ناپاکی .  بار تکرار شده است٧١شود،  شدن و پاک نمودن مربوط می

 مورد موضوع اصلی اين کتاب بنابراين در.  بار اشاره شده است١٢٨
 .شکی نداريم

م اسرائيل مگر کتاب الويان برای کاهنان قدي: "بپرسيدممکن است 
 است اما درسهای کتاب  اين سؤال مثبت پاسخ"؟ه نشده استتشون

اصول روحانی . شود الويان به يهوديان در اسرائيل قديم منحصر نمی
آيات . شود بوط میاين کتاب به مسيحيان در کليسای امروز نيز مر

) ۴۵-۴۴: ١١الويان ("قدس باشيد زيرا که من قدوسمم"کليدی الويان 
 نيز آمده است و ١۶-١۵: ١ در کتاب عهد جديد، در رساله اول پطرس

.  بار در عهد جديد نقل و اشاره شده است١٠٠از کتاب الويان بيش از 
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، )١۶: ٣تيموتائوسدوم (مقدس از الهام خداست   تمام کتاباز آنجا که
مقدس برای قوم خدا مفيد است تا در زندگی  بنابراين تمام کتاب
ای که از دهان  عيسی فرمود که ما بايد با هر کلمه. خداپسندانه رشد کنند

و اين کالم شامل کتاب ) ۴: ۴ متی(شود زندگی کنيم  خدا صادر می
 کتاب الويان به پنج موضوع اساسی اشاره دارد که. شود الويان نيز می

خدای قدوس، کهانت مقدس، قوم : شود به زندگی مقدس مربوط می
  .دهنده قدوس مقدس، سرزمين مقدس، نجات

  

   خدای قدوس-١
چيست؟ بر خالف آنچه ممکن است امروزه در " قدوسيت" 
مقدس بر   کتابپسند مذهبی بشنويد، تأکيد ها و سرودهای همه موعظه

دان   استرانگ الهی.اچآقای آگوستوس . قدوسيت خداست نه محبت خدا
محبت نقطه مرکزی ذات الهی است اما قدوسيت : "گويد آمريکايی می

باشد،   مقدس مییمحبت خدا محبت". دهد مرکز محبت را تشکيل می
و نيز ) ۵: ١اول يوحنا " (خدا نور است: "فرمايد مقدس می زيرا کتاب

محبت بدون قدوسيت ). ١۶ و ٨: ۴يوحنا اول " (خدا محبت است"
تواند قانون کامل خدا را در هم بريزد، در حاليکه  اليی است که میهيو

هر . گذارد قدوسيت بدون محبت برای شخص گناهکار اميدی باقی نمی
  .باشند دو اينها در ذات الهی و کارهای خدا، کامًال متعادل می

 آلودگی دوری ازبه معنای امری منفعل و منفی، قدوسيت خدا 
است مثبت و فعال، به عبارت ديگر طبيعت قدوسيت خدا چيزی . نيست

  . باشد کامل خداست که در انجام اراده کامل او در کار می
به کار برده " قدوسيت"کلمه عبری که موسی در کتاب الويان برای 

به معنای آن چيزی است که جدا نموده شده و بر آن نشانه گذاشته شود 
 بود زيرا خدا آن را  مقدس َسبَـّت. باشد و چيزی است که متفاوت می
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کاهنان مقدس بودند زيرا آنها ). ٢٣: ١۶خروج (برای قوم معين فرمود 
رختهای ). ٨-٧: ٢١الويان (تعيين شدند تا خداوند را خدمت کنند 

کاهنان مقدس بود و کسی اجازه نداشت برای مقاصد معمولی مثل آنها 
 تقديمل که قوم اسرائي) يک ده(عشريه ). ٢: ٢٨خروج  (را تهيه کند

در اردوگاه قوم . )٣٠: ٢٧الويان (شد  کردند، مقدس محسوب می می
بايستی  خداوند مقدس اعالم فرموده بود، میبا آن چيزهايی که اسرائيل، 

 در حقيقت اردوگاه اسرائيل .ی متفاوت با اشياء عادی داشترفتار
مقدس بود، زيرا خداوند در آنجا در ميان قوم خود سکونت گزيده بود 

  ).١۴: ٢٣ثنيه ت(
از ريشه لغوی قديمی گرفته ) Holy(در زبان انگليسی کلمه مقدس 

به همان اندازه که . باشد می" سالم و تندرست بودن"شده که به معنای 
تندرستی برای بدن مهم است، قدوسيت نيز برای باطن انسان اهميت 

عيب   شدن و بیوقف"در زبانهای ديگر تقديس عبارت است از . دارد
را برای شرح مراحل رشد ايماندار و شبيه " تقديس"ما کلمه ". دنبو

بريم و کلمه مقدس حاصل طی کردن اين  مسيح شدن او به کار می
  . باشد مراحل می

  

مذهب اقوامی که در  سازد؟ خداوند چگونه قدوسيت خود را آشکار می
پرستی و  بردند بسيار فاسد و توأم با بت سرزمين کنعان به سر می

ای يونان و روم  خدايان افسانه. اری با مردان و زنان بدکاره بودزناک
به همين دليل خداوند به قوم خود امر فرمود . نيز بهتر از اينها نبودند

که از قربانگاهها و معابد اين اقوام دوری کنند و از آموختن راه و 
خداوند ). ١١-١: ٧، تثنيه ٣٣-٢٠: ٢٣خروج (روش آنها پرهيز نمايند 

  . طرق مختلف به قوم خود نشان داد که خدايی است قدوسبه 
ها  نخست خداوند به قوم اسرائيل، شريعت مقدسی داد که شامل وعده

). ١٧-١: ٢٠خروج(باشد  و مجازات نيز بود و ده فرمان جوهر آن می
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خداوند زندگی روزمره قوم اسرائيل را اداره های  قوانين و آيين
داد و مجازات  و ناپاک را نشان میکرد، درست و نادرست، پاک  می

  . نمود کردند، تعيين می کسانی را که عمدًا از اين دستورات سرپيچی می
و جميع . "در کوه سينا، خداوند حضور مقدس خود را آشکار نمود

های آتش و صدای کرنا و کوه را که پر از دود بود  قوم رعدها و زبانه
خروج " (د و از دور بايستادندديدند و چون قوم اين را بديدند، لرزيدن

 به هنگام داوری  خداوند). مراجعه کنيد٢۵-١۴: ١٩، به ١٨: ٢٠
، شکافتن دريای سرخ و نابود ساختن )١٢: ١٢خروج (خدايان مصر 

و در بيابان با انجام کارهای ) ٢١: ١۵ تا ١٣: ١۴( مصر لشکر
 ، قدرت و حضور مقدس خود را نمايان برای قوم اسرائيلآسا معجزه
  .ساخت

و جالل او در ) ١١: ١۵خروج (خداوند در قدوسيت جليل است 
و ) ٣٨-٣۴: ۴٠( در خيمه عبادت ،)قدس االقداس(ترين مکان  مقدس

حضور ابر . ساکن شده بود) ١٠: ٨اول پادشاهان (در معبد اورشليم 
خدای قدوس و آتش " يهوه"آورد که  جالل و ستون آتش به ياد قوم می

در حقيقت قسمتهای ). ٢٩: ١٢؛ عبرانيان ٢۴: ۴يه تثن(سوزاننده است 
از آن : کرد  میم، قدوسيت خدا را اعالمختلف ساختمان خيمه عبادت

جمله نرده دور خيمه، قربانگاه مفرغی که باالی آن خون حيوانات 
ن دست و پای خود را در آن شد، حوض شستشو که کاهنا ريخته می

را مجزا ) ترين مکان دسمق(ای که قدس االقداس  شستند، پرده می
 کاهنان اجازه دخول به آنجا را کس غير از رئيس ساخت و هيچ می

  .کرد  میمهمه اينها قدوسيت خداوند را اعال. نداشت
مزد گناه مرگ "نمود که   میمها به قوم اسرائيل اعال  نظام قربانیکل
حزقيال " (کند، خواهد مرد هر که گناه می"و ) ٢٣: ۶روميان " (است
اما چون گناهکاران را دوست خداوند از گناه تنفر دارد، ). ۴ :١٨
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ان را ببخشايد، او موجودی را به عنوان جانشين د آنهخوا دارد و می می
اينها همه تصويری . کند که به جای شخص گناهکار بميرد تهيه می

دهنده موعود که جان خود را در راه گناهان جهانيان فدا  است از نجات
  . ساختخواهد 
قدوس "اما . خواند" مقدس "شد پرستان را نمی  از خدايان بتيکهيچ
باشد که بارها  مقدس می در کتاب" يهوه"يکی از نامهای " اسرائيل

  . تنها در کتاب اشعيا اين لقب سی بار آمده است. تکرار شده است
با سخن و عمل، به قوم اسرائيل واضحًا نشان داد که او در " يهوه"

دای قدوس، عادل و در همه داوريهايش با انصاف تمام کارهايش خ
  . باشد می

  

   کهانت مقدس-٢
الوی، سر . کهانت در ميان قوم يهود منحصر به قبيله الوی بود

، ٣۴: ٢٩پيدايش " (ليه"سلسله اين قبيله، پسر سوم يعقوب از زن وی 
چون ). ١١: ۴۶ پيدايش(و پدر جرشوم، قهات و مراری بود ) ٢٣: ٣۵

-۵٨: ٢۶اعداد ( قهات، پدر هارون، موسی و مريم بود عمرام، پسر
  .، هارون و موسی و مريم به قبيله الوی تعلق داشتند)۵٩

هارون نخستين کاهن اعظم بود و نسل ذکور او به مقام کهانت 
 مقام کاهن اعظم را ،زاده شدند و در هر نسلی پسر نخست منصوب می
وی بود، اما هر الوی توجه فرماييد که هر کاهنی ال(برد  به ارث می
بقيه مردان طايفه الوی به عنوان دستياران کاهنان خدمت ). کاهن نبود

گرفتند  زادگان مذکر قوم اسرائيل را می الويان جای نخست. کردند می
-١٢: ٣، اعداد ١۶-١: ١٣خروج (بايستی وقف خداوند شوند  که می
زاران نفر داود پادشاه برای سهولت خدمت الويان که ه). ۴۴-۵١، ١٣

  ).۶: ٢٣اول تواريخ (بودند، آنان را به بيست و چهار دسته تقسيم نمود 



 ١٥مهمترين چيز در دنيا 

 15 

وابسته به "مأخوذ از نام الوی است که به معنی " الويان"نام کتاب 
الويان فقط يک بار در آيه در واقع در اين کتاب کلمه . باشد می" الويان
الويان مقرراتی که در کتاب . ذکر شده است) ٣٢: ٢۵الويان  (٣٢

بديهی است که . باشد نوشته شده، در وهله اول مربوط به کاهنان می
 الويان دستياران کاهنان بودند، الزم بود بدانند که در خدمت خانه چون

  . بايست انجام شود وی چه کارهايی می
 مقدس و کامًال اشخاصیخواست که  ند مصرانه از کاهنان میاوخد

بايستی از طايفه الوی باشند،  ا میآنان نه تنه. وقف خدمت او باشند
بايستی از نظر جسمی بدون عيب و نقص بوده و از ازدواج  همچنين می

). ٢٢-٢١های  فصل(با زنانی که خداوند قدغن کرده بود بپرهيزند 
کاهنان طی مراسم مفصلی با شستشوی آب و تدهين با روغن و خون 

ص مسح کاهن اعظم با روغن مخصو. شدند تقديس می) ٨  فصل(
ظف بودند که لباس مخصوص بر تن کنند و قوانينی کاهنان مو. شد می

از هر نظر، . را رعايت نمايند که مردم عادی از انجام آنها معاف بودند
  .باشند اند و برای خداوند مقدس می دادند که وقف شده کاهنان نشان می

الويان مسئول نگهداری مکان مقدس بوده، در طی سالهای 
قوم در بيابان، آنها خيمه و وسائل آن را از جايی به جای سرگردانی 

مسئوليت نگاهبانی خانه ). ۵۴-۴٧: ١اعداد (کردند  ديگر حمل می
-٨: ٣٣تثنيه (، تعليم شريعت به قوم )١٩: ٩اول تواريخ (مقدس خدا 

اول (و رهبری پرستندگان در ستايش خداوند ) ٩-٧: ٨، نحميا ١١
  .هده الويان بودنيز به ع) ٣٢-٢٨ :٢٨تواريخ 

تنها کسانی که اجازه داشتند به قربانگاه خداوند نزديک شوند و 
اگر . شد، کاهنان مقدس بودند خدمتشان مورد قبول خداوند واقع می

و به ) ۴٣-٣٩: ٢٨خروج (چنانچه کاهنان لباس مناسب به تن نداشتند 
يا اگر در حاليکه ناپاک ) ٢١-٢٠: ٣٠(کردند  طرز صحيح شستشو نمی
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، در معرض خطر مرگ )٩: ٢٢الويان (پرداختند  بودند به خدمت می
عبادت سهل انگاری اگر الويان در مورد وسايل خيمه . گرفتند قرار می

در قسمت ). ٢٠ و ١۵: ۴اعداد (کردند، آنان نيز ممکن بود بميرند  می
پيشين عمامه کاهن اعظم، يک لوح طاليی نصب شده بود که روی آن 

و او جرأت ) ٣۶: ٢٨خروج " (دوسيت برای يهوهق"نوشته بودند 
ممکن بود کاهن . نداشت دست به کاری بزند که خالف آن نوشته، باشد

نيز مشغول ) قدس االقداس" (ترين مکان مقدس"اعظم حتی در قسمت 
  ).٣: ١۶الويان (خدمت باشد، اما در معرض خطر مرگ قرار بگيرد 

 مقام کهانت خدا بوده و  مسيح، دارایعيسیبه هر ايماندار راستين 
اول ( مسيح تقديم نمايد عيسیهای روحانی را توسط  اجازه دارد قربانی

 قوم خدا “ای از طايفه”در دوران عهد عتيق، ). ٩ و ۵: ٢پطرس 
دارای کهانت بودند، اما در عهد جديد قوم خدا خود مقام کهانت را 

، شسته شده ما با ايمان آوردن به عيسی مسيح). ۶: ١مکاشفه (دارند 
دوم (پوشانيده شده ) عدالت(، با پارسايی )١١-٩: ۶اول قرنتيان (

 و ٢٠: ٢رساله اول يوحنا (القدس مسح گرديده  با روح) ٢١: ۵قرنتيان 
: ١٠عبرانيان (ايم که وارد حضور خداوند شويم  و اجازه يافته) ٢٧
٢٠-١٩.(   

  

   قوم مقدس-٣
" ت کاهنان و امت مقدسمملک"مقصود خدا اين بود که قوم اسرائيل 

مقدس و "در زندگی يهوديان قديم، همه چيز يا ). ۶: ١٩خروج (باشند 
چيزی که به خدا وقف شده و برای استفاده او کنار گذاشته شده  ("خاص
و (نيز يا پاک بودند " عام"چيزهای . شد محسوب می" عام"و يا ) بود

استفاده (ناپاک بودند و يا ) مردم اجازه داشتند که از آنها استفاده کنند
  ). کردن از آنها ممنوع بود
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يهوديان موظف بودند که با هشياری از چيزهای ناپاک دوری کنند، 
شدند تا اينکه برای پاک  طرد می" ميان قوم"در غير اينصورت از 

. شدن، تشريفات الزم را اجرا نمايند و بار ديگر پاک محسوب شوند
شخصی، قرنطينه زاد، تغذيه، نظافت قوانين مربوط به ازدواج، تولد نو

کردن افراد مبتال به بيماری و تدفين مردگان در حاليکه يقينًا برای قوم 
منافع بهداشتی در بر داشت، اما از سوی ديگر يادآور اين حقيقت نيز 

از آنجا که . زندگی کنندخود بود که قوم خدا اجازه نداشتند طبق دلخواه 
مقدس و "دند، الزم بود بياموزند که بين يهوديان قوم برگزيده خدا بو
آنان ). ١٠: ١٠الويان (فرق قائل شوند " غير مقدس، پاک و ناپاک

، زندگی و زيستند خدانشناسی که در جوارشان میبايستی مانند ملل  نمی
  .رفتار کنند

 متوجه خواهيد شد که قوم يهود ١٧-١١های  فصلبا مطالعه الويان 
های  و جنازه) و مادران( رفتار با نوزادان چگونه در مورد طرز تغذيه،

 با ملل ديگر فرق ،مردگان، و نيز رفتار با افراد مبتال به بيماری و زخم
به قوم تذکر داده ) ١۶فصل (سالی يک بار در روز کفاره . داشتند
شد که يهوه خدای قدوس است و يگانه راه پاک شدن قوم، همانا  می

  .باشد خون ريخته شده می
تا " خدا بايد در دنيای شرير حاضر امتی مقدس باشد، کليسای

فضايل او را که شما را از ظلمت، به نور عجيب خود خوانده است، 
اعالم "کلمه يونانی که در اينجا ). ٩: ٢اول پطرس " (اعالم نماييد

قوم . باشد می" بازگو کردن و آگاهی دادن"ترجمه شده به معنای " کردن
پرست   اقوام بتهن، با کهانت مقدسش باسرائيل در سرزمين کنعا

 يهوه را که خدای حقيقی بود، اطراف خود، شکوه و فضايل عالی
کليسا نيز در دنيای امروز دارای همان امتياز و . ساخت آشکار می

پرست  زمانی که قوم اسرائيل شيوه زندگی اقوام بت. باشد مسئوليت می
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زديدند، بنابراين الزم بود را در پيش گرفتند، آنان جالل خدا را از او د
  .خداوند آنان را مجازات نمايد

  

   سرزمين مقدس-۴
قوم اسرائيل به خدا تعلق داشتند، زيرا او آنان را از مصر نجات 
داده بود تا قوم خاص وی باشند و زمين نيز متعلق به خداوند بود و آن 

اپاک و را به بنی اسرائيل بخشيد، به اين شرط که کاری نکنند تا آن را ن
خواهد قوم مقدسش در سرزمين مقدس  خدای قدوس می. نجس سازند
  . زندگی کنند

شصت و هشت " زمين" کلمه ٢٧-١٨های  فصلدر کتاب الويان 
در اين بخش، موسی گناهانی را که زمين را . بار تکرار شده است

، بيان کرده است که شود  موجب نزول داوری الهی می،آلوده ساخته
، )١٩  فصل(پرستی  ، بت)١٨  فصل(نا و اعمال قبيح ز: عبارتند از

و امتناع از ) ٢٣  فصل(، کفر )٢٠  فصل(جنايات مستوجب مرگ 
متأسفانه قوم اسرائيل مرتکب همه ). ٢۵  فصل(استراحت دادن به زمين 

اين گناهان و حتی بيشتر از اينها نيز شدند و خداوند مجبور شد برای 
ه دهد که شهر اورشليم را ويران ساخته و قوم ليها اجازبابتنبيه ايشان به 

  ).٢١-١۴: ٣۶دوم تواريخ (يهود را به اسارت ببرند 
هر چند امروزه ملل جهان به شکل قوم اسرائيل، از راه عهد و 

 اما در هر صورت آنها موظفند که احکام ،پيمان با خداوند رابطه ندارند
مانه استفاده نمايند به طرز حکي از نعماتش ،اخالقی او را اطاعت کرده

توانم درباره  من نمی).  را مالحظه فرماييد٢ و ١های  فصلعاموس (
وطن عزيز خودم از آمريکا، های ديگر سخن گويم ولی معتقدم که  ملت

نعمات خداوند سوء استفاده نموده و از اطاعت احکام وی سرپيچی 
نی گناها. باشد کرده است و به همين سبب مستوجب داوری و غضب می
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که خداوند محکوم نموده، از قبيل قتل، فريب، فساد اخالقی، خشنونت، 
و کفر درست همان گناهانی هستند که از راه سينما و حرص و طمع 

هرگاه . های مردم شده است تلويزيون و  نشريات، وسيله سرگرمی توده
رمی حذف کنند، بسياری از گجنبه خشونت و شرارت را از برنامه سر

  . خواهند شد برای تماشای آن پولی صرف کنندمردم حاضر ن
حتی خداوند به قوم خود تقويم ساالنه نيز عطا فرمود تا بر طبق آن 

 و از آن برای جالل وی استفاده کنند عمل کنند و قدر نعمتش را بدانند
قوم اسرائيل تا بعد از ).  را مالحظه فرماييد٢۵ و ٢٣های  فصل(

اد آنان نيز رابطه مستقيم ز بودند و اعيل، عمدتًا قومی کشاورباباسارت 
رعايت سالهای هفتم و سال . آوری محصوالت ساليانه داشت با جمع

، نه تنها به حفظ زمين بلکه به تنظيم امور )سال پنجاهم" (يوبيل"
ملل خدانشناس تنها با نگاه کردن . کرد اقتصادی مملکت نيز کمک می

که يهوه اين قوم را برکت داده توانستند ببينند  به سرزمين اسرائيل، می
  ! کند و به آنها توجه می

  

   نجات دهنده قدوس-۵
 مسيح را در آن عيسیمقدس را بخواند ولی  اگر چنانچه کسی کتاب

شريعت ). ۴٧: ٢۴لوقا (نبيند، به مطلب اصلی کتاب توجه نداشته است 
، شخصيت و )١: ١٠عبرانيان " ( از چيزهای نيکوی آينده بودیا سايه"
های الويان و خدمت کاهنان به   مسيح به ويژه در قربانیعيسیار ک

  . ای زنده نمايان گشته است گونه
مقدار کارهای نيک و مذهبی هر قدر هم زياد باشد، قادر نيست که 

 مسيح است که عيسیتنها خون . شخص گناهکار را مقدس گرداند
و تنها ) ٧: ١ رساله اول يوحنا (تواند ما را از گناهانمان پاک سازد می

وکيل مدافع و تواند با داشتن سمت  يافته می کرده و جالل دهنده قيام نجات
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رساله اول (کاهن اعظم ما در پيشگاه تخت خدا برای ما شفاعت کند 
آنچه را که يهوديان ). ٣۴: ٨ و روميان ١: ٨، عبرانيان ١: ٢يوحنا 

 ان در وجودديدند، امروزه ايماندار زمان قديم فقط به شکل سايه می
  .نمايند  مسيح مشاهده میعيسیدرخشان 

کننده  همانگونه که قوم اسرائيل الزم بود از چيزهای ناپاک و آلوده
خويشتن را از "اجتناب کنند، به همان گونه نيز ايمانداران امروزه بايد 

را در خدا ترسی به هر نجاست جسم و روح طاهر ساخته و قدوسيت 
کهانت "خواهد که ما  خداوند می). ١: ٧ان دوم قرنتي ("کمال رسانند

 کرده و نامش را ماو را اعالباشيم تا فضايل " ملت مقدس"و " مقدس
  ).٩، ۵: ٢اول پطرس (جالل دهيم 

لز هدن رچا" بود که کشيش ١٨۶١ ژانويه ٢۴صبح يکشنبه 
در کليسای معروف )  باپتيستبرجستهواعظ " (سپرجان

"Metropolitan Tebernacle " موعظه خود را با اين سخنان لندن
  :خاتمه داد

خورد، نه نزد مردمان قدر و  نه به درد جهان می! کليسای نامقدس"
 .ست اآه که مورد تنفر و تمسخر جهنم و مورد تنفر آسمان.  داردمنزلتی
 قتی مرده و نامقدس باشد، هرچه بزرگتر و با نفوذتر شودکليسا و

نگير جهان مارتهای که دابدترين شر. شود موجب دردسر بيشتری می
  ".شده، از سوی کليسای نامقدس بوده است

مقدس باشيد زيرا من "خداوند هشت بار در کالم خود فرموده است 
 دهيم؟ آيا ما به صدای خدا گوش می". قدوس هستم



 

  فصل دوم

  دهنده ها و نجات قربانی
  ٧-١الويان 

  
صدور اکنون بگذاريد کارهايی را که قوم اسرائيل تا پيش از 

  .دادند، مرور کنيم انجام میدستورات کتاب الويان 
 به کوه سينا ،در حدود ده هفته پس از نجات از مصربنی اسرائيل 

در آنجا بود که خداوند شريعت را به موسی ). ١: ١٩خروج (رسيدند 
موسی . داد و دستورات مربوط به ساختن خيمه عبادت را صادر فرمود

ماه اول از سال دوم آزادی اسرائيل برپا خيمه عبادت را در روز اول 
 تا ١۶های  فصلبنابراين آنچه در کتاب خروج ). ١٧: ۴٠خروج (نمود 
 ۵-١: ٩به کتاب اعداد (، در مدت نه ماه انجام شده است خوانيد  می۴٠

کتاب اعداد با آماری که در اولين روز ماه دوم از ). مراجعه فرماييد
، بنابراين آنچه در کتاب )١: ١اعداد  (گردد سال دوم گرفته شد آغاز می

که خيمه عبادت  وقتی. شود الويان نوشته شد وقايع يک ماه را شامل می
های   دستورات الزم را برای تقديم قربانیآماده شد، خداوند به کاهنان

  .گوناگون صادر فرمود
 خيمه )مذبح(قربانگاه بنی اسرائيل اجازه داشتند شش نوع قربانی بر 

 وقف شدن خواستند کنندگان می هنگامی که عبادت. قديم نمايندتعبادت 
آوردند که  خود را به خداوند اعالم نمايند، آنان قربانی سوختنی می

امکان داشت همراه آن هديه غالت يا آرد و هديه نوشيدنی نيز تقديم 
 معنی اين ). را مالحظه کنيد١٠-١: ١۵کتاب اعداد (خداوند نمايند 

در ترجمه (قربانی مشارکت . کامل به خداوند بودها وقف  قربانی
با مصاحبت با خداوند و قربانی گناه با پاک ) قربانی سالمتی: قديمی
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ها احتياج  هر کدام از اين قربانی. کرد شدن توسط خدا ارتباط پيدا می
 حقايقی را در مورد ،خاصی را در زندگی پرستندگان برآورده ساخته

  . کرد قربانی کامل خدا، بيان می عنوان شخصيت و کار عيسی مسيح به
توانست دل اشخاص را عوض کند يا گناه  ريختن خون حيوانات نمی

به هر صورت، خداوند فرمود ). ۴-١: ١٠عبرانيان (آنان را رفع نمايد 
؛ ٣۵، ٣١، ٢۶، ٢٠: ۴الويان (شود  که گناهان پرستندگان بخشيده می

اين کار را بر اساس  زيرا خداوند )٧: ۶؛ ١٨، ١۶، ١٣، ١٠: ۵
- ۵: ١٠عبرانيان (داد   مسيح بر باالی صليب انجام میعيسیقربانی 

١۴.(  
پرستندگان يهودی نيز مانند بعضی اشخاص در کليسای امروزی 

 انجام دهند بدون آنکه قربانگاهممکن بود حرکات مقررشده را در مقابل 
مزمور  (يدبخش میدر نتيجه، خداوند آنان را ن. دل آنان در کار باشد

). ٨-۶: ۶ و ميکاه ٢١-١٠: ١، اشعيا ١٧-١۶: ۶١ و ١۴-٨: ۵٠
طلبد  خواهد، او از ما اطاعت قلبی می های ما را نمی خداوند قربانی

  ).٢٢: ١۵اول سموئيل (
 ما را که ، ذکر شده٧-١های  هايی که درکتاب الويان فصل قربانی
اندازد که  مان میباشيم به ياد احتياجات روحانی اساسی خود قوم خدا می
مشارکت با خدا و پاک تعهد و تسليم به خدا، مصاحبت و : عبارتند از

  .شدن توسط خدا
  

  )٢٣-٨: ۶، ٢-١الويان ( تعهد و تسليم به خدا -١
عبارت بود از يک ) ١٣-٨: ۶ و ١٧-١: ١الويان  (قربانی سوختنی

قربانی اساسی که وقف و تعهد شخص پرستنده را به خداوند نشان 
نماييم، همه چيز را بر روی  وقتی ما خود را تسليم خداوند می. داد می

و هيچ چيز را برای خود نگاه ) ٩: ١الويان (گذاريم   میقربانگاه
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شود   يافت می٢-١: ١٢ن مطلب در رساله روميان معادل اي. داريم نمی
خواهد تا خود را همچون قربانی  که در آنجا خداوند از ايمانداران می

  .يم او نمايندزنده تسل
  

 توسط خداوند دقيقًا تشريح گرديده بود تشريفات و طرز انجام قربانی
بايستی حيوانی نر از  قربانی می. و کسی اجازه نداشت آن را تغيير دهد

و يا ) ١۴-١٠: ١الويان (يا از گوسفندان ) ١٠-٣: ١الويان (گله گاو 
يستی قربانی با شخص پرستنده می.  باشد)١٧-١۴: ١الويان (يک پرنده 

 جايی که آتش به طور دائم باالی ،خود را به درگاه خيمه عبادت
کاهن قربانی را ). ١٣: ۶الويان (سوخت بياورد  نزی میُر ْبقربانگاِه

، )٢۴-٢٠: ٢٢الويان (عيب است  کرد تا مطمئن شود که بی آزمايش می
 ١۴-۶ :١مالکی (های خود را به خداوند تقديم کنيم  زيرا ما بايد بهترين
بود " لکه عيب و بی بی"عيسی مسيح آن قربانی ). را مالحظه فرماييد

، ١٧: ١٠يوحنا(که خود را کامًال وقف خدا کرد ) ١٩: ١اول پطرس (
  ).١٠: ١٠ و عبرانيان ١٩: ۵روميان 

کننده قربانی دست  شدند، تقديم به استثناء مواقعی که پرندگان تقديم می
اين عمل نمايانگر دو ). ۴: ١ويان ال(گذاشت  خود را بر قربانی می

انتقال چيزی به  -٢ ؛کننده با قربانی  يکی شدن تقديم-١ :لب بودمط
  .قربانی

گونه  به همان: "گفت  چنين میکننده تقديمدر مورد قربانی سوختنی، 
شود، من نيز خود را   خداوند تقديم میقربانگاهکه اين حيوان تمامًا بر 

شد،  هايی که خونشان ريخته می ر مورد قربانید". دهم تمامًا به خدا می
گذاشتن دست از جانب پرستنده، نمايانگر اين حقيقت بود که گناه و 

 قرار قربانگاهتقصير وی به حيوانی که در عوض شخص گناهکار بر 
اش کفاره  کننده تی قربانی سوختنی نيز برای تقديمح. شد داشت، منتقل می

  ).۴: ١الويان (نمود  می
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کشت و کاهن خون آن را در تشتی  کننده قربانی، حيوان را می تقديم
 و ۵: ١الويان (پاشيد   میقربانگاهکرد و آن را به اطراف  جمع می

کشت و خونش را کنار  در مورد قربانی پرندگان، کاهن آن را می). ١١
سوزانيد   میقربانگاهريخت و بدن آن را بر آتش باالی   میقربانگاه

شد و قطعات  الشه گاو، بره يا بز قطعه قطعه می). ١٧-١۵: ١الويان (
شستند، سپس همه اين قطعات را به جز پوست حيوان به  آن را می

 چيده شده بود، قرار داده، آن را با قربانگاهترتيب روی هيزمی که بر 
  ).٨: ٧الويان(رسيد  پوست حيوان به کاهن می. سوزاندند تش میآ

  

ر وحض"و " نزد خداوند"هايی نظير  از تکرار عبارتمفهوم قربانی
گردد که در فصل اول الويان هفت بار تکرار شده  روشن می" خداوند
ای که بر  معامله). ١٧، ١۴، ١٣، ٩، ۵، ٣، ٢: ١الويان (است 

يا  ، قربانی  و وجدان ویکننده تقديمشد، ميان   انجام میقربانگاه
ه شخص پرستنده، هر گا. گرفت صورت می قربانی و خداوند کننده تقديم

برد، امکان داشت  پرستان می قربانی خود را به يکی از معابد بت
موجبات خرسندی کاهن بتکده و قوم او فراهم شود ولی موجب نزول 

  . شد برکت خداوند نمی
، ٩آيات (سه بار در فصل اول به کار آمده " عطر خوشبو"عبارت 

از آنجا .  است تکرار شده٣ تا ١های  و هشت بار در فصل) ١٧ و ١٣
، برای بيان کردن اعمال و باشد که خدا روح است و دارای جسم نمی

. مقدس از اصطالحاتی جسمانی استفاده شده است واکنشهای او در کتاب
ای مجسم شده که بوی خوش را استشمام  در اين مورد خداوند به گونه

. )٣١: ٢۶ و الويان ٢١: ٨پيدايش (گردد   از آن خشنود می،نموده
وشبو بود هنگامی که عيسی باالی صليب مرد، قربانی او عطری خ

ی ما نيز به درگاه خداوند بايد از همين سرمشق و هدايا) ٢: ۵افسسيان (
  ).١٨: ۴فيليپيان (پيروی نمايند 
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. شود  يافت می١٣-٩: ۶قانون قربانی سوختنی در کتاب الويان 
 روشن قربانگاهالی خداوند به کاهنان دستور داده بود که آتش را بر با

در نگه دارند و خاکستر را از روی آن برداشته و آن را به مکانی پاک 
 به هنگام تقديس کاهنان ٢۴: ٩بر طبق الويان . گاه ببرندوخارج از ارد

 را بار اول خداوند مشتعل نمود قربانگاهو آغاز خدمت آنان، آتش باالی 
، آنان شد سوب می مقدس محقربانگاهچون خاکستر ). ٢۴: ٩الويان (

بايستی آن را به  اجازه نداشتند آن را بر توده زباله اردوگاه بريزند و می
حتی . ساختند شد منتقل می مکانی که از لحاظ شرعی طاهر محسوب می

شد، جزء زباله محسوب  دان و محتويات شکم پرندگانی که تقديم می چينه
: ١الويان (يختند ر گشت، بنابراين آنها را روی خاکستر مقدس می نمی
١۶.(  

  

 اين هديه را .)١٠-٩: ٧، ٢٣-١۴: ۶، ١۶-١: ٢الويان  (هديه آردی
به .  تقديم حضور خداوند نمايندقربانگاهتوانستند به پنج شکل بر  می

صورت آرد مرغوب، نان پخته شده در تنور، نان پخته شده روی ساج، 
اين . رشته شده بودهای گندم تازه کوبيده که ب پخته شده در تابه يا دانه

کاهنی که مأمور . توان به گرده يا نان تافتون تشبيه کرد نانها را می
گذاشت که   میقربانگاهاجرای اين مراسم بود فقط قسمتی از هديه را بر 

 قربانگاهشد و کاهن آن را بر  به عنوان يادگاری به خداوند تقديم می
تنها افراد . سيدر بقيه هديه به مصرف شخصی کاهن می. سوزانيد می

بايستی آن را در  مذکر خانواده اجازه داشتند از اين هديه بخورند و می
بدون خميرمايه ) ١٨ و ١۶: ۶الويان (مکان مقدس خيمه عبادت 

شد،  تنها هديه آردی که خورده نمی). ١٧: ۶الويان  (کردند صرف می
ای بود که هر روز صبح و عصر توسط پسر کاهن اعظم که  هديه
به اين وسيله ). ٢٣-١٩: ۶الويان (گرديد  شد، تقديم می ين وی میجانش
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ان در خدمت شد که آن خداوند روزی دو بار به کاهنان خود يادآور می
  . وی بايد پاک و درستکار باشند

از آنجا که غالت حاصل دسترنج انسان است، تقديم هديه آردی يکی 
درت توليدش را به آنان از راههايی بود که يهوديان آنچه را که خداوند ق

به همراه هديه يادگاری تقديم کندری که . داده بود به وی تقديم کنند
و ) ٨: ۵، مکاشفه ٢: ١۴١مزمور (کردند نمادی است از دعا  می

" نان کفاف ما را امروز به ما بده: "گويد يادآور اين دعا است که می
  اين هديه را بهشد، تنهايی تقديم نمی اما هديه آردی به). ١١: ۶متی (

 قربانگاهکردند که خون آنها به پای  های حيواناتی تقديم می همراه قربانی
به همين گونه کار و کوشش ما هرگز نخواهد توانست . شد ريخته می

نجات ما را بخرد يا برکت خداوند را کسب نمايد، زيرا بدون ريختن 
سانی که با اما ک). ٢٢: ٩عبرانيان (خون آمرزش گناهان وجود ندارد 

اند اجازه دارند آنچه را که او  شده مسيح نجات يافته ايمان به خون ريخته
  . قدرت توليدش را به ايشان داده است به خداوند تقديم کنند

: ۶يوحنا ( مسيح که نان حيات است عيسیاين هديه نمادی است از 
 و او آن يگانه شخص کاملی است که چون به پرستش وی )٣٢
به . نمايد  باطن ما را تغذيه می،نماييم و در کالمش تفکر میپردازيم  می

همين علت بود که خداوند اينگونه شرايط دشواری را مقرر فرمود که 
اين . دهنده برآورده کند تا هديه آردی وی مورد قبول واقع شود هديه

، ۶، ۴، ٢، ١: ٢الويان (شد  بايستی به همراه روغن تقديم می هديه می
ريختند يا اينکه با آن مخلوط  وغن را روی آن میو اين ر) ١۵
القدس است که بدون ميزان به مسيح   و اين نيز نمادی از روح؛کردند می

بايستی نمک نيز به همراه  هديه آردی می). ٣۴: ٣يوحنا (داده شده بود 
و اين نمادی است از خلوص ) ١٣: ۵، متی ١٣: ٢الويان(داشته باشد 

: ١٢يوحنا (خود را به دانه گندم تشبيه نمود عيسی . سيرت خداوند ما
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و از کوره درد و رنج نيز ) مثل آرد مرغوب(او خرد شد ). ٢۵-٢٣
  .گذشت تا ما را از گناهانمان نجات دهد

الويان (تقديم خميرمايه و عسل به همراه هديه آردی ممنوع شده بود 
مايه خمير، )يا فصح(" پسخ"يهوديان به مناسبت مقررات عيد ). ١١: ٢

 و ١: ١٢، لوقا ٢٠-١٩: ١٣خروج (دانستند  با شرارت مربوط میرا 
 مسيح گناهی وجود عيسیدانيم در  و به يقين می) ٨: ۵اول قرنتيان 

ترين چيزی است که در طبيعت الهی توليد  عسل شيرين. نداشت
 زيرا او از اين جهان ،شود، اما سيرت کامل خداوند ما الهی بود می
شوند ممکن   چون خميرمايه و عسل هر دو تخمير میبه عالوه،. نبود

  .است به همين علت تقديم آنها قدغن شده باشد
  

 و ١٨ و ١٣: ٢٣در کتاب الويان ) ١٣-١: ١۵اعداد  (هديه ريختنی
هديه .  ذکر شده اما قوانين مربوط به آن در آنجا بيان نشده است٣٧

های   قربانیشد که قديم میريختنی نيز مانند هديه آردی هنگامی ت
 قرار گرفته بود و يکی از اجزاء الزم قربانی قربانگاهحيوانی بر 
).  مراجعه کنيد١٩-١٨ و آيات ١١ و ۶: ٢٩به اعداد (شد  محسوب می

اين . شد در حدود يک ليتر می) ۵: ١۵اعداد "  (شراب ربع هين يک"
يخته  رقربانگاهنوشيدند زيرا تمامًا بر  دهنده و کاهن نمی شراب را هديه

های گرانتر مستلزم مقادير  توجه داشته باشيد که قربانی. شد می
  . بزرگتری از هديه ريختنی بودند

قربانی سوختنی، هديه آردی و هديه ريختنی همه نمادی از وقف به 
ريختن شراب نمادی از . باشد او می خداوند و تعهد به او و خدمت به

. شد ور او ريخته میحيات بود که به عنوان وقف به خداوند در حض
: ٢٢مزمور ( ريخته شد ب مسيح مانند آعيسیباالی صليب، حيات 

پولس خود را ). ١٢: ۵٣اشعيا (و او جان خود را تا مرگ ريخت ) ١۴
شد تا   که به جای فيليپيان ريخته میپنداشت مانند هديه ريختنی می
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 نيز در زندان روميان). ١٧: ٢فيليپيان (قربانی آنان را همراهی کند 
) ۶: ۴دوم تيموتائوس (کرد  پولس خود را هديه ريختنی محسوب می

  . زيرا او در انتظار شهادت بود
  

  )٣٨-١١: ٧؛ ٣الويان ( مشارکت با خدا -٢
قربانی سالمتی يا مشارکت دارای چندين جنبه ويژه است که بايد 

يکی از خصوصيات اين قربانی اين بود که . آنها را مالحظه کرد
که در   در صورتیيک حيوان ماده بياورد،  اجازه داشت دهکنن تقديم

هرگاه قربانی . ای نداشتند های حيوانات چنين اجازه مورد ساير قربانی
به منظور انجام نذر نبود، حتی با وجود داشتن معايب نيز پذيرفته 

انی اساسًا به مصرف کاهنان و بزيرا اين قر). ٢٣: ٢٢الويان (شد  می
  . ای نبود معايب آن مسألهرسيد، بنابراين   قربانی مینندهک تقديمخانواده 

 ای اين تنها قربانی: رسيم اکنون به سومين جنبه قربانی مشارکت می
پس از اينکه کاهن مراسم . شدند بود که پرستندگان در آن سهيم می

کرد، قسمت بزرگی از گوشت آن به وی تعلق  قربانی را تکميل می
رسيد که او با خانواده و دوستان  دهنده می نیگرفت و بقيه به قربا می

از آنجا که يهوديان کمتر . خود غذای مفصلی بخورند و شادی کنند
حيوانات با ارزش خود را به منظور استفاده از گوشت آنان ذبح 

خوردن ناهار يا شام مفصلی از گوشت گاو يا بره کردند، بنابراين  می
به هنگام تقديس معبد . شد یبرای آنان يک فرصت استثنايی محسوب م

، سليمان يکصد و چهل و دو هزار رأس حيوان را به عنوان )اورشليم(
تقديم نمود و قوم اسرائيل مدت دو ) قربانی مشارکت(قربانی مسالمت 

  ).۶٨-۶٢: ٨اول پادشاهان (هفته با آن جشن گرفتند 
خوردند با هم دوست و  زمين وقتی مردم با هم غذا می در مشرق

در مورد يعقوب و پدر زن البان ند و همچنانکه يدگرد  محسوب میمتحد
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يا ) ۵۴: ٣١پيدايش (واقع شد، با هم غذا خوردن به معنای پايان دشمنی 
هر زدن بر رابطه دوستی است، چنانکه در مورد بنی اسرائيل و ُم

در کليسای امروز ). ١٢: ١٨خروج (يترون و قوم او نيز انجام گرديد 
 عشاء ربانی آئينی است که اتحاد خانواده الهی را نشان شام خداوند يا

به همين جهت ). ٣۴-١٨: ١١، ١٨-١۶: ١٠اول قرنتيان (دهد  می
  . شود مشارکت خوانده می

ولی غذای قربانی مشارکت، فراتر از لذت بردن از يک غذای 
خوردن اين قربانی بيانگر . خوب و مصاحبت با عزيزان بود

داد که با خداوند  ستندگان بود، زيرا نشان میشکرگزاری و شادمانی پر
ت بابشخص پرستنده ممکن بود . آميز و مشارکت دارند رابطه مسالمت

يا شايد ) ١۵-١١: ٧الويان ( غير منتظره خداوند را سپاس گويد یبرکت
به درگاه خداوند نذری کرده بود و خداوند دعايش را مستجاب کرده 

داوند برايش انجام داده بود سپاسگزار ت هر کاری که خباببود؛ يا شايد 
-١۶: ٧الويان (خواست همگان از اين موضوع آگاهی يابند  بوده و می

قربانی مشارکت بر اين حقيقت تأکيد داشت که آمرزش گناهان ). ١٨
  . باشد خداوند و با قوم وی میاش مشارکت با  نتيجه

ک  شرايط ضيافت، سهم خوراک قوم، سهم خورا٣٨-١١: ٧الويان 
. دادند، بيان کند بايستی با باقيمانده انجام می کاهنان و آنچه را که می

خوردند  کردند و هرگز آنها را نمی خون و چربی را به خداوند تقديم می
هر کسی که نجس ). برای اين دستور داليل بهداشتی خوبی وجود دارد(

يان بايستی از م شده بود، اجازه نداشت در اين ضيافت شرکت کند و می
؛ ٢٩: ١٨؛ ١٠-٩، ۴: ١٧؛ ٢٧، ٢۵، ٢١: ٢٠" (طرد شود"قوم خود 

ت را سبدر مورد کسی که ). ٢٩: ٢٣؛ ١٨-١٧، ۶، ۵، ٣: ٢٠؛ ٨: ١٩
به معنای مرگ بود " طرد شدن و منقطع شدن"شکست عبارت  می

؛ اما مطمئن نيستيم که )٣۶-٣٢: ١۵، اعداد ١۴-١٢: ٣١خروج (
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در بعضی . ها، اعدام بوده باشد نیمجازات هر تخلفی از مقررات قربا
وی را به اين معنی بود که " از قوم خود منقطع يا طرد شود"موارد، 

فرستادند تا اينکه دستورات مربوط به طهارت را  خارج از اردو می
  ).١۵الويان (اجرا کند 
: ۵دوم قرنتيان ( مسيح بر باالی صليب بهای آشتی با خدا عيسی

برای همه آنانی که به ) ٢٠: ١کولسيان (و صلح با خدا را ) ٢١-١۶
وی ايمان بياورند، پرداخته است و به خاطر خون ريخته شده او 

: ١اول يوحنا (توانيم با خدا و ساير ايمانداران مشارکت داشته باشيم  می
کنيم و از هر   از مسيح تغذيه میکنيم وقتی از کالم او تغذيه می). ٢٢-۵

به جای اينکه . بريم  داده است بهره میآنچه که برای ما هست و انجام
و ) ١٧: ١١۶مزمور " (قربانی تشکر"حيوانات را تقديم او کنيم، ما 

را که از دلهايی پاک که از رحمت ) ١۵: ١٣عبرانيان (قربانی سپاس 
  .کنيم او امتنان دارند به درگاهش تقديم می

  

؛ ٣٠-٢۴، ١٧: ۶؛ ۵-۴الويان (سازد   خداوند پاک می-٣
١٠-١: ٧(  

 حتی ،بسيار شبيه هم بوده) تقصير(قربانی گناه و قربانی جرم 
به طور کلی قربانی ). ١٠-١: ٧(دستورات مربوط به آنها نيز يکی بود 

گذاشت و قابل  تقصير برای گناهان فردی که بر قوم و اموال اثر می
ناآگاهانه و ت تخلف بابدر حاليکه قربانی گناه شد  جبران بود تقديم می

قربانی تقصير . گرديد دی از شريعت، به درگاه خداوند تقديم میعم غير
بر خسارتی که نسبت به ديگران وارد شده بود تأکيد داشت در حاليکه 

. دکر قربانی گناه بر تقصير شخص خطاکار در مقابل خدا تأکيد می
کرد تا تشخيص دهد که خطای  کاهن، شخص خطاکار را آزمايش می

  . استوی مستلزم کدام قربانی 
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، ٢: ۴ ()ندانسته( "سهوًا "، يعنیشود ای که مرتبًا تکرار می کلمه
، به اين معنی نيست که شخص گناهکار از )١۵: ۵؛ ٢٧ و ٢٢، ١٣

خبر بوده، بلکه او متوجه نبود که قانون را شکسته  قانون و شريعت بی
ا شخص خطاکار بدون اينکه خودآگاهی داشته باشد، آلوده شده ي. است

با . کند به هر صورت، ناآگاهی رفع تقصير نمی. ی کرده بودنااطاعت
). ۵-١: ۵، ١٧: ۵(شد   ولی مجرم محسوب می،دانست اينکه او نمی

داود . گرديد بايستی اعتراف شده، رفع می شد، می وقتی گناه مشخص می
ام  مرا از خطايای مخفی: "نيز از همين کلمه استفاده نموده، دعا کرد

گناهانی که من در زندگی خود " ، يعنی )١٢: ١٩مزمور " (طاهر ساز
  ".خبرم از آنها بی

برای کسانی که عمدًا و با آگاهی کامل از شريعت خدا مرتکب گناه 
وقتی ). ٣۶-٣٠: ١۵اعداد (شدند، هيچگونه قربانی وجود نداشت  می

را گرفت و ترتيب کشته شدن شوهرش را فراهم ساخت، " بتشبع"داود 
). ١٢-١١دوم سموئيل (مرتکب گناه عمدی شد او با آگاهی کامل 

باشد  دانست که يگانه اميدش همانا رحمت خدا می بنابراين او می
توانست هزاران  چون پادشاه بود، می). ١٧-١۶، ١١، ١: ۵١مزمور (

" قربانی عدالت و پارسايی"قربانی به درگاه خدا بياورد اما آنها 
  ).١٩آيه (شد  محسوب نمی

  

بدون توجه به ) ٣٠-٢۴: ۶؛ ١٣: ۵ تا ١: ۴ويان ال (قربانی گناه
قدر شد و هر  بايستی به درگاه خداوند آورده می شخصيت گناهکار می
. آورد مملکت باالتر بود، قربانی گرانتری می مقام شخص خطاکار در

اگر . شد نيز بزرگتر میبه ازاء امتيازات بيشتر، مسئوليت و عواقب 
 کندو جوانی را تقديم ابايستی گ میشد،  کاهن اعظم مرتکب گناه می

کردند، آنان نيز  اگر تمام جماعت گناه می). ١٢-١: ۴الويان (
اگر آن شخص از ). ٢٢-١٣آيات (بايستی يک گاو جوان بياورند  می
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ولی اگر يک ) ٢۶-٢٢آيات (کرد  رهبران قوم بود، بزغاله نر تقديم می
-٢٧آيات (کرد   میفرد عادی بود يک بزغاله ماده يا بره ماده تقديم

کبوتر يا قمری بياورد و شخص بسيار شخص فقير اجازه داشت ). ٣۵
فقير اجازه داشت که قربانی آردی تقديم نمايد که قربانی غير خونين بود 

)۵ :١٣-٧.(  
بايستی دستهای خود  به هنگام تقديم هر حيوانی، شخص خطاکار می

وقتی تمام قوم مرتکب . نهاد تا خود را با آن يکی بداند را بر سر آن می
زيرا با داشتن سمت ) ١۵: ۴(کردند  شدند، مشايخ قوم چنين می گناه می

بر اوضاع روحانی قوم در برابر رهبری قوم، مسئوليت نظارت 
کردند و خونش را به  حيوان را ذبح می. خداوند، بر عهده آنان بود
ری از در مورد کاهن اعظم و قوم، قد. کردند حضور خداوند تقديم می

های قربانگاه بخور در  پاشيدند و به شاخ خون را در مقابل پرده می
ماليدند و بقيه خون را در بيرون پای قربانگاه  مکان مقدس می

آوردند که گناه رهبران، به مراتب  ياد قوم میه بدين وسيله ب. ريختند می
خون قربانی را که رهبران يا مردم عادی تقديم . عواقب بزرگتری دارد

کردند، به شاخهای قربانگاه برنزی که دم در خيمه عبادت قرار  می
  .ماليدند داشت، می

بايد توجه داشت که در حاليکه چربی قربانی باالی قربانگاه سوزانده 
شد، جسد قربانی در مکانی پاک در خازج از اردوگاه سوزانده  می
  چرا؟). ٢١، ١٢-٨آيات (شد  می

بانی گناه و قربانی سوختنی را از بود که قراين از يک لحاظ برای 
ايستادند يکی را با ديگری  پرستندگانی که به تماشا میهم مجزا کنند تا 

رد که گناهان کاهن آو ولی فراتر از اين، به ياد قوم می. اشتباه نکنند
ساخت و قربانی گناه  اعظم و تمام جماعت، سراسر اردوگاه را آلوده می

در نهايت . نست در اردوگاه نامقدس بماندتوا به قدری مقدس بود که نمی
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، اين تصويری از خداوند ما عيسی ١٣-١٠: ١٣بر طبق عبرانيان 
به " خارج از اردوگاه... در بيرون از دروازه شهر "مسيح بود که 

  ).١٣-١٢آيات (عنوان قربانی گناه ما جان داد 
، ٣١، ٢۶، ٢٠: ۴الويان ( اين مراسم، آمرزش بود نتيجه اجرای

چنانکه قبًال اشاره کردم، هر چند قربانی ). ٧: ۶؛ ١٣، ١٠: ۵ ؛٣۵
حيوانات قادر نبود که گناه را بردارد يا قلب انسان را عوض کند، ولی 

: ١٠عبرانيان (ها به قربانی کامل عيسی مسيح اشاره داشت  اين قربانی
: ٢۶، متی ١٢ و ۶-۴: ۵٣اشعيا (زيرا او قربانی گناه ما است ). ١۵-١
  ).٢۴: ٢، اول پطرس ٢١: ۵م قرنتيان ، دو٢٨

  

برای ) ١٠-١: ٧ و ١٧: ۶ تا ١۴: ۵الويان  (قربانی جرم يا جبران
چيزهای مقدس "گناه نسبت به  :ه الزم بود که تقديم شوددو نوع گنا

نوع اول شامل ). ٧-١: ۶(و نسبت به همسايه ) ١۵: ۵" (خداوند
 و رعايت روزهای های تقديمی و نذرها شد که به قربانی خطايايی می

، ٣-٢هايی از نوع دوم در آيات  نمونه. ويژه و امثال آن ارتباط داشت
  . ذکر شده است

ترتيب اجرای مراسم چنين بود که شخص گناهکار گناه خود را 
و مال يا معادل آن را به صورت وجه ) ٧: ۵اعداد (کرد  اعتراف می
خسارت ديده  درصد ارزش مال ٢٠ای معادل  نمود و جريمه مسترد می
کرد   و نيز يک قوچ به حضور خداوند قربانی میپرداخت را می

 تا مبادا کرد ارزش قوچ را کاهن ارزيابی می). ١٨، ١۵: ۵الويان (
شخص گناهکار سعی کند با تقديم يک چيز ارزان، کفاره گناه خود را 

دادند تا  جبران خسارت و جريمه آن را نخست به کاهن می. جبران کند
 هرگاه ).١٠: ۶(که تقديم قربانی مجاز است يا خير يص دهد او تشخ

شخصی که خسارت به وی وارد شده بود حضور نداشت تا مال يا پول 
را دريافت نمايد، آنگاه اجازه داشتند آن را به يکی از خويشان وی 
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ماند  اگر کسی از خويشان موجود نبود، نزد کاهن می. تحويل دهند
  ).١٠-۵: ۵اعداد (

 ب جرم نمايانگر اين حقيقت جدی است که وقتی مردم مرتکقربانی
شود و از سوی ديگر پاک  شوند، برای آنان بسيار گران تمام می گناه می

گناهان ما به . شود کردن گناه برای خداوند بهای سنگينی را شامل می
توبه حقيقی هميشه ميل به جبران را نيز . زنند خدا و انسان صدمه می

اش را با خدا و انسان  خواهد رابطه کار می  شخص توبه.به همراه دارد
 ميسر گناه آمرزش فقط از راه مرگ يک جايگزين بی. اصالح نمايد

فرمايد که وقتی عيسی   واضحًا می١٠: ۵٣کتاب اشعيای نبی . شود می
. ساخت" قربانی گناه"باالی صليب مرد، خدا جان پسر خود را 

  !رداختيم او به عوض ما دادپ ما میبايستی  ای را که می جريمه
ها بپردازيم ولی آنچه تا  ايم به بررسی جزئيات اين قربانی ما نتوانسته

گناه : ايم بايد ما را متوجه اين حقايق ساخته باشد کنون مطالعه کرده
بسيار ، اعتراف به گناه و جبران آن امری است  استبسيار وحشتناک

 مسيح عيسیی را که به جدی، خداوند به خاطر فيض و لطف خود آنان
انگيزی  دهنده ما با محبت شگفت آمرزد و نجات آورند، می ايمان می

  .حاضر شد در راه مردم نااليقی مثل ما جانفشانی کند
او قربانی . سازد عيسی هرچه را که احتياج داريم، فراهم می
او قربانی آردی . سوختنی ما است و ما بايد خود را کامًال به او بسپاريم

ای است که خرد شده و از آتش عبور کرده است   است، او همان دانهما
او قربانی . تا نان حيات را به ما عطا فرمايد و ما بايد از او تغذيه نماييم

نوشيدنی ما است که حيات خود را به صورت قربانی و خدمتگزاری 
او . نثار کرد و ما نيز بايد حيات خود را برای او و ديگران نثار کنيم

رهاند  ربانی مشارکت ما است که زندگی ما را از قحطی دردناک میق
  .کند و آن را تبديل به جشن و شادمانی می
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او قربانی گناه و جرم ما است زيرا گناهان ما را در بدن خويش 
ت گناهان ما بابو بهای کامل را ) ٢۴: ٢اول پطرس (حمل نمود 

  ).١٩-١٨: ١اول پطرس (پرداخت نمود 
 موظف بودند برای ايجاد رابطه صحيح با خدا، شش قوم اسرائيل

 مسيح يک بار و برای هميشه عيسینوع قربانی متفاوت تقديم کنند، اما 
و مسأله ) ١٢: ١٠عبرانيان " (يک قربانی برای گناهان گذرانيد"

  .گناهان ما را کامًال حل کرد
  مسيح به خاطر همه گناهانتان جان داده وعيسیآيا ايمان داريد که 

توانيد با مريم همزبان  قرض شما را به طور کامل پرداخته است؟ آيا می
رهاننده کند و روح من به  جان من خداوند را تمجيد می: "شده بگوييد

اگر چنين نيست همين ). ۴٧-۴۶: ١لوقا " (من خدا به وجد آمده است؟
ايد اين مژده را به  اگر به وی اعتماد کرده. امروز به وی اعتماد کنيد

  . ديگران نيز برسانيد
اينها سخنان عيسی خطاب به يک !" ايمانت تو را نجات داده است"

). ۵٠: ٧لوقا " (به سالمتی برو"او اضافه کرد . کار بود گناهکار توبه
  !چه سخنان عالی



 



 

  فصل سوم 

  کهانت شاهانه
  ١٠ تا ٨الويان 

  
جديد  ولی در دوران عهد ، عهد قديم، قوم خدا کهانت داشتنددورهدر 

اول پطرس (باشند  می" کهانت شاهانه"و " کهانت مقدس"قوم خدا خود 
تواند با يوحنای رسول   مسيح میعيسیهر فرد ايماندار به ). ٩ و ۵: ٢

زاده از  و از عيسی مسيح که شاهد امين و نخست: "همزبان شده بگويد
مر او را که ما را محبت . ردگان و رئيس پادشاهان جهان استم

و ما را از گناهانمان به خون خود شست و ما را نزد خدا و  نمايد می
ساخت، او را جالل و توانايی باد تا ) کاهنان(پدر خود پادشاهان و کهنه 

  ).۶-۵: ١مکاشفه " (آمين. ابداالباد
مملکت کاهنان و امت "آرزوی خدا اين بود که تمام قوم اسرائيل 

امت خطاکار  "،د کرده، ولی آنان او را ر)۶: ١٩خروج (باشند " مقدس
يکی از علل ). ۴: ١اشعيا (گشتند " باشند و قومی که زير بار گناه می

فساد اخالقی و روحانی قوم اسرائيل اين بود که رهبرانشان تقدس را 
باالخره الزم . کنار گذاشته و از اطاعت فرمان خداوند سرپيچی کردند

به سبب گناه "تد تا ليها را به جان قوم اسرائيل بفرسبابشد که خداوند 
ارميای ). ١٣: ۴مراثی ارميا (آنان را تنبيه کند " انبيا و گناه کاهنانش

امری عجيب و هولناک در : "گويد  چنين می٣١-٣٠: ۵  فصلنبی در 
کنند و کاهنان به واسطه  انبيا به دروغ نبوت می. زمين واقع شده است
و دارند  ست مینمايند و قوم من اين حالت را دو ايشان حکمرانی می

  " شما در آخر اين چه خواهيد کرد؟
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قبيله برگزيده و کهانت ملوکانه و "خواهد کليسايش امروزه  خدا می
تا فضايل او را ) باشند(امت مقدس و قومی که مملکت خاص خدا باشد 

". را از ظلمت به نور عجيب خود خوانده است اعالم نمايند) آنان(که 
 امتيازات خود را حقير  داشتند، ولیيهود امتيازات خاصیکاهنان 

حتی بعد . شمرده و باعث شدند قوم اسرائيل به سوی گناه کشيده شوند
ل به سرزمين خودشان و از سرگيری مراسم باباز بازگشت يهود از 

عبادت، کاهنان حاضر نشدند بهترين خود را به خدا تقديم کنند، بنابراين 
   ).١٧: ٢ تا ۶: ١الکی م(الزم شد که خدا آنان را سرزنش کند 

 کتاب الويان شرح مراسم هشت روزه ١٠ تا ٨های  فصلدر 
به ايشان . اری هارون، کاهن اعظم و پسرانش نوشته شده استذدستگ

: بايستی سه مسئوليت سنگين را بپذيرند  می،عنوان کاهنان برگزيده خدا
و ) ٩ فصل(، آشکار ساختن جالل خدا )٨  فصل(اطاعت از فرمان خدا 
  ).١٠  فصل(پذيرفتن انضباط الهی 

  

  )٣۶-١: ٨الويان ( اطاعت از فرمان خدا -١
الزم نبود . را خواهيد ديد" فرمود" اقًال بيست بار کلمه  فصلدر اين 

همان خدايی . اری را بسازندذکه موسی و هارون از خود مراسم دستگ
که به موسی طرز ساختن خيمه عبادت را داده بود، به او فرمود که 

اری کند و کاهنان چگونه در خيمه عبادت ذکاهنان را چگونه دستگ
هيچ کاری به طور اتفاقی و ). ٢٩ و ٢٨های  فصلخروج (خدمت کنند 

موسی موظف بود که هر کاری . شد از روی حدس و گمان انجام نمی
را بر طبق آنچه خدا در کوه سينا به وی نشان داده بود، انجام دهد 

  ).۵: ٨، عبرانيان ٨: ٢٧، ٣٠: ٢۶، ۴٠: ٢۵خروج (
کتاب "امروزه در خدمت کليسايی بايد رهبران روحانی دائمًا بپرسند 

در مورد ماهيت کليسا، طرز . )٣: ۴روميان " (گويد؟ مقدس چه می
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اما اگر ما . رهبری و وظيفه آن، خدا ما را در تاريکی نگذاشته است
تار تاريکی خواهيم عقايد مردم را به جای کالم خدا قرار دهيم آنگاه گرف

گذر فراوانند، نوآوريهای مذهبی و مدهای زود). ٢٠: ٨اشعيا (شد 
شوند، اما  ها افزوده می کنند و جمعيت های نامدار ظهور می شخصيت

  بهما. ندکن  و کليسا را بنا نمیدارند حرمت نمیاينان هميشه خداوند را 
رف کنند و وقت ص" باالی کوه" همچون موسی نياز داريم که یرهبران

  .خواهد بکنند از کالم خدا دريافت نمايند که خداوند از قوم خود چه می
اری هارون و پسرانش ذدستگ). ۵-١: ٨الويان (گردهمايی جماعت 

 چنين اری ديگر نيزذيک واقعه عمومی بود، همچنانکه هر دستگ
وظيفه ). ١۴: ۴؛ اول تيموتائوس ٣-١: ١۶؛ ٣-١: ١٣اعمال (باشد  می

ين بود که نخست خدا را خدمت کنند و در طلب خشنودی او کاهنان ا
، ولی عالوه بر اين، آنان )۴١ و ۴-٣ و آيات ١: ٢٨خروج (باشند 

جمع شدن تمام قوم در آن واحد .  خادم مردم نيز باشندهوظيفه داشتند ک
 در ورودی خيمه عبادت غير ممکن بود، از اين جهت احتماًال در جلِو

ها و خاندانهای مختلف  به نمايندگی از سوی قبيلهمشايخ و رهبران قوم 
به خدمت خدا ). مالحظه کنيد را ١: ٩الويان (شدند  در آنجا جمع می
 جدی است و بايد تحت فرمان خداوند و با حضور و یگمارده شدن امر

  . گواهی قوم خدا انجام شود
  

احتماًال اين کار در ). ۶: ٨الويان  (شستشوی هارون و پسرانش
: ٣٨ج وخر( خيمه قرار داشت انجام شد صحن حوض آبی که در کنار
کردند و از آن به بعد آنان  کاهنان فقط يک بار کامًال شستشو می). ٨

شدند با آب حوض خيمه عبادت  هرگاه در خيمه به خدمت مشغول می
وقتی ). ٢١-١٧: ٣٠الويان (شستند  دستها و پاهای خود را می
آورند، آنان يک بار برای هميشه از  گناهکاران به مسيح ايمان می

). ١١-٩: ۶، اول قرنتيان ۶-۵: ١مکاشفه (شوند  گناهان خود شسته می
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پاهای خود را فرزندان خدا الزم است با اعتراف به گناهان نزد خداوند 
مقدس،  در کتاب). ٩: ١، اول يوحنا ١٠-١: ١٣يوحنا (پاک نگه دارند 

ويری است از کالم خدا رود تص آبی که برای شستشو به کار می
وقتی در مورد ). ٢٧-٢۵: ۵، افسسيان ٣: ١۵، يوحنا ٩: ١١٩مزمور (

يم، روح ساز کنيم و آن را در زندگی خود وارد می کالم خدا تفکر می
برد و ما را بيشتر شبيه  خدا کالم را برای پاک کردن ما به کار می

  ). ١٨: ٣دوم قرنتيان (سازد  مسيح می
  

 لباسهای گیهارون و پسرانش هم). ٩-٧: ٨يان الو (لباس هارون
، ١٠-٨: ۶، الويان ۴٣-۴٢: ٢٨خروج (زيرين کتانی بر تن داشتند 

پوشيد  ، اما کاهن اعظم لباسهای زيبای مخصوصی می)٢۶: ٢٩خروج 
نخست، موسی .  شرح داده شده است٢٨که در کتاب خروج فصل 

 هارون پوشانيد و آن شده و زيبا را که به رنگ سفيد بود به جليقه بافته
روی جليقه سفيد، ردای آبی رنگی را که زنگها و . را با کمربند بست

باالی اين ردا، . اش آويزان بود، پوشانيد حاشيهای طاليی دور اناره
با کمربند مخصوصی آستين بود و  ای بی جليقهکه کتانی را " ايفود"

يبايی با نخهای ايفود و کمربند هر دو به طرز ز. شد، پوشانيد بسته می
روی ايفود سينه . سرخ و آبی و ارغوانی و با طال قالبدوزی شده بود

 تکه پارچه قالبدوزی شده دوال ساخته شده ت که از يکبندی قرار داش
بود و بر روی آن دوازده سنگ گرانبها قرار داشت که نمايانگر دوازده 

. نيز قرار داشت" ميمـُاوريم و ت"قبيله قوم اسرائيل بود  و در ميان آنها 
باشد و  می" و کماالت) يا لعنتها(نورها "به معنای " اوريم و تميم"

های  قرعه"اند که اوريم و تميم  مفسرين به طور کلی بر اين عقيده
: ٢٧اعداد (رفتند  بودند که برای تشخيص اراده خدا به کار می" مقدسی
د عمامه کاهن اعظم بر سر خو). ٨-٧: ٣٠ و ۶: ٢٨، اول سموئيل ٢١

طاليی " نيم تاج"گذاشت که در قسمت جلوی آن  می) يا کاله بدون لبه(
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: مخصوصی نصب شده بود و روی آن اين کلمات حک شده بود
  ".مقدس برای خداوند"

با زيبايی و پارسايی عيسی مسيح پوشانده شده " ايماندار کاهن"هر 
، ٢١: ۵، دوم قرنتيان ١٠: ۶١اشعيا (و در مسيح پذيرفته شده است 

های ما در نظر خدا به منزله  پارسايی و عدالت). ۶: ١افسسيان 
پس گناهان ما چه منظره ). ۶: ۶۴اشعيا (باشد  های کثيف می کهنه

کاهن اعظم به خاطر لباسهايی که  !وحشتناکی در نظر خدا دارند
خداوند از راه فيض و لطف خود برايش فراهم ساخته بود، پذيرفته 

  .شد می
  

اين عمل با ). ١٢-١٠: ٨الويان  ( و خيمه عبادتمسح هارون
کس در اردوگاه اسرائيل حق  استفاده از روغن مخصوصی که هيچ

به عالوه غير از کاهن . شد نداشت فرمول آن را تقليد کند، انجام می
: ٣٠خروج (خود را با اين روغن تدهين نمايد کس اجازه نداشت  هيچ
مادی است از روح خدا که هر مقدس غالبًا روغن ن در کتاب). ٣٣-٢٢

 ٢٠: ٢، اول يوحنا ٢١: ١دوم قرنتيان (ايمانداری را مسح کرده است 
کلمه مسيح در زبان اصلی عبری به معنای ). ١٣٣، مزمور ٢٧و 
روغن "از آنجا که ). ٣٨: ١٠، اعمال ١٨: ۴لوقا (باشد  می" مسح شده"

 در ، جدا شدهن از مردم عادیبر کاهنان قرار داشت، آنا" داوندمسح خ
: ٢١، ٧: ١٠، ٣٠: ٨الويان (عمل تحت فرمان خداوند قرار داشتند 

  ). ٢٠ و ١٢
  

هرچند پسران هارون ). ١٣: ٨الويان  (لباس پسران هارون
لباسهای زيبای کاهن اعظم را بر تن نداشتند، اما خداوند دستور داده 

مايانگر های آنان ن های کتانی و عمامه بود که چه بپوشند، زيرا جليقه
 مسيح عيسیبلکه . "خداوند بودقدوسيت سيرت و رفتار در حضور 



  مقدس باشيد٤٢

 42

: ١٣روميان " (خداوند را بپوشيد و برای شهوات جسمانی تدارک نبينيد
١۴.(  

  

گوساله قربانی گناه ). ٢٩-١۴: ٨ (های گوناگون الويان تقديم قربانی
ا  پاک کردن گناهان آنان ر،شد که از سوی هارون و پسرانش تقديم می

ساخت و قوچ قربانی سوختنی نمايانگر اين حقيقت بود  پذير می امکان
خون قربانی گناه حتی . اند که آنان خود را کامًال به خداوند سپرده

  . نمود قربانگاه را نيز تقديس می
گرفت که   جای قربانی مشارکت را می)يا تقديس" (قوچ تخصيص"

ای که در اينجا  کلمه. ودنشانگر مشارکت آنان با يکديگر و با خداوند ب
. باشد می" پر کردن"ترجمه شده، به معنای " تخصيص يا تقديس"

در دست ) ٢۶ و ٢۵نان آيات (قسمتی از قربانی به همراه هديه آردی 
 آنها را در حضور سپس. هارون قرار داده شد تا دستهايش پر شود

بخش اما . بايستی خورده شود بعدًا اين قسمت می. خداوند تکان داد
نظير اين مراسم اين بود که خون و روغن را به گوش راست، شست  بی

اين عمل . ماليدند دست راست و شست پای راست هارون و پسرانش می
اند تا صدای خدا را بشنوند،  نشانگر اين حقيقت بود که آنان تقديس شده

   .کار خدا را انجام دهند و در راههای خدا قدم بردارند
 اينکه خداوند بتواند هارون و پسرانش را برای الزم بود پيش از

کاهن اعظم ما . خدمت در خيمه مقدسش بپذيرد، خون ريخته شود
 يیها باشد، نيازی به چنين قربانی پسر مقدس خدا می مسيح، چون عيسی

در حقيقت او يگانه قربانی کاملی است که ). ٩  فصلعبرانيان (نداشت 
  ).٢٩: ١ا يوحن" (دارد گناه جهان را بر می"

  

، قبًال روغن ١٢: ٨بر طبق الويان ). ٣٠: ٨الويان  (مسح کاهنان
 روغن و خونی ،مقدس بر سر هارون ريخته شده بود، اما عالوه بر اين
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معنی .  بر هارون و پسرانش پاشيده شدکه از قربانگاه برداشته بودند
ر اند تا منحصرًا د شده" تقديس"اين عمل آن بود که آنان و لباسشان 

کردند برای   نه کاهنان و نه لباسی که بر تن می.خدمت خداوند باشند
شدند، زيرا آنان کامًال به خدا تعلق  مقاصد عادی به کار برده نمی

  .داشتند
  

 به مدت يک هفته .)٣۶-٣١: ٨الويان  (خوردن قوچ تقديس
ماندند و هر  بايستی هارون و پسرانش در صحن خيمه عبادت می می

هايی نظير آنچه در روز تخصيص به خداوند تقديم  انیروز موسی قرب
آنگاه کاهنان ). ٣۶-٣۵: ٢٩خروج (کرده بود به حضور وی بياورد 

  بخورندای و نان هديه آردی را به همان شيوه" قوچ تخصيص"گوشت 
اينجا نيز تفاوتی ديده ليکن در . خوردند که هدايای مشارکت را می

: ٧الويان ( گوشت را روز دوم بخورند زيرا آنان اجازه نداشتند. شد می
بايستی همان روز با آتش  ماند می هرچه باقی می). ١۶-١۵
ماندن آنان در محوطه خيمه عبادت به مدت هفت روز، . سوزانيدند می

 از فرمان خداوند اگر. نمايانگر تکميل تقديس آنان به خدمت خداوند بود
کاهن . مردند ، میرفتند سرپيچی کرده و از محوطه خيمه بيرون می

  .خداوند شدن امری بسيار خطير بود
  

  )٢۴-١: ٩الويان ( ظاهر شدن جالل خدا -٢
بنابراين . هارون و پسرانش از دستورات خداوند اطاعت کرده بودند

قربانگاه در پايان هفته، آمادگی داشتند که خدمت خود را در مقابل 
شد، اما  سی تقديم میها توسط مو تا اينجا قربانی. خداوند آغاز نمايند

  .اکنون نوبت هارون و پسرانش بود که به خدمت کهانت بپردازند
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هارون و ). ٢١-١: ٩الويان (تقديم قربانی بر قربانگاه خداوند 
 و يک قوچ به ،بايستی يک گوساله نر به عنوان قربانی گناه پسرانش می

که هر  موظف بودند ،پس از آن. عنوان قربانی سوختنی تقديم نمايند
و عصر يک قربانی سوختنی بر قربانگاه تقديم نمايند روز صبح 

بايستی با تخصيص  هر روز می). ۴٢-٣٨: ٢٩، خروج ١۶: ٩الويان (
از آنجا که کاهنان کامل نبودند، . کامل به خداوند، آغاز و پايان پذيرد

بايستی نخست برای خود و پس از آن از سوی مردم قربانی تقديم  می
  ).  را مالحظه کنيد٢٨-٢۵: ٧برانيان ع(نمايند 

 بود هايی برای مردم نيز ولی مراسم تخصيص کاهنان شامل قربانی
که عبارت بودند از يک بز برای قربانی گناه، يک ) ۴-٣: ٩الويان (

گوساله و يک بره برای قربانی سوختنی، يک گاو نر و يک قوچ به 
شد، زيرا  ديم میعنوان قربانی مشارکت که به همراه هديه آردی تق

لطف خداوند . شده درست نبود شده بدون قوم تقديس داشتن کاهنان تقديس
چقدر عظيم است که برای آمرزش و تقديس و مشارکت گناهکاران 

  !ما همه اينها را در خداوندمان عيسی مسيح داريم. راهی ساخته است
، موسی به قوم گفت که وقتی مراسم تخصيص ۶: ٩بر طبق الويان 

گونه که به هنگام  يل شد، جالل خداوند ظاهر خواهد شد، به همانتکم
-٣۴: ۴٠خروج (خيمه عبادت جالل او ظاهر شده بود برپا نمودن 

يکی از هدفهای اصلی خدمات خيمه عبادت اين بود که خدای ). ٣٨
ترين مکان قرار  اسرائيل که جاللش باالی تخت رحمت در مقدس

تی که در همسايگی قوم اسرائيل پرس اقوام بت. داشت، جالل يابد
نمودند، ولی آنان  ها تقديم می زيستند، کاهنان داشتند و نيز قربانی می

او را چون خدا جالل " آنان .جالل خدا را در ميان خود نداشتند
)..." مجسمه(جالل خدای غير فانی را به شبيه صورت "و " دادند نمی

را جاللی را که حقًا به متنفر است زيپرستی  خدا از بت. تبديل کردند
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 و قوم خدا را نيز از برکتی که خداوند ،گيرد وی تعلق دارد از او می
  . سازد نصيب می  خواهد به آنان افاضه نمايد بی می

ها را تکميل کرد، او و  وقتی هارون کار تقديم همه اين قربانی
پسرانش و قوم اسرائيل آمرزيده شدند و کامًال به خداوند اختصاص 

پيش : ها نيز مهم است ترتيب تقديم قربانی.  با وی مشارکت يافتند،تهياف
گناهانمان را کنار بگذاريم، از وقف کامل خودمان به خداوند بايد اول 

  .آنگاه از مشارکت با خداوند برخوردار خواهيم شد
  

يکی از ). ٢٣-٢٢: ٢٩الويان  (مند شدن از برکات خداوند بهره
 در نخستين  هارون.دادن برکت به قوم بودامتيازات ويژه کاهن اعظم 

برکت نخست را به تنهايی بعد از . روز خدمتش، به آنها دو برکت داد
ها داد و برکت دوم را به اتفاق موسی پس از خروج از  تقديم قربانی

  .خيمه عبادت و پايان مراسم تقديس
-٢٣: ۶احتماًال برکت نخست همان برکتی بود که در کتاب اعداد 

اين امر . آمد ها می ل قربانیاداد و به دنب بايست می هن اعظم می کا٢۶
کنيم به خاطر  آورد که هر برکتی که دريافت می حقيقتی را به ياد ما می

-٣: ١افسسيان ( مسيح باالی صليب تکميل کرد عيسیکاری است که 
دهنده و خداوند خود   مسيح را به عنوان نجاتعيسیاگر چنانچه ). ٧

توانيم از خدا  هيچگونه برکت روحانی نداريم و نمی از خود نشناسيم، ما
برکت دوم در پايان زمانی . بخواهيم که ديگران را توسط ما برکت دهد

عبادت به سر برده بودند و اين نيز به  بود که موسی و هارون در خيمه
آورد که اگر بخواهيم موجب برکت ديگران باشيم، بايد با  ياد ما می

  . يکديگر مشارکت داشته باشيمخداوند و با 
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جالل خدا زمانی آشکار شد . )٢۴-٢٣: ٩الويان  (ديدن جالل خدا
و در زمان ) ٣۵-٣۴: ۴٠خروج (برپا نمود  که موسی خيمه عبادت را

). ١: ٧دوم تواريخ (نيز بار ديگر ظاهر شد ) سليمانمعبد (تقديس معبد 
خويش را بر مردم بنگريد خداوند چه لطفی نشان داد از اينکه جالل 

  !گناهکار آشکار فرمود
دور سرانجام به علت گناهان قوم، جاللی که در خيمه بود از آنجا 

بار ) سليمانمعبد (و به هنگام تقديس معبد ) ٢١: ۴اول سموئيل (شد 
ديگر جالل به خانه خدا بازگشت، اما باالخره در زمان حزقيال نبی، 

 بودند که حزقيال ديد چگونه قوم اسرائيل به قدری در گناه غرق شده
: ١١، ١٨: ١٠، ٣: ٩، ۴: ٨حزقيال (شود  جالل از خانه خدا دور می

: ٢لوقا ( شد جالل به زمين نازل شد دهنگامی که عيسی متول. )٢٣-٢٢
، اما مردمان گناهکار آن )١۴: ١يوحنا (و در وی ساکن گرديد ) ٩-٨

در بدن امروزه جالل خدا . جالل را به صليب ميخکوب کردند
و به ) ١٧-١۶: ٣اول قرنتيان (شود  ساکن می) قوم خدا(ايمانداران 

يک ). ٢٢-١٩: ٢افسسيان (گردد  طور جمعی در کليسايش ساکن می
روز خواهيم ديد که چگونه آن جالل، شهر آسمانی کامل را که خدا 

-٢٢: ٢١مکاشفه (سازد، روشن خواهد نمود  برای قوم خود آماده می
٢٣.(  

دوم تواريخ (د قربانی سوختنی را به طور کامل سوزانيد آتش خداون
خدا در ميان آنان " يهوه" به قوم اطمينان داد که ه اين ترتيبب). ٣-١: ٧

خدای ما آتش فروبرنده : "گويد  می٢٩: ١٢عبرانيان . باشد و با آنان می
اين مطلب به اين حقيقت ! توانست قوم را نابود سازد آن آتش می". است

ارد که غضب خدا به جای اينکه بر گناهکاران نازل شود بر اشاره د
  ).٢۴: ٢ و اول پطرس ٢١: ۵دوم قرنتيان (پسرش نازل شد 
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کند تا تجربه پرستش  العمل ضد و نقيض قوم به ما کمک می عکس
هم  و  بودندخوشحالهم  واحد بهتر درک نماييم، زيرا آنان در آنرا 

خدای حقيقی و زنده از راه ند که آنان قلبًا از اين مسرور بود. ترسان
لطف حاضر شده بود در ميان آنان سکونت نمايد و پرستش آنان را 

از سوی ديگر قوم از روی ترس از ابهت خداوند نيز به سجده . بپذيرد
: ٢سازند، چنانکه مزمور  اين دو حالت همديگر را متعادل می. افتادند
!" و با لرز شادی نماييدترس عبادت کنيد  خداوند را با: "گويد  می١١

پولس رسول اين را در مجمع کليسای محلی به عنوان يک تجربه 
اگر خدمت ما خدا ). ٢۵-٢٣: ١۴اول قرنتيان (داند  مطلوب و عادی می

 برای کمک به ديگران ،تواند آن را برکت داده را جالل ندهد، خدا نمی
  . و نجات گمگشتگان به کار ببرد

  

  )٢٠-١: ١٠الويان  ( پذيرفتن تنبيه الهی-٣
خدا پايان " يهوه"بايستی با پرستش شکوهمند  آن روزی که می

يافت، در عوض با تشييع جنازه دو نفر از پسران هارون خاتمه  می
نقل " مکينتاش. اچ. سی"جا دارد در اينجا از سخنان نيرومند . يافت
ت،  تيره شده اسیانگيز های غم صفحه تاريخ بشر همواره با  لکه: "کنم

در ميان آن . باشد کننده قصور انسان می زيرا از ابتدا تا به انتها بيان
کننده گوش داد   وسوسههمه خوشيهای باغ عدن، انسان به دروِغ

از غضب خدا  پس از آنکه با دست پر از محبت ؛ نيز)٣  فصلپيدايش (
روی  شده نهاد، مرتکب گناه زياده محفوظ ماند و قدم به زمينی اصالح

پس از اينکه با دست نيرومند خداوند به سرزمين ). ٩  فصليدايش پ(شد 
خداوند را ترک نموده و بعل و اشتاروت را "کنعان هدايت شد، او 

زمانی که به اوج قدرت و جالل دنيوی ). ٣: ٢داوران " (پرستش نمود
 در اختيارش  و همه منابع جهاننائل شد و به ثروت بيکران دست يافت
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اول (ايمان سپرد  ای بی نسان دل خود را به بيگانهقرار داده شد، ا
برکات انجيل نگذشته بود که چندان زمانی از انتشار ). ١١پادشاهان 

 و ‘ارتداد’ و بروز ‘گرگان درنده’القدس درباره ظهور  الزم شد روح
 به اين طريق انسان  و...همه گونه قصور و خطای انسانها نبوت کند

  ."سازد همه چيز را فاسد می
  

هرچه اين دو مرد انجام ). ٢-١: ١٠الويان  (گناه ناداب و ابيهو
نبودند که دست به بخور  اوًال آنان اشخاص مناسبی. دادند، غلط بود

 زيرا اين کار از وظايف منحصر ،را به خداوند تقديم نمايند آن بزنند و
آنان  ).١٠-٧: ٣٠خروج (شان، يعنی کاهن اعظم بود پدربه فرد 

ابزار نامناسب استفاده کردند، يعنی به جای اينکه از آتشدان همچنين از 
کاهن اعظم که قبًال توسط روغن مقدس تدهين شده بود استفاده کنند، از 

آنان در زمان نامناسب ). ٩: ۴٠خروج (آتشدانهای خود استفاد کردند 
عمل کردند، زيرا فقط در روز کفاره بود که سالی يک بار کاهن اعظم 

ترين جايگاه ببرد و حتی در آن   بخور را به اندرون مقدساجازه داشت
الويان (کرد  ای را رعايت می بايستی تشريفات ويژه زمان نيز او می

١۶ :١.(  
 بدون مشورت با ايشان. ندنادرست پيروی کردمرجعيتی  از آنان

موسی يا پدر خودشان اقدام کردند و از کالمی که موسی از جانب 
برای سوزاندن بخور از .  بود، اطاعت نکردندخداوند دريافت نموده

يا غير " آتش غريب"مقدس آن را  ده کردند که کتاباآتش نامناسب استف
خداوند به کاهن اعظم دستور داده بود ). ١: ١٠الويان (خواند  مجاز می

داشت  می که بخور را با زغالهايی که از باالی قربانگاه برنزی بر
اما ناداب و ابيهو خود آتش را تهيه کردند ). ١٢: ١۶الويان (بسوزانند 

 اين کار آنان با انگيزه نادرست دست به. ردو خداوند هم آن را رد ک
ما ). ٣: ١٠الويان (زدند و سعی نکردند که تنها خدا را جالل دهند 
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دانيم اما از عملی که انجام دادند چنين استباط  اسرار دل آنان را نمی
خواست آنان اين . وی غرور بوده استشود که خودسرانه و از ر می

خواستند خود به  نبود که خداوند را تقديس و تجليل نمايند، آنها می
همچنين آنان از نيروی . ر شوند گ ی باالتر ارتقاء يافته و مهم جلوهمراتب

شود که   چنين استنباط می١٠-٩نادرست استفاده کردند زيرا از آيات 
افتيم که   می١٨: ۵ اينجا به ياد افسسيان  در.آنان تحت تأثير الکل بودند

اگر هر فرزند ". بلکه از روح پر شويدمست شراب نشويد، "فرمايد  می
القدس از نيروی جسمانی  خدايی که به جای استفاده از نيروی روح

. ا! "بود ماندگان چندان زياد نمی  شمار باقی،شد کند، کشته می استفاده می
اگر خدا روح قدوس خود را از اين  ":يک بار چنين گفت" توزر. و

 ليسا بدون وقفه ادامه خواهد يافتهای ک جهان بردارد بسياری از فعاليت
  ".و کسی هم متوجه تغيير وضعيت نخواهد شد

ناداب و ابيهو بيگانه نبودند، آنان کاهنانی مسح شده بودند که خدا را 
 و ظم بودپدرشان کاهن اع). ١١-١: ٢۴خروج (باالی کوه ديده بودند 

ولی به خاطر نافرمانی .  برای خدمت به خداوند تعليم ديده بودندايشان
م است، با خبر باشد که برد که قائ پس آنکه گمان می. "کشته شدند

 جدی است و یخادم خدا بودن امر). ١٢: ١٠اول قرنتيان ". (نيفتد
ما . خدمت ما بايد با نيروی روح وی و تحت تسلط کالمش انجام شود

خدا را با ترس و احترام پرستش کنيم، آن چنان که مورد قبول "د باي
  ".اوست

  

خدمت خداوند عالوه بر امتيازات، ). ١١-٣: ١٠الويان  (غم هارون
خداوند به هارون اجازه . فداکاريهايی نيز به همراه داردها و  مسئوليت

-١٠: ٢١، ٧-۶: ١٠الويان (کند نداد که برای دو پسر ارشد خود ماتم 
 او موظف بود در محوطه خيمه عبادت باقی بماند تا مراسم ؛)١٢

 ان اوهايش جسد پسر دو نفر از عموزاده. تقديس خود را به کمال برساند
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 را نيز ٢٢-٢١: ۶خروج (را از خيمه بيرون برده و دفن نمودند 
  ). مالحظه کنيد

ر ما عجيب برسد که به جای هشدار دادن به ناداب و شايد به نظ
 خداوند داوری خداوند آنان را کشت، اما بايد توجه داشت کهابيهو، 

 ظاهر ساخت تا هشداری يخ نجات جديد در تاریدر آغاز دورانخود را 
شد، خداوند  چون خدمت کهانت در خيمه آغاز می. باشد به قوم

در کتاب . خواست کاهنان حتمًا متوجه جدی بودن کارشان شوند می
هنگام ورود قوم اسرائيل به سرزمين خوانيم که به   می٧يوشع فصل 

 و ؛استفاده کرد و به آنان  هشدار داد" خانع"موعود، خدا از نافرمانی 
هشدار " عزه"به هنگام آوردن صندوق عهد به شهر اورشليم، مرگ 

در اوائل دوران کليسا، مرگ حنانيا و صفيره هشداری بود . ديگری بود
اعمال رسوالن ( بگويند به مقدسين که سعی نکنند به خداوند دروغ

  ).۵فصل 
کافی نبود که کاهنان فقط به قوم تعليم دهند که فرق بين مقدس و 

بايستی اين امر را در زندگی خود پياده  غير مقدس را بشناسند؛ آنان می
: ٢٢حزقيال (يکی از پيامهای حزقيال نبی در همين مورد است . کنند
٢۶ ،٢٠: ٢ ،۴۴ :٢٣ ،۴١: ٨۴-١۵ .(  

  

از آنجا که موسی ). ٢٠-١١: ١٠الويان  (صفای هارونو صدق 
نگران بود که مبادا يکی از احکام خدا شکسته شود و بار ديگر غضب 

اش دستور داد که حتمًا  مانده خدا نازل شود، او به هارون و دو پسر باقی
: ٧الويان (بخورند ) صلحسالمتی و (سهم خود را از قربانی مشارکت 

 موظف بودند سهم خود را از قربانی گناه نيز آنها همچنين). ٣۶-٢٨
موسی متوجه شد که قربانی گناه بر طبق ). ٣٠-٢۴: ۶الويان (بخورند 

ابتدا او . قانون تقديم نشده و هارون و پسرانش آن را نخورده بودند
  .خشمگين شد ولی توضيحی که هارون داد موسی را قانع ساخت
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آن روز برايش پيش آمده هارون توضيح داد که به علت غمی که در 
خداوند از دل او خبر . بود قادر نبود با وجدان راحت قربانی را بخورد

کرد با يک عمل رياکارانه خدا را گول  داشت، بنابراين او سعی نمی
دانست که اجرای تشريفات خشک و ماشينی خداوند را  هارون می. بزند

د و طالب اطاعت کن خشنود نخواهد ساخت؛ زيرا خداوند به دل نگاه می
- ١۶: ۵١، مزمور ٧: ١۶، ٢٣-٢٢: ١۵اول سموئيل (است، نه قربانی 

ه شيوه داد که هارون ب شريعت اجازه نمی). ٨-۶: ۶ و ميکاه ١٧
 مانع روزه گرفتن او نبود؛ بنابراين روزه معمولی ابراز غم نمايد، اما

ای بود که هارون غم خود را در مورد از دست دادن دو  يوهشگرفتن 
  .پسر خويش ابراز نمود

  :شود ی به چند نکته به روشنی ديده م فصلبا مرور اين 
دهد و ما بايد   کالم خدا دستورات الزم را می، در مورد خدمت ما-١

هر چند دستوراتی که خداوند به کاهنان عهد . کالم او را اطاعت نماييم
 تر از دستورات وی برای خادمين عهد جديد قديم داده بود، مفصل

های روشنی درعهد جديد داده شد تا مانع از   باشد اما اصول و نمونه می
  .انحراف ما از طريق صحيح گردد

ما را برای خدمت خود نيز کنيم و او   ما خود را وقف خداوند می-٢
خواهد که  شده و مطيع می او خادمين پاک و تسليم. نمايد تقديس می

  .شدشته باعالمت خون و روغن بر آنان قرار دا
القدس،  روح  بدون کاری که مسيح تکميل فرمود و بدون قدرت -٣

غيرت . )۵: ٢اول پطرس (شود  خدمت ما نزد خداوند پذيرفته نمی
تواند جای  ر هم که زياد باشد نمیهر قد" آتش غريب"جسمانی و 

بايد مطمئن . شود، بگيرد خدمتی را که از پری روح به خداوند تقديم می
گيرد  رارت خدمت شما از قربانگاه خدا سرچشمه میباشيد که آتش و ح

 .نه از اين دنيا
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. کنيم  قبل از همه چيز ما به خداوند و برای جالل وی خدمت می-۴
 خدا نيابد،  جالل راهر قدر هم که فداکاری کنيم و خدمت نماييم، اگر

  . برکتی درکار نخواهد بود
به هر . "داردهای سنگينی به همراه   امتيازات خدمت، مسئوليت-۵

  ).۴٨: ١٢لوقا " (کسی عطا زياده شود، از وی مطالبه زيادتر گردد
 بزرگترين شادی زندگی ما بايد اين باشد که خداوند را خدمت -۶
خداوند را با ترس عبادت کنيد و با . " موجب جالل نام او شويم،کرده

  ).١١: ٢مزمور !" (لرز شادی نماييد



 

  فصل چهارم 

  نظافت و خداپرستی
  ١٢-١١الويان 

  
نظافت : "گويند می) ١٨واعظ معروف قرن " (جان وسلی "از قول

نظافت حاصل ايمان " به عبارت ديگر ". بعد از خداپرستی قرار دارد
ولی اين گفته احتماًال قبل از زمان جان وسلی نيز متداول ". بوده است
اش در مورد  المثل را در موعظه در حقيقت وسلی اين ضرب. بوده است

ای به کار برد که گويا شنوندگانش با آن آشنايی قبلی  لباس به گونه
  .داشتند

کردند، زيرا در اردوگاه  يهوديان به آسانی اين گفته را تصديق می
ای به هم بافته شده بود که  اسرائيل، مفهوم نظافت و خداپرستی به گونه

شتند يهوديان از اين ترس دا. شدند تقريبًا مترادف يکديگر محسوب می
 . از نظر شرعی نجس شوند،که مبادا با دست زدن يا خوردن چيزی

های   از بدو تولد تا روز مرگ، موظف بودند که تمام جنبهيهوديان،
. زندگی روزمره زندگی خود را تحت تسلط شريعت خدا قرار دهند
، درمورد انتخاب غذا، تهيه غذا، مراقبت از مادر و بچه نوزادش

يچ چيز را ريختن زباله، در اردوگاه اسرائيل ه دور تشخيص بيماری و
به منظور . کردند تا مبادا کسی از آن نجس شود به حال خود رها نمی

پاکی شرعی، هر فرد يهود موظف بود شريعت خداوند را در چند 
   .مرحله از زندگی خود اطاعت کند

  

  )٢٣-١: ١١الويان ( خورد و خوراک -١
 پاک و ناپاک اطالع داشت از آنجا که نوح در مورد حيوانات

، اين تشخيص جزئی از يک سنت قديمی بود که قبل )١٠-١: ٧پيدايش (
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پاک يا ناپاک بودن يک حيوان . از شريعت موسی نيز متداول بوده است
مهم اين بود که خداوند . هيچگونه ارتباطی با کيفيت آن حيوان نداشت

قوانين را داد، يقينًا وقتی خداوند اين . در مورد آن حيوان چه گفته باشد
، )١۵: ٧، تثنيه ٢۶: ١۵خروج (او به فکر سالمتی و بهداشت قوم بود 

اما هدف اصلی قوانين غذايی اين بود که به بنی اسرائيل يادآوری کند 
 از هر چيزی که  خود راکه آنان متعلق به خداوند هستند و موظفند

مقدس : " فرمودخداوند.  دور نگه دارند،ممکن است آنان را نجس سازد
 را در ٢٠-٣: ١۴، تثنيه ۴۴: ١١الويان " (باشيد زيرا من قدوس هستم

  ).مورد فهرستی از خوراکيهای پاک و ناپاک مالحظه کنيد
در هر صورت اصل روحانی اجتناب از آلودگی، امروز هم در 

دانيم که خداوند از هر  در حقيقت ما می. کند زندگی قوم خدا صدق می
ايد،  زيرا که به قيمتی خريده شده. "سازد را دگرگون میلحاظ زندگی ما 

پس خواه ). "٢٠: ۶اول قرنتيان " (پس خدا را به بدن خود تمجيد نماييد
" بخوريد، خواه بنوشيد، خواه هر چه کنيد همه را برای جالل خدا بکنيد

خداوند به کليسای خود فهرستی از اشياء پاک ). ٣١: ١٠اول قرنتيان (
مکشوف ده است، ولی او به اندازه کافی در کالم خود به ما و ناپاک ندا

سازد و چه چيزی او را  فرموده که چه چيزی او را خشنود می
  . رنجاند می

در مورد قوانين مربوط به خورد و خوراک بايد سه حقيقت را در 
 اطاعت -٢.  خداوند اين قوانين را فقط به قوم يهود داد-١: نظر گرفت

 دلی خود به خووکرد  هارت مذهبی را تضمين میاز اين قوانين ط
اين قوانين موقت بوده  -٣. ساخت شخص را از لحاظ سيرت مقدس نمی

عيسی به وضوح ). ١۴: ٢کولسيان (ب مسيح خاتمه يافت و باالی صلي
و ) ١: ٧مرقس( که همه خوراکها پاک هستند فرمودبه شاگردان خود 

" نجس"های   نزد ملتخداوند پيش از اينکه پطرس را برای خدمت
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پولس رسول ). ١۶-٩: ١٠اعمال (بفرستد، همين درس را به وی داد 
تأکيد بر اين داشت که رعايت روزهای ويژه و خوراکهای مخصوص 

روميان (روحانيت شخص پنداشته شود سنجش نبايد وسيله يا ميزان 
سازد، زيرا نه  اما خوراک ما را مقبول خدا نمی). "١٣: ١۵ تا ١: ١۴
قضاوت ). ٨: ٨اول قرنتيان " ( خوردن بهتريم و نه به ناخوردن بدتربه

کردن درباره مسيحيان ديگر بر اساس خورد و خوراک کاری نادرست 
هرگاه به کالم خدا ايمان داشته باشند که ). ٢٣-١۶: ٢کولسيان (است 

همه خوراکها پاکند و از خداوند برای غذای خود برکت بطلبند، حق 
  ).۶-١: ۴اول تيموتائوس (خورند دارند آن را ب

در .  را شناسايی کنيم فصلالزم نيست همه حيوانات مذکور در اين 
بايد توجه داشته باشيد که . اند حقيقت بعضی از آنها برای ما ناشناخته

شريعت آن مخلوقات را ذکر نموده که نماينده بقيه بودند و فهرستی 
کلی حيوانات مورد موسی خصوصيات .  به دست ما نداده استلکام

قبول و حيوانات مردود را ذکر نموده و قوم اسرائيل موظف بودند که 
هرگاه نسبت . خود در کاربرد اين شريعت، قدرت تشخيص به کار برند

 هرگاه خود را به خطر شد؛  رد میبه حيوانی شک داشتند، آن حيوان
  . بود میمعنی   بیشانانداختند که نجس شوند، کار می

دو شرط الزم اين بود که ). ٨-١: ١١الويان (زمينی جانوران 
حيوانی که فقط يکی . حيوان بايستی نشخوار کند و سمش شکافته باشد

شد و قابل قبول  شمرده می) حرام(از اين خصوصيات را داشت، ناپاک 
 در زبان عبری به حيوانی اشاره دارد که ۶کلمه خرگوش در آيه . نبود

شناسيم، نشخوار  ا انواع خرگوشی که ما مینزد ما ناشناخته است، زير
شايد از حرکات فک و بينی خرگوش چنين پنداشته شود که . کنند نمی

  .کند، اما قضيه چنين نيست نشخوار می
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ی آن دسته آبزاز جانوران ). ١٢-٩: ١١الويان  (آبزیجانوران 
آمدند که دارای پر و فلس باشند،  به حساب می) حالل(قابل خوردن 

تنان صدف دار و گربه ماهی و مارماهی ممنوع  اين خوردن نرمبنابر
باشند و در ته گودال آب النه  جانوران آبی که مردار خوار می. بود
کنند، ممکن است انگلهايی را در خود جمع کنند که برای سالمت  می

کنند،  ها آزادانه در آب شنا می از آنجا که ماهی. خورنده خطرناک باشد
  . مانند ن آلودگی مصون میعمومًا از چني

  

پرندگان شکارچی و مردارخوار از ). ١٩-١٣: ١١الويان  (پرندگان
خوردن جسد شکارشده و خونی که هنوز از بدنش خارج نشده است 

 وقتی قوم .آمدند به حساب می) حرام( و دو برابر ناپاک شدند میآلوده 
رستاد شان بلدرچين ف اييل هوای گوشت کردند، خداوند برایاسرائ

  ).٣۵-٣١٢: ١١ و اعداد ٣-١: ١۶خروج (
  

خوردن همه حشرات ممنوع ). ٢٣-٢٠: ١١الويان  (حشرات پرنده
بود، مگر آنانی که پاهای عقبشان دارای مفاصل بوده و از آنها برای 

در . کردند، از قبيل ملخ و انواع گوناگون آن جهيدن استفاده می
زمين  ند، ليکن در مشرقباش زمين اينها جزء خوراک مردم نمی مغرب

بسياری از مردم بعضی از قسمتهای بدن اين ملخها را برشته کرده، 
دهنده عبارت بود از ملخ و عسل  خوراک يحيای تعميده .خوردند می

يهوديان از سوسک و مگس و حشراتی از آن قبيل ). ۴: ٣متی (وحشی 
  . متنفر بودند

، پزشک من چند سال پيش، در طی يک آزمايش پزشکی ساليانه
او با دقت کامل آن را . متوجه شد که قند خون من نسبتًا باال رفته است

آزمايش کرد و سپس به من گفت که در معرض مبتال شدن به بيماری 
قند و در نتيجه در معرض يک خطر جدی از قبيل سکته قلبی يا کوری 
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راين آسانترين راه حل اين مسأله اين بود که وزن کم کنم، بناب. باشم می
  .بدون معطلی دست به کار رژيم غذايی شدم

د داشته باش که راز داشتن به يا: "دکتر به من نصيحت خوبی داد
م غذايی خوب اين است که ياد بگيری از چيزهايی که برايت يک رژي

  ". مفيد نيستند متنفر شده و از چيزهايی که برايت خوبند، لذت ببری
ز آن رژيم غذايی پيروی کردم زيرا من ا! اين نصيحت مفيد واقع شد

به شيرينی و دسرهای چرب از دست دادم و ميزان قند و عالقه خود را 
  .خونم به حالت عادی رسيد

بردند، مجبور  به سر می) شريعت(يهوديانی که تحت پيمان قديمی 
بايستی ياد بگيرند که  می. بودند درباره زندگی چنين ديدی داشته باشند

د ناپاک اعالم فرموده بود تحقير کرده و از غذاهايی را که خداون
انتخابی بود در ميان . غذاهايی که او پاک اعالم کرده بود، لذت ببرند

خشنود ساختن خويش و ناپاک شدن و يا خشنود ساختن خداوند و پاک 
اگر غذايی مشکوک بود، . ای وجود نداشت راه حل ميانه. بودن
فرمان خدا سرپيچی کرده و خود را بايستی آن را رد کنند تا مبادا از  می

  . نيز نجس سازند
ای داد که روی   جوان بودم، کسی به من ورقهیزمانی که ايماندار

اين مطلب خيلی به ". ديگران اجازه دارند اما تو نه"آن نوشته شده بود 
من آموختم که بايد از خداوند دستور بگيرم نه از ساير . من کمک کرد

آرزوی بزرگ من . ا ديگران فرق داشته باشممردم و حاضر باشم که ب
ميلی و سعی  اين بود که خداوند را باشادی خشنود سازم نه از روی بی

  .توانم به گناه نزديک شوم اما گرفتار آن نشوم نکنم ببينم تا چه حد می
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  )۴٣-٢۴: ١١الويان ( لمس کردن -٢
س در اين بخش تأکيد بر اجتناب از نجس شدن است که به علت لم

اگر يک يهودی . شود کردن جسد حيوانات پاک يا ناپاک حاصل می
دانست که  شد، می حتی با جسد يک حيوان حالل گوشت روبرو می

نش به طرز صحيح از آن خارج نشده و گوشتش از آلودگی ون خوچ
وقتی شمشون عسل را از جسد شير . باشد محفوظ نبوده، ناپاک می

خت و نذيره بودن خود را از برداشت و خورد، خويشتن را نجس سا
هرچند عسل ). ٩ و ۶: ۶ و نيز اعداد ٩-١: ١۴داوران (دست داد 

شد و همين امر شمشون  شيرين بود ولی در نظر خدا ناپاک محسوب می
  . ساخت را ناپاک می

کردند تا غروب نجس حساب  ای را لمس می کسانی که الشه مرده
و تا غروب را بشويند آنان موظف بودند بدن و رخت خود . شدند می

 اين امر از انتشار هر گونه آلودگی که ممکن بود .وارد اردوگاه نشوند
به واسطه لمس کردن حيوان مرده کسب نموده بودند، پيشگيری 

بايستی  افتاد، می ای در يک ظرف سفالی می اگر جانور مرده. کرد می
اس پيدا ای تم کسی يا حتی شيئی که با الشه مرده. آن ظرف را بشکنند

  .بايستی شسته يا نابود شود شد و می کرد نجس می می
ورای اين مقررات، داليل بهداشتی را مشاهده در توان  میبه آسانی 

کرد و بدون شک اطاعت از اين دستورات از بيماری يهوديان 
اما دليل عمده وضع اين قوانين اين بود که به قوم . نمود پيشگيری می

زش نظافت را بدانند و از هر چيز ناپاک اسرائيل بياموزند که ار
نصيحت پولس رسول به قرنتيان کاربردی معاصر از اين . بپرهيزند

 جدی که به زندگی مقدس دهد که بايد هر ايمانداِر اصل را نشان می
دوم قرنتيان ( پايبندش باشد رای آن اهميت قائل شود ودهد، ب میاهميت 

  ).١: ١٧ تا ١۶: ۴
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 موش  انواع وخوراکهای ممنوع، مارمولکموسی نيز به فهرست 
اين ). ٣٠-٢٩: ١١الويان (و ساير خزندگان را اضافه کرده است 

جانوران کوچک ممکن بود بميرند و طوری مخفی باشند که شخص از 
خبر بوده، با لمس آن آلوده شود، يا ممکن بود که  وجود جسد آنها بی

زنان . را نجس سازدای بيفتد و آن  جسد آنها در ظرف يا روی پارچه
کردند که مبادا چيزی در آنجا  داری نهايت دقت را می يهود در خانه

  .باشد که ساکنان خانه را نجس سازد
و بارها کلمه ) نجس( الويان، سی و دو بار کلمه ناپاک ١١  فصلدر 

دارد بايد  وقتی خدا چيزی را نجس اعالم می. مکروه به کار رفته است
وای بر آنانی : "گويد  می٢٠: ۵کتاب اشعيا .  کردبا کراهت به آن نگاه

نامند، که ظلمت را به جای  که بدی را نيکويی و نيکويی را بدی می
گذارند و تلخی را به جای شيرينی و  نور و نور را به جای ظلمت می

اولين قدم به سوی سرپيچی از حکم ". نهند شيرينی را به جای تلخی می
د و آن را به جای ننک" طبقه بندی"ه را از نو خدا غالبًا اين است که گنا

  .مکروه بودن، قابل قبول جلوه دهند
برای مثال در مورد درختی که در وسط باغ عدن بود خداوند به آدم 

ديد که "و زنش گفته بود که خوردن از ميوه آن ممنوع است اما حوا 
 و از آن ميوه برداشت) ۶: ٣پيدايش " (درخت برای خوراک نيکو است

خداوند به قوم اسرائيل گفته بود که تمام اموال شهر اريحا . و خورد
-١۶: ۶يوشع (حرام است و سربازان اسرائيلی نبايد آنها را لمس کنند 

خان اين دستور را عوض کرده، قدری از اموالش را ع، اما )١٩
. همين کار به قيمت جانش تمام شد). ٢۶-١۶: ٧يوشع (برداشت 

ها و گاو و گوسفند آنها را   بود که همه عماليقیسموئيل به شاؤل گقته
گوسفندان و گاوها را و بهترين " اجاج"هالک سازد، اما شاؤل پادشاه 

). ١۵: ١۵اول سموئيل (زنده نگه داشت تا آنها را تقديم خداوند نمايد 
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شاؤل آنچه را که خداوند مکروه اعالم کرده بود از نو طبقه بندی نمود 
به اين صورت مورد قبول خواهد بود، اما حماقتش کرد که  و گمان می

  .باعث شد که سلطنت را از دست بدهد
کنيم که اصول مطلق اخالقی را  امروزه ما در اجتماعی زندگی می

توان آن  نمايد که در واقع نمی اشاعه می را “آبکی” اخالقيات ،رد کرده
 گفته، هر مانند مردمی که کتاب داوران از آن سخن. را اخالقيات ناميد

اما ). ٢۵: ٢١داوران (دهد  آيد انجام می کسی آنچه به نظرش درست می
از نو طبقه بندی کردن گناه توسط اجتماع، هيچ چيز را عوض نکرده؛ 

داند و آن را   مکروه و مورد نفرت میو خداوند هنوز هم گناه را
  . نمايد مجازات می

م اجازه دارند به  بيمار خطا کند، مرداگر چنانچه پزشکی در معالجه
خاطر تشخيص و معالجه نادرست، او را تحت تعقيب قانونی قرار 

نويس   دانشگاه  و يک واعظ ليبرال يا روزنامهاما يک پروفسور. دهند
تواند گناه را توجيه کند و از فساد اخالق دفاع نمايد و  سرشناس می

. ندده اش او را مورد تشويق قرار می ت تشخيص ماهرانهبابمردم هم 
و ) ٩: ١٧ارميا (است ) ترفاسد (تر چرا؟ زيرا دل از همه چيز فريبنده

زيرا اعمالشان بد " دارند تاريکی را بيش از روشنايی دوست می"مردم 
  ).١٩: ٣يوحنا (است 
پيدا کردن خدا برای يک : "گفت می) مبشر معروف ("بيلی ساندی"
 علتش هم ،ی اوکار همانقدر دشوار است که پيدا کردن پليس برا جنايت

ارميای ". کند  کوششی برای پيدا کردن پليس نمیاين است که جنايتکار
و جراحات قوم ". "... دهند نبی و کاهن همه فريب می"گويد  نبی می

گويند سالمتی است، سالمتی است،  اند چونکه می مرا اندک شفايی داده
هند و د مردمی که تشخيص می). ١١: ٨ارميا " (با آنکه سالمتی نيست

دانند، مورد اذيت و آزار قرار گرفته، ولی   چاره بيماری را میيگانه
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کنند،  اثر تجويز می دهند و داروی بی مردمی که تشخيص کاذب می
کنند و کاهنان به  انبيا به دروغ نبوت می. "شوند مورد احترام واقع می

کنند و قوم من اين حالت را دوست  واسطه ايشان حکمرانی می
  ).٣١: ۵ارميا ... " (دارند می

  

  )۴٧-۴۴: ١١الويان ( تشخيص -٣
 خويشتن را پاک نگه داشته، خداوند برای اينکه بنی اسرائيل بتوانند

بايستی  بنابراين می. را خشنود سازند، الزم بود که بصيرت داشته باشند
پدران و مادران . کالم خدا را بدانند و آن را احترام و اطاعت کنند

 آنان را از ، خود شريعت را تعليم دادهفرزندانموظف بودند به 
  .)٩-١: ۶تثنيه (چيزهای ناپاک آگاه سازند 

بايستی قوم را تعليم دهند و احکام خداوند را به ياد ايشان  کاهنان می
 از اطاعت آن ،هنگامی که بنی اسرائيل کالم خدا را ناديده گرفته. آورند

پرست   اقوام بتسرپيچی کردند، دست به اعمال زشتی زدند که
شدند و همين امر باعث تنبيه و شکست قوم  همجوارشان مرتکب می

  .اسرائيل گرديد
يهوديان موظف بودند هر ساعت و هر روز به ياد آورند که به 

 از سوی ديگر تعلق داشتن به قوم .يهوه، خدای زنده اسرائيل تعلق دارند
 ۴۴: ١١ن  الويا.شد اسرائيل يک امتياز واال و مقدس محسوب می

من يهوه خدای قدوس شما هستم، پس خود را تقديس : "... دفرماي می
به زبان عهدجديد چنين ". نماييد و مقدس باشيد، زيرا من قدوس هستم 

ايد، رفتار  به شايستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده: "... شود می
ياز اطاعت از اراده خدا، بار نيست، بلکه امت). ١: ۴افسسيان " (کنيد
زيرا کدام قوم بزرگ است : "همچنانکه موسی به قوم تذکر داد! است

که خدا نزديک ايشان باشد چنانکه يهوه، خدای ما است، در هر وقت 
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ای  کنيم، و کدام طايفه بزرگ است که احکام عادله که نزد او دعا می
تثنيه " (گذارم دارند؟ مثل تمام اين شريعتی که من امروز پيش شما می

۴ :٨-٧.(  
 قديم پيمان در مورد يهوديان زمان ١٧: ۴اين نوشته رساله افسسيان 

شما ديگر رفتار : "... کرد نيز مانند مسيحيان عهدجديد صدق می
وسوسه اين ". نمايند منماييد، چنانکه امتها در بطالت ذهن خود رفتار می

پرستان همگام شوند، سپس از کارهای امتهای  بود که ابتدا با بت
شد که قوم اسرائيل آلوده  همين امر باعث می. اس تقليد نمايندخدانشن
ترس من اين است که امروز نيز کليسا از .  مورد تنبيه قرار گيرند،شده

کمپبل . ج. " و بيش از پيش شبيه دنيا شودندهمين طرز فکر پيروی ک
کليسا هرچه کمتر به دنيا شباهت داشته : "خوب گفته است" مورگان

  ".خواهد داد دنيا انجام برایرگتری باشد، خدمت بز
در محبت "بردند،  يهوديانی که بصيرت روحانی خود را به کار می

، و عشق آنان نسبت به خداوند، )٢: ۵افسسيان " (کردند رفتار می
يهوديان معتقد، هر . انگيخت ايشان را به اطاعت از قوانين او برمی

ای : "کردند  میروز صبح اين اعتراف ايمان رسمی يهود را تکرار
پس يهوه خدای خود را . اسرائيل بشنو، يهوه خدای ما، يهوه واحد است
هنوز هم اين بزرگترين ". به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما

  ).۴٠-٣۴: ٢٢متی (حکم خداوند است 
امروز نيز ايمانداران مانند بنی اسرائيل قديم، نه تنها بايد به طرز 

به دقت رفتار "بت رفتار نمايند، بلکه بايد شايسته دعوتشان در مح
و بفهمند که اراده خدا ... نمايند، نه چون جاهالن بلکه چون حکيمان

 ، مراقبما بايد در کمال هوشياری). ١٧ و ١۵: ۵افسسيان " (چيست
يهوديانی که آگاهی .  مبادا که خود را آلوده بسازيمباشيماطراف خود 

 را ناپاک اعالم يی چيزهاچهاک و داشتند خداوند چه چيزهايی را پ
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ر احتمال آوردند، کمت کرده است و دائمًا احتياط الزم را به عمل می
 و به اين وسيله خود را باشدرفت که دست به چيزی بزنند که ناپاک  می

: ۵افسسيان (کنيم  وقتی ما مانند فرزندان نور رفتار می. ناپاک سازند
کند، زيرا کالم خدا  برخورد نمی، پای ما در تاريکی به جسد مرده )٨

  ).١٠۵: ١١٩مزمور (کند  نوری است که راه ما را روشن می
خداوند به قوم خود يادآور شد که او آنان را از اسارت مصر آزاد 

بنابراين آنان به وی تعلق داشتند و ). ۴۵: ١١الويان (کرده است 
ما را مسيح به اين منظور . موظف بودند مطابق خواست او عمل کنند

نجات نداد تا آزاد باشيم و به ميل خود رفتار کنيم، او ما را نجات داد تا 
. آزاد شده، او را خدمت کنيم و اين آزادی بزرگترين آزاديها است

کرد   مکررًا از معجزه خروج استفاده می،به هنگام دادن شريعتخداوند 
: ٢۵ ،٣٣-٣١: ٢٢، ٣۶: ١٩الويان ( را به اطاعت بخواند خودتا قوم 
به زبان عهد جديد يهوديان به قيمتی . )۴۵، ١٣: ٢۶و  ۵۵، ۴٢، ٣٨

بايستی خداوندی را که آنان را رهايی  خريده شده بودند بنابراين می
  ).٢۵-١٨: ١، اول پطرس ٢٠: ۶اول قرنتيان (داده، جالل دهند 
بر طبق انسان بتواند های بلوغ معنوی اين است که  يکی از نشانه

 ميان ناپاک و پاک و درست و نادرست تفاوت قائل ،۴٧: ١١الويان 
يک پزشک متخصص با نگاه از طريق ميکروسکوپ فرق ميان . شوند

دان ماهر  يک موسيقی. دهد سلول سالم و سلول سرطانی را تشخيص می
تواند فرق ميان نت صحيح و نت تقريبًا صحيح را تشخيص دهد و  می

به همين . دهد  تشخيص میيک نويسنده ماهر نيز فرق بين کلمات را
 آنچه را که ناپاک باشد، ،ن بالغ دارای قوه تشخيص بودهاشکل ايماندار

که  در ضمن به ياد داشته باشيد. کنند شناسند و از آن دوری می می
  .ل راه بروند و خود را کثيف کنندکودکان ممکن است در ِگ
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مورد آنچه هوشع نبی در زمان خود به قوم اسرائيل گفت امروز در 
تو در .. .: "کند دانند صدق می بسياری از آنان که خود را مسيحی می

" اند قوم من از عدم معرفت هالک شده... وقت روز خواهی لغزيد
اما غذای قوی از : "گويد  می١۴: ۵رساله عبرانيان ). ۶، ۵: ۴هوشع (

اند تا  آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت، رياضت داده
در تفسير اول قرنتيان " ونس هاونر "".نيک و بد کنند) تشخيص(تمييز 

در کليساهای امروز هيچ چيز به اندازه : " چنين گفته است١۶-١٣: ٢
انسان نفسانی هيچگونه اطالعی از تشخيص . باشد تشخيص کمياب نمی

فقط انسان .  و انسان جسمانی فکرش در اين مورد تهی استندارد
  ".شد، و تعداد اين افراد بسيار کم استبا روحانی صاحب تشخيص می

  

  )٨-١: ١٢الويان ( طهارت -۴
خداوند از راه لطف خود مقرراتی را وضع کرد تا کسانی که نجس 

عادی، روش ناپاکی در مواقع به منظور رفع . شدند، طاهر شوند می
بايستی تن و لباس خود را شسته و تا  معمول اين بود که مردم می

 شيوه خاص ١٩  فصلکتاب اعداد . ردوگاه بمانندغروب در خارج از ا
آب طهارت را در بيرون از . دهد را شرح می" تهيه آب طهارت"

کردند و برای طهارت شرعی از آن استفاده  اردوگاه نگهداری می
، از قبيل زايمان ای از موارد نجس شدن اما در مورد پاره. نمودند می

الزم بود اقدامات ديگری و يا زخمها و امراض مسری، ) ١٢الويان (
  ).١۵-١٣های  فصلالويان (نيز به عمل آورند 

  

به هنگام تولد نوزاد، خون و ). ۵-١: ١٢الويان  (مادر و نوزاد
). ١۵  فصل، ٧ و ۵، ۴آيات (شد  ترشحات ديگر از بدن مادر جاری می

موضوع اين . شد دراثر خونريزی و ترشحات ديگر مادر نجس می
بوده، بلکه اجرای تشريفات مذهبی در مورد  قدوسيت شخصی ن فصل
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 او اجازه نداشت ،بدون اجرای اين تشريفات. باشد طهارت مادر می
  . گاه از سر بگيردوزندگی عادی خود را در منزل و ارد

 ای تفسير کرد ه الويان را به گون١٢  فصلبنابراين نبايد چيزی از 
در را ناپاک بوده و حاملگی، ما" کثيف"که گويا روابط زناشويی 

خدا انسان را مرد و زن . باشند سازد و يا اينکه نوزادان نجس می می
است " بسيار نيکو"و چون خدا فرمود اين خلقت ) ٢٧: ١پيدايش (آفريد 

، اين اعالميه خداوند شامل روابط جنسی بين زن و )٣١: ١پيدايش (
و کثير او به اجداد اوليه ما دستور داد که بارور . باشد شوهر نيز می

ها  علی رغم طرز فکر منفی که راجع به بچه). ٢٨: ١پيدايش (شوند 
 از جانب خدا  برکتیها دهد که بچه مقدس تعليم می رواج دارد، کتاب

). ١۴: ١٩، متی۶: ١٧، امثال۵-٣: ١٢٧، ٩: ١١٣مزمور (باشند  می
آمد، يهوديان هرگز به  ای پيش می هرگاه به دليلی حاملگی ناخواسته

  . افتادند  جنين نمیفکر سقط
از . احتماًال اين مقررات به خاطر مسائل بهداشتی وضع شده بود

آنجا که مادر پس از زاييدن نوزاد پسر به مدت چهل روز و پس از 
به حساب " ناپاک"زاييدن نوزاد دختر به مدت هشتاد روز تا حدی 

 داری را از سر بگيرد، آمد، بنابراين پيش از اينکه وظايف خانه می
اين امر موجب سالمت مادر و . يافت فرصت استراحت و بهبودی می

همچنين او از ابتال به بيماريهايی که توسط افرادی که . شد نوزاد می
ماند و نيز از انتشار هر گونه  قصد کمک به وی را داشتند، مصون می

  . آمد مین پيدا کرده بود، پيشگيری به عمل آلودگی که بر اثر زايما
سازد که چرا در مورد   اين موضوع را روشن نمیمقدس کتاب

زايمان يک نوزاد دختر دو برابر زايمان يک نوزاد پسر وقت 
ثابت نشده است که نوزادان دختر از نوزادان . اختصاص داده شده است

 و از اين جهت احتياج دارند که مدت بيشتری با مادر پسر ضعيفترند
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وری که برای حوا در نظر دختر به نوبه خود، روزی زير دا. باشند
دانيم   اما در حالی که می؛)١۶: ٣پيدايش (گرفت  گرفته شد قرار می

آيد که  مادر هيچگونه تسلطی بر امر زايمان نداشت اين سؤال پيش می
چرا خداوند مدت قرنطينه شدن مادر را در مورد نوزاد دختر دو برابر 

 اين برنامه را رسد که خداوند پسر مقرر فرمود؟ منطقی به نظر نمی
ترتيب داد تا شوهر را به دو برابر کردن مدت دوری از همسرش تنبيه 

شايد خدا اين مقررات را اصوًال به خاطر سالمت مادر و تقويت . کند
ساختار اجتماعی اسرائيل . روابط وی با دخترش مقرر فرموده بود

قطعًا طرفدار جنس مذکر بود و پسران بيش از دختران مورد قبول 
  .شدند اقع میو

  

در زمانهای قديم، ملتهای ديگر نيز ختنه ). ٣: ١٢الويان  (ختنه
ای از   اما خداوند اين رسم را به ابراهيم داد تا عالمت ويژه. کردند می

هر ). ١۴-١٠: ١٧پيدايش (ه او با قوم اسرائيل بست کپيمانی باشد 
 ،ری هشت روز پس از تولد، بعد از عمل ختنه و نامگذا،ای پسربچه

اين عمل همچنين نمايانگر آن عمل . آمد به حساب می" فرزند پيمان"
: ١٠تثنيه (خواهد بر قلب بشر انجام دهد  جراحی بود که خدا می

 جنبه روحانی اين مراسم را متأسفانه قوم يهود،). ۴:۴، ۶: ٣٠،١۶
ناديده گرفته و تنها جنبه جسمانی آن را دليل بر نجات و پذيرش از 

در ). ٢٩-٢۵: ٢، روميان ١٠-٧: ٣متی(پنداشتند طرف خداوند 
ای پيدا شده بود و الزم بود که قويًا  کليسای نخستين نيز چنين عقيده

  ).١٢-١: ۴ و روميان ١۵اعمال (مردود گردد 
. کی. آر"شمارند، اما  بعضی تعميد نوزادان را با ختنه برابر می

در کنار : "استمانه در اين مورد بيان داشته مطلبی را حکي" هريسون
نظرانه و به  هم قرار دادن اين دو آئين عملی است بسيار سطحی و تنگ

ايماندار حقيقی تجربه باطنی و ". باشد کننده و معتبر نمی هيچ وجه قانع
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که دل را " ختنه حقيقی"القدس را يافته است،  روحانی ختنه توسط روح
، ٣-١: ٣يپيان ، فيل١٢: ۶غالطيان (بخشد  کند و حياتی نو می عوض می
آلود را از خود  از آنجا که ايماندار طبيعت گناه). ١١-١٠: ٢کولسيان 

مجبور نيست و است، او قادر است با حياتی نو قدم بر دارد " کنده"
  .تسليم اميال جسم گردد

  

چهل روز پس از تولد نوزاد پسر و ). ٨-۴: ١٢الويان (قربانی 
 شده بود که مادر و پدر هشتاد روز پس از تولد نوزاد دختر، مقرر

اين قربانی . نوزاد به معبد بروند و برای طهارت مادر قربانی بگذرانند
عبارت بود از يک بره يکساله به عنوان قربانی سوختنی و يک کبوتر 

قربانی سوختنی نشانگر وقف مادر به . يا قمری به عنوان قربانی گناه
ناه به منظور رفع خداوند و بازگشت او به زندگی عادی و قربانی گ

کرد که بچه هرچند  اين عمل همچنين يادآوری می. آلودگی زايمان بود
 در گناه متولد شده و يک روز بايد ، بااينحالزيبا و مايه شادمانی باشد

  ).٣: ۵٨، ۵: ۵١مزمور (برای نجات خود به خدا ايمان بياورد 
اطف ی که استطاعت تقديم بره نداشتند چقدر يراقخداوند در حق ف

مريم و يوسف يه هنگام آوردن عيسی به معبد از اين ! فرموده بود
  ).٢۴-٢١: ٢لوقا (مقررات استفاده کردند 

، هر چند کوتاه است، محبت و رحمت خداوند را در  فصلتمام اين 
بنابراين باعث . دهد حق خانواده، به خصوص مادر و بچه نشان می

های کوچک نزد  يد که بچهبگذار: "... فرمايد تعجب نيست که عيسی می
" ، زيرا ملکوت خدا از آن اينها استمن آيند و ايشان را مانع نشويد

  ). ١۴: ١٠مرقس (



 



 

  ل پنجمفص

  پزشک بزرگ
  ١۵-١٣الويان 

 
آغاز : "نويسد نويس اسپانيايی چنين می داستان" س سروانِتود. ميگل"

د همه پزشکان در اين مور". سالمتی، تشخيص و شناخت بيماری است
توان نسخه معالجه بيماری را بدون  با نويسنده موافقند زيرا چگونه می
  تشخيص دقيق بيماری صادر کرد؟

های گوناگون جسمانی سر و   از کتاب الويان با ضعف فصلاين سه 
او در طی . باشد کار دارد، زيرا خداوند به فکر سالمت قوم خود می

و قول داده بود ) ۵: ٢٩يه تثن(سفرشان در بيابان از آنها مراقبت نموده 
که اگر اطاعتش کنند، آنان را از بيماريهايی که در مصر ديده بودند 

هر چند ). ١۵-١٢: ٧، تثنيه ٢۶: ١۵خروج (محفوظ نگه دارد 
باشد، اما خداوند قلبًا سالمت قوم خود  بزرگترين احتياج ما روحانی می

  .را نيز در نظر دارد
 الويان، ١۵ و ١۴های  فصل کلمه عبری که برص ترجمه شده در

، ۴٧: ١٣(باشد  شامل بيماريهای گوناگون پوستی و حتی کپک نيز می
ها ورای شرح عالئم بيماری و مراسم و  فصلاما در اين ). ٣٣: ١۴

مقدس، بيماری  در کتاب. تشريفات، مطالب ديگری نيز نهفته است
 و ٢: ٨، ارميا ۶-۵: ١، اشعيا ٣: ١۴٧مزمور (تصويری از گناه است 

ها پی به ماهيت  فصلبنابراين با مطالعه اين ). ١٧: ٢، مرقس ١٢: ٣٠
خواهد ما چگونه با آن  شويم که خداوند می بريم و نيز متوجه می گناه می

ما بايد از موسی گذشته به عيسی مسيح، آن پزشک . برخورد نماييم
اين ). ۵: ۵٣اشعيا (بزرگی که زخمی شد تا ما شفا بيابيم، چشم بدوزيم 
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دارد که ارتباط حياتی با زندگی پاک   سه موضوع را بيان می فصلسه 
  ).١۵  فصل(و تقدس ) ١۴  فصل(، نجات )١٣الويان (گناه : دارد
  

  )٢٣-١: ١۴، ۴۶-١: ١٣الويان ( گناه -١
از آنجا که سرايت بيماری از لحاظ شرعی اشخاص را نجس 

ن خود مقرر فرمود تا گردانيد، خداوند کاهنان را به عنوان نمايندگا می
. بودن او نظر بدهند" نجس"شخص مبتال را آزمايش نمايند و در مورد 

بايستی از بقيه ساکنان اردوگاه جدا  در اين صورت چنين شخصی می
شخص مورد نظر ممکن بود تا دو هفته از ديگران جدا شود تا . شد می

. ر شده استش رو به بهبودی رفته يا اينکه بدتا معلوم گردد که بيماری
، آماس، سفيدی و )٨-١: ١٣(عالئم بيماری ممکن بود آماس و جوش 

-٢۴آيات (، سوختگی )٢٣-١: ٨آيات (، دمل )١٧-٩: ١٣(زخم باز 
هر آنچه که . باشد) ۴۴-٢٩آيات (و زخمهای گوناگون پوستی ) ٢٨

ظاهرًا به جذام شباهت داشت، جذام نبود و اگر چنانچه کسی را که 
  . شد میکردند، در حق او ظلم  اشت از اجتماع جدا میواقعًا جذام ند

آيات (بلکه لباس ) ۴۶-١آيات (بايد توجه داشت که نه تنها اشخاص 
 ندر اي). ۵٧-٣٣: ١۴(کردند  ها را نيز معاينه می و حتی خانه) ۵٩-۴٧

دادند  گشت که هرگاه اجازه می مورد کاهن به دنبال کپک يا قارچی می
زمانی که بنی اسرائيل وارد . کرد دی وارد میکه منتشر شود، صدمه ج

) شدند که به صورت آفت ظاهر می(شدند، اين قارچها  سرزمين خود می
 ؛٢٢: ٢٨تثنيه (توانستند حتی محصوالتشان را نيز از بين ببرند  می

  ).٩: ۴عاموس 
باشد، با مطالعه  مقدس، بيماری نمادی از گناه می از آنجا که در کتاب

  .  آموختمگناه خواهي" عالئم" درباره مهمیهای اين آيات، درس
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). ٣۴ و ٣٢-٣٠، ٢۵ ،۴-٣: ١٣ ("تر از پوست است عميق"گناه، 
هيچ چيز مانند دل انسان فريبکار و شرور نيست، : "گويد ارميا می

 کلمه شرور در زبان .)تفسيری" (گذرد آگاه باشد کيست که از آنچه می
. است" عالج ناپذير" ديگرش است و ترجمه" مريض"اصلی به معنای 

گناه يک مشکل سطحی نيست که با داروهای سطحی معالجه شود، 
م معمولی دست و صورت توان سرطان را با کِر همانگونه که نمی

کرده انسان صادر  گناه از درون و از طبيعت سقوط. معالجه کرد
: ٧روميان . اگر دل عوض نشود، مشکل گناه حل نخواهد شد. شود می
دانم که در من يعنی در طبيعت نفسانی من جايی  می: "گويد ی م١٨

کسانی که دم ).  برای عصر جديدترجمه مژده..." (برای نيکويی نيست
  !خبرند مقدس و از دلهای خود بی زنند از کتاب می" نيکی ذاتی بشر"از 

ی ضشد، قا  در انگلستان اگر کسی محکوم به دزدی می١٨در قرن 
اگر بار دوم .  که دست راست دزد را قطع کنندتوانست دستور دهد می

به . توانستند دست چپش را هم ببرند شد مقامات می مرتکب دزدی می
بر را خواندم که هر دو دستش را قطع  آورم که داستان يک جيب ياد می

ت پيدا کرده بود، با دندان اربری مه کرده بودند اما چون در حرفه جيب
حتی اگر مقامات همه دندانهای او را هم . بری کند توانست جيب هم می
. تر است شد، زيرا گناه از پوست عميق کشيدند، مشکل حل نمی می

عفتی، دزدی،  زيرا از دل است افکار پليد، قتل، زنا، بی: "عيسی فرمود
اينها است که شخص را . گيرد شهادت دروغ و تهمت سرچشمه می

  ).٢٠-١٩: ١۵متی  ("سازد، نه غذا خوردن با دستهای نشسته نجس می
در زمان ارميای نبی، انبيای دروغين مانند پزشکانی بودند که به 

. رساندند  نمیاوگفتند و خبر بد را به اطالع  مريض خود دروغ می
پوشانند گويی چيز چندان مهمی نيست و  آنها زخمهای قوم مرا می"

). ١۴: ۶ارميا " (در حاليکه آرامش وجود ندارد! گويند آرامش است می



  مقدس باشيد٧٢

 72

اگر يک پزشک اين کار را بکند، از طرف جامعه پزشکان تنبيه خواهد 
شد ولی همين عمل از سوی مشاوران دنيوی، استادان و واعظين 

مردم . شود نويسان کامًال پذيرفته می ليبرال و سياستمداران و روزنامه
کنند که انسانها   گمان می،بشر معتقد بوده" افسانه ترقی"هنوز هم به 

  .سازند  و خويشتن و دنيا را روز به روز بهتر میخوبند
  

، ٣۶-٣٢، ٢٨-٢٧، ٢٣-٢٢، ٨-۵: ١٣الويان  ( استگناه مسری
جذام واقعی آن است که به پوست و به ). ٣٩: ١۴ ؛۵٧، ۵۵، ۵٣، ۵١

شود برآمدگی و  رساند، و در حالی که پخش می سر اعصاب آسيب می
 بدن ی اعضا،قبض شدهآنگاه بافتها من. آورد زخمهايی به وجود می

آنچه ابتدا به صورت يک زخم دردناک آغاز شده بود، . شوند ناقص می
ای از عفونت و زشتی تبديل   تمام بدن را به توده،تدريجًا منتشر گشته

پس شهوت آبستن ! "اين بيماری چقدر به گناه شباهت دارد. نمايد می
" کند توليد میزايد و گناه به انجام رسيده موت را  شده، گناه را می

  ).١۵: ١يعقوب (
گناه . قائن، پسر آنها دروغگو قاتل بود. جداد نخستين ما دزد بودندا

 تمام نسل بشری را به فساد و شد و، منتشر آغاز کوچکشاز همان 
زمانی که خداوند طوفان را فرستاد، زمين از شرارت و . بردگی کشاند

 و تا کنون )١٣-١١، ۵: ۶پيدايش  ( بودبدی، خشونت و فساد پر شده
پيشرفتهای علمی زندگی را بهتر . اوضاع به هيچ وجه بهتر نشده است
تمامی سر بيمار است و تمامی . "ساخته اما از فساد دنيا نکاسته است

از کف پا تا به سر در آن تندرستی نيست بلکه جراحت و . دل مريض
  ).۶ و ۵: ١اشعيا ..." (کوفتگی و زخم متعفن

 در ،St. George’s Free Church در کليسای "الکساندر وايت"
و اسکاتلند در حدود پنجاه سال کالم خدا را موعظه کرد و رشهر ادينب

 آنها ،که گناهان قلب بشر را بر مال کردهشهرت يافت به عنوان کسی 
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مردم اين شيوه موعظه را . دهد  بين کالم خدا قرار می را زير ذره
ی الکساندر وايت معاونی داشت به زمان. ناميدند می" موعظه جراحی"

کرد و پيامهايش بيشتر  که در جلسه عصر موعظه می" کـَهيو بل"نام 
گفتند که آقای وايت يکشنبه ما را  جمعيت می. بينانه بود ليبرال و خوش

  !کند کند و آقای بلک عصر يکشنبه ما را سفيد می سياه می
الت در همه کليسا با ديد سطحی به گناه بنگرد، اين حهر گاه 

 اساسًا خوبند و اگر انسانها. گذارد اعتقادات و فعاليتهای کليسا تأثير می
 پس چه لزومی ،باشند و تحت غضب الهی قرار ندارند گناهکار نمی

فرستيم؟ به ب را به خارج دارد انجيل را موعظه کنيم؟ چرا مبشرين
 پس عالوه، اصًال چرا عيسی باالی صليب جان داد؟ اگر مردم خوبند،

آنان به مشاوره و تسلی احتياج دارند، نه به محکوميت، و ما بايد آنان 
  .را تشويق کنيم، ولی انجيل را موعظه نکنيم

  

در ). ۴۶-۴۴: ١٣الويان  (سازد گناه انسان را آلوده و نجس می
يا ناپاک پنجاه و چهار " نجس" کلمه ١۵ تا ١٣کتاب الويان از فصل 
کند  لمه آنگونه آلودگی تشريفاتی را بيان میاين ک. بار به کار رفته است

که شخص را برای زندگی اجتماعی يا شرکت کردن در پرستش در 
مردی "اشعيای نبی اعتراف کرد که . گرداند خانه خدا نامناسب می

جميع ما مثل "... ، سپس اضافه کرد )۵: ۶اشعيا (باشد  می" ناپاک لب
کهنه ( مانند لته ملوث ايم و همه اعمال عادالنه ما شخص نجس شده

  ).۶: ۶۴اشعيا ..." (باشد می) کثيف
سازد، فقط خون  گناه با هر چيزی که تماس بگيرد آن را آلوده می

، اول ١١-٩: ۶اول قرنتيان (تواند آن آلودگی را بشويد   مسيح میعيسی
  ).۵: ١، مکاشفه ٧: ١يوحنا 

به خوانيد،  که دعای اعتراف داود است میرا  ۵١وقتی مزمور 
شويد که چگونه گناه وی تمام وجودش را آلوده کرده  ناچار متوجه می
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، )٨آيه (، استخوانها )٨آيه (، گوش )۶آيه (، فکر )٣آيه ( چشم :بود
" اوريا"دستهايش به خون ). ١۵-١٣آيات (و دهان او را ) ١٠آيه (قلب 

از توانست بکند اين بود که  ، و تنها کاری که می)١۴آيه (آلوده شده بود 
  ).٧ و ٢آيات " (مرا شستشو ده"درگاه خدا رحمت بطلبد و فرياد کند 

  

اين کالم چقدر ). ۴۶: ١٣الويان  (کند گناه انسان را منزوی می
البته نجس خواهد بود  و تنها بماند و : "... گويد جدی است که می
بايستی لباس خود را دريده  جذامی می". رگاه باشدکمسکن او بيرون لش

شد  کسی به او نزديک می انی خود را بپوشاند و هر بار کهو لب فوق
و تا زمان مرگ يا شفا يافتنش در بيرون از " نجس، نجس"فرياد بزند 

 شخص جذامی را در ۵: ٨٨هيمان در مزمور . بردباردوگاه به سر 
پادشاه را )" عزيا(عزريا "خداوند . خواند شده می" منفرد"ميان مردگان 

که از " خانه منفرد"ای مجزا يعنی   و او در خانهبه جذام مبتال ساخت
به ). ۵: ١۵دوم پادشاهان (برد  همه انسانها جدا شده بود به سر می

  .عبارت ديگر او در ميان مردگان منفرد بود
ايد که  احتماًال اشخاصی را مالقات کردهاگر بشارت داده باشيد، 

آنان با . ندارندهيچگونه درکی از بدبختی گناه و وحشتناک بودن جهنم 
آيد به جهنم بروم، عده زيادی  بدم نمی ":گويند حالتی نسبتًا گستاخانه می
 آنها غاقل از آنند که در جهنم همنشينی ".دور و برم خواهند بود

. نخواهند داشت زيرا جهنم مکان جدايی و انزوای جاودانی است
 اردوگاه گناهکاران گمگشته به سان جذاميانی خواهند بود که در بيرون

 آنها در تنهايی مطلق به سر خواهند برد و برای ؛بردند به سر می
  .هميشه تنها خواهند بود

  

رخت ). ۵٧ و ۵۵، ۵٢: ١٣الويان  (خورد گناه فقط به درد آتش می
آنها اجازه نداشتند آن را پاک . سوزاندند بايست با آتش می آلوده را می
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وقتی عيسی از جهنم سخن . ددستور اين بود که آن را نابود کنن. کنند
را بکار برد که به مکان ريختن زباله در خارج از " ناـِهِگ"گفت، کلمه 

جايی که کرم ايشان نميرد و آتش خاموش "اورشليم اشاره داشت، 
دان جاودانی  جهنم زباله). ٢۴: ۶۶، اشعيا ۴۴: ٩مرقس " (نشود

) ۴١: ٢۵متی (خداست که برای شيطان و فرشتگانش فراهم شده است 
 مسيح از شيطان پيروی عيسیو نيز برای کسانی که با رد کردن 

 که شيطان و ، جايی)١۵-١۴ و ١٠: ٢١، ٢٠: ١٩مکاشفه (کنند  می
همکارانش به همراهی مردمانی که نامهايشان در دفتر حيات يافت 

 مسيح ايمان عيسینشود برای هميشه عذاب خواهند کشيد، زيرا آنان به 
  . اند متولد نشده نواده الهی از نونياورده و در خا

يهوديان . عواقب جذام موقت است اما عواقب گناه جاودانی است
 همانا  کهای هست شناختند، اما برای گناه چاره درمانی برای جذام نمی

ايد؟ اگر  آيا شما به او ايمان آورده. دهنده عالم باشد  مسيح، نجاتعيسی
دهيد که الزم نيست جذامی باقی  ده می آيا به ديگران مژ،ايد ايمان آورده

  دان آتشين جهنم به سر برند؟ بمانند و برای هميشه در زباله
  

  )٢٣-١: ١۴الويان ( نجات -٢
 ،کند  کتاب الويان که بر ناپاکی و انزوا تأکيد می١٣خواندن فصل 

 بر  اشعه اميد١۴، اما از مطالعه فصل سازد میشخص را دچار يأس 
دهد که برای   مژده می١۴فصل . که به آن نيازمنديم تابد، اميدی ما می

پيش از ! جذامی اميد پاک شدن و بازگشت به زندگی سالم وجود دارد
  .آنکه قدر مژده نجات را بدانيم، الزم است خبر بد داوری را بشنويم

بنابراين اگر شخص مبتال به . شناختند يهوديان درمان جذام را نمی
در انجيل .  در اثر عنايت و لطف خداوند بوديافت، اين بيماری بهبود می

در زمان اليشع نبی، جذاميان : "...  خداوند فرمودعيسی ٢٧: ۴لوقا 
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بسياری در اسرائيل بودند ولی هيچکدام از آنان جز نعمان سريانی شفا 
نجات از آن خداوند : "گويد  می٩: ٢يونس نبی در فصل ". نيافت
وند نجات نيافته باشيم، هرگز هرگاه از راه فيض و لطف خدا". است

  .  زيرا هيچکس لياقت نجات يافتن را نداردايم، نجات نيافته
قدمهايی که برای پاک شدن يک جذامی و بازگشت او به زندگی و 

 مسيح برای عيسیشد، نمايانگر کاری است که  خانه برداشته می
  .گناهکاران انجام داده است

  

از آنجا که ). ٣-١: ١۴ الويان (رود کاهن نزد شخص جذامی می
بايستی کاهن بيرون   وارد اردوگاه شود، می نجس اجازه نداشتجذامِی

زيرا پسر انسان . "کرد  و به او رسيدگی میرفت میاز اردوگاه نزد او 
زمانی که ). ١٠: ١٩لوقا " (آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد

اهکاران و دوست گن"کرد او را  عيسی روی اين زمين خدمت می
او خود را به پزشکی تشبيه نمود ). ٣۴: ٧لوقا (خواندند  می" باجگيران

 عيسی که ).١٣-١٠: ٩متی (کند   نيازمند کمک میکه به بيماراِن
کند و مطمئن  پزشک بزرگ خداست در منزل از بيماران عيادت می

در مورد يهوديان . شود که شخص جذامی بهبودی يافته است می
رفت تا تحقيق کند و اطمينان حاصل نمايد که  يرون میجذامی، کاهن ب

آيد تا ما را از مرض گناه  اما عيسی نزد ما می. شخْص شفا يافته است
  . شفا بخشد

: ١۴الويان (د رک  دو پرنده تقديم می،شخصی که به جذام مبتال بود
 غيرعادی نمايانگر کاری است که مسيح برای نجات اين رسِم). ٧-۴

همانگونه که پرندگان با ظروف گلی سر و . انجام داددنيای گمشده 
کاری ندارند و جای آنان در آسمان است، عيسی نيز از آسمان نزول 

مسيح خود را ). ۴٢ و ٣٨: ۶، ٣١ و ١٣: ٣يوحنا (کرده، انسان شد 
آب روان که . در يک ظرف گلی قرار داد تا به خاطر گناهان ما بميرد
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-٣٧: ٧يوحنا (القدس است  نمايانگر روحکشتند  پرنده را باالی آن می
به خدا تقديم نمود " روح ابدی"، زيرا عيسی خويشتن را توسط )٣٩

ای را که آغشته به خون شده بود   وقتی پرنده زنده).١۴: ٩عبرانيان (
کردند، اين امر به قيام خداوند ما اشاره داشت، زيرا قيام مسيح  رها می

: ١۵اول قرنتيان  (باشد پيام انجيل میاز مردگان مانند مرگش قسمتی از 
دهنده زنده قادراست گناهکاران مرده را نجات  فقط يک نجات). ۴-١

  .دهد
 در ظرف سفالی و بر روی پرنده ،ای که قربانی شده بود خون پرنده

  به بدن شخص جذامِیبايستی از آن خون زنده قرار داشت، اما می
، مزمور ٢٢: ١٢خروج ( زوفا با بکار بردن. ماليدند میشفايافته نيز 

بدون . "پاشيد ، کاهن هفت بار خون را بر شخص جذامی می)٧: ۵١
شخص از کجا ). ٢٢: ٩عبرانيان " (ريختن خون آمرزش نيست

امروزه ما ! گفت دانست که پاک شده است؟ اين را کاهن به وی می می
المش دانيم که خدا ما را نجات داده است؟ او در ک ايمانداران چگونه می

بدون توجه به احساس شخص جذامی و به ظاهر ! گويد به ما چنين می
   .شد گونه قضيه تمام می گفت که او پاک شده است، و بدين او، خدا می

  

روز او در آن ). ٩-٨: ١۴الويان  (کند آن شخص خود را تميز می
بايست شستشو کرده، رخت خود را بشويد و تمام  شد، می که پاک می

دادند که وارد اردوگاه  آنگاه به او اجازه می.  را بتراشدموی بدن خود
بايست يک  او می. شود، ولی هنوز اجازه نداشت وارد خيمه خود شود

  .بردبهفته ديگر در خارج از خيمه خود به سر 
اگر کاهن آن شخص را پاک و طاهر اعالم نموده است، چه لزومی 

الزم بود حقيقتی را که ه جذامی شفايافتدارد که او خود را بشويد؟ زيرا 
 موقعيت وی ابالغ فرموده بود، شخصًا در زندگی در موردخداوند 

حق  شد و از نظر تشريفات پاک محسوب می  شخصنآ. ِاعمال کند
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داشت در اردوگاه زندگی کند، اما احتياج داشت تا شخصًا و عمًال نيز 
شتن را خوي. "پاک شود تا شايستگی زندگی کردن در اردوگاه را بيابد

خويشتن را از هر نجاست ). "... ١۶: ١اشعيا " (شسته، طاهر نماييد
" جسم و روح طاهر بسازيم و قدوسيت را در خداترسی به کمال رسانيم

-١: ٣شايد هنگامی که پولس رسول در کولسيان ). ١: ٧دوم قرنتيان (
 الويان ، زندگی تازه در مسيح را با عوض کردن رخت تشبيه نمود١۴

  . را در نظر داشت١۴فصل 
  

اين کار ). ٩: ١۴الويان  (کند اين شخص بار ديگر خود را تمييز می
او موظف بود که شستشو . داد را يک هفته بعد از بار اول انجام می

با دو بار . کرده، مويهای بدن خود را بتراشد و رخت تميز بر تن کند
 اين شد و  کوچک مییتراشيدن موی بدن، پوست وی مانند پوست طفل

تراشيدن مو و شستشو، ميکربهای جذام . حالت به تولد تازه اشاره داشت
 اين کار به زندگی ؛ خداوند انجام داده بودکشت؛ اين کار را را نمی
  .ای که جذامی سابق يافته بود اشاره داشت تازه
  

). ٣٢-١٠: ١۴الويان  (نمود های مقرر شده را تقديم می او قربانی
 عدد هشت نمايانگر ؛گذرد زديد اول کاهن میهشت روز از بااکنون 

شده بايد يک بره نرينه به عنوان   پاکجذامِی. باشد آغازی نوين می
و يک بره نرينه ديگر به عنوان قربانی سوختنی ) تقصير(قربانی جرم 

و يک بره ماده به عنوان قربانی گناه به همراه آرد مرغوب و روغن به 
  . درگاه خيمه عبادت بياورد

ها کاهن آن شخص را پاک و طاهر اعالم   تقديم اين قربانیبا
 مسيح و عيسیها به شخص  ، زيرا اين قربانی)٧: ١۴الويان (نمود  می

دارد که مسيح برای گناه  بيان میقربانی گناه . به کار وی اشاره دارد
شخص کفاره را تهيه نموده و قربانی جرم نمايانگر اين حقيقت است که 
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که ما به خدا بدهکار بوديم بازپرداخت نموده، زيرا ما مسيح قرضی را 
توانستيم خدا را خدمت  مانند آن جذامی، تا زمانی که ناپاک بوديم نمی

با تقديم قربانی سوختنی، آن مرد خود را کامًال وقف خدا . نماييم
نگر کماالت مسيح بود که به جای ا هديه آردی وی نماي؛ساخت می

  .شد نده پذيرفته میکن  عبادتکمبودهای شخِص
 نکته زيبا در مورد اين مراسم آن است که کاهن با شخص جذامِی

کاهن خون قربانی ! کرد طاهرشده همانند کاهن همکار خود رفتار می
را بر گوش راست، شست دست راست و شست پای راست آن شخص 

پاشيد، سپس روغن را بر  او هفت بار بر آن شخص روغن می. ماليد می
سپس . ماليد بر گوش، شست دست و پای وی قرار داشت میخونی که 

  . ريخت از آن روغن بر سر وی می
اين مراسم به مراسمی شباهت دارد که موسی به هنگام دستگذاری 

خداوند چقدر لطف نشان ). ٨الويان با ب (هارون و پسرانش اجرا کرد 
رفتار  اکنون مانند کاهن ،داد از اينکه شخصی که قبًال جذامی بود می
دارد که  در اين قسمت از کالم خدا، شش بار خداوند اعالم می! کند می

، يعنی )٣١-٢٩، ٢١-١٨: ١۴(کند  کاهن برای آن شخص کفاره می
  . گناهانش آمرزيده شده است

از آنجا که شخص جذامی از جامعه طرد شده و قادر به کار کردن و 
حيوان را برای بدست آوردن پول نبود، شايد استطاعت نداشت هر سه 

شخص فقير برای بنابراين خداوند اجازه داده بود که . قربانی تهيه کند
: ١۴الويان (قربانی گناه و قربانی سوختنی، از پرندگان استفاده کند 

به عالوه، خداوند به همراه قربانی جرم، هيچگونه ). ٣١-٣٠، ٢٣-٢١
 را تا حد  کار آمرزش و بازگشت گناهکاراندخداون. طلبيد جبران نمی

کنند که گويی  ای رفتار می اما گناهکاران به گونه. سازد امکان ساده می
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قدری دشوار است که امکان ندارد به دعوت خدا پاسخ  عمل نجات به
  . مثبت دهند

  

  )٣٣-١: ١۵الويان ( تقدس -٣
باشد که بيست و چهار بار  می" جريان " فصلکلمه کليدی در اين 

 به انواع جريانهای مايعات، مانند آب در اين کلمه. تکرار شده است
ترشحات بدن . طبيعت و ترشح مايع از بدن انسان اطالق شده است

، ولی در هر )٢۴-١٩، ١۵-١آيات (انسان ممکن است طبيعی باشد 
 و بايد مطابق شريعت با آن رفتار گرديد  میصورت نجس محسوب

 خداوند به ؛ود بهداشت شخصی مد نظر ب،يقينًا در اين مقررات. شد می
هدف اصلی از اين مقررات اين است که . باشد فکر سالمت زنان می

هر کسی جذامی نيست، اما همه انسانها گاه . تقدس شخصی رعايت شود
سازد و ممکن است ديگران را  دارند که ايشان را نجس می" ترشحاتی"

  .هم آلوده کند
  

مکن بود اين ترشحات م). ۵١-١آيات  (ترشحات غير طبيعی مردان
 اسهال باشد تا ترشحاتی که در اثر امراض مقاربتی مانند در اثر

کرد يا آب  هر چيزی که شخص مبتال لمس می. شود سوزاک توليد می
در حقيقت کسانی که در . شد انداخت، نجس محسوب می دهان بر آن می

بايستی بدن و لباس خود  شدند، می شخصی نجس می اثر تماس با چنين
ظروف سفالی را که شخص . ماندند  و تا غروب نجس میشستند را می

شکستند و ظروف چوبی را با آب  بايستی می کرد، می مبتال لمس می
  . شد امکان سرايت بيماری بسيار جدی گرفته می. شستند می

شخص مبتال به جريان ممکن بود از راه لطف خداوند بهبودی 
بايستی  هرشده می طا، در اين صورت او نيز مانند جذامِیحاصل کند

روز هشتم او . شست کرد و تن و رخت خود را می يک هفته صبر می
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کرد، اما چون ترشحات  يک قربانی گناه و قربانی سوختنی تقديم می
های  بدنی به اندازه جذام خطرناک نبود، او مجبور نبود قربانی

پس از آن اجازه داشت در پرستش خداوند . قيمت تقديم نمايد گران
  . گردداز  به زندگی عادی در اردوگاه قوم ب،مودهشرکت ن

کليساهای "و حتی " اشخاص مسموم"در سالهای اخير ما درباره 
کتابی تحت " تنـْلـِجک ف"و " نرب تهراستيفن آ. "شنويم زياد می" مسموم

ی منحرف از حقيقت و اند که کليساها نوشته" ايمان مسموم"عنوان 
کنند،  يان مردم زود باور منتشر میی را که آنان در ماعتقادات مذهب
انجيل . مقدس نمونه روشنی دارد در اين مورد کتاب. نمايند شناسايی می

 که خود را کند اشاره می اشخاصی چون فريسيان به ٢٨-٢۵: ٢٣متی 
کردند، اما در حقيقت آلودگی را در ميان پيروان خود  مقدس قلمداد می

اين افراد به ما هشدار داده  مسيح در مورد عيسی. ساختند منتشر می
پولس نيز در مورد اشخاصی که در زمان وی اعتقادات مذهبی . است

معنی که تنها  از مباحثات زشت و بی" :نويسد مسمومی داشتند چنين می
حرف ايشان مثل . کشاند دوری کن دينی روز افزون می مردم را به بی

-١۶: ٢تائوس دوم تيمو" (کند بيماری خوره به تمام بدن سرايت می
١٧.(  

  

اين قسمت از کالم خدا به ). ١٨-١۶آيات  (ترشحات طبيعی مردان
گويد که روابط جنسی بين زن و شوهر ايشان را آلوده يا  هيچ وجه نمی

شود که خدا   در مراسم ازدواج گفته میبه همين دليل،. سازد ناپاک می
در . تمنظور برکت و خيريت انسانها مقرر فرموده اس ازدواج را به

پيمان مقدس ازدواج، شوهر زن خود و زن  شوهر خود را چهارچوب 
زناشويی بايد در : "يدفرما  می۴: ١٣رساله عبرانيان . سازد نجس نمی

نظر همه محترم باشد و بستر آن پاک نگه داشته شود، زيرا خداوند 
  ".اشخاص زناکار و فاسد را مجازات خواهد کرد
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. گويد نه ناپاکی اخالقی فاتی سخن میدر اينجا موسی از ناپاکی تشري
 و اين استاز آنجا که روابط جنسی همراه با ترشحات جسمانی 

سازد، زن و شوهر  ناپاک می) از نظر شرعی(ترشحات شخص را از 
از نظر تشريفات مذهبی طاهر ، بايستی خويشتن را شسته می
 در آموزد که حتی شايد در اينجا خداوند به ما چنين می. ساختند می

آلود ما دست  تجربه زيبای عشق زناشويی نيز ممکن است طبيعت گناه
زن و شوهر يهودی موظف بودند که . به کار شده، آن را نجس سازد

 خدا را نيز در نظر داشته باشند تا رابطه آنان ،عالوه بر اميال خود
 قربانی الزم نبود و تنها ،شوهر برای طهارت زن و. تقديس شود

بنابراين گناهی در کار نبود که محتاج . کرد کفايت میشستشوی با آب 
  .کفاره باشد

  

بار ديگر در اينجا مقصود ). ٢۴-١٩آيات  (ترشحات طبيعی زن
اش محکوم يا تنبيه  خاطر عادت ماهانه خداوند اين نبود که زن را به

.  شودصاحب فرزندنمايد، زيرا خداوند او را چنين آفريده بود تا بتواند 
ساخت در  دهد که ترشح زن او را نجس می ت فقط نشان میاين مقررا

راحيل از اين موضوع . نتيجه ممکن بود ديگران را نيز نجس سازد
برای گول زدن پدرش در مورد بتهای خانگی سوء استفاده کرد 

  ).٣۵-٢۶: ٣١پيدايش (
زن در مدت زمان عادت ماهانه و تا يک هفته بعد از آن ناپاک 

يستی مراقب محل نشستن و خوابيدن و تماسهای با شد و می حساب می
اما اين محدوديت به يک معنا موجب برکت او نيز بود . بود خود می

ساخت که وی به استراحت و آرامی مورد  زيرا اين امکان را فراهم می
، اين تمايالتی قوی داشتاگر شوهر او از لحاظ جنسی . نياز بپردازد

ر زمانی که برای زن روابط جنسی شد که وی نتواند د قانون موجب می
  .خوشايند نبود، از وی سوء استفاده کند
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 زن تحميل رهر زمان که شوهر در اين مورد خواسته خود را ب
آن مرد و روابط زناشويی وی به مدت يک کرد، در آن صورت  می

شد و اين امر موجب جدايی او از همه اعضای  هفته ناپاک محسوب می
بنابراين ارزش اين همه گرفتاری را ! شد م میخانواده و اردوگاه قو

  ! نداشت
را به منظور لذت ) بين زن و شوهر(يقينًا خداوند روابط جنسی 

اما لذتی که تحت نظم . بردن و همچنين توليد مثل مقرر فرموده است
اشخاصی که ازدواج . شود نباشد بزودی مبدل به اسارت و شکنجه می

 ،ط باشند که مبادا مرتکب زناکاری شدهاند بايد بر نفس خود مسل نکرده
، اما کسانی )۴: ١٣عبرانيان (مجازات الهی را بر خود وارد سازند 

 بايد بر نفس خود مسلط باشند که مبادا بر حق ،اند که ازدواج کردهنيز 
از اين رابطه بسيار نزديک دور نگه خداوند را يکديگر تجاوز نموده، 

، عاقل کسی است که ا خداوند آفريدهاز آنجا که روابط جنسی ر. دارند
  .در اين مورد از قوانين آفريدگار متابعت نمايد

  

اگر مدت خونريزی زن ). ٣٣-٢۵آيات  (ترشحات غير طبيعی زن
آور و از نظر مذهبی  شد از نظر جسمانی برای وی رنج طوالنی می

زن . شد مصيبت بار بود، زيرا وی برای هميشه نجس محسوب می
د عيسی آمد تا از او شفا بگيرد، مدت دوازده سال مبتال ناشناس که نز

صريحًا ). ۴٨-۴٣: ٨ و لوقا ٣۴-٢۵: ۵مرقس (به خونريزی بود 
 لمس کرد، دانسته  او راتوان گفت که هر کس که وی در آن ازدحام می

پس اين چه لطف بزرگی بود که . شد يا نادانسته، آلوده محسوب می
 او را شفا داد و به زندگی  و فرمودخداوند ما در حق اين زن ابراز

مراسم و تشريفات طهارت اين زن ما را به ياد . گردانيد ش بازا عادی
: ١٢الويان (اندازد  شد، می دار می تشريفات طهارت زنی که تازه بچه

۶-٧.(  
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 ای از نظريات فقط مجموعهمقررات مربوط به تقدس شخصی 
سی بود که از جانب خدا  اينها احکام مقد.مذهبی رهبران مذهبی نبود

 و تخلف از آنها عواقب وخيمی را به دنبال داشت  بودمقرر شده
هرگاه شخصی که آلوده بود به خيمه عبادت ). ٣٣-٣١: ١۵الويان (

ساخت و الزم بود مجازات شود  رفت، او خيمه عبادت را نجس می می
ويان خداوند به بنی اسرائيل هشدار داده بود که تخلف از ال). ٣١آيه (

" از ميان قوم خود منقطع شوند"شد که زوج متخلف   باعث می٢۴: ١۵
اختالف " منقطع شدن"مفسرين در مورد معنای ). ١٨: ٢٠الويان (

 به ١١: ٩در کتاب پيدايش (اند  بعضی آن را مرگ دانسته. نظر دارند
ای نيز آن را طرد شدن از جامعه قوم  عده). اين معنی به کار رفته است

  .در هر صورت مجازات اين کار جدی بود. ددانن می
شوند، هر چند بر  ايمانداران امروز به چنين مجازاتی تهديد نمی

ولی ما ". گناهی منتهی به موت هست"، ١۶: ۵طبق رساله اول يوحنا 
مان کنار بگذاريم و تمام  های زندگی نبايد خدا را از هيچ کدام از جنبه
  .روابط ما بايد زير سايه او باشد
مقدس باشيد، زيرا من قدوس : "گويد خداوند هنوز هم به ما می

  ".هستم



 

  فصل ششم

  روز بزرگ و مقدس اسرائيل
  ١۶الويان 

  
ترين روز سال برای يهوديان در زمان عهد قديم، روز کفاره  مهم

بود، که در آن روز خداوند از راه لطفش همه گناهان تمام ) يوم کيپور(
چون . آورد پديد میشان آغازی نوين  یقوم را کفاره کرده، در زندگ

، )۴: ٣هوشع(امروزه قوم اسرائيل نه معبدی دارند و نه کاهنی 
اما کسانی که . توانند روز کفاره را بر طبق مقررات مراعات کنند نمی

اند در اين مراسم قديم تصويری از آنچه عيسی   مسيح را پذيرفتهعيسی
  .ينندب بر باالی صليب برای ما انجام داد، می

  

  )٢٩ و ٢-١: ١۶الويان ( روز معين -١
دراثر مرگ ناداب و ابيهو، هارون و کاهنان چنان از خداوند 
ترسيده بودند که حتی در مورد امنيت ورود به محيط خيمه عبادت 

خداوند به روشنی . برای انجام وظايف خود نيز دچار ترديد شده بودند
بترسند، اما ورود به فرمود که الزم نيست کاهنان از خدمت کردن 

ترين جايگاه فقط وظيفه کاهن اعظم بود و آن هم فقط سالی يکبار  مقدس
اين امر به اختيار انسانها گذاشته نشده بلکه از جانب . و در روز کفاره
  .مرد کرد، می هر کاهنی که اطاعت نمی. خدا مقرر شده بود

: ٢۵، ٣٢-٢۶: ٢٣، ٢٩: ١۶الويان (روز معين، دهم ماه هفتم بود 
 از کتاب الويان شرح ٢٣  فصلتقويم يهود در ). ١١-٧: ٢٩، اعداد ٩

ولی اکنون . داده شده و در فصل دهم آن را مفصًال مطالعه خواهيم کرد
 يا مهرماه از اواسط سپتامبر تا اواسط اکتبر(الزم است اهميت ماه هفتم 

يپورها در روز اول از ماه هفتم، با نواختن ش. را بررسی کنيم) ايرانی
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روز دهم . شد اعالم می) ٢۵-٢٣: ٢٣ش هاشانا، الويان ُر(آغاز سال 
رسيد  ها فرا می ، سپس عيد خيمه)٣٢-٢۶: ٢٣الويان  (روز کفاره بود

  . که از پانزدهم ماه آغاز و به مدت يک هفته ادامه داشت
داد، اما تنها ريختن خون  نواختن شيپورها آغاز سال نو را خبر می

. ی قوم آمرزش گناه و آغازی نوين را فراهم سازدقادر بود برا
يقينًا ". بدون ريختن خون، آمرزش نيست: "يدفرما  می٢٢: ٩عبرانيان 

عالوه بر اين در سال قبل، همه . در اردوی اسرائيل گناه وجود داشت
های الزم را به درگاه خدا نياورده بودند و مکان  خطاکاران قربانی
. ط خدا قادر به ديدن آن بود، آلوده شده بودای که فق مقدس هم به گونه

  . بنابراين زمان آغازی نو فرا رسيده بود
کرد،  بايستی مراسم کفاره را سال به سال تکرار می کاهن اعظم می

تا کاری را ) ۵-۴: ۴غالطيان ( مسيح درست به موقع آمد عيسیاما 
: گويد ی م٢۶: ٩عبرانيان . تکميل کند که هيچکس قادر به انجامش نبود

شد تا به قربانی خود، گناه را ظاهر االن يک مرتبه در اواخر عالم "... 
مرگ مسيح باالی صليب، روز کفاره را تکميل کرده ". محو سازد

  . است
  

  )٣۴-٣٠: ١۶الويان ( هدف معين -٢
 الويان ١۶  فصل شانزده بار در ،به معنی کفاره" کاپار"کلمه عبری 

باز خريد و رفع کردن با پرداخت " معنی تکرار شده است و اساسًا به
نهاد که نشانگر  کاهن دست خود را بر سر قربانی می. باشد می" بها
. داد گناه بود که به عوض آنان جان می ال گناهان قوم به حيوان بیاانتق

 ريخته شده، زيرا الزم ی که پرداخت شده و خون کهکفاره يعنی قيمتی
در " جان ستات). "١١: ١٧الويان (بود جان به عوض جان داده شود 

ما هرگونه توضيحی درباره مرگ : "... اين مورد بسيار زيبا گفته است
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 که اصل اساسی کسب رضايت از راه جانشينی را درنظر  رامسيح
در حقيقت اين اصل عبارت است از اين که ". کنيم نگيرد قويًا رد می

فراهم ساخته خداوند، خشنودی خويش را از راه جايگزينی خويشتن 
  . است

 به کار ١٧  فصل و سيزده بار در  فصلکلمه خون نه بار در اين 
آموزد اين است که  مهمترين درسی که روز کفاره به ما می. رفته است

آنانی که اين ديدگاه را . شود  نجات از گناه ميسر نمی،بدون ريختن خون
" سیفقط خواهان مذهب مهرآميز عي"کنند که   ادعا می،رد کرده

 ٢٨: ٢۶باشند، خوبست به سخنانی که خود عيسی در انجيل متی  می
اين است خون من در عهد جديد که در راه : "... فرمود توجه کنند

نيز در انجيل متی ". شود بسياری به جهت آمرزش گناهان ريخته می
چنانچه پسر انسان نيامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت : " فرمود٢٨: ٢٠

  ".د را در راه بسياری فدا سازدکند و جان خو
طهارت : شد، سه جنبه داشت هايی که در روز کفاره تقديم می قربانی

، طهارت قوم اسرائيل )١٧ و ۶: ١۶الويان (کاهن اعظم و خانواده وی 
  ).٣٣ و ٢٠، ١۶آيات (و طهارت خيمه عبادت ) ١٧آيه (

 رسد که عبادتگاه مقدس آلوده شده و به نظر ما امری غريب می
گناهان مردم نه . احتياج به طهارت داشته باشد، اما واقعيت همين بود

. ساخت تنها خودشان را، بلکه خيمه عبادت خدا را نيز آلوده می
شد، خيمه عبادت زمينی را طاهر  هايی که بر زمين تقديم می قربانی
خون بهتری  را با" چيزهای آسمانی"ساخت، اما قربانی خداوند ما  می

  ).٢٣: ٩عبرانيان (طاهر ساخت 
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  )٣١، ٢٩: ١۶الويان ( انکار نفس قوم -٣
 هر روزی از هفته بهشد،  روز کفاره که سالی يک بار رعايت می

محسوب شده، قوم اسرائيل اجازه نداشتند در "  َسبَـّت" آن روز ،افتاد می
خود را "خداوند به آنها دستور داده بود . آن روز دست به کاری بزنند

اين کلمه در زبان عبری به معنايی فروتن ). ترجمه قديم" (ذليل سازيد
همين کلمه برای بيان آزاری به کار رفته . باشد ساختن و انکار نفس می

-١١: ١خروج (است که از سوی مصريها به بنی اسرائيل وارد شد 
 و نيز درد و رنجی که يوسف در زندان متحمل گرديد با اين کلمه ؛)١٢

انکار نفس يا ذليل "معموًال ). ١٨: ١٠۵زمور م(بيان گرديده است 
در روز کفاره، به معنای روزه و اعتراف گناه تفسير " ختن خويشتنسا

  .شده است
خواست که مسأله گناه را جدی  در آن روز خداوند از قوم خود می

رساله يعقوب .  کليسا نيز الزم است به اين مطلب اهميت بدهد؛بگيرند
 خدا تقرب جوييد که او نيز به شما نزديک به: "فرمايد  می١٠-٨: ۴

ای رياکاران دلهای . ای گناهکاران، دستهای خود را بشوييد. خواهد شد
گريه خنده شما به . خود را پاک سازيد، ماتم بگيريد و گريه و ناله کنيد

در پيشگاه خدا فروتن شويد و او شما را . و شادی شما به غم مبدل شود
  ".سرافراز خواهد ساخت

های ما تقريبًا گم شده  نوای توبه در موعظه: "گويد می" نروونس ها"
و فقدان آن باعث پر شدن کليساهای ما از گناهکاران تعميد يافته شده 
است که هرگز احساس تقصير و گناه نکرده و احساس نياز به نجات 

کنيم که جوانان را واداريم که  ما تالش می... اند دهنده را تجربه نکرده
اين امر که قوم . ‘وای بر من’ پيش از اين که بگويند ‘لبيک’: ندبگوي

 ما را به ياد اين حقيقت ،بايستی دست به کاری بزنند اسرائيل نمی
ايم، از راه ايمان و نه به  اندازد که ما کامًال با فيض خدا نجات يافته می
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اينکه  و ؛)٩ و ٨: ٢افسسيان (خاطر اخالق و يا کارهای نيکمان 
 ای بود از جانب  هديه،کردند  که قوم در آن روز دريافت میآمرزشی
  .خداوند

  

  )٢٨-٣: ١۶الويان ( روش تعيين شده -۴
کافی نبود که کاهن اعظم در روز صحيح و به منظور درست 
خدمت خود را انجام بدهد و قوم نيز حالت باطنی درستی را داشته 

وشی متابعت کند اين امر نيز اهميت داشت که کاهن اعظم از ر. باشند
روز کفاره زمان نوآوری نبود . که خداوند برايش تعيين فرموده بود

  .زيرا کارهای بسيار حياتی در جريان بود
  

پيش از هرچيز کاهن اعظم . ). ۵-٣آيات  (ديد   کاهن اعظم تهيه می
يک : ساخت، از اين قرار های مناسب را فراهم می بايستی قربانی می

بز و يک قوچ برای  اش، دو رای خود و خانوادهگاو جوان و يک قوچ ب
 تا مبادا عيبی داشته کنداين حيوانات را آزمايش بايست  او می. قوم
آورد و خود  سپس کاهن اعظم رخت مجلل خود را از تن در می. باشند

کتان ساده را که مختص کاهنان  شست و لباس را درکنار حوض می
 خود را در مکان مقدس او رخت مخصوص. کرد عادی بود به تن می

کنار گذاشتن . داد تا بعدًا به آنجا مراجعت نموده، آنها را بپوشد قرار می
 و شستشو در کنار حوض عمل تقديس ، فروتنانهیرخت مجلل عمل

کرد تا خداوند و قوم او را در  او خود را تخصيص می. شد محسوب می
  .اين روز مخصوص خدمت نمايد

تر  اين کارها را به ميزانی بس عظيم مه مسيح هعيسیخداوند ما 
و به جهت : "فرمايد  می١٩: ١٧در انجيل يوحنا . برای ما انجام داد

کنم تا ايشان نيز در راستی تقديس کرده  ايشان من خود را تقديس می
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گناه بود،  او هرگز نيازی به پاک شدن از گناه نداشت، زيرا بی". شوند
  . مت کندخد ولی خود را تخصيص نمود تا ما را

 را ترک نموده، به صورت يک طفل فقير به اين دجالل خومسيح 
او همچون غالم رنجديده خدا، خويشتن را فروتن ساخت و . جهان آمد

پس از کامل ). ١١-۵: ٢، فيليپيان ٩: ٨دوم قرنتيان (باالی صليب مرد 
گشت و بار ديگر خود را به جاللی که  کردن کار خويش، به آسمان باز

  ).۵ و ١: ١٧يوحنا (بود پوشاند حق وی 
  

). ١۴-١١ و ۶آيات  (دارد کاهن اعظم قربانی گناه خود را تقديم می
پس از شستشوی کامل و پوشيدن لباس، کاهن اعظم نزد قربانگاه 

رود تا گوساله قربانی گناه را از سوی خود و خانواده خود تقديم  می
او ). ١١: ١۶الويان (شد  نمايد، که احتماًال شامل همه کاهنان نيز می

قدری از خون گوساله و آتشدانی از زغالهای باالی قربانگاه و بخور 
او بخور ويژه را . شود جايگاه میترين  ويژه را برداشته، داخل مقدس

 ،تخت رحمت دود باالی ی ازدهد تا ابر باالی زغالها قرار می
 تخت و سپس قدری از خون را بر) ١٣آيه (صندوقچه عهد را بپوشاند 

آيه (پاشد   تخت رحمت میرحمت و قدری از آن را هفت بار در جلِو
١۴.(  

از آنجا که ابر بخور نمادی از جالل خدا بود، کاهن اعظم جالل خدا 
اين موضوع ما را به ياد . داد را باالتر از هر چيز ديگر قرار می

اندازد که در دعای خويش به عنوان کاهن  نخستين درخواست مسيح می
" پسر خود را جالل ده تا پسرت نيز تو را جالل دهد: " فرموداعظم

ما بايد به ياد داشته باشيم که هدف نهايی از نقشه عظيم ). ١: ١٧يوحنا (
 و ١٢، ۶: ١افسسيان (باشد   بلکه جالل خدا می،نجات، نفع مردم نبوده

کاهن اعظم، خود احتياج به قربانی داشت زيرا او گناهکار بود، ). ١۴
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گناه بود از جانب خود نيازی به قربانی نداشت  يسی چون بیاما ع
  ).٢٨-٢٣: ٧عبرانيان (

  

 ١٠-٧آيات  (نمايد کاهن اعظم از سوی قوم قربانی گناه را تقديم می
دو بزغاله (دادند  دو بز با هم يک قربانی گناه را تشکيل می). ٢٢-١۵و 

زها کشته ، هر چند فقط يکی از ب)۵: ١۶برای قربانی گناه، الويان 
انداخت و يکی از آنها انتخاب  کاهن اعظم بر بزها قرعه می. شد می
کشت و قدری از خونش را داخل  او بز را می. ذبح شودشد تا  می

برد، که آن را هفت بار بر باالی تخت رحمت و  ترين جايگاه می مقدس
 همانگونه که با يعنیپاشيد،  هفت بار نيز در مقابل تخت رحمت می

بدين گونه او خيمه عبات و قربانگاه را . اله عمل کرده بودخون گوس
  ).١٩آيه (ساخت  طاهر می" از ناپاکی بنی اسرائيل"

آنگاه کاهن اعظم هر دو دست خود را باالی سر بز زنده قرار داده، 
گناهان همه خطايای بنی اسرائيل و همه تقصيرهای ايشان را با همه "

 ،ا به خارج از اردوگاه هدايت کردهاين بز ر. نمود می" ايشان اعتراف
بز "اين بز را . کردند تا ديگر هرگز ديده نشود آن را در بيابان رها می

، که به معنای بزی است که از )٢۶ و ١٠، ٨آيات (اند  خوانده" عزازيل
در زبان عبری کلمه . مرگ رهايی يافته و به بيابان فرار کرده است

بعضی از . بز و دور شدن باشدتواند ترکيبی از کلمه  عزازيل می
 عربی به معنای دور ای شناس اين کلمه را با کلمه دانشمندان عبری

در هر صورت، معنی اصلی . سازند تبط میکردن و تبعيد کردن، مر
رها کردن بز نشانگر اين . هرچه باشد، در اينجا معنايش روشن است

شود که  ل میحقيقت بود که گناهان قوم برداشته شده و به جای دور حم
 ١٢: ١٠٣مزمور . بار ديگر هرگز به حساب آنان گذاشته نشود

ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه  به اندازه: "فرمايد می
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: فرمايد  می٢٩: ١انجيل يوحنا ". گناهان ما را از ما دور کرده است
  ".دارد اينک بره خدا که گناه جهان را برمی"

بز به عنوان يک قربانی گناه به حساب  ه اين دوبه ياد داشته باشيد ک
بايستی  داد زيرا می يکی از بزها جان می). ۵: ١۶الويان (آمدند  می

بز ديگر زنده . شد پيش از بدست آوردن آمرزش قربانی خون تقديم می
شد، در حاليکه گناهان قوم را بر دوش خود  ماند اما در بيابان گم می می

نظر به اينکه بز زنده جزئی از قربانی گناه . ودحمل کرده و دور برده ب
بايستی  کرد می بود، مردی که آن بز را به بيرون از اردوگاه هدايت می

آيه (شست  پيش از مراجعت به اردوگاه، خويشتن و رخت خود را می
٢۶.(  

  

-٢٣آيات  (پوشد  رخت رسمی را می،کاهن اعظم تن خود را شسته
عزازيل در بيابان گم شده  بزشد که  یوقتی کاهن اعظم مطمئن م). ٢۴

شد، رخت کتانی  است، به اندرون جايگاه مقدس خيمه عبادت داخل می
اين امر . نمود کرد و رداهای رسمی را بر تن می کند، شستشو می را می

اندازد که به آسمان بازگشت تا در آنجا  ما را به ياد خداوندمان می
نيا کنار گذاشته بود دريافت جاللی را که در زمان زندگی در اين د

  .نمايد
  

). ٢۴ و ۵، ٣آيات  (دارد کاهن اعظم قربانی سوختنی را تقديم می
 کرد که هر او يک قوچ از سوی خود و يک قوچ از سوی قوم تقديم می

در همان زمان او چربی قربانی . يک نشانگر وقف کامل به خداوند بود
: فرمايد  می۴ :١٣٠رمزمو). ١٠-٨: ۴الويان (سوزاند  گناه را می

آمرزش و ترس خداوند ". ليکن مغفرت نزد توست تا از تو بترسند"
روند، زيرا امتياز آمرزيده شدن مستلزم تعهد  دوش به دوش هم پيش می

عيسی خويشتن را با اطاعت کامل به پدر تقديم . باشد و اطاعت می
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جام  ما نيز در پيروی از سرمشق وی نبايد کمتر از اين را ان؛نمود
  .دهيم

 چربی قربانی گناه سوخته ،بعد از اينکه قربانی سوختنی تقديم شده
های گناه به بيرون  شد، کاهن اعظم بر تشريفات حمل کردن قربانی می

، خروج ١٢-١: ۴الويان (کرد  از اردوگاه و سوزاندن آن نظارت می
بايستی پيش از  کرد، می مردی که اين کار را می). ١۴-١٣: ٢٩

  .شست ه اردوگاه خويشتن را میمراجعت ب
  

  )١-١٣ تا ١٠: ١٢زکريا ( تصويری زيبا -۵
 تصويری از پاک شدن ،نهابسياری از مفسرين در روز کفاره سالي

بينند، يعنی زمانی که مسيح ظاهر شود تا آنان را  اسرائيل در آينده می
  .نجات داده، پاک نمايد و سلطنت حکومت آنان را بر قرار سازد

گردد و برای قوم اسرائيل يک  با نواختن شيپور آغاز میماه هفتم 
. با ندای شيپور باقی است تا قوم با هم جمع شوندآتی فراخواندگی 
و در آن روز واقع خواهد : "گويد  چنين می١٣-١٢: ٢٧اشعيای نبی 

شما .  غله را خواهد کوبيد،شد که خداوند از نهر فرات تا وادی مصر
جمع کرده خواهيد شد و در آن روز واقع ای بنی اسرائيل يکی يکی 

 و گمشدگان زمين آشور خواهد شد که کرنای بزرگ نواخته خواهد شد
شدگان زمين مصر خواهند آمد و خداوند را در کوه مقدس يعنی  و رانده

-٢٩: ٢۴عيسی نيز در انجيل متی  ".در اورشليم عبادت خواهند نمود
  .ره فرمود به اين جمع شدن يهوديان در آينده اشا٣١

به همانگونه که روز کفاره برای يهوديان روز فروتنی شخص بود، 
به همان گونه وقتی آنان مسيح خود را مشاهده کنند، ماتم خواهند نمود 

 به او ايمان خواهند ،و از گناهان خود توبه کرده) ١٠: ١٢زکريا (
هند اند خوا و بر من که نيزه زده: "... فرمايد  می١٠: ١٢زکريا . آورد
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نگريست و برای من مثل نوحه گری برای پسر يگانه خود، نوحه گری 
زاده خود ماتم بگيرد، برای  خواهند نمود و مانند کسی که برای نخست

توبه و ايمان آوردن اسرائيل موجب پاک ". من ماتم تلخ خواهد گرفت
در آن روز برای خاندان : "گويد  می١: ١٣زکريا . شدن آنان خواهد شد

ای به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد   ساکنان اورشليم چشمهداود و
  ".شد

مسيح آنان که به خاطر آنها مرد، قربانی گناه و قربانی سوختنی آنان 
شده و محبوب خدا، آغازی نوين  خواهد بود، و آنها چون قوم آمرزيده

آنچه که خداوند در مورد بقيه يهوديانی که از . د گرفتنرا از سر خواه
گشتند فرموده بود، در آن روز بزرگ نيز مصداق  ل باز میبابت اسار

گويد که در آن ايام  خداوند می: "يدفرما  می٢٠: ۵٠ارميا . خواهد يافت
و در آن زمان عصيان اسرائيل را خواهند جست و نخواهند بود و گناه 

گذارم خواهم   اما پيدا نخواهد شد، زيرا آنانی را که باقی می،يهودا را
  ".يدآمرز

رسيد که شادترين  ها فرا می به دنبال روز ساليانه کفاره، جشن خيمه
شد و روز کفاره آينده اسرائيل نيز،  زمان برای اسرائيل محسوب می

 تا ١١تأسيس ملکوت خدا را به دنبال خواهد داشت که در کتاب اشعيا 
خلقت نيز از قيد اسارت گناه .  وعده آن داده شده است٣۵ و ٣٢ و ١٢
عيسی چون پادشاه ). ٢٢-١٨: ٨روميان (يی خواهد يافت رها

در زمان او  "،٧: ٧٢فرمانروايی خواهد کرد و بر طبق مزمور 
صالحان خواهند شکفت و وفور سالمتی خواهد بود، مادامی که ماه 

  ".نيست نگردد



 

  فصل هفتم

  قدوسيت يک چيز عملی است
  ٢٠ تا ١٧الويان 

  
منتقد اجتماعی، به هنگام سخنرانی  نويسنده و ،الکساندر سولژنيستين

 ١٩٧٨ ژوئن ٧التحصيلی دانشگاه هاروارد، در تاريخ  در جشن فارغ
من تمام عمر خود را در زير سلطه رژيم کمونيستی به : "چنين گفت
ام و بايد به شما بگويم که اجتماعی که فاقد معيارهای مشهود  سر برده

ر اجتماعی که غير از از سوی ديگ. قانونی باشد بسيار وحشتناک است
معيارهای قانونی معياری ديگر نداشته باشد نيز شايسته مقام انسانيت 

  ".باشد نمی
کوش، قضات،  من در حالی که برای تمام قانون گذاران سخت

" لژنيتسينسو" با ،مجريان قانون و وکال کمال احترام را قائل هستم
چيزی فراتر از موافقم زيرا برای تربيت آدمهای خوب و اجتماع خوب 

در دنيای امروز، هر چيزی که قانونی باشد . قوانين خوب الزم است
بعضی از اعمال انسانها که . يستمقدس ن لزومًا اخالقی و بر طبق کتاب

نمايد، يک روز  د تأييد دادگاهها بوده و اجتماع نيز از آنها دفاع میورم
  . د کردم خواهوآور محک خداوند آنها را به عنوان گناهان چندش

 الويان يک معيار قانونی برای قوم اسرائيل ٢٠ تا ١٧های  فصل
های زندگی شخصی و اجتماعی آنان  تعيين نموده که به بسياری از جنبه

در اينجا تأکيد نه تنها بر عدالت يا درستکاری مدنی . شود مربوط می
نيز  بلکه تأکيد بر قدوسيت گرچه اينها نيز مهم هستند،، باشد می
 و شريعت نيز قانون استزيرا در واقع قوم اسرائيل قوم خدا . شدبا می

خود را تقديس کنيد و : "خداوند به بنی اسرائيل فرمود. باشد خدا می
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شما بايد فرايض مرا نگه . مقدس باشيد، زيرا من يهوه خدای شما هستم
" کنم داريد و آنها را به جا آوريد، من خداوند هستم که شما را تقديس می

  ).٨-٧: ٢٠ويان ال(
بايستی چيزی فراتر از ترس  انگيزه اطاعت اسرائيل از قوانين می

بايستی از دل مشتاق باشند تا خدا را  قوم همچنين می. از مجازات باشد
 تصميم گيرند که قومی مقدس باشند که نام او را جالل ،خشنود ساخته

اطاعت از شريعت و داشتن اخالق مقدس ). ۶-٣: ١٩ج وخر (دهند
، بيست و چهار بار خداوند اعالم  فصلدر اين چهار . يستلزومًا يکی ن

داد که  خدا به قوم خود قوانين الهی می". من خداوند هستم: "دارد می
 قوانينی بود که خداوند انتظار ؛ آنهاکننده خواست مقدس او بود بيان

 اطاعت از شريعت با اينکه. مورد احترام و اطاعت قرار گيرندداشت 
-١٩: ٣روميان (ی نيست که خدا برای نجات مقرر فرموده باشد راه
، ولی داشتن عشق به قدوسيت و اشتياق به )٢٩-٢١: ٣، غالطيان ٢٠

اطاعت و خشنود ساختن خدا يقينًا نشانگر اين است که ما فرزندان خدا 
  ).١: ٣اول يوحنا (هستيم 
که بايد کار دارند  ر جنبه از زندگی انسان سر واها با چه فصلاين 

: اينها عبارتند از. اشته شودد مقدس نگه ،مورد احترام قرار گرفته
  فصل(، مقدس بودن روابط جنسی )١٧  فصل(مقدس بودن خون يا جان 

  فصل(، مقدس بودن داوری )١٩  فصل(، مقدس بودن شريعت )١٨
٢٠.(  

  

  )١۶-١: ١٧الويان ( مقدس بودن خون -١
مقدس به   بار در کتاب۴۶٠  کلمه خون،بر طبق گفته لئون موريس

 ١٧  فصلدر . شود  بار آن در عهد عتيق يافت می٣۶٢کار رفته که 
 همچنين مطلب  فصلو در اين  بار آمده است ١٣الويان کلمه خون 
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. شود کليدی علم الهی درباره اهميت خون در رابطه با نجات ديده می
اوست و زيرا جان هر موجودی در خون : "يدفرما  می١١: ١٧الويان 

ام تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی  من خون را به شما داده
  ).تفسيری" (کند خون است که برای جان کفاره می. قربانگاه بپاشيد

خيلی پيش از اينکه علم طب اهميت گردش خون را در بدن انسان و 
مقدس گفته بود که خون  ، کتابکنداهميت آن را برای زندگی کشف 

 و خون آن پاشيده گشت  میوقتی قربانی حيوانی تقديم. ت استهمانا حيا
. شد، بدين معنی بود که حيات آن به عوض ديگری فدا شده است می

در سرتاسر . داد  مقصر جان میگناه به جای گناهکاِر موجودی بی
هر مکتب الهيات که خون را . کند مقدس، خون است که کفاره می کتاب

ير نمايد، آن مکتب بر پايه کالم خدا بنا نشده گيرد و آن را تحقبناديده 
  . است
  

خوردند،  يهوديان زياد گوشت نمی). ٧-١: ١٧  فصل (تقديم خوراکی
  فصلدر اين . شد زيرا کشتن حيوانات برايشان بسيار گران تمام می

کشتن حيوانات به منظور استفاده از گوشت آنها چه در داخل يا خارج 
هر حيوانی که به منظور . ممنوع شده استاز اردوگاه، توسط شريعت 
آوردند  بايستی آن را نزد قربانگاه می شد، می استفاده از گوشتش ذبح می

  .کردند به درگاه خداوند تقديم می) صلح(و به عنوان مشارکت 
های  اوًال از تقديم قربانی. ساخت اين قانون چند هدف را برآورده می

هرگاه چنين کسانی را که اين . کرد میی به بتها در بيابان جلوگيری ّرِس
اخذه قرار ؤ آنان را مورد ميافتند، کردند می ها را تقديم می گونه قربانی

امکان داشت آنان ادعا کنند که آن حيوان را برای جشن . دادند می
 آنان موظف بودند که ،اند اما حتی اگر اين امر صحت داشت کشته

بايستی فقط  برند و خون حيوان میحيوان را نزد قربانگاه خيمه عبادت ب
  . شد به درگاه خداوند و بر قربانگاه او تقديم می
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ن خداوند شام و نهار معمولی را حرمت يانوثانيًا با وضع اين ق
 حيوان ذبح شده، يک تکه .بخشيده، آنها را يک تجربه مقدس گردانيد

 بلکه آن قربانی بود که به درگاه خدا تقديم. شد گوشت محسوب نمی
 کشتن حيوان دور از قربانگاه عينًا به منزله قتل ۴بر طبق آيه . شد  می

خواهد با مخلوقاتش با  شد و حال آنکه خداوند می آن حيوان محسوب می
ف رهنگامی که بر سر سفره پيش از ص. احترام بيشتری رفتار کنيم

 شويم، میکنيم، ما نه تنها معترف به نيکويی خدا  غذا خدا را شکر می
  .سازيم  آن را يک تجربه روحانی می،ه غذا خوردن را تقديس  کردهبلک

 مواظب بود که کننده تقديمثالثًا با آوردن حيوان نزد قربانگاه، شخص 
يقينًا برای . ادا شود) ١٨-١١: ٧(و سهم کاهن ) ١٧-١: ٣(سهم خداوند 

ای از گوشت حيوان  اش مقدار قابل مالحظه  و خانوادهکننده تقديمشخص 
 ذکر شده به طرق ديگر ٣٣: ۶ماند ولی اصلی که در متی  ی نمیباق

مشارکت در خوردن غذا در خانه خدا، . کرد کمبودها را جبران می
غذا   و کسانی که با او همکننده تقديمموجب جالل خدا و رفع نيازهای 

  .گشت شدند، می می
  

در اينجا کاربرد ديگری از ). ٩-٨: ١٧الويان  (ها تقديم قربانی
 حتی اگر شخص يک قربانی شرعی به درگاه .بينيم انون اول را میق

ورد و خونش در آنجا بيابايستی آن را نزد قربانگاه  آورد، می خداوند می
هيچ يک از يهوديان هرگز اجازه نداشتند در بيابان يا در . شودريخته 

فقط يک خيمه عبادت و يک قربانگاه و . خيمه خود قربانی تقديم کنند
انت رسمی وجود داشت و قوم اسرائيل موظف بودند ترتيبات يک که

وقتی قوم وارد سرزمين کنعان شدند، اين قوانين . الهی را رعايت کنند
در اردوگاه اسرائيل هيچکس ). ١۶-١: ١٢تثنيه (تا حدی تعديل شد 

بنابراين آوردن يک . فاصله چندانی با ورودی خيمه عبادت نداشت
اما در . کرد شارکت مشکلی ايجاد نمیحيوان به عنوان قربانی م



 ٩٩سيت يک چيز عملی است قدو

 99 

 بنابراين خداوند .کرد سرزمين کنعان، دوری مسافت مشکل ايجاد می
اجازه داد که برای تهيه غذا از گوشت حيوانات، بدون آوردن آنها به 

: ١٢تثنيه (درگاه خيمه عبادت، در منازل خود نيز حيوانات را ذبح کنند 
شد و  ی بر قربانگاه تقديم میبايست ها می ولی همه قربانی) ١۶-١۵

  . هيچکس اجازه نداشت خون بخورد
  

نظر به اينکه خون حيات ). ١۴-١٠: ١٧الويان  (خوردن خون
مخلوق بوده و از جانب خدا به عنوان وسيله کفاره مقرر شده است، 

اين ممنوعيت به زمان نوح بر . نبايد آن را غذای معمولی پنداشت
 استبارها در شريعت تکرار شده و ) ۴-١: ٩پيدايش (گردد  می

: ١۵ و ٢۵-٢٣، آيات ١۶: ١٢، تثنيه ٢٧-٢۶ : ٧، ١٧: ٣الويان (
ن اکليسای نخستين نيز اين قانون را در دستور خود به ايماندار). ٢٣

در بسياری از مذاهب ). ٢٩-٢٣: ١۵اعمال (گنجانيده بود غير يهودی 
همين جهت شد، به  پرست، خوردن خون يک عمل عادی تلقی می بت

خداوند حتی به غير يهوديانی نيز که در اردوگاه اسرائيل بودند، دستور 
يک شخص يهودی ممکن بود به آسانی از . داد که اين قانون را نشکنند

پرست خود پيروی نموده، باعث نزول غضب  سرمشق بد همسايه بت
  ! خدا بر خويشتن گردد

هيه غذای به هنگام شکار، شخص يهودی موظف بود که برای ت
سپس . خويش، خون حيوان يا پرنده شکارشده را با دقت بر زمين بريزد

ای   به عبارت ديگر به گونه؛پوشاندببايستی آن خون را با خاک  می
" ارتودوکس"امروزه يهوديان مؤمن که . کرد محترمانه دفنش می

تهيه کنند که " کوشر"شوند، بسيار مواظبند که گوشت حالل  خوانده می
  .به طريقه شرعی کامًال ريخته شده باشدخونش 
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از آنجا که گوشت ). ١۶-١۵: ١٧الويان  (خوردن حيوانات مرده
کن بود يک کمياب و گران بود، يافتن يک حيوان مرده در صحرا مم

واقعه خوب به نظر آيد، اما چون خون آن جسد کامًال تخليه نشده بود، 
ودگی از حشرات  به عالوه در معرض آل؛شد جسد  نجس محسوب می
 حاضر نبود با خوردن چنين یهيچ شخص يهود. موذی نيز قرار داشت

بايستی تا   می،کرد هرگاه اين کار را می. گوشتی خود را نجس گرداند
 رخت خود را وماند و سپس تن  غروب آفتاب در بيرون از اردوگاه می

  .شست تا طاهر شود می
نبهای مسيح را بدانند امروزه ايمانداران الزم است اهميت خون گرا

کارهايی که خون مسيح برای ما انجام  از جمله). ١٩: ١اول پطرس (
) پارسا(ما توسط خون او عادل : توان اينها را نام برد داده است می
، شسته )٧: ١افسسيان (ايم  ، بازخريد شده)٩: ۵روميان (ايم  شمرده شده

، به خدا )١٢: ١٣ عبرانيان(ايم  ، تقديس شده)۵: ١مکاشفه (ايم  شده
، )٧: ١اول يوحنا (ايم  ، پاک شده)١٣: ٢افسسيان (ايم  نزديک شده

کليسا نيز با خون مسيح خريداری شده، از اين جهت نزد خدا بسيار 
  ).٢٨: ٢٠اعمال (گرانبها است 

  

  )٣٠-١: ١٨الويان ( مقدس بودن روابط جنسی -٢
. باع شده استکنيم که از روابط جنسی اش ما در اجتماعی زندگی می

خندد، سقط جنين را به  مین اجتماع، به ازدواج يک زن و مرد اي
نمايد، روابط  ای برای جلوگيری از زاد و ولد تشويق می عنوان وسيله

کند که  دهد، ادعا می جنسی را به عنوان وسيله سرگرمی اشاعه می
توانند  اصول اخالقی مطلق وجود ندارد و معتقد است که مردم می

فولتن . اخالقی را زير پا بگذارند ولی از عواقبش رهايی يابنداصول 
مردم دوران ويکتوريا چنين وانمود : " شين چه خوب گفته است.یـِج
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کردند که مسائل جنسی وجود ندارد؛ ولی مردم حاضر جوری  می
  ".کنند که چيزی غير از آن وجود ندارد وانمود می

  

د دليل در مورد بهداشت خداوند به چن). ۵-١: ١٧الويان  (اقتدار
روابط جنسی، اخالقيات مربوط به روابط جنسی و ازدواج، دستوراتی 

ايم و  اوًال ما به صورت خدا آفريده شده. روشن صادر فرموده است
ا يقينًا دخ.  چيز برای مخلوقاتش بهترين استداند که چه آفريننده ما می

ند ولی او خواهد که زن وشوهر از عطای زيبای جنسی لذت ببر می
خواهد آنان از عواقب وحشتناکی که در پی شکستن قوانين الهی  می

خداوند قوم اسرائيل را . شود، بر حذر باشند گريبانگير انسان می
 بنابراين تقدِس. رگزيده بود تا پسرش توسط اين قوم به جهان آيدب

از هم پاشيدن ازدواج . ای بود  به دنيا آمدنش حائز اهميت ويژهمجرای
توانست نقشه  پرستان می  جامعه يهود و پيروی از شيوه رفتار بتدر

 ١۵: ٢  فصلمالکی نبی در . خدا را برای نجات قوم به مخاطره اندازد
که فقط ثمره " طلبيد ذريت الهی را می"خداوند : بر اين امر تأکيد دارد

  .باشد های خدا ترس می خانواده
ی بر محبت مسيح نسبت ازدواج مسيحی بايد در مقابل جهانيان شاهد

، اما اگر پاکی و وفاداری بر )٣٣-٢۵: ۵افسسيان (به کليسايش باشد 
اگر زن و شوهر . شود اين ازدواج حاکم نباشد، شهادت آن باطل می
ديگر را محبت يکنمايد،  نتوانند همچنانکه مسيح کليسا را محبت می

جات کنند ايمان خود را دعوت به ن کنند، چه سودی دارد که دوستان بی
  د؟نتا آنها را در محبت مسيح سهيم نماي

" من خداوند هستم"در اين متن، خداوند سه بار فرموده است 
 الويان اين عبارت ٢۶-١٨های  فصلدر ). ۵-۴ و آيات ٢: ١٨الويان (

اين پشتوانه برای معيارهايی که ما به .  شده استرچهل و دو بار تکرا
ند به قوم اسرائيل هشدار داد که به  خداو!کند آنها معتقديم کفايت می
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نگردند تا از گناهانی که در مصر ديده بودند و همچنين از  عقب باز
قوم ). ٣: ١٨الويان (پرست دور و بر خود تقليد کنند  ن ملل بتاگناه

شدند که مردم آنجا از لحاظ  اسرائيل پس از ورود به کنعان متوجه می
زم بود که خود را مجزا نگه دارند نهايت فاسدند؛ بنابراين ال اخالقی بی

کليسای عصر حاضر نيز بايد همان . تا بتوانند خدا را خشنود سازند
-١: ۵ و افسسيان ١: ٧ تا ١۴: ۶دوم قرنتيان (اصول را رعايت کند 

  ).٧-١: ٣ و کولسيان ١۴
در ). ۵: ١٨الويان (اطاعت از اوامر خدا موجب حيات است 

اند  دس نيز غالبًا اين آيه را تکرار کردهمق حقيقت ساير نويسندگان کتاب
اگر ). ١٢: ٣، غالطيان ۵: ١٠، روميان ٢٨: ١٠، لوقا ٢٩: ٩نحميا (

توانستند شريعت خدا را کامًال رعايت کنند، اطاعت آنان  مردم می
کس قادر بر انجام اين امر  شد اما بديهی است که هيچ موجب نجات می

 ايمان و مجزا از کارهای شريعت بنابراين نجات کامًال از راه. نيست
ولی پس از اينکه نجات يافتيم، اطاعت ). ٣١-١٩: ٣روميان ( باشد  می

ما از اراده خدا، چنانچه در کالم او روشن گشته است، اساس مشارکت 
باشد که  مند شدن ما از حيات غنی می ما با خدا بوده و موجب بهره

  .سازدخواهد نصيب ما  خداوند می
  

از آنجا که خدا روابط جنسی و . )٢٣-۶: ١٨الويان  (معيارها
ده است، او کامًال حق دارد مقرراتی وضع کند وازدواج را ايجاد فرم
کند تا اين برکات بسيار   اطاعت به ما کمک می؛که بر امور حاکم باشد

فلسفه لجام گسيختگی مردم دنيوی . عالی از آلودگی دنيوی محفوظ بماند
دانند، شايسته زندگی مسيحيان نيست، در  یکه هر چيزی را مجاز م

رابطه با معيارهای اخالقی، ما مسيحيان رفته رفته، بيش از پيش تبديل 
شويم که تحت فشار واذيت است، ولی نبايد به خود اجازه  به اقليتی می

  .عقب نشينی دهيم
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 به معنای همبستر  شده،که بارها تکرار" کشف عورت"عبارت 
 قوانين نه تنها روابط زناشويی بلکه تماسهای اين. شدن با کسی است

باشد  آنچه مربوط به نهی می. گيرد غير رسمی اخالقی را نيز در بر می
  . آمده است٢٠  فصل ذکر شده و جرائم آن در  فصلدر اين 

سر و کار ) نزديکان( با روابط نا مشروع محارم ١٨-٧ :١٨الويان 
که در امر ازدواج، مرد و زن اين مقررات بر اين حقيقت بنا شده . دارد

 و افسسيان ١۶: ۶، اول قرنتيان ٢۵-٢١: ٢پيدايش (شوند  يک تن می
برای مثال شخصی که با نامادری خود همبستر شده بود، ). ٣١: ۵
ش يک ا زيرا پدر او با نامادری" نمود عورت پدر خود را کشف می"

 امروزی اکثر جوامع). ١: ۵، اول قرنتيان ٨: ١٨الويان (تن بودند 
ه چ، ولی نه به خاطر آناند خون را ممنوع کرده ازدواج بين نزديکان هم

 بلکه به خاطر عواقب بد و نتايج نامطلوبی که ،گويد مقدس می در کتاب
ها ژنهای مضر  های اينگونه خانواده بچه. آورد اين آميزشها به بار می

ين  و به جای بهترين خصوصيات جسمانی، بدتربرند میرا به ارث 
  .شود خصوصيات شجره خانوادگی در بدن آنها تقويت می

.  ازدواج با زن برادر را ممنوع اعالم نکرده است١۶: ١٨الويان 
کرد و  شد که برادری فوت می ازدواج با زن برادر موقعی انجام می

نمود تا نسلی به وجود آيد که نام  برادرش با بيوه او ازدواج می
تثنيه (يز ارث خانوادگی را محافظت نمايد  و نتداوم بخشدخانوادگی را 

  فقط روابط نامشروع بين شوهر و زِن١۶: ١٨الويان ). ١٠-۵: ٢۵
  .برادر را ممنوع کرده است

، در الويان )١۴: ٢٠خروج " (زنا مکن"فرمايد  حکم هفتم که می
شايد کسی چنين ). ١٨: ۵تثنيه ( صريحًا تکرار شده است ٢٠: ١٨

ون زن همسايه من خويشاوندی ندارد، من چ"کرد که  استدالل می
ولی خدا ". توانم از وجود او لذت ببرم و اين کار مشروع است می
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مقدس در مورد  کتاب. فرمود اين کار غلط است، مسأله حل شده است
: ۵، متی ٢٢-۵: ٧ و ١٩-١۶: ٢امثال (زنا هشداری شديد داده است 

  ).١١: ٢، يعقوب ١٩: ۵، غالطيان ٩: ١٣، روميان ٢٨
: ٢٠  فصلرا وقتی به ) ٢١: ١٨الويان " (مولک"هشدار در مورد 

  . رسيديم، بررسی خواهيم کرد۵-١
و روابط جنسی با ) ٢٢: ١٨(بازی  اين قسمت با نهی همجنس

به اوج خود ) ٢١: ٢٧، تثنيه ١٩: ٢٢ و خروج ٢٣آيه (حيوانات 
د و ساز دهد که اين گناهان انسان را آلوده می رسد و هشدار می می

: ١بهترين تفسير اين قسمت در روميان . انگيز و انحراف است نفرت
 ١٩ و يهودا ٨: ١٩ تا ١۶: ١٨همچنين پيدايش  (شود  يافت می٣٢-٢۴

 را مالحظه کنيد، که در آنجا مردی که در بتکده ١٨-١٧: ٢٣و تثنيه 
 و ٣١: ١٢از انجيل متی ). خوانده شده است" سگ"کرد  فروشی می تن

گردد که افرادی که مرتکب هر کدام   روشن می١١-٩: ۶ اول قرنيان
توانند آمرزش يابند و فرزند خدا شوند،  از اين گناهان شده باشند می

 ٧-١: ٣ و کولسيان ١٠-١: ۵ و افسسيان ٢١: ۵ولی از دوم قرنتيان 
 شيوه ،شود که خداوند انتظار دارد اين اشخاص توبه کرده روشن می

  . دزندگی سابق را ترک نماين
  

در اينجا تصوير ). ٣٠-٢۴: ١٨الويان  (عواقب گناهانی که ذکر شد
باشد  رافات جنسی به منزله ميکروب بيماری میحان. بينيم زيبايی نمی

آنگاه زمين نيز بيمار . سازد که اجتماع و مملکت را مبتال به بيماری می
م را  به همانگونه که بدن انسان س، بايد اهالی کثيف خود را قی کند،شده

انگيز است که مردمی که به صورت خدا آفريده  چقدر غم. کند قی می
توجه فرماييد که اينان قوم غير ! شوند" قی"اند، عاقبت تبديل به  شده

اينها مردمانی بودند که . اسرائيلی بودند که مورد غضب واقع شدند
ن هرچند خدا با آنها پيمانی نبسته بود ولی به رغم اين امر، خداوند آنا
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دانست  شان جوابگو می را در برابر اعمال زشت و غير طبيعی
اگر خداوند با اقوام خدانشناس که هرگز شريعت ). ١٨: ١روميان (

کرد، چقدر بيشتر از آنانی  خود را به آنها نداده بود چنين رفتاری می
 کالمش را در ،بازخواست خواهد نمود که ادعای خداشنناسی کرده

ن جنسی عواقبی بس وخيم به دنبال دارد و جايی که اختيار دارند؟ گناها
متأسفانه قوم .  داوری و مجازات شديدتر خواهد بودهستروشنايی 

 قی شدند ،اسرائيل از خدا سرپيچی کرده، سرزمين خود را نجس ساخته
امروزه هم سازمانهای دنيوی و هم سازمانهای . و به اسيری رفتند

 زندگی فاسد و غيراخالقی حمايت مذهبی وجود دارد که علنًا از شيوه
از نظر خدا اينان اجتماع را . کنند  خالف کالم خدا عمل میر ب،کرده

  .کنند مريض می
  

  )٣٧-١: ١٩الويان ( تقدس شريعت خدا -٣
، ده فرمان خداوند به بخشهای مختلف زندگی انسان ١٩  فصلدر 

 مجازات کسانی که اين قوانين را ٢٠  فصلربط داده شده و در 
خدا از قوم خود انتظار داشت که شريعت . شکنند تعيين گرديده است می

 جرائم را با اطاعت و بدون طرفداری به مورد اجرا ،گرفته او را جدی
  .بگذارند

 آمده است، ترتيب مشخصی ندارد، ولی ١٩  فصلمقرراتی که در 
سازد و آن ارتباط آنها با ده فرمان  يک چيز آنها را به هم مربوط می

  ).١٧-١: ٢٠خروج (باشد  می
ده فرمان اساس تمام شريعت يهود را تشکيل داده و بايد اساس همه 

 باشد که  اينبندی اين قوانين ه طبقهشايد بهترين را. نين اخالقی باشدواق
  .آنها را در رابطه با خداوند، سايرمردم و با اشياء مطالعه نماييم
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ومی مقدس باشيم، چرا ما بايد ق .مربوط استاصولی که به خداوند 
من "ما ديديم که که عبارت ). ٢-١: ١٩الويان  (که خداوند قدوس است

 الويان بيش از ٢۶ تا ١٨های  فصلدر " خداوند خدای قدوس شما هستم
او به ما . کند که ما به او تعلق داريم چهل بار تکرار شده و يادآوری می

" ، من خداوند هستماز خدای خود بترسيد: "فرمايد  و میدهد هشدار می
" فرايض من"فرماييد که خدا اين قوانين را بتوجه ). ٣٢: ١٩الويان ( 
 و ٣آيات " (ت منسب"ت را َسَبو ) ٣٧آيه (خواند  می" احکام من"و 
شريعت . خواند می) ٣٠آيه " (مکان مقدس من"و خيمه عبادت را ) ٣٠

 کامًال حق آورد که آلود را به حضور خدای قدرتمند می خدا مردم گناه
  .دارد به ما بگويد که درست و نادرست چيست

  

 فرمان چهارم را به اين حکم). ٣٠ و ٣: ١٩الويان  (تَسَبرعايت 
"  تسب"و نيز اين واقعيت را که ) ١١-٨: ٢٠خروج (آورد  ياد آنان می
 و ١٧-١٣: ٣١خروج (ای بين خداوند و قوم اسرائيل بود  نشانه ويژه

شويم که   الويان متوجه می٢٣  فصلطالعه با م). ١۴-١٣: ٩نحميا 
زندگی قوم يهود بر يک سيستم هفتگانه بنا شده بود و از روز هفتم آغاز 

: ١۵اعداد (مجازاتش مرگ بود " تسبروز "تخلف از رعايت . شد می
٣-٣٢۶.(  

  

فرمان اول و دوم را در نظر دارد ) ۴آيه  (پرستی قانون ضد بت
الويان ( اعدام بود احکامن اين و مجازات شکست) ۶-٢: ٢٠خروج (

توان ممنوع بودن فالگيری و  در اينجا همچنين می). ۵-١: ٢٠
پرستی است و  ، که خود نوعی بت)٣١ و ٢۶آيات (جادوگری را 

، ۵-١: ١٣تثنيه (مقدس آن را واضحًا قدغن کرده است، ذکر نمود  کتاب
  ).٢٢-٩: ١٨  فصل
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داوند در مورد  الويان بر رعايت دستورات خ٨-۵: ١٩  فصل
خداوند به قوم خود فرمود که هديه صلح و . پرستش تأکيد دارد

و از ) ٢١-١١: ٧، ١٧-١: ٣الويان (مشارکت را چگونه تقديم کنند 
- ٢٧: ١٩توان الويان  در اينجا می. آنها انتظار داشت که اطاعت کنند

ايمانان را ممنوع کرده   را نيز اضافه نمود که تقليد از اعمال بی٢٨
روزه مسيحيان ممکن است از مدهايی پيروی کنند که اخالقًا ما. است
در حاليکه مسيحيان نبايد طوری . باشد، اما هميشه چنين نيست  میخنثی

اند ولی از سوی ديگر نبايد از  نمايان شوند که گويی از دنيای ديگر آمده
  ."همشکل اين جهان نشويد: "فرمايد  می٢: ١٢روميان . دنيا تقليد کنند

  

ای  باشد و هرگز نبايد به گونه مقدس می) ١٢آيه  (نام خداوند
کفرآميز يا در سوگندی که گوينده قصد وفای به آن را ندارد، به کار 

اگر از خداوند ). ٧: ٢٠خروج (مفهوم فرمان سوم همين است . رود
نام : "بترسيم، نام او را احترام نموده و صميمانه چنين دعا خواهيم کرد

  ).٩: ۶متی " (بادتو مقدس 
  

اين قوانين از احترام به پدر . کننده رابطه ما با ديگران قوانين تعيين
خروج (باشد  شود که فرمان پنجم می آغاز می) ٣: ١٩الويان (و مادر 

در اين رابطه احترام به ). ۴-١: ۶، افسسيان ۶-٣: ١۵، متی ١٢: ٢٠
خداوند به فکر  زيرا ،)٣٢: ١٩الويان (افراد سالمند نيز آمده است 

، اول ٢-١: ۵يموتائوس ، اول ت۴: ۴۶اشعيا (باشد  سالمندان نيز می
خداوند به فکر کسانی .  ما نيز بايد به فکر آنها باشيم؛)۵: ۵پطرس 

عيسی کوران و ). ١۴: ١٩الويان (باشد که نواقص بدنی دارند  می
انيم به تو کران را شفا بخشيد، ما قادر به انجام اين کار نيستيم ولی می

خداوند . شان را بهبود ببخشيم  حمايت از آنان کمک کرده و زندگی
-٣٣آيان (کنند  همچنين به فکر غريبانی است که در ميان ما زندگی می
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اند  کند که قوم اسرائيل در مصر غريب بوده و مکررًا يادآوری می) ٣۴
اکنون ). ١٩: ١٠، تثنيه ٢٣ :٢۵، الويان ٩: ٢٣، ٢١: ٢٢خروج (

 مشغول به  در آمريکارجی در دانشگاههای ماهزاران دانشجوی خا
های ما قرار  تحصيلند و اين چنان است که زمينه بشارت دم در خانه

بنابراين دستور خداوند در اين مورد اهميت بيشتری پيدا  .گرفته است
  . کند می

آوری  ربوط به جمع فقرا و نيازمندان در قوانين متوجه خدا به
: ٢۴، ٢۵-٢۴: ٢٣، تثنيه ١٠-٩: ١٩الويان (شود  محصول ديده می

 مقررات مربوط به مزد اين امر در مورد). ٢  فصل و روت ٢٢-١٩
چون مزد کارگران ). ١٣: ١٩الويان (شود  کارگر هم مشاهده می
شد، هرگونه تأخير در اين امر موجب دشواريهايی  روزانه پرداخت می

 کارفرمايان هرگز نبايد از ؛)۴: ۵، يعقوب ١۵-١۴: ٢۴ثنيه ت(شد  می
در برابر خدا و قانون، ثروتمند و فقير . کارگران خود سوء استفاده کنند

، خروج ١۵: ١٩الويان (ند و در عدالت نبايد طرفداری باشد ا مساوی
شوند،  زيرا خداوند فرياد فقرا را که مورد ظلم واقع می) ٣: ٢٣
بايستی دقت کنند که در  قوم اسرائيل می). ۴-٣: ٨٢مزمور (شنود  می

 از مقياسهای طول و وزن صحيح استفاده کنند تا مبادا ،گيری اندازه
 گناه را مورد اجحاف قرار دهند افراد بی ،توجه  بیکنندگاِن معامله

: ٨، عاموس ١٠: ٢٠، ١١: ١۶، ١: ١١، امثال ٣۶-٣۵: ١٩الويان (
  ).١١-١٠: ۶، ميکاه ۵

؛ فرمان )١۵: ٢٠خروج " (دزدی مکن"گويد که  شتم میفرمان ه
و اين دو فرمان ) ١۶: ٢٠خروج " (شهادت دروغ مده"گويد که  نهم می

رعايت حقيقت و احترام به مالکيت .  با هم آمده است١١: ١٩در الويان 
ديگران بر اموالشان، اساس يک اجتماع عادل و منظم را تشکيل 

برای امنيت و ) ١۶: ١٩الويان (شخص دروغگو و خبرچين . دهد می
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سالمت اجتماع مضر است به ويژه اگر اين شخص در دادگاه شهادت 
  .دروغ دهد

کند که مردم از نظر روابط   خداوند حکم می٢٩ و ٢٢-٢٠در آيات 
ايشان را سياست "منظور از عبارت . جنسی اخالقيات را رعايت کنند

 ممکن است بدين ،"يه کردبايد تنب"يا بر طبق ترجمه تفسيری " بايد کرد
بايستی به نامزد آن دختر مبلغی را به  معنی باشد که شخص خطاکار می

 يک گونهکه چمشکل است درک اين مطلب . عنوان جريمه بپردازد
آيه (پرستان فاحشه شود  شد دخترش در معبد بت پدر يهودی حاضر می

ود که ش اين دو حکم به فرمان هفتم مربوط می). ١٧: ٢٣ و تثنيه ٢٩
  ).١۴: ٢٠خروج " (زنا مکن"گويد  می

ای نيست که به  کنار آمدن با مردم، به ويژه با همسايگان، مسأله
اطاعت از قوانين مربوط باشد، بلکه به داشتن محبت در دلهايمان 

محبت : "گويد  می١٠: ١٣روميان ). ١٨: ١٩الويان (شود  مربوط می
" يکديگر را محبت کنيد"گويد  حکم نوين که می". تکميل شريعت است
کند تا روابط انسانی را رعايت کرده و با مردم به  به ما کمک می

  ).٣۵-٣۴: ١٣يوحنا (کند  ای رفتار کنيم که خداوند با ما رفتار می گونه
  

 ١٩: ١٩ قانون عجيبی که در الويان .مقررات مربوط به اشياء
م خدانشناس به آيد که برای منع تقليد از کارهای اقوا آمده، به نظر می

هنگام عبادت بوده، يا ممکن است مقصود از آن يادآوری اين حقيقت 
دانشمند زبان عبری،  . باشد که قوم اسرائيل يک قوم جدا کرده شده است

: قسمت اول عبارت را چنين ترجمه کرده است" يرد هريسـِ ل.آر"
يوغ شدن با حيوان غير  کاری نکنيد که حيوانات شما دراثر هم"

.  هماهمنگی دارد١٠: ٢٢اين مطلب با تثنيه ". وعشان سقوط کنندهمن
در زير يک يوغ بستن دو حيوانی که از نظر جثه و قدرت بدنی 

  . کاری ظالمانه است برای حمل باری سنگين،ندا نامساوی
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شود که   روشن می٢٠-١٩: ٢٠ و نيز تثنيه ٢۵-٢٣: ١٩از الويان 
توان  ديهی است که ميوه را نمیب. باشد خدا به فکر محيط زيست نيز می

در ". باشد ممنوع می"مقصود از اين کلمه اين است که . کرد" ختنه"
شد، زيرا درخت سه بار پس از کاشته  سال چهارم ميوه مرغوبتر می

 بايد  آناين محصول به خدا تعلق داشت و نوبر. شدن، ميوه داده بود
  ).١٠-٩: ٣امثال (شد  هميشه به خداوند تقديم می

  

  )٢٧-١: ٢٠الويان ( تقدس داوری -۴
 که قانون خدا باشد مقرر برای کسانی می در مورد جرائم  فصلاين 

کرد، جرائم را  خداوندی که مقررات را اعالم می. گذاشتند را زير پا می
  .نيز مشخص نمود

پانرده خطا در ميان قوم اسرائيل از جمله جناياتی شناخته شده بودند 
زدن يا لعنت کردن : اين جرائم از اين قرار بود. ودکه مجازاتش اعدام ب

: ٣١(ت سب؛ شکستن )١٧ و ١۵: ٢١خروج (پدر و مادر ) ناسزا گفتن(
؛ فالگيری و )١۶-١٠: ٢۴الويان (؛ کفر ورزيدن به خدا )١۴

؛ )۵-١: ١٣تثنيه (؛ نبوت دروغين )١٨: ٢٢خروج (جادوگری 
عفتی قبل از  ؛ بی)٢۵: ٢٢تثنيه (؛ تجاوز )١٠: ٢٠الويان (زناکاری 
؛ )١٢-١١: ٢٠الويان (؛ زنا با نزديکان )٢١: ٢٢تثنيه (ازدواج 
: ٢٠الويان ( روابط جنسی با حيوانات ؛)١٣: ٢٠الويان (بازی  همجنس

؛ )۵-١: ٢٠الويان (پرستی  ، بت)١۶: ٢١خروج (؛ آدم دزدی )١۶-١۵
: ١٩تثنيه (ای که حکمش اعدام باشد  قضيهمورد دادن شهادت دروغ در 

  ).١٢: ٢١خروج (؛ قتل عمد )٢١-١۶
بنابراين، شريعت خداوند همان . عهد خدا بودند بنی اسرائيل قوم هم

به استثناء بعضی از جوامع . شد قانون سرزمين اسرائيل محسوب می
مسلمان، امروزه هيچ يک از جنايات مذکور در فهرست باال، حکمش 
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مقدس با عقايد   کتابليکن ديدگاه قانونی .، حتی قتل عمداعدام نيست
خداوند شريعت خود را داد تا از ارتکاب گناه . کند جديد فرق می

جلوگيری کند، نه اينکه گناهکاران را اصالح نمايد؛ و جرائمی که او 
به . تعيين فرمود به منظور اجرای شريعت بود، نه اصالح خطاکاران

 هر صورت، منظور ما اين نيست که مسيحيان امروزه از مقامات
 ما گرچه. بخواهند که برای همه اين خطايا حکم اعدام مقرر شود

کنيم تا قوانين منصفانه اجرا شود، کار اصلی ما  منتهای کوشش را می
، اسلحه اصلی ما کالم خدا و دعا  بودههدايت مردم به سوی مسيح

  ).۴: ۶اعمال (باشد  می
دن يهوديان معموًال در مورد مجازات اعدام از شيوه سنگسار کر

، ٢١: ٢٢، ۵: ١٧، ١٠: ١٣؛ تثنيه ٢: ٢٠الويان (کردند  استفاده می
 اشارهخطاکاران به سوزاندن  ٩: ٢١ و ١۴: ٢٠، ولی در الويان )٢۴

 اطمينان حاصل نيست" منقطع شود"در مورد معنی عبارت . شده است
ضی جاها چنين به نظر ع؛ در ب)١٨ و ١٧، ۶، ۵ و آيات ٣: ٢٠(

همچنين ممکن است به . ح مترادف با کشتن باشداين اصطالرسد که  می
. معنای اخراج از اردوگاه و محروم شدن از مزايای الهی بوده باشد

) ٢٢-٢١: ٢٠(کرد  بعضی از خطاکاران را خداوند با نازايی تنبيه می
: ٢٠" (ايشان متحمل گناه خود خواهند بود: "و در مورد ديگران فرمود

١٩.(  
مجسمه فلزی او را به قدری . ها بودبت عموني) ۵-١: ٢٠(مولک 
شد آنگاه اطفال کوچک را در بازوهايش  دادند که سرخ می حرارت می
، ۶: ٣٣، دوم تواريخ ١٠: ٢٣دوم پادشاهان (سوزانيدند   می،قرار داده

پرستی   بتمردمانی که مرتکب اين قبيل اعمال). ٣۵: ٣٢ارميا 
موجب اردوی قوم خدا شدند، عاطفه انسانی نداشتند و وجودشان در  می

ناپاک شدن مکان مقدس خدا شده و نام مقدس او مورد اهانت قرار 
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پذيرفتند زيرا آنان ديگران را  پرستان را نمی قوم خدا بت. گرفت می
  .ساختند تحت نفوذ گرفته و از پرستش خدای راستين منحرف می

 ١٨های  فصل به هنگام مطالعه ، ذکر شده فصلخطايايی که در اين 
 الويان بررسی شد، به ويژه گناهانی که به روابط جنسی مربوط ١٩و 
 با يادآوری مجدد اين حقيقت  فصلبايد توجه داشت که اين . شوند می

-٢٢: ٢٠(تواند زمين را آلوده کند  پذيرد که گناهان قوم می پايان می
اين هشدار پيشاپيش به زمانی اشاره داشت که بنی اسرائيل داخل ). ٢٧

چون آنان قومی . نمودند شدند و آن را تصاحب می نعان میسرزمين ک
برگزيده و جدا کرده شده بودند، موظف بودند که بين پاک و ناپاک فرق 

  . پرست همجوار خود رفتار نکنند قائل شوند و مانند مردم بت
سازد و  تواند نوری باشد که بدی را آشکار می  شريعت میگرچه

نمايد، ولی هرگز قادر نيست  يری میهمچون نگهبانی که از بدی پيشگ
 را رتواند اين کا  مسيح میعيسیتنها انجيل . قلب انسان را عوض کند

 آرامش و نظم اجتماع را ،خداوند مقرر داشته است که مقامات. بکند
مسيحيان موظفند از قانون اطاعت نموده، ). ١٣روميان (حفظ کنند 

ای  ن اخالقی خداوند مکاشفهقانو. نيکی کنند و برای مقامات دعا نمايند
از اراده مقدس او برای بشريت است و افراد و ملتها اگر قانون خدا را 

  .توانند از مجازات فرار کنند  نمی،تحقير کنند
 معروف آمريکايی، توماس دوست ميهنبيش از دو قرن پيش، 

وقتی : "جفرسون در يادداشتهايش در مورد ايالت ويرجينيا چنين نوشت
به راستی قلبم برای وضعيت وطنم کنم،   خدا فکر میبه عدالت

  ".لرزد می
  .اين گفته باصالبت، امروز نيز بايد مورد تعمق قرار گيرد



 

  فصل هشتم

  بهای رهبری روحانی
  ٢٢ و ٢١الويان 

  
از ساختن اتومبيل گرفته تا رفتن به جنگ و فروش کامپيوتر يا 

قوم خدا .  رود  میساختن کليسا، همه اين کارها بر اساس رهبری پيش
 نزد خدا مساويند، اما از نظر عطايا، ، مسيح همه يکی بودهعيسیدر 

  .های خاص با هم تفاوت داريم استعدادها و دعوت
 ۴: ٢١الويان . رهبران روحانی قوم اسرائيل کاهنان بودند

کاهنان در ميان قوم خود رهبر هستند و نبايد مثل افراد : "يدفرما می
آنان مسئول مکان مقدس خدا ). تفسيری" (نجس کنندعادی خودشان را 

ها را بر قربانگاه  آنان قربانی. آموختند بوده و کالم خدا را به قوم می
شد، اراده خدا را برای  کردند و هرگاه درخواست می خداوند تقديم می
جدا از خدمت کاهنان، قوم اسرائيل راه ديگری . ساختند قوم روشن می

  .خدا نداشتند به نبرای نزديک شد
 که خداوند در مورد مقام بايستی واجد شرايطی باشند کاهنان می

کهانت مقرر فرموده بود و آنان موظف بودند که بر طبق دستورات 
از نظر رفتار شخصی، خصوصيات جسمانی . خداوند او را خدمت کنند

اگر . و استعدادهای شغلی نيز بايستی مورد تأييد خداوند قرار گيرند
  .د يک رهبر روحانی باشيد، الزم است که بهايی بپردازيدبخواهي

  

  )١۵-١: ٢١الويان (رفتار شخصی  -١
 موظف و مسئول است شود کسی که به سمت رهبری برگزيده می

کاهنان در امر تعهد و اطاعت از . مالمت داشته باشد که يک زندگی بی
مقام کهانت متأسفانه . بايستی برای بقيه مردم نمونه باشند  خداوند، می
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 قوم را به سوی انحراف سوق  ايشاندر ميان قوم اسرائيل افت کرده و
کاهنان از گناهان قوم اسرائيل سود : "گويد  می٩-٨: ۴هوشع . دادند
کاهنان همانند . برند و با حرص و ولع منتظرند آنها بيشتر گناه بکنند می

تمام اعمال بنابراين هم کاهنان و هم قوم را به سبب . قوم گناهکارند
  ".بدشان مجازات خواهم کرد

 خانواده کاهنان ینه تنها برای کاهنان بلکه برای هريک از اعضا
امر مهم برای همه . نيز شرايط و خصوصياتی در نظر گرفته شده بود

کلمه . آنان اين بود که از نظر شرعی و در حضور خداوند طاهر بمانند
بارها " ت ساختنرمح بی"و " عصمت کردن بی"و " نجس ساختن"

فرماييد که در پايان هر بخش عمده در ب توجه .تکرار شده است
زيرا من يهوه که شما را : "فرمايد  خداوند می٢٢ و ٢١های  فصل

 و ٩: ٢٢  فصل و ٢٣ و ٨: ٢١الويان " (کنم، قدوس هستم تقديس می
  ).٣٢ و ١۶

  

 کاهن اعظم فقط يک نفر بود،). ٨-١: ٢١  فصل (پسران کاهن اعظم
اری شده و ذکردند، آنان نيز دستگ اما چون پسرانش با او خدمت می

. ملزم بودند شرايطی را که خداوند تعيين فرموده بود، رعايت کنند
ساير يهوديان در اردوگاه اجازه داشتند بر طبق دلخواه، جشنهای 
عروسی و مراسم تدفين و ترحيم را برگزار کنند، اما خداوند به کاهنان 

ای در مورد طرز ابراز غم و انتخاب همسر داده بود  ژهدستورات وي
  ).٨ و ٧آيات (

ی بود که توسط افراد ا حرفهمقدس، عزاداری  در دوران کتاب
- ٧: ۵٠پيدايش (شد  ای که در اين امر تخصص داشتند اجرا می ويژه
 خداوند انتظار داشت گرچه). ٣٨: ۵، مرقس ٢۵: ٣۵، دوم تواريخ ١١

 همچنين مامرگ يکی از عزيزان ابراز غم نمايند، اکه کاهنان به هنگام 
هر کسی که جسد . از آنان انتظار داشت که مانند خادمين خدا عمل کنند
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شد که در آنجا  ای می کرد، يا حتی اگر داخل خيمه ای را لمس می مرده
شد و نجس بودن باعث  کسی مرده بود، او به مدت يک هفته نجس می

بنابراين ). ١۴-١١: ١٩اعداد (قوم خدمت کند شد که کاهن نتواند به  می
پدر و : کاهنان اجازه داشتند که تنها برای اين افراد خود را نجس سازند

. مادر، فرزندان و برادران و خواهرانی که هنوز ازدواج نکرده بودند
اطاعت . در مورد ساير مردگان کاهن اجازه نداشت خود را نجس سازد

  . قرار گيردبايستی باالتر از عاطفه می
اما خداوند حتی در مورد شيوه ماتم نيز مقرراتی وضع نموده بود 

اين اعمال ممنوعه مراسمی بود که ). ٢٨-٢٧: ١٩، ۶-۴: ٢١الويان (
بردند، انجام  پرست که در همسايگی بنی اسرائيل به سر می اقوام بت

ون مانند ديگران که اميد ندارد محز"... دادند، ولی قوم خدا نبايد  می
حتی به هنگام غم و اندوه، ما بايد ). ١٣: ۴اول تسالونيکيان " (شوند

  .باشيم خدا طالب جالل
تراشيد و بدن خود را زخمی  هر کاهنی که سر و ريش خود را می

 و شد میاقوام خدانشناس عملش شبيه ، )٢٨: ١٨اول پادشاهان (کرد  می
ا را نجس حرمت ساخته و قربانگاه خد بدين وسيله نام خدا را بی

کرد، قوم  که مانند همسايگان خدانشناس عمل میکاهنی . گردانيد می
يهود را تشويق به سرپيچی از قانون خدا و متابعت از سرمشق بد او 

يک افتخار و  شناخت خدا و خدمت بر قربانگاه او برای کاهن .نمود می
 حرمت کردن نام سرپيچی از خداوند به منزله بی. شد امتياز محسوب می

  . شد های خدا محسوب می وی و نجس ساختن قربانگاه و قربانی
اری يک ذهر بار که از من دعوت شده است تا در مراسم دستگ

ام که شخص مورد  شبان يا فرستادن يک مبشر شرکت کنم، سعی کرده
نظر را تشويق نمايم تا امتيازات خدمتش را مد نظر قرار دهد، نه 

گير نيست و  ی سختباب مسيح ارعيسی. مشکالت و فداکاريهای الزم را
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به خاطر ). ۵:٣اول يوحنا " (باشد اوامرش نيز سنگين نمی"
بايستی لب به شکايت  هايی که قبًال ذکر شد، هيچ کاهنی نمی محدوديت

کرد و اين چنان  باز کرده باشد، زيرا او خداوند و قوم او را خدمت می
ی در راه آن انجام امتيازی بود که ارزش داشت هر نوع از خودگذشتگ

  .شود
 ازدواج نيز، ازدواج کاهن با يک زن فاحشه يا زن مطلقه امردر 

های معبد در کنار کاهنان  در معابد بت پرستان فاحشه. ممنوع بود
 و ٩: ٢الويان (کردند اما در اسرائيل فحشا ممنوع شده بود   خدمت می

ای را  ام ويژهاز آنجا که پسران کاهن مق). ١٧: ٢٣ و تثنيه ١٩: ٩نيز 
بايستی هشيار باشند که مبادا با زنی  کردند، می در ميان قوم احراز می

تنها راه . ازدواج کنند که دودمان خود را با نسلی بيگانه آلوده سازند
اطمينان برای پاک و خالص نگاه داشتن دودمان کهانت اين بود که با 

  . باکره ازدواج کنندای دوشيزه
و شماسان را در رساله اول ) کشيشيان، اسقفان(وقتی شرايط شبانان 

خوانيم، متوجه   اول می فصل سوم و رساله تيطس  فصلتيموتائوس 
شويم که زن و فرزندان يک خادم کليسا چقدر در خدمت وی حائز  می

در طی بيش از چهل سال خدمتم به خداوند، بارها . باشند اهميت می
اند به تنهايی به خدمت  ر شدهام که بعضی از خادمين مجبو مشاهده کرده

ای به امور روحانی نداشته  خود ادامه دهند زيرا زن خادم خدا عالقه
اول (همه ايمانداران بايد در امر گزينش همسر دقت نمايند . است

، اما آنانی که به خدمت مسيح )١٨-١۴: ۶، دوم قرنتيان ٣٩: ٧قرنتيان 
  .داند، بايد به مراتب هشيارتر باشن خوانده شده

  

شد و زندگی  هرگاه دختر کاهنی، فاحشه می. )٩آيه  (دختر کاهن
شد،  گرفت، کاهن از خدمت خود بر کنار نمی شرارت باری را پيش می

احتماًال اينگونه افراد را . داد ولی آن دختر جان خود را از دست می
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، سپس به منظور تحقير، جسدشان را )٢١: ٢٢تثنيه (سنگسار کرده 
امروزه در ). ١۴: ٢٠، الويان ٢۵: ٧يوشع (سوزانيدند  چون آشغال می

فرزندان مؤمن دارد، بری از تهمت و "کليسا، کشيش بايد کسی باشد که 
شايد اين شرط غير الزم و دشوار به نظر آيد، اما بر ". فجور و تمرد

هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را  "۵: ٣طبق اول تيموتائوس 
  ".نمايد ی خدا را نگهبانی میتدبير کند، چگونه کليسا

  

ای  از آنجا که کاهن اعظم به گونه). ١۵-١٠آيات  (کاهن اعظم
: ١۶، ١٢-٧: ٨  فصل(خاص مسح شده بود و لباس مقدس بر تن داشت 

، مسئوليت بزرگتری بر دوش وی بود تا خداوند را وفادارانه خدمت )۴
 داشتند که در کاهنان عادی اجازه. نمايد و حرمت نام او را نگاه دارد

 بالفصل خانواده، خويشتن را نجس گردانند، اما یمورد جنازه اعضا
همچنين او اجازه نداشت . کاهن اعظم مجاز به انجام اين کار نيز نبود

به شيوه متداول ابراز غم نمايد و محيط خيمه عبادت را به منظور 
ن و خيمه هارو). ٧-۶: ١٠الويان (شرکت در تشييع جنازه، ترک نمايد 

و ) ٣٨: ٣اعداد (پسرانش در طرف شرقی خيمه عبادت قرار داشت 
 موظف بودند که سر خدمت باقی بمانند و خود را گرفتار فعاليتهای آنان

  ).۴: ٢دوم تيموتائوس (ديگر در اردوگاه نسازند 
نظر به اينکه پسر نخست زاده کاهن اعظم، جانشين پدر خود 

ندان کهانت و پيشگيری از شد، به منظور خالص نگه داشتن خا می
ورود عوامل بيگانه، کاهن اعظم موظف بود با يک دوشيزه باکره 

در بيشتر موارد، کاهنان همسر ). ١۴-١٣: ٢١الويان (ازدواج کند 
، اين امر به ويژه )۵: ١لوقا (کردند  خود را از طايفه الوی انتخاب می
 موجب ازدواج با زن نامناسب. کرد در مورد کاهن اعظم صدق می

 شد آلوده شدن نسل وی و در نهايت منجر به آلودگی سلسله کاهنان می
  ).١۵، ٨: ٢١الويان (که خداوند آن را تقديس نموده بود 
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هر چند اين مقررات ويژه، امروز با زندگی کارکنان کليسا مناسبتی 
ندارد ولی اصول آن هنوز هم حائز اهميت بوده و به خادمين کليسا 

گر چنانکه خواهان برکت خداوند بر خدمت خود ا. شود مربوط می
وقف  ک واهستيم، بايد خويشتن و زندگی زناشويی و خانواده خود را پ

 ی پايگاه، خداترسیيک خانواده با ايمان، با فرزندان. خدا نگه داريم
تواند قدم به پيش گذاشته و برای  روحانی است که از آنجا خادم خدا می

 مسيحی بايد برای شبانان و ساير رهبران ايمانداران. خداوند بجنگد
های آنان دعا کنند، زيرا کسانی که در مقام رهبری  روحانی و خانواده

  .گيرند هستند بيشتر هدف حمالت دشمن قرار می
  

  )٢۴-١۶: ٢١الويان ( خصوصيات جسمانی کاهنان -٢
انگيز سقوط آدم صدمه  نسل آدم همه گناهکارند و از نتايج غم

ما نقصهای جسمانی و اخالقی ما مانعی برای نجات يا خدمت اند، ا ديده
فقرا و "خواند، او  وقتی خدا گمشدگان را به نجات می. کنند ما ايجاد نمی

اينها همان ). ٢١: ١۴لوقا (خواند  را می" مفلوجان و شالن و کوران
ش بر اين کره خاکی به آنان ا به هنگام زندگیاو اشخاصی بودند که 

همه ايمانداران به رغم هر نقصی که ). ٢۵-٢٣: ۴ی مت(خدمت کرد 
های  قربانی"توانند تسليم خداوند شده و برای جالل او  داشته باشند، می

  .باشند" زنده
 نويسنده معروف سرودهای روحانی، نابينا بود؛ ،"نی کراسبیاف"

نيز که واعظ و نويسنده و سراينده سرودهای روحانی " جورج متيسن"
ش ا از بستر بيماری" يمی کارمايکلِا".  را داشتبود، همين نقص

واعظ . کرد کارهای ميسيونری خود را در هندوستان هدايت می
غالبًا "  رابرت موری مک چين"به نام " پرزبيتری"اسکاتلندی کليسای 

به  شد مجبور می" چارلز اسپرجان". به علت ضعف قلب بستری بود
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ن خارج شده و به جنوب خاطر وضعيت فيزيکی و سالمتی بدن از لند
الزم نيست نواقص جسمانی مانع خدمت مسيحی ما . فرانسه برود

  ). ١٢دوم قرنتيان (شوند، به شرطی که کامًال بر فيض خدا متکی باشيم 
اما در ميان قوم بنی اسرائيل خداوند مقرر فرموده بود که کاهنان 

.  داشتاين شرط دو دليل. هيچگونه نقص و عيب جسمانی نداشته باشند
باسيتی کامل و  آوردند می های که قوم به درگاه خداوند می اوًال، قربانی

ها را بر  بايستی کسانی هم که اين قربانی عيب باشند؛ بنابراين می بی
کاهن خود نمادی از آن  ثانيًا،. نقص باشند نمودند، بی قربانگاه تقديم می

  . شود ی يافت نمیکاهن اعظم آينده بود که در وجود او هيچ نقص و عيب
دليلی ندارد که ما گمان کنيم که در اردوگاه اسرائيل با کاهنان فاقد 

هرچند کاهنانی که . شد شهروندان درجه دوم رفتار میشرايط، همچون 
توانستند نزد قربانگاه و يا در مکان مقدس  نقصهای بدنی داشتند، نمی

هايشان  نوادهدانستند و خود و خا خدمت کنند، ولی آنان را کاهن می
و از ساير ) ١٨-١۴: ۶، ٣: ٢الويان (اجازه داشتند از غذای قربانی 

  . مند شوند برکات مادی که به طايفه الوی تعلق داشت، بهره
هرچند درباره معانی همه کلمات عبری که برای نقصهای جسمانی 

مقدس به کار رفته، يقين نداريم، اما چنين به نظر  در اين بخش از کتاب
: ٢١الويان " (کور يا شل يا ناقص الخلقه " اصطالحاتسد کهر می
بعضی از اين نواقص . اين نواقص را خالصه کرده است) ١٨

مادرزادی بوده و نواقص ديگر ممکن بود بر اثر ابتال به بيماری يا در 
در قديم مردم به اندازه . اثر تصادفهای ناگوار به وجود آمده باشد

. دی و يا معالجه امراض مهارت نداشتندپزشکان امروز در شکسته بن
بر . گويد سخن می) خواجه بودن" (شکسته بيضه" در مورد ٢٠در آيه 

، اينگونه افراد اجازه نداشتند در اجتماع پرستش بنی ١: ٢٣طبق تثنيه 
اسرائيل شرکت کنند و همچنين يقينًا اجازه نداشتند نزد قربانگاه نيز به 
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 فرزندان برای قوم يهود امری بس مهم توليد. خدمت خداوند بپردازند
  .ای داشت بود، زيرا ادامه خاندان کهانت اهميت ويژه

مقس نبايد امروزه  بايد بار ديگر يادآور شد که اين قسمت از کتاب
برای تحقير يا ترساندن اشخاصی به کار رود که دارای نواقص بدنی 

 کاهنان طايفه .زيرا اين بخش هرگز به اين منظور نوشته نشد. باشند می
خواست که از  مخصوصی بودند که وظيفه مهمی داشتند و خداوند می

چه بسا که يک روح زيبا . نظر بدنی نيز بهترين وضع را داشته باشند
تواند به  برد و چنين کسان را خداوند می در يک تن افليج به سر می

  . خوبی به کار برد
گوش " نی سکانیآرتور تو"دفعه ديگر که به موزيک رهبر معروف 

که او اين موفقيت را به علت يک نقص بدنی بدست داديد به ياد آوريد 
در سن نوزده سالگی زمانی که در يک . بين بود آورد، زيرا وی نزديک

نواخت، مجبور شده که تمام  ارکستر کوچک اروپايی ويولن سل می
دن برنامه موزيک را از بر کند زيرا از جايگاه ارکستر قادر به خوان

نی تنها  يک روز رهبر ارکستر مريض شد و توسکانی. موزيک نبود
به اين شکل او توانست . دانست کسی بود که تمام آهنگ را از بر می

تمام کنسرت را از حفظ رهبری کند، اين واقعه آغاز هنرمندی او گشت 
  .که اساسش يک نقص بدنی و نيز يک حافظه خوب بود

  

   )٣٣-١: ٢٢الويان (ان ای کاهن های حرفه  مسئوليت-٣
شرط پذيرفته شدن خدمت کاهن از سوی خداوند تنها اين نبود که از 

عالوه بر اين، . نسل هارون بوده و بدنی بدون عيب و نقص داشته باشد
. باستی طوری خدمت کند که خداوند از او خشنود شود کاهن می

ب اشخاص پرستندگان ممکن بود به ظاهر مراسم نگاه کنند اما خدا به قل
  .کند نگاه می
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حرمت قربانی و هدايای مقدسی را که قوم به : "گويد عبارتی که می
، زمينه را برای اين ) تفسيری٢يه آ" (کنند، نگه دارند من وقف می

با هوشياری و "يا " با احترام رفتار کردن"منظور . ازدس صل مهيا میف
ام سال به چون کاهنان، تمام روز و تم. باشد می" مواظبت دست زدن
ها اشتغال داشتند، طبعًا ممکن بود خدمتشان تبديل به  کار تقديم قربانی

. يک حرفه گشته و مراسم مقدس مبدل به يک کار عادی و سطحی شود
 به هيچ چيز: "چنين گفته است" جورج مک دانلد"داستان سرايی به نام 

روح   را بیتواند آن ئی مقدس، نمی اندازه رفتار عادی با ظواهر شی
  .اين هشداری است برای همه ما". سازد

 دانشجوی دانشگاه الهيات بودم، يکی از استادان از کهزمانی 
 ا در محيط دانشگاه ب در يک بعد از ظهر،دانشجويی کهاظهارات دو 

  :آنها چنين گفته بودند.  کرده بودند، ابراز نگرانی کرد تبادليکديگر
  " روی؟ کجا می: "اولی پرسيده بود

  ".به خيابان مديسون: " پاسخ داده بوددومی
  "در انجا چه خبر است؟: "اولی
  ".بايد باالی سر يک جنازه ورد بخوانم: "دومی

استاد از اين عصبانی و رنجيده بود که يکی از شاگردانش انجام 
" ورد خواندن باالی سر يک جنازه"مراسم تدفين مسيحی را 

"  گری کاهنان حرفه"، "ال ترنب.لف جیار"اين طرز فکر را . دانست می
دادند،  خواند، زيرا آنان حرکات مربوط به خدمت خود را انجام می می

به ظاهر ممکن است شخص هر کار درستی را . ولی نه از جان و دل
باشد به طرز صحيح انجام دهد، اما وقتی خدا  که مربوط به خدمتش می

ان مالکی نبی، در زم. بيند نگرد، هيچ چيز را درست نمی به قلب او می
: ٢ تا ۶: ١مالکی (ای بر تمام کار کاهنان سايه افکنده بود  جو حرفه

٩.(  
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توجهی و انجام وظايف به خاطر شغل و حرفه در خدمت  بی
، )٩-٣: ٢٢الويان (کاهنان نجس : شد قربانگاه به سه طريق نمايان می
ابل های غير ق و قربانی) ١۶-١٠آيات (مهمانانی که واجد شرايط نبودند 

ها و هم  در نتيجه کاهن هم خود و هم قربانی. )٣٣-١٧آيات (قبول 
قربانگاهی را که او موظف بود نزد آن خدا را خدمت کند، نجس و 

  .ساخت آلوده می
  

شد ولی برای رفع  اگر کاهنی نجس می). ٩-٣آيات  (کاهنان نجس
شد که وی  کرد، چگونه کسی متوجه می اين وضعيت هيچ اقدامی نمی

؟ ممکن بود او نزد قربانگاه به خدمت خود ادامه دهد و استنجس 
ها را تقديم نموده، سهم شرعی خود را از هدايای مقدس بخورد  قربانی

اما خدا اطالع داشت و کاهن در . و به ظاهر هم هيچ اتفاقی نيفتد
  ).٩آيه (گرفت  معرض خطر مرگ قرار می

د اهميت بيشتری اينگونه رفتار نشانگر اين بود که کاهن برای خو
 و بيشتر به فکر حفظ آبرو بود تا حفظ سيرت ،قائل بود تا برای خدا

اينگونه اشخاص بيشتر نگران . باشد می" رياکاری"نام اين گناه . خود
باشند، اما نگران  اين بودند که مبادا مردم متوجه شوند که آنان نجس می
 آن مقرر ساخته اين نبودند که خدمت مقدس خود را که خدا ايشان را بر

 پاک و ًاظاهراوند ما، آنان مانند فريسيان زمان خد. سازند بود، آلوده می
-٢۵: ٢٣متی (شده بودند " زهرآگين و آلوده"طاهر بوده، اما در واقع 

٢٨.(  
کنند بايد در مقابل  همه کسانی که خداوند و قوم خدا را خدمت می

ور خشنودی خداوند آاليش و صادق بوده، در درجه اول به منظ خدا بی
 خدمت خود فراخوانده ما بايد خدا را شکر کنيم که ما را به. خدمت کنند

 .است و بايد با امور مربوط به خدا با احترام مقدس رفتار نماييم
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در آفرينش چيزی نيست که از خدا "، ١٣: ۴بر طبق عبرانيان 
و همه همه چيز در برابر چشمان او برهنه و روباز است . پوشيده بماند

 هنگامی که يوسف از سوی زن ".ما بايد به او حساب خود را پس دهيم
: شد، چنين روشی را در پيش گرفته، به او گفت فوطيفار وسوسه می

" چگونه مرتکب اين شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟"... 
از . روش پولس نيز در خدمت به خداوند چنين بود). ٩: ٣٩پيدايش (

خود را در اين امر : " گويد  می١۶: ٢۴مال رسوالناين جهت در اع
 لغزش  هم تا پيوسته ضمير خود را به سوی خدا ومردم بید  میرياضت
   ".نگاه دارم

گری و رياکاری در خدمت خدا  ظ در مقابل حرفهابزرگترين حف
دوم (شود  مانا ترس خداوند است که با وجدان حساس ظاهر میه

ای است که نور  وجدان به منزله پنجره. )١١: ۵، ٢: ۴، ١٢: ١قرنتيان 
وقتی پنجره کثيف شود، نور تدريجًا تار . دهد را به داخل خانه راه می

) ١۵: ١تيطس (به همين گونه زمانی که وجدان آلوده شد . شود می
شود که حساسيت خود " سوخته"شود تا باالخره چنان  تدريجًا بدتر می

آنگاه تبديل به ). ٢: ۴ائوس اول تيموت(دهد  را به کلی از دست می
ضمير "گشته و درست به خالف ) ٢٢: ١٠عبرانيان " (ضمير بد"

  ).١۶: ٣اول پطرس(کند  عمل می" نيک
  

کاهن مجاز بود ). ١۶-١٠آيات  (مهمانانی که واجد شرايط نبودند
های معينی را بخورد و همچنين قسمتی را به  که قسمتهايی از قربانی
 اما اگر . بدهد که اجازه داشتند از آن بخورندکسانی از اهل خانه خود

خواست دامنه سخاوتمندی خود را بسط داده و هدايای خدا را به  می
افراد خارج از دايره خانواده بدهد، او نسبت به خداوند و ميهمانان خود 

ها نبود  مهمانی که مجاز به خوردن اين قربانی. شد مرتکب گناه می
ای به حضور  قربانی گناه و جريمه) ابرای جبران خط(بايستی  می
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آورد و در نتيجه يک وعده غذا برايش بسيار گران تمام  خداوند می
  !شد می

بايستی صداقت و جرأت کافی  به عبارت ديگر يک کاهن امين می
، )١۶-١٠آيات (و به ديگران ) ٩-١: ٢٢الويان (داشت که به خود  می

 که خارج از شد می اين موضوع شامل دخترانی نيز. بگويد" نه"
هرچند مهر و محبت ). ١٣-١٢آيات (خاندان کهانت شوهر کرده بودند 

کرد که به چنين دخترانی از اين غذای مقدس  قلبی کاهن ايجاب می
اگر قسمتی از قربانی را به . سهمی بدهد ولی او مجاز به اين کار نبود

شدند که   زد و آنها مجبور می داد، به دختران خود صدمه می آنان می
  .جريمه بپردازند

يکی از مشکلترين کارها در خدمت مسيحی اين است که شخص 
بگويد نه، ولی در عين حال مشارکت و روابط خود را در حضور خدا 

شبانی که از عقد . گاهی ما مجبوريم اين کار را بکنيم. پاک نگه دارد
 خود ورزد غالبًا برای ايمان امتناع می کردن يک ايماندار با يک بی

 در ميان خويشان داماد و عروس، ولی او در هتراشد به ويژ دشمن می
والدينی که اجازه . دارد حضور خداوند وجدان خود را پاک نگه می

دهند فرزندانشان با دوستان بد معاشرت کنند، مورد سوء تفاهم  نمی
دانند که  شود، اما آنان می قرار گرفته و گاهی هم به آنان بد گفته می

امتناع کليساهايی که از قبول افرادی . دهند ه خدا را انجام میاراد
من "بخش را ندارند، غالبًا به طعنه  های ايمان نجات که نشانهورزد  می

شوند، اما اينان جرأت کافی دارند که  خوانده می" تر هستم از تو مقدس
  .بگويند نه

  

 الزم به همان گونه که). ٣٢-١٧آيات  (های غير قابل قبول قربانی
هايی که آنان تقديم  بود کاهن نقص بدنی نداشته باشد، همچنان قربانی

نقص باشند، در غير اينصورت خدا  بايستی کامل و بی کردند نيز می می
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کننده و  احتماًال کاهنان بارها از قبول شخص عبادت. پذيرفت آنها را نمی
 ده خداونخواست ب کردند به اين دليل که او می قربانی او خودداری می

نه گهداری را داشت و ارزشی را تقديم کند که نه ارزش ن حيوان بی
و چون : "... گويد  چنين می١٣: ١  فصلمالکی نبی در  .ارزش فروش

و لنگ و بيمار را آورده، آنها را برای ) زخمی(حيوانات دريده شده 
گذرانيد آيا من آنها را از دست شما قبول خواهم کرد؟  قول  هديه می

آن را به حاکم خود هديه بگذران و : "گويد  می٨آيه ". اوند اين استخد
آيا او از تو راضی خواهد شد يا تو را مقبول خواهد داشت؟ قول خداوند 

  ".قادر متعال اين است
الويان (خادمان خدا نه تنها نبايد گناه کردن را برای مردم آسان کنند 

تا بهترين ها را به خداوند ، بلکه بايد مردم را تشويق کنند )١۶-١٠: ٢٢
برای يهوه، خدای : "در اين مورد داود درست گفته است. تقديم نمايند
: ٢۴دوم سموئيل " (قيمت نخواهم گذرانيد  های سوختنی بی خود، قربانی

های  کاهنی که برای خدمت خود ارزش قائل شده و برای قربانی). ٢٣
کرد که  ناتی را قبول میالعاده قائل بود، فقط حيوا خداوند احترام فوق

ای را از نزد  کننده اگر کاهن، شخص عبادت. مورد قبول خداوند بودند
کرد با اين اطمينان کاذب که گناهش آمرزيده  قربانگاه به خانه روانه می

شده است، به زندگی روحانی آن شخص صدمه بزرگی وارد 
  .ساخت می

 ٢٨-٢۶: ٢٢ان الوي(شد  ذکر شرط ويژه سنی حيواناتی که تقديم می
قلب رئوف خالق نسبت به مخلوقاتش ه دهند نشان) ٣٠: ٢٢و خروج 

ای که کمتر از  گوساله يا بره). ٧-۶: ٢٢، تثنيه ١١: ۴يونس (باشد  می
شد  گذشت اگر از مسافتی به خانه خدا منتقل می يک هفته از عمرش می
ليل اش در يک روز به هر د کشتن مادر و بچه. ممکن بود در راه بميرد

به هنگام انجام وظايف مذهبی بايد دقت به عمل . ای بود کار ظالمانه
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آورد که در نحوه استفاده از آنچه خداوند برای ما فراهم ساخته، 
اند  ای از منقدين اجتماعی اظهار داشته عده. توجه نباشيم عاطفه و بی بی

فتار که نحوه رفتار ما با حيوانات نمايانگر روشی است که با انسانها ر
  .خواهيم کرد

: يکی از سرخپوستان آمريکايی چنين گفته است" ئيس سياتلر"
کشد که به سر مردم نيز  آيد، طولی نمی هرچه به سر حيوانات می"

  .همه چيزها به هم مربوطند". آيد می
چرا بايد : "ساخت فرض کنيم که کاهنی اين پرسش را مطرح می

ده است ارج نهم و محترم های خدا و خدمتی را که به من سپر قربانی
  . پاسخ اين سؤال را به روشنی داده است فصلسه آيه اين " بشمارم؟
زيرا .  اينها احکام خداوند هستند و بايد از آنها اطاعت کرد-١

  . دهد که به نفع ما نباشد خداوند هرگز فرمانی نمی
 از اين راه است که ما نام عظيم خداوند را جالل داده و او را در -٢

  .نماييم ظر قومش تقديس مین
دهد، همان است که ما را از بردگی   خداوندی که به ما فرمان می-٣

ما همه را . رهانيده و اوست که ما را جدا کرده تا قوم خاص او باشيم
  ديگر به چه انگيزه باالتری نياز داريم؟. مديون او هستيم



 

  نهم فصل 

  تقويمی که بيانگر آينده است
  ٢٣الويان 

  
نظمی و سردرگمی شويد، ظهور  خواهيد وارد دنيايی از بی میاگر 

  .تقويم جديد را مورد مطالعه قرار دهيد
تقويم روز به قدری از وقايع طبيعی " ژوليوس قيصر"در زمان 

شناس يونانی به نام  دور افتاده بود که قيصر دستور داد يک ستاره
 قادر به "سوسيجينس"از آنجا که . آن را اصالح کند" ينسسوسيج"

 هتغيير حرکات آسمانها نبود، به منظور حل مسأله موقتًا در حدود سه ما
!  روز داد۴۴۵ قبل از ميالد، ۴۶ديگر به تقويم اضافه کرد و به سال 

متولدين آن سال حتمًا در محاسبه روز تولد خود سرگرمی جالب 
  .داشتند

دستور داد که )  ميالدی١۵٨۵-١۵٢٠" (گريگوری سيزدهم"پاپ 
در حقيقت اين همان . بريم، ترتيب بدهند قويمی را که االن به کار میت

بوده  که مورد تجديد نظر قرار گرفته " ژوليوس سزار"تقويم زمان 
هايش تقويم   زمانی که بريتانيای کبير و مستعمره١٧۵٢در سال . است

سوم سپتامبر تبديل به چهاردهم سپتامبر گشته،  گريگوری را پذيرفتند،
در آن که " جورج واشنگتن. "روز از تاريخ بريتانيا ناپديد شديازده 

 ٢٢ فوريه به ١١تاريخ بيست ساله بود، متوجه شد که تاريخ تولدش از 
شايد هم او سالی دوبار تولد خود را جشن . فوريه منتقل شده است

  ! گرفت می
تقويم در دنيای پر مشغله امروز يک بخش عادی از زندگی است، 

يهوديان از طلوع .  موسی برای قوم اسرائيل چنين نبوداما در زمان
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کردند، ماهها را بر اساس حالتهای ماه  آفتاب تا غروب آن کار می
به آنان خداوند . رود آيد و می ديدند که فصلها می کردند و می محاسبه می

، سرما و گرما، تابستان و زمان بذر پاشيدن و دروقول داده بود، 
و آنها از ) ٢٢: ٨پيدايش (ادامه پيدا خواهد کرد  زمستان و روز و شب
هر روز برای آنان يک هديه مقدس از سوی . اين امر راضی بودند

  . خداوند بود
بنی اسرائيل داد که با تغييرات فصول و تاريخ به خداوند تقويمی را 
زيرا نه تنها  العاده بود اين تقويم يک تقويم فوق. قوم ارتباط داشت

داد بلکه به کارهايی که  ارهای خداوند را نشان میای از ک خالصه
کار . نمود داد نيز اشاره می خداوند در آينده برايشان انجام می

 مسيح، تأسيس کليسا و آينده قوم اسرائيل همه در اين عيسیبخش  نجات
  .هفت جشن نمايان گشته است

" محفل مقدس"و " عيد"، ايام ويژه، بارها  از کتاب فصلدر اين 
. در اينجا عيد هيچ ربطی به خورد و خوراک ندارد. نده شده استخوا

معنای کلمه به . گرفتند در واقع در روز کفاره قوم اسرائيل روزه می
نيز چنين " محفل"از ". مواقع تعيين شده"سادگی عبارت است از 

شدند،  شود که در اين اعياد، همه افراد قوم با هم جمع می استنباط می
در بعضی از اين روزهای ويژه گردهمايی . ست نيستولی اين هم در

آگهی "يا " اعالم"شد، اما معنای اصلی کلمه  مخصوصی تشکيل می
و " نمود معين فرموده و اعالم می"خداوند اين وقايع را . باشد می" دادن

  .آنها را وفادارانه رعايت کنندوظيفه قوم اين بود که 
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دهد   ترتيب میخداوند وقت ما را: های هفتگی  سبت-١
  )١٣: ٢٣ الويان(

، ولی )١١-٨: ٢٠خروج (هفتگی جزء اعياد ساليانه نبود "  َسبَـّت"
. برای قوم يهود روز مهمی بوده و آنها موظف بودند آن را احترام کنند

  ).٣۶-٣٢: ١۵اعداد (مجازات مرگ داشت "  َسبَـّت"حرمتی به روز  بی
اوًال . قوم اسرائيل مقرر فرمودرا به چند دليل برای "  َسبَـّت"خداوند 

برای قوم و حيوانات اهلی و زمينهای کشاورزی فرصت استراحت 
 از يک کلمه عبری  َسبَـّتکلمه (ساخت  الزم و تجديد قوا را فراهم می

آمده است که به معنای استراحت و دست کشيدن از کار و زحمت 
وديان هی به ي هفتگ َسبَـّت، ٣-١: ٢بر اساس کتاب پيدايش ). باشد می

ظر و پيشکاری بيش نيستند اشد که يهوه خالق بوده و آنان ن يادآور می
خداوند همچنين . کنند که بر هدايای سخاوتمندانه خداوند نظارت می

را مقرر فرمود تا نگذارد قوم يهود از " يوبيل"و سال "  َسبَـّت"سالهای 
الويان (نند زمين بيش از حد بهره بردای کرده، قدرت آن را تضعيف ک

  َسبَـّت خلقتش در قوانين مربوط به برتوجه پر از لطف خداوند ). ٢۵
  . شود مشاهده می
عهد وی يک نشانه ويژه بود   در ميان خداوند و قوم هم َسبَـّتهمچنين 

اقوام ديگر ممکن بود در روز هفتم نيز کار ). ١٧-١٢: ٣١خروج (
ی بنی اسرائيل در روز کرده و آن را مانند هر روز ديگر بدانند، ول

دادند که به خدا تعلق  و بدين وسيله شهادت می کردند هفتم استراحت می
نحميا به روشنی ). ١۴-١٣: ۵٨ و اشعيا ٢٢-١۵: ١٣نحميا (دارند 

 تا زمانی که به کوه سينا نرسيده بودند به بنی  َسبَـّتگفت که قانون 
: ١۴٧ مزمور  در ضمن؛)١۴-١٣: ٩نحميا (اسرائيل داده نشده بود 

. هرگز به اقوام غير يهود داده نشدکند که شريعت   اشاره می٢٠-١٩
را به "  َسبَـّتروز "هر چند به ايمانداران امروز دستور داده نشده  که 
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، ولی بايد اين اصل )١٧-١۶: ٢ و کولسيان ١: ١۴روميان (ياد آورند 
 را را درنظر داشت که خوب است انسان يک روز از هفت روز هفته

  .به استراحت بپردازد
  

  )۵-۴: ٢٣الويان (مسيح به خاطر گناهان ما مرد : ِفَصح -٢
عيد آزاد شدن قوم اسرائيل بوده و بخش کليدی از " خَسـِپ"ِفَصح يا 

گناه در راه  بره بی. دهد را تشکيل می کتاب خروج ١٢  فصل
د و ماليدن مرد، زيرا خون بره را با ايمان بر در می زادگان می نخست

" پسخ خداوند بود"اين . ماندند زاده محفوظ می بدين طريق پسران نخست
و تنها راه رستگاری و رهايی بود که خداوند در آن شب ترسناک 

  .هنگامی که فرشته مرگ بر سرزمين مصر نازل شد، فراهم ساخت
 مسيح بود، که خونش را باالی صليب برای عيسیبره نمادی از 

: ١، اول پطرس ٢٩: ١يوحنا (مشده بذل نمود دنيايی از گناهکاران گ
زيرا پسخ ما مسيح برای ما ذبح : "گويد  می٧: ۵اول قرنتيان ). ٢٠-١٩

عيب باشد، آن را  بايستی کامل و بی از آنجا که بره پسخ می". شده است
نمودند تا  کردند و با دقت از آن مراقبت می در روز دهم ماه انتخاب می
گناه را " مسيح عيسی . را ذبح نماينددر روز چهاردهم ماه آن

: ٢اول پطرس " (او گناه نکرد"و ) ٢١: ۵دوم قرنتيان " (شناخت نمی
  ).۵: ٣اول يوحنا " (در او گناه وجود ندارد"و ) ٢٢

 و تمجيد از بره، های يهوديان در مصر به خاطر تعريف زاده نخست
بره . نديافت مراقبت از بره، يا دوست داشتن بره از مرگ نجات نمی

های يهوديان  بايستی کشته شود و خونش را بر در تک تک خانه می
. يابيم ما بوسيله مسيح به عنوان سرمشق يا معلم نجات نمی. ماليدند می

وض انش را عکه به جای ما مرد و جيابيم  نجات میما بوسيله مسيحی 
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در معبد اورشليم فدا " پسخ"های  زمان با ذبح بره ما باالی صليب هم
  .نمود

يهوديان با خوردن بره برای سفری که در پيش داشتند نيرو 
بخورد " پسخ"هيچ شخص بيگانه اجازه نداشت از غذای . گرفتند  می

شرايط خوردن از آن، اين بود که شخص ). ۵١-۴٣: ١٢خروج (
و يا اينکه خريداری ) ۴٩-۴٨آيات (بايستی يا يهودی به دنيا آمده  می

. يستی نشانه پيمان را بر بدن خود داشته باشندبا شده باشد و مردان می
توانند از طريق   نمیاند  مسيح ايمان نياوردهعيسیکسانی که هيچگاه به 

. کالم تغذيه  کرده و برای سفر زندگی نيروی الزم را بدست بياورند
فقط کسی که از راه ايمان به مسيح در خانواده الهی متولد شده، با خون 

القدس به عنوان فرزند پيمان نوين  به وسيله روحوی خريداری گشته و 
  . تواند از مسيح توسط کالم تغذيه نمايد مهر شده باشد، می

، به همين گونه )٢ و ١آيات (آغاز سال مذهبی يهود بود " پسخ"
ورند، برايشان آغازی نوين آ هنگامی که گناهکاران به مسيح ايمان می

بنی اسرائيل  ).٢١: ۵قرنتيان دوم (شود  در يک زندگی تازه پديدار می
نه تنها از داوری نجات يافتند، بلکه همچنين از مصر رهايی يافته و 

  .موعود وارد شوند ميراث آزاد شدند تا به 
  

  )٨-۶: ٢٣الويان (جدا شدن از گناه :  نان فطير-٣
به مدت هفت روز بعد از پسخ، يهوديان با غذای خود فقط نان فطير 

های خود پاک  ها را از خانه  تمام خميرمايهخوردند و با دقت می
مقدس،  در بسياری از قسمتهای کتاب). ٢٠-١۵: ١٢خروج (کردند  می

بدين ترتيب کنار گذاشتن نشانگر پاک . خميرمايه نمادی از گناه است
باشد  می) مسيح(کردن زندگی، بعد از نجات يافتن بوسيله ايمان به خون 

  ).١ :٧  فصل تا ١۴: ۶دوم قرنتيان (
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). ٧: ۵اول قرنتيان (را دور بريزيم " زندگی کهنه"ما بايد خميرمايه 
اين چيزها به زمانی تعلق دارد که ما هنوز توبه نکرده و متبدل نشده 

اول (بوديم و اکنون اين چيزها در زندگی نوين مسيحی ما جايی ندارند 
اول  ("خميرمايه بدی و شرارت" دبايما همچنين . )۵-١: ۴پطرس 

: ١٢لوقا  ("خميرمايه رياکاری"، )٣٢-٣١: ۴، افسسيان ٨: ۵نتيان قر
. از خود دور کنيم) ٩-٧: ۵غالطيان ( را "خميرمايه تعليم کاذب"و ) ١
نشانگر حالت تکبرآميزی بود ) ١۵: ٨مرقس " (خميرمايه هيروديس"

" خميرمايه صدوقيان"شد و  که در زندگی آن پادشاه شرور ديده می
  ).۶: ١۶متی (ايمانی بود  بی

قوم اسرائيل با دور کردن خميرمايه، از مرگ و اسارت نجات 
. آنان با بکار بردن خون بره از طريق ايمان نجات يافتند. نيافتند

کنند که با اصالح زندگی و يا دور کردن يک  امروزه مردم گمان می
 اما هرگز اين چيزها گرچه خوب هستند،. عادت بد نجات خواهند يافت

نجات . دهد، به عمل آورند ستند کاری را که خون مسيح انجام میقادر ني
آيد، ليکن بگذار  عيب خدا به دست می تنها از را خون مسيح، آن بره بی

دوم " (هر کس که نام مسيح را خواند از ناراستی کناره جويد"
  ).١٩: ٢تيموتائوس 

زندگی مسيحی . زندگی مسيحی دوران قحطی يا مجلس ترحيم نيست
پس بياييد اين عيد را برگزار کنيم، نه با نانی که با خمير . "استعيد 

مايه گناه و شرارت تهيه شده، بلکه با نان فطير و بدون خميرمايه، 
  ).تفسيری" (يعنی احترام و يکرنگی و راستی

تواند مخفيانه وارد زندگی ما شده و آهسته آهسته رشد کند و  گناه می
در يک کليسا " مسموم"يک مسيحی . شخصيت باطنی ما را آلوده سازد

اگر . را در مدت زمان معينی مسموم سازد) کليسا(تواند تمام بدن  می
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تواند به قدری رشد کند که تمام  اجازه دهيم، يک تعليم نادرست می
  . خدمت ما را تباه سازد

در بسياری از قسمتهای دنيای غرب اکنون کليساها و مدارسی را 
ت به ايمان راستين مسيحی وفادار بودند، اما بينيد که زمانی نسب می

اين کار چگونه اتفاق افتاد؟ . نمايند اکنون همان ايمان را انکار می
که در يک زمان مديران آن مدرسه يا کليسا، استاد يا جوابش اين است 

شبانی را به خدمت فراخواند که با تمام دل با ايمان مبتنی بر تعاليم 
ن طريق خميرمايه آموزه نادرست، بدون سر و انجيل موافق نبود و بدي

طولی نکشيد که تمام خميرمايه ور آمد و آن مؤسسه . صدا رخنه کرد
رهبران مسيحی بايد گوش به زنگ . حالت انجيلی خود را از دست داد

االمکان کار خداوند را از  باشند و با شجاعت تالش کنند تا حتی
  .خميرمايه پاک نگه دارند

  

الويان (مسيح از مردگان قيام کرده : الت نوبر محصو-۴
١-٩: ٢٣۴(  

رسيد و روز اول هفته  ی که به دنبال پسخ فرا میسبتروز پس از 
بود، اولين بافه جو را کاهن از مزرعه برداشته، آن را در حضور 

اين هديه نشانگر اين . داد خداوند به عنوان هديه جنبانيدنی تکان می
ها به خدا تعلق دارد و اين کا را پيش از  حقيقت بود که اولين و بهترين

دادند  اينکه بنی اسرائيل محصول را برای خود درو کنند، انجام می
همچنين يک نوع ). ٩: ٣، امثال ٣٧-٣۴: ١٠، نحميا ١٩: ٢٣خروج (

ای که برايشان  ت محصول و نان روزانهباباظهار تشکر از خداوند بود 
شتند پيش از تقديم نوبرها به يهوديان اجازه ندا. فراهم ساخته بود

اين هم ). ١۴: ٢٣الويان (خداوند، از محصول زمين چيزی بخورند 
  . اشاره دارد٣٣: ۶تصويری است در عهد عتيق که به انجيل متی 
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  )٢١-١۵: ٢٣الويان (روز تولد کليسا :  پنطيکاست-۵
هفته بعد از  ، زيرا هفتبود" ها عيد هفته"نام ديگر اين روز خاص 

و نظر به " پنجاه"يعنی " پنطيکاست"کلمه . شد ر جشن گرفته مینوب
 در نيزشد، آن  اينکه اين عيد هفت هفته بعد از نوبرها جشن گرفته می

هر روز خداوند . شد که همان روز خداوند باشد روز اول هفته واقع می
  .باشد القدس و تولد کليسا می نشانگر قيام مسيح، آمدن روح) يکشنبه(

ها را در حضور خداوند بجنباند،  به جای اينکه کاهن بافهاين بار 
برای تهيه . جنبانيد گرده نان را که با خميرمايه تهيه شده بود می وی دو
بديل به آرد کنند و آرد را تها را آسياب کرده،  ها، الزم بود که دانه گرده

انجام اين تصوير درکتاب اعمال رسوالن فصل دوم . بپزند تا نان شود
القدس  اشته شده است که در آنجا پنجاه روز بعد از قيام مسيح، روحنگ

در اين مورد، دو گرده . آمد و ايمانداران را در کليسا با هم متحد ساخت
در اين دو گرده نان . باشد نان نشانگر يهوديان و ملل غير يهود می

 :٢الويان (شود  خميرمايه وجود دارد، زيرا در کليسا نيز گناه يافت می
مقدس و "کليسا تا زمانی که خداوند را در جاللش مشاهده نکرده، ). ١١
  ).٢٧: ۵افسسيان (نخواهد بود " عيب بی

کشيد و در طی آن بنی اسرائيل  اين جشن فقط يک روز طول می
بايستی دست از کار کشيده و به شادی بپردازند و برای خداوند  می

رده بود، تقديم نمايند هدايايی متناسب با محصولی که با آنان عطا ک
آوری محصول گندم اشاره  اين واقعه به پايان جمع). ٢١-٩: ١۶تثنيه (

داشت و خداوند به يهوديان دستور داده بود که به هنگام برداشتن 
محصول غالتی که به فراوانی به آنان داده بود، فقرا را نيز به ياد 

 خاطر اين حکم به). ٢٢-١٩: ٢۴، تثنيه ٢٢: ٢٣الويان (داشته باشند 
روت (چينی بپردازد   بوعز به خوشه مزرعهبود که روت توانست در
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ازدواج کرد و داود نتيجه اين ازدواج در نتيجه او با بوعز ). ٢  فصل
  ).۴  فصلروت (بود 

های جنبانيدنی، سيزده گونه قربانی مختلف به خداوند  به همراه گرده
وچ برای قربانی سوختنی هفت بره، يک گاو جوان، دو ق: شد تقديم می

و دو بره گوسفند به ) کفاره(، يک بزغاله به عنوان قربانی گناه )وقف(
 مسيح عيسیاگر ). صلح و آشتی و مشارکت(عنوان قربانی سالمتی 

 ازشد و سپس به آسمان ب مرد و از مردگان برخيزانده نمی نمی
ت خود توانست به زمين نزول کند تا به خدم القدس نمی گشت، روح نمی

 قربانی مسيح باالی صليب جامه گانهها در ي تمام اين قربانی. بپردازد
  ).١٨-١: ١عبرانيان (عمل پوشيد 

القدس به خوبی در اين دنيا  توانند بدون ياری روح قوم خدا نمی
دهد و  روح است که ايمانداران را در بدن مسيح تعميد می. خدمت کنند

: ١اعمال (دمت کنند و شهادت دهند بخشد تا بتوانند خ به آنان نيرو می
دهد تا بتوانند به خاطر جالل خدا  و به ايشان قدرت می) ٣١ و ٨: ۴، ٨

  .متحمل رنج و زحمت نيز بشوند
 چهار ای فاصلهبعدی، از عيد پنطيکاست تا عيد در تقويم خداوند، 

تواند نمادی از دوران حاضر يعنی  اين فاصله می. ماهه وجود دارد
آوری محصول   باشد که در طی آن ما بايد با جديت به جمعدوران کليسا

و با اشتياق در انتظار صدای شيپور باشيم ) ٣٨-٣۶: ٩متی (دازيم ربپ
  ).١٨-١٣: ۴، اول تسالونيکيان ۵٨-۵١: ١۵اول قرنتيان (

  

  )٢۵-٢٣: ٢٣الويان (فراخوان قوم خدا :  عيد کرناها-۶
له ماههای سپتامبر و سه عيد نهايی را در ماه هفتم يعنی در فاص

عدد هفت در اين تقويم و در . گرفتند  جشن می)مهرماه ايرانی (اکتبر
). ٢٧-٢٠: ٩دانيال (نقشه خدا برای قوم اسرائيل اهميت خاصی داشت 
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"  َسبَـّت. "باشد جمعًا هفت عيد ذکر شده و سه تای آنها درماه هفتم می
توجه (آيد  نوبرها میپنطيکاست پنجاه روز بعد از . روز هفتم هفته است

عيد نان ). شود پنجاه کنيد که هفت ضرب در هفت به عالوه يک می
  .کشيد ها هر يک هفت روز طول می و عيد خيمهفطير 

ی گرفته شده که تکلمه عبری که برای هفت به کار رفته از ريشه لغ
قسم "همچنين به کلمه . باشد می" شدن سير شدن و پر"به معنای 

هرگاه که خداوند چيزی . شود مربوط می" اد کردنخوردن و سوگند ي
گويد و  نمايد که آنچه می سازد، به قوم خود يادآوری می می" هفت"را 

توان  دهد کامل و قابل اعتماد است و هيچ چيز بر آن نمی انجام می
  .افزود

، کاهنان در سه مورد کرناها را ١٠-١: ١٠بر طبق اعداد 
الن جنگ و  گردهمايی، برای اعبرای دعوت مردم به: نواختند می

ها در اول  عيد خيمه). ماه نو(برای اعالن روزهای ويژه مانند اول ماه 
را ) ش هاشانا يعنی سر سالُر(شد و آغاز سال ملی  ماه هفتم شروع می

 ۶-١: ٢٩های مربوط به عيد کرناها در کتاب اعداد  قربانی. داد خبر می
  . ذکر شده است

زندگی : "گفته است" الکساندر وايت"واعظ اسکاتلندی بنام 
خدا به ". شود پيروزمند مسيحی از يک سری آغازهای نوين تشکيل می

دهد و هرگاه اين فرصتها را  قوم خود فرصت آغازهای نوين را می
بر خالف جشنی که ما در آغاز سال . ايم تلف کنيم احمقانه رفتار کرده

 دعا و تفکر و گيريم، يهوديان روز اول سال جديد را صرف می
  .آنها در رابطه با خداوند طالب آغازی نوين بودند. کردند اعتراف می

قوم اسرائيل به علت .  نهفته استی نبوتیهمچنين در اين عيد پيام
، تثنيه ٣٣-٢٧: ٢۶الويان (ايمانی و رد کردن مسيح، پراکنده شدند  بی
 سرزمين در، اما در ايام آخر خداوند آنان را بار ديگر )۶٧-۵٨: ٢٨
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 و متی ١٣-١٢: ٢٧ و ١٢-١: ١١اشعيا (خودشان جمع خواهد کرد 
٢۴ :٣١-٢٩.(  

شود ولی ما  تفسير اساسی اين عيد به قوم اسرائيل مربوط می
بعضی از . توانيم در رابطه با کليسا و نيز از آن درس بياموزيم می

 آنانی که روی زمين . هستند و بعضی بر روی زمينمقدسين در آسمان
اما . باشند ملتها و طوايف مختلف پراکنده میميان برند در  میبسر 

باشيم " جمع شدن نزد او"همگی بايد منتظر شنيدن صدای شيپور و 
  ).١: ٢دوم تسالونيکيان (

  

  )٣٢-٢۶: ٢٣الويان (آمرزش :  روز کفاره-٧
 اين ۶ الويان، در فصل ١۶  فصلما اين واقعه مهم را در مطالعه 

 توجه کنيد که در اينجا تأکيد بر اين است که با .کتاب بررسی کرديم
روزه و دعا و اعتراف گناه و دست کشيدن از کار، قوم اسرائيل 

 چنين ۵: ٣رساله تيطس . سازند" ذليل"بايستی جانهای خود را  می
 بلکه محض ،نه به سبب اعمالی که ما به عدالت کرده بوديم: "گويد می

ل تولد تازه و تازگی که از رحمت خود ما را نجات داد و به غس
  ".القدس است روح

ی  نبوتی ديديم، روز کفاره نيز حاوی پيام۶همچنانکه در فصل 
پس از اينکه قوم اسرائيل در سرزمين خود جمع شوند، آنان . است

مسيح خود را که رد کرده بودند، مشاهده خواهند نمود و از گناهان 
قوم . پاک خواهند شد ،)١: ١٣ تا ١٠: ١٢زکريا (خود توبه کرده 

  . آوری شده و قوم گناهکار پاک خواهد شد پراکنده جمع
  

  )۴۴-٣٣: ٢٣الويان (شادی خداوند : ها  خيمه-٨
 پراکنده و گناهکار بوده، بلکه ملتی آزار یقوم اسرائيل نه تنها قوم

.  است هيچ ملتی به اندازه قوم يهود در دنيا اذيت نديده. باشند ديده نيز می
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آورد  برکات گذشته خداوند را به ياد قوم می) بانها سايه(ها  هعيد خيم
خداوند آنان را از بردگی در مصر آزاد کرده بود و ). ۴٣-۴٢آيات (

. در بيابان از آنها مراقبت کرده بود و به ميراث موعود وارد کرده بود
و چادرها زندگی کرده بودند اما در سرزمين بانها  زمانی قوم در سايه

  . شدند ها ساکن می در خانهکنعان 
خواندند زيرا همزمان با پايان  نيز می" آوری عيد جمع"اين عيد را 

اين عيد مانند روز شکرگزاری ). ٣٩آيه (شد  آوری محصول می جمع
 بود یدر آمريکا، زمان جشن و شادی و شکرگزاری به درگاه خداوند

اما به ). ١۵-١٣: ١۶تثنيه (که اين همه هدايای فراوان عطا فرموده بود 
ياد داشته باشيم که شادی هميشه به دنبال پاک شدن و روز کفاره قبل از 

مردمی که به دنبال خوشی بدون ). ١٢: ۵١مزمور (آمد  اين عيد می
  . گردند، مأيوس خواهند شد قدوسيت می

 تقديم همراه بادر طی يک هفته جشن، کاهنان برنامه مفصلی 
 حيوان ١٩٩و تا روز هشتم، آنان ) ٢٩داد اع(کردند  ها اجرا می قربانی

يقينًا اين امر يادآور اين حقيقت است که بدون فيض ! کردند میرا تقديم 
خدا و قربانی پسرش باالی صليب که به خاطر ما داد، برکتی در کار 

  .نيست
ها تصويری از ملکوت آينده خداست که برای اسرائيل  عيد خيمه

شت مسيح و پذيرفتنش ظاهر خواهد شد مهيا ساخته، که به هنگام بازگ
زکريای نبی ). ٨٠-۶٧: ١، لوقا ٣۵، اشعيا ١: ١٣ تا ١٠: ١٢زکريا (

تغييراتی را که بر روی سرزمين مقدس اتفاق خواهد افتاد و نيز 
های ديگر به همراه قوم  ها توسط ملت چگونگی جشن گرفتن عيد خيمه

  ).١٩-١۶: ١۴زکريا (شرح داده است را يهود 
قوم پراکنده جمع ! باشد ای درخشان در انتظار قوم اسرائيل می هآيند

زده به شادی  از گناه پاک خواهند شد؛ قوم غم خواهند شد؛ قوم گناهکار
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در انتظار ايماندران ها  ، از سوی ديگر بهترين آيندهخواهند پرداخت
ای  باشد؛ زيرا ما با خداوند و قوم او خواهيم بود و هر لکه مسيحی می

  . ا شسته شده و در حضور وی شادی خواهيم کرداز م
قابل توجه است که يهوديان دو رسم ديگر را نيز به مراسم جشن 

ها افزوده بودند تا يادآور برکاتی باشد که خداوند در بيابان بر  عيد خيمه
بود به " سيلوام"آب از حوض رسم اول ريختن . آنها افاضه فرموده بود

 و رسم دوم قرار دادن چهار ؛بان مهيا نمودی که خداوند در بياياد آب
  . کرد شمعدان بزرگ به ياد ستون آتشی که در شب قوم را هدايت می

ها زمانی که  در عيد خيمه.  نسبت داددعيسی اين دو رسم را به خو
اگر کسی تشنه باشد نزد من آيد و : "ريختند، عيسی فرياد زد آب را می

 گرد آمده دبه جمعی که در معباو همچنين ). ٣٧: ٧يوحنا " (بنوشد
  ).١٢: ٨يوحنا " (من نور عالم هستم: "بودند فرمود

چقدر باعث تأسف است که يهوديان با دقت به اجرای مراسم 
  ! سيح را که در ميانشان بود، ناديده گرفتندمپرداختند اما  می

هر سال در سه عيد ويژه به حضور بايست  مردان قوم اسرائيل می
 و عيد ،و نان فطير" پسخ"ين عيدها عبارت بودند از ا: خدا بيايند
اين سه عيد نشانگر ). ١٩-١۴: ٢٣خروج (ها   و عيد خيمه،نوبرها

مسيح . باشد  و بازگشت مسيح برای برقراری سلطنتش میممرگ و قيا
هللوياه، چه ! آيد به خاطر گناهان ما مرد، او زنده است و با ديگر می

  !ای دهنده نجات



 



 

  فصل دهم

  دوس، قدوس، قدوسق
  ٢۴الويان 

  
 بنا در ميان اردوی اسرائيل، خيمه عبادت يعنی مکان مهمترين

مقدسی بود که خداوند در آن ساکن بوده و کاهنان و الويان در آنجا او 
پوشش بيرونی خيمه عبادت که از پوست خز . کردند را خدمت می

عبادت، ساخته شده بود، منظر چندان جالبی نداشت، اما درون خيمه 
نمود  آنچه اردوگاه اسرائيل را تقديس می. زيبا و گرانبها و باشکوه بود

  نحویمانهبه  ،داد، خيمه عبادت بود و آن را به خداوند اختصاص می
القدس در باطن ايمانداران آنان را از دنيا جدا ساخته و   حضور روحکه

، دو م ٢٠-١٩: ۶اول قرنتيان (سازد  کامًال از آن خداوند میآنان را 
  ).١۴-١٣: ١ و افسسيان ١٨-١۴: ۶قرنتيان 

 خداوند به موسی در مورد سه چيز مقدس دستورات  فصلدراين 
، )۴-١: ٢۴الويان (روغن مقدس برای چراغدان : الزم را داده است

و نام مقدس خداوند ) ٩-۵آيات (نان مقدس برای قرار دادن روی ميز 
  ).٢٣-١٠آيات  (ردندک میکه تمام قوم بايست آن را احترام 

  

  )۴-١: ٢۴الويان ( روغن مقدس -١
کرد، که عبارت بودند از  پرده قدس خيمه را به دو بخش تقسيم می

در جايگاه ). ترين جايگاه مقدس(االقداس  و قدس) مکان مقدس(قدس 
، مقدس سه قلم اثاث قرار داشت که عبارت بودند از قربانگاه طاليی

وقتی کاهن مقابل .  و چراغدان طاليی)تـَقِدمهنان (مقدس ميز نان 
 ميز نان در سمت راست و چراغدان در ايستاد، قربانگاه بخور می

  .گرفت طرف چپ او قرار می
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چون در خيمه عبادت پنجره وجود نداشت، الزم بود که نوری در 
چراغدان  . به خدمت خود بپردازندمکان مقدس باشد تا کاهنان بتوانند

اين چراغدان از يک ميله وسطی و . کرد جاد میالزم را ايطاليی نور 
های اين چراغدان از روغن  سوخت شاخه. شش شاخه تشکيل شده بود

، ٨-٧: ٣٠، ٢١-٢٠: ٢٧، ٣١-٣١: ٢۵خروج (زيتون خالص بود 
٢-١٧: ٣٧۴ ،۴٢: ٠۴-٢۵.(  

هر روز صبح و عصر، هنگامی که کاهن اعظم بخور را بر 
تی به چراغهای چراغدان نيز بايس میسوزانيد،  قربانگاه بخور می

ها از داخل  برای کشيدن فتيله. رسيدگی کند تا پيوسته روشن بمانند
  . کردند ای استفاده می روغن و تميز کردنشان، از ابزار طاليی ويژه

روغن ) ١: ( قوم اسرائيل موظف بودند۴-١: ٢۴بر طبق الويان 
بايستی  اين روغن می) ٢(زيتون را به طور مرتب فراهم سازند، 

 يکی از روشهای تهيه ).٢١-٢٠: ٢٧خروج (کوبيده و خالص باشد 
روغن زيتون اين بود که از حرارت استفاده کنند، اما با روش کوبيدن 

، بهترين روغن زيتون و خرد کردن زيتون و فشردن و صاف کردنش
  .باشد ها می آمد، زيرا خدای اسرائيل شايسته بهترين به دست می

 ،اند که روغن برای مسح عقيده مقدس عمومًا هم دانشمندان کتاب
نمايد  القدس خدا بوده که قوم خدا را برای خدمت مسح می نمادی از روح

، ولی اين روغن ويژه برای )٢٧: ٢، اول يوحنا ٢١: ١دوم قرنتيان (
روغن سوخت ، ۶-١: ۴ در زکريا .مسح کردنبرای سوزاندن بود نه 
 دو خادم وفادار به و چراغدان ه شدالقدس نسبت داده چراغ به روح

  پس چراغدان خيمه عبادت نشانگر چيست؟. خداوند
من شخصًا معتقدم که چراغدان طاليی نمادی از کالم خداست، يعنی 

: ١١٩مزمور (تاباند  نوری که خداوند در اين دنيای تاريک بر ما می
ايمان که هنوز متبدل  افراد بی). ١٩: ١ و دوم پطرس ١٣٠ و ١٠۵
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القدس در  اند قادر به ديدن نور کالم خدا نيستند، زيرا روح نشده
خارج از مکان مقدس ). ١۶-٩: ٢اول قرنتيان (شان وارد نشده  زندگی
توانست نور چراغدان را ببيند، اما کسانی که داخل قدس  کس نمی هيچ

خادمين خدا نيز بدون نور کالم خدا، . شدند مند می بودند از نورش بهره
همچنين . کنند  ببينند که در کجا قرار دارند و چه کاری میتوانند نمی

چراغدان نور . آنان قادر نيستند خداوند را به نحوی مؤثر خدمت کنند
به همانگونه ما . داد تا کاهن بتواند بر قربانگاه طاليی بخور بسوزاند می

: ١١۴مزمور (توانيم به نحو مؤثری دعا کنيم  مقدس نمی هم بدون کتاب
های زيبايی  نور چراغدان بر پرده). ۴: ۶، اعمال ۵: ١۵وحنا ، ي٢-١

تابيد و نانی را که روی ميز قرار  که در قدس آويزان کرده بودند می
به همين طريق روح خدا نيز با خدمت . ساخت داشت نمايان می

نوربخش خود، امور مربوط به خدا را برای ما روشن و آشکار 
  .سازد می

. ر خود را در مورد چراغدان ابراز دارمخواهم نظ بار ديگر می
تواند نمادی از قوم اسرائيل باشد، چنانکه دوازده گرده نان  چراغدان می

وقتی به نکته بعدی . روی ميز طاليی نيز به اين مطلب اشاره داشت
خداوند قوم اسرائيل را  . اين مطلب را بررسی خواهيم کرد،رسيديم

يک، چراغی فروزان باشند، اما قبل خوانده بود تا در دنيای بسيار تار
بايست  پرست خود شهادت دهند، می از اينکه بتوانند به همسايگان بت

جای ). ٣-١: ۶٠، ٨: ۵٨اشعيا (نخست در حضور خداوند بدرخشند 
 ساختند و نتوانستند  خودبسی تأسف است که کاهنان شرارت را پيشه

  ).٣اول سموئيل (نور قوم را در حضور خدا منعکس کنند 
، ٩ و ۴: ١، يوحنا ٣٢: ٢لوقا (باشد  بديهی است که عيسی نور می

توانيم امور  و تنها به وسيله او ما می). ۵: ٩  فصل و ١٢: ٨  فصل
يوحنای رسول کليساهای . مند شويم  و از آنها بهرهروحانی را ببينيم
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محلی را به چراغدانهايی تشبيه کرد که بايد بدرخشند و در شهرهای 
؛ ٨: ۵؛ افسسيان ١۶: ۵؛ متی ٢٠، ١٢: ١مکاشفه (نايی دهند خود روش

  ).١۵: ٢فيليپيان 
اگر قوم اسرائيل روغن کوبيده زيتون را به خانه خداوند 

ممکن بود مردم چنين . ماند آوردند، چراغهای مقدس روشن نمی نمی
توانيم ببينيم، بنابراين چه فرق  خوب، ما که چراغدانها را نمی: "بگويند
ولی چراغ را برای اين منظور در آنجا نگذاشته بودند که " ؟کند می

کاهن و مردم آن را ببينند، بلکه برای اين بود که خداوند آن را ببيند، 
آنچه در . نيز بتواند از نورش استفاده کرده و به خدمت خود ادامه دهد

افتاد به مراتب مهمتر از آن چيزی بود که در  حضور خدا اتفاق می
متأسفانه بسياری از کليساهای ! افتاد ر در اردوگاه اتفاق میجاهای ديگ

وفايی اعضاء، چراغشان در حضور خدا  و در مقابل  محلی به علت بی
آنان دعا کردن و بذل و بخشش را فراموش . دنيا خاموش شده است

اگر قرار باشد . القدس از آنان استفاده کند دهد که روح کرده و اجازه نمی
  .بماند بايد کسی روغنش را فراهم سازدکه چراغ روشن 

  

  )٩-۵: ٢۴الويان ( نان مقدس -٢
بايستی روغن خالص زيتون را برای چراغ تهيه  نه تنها مردم می

 برای تهيه دوازده نيزکردند، بلکه موظف بودند آرد مرغوب را  می
اينها را هر روز . پختند، فراهم سازند گرده نان، که هر هفته می

دادند تا  هنه را به کاهنان میـُچيدند، سپس نان ک ی ميز میرو"  َسبَـّت"
  .آن را مصرف نمايند
های نان برای ما معمايی است زيرا در متن  اندازه  اين گرده

در . رفت اش به کار می گويد که چه مقياسی برای تهيه مقدس نمی کتاب
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، ولی دو دهم "باشد) دوعشر(از دو دهم "زبان عبری فقط گفته است 
   مقياسی؟چه

از دو دهم يک ايفا : "گويد  میNIVمقدس در ترجمه انگليسی کتاب
شد، ولی کلمه ايفا در  اين مقدار تقريبًا چهار ليتر آرد می". استفاده کنيد

داد  های بزرگی می اين مقدار آرد چنان گرده. متن عبری وجود ندارد
اًال احتم. که قرار دادن دوازده تای آن روی ميز مخصوص، مشکل بود

چيدند و يک  های نان را در دو رديف شش تايی روی هم می گرده
  .نهادند ظرف کوچک کندر هم باالی هر يک از آنها می

: ٢(کردند  اين نانها را به عنوان هديه آردی همراه با کندر تقديم می
هنگامی که به جای نانهای کهنه نان تازه "  َسبَـّت"در روز ). ١٠-١
 قسمت از گرده نان را به عنوان يادگاری گذاشتند، کاهن يک می

کرد و آن را همراه قربانی روزانه  داشت و کندر بر آن اضافه می برمی
هنه را ـُسپس کاهنان اجازه داشتند نانهای ک. سوزانيد بر قربانگاه می

بايستی اين کار را در مکان مقدس انجام دهند  مصرف کنند، ولی می
)٢۴ :٩.(  

که از طايفه الوی (حقايقی بود؟ تنها کاهنان اين کار نمايانگر چه 
های  اجازه داشتند به مکان مقدس داخل شوند، ولی بقيه طايفه) بودند

بوسيله سنگهای گرانبهايی که بر : شدند اسرائيل به دو گونه نمايان می
، و با آن دوازده )٢١-۶: ٢٨خروج  (لباس کاهن اعظم قرار داشت
  .دنهادن گرده نانی که روی ميز می

" نان تقدمه"و قرصها را ) ٧: ۴اعداد " (مهِدـْقـَميز نان ت"آن ميز را 
" نان حضور"توان اين اصطالح را  می). ٣۵: ٢٠ج .خر(خواندند  می

خداوند نزد قومش حضور داشت و آنان در خيمه . نيز ترجمه کرد
ای از اردوگاه،  يهوديان در هر نقطه. عبادت در حضورش بودند

د داشته باشند که نام طايفه آنان بر لوح طاليی که بر بايستی به يا می
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توان رساله  در اين رابطه می. سينه کاهن قرار داشت نوشته شده است
  . را در عهد جديد ذکر نمود١: ٣کولسيان 

قرصهای نان برای کاهنان يادآور اين حقيقت بود که سر و کارشان 
دوده خيمه عبادت کاهنان روزهای متوالی تا حدی در مح. با مردم است

منزوی بودند، بنابراين ممکن بود به آسانی رابطه و تماس خود را با 
کردند،  همان مردمانی که به نمايندگی آنان به حضور خداوند خدمت می

روغنی که روشنايی الزم را برای کاهنان فراهم . از دست بدهند
آردی خوردند از  می"  َسبَـّت"ساخت، توسط مردم، و نانی که هر  می

دوازده گرده نان به ياد . شد که مردم آن را وقف کرده بودند تهيه می
باشند و  آورد که آنان در حضور خدا نماينده همه طوايف می کاهنان می

درک اين مطلب بايستی کاهنان را متوجه . اين طوايف قوم خدا هستند
ه و ساخته باشد که بيشتر ارزش طوايف بنی اسرائيل را بدانند و با عالق

  .اشتياق بيشتری به بهترين نحو به خدمت آنان بپردازند
 يک گرده نان در آنجا بود، ممکن بود آن را نمادی از اگر فقط

پنداشت، ولی درانجيل يوحنا ) ٣۵: ۶يوحنا ( مسيح، نان حيات عيسی
شود، نه قرص نانهای خيمه  ديده می" من" تصويری از ۶  فصل
نان کفاف ما را : " نيز مناسبت دارد١١: ۶ در اينجا انجيل متی .عبادت

بنابراين چه در مورد نان روحانی برای شخصيت ". امروز به ما بده
 خودمان و چه نان جسمانی برای بدنهايمان، ما بايد فقط به خدا  باطنی

  .توکل کنيم
ما انتظار داريم که روغن و بخور بيابيم نه ) قدس(درجايگاه مقدس 

ت اما وجود نان در خيمه عبادت به ما نان يک غذای عادی اس. نان
باشد و  بخشد که خدا به فکر امور عملی زندگی ما نيز می اطمينان می

از  .شود تقسيم نمی" مقدس"و " عامی"در زندگی مسيحی اشياء به 



 ١٤٧قدوس، قدوس، قدوس 

 147 

 فرار داود از مهمين نان حضور بود که داود و همراهانش به هنگا
  ).۴-١: ١٢ی ، مت۶-١: ٢١اول سموئيل (دست شائول، خوردند 

  

  )٢٣-١٠: ٢۴الويان ( نام مقدس خدا -٣
ممکن است عجيب به نظر برسد که جريان عادی مطالب در اين 
قسمت از کتاب الويان متوقف شده و سرگذشت شخصی که به خدا کفر 

ولی اين شرح به عنوان . گفته بود و داوری او مطرح گرديده است
اساس اطاعت از . ادینمونه آورده شد، نه به عنوان قطع جريان ع

باشد و کسانی که به نام مقدس او کفر  شريعت همانا ترس خداوند می
  .گويند ترس خدا را در دل خود ندارند می

  

همه يهوديان حکم سوم را ). ١١-١٠آيات  (حرمتی به نام خدا بی
 زيرا نام يهوه خدای خود را به باطل مبر: "فرمايد دانستند که می می

" گناه نخواهد شمرد  اسم او را به باطل برد بیخداوند کسی را که
يهوديان به قدری از اين حکم وحشت داشتند که به ). ٧: ٢٠خروج (

يعنی (ادونای "کلمه " يهوه"هنگام قرائت کتب مقدس، به جای کلمه 
را جايگزين کرده و هرگز نام خداوند را به زبان )" خداوند من

ی رعايت احترام صاحب آن نام رعايت احترام نام کسی يعن. آوردند نمی
  .و در درجه اول ما موظفيم که خداوند را احترام نماييم

شخص که به نام خداوند کفر گفته بود، حاصل يک ازدواج مخلوط 
از آنجا که . ازيک پدر مصری و يک مادر يهودی از طايفه دان بود

ذکری از حضور پدر اين شخص نشده است، شايد وی در مصر مانده 
 پسر خود را برداشته و فرار کرده باشد و يا شايد هم پدر فوت و مادر

تا اين حد مطمئن هستيم که اين پسر تعليم و تربيت الزم را . کرده بود
حتی در زمان موسی، .  نام خداوند نياموخته بوددر مورد احترام

ايمان مسائلی را برای قوم خدا به وجود  ازدواج بين ايماندار و بی
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خروج  که در زمان" گروه مختلط" به ناچار با نفوذ موسی. آورد می
کرد  بنی اسرائيل از مصر همراه آنان کوچ کرده بودند، مبارزه می

  ).٣١-٢٣: ١٣، نحميا ۴: ١١، اعداد ٣٨: ١٢خروج (
اين يهودی مصری در اردوگاه با يکی از يهوديان درگير شد 

شايد او . و در حين نزاع به نام خدا کفر گفت) ١۵-١١: ١٢خروج (
دشمن خود را به نام يهوه لعنت کرده يا در حالت خشم به خداوند کفر 

شود  آنچه که در دل ما باشد باالخره بر زبان ما جاری می. گفته باشد
  ).٣۵-٣۴: ١٢متی (

بديهی است که غير از قسم و فحش ممکن است مردم به طرق 
يک نوع نقض عهد و سوگند دروغ . ديگری به نام خداوند کفر بگويند

) ٩-٨: ٣٠امثال (و دزدی ) ١٢: ١٩الويان (حرمتی به نام خداست  بی
عيسی فرمود که زندگی ما بايد به قدری پاک باشد که . نيز چنين است

نيازی به سوگند خوردن و قسم خوردن نداشته باشيم تا مردم را وادار 
 ١٩: ١٠امثال ). ٣٧-٣٣: ۵متی (کنيم حرفهای ما را باور کنند 

  ...".کشاند انسان را به سوی گناه میپرحرفی، : "دگوي می
  

اگر يک نفر يهودی مرتکب ). ١۶-١٢آيات  (تشخيص اراده خدا
دانست چه کار بايد کرد،  گناه وحشتناک کفر به خدا شده بود، موسی می

اما اين شخص نيمه يهودی و نيمه مصری بود و شريعت در اين مورد 
 برداشته، خطاکار را به زندان موسی قدمی حکيمانه. هيچ نگفته بود

  . انداخت و صبر کرد تا خداوند بگويد که با وی چه بايد کرد
اين اولين مورد ثبت از چهار موردی است که الزم شد موسی 

مورد دوم موقعی بود . درباره مسأله خاصی از خداوند طلب هدايت کند
وانستند ت ای از مردان يهود به علت نجس شدن از جسد مرده نمی که عده

خداوند اجازه داد که ماه بعد اين مراسم را . مراسم پسخ را اجرا کنند
را "  َسبَـّت"مورد سوم وقتی بود که مردی ). ١۴-۶: ٩اعداد (اجرا کنند 
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مورد چهارم . و او را سنگسار کرده، کشتند) ٣۶-٣٢: ١۵(شکسته بود 
ختران بود که راه را باز کرد تا د" صلفحاد"درباره ارث پنج دختر 

توجه ). ١: ٣۶ و ٢٧:١١(يهود بتوانند ملک پدر خود را به ارث ببرند 
غالبًا . کنيد که در اين مورد آخر، يک تصميم منجر به تصميم ديگر شد

  .شود وقتی شخص طالب اراده خداوند است چنين می
توانست اقرار کند که همه چيز را  موسی به قدری فروتن بود که می

اين سرمشق خوبی است که . خواست اهنمايی میداند و از خدا ر نمی
او : "گويد  می٩: ٢۵مزمور . کنندرهبران کليسای امروز از آن پيروی 

شخص فروتن را درانجام کارهای درست هدايت خواهد کرد و راه خود 
خداوند به قوم اسرائيل تمام ). تفسيری" (را به او تعليم خواهد داد

موفق مذهبی و مدنی نياز داشتند، قوانينی را که برای اداره زندگی 
ها اين قوانين را  عطا کرده بود ولی الزم بود که موسی و رؤسای قبيله

موقعی که رهبران درک . تفسير کرده و در موارد الزم به کار برند
روشنی از يک قانون نداشتند يا قضيه سابقه قبلی نداشت تا به آن رجوع 

  .  درست نظر بدهندکنند تا بتوانند خداود طلب هدايت بايستی از کنند، می
خواهند که قوانين و مقرراتی به آنان عطا  مسيحيان نابالغ از خدا می

شان را شامل شود و دليل نابالغ بودن  های زندگی فرمايد که تمام جنبه
مقدس را بررسی نکنيم،  اگر هرگز دعا نکنيم، کتاب. آنها هم همين است

 و در حضور خدا در دعا نمانيم، با ايمانداران ديگر مشورت نکنيم
 استفاده نکرده و رشد نخواهيم دخو" های روحانی ماهيچه"هرگز از 

ها و مثالهای شخصی  مقدس به ما قوانين، اصول، وعده کتاب. دکر
دهد که چون همه را در کنار هم قرار دهيم، کافی هستند تا ما را در  می

های   نقشه“اتومبيلباشگاه ”. گيريهای زندگی هدايت نمايند تصميم
مقدس بيشتر حالت  اما کتاب. کند  اعضا تهيه میمفصلی برای مسافرت

کند، بدون  نمايی را دارد که ما را در مسير درست هدايت می              قطب
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: ٧: ۵بر طبق دوم قرنتيان . اينکه جزئيات سفر را برايمان شرح دهد
  ).ترجمه مژده" (بينيم راهنمای ما در زندگی ايمان ماست، نه آنچه می"

شخص خطاکار را بايد از .  بايد بکندهخداوند به موسی گفت که چ
اردوگاه بيرون برده و تمام جماعت وی را سنگسار کنند، زيرا نزد بنی 

شد که مجازاتش مرگ بود  اسرائيل، کفر گفتن جنايتی محسوب می
ی کسان ).۵٨: ٧  فصل و ١٣ و ١١: ۶، اعمال رسوالن ۶۵: ٢۶متی (

که کفر گفتن آن شخص را به گوش خود شنيده بودند، دستهای خود را 
وظيفه . نهادند تا به همه اعالم کنند که او خطاکار است بر سرش می

). ٧: ١٧تثنيه (شاهدان اين بود که اولين سنگ را به سويش پرتاب کنند 
اسرائيل و بيگانگانی که در ميان  به عبارت ديگر قانون در مورد بنی

حتی ). ٢٢ و ١۶: ٢۴الويان (يان مسکن گزيده بودند يکی بود يهود
  .نيز حق نداشتند به نام خدای اسرائيل کفر گويند" غريبان و بيگانگان"

  

خداوند همين قانون را در ). ٢٢-١٧آيات  (پی بردن به اراده خداوند
های ديگر زندگی به کار برد و اصولی را وضع فرمود که  مورد جنبه

، تثنيه ٢۵-٢٢: ٢١خروج (ت بايد با جنايت متناسب باشد کيفر و مجازا
خواندند   می)يا قانون مقابله به مثل ("قصاصقانون "اين را ). ٢١: ١٩

گذاشت شخص مقصر بيش از آنچه سزاوار بود  که نمی و آن اصلی بود
، ٢١ و ١٧: ٢۴الويان (بايستی کشته شود  قاتل می. مجازات شود

بايستی متناسب با خطا  ای ديگر میه خطازای، اما ج)۶-۵: ٩پيدايش 
  .باشد

 ظالمانه و غير اند، بسياری آن را چون مردم اين اصل را نفهميده
سؤال آنها اين است که چگونه ممکن است خدای . اند عادالنه خوانده

محبت و رحمت چنين قانونی را وضع کند؟ اما اين قانون در عمل 
د، زيرا در اجتماعی که نه کننده عدالت و دلسوزی خداوند بو بيان

ای قضايی وجود داشت، چنين قانونی از هنيروی پليس و نه دستگاه
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اگر اين قانون نبود، افراد قوی . نمود انتقام شخصی جلوگيری می
  . کردند ضعيفان را در مقابل کوچکترين خطا خرد می

  از قانون،شخصی خودجويی  برای دفاع از انتقام" فريسيان"
 اين عمل را در موعظه ؛ عيسیکردند میاستفاده   تالفیقصاص و

به همان گونه که قانون ). ٣٩-٣٨: ۵متی (باالی کوه محکوم نمود 
 نيز جهشی ٣٩-٣٨: ۵تالفی از انتقام شخصی يک قدم جلوتر بود، متی 

بهرحال بايد . برد باشد که ما را به پيش می بزرگ از قانون تالفی می
ا در موعظه باالی کوه خطاب به توجه داشت که دستورات خداوند م

در . شد، نه ملتها ايمانان، و به افراد مربوط می ايمانداران بود، نه بی
هنوز هم " متناسب ساختن کيفر با خطا"دادگاههای امروز ما اصل 

  .شود اجرا می
  

موسی و قوم اسرائيل بيرون از . )٢٣آيه  (اجرای عدالت الهی
امروزه بسياری از افراد، . ا کردندراردوگاه رفته و فرمان خداوند را ج

ورزند   مخالفت میانايمان، با کشتن چنين خطاکار چه ايماندار و چه بی
خطايی که آن شخص مرتکب شده . ولی حکم در مورد وی اجرا شد

  . بود، مجازاتش مرگ بود و به همين جهت او جان خود را از دست داد
، ی وجود داردعبسيار و متنواستدالالت در مورد مجازات مرگ 

ولی ما نبايد عقايد و نظريات شخصی خود را محک مشارکت و يا 
قانون موسی بين قتل عمد و غير عمد فرق قائل  .روحانيت قلمداد کنيم

نيز " شهر ملجأ"و برای اين منظور شش ) ١۴-١٢: ٢١خروج (بود 
آمد تا  گناه محافظت به عمل می تعيين کرده بود که در آنجا از شخص بی

اين ترتيبات از ). ٣۵اعداد (د شوکه به طور عادالنه محاکمه انی زم
های خشمگينانه خويشاوندان شخص مقتول جلوگيری  اجرای نقشه

  .جويی کنند گذاشت آنان رأسًا اقدام به انتقام کرد و نمی می
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انسانها به . شود مقدس، قتل يک جنايت بزرگ محسوب می در کتاب
، ٧: ١١، اول قرنتيان ٢٧-٢۶: ١ايش پيد(اند  صورت خدا آفريده شده

و کشتن يک انسان به منزله حمله کردن به صورت خدا ) ٩: ٣يعقوب 
ای مقدس از جانب خداوند  حيات هديه). ۶-۴: ٩پيدايش (باشد  می
. باشد و تنها خدا حق دارد آن را بگيرد يا اجازه دهد که گرفته شود می

 مقامات دولتی اين اقتدار خداوند حکومت انسانها را مقرر فرموده و به
هدف مجازات ). ۵-١: ١٣روميان (دارند  را بخشيده که شمشير بر

مرگ اين نيست که جنايتکاران آينده را بترساند تا آدمهای خوبی شوند، 
بلکه هدف اين است که مردان و زنان موجوداتی خاص بوده و به 

  .باشد شباهت خدا آفريده شده و حيات در نظر خدا مقدس می
مطلب اصلی اين نيست که مجازات اعدام چه تأثيری بر آمار 

ما در مورد تأثير هر نوع قانون بر پيشگيری از جنايت . جنايتها دارد
کنند،  احتياط هنوز هم به سرعت رانندگی می رانندگان بی. شک داريم

مردم هنوز هم در مناطقی که پارک ممنوع اعالم شده، ماشين خود را 
 ماليات بر درآمد خود ران هنوز هم در موردبگي وقکنند، حق پارک می
آيا اين، ولی با وجود . کنند ، دزدان هنوز هم دزدی میکنند تقلب می

کسی از ما موافق است که دولت قوانين مربوط به رانندگی، خالف در 
  !پارکينگ، تقلب در ماليات بر درآمد يا دزدی را لغو کند؟ البته نه

 و دارايی مردم سنگهای اصلی بنای  زندگیحفظ حرمت و راستِی
ممکن است مجازات مرگ موجب . باشد يک جامعه با عدل و آرام می

تقليل آدمکشی نشود، همانطور که امکان دارد جريمه کردن کسانی که 
 کنند از تعداد اين افراد نکاهد، ولی قانون از سرعت مجاز تخلف می

ا به صورت خدا آفريده دارد که انسانه  اعالم می، اعدام قاتلمربوط به
  .باشد اند و نيز حيات موهبتی مقدس می شده
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مقدس مجازات اعدام را به عنوان راه چاره جنايت معرفی  کتاب
اين قانون نشانگر نوعی تنبيه است که به قانون و زندگی و . کند نمی

هرگاه . گذارد اند، احترام می انسانهايی که به صورت خدا آفريده شده
ه را از نظر فلسفه عملی يا احساسی بررسی کنيم، کامًال بخواهيم مسأل
  .ايم به خطا رفته

 در مکان مقدس خيمه عبادت آغاز شده و در خارج ٢۴  فصلالويان 
با روغن و نان شروع شده و با ريختن خون . پذيرد از اردوگاه پايان می

خدای ما : اما تأکيد هر دو يکی است. يابد شخص خطاکار خاتمه می
قدوسی است و بايد او را احترام نماييم، چه با تقديم هدايا و چه با خدای 

گويند اعدام  که کفر میرا امروزه خداوند اشخاصی . حفظ حرمت نامش
 آنگاه خدا ؛آيد که اسرار همه دلها فاش خواهد شد  اما روزی می،کند نمی

  ).۶: ٢روميان " (به هر کسی بر حسب اعمالش جزا خواهد داد"
  ).١١: ٢روميان " (فداری نزد خدا نيستزيرا طر "
" زيرا هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات خواهد يافت"

  .)١٣: ١٠روميان (



 



 

  فصل يازدهم

  اين زمين، زمين خداوند است
  ٢۵  الويان

  
 که قوم است زمانی معطوف به الويان، ٢۶ و ٢۵های  فصلپيام 

ت، کلمه زمين بيست در حقيق. شوند اسرائيل در سرزمين خود ساکن می
 ٣وقتی خداوند در آيه .  به کار رفته است فصلو نه بار در اين دو 

، يقينًا "دهم، داخل شويد چون شما به زمينی که من به شما می: "فرمود
تشويق بزرگی برای موسی بوده، به خصوص بعد از اينکه بنی 

 ناچار ث خود امتناع ورزيده، بهميرااسرائيل در قادش برنيع از گرفتن 
  ).١۴ و ١٣های  فصلاعداد (در بيابان سرگردان شدند 
مند شدن از سرزمين برای قوم اسرائيل اين بود  شرط مالکيت و بهره

اولين شرط اين بود . که بعضی حقايق اساسی را بشناسند و رعايت کنند
او حق ). ٣٨ و ٢٣، ٢: ٢۵الويان (که بدانند مالک زمين خداوند است 

خدا مالک قوم . ی که صالح بداند آن را تقسيم کندداشت به هر طريق
، زيرا او آنان را از بردگی مصر فديه داده و )۵۵آيه (اسرائيل نيز بود 

بايستی  رهايی بخشيده بود و چون بنی اسرائيل به خدا تعلق داشتند، می
و در ) ٣٨-٣۵ و ٢۵آيات (با يکديگر چون خواهر و برادر رفتار کنند 

يهوديان . ا امالک، از همديگر سوء استفاده نکنندمورد بدهی شخصی ي
زحمت بکشند، ولی برکت را بايستی در زمينهای خود کار کنند و  می

و او آفتاب و باران و محصول را فراهم ) ٢١آيه (داد  خداوند می
قوم همانا خود خداوند بود و آنان " بابار" به عبارت ديگر، .ساخت می
اين بدان معنا بود که آنان .  زندگی کنندبايستی با ايمان به کالمش می

  .هايش اعتماد کنند  به وعده،موظف بودند احکامش را اطاعت نموده
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اين است که ، شود  استباط می فصليک حقيقت ديگر که از اين 
 خداوند نه تنها به قوم خود زمين و .ترتيبات تقويم در دست خداوند بود

  تا با رعايت آنها،نيز تعيين کردداد بلکه او زمانهای معينی را  غذا می
دهد و به  خدا به محيط زيست ما اهميت می. زمين خراب و ويران نشود

ما هم چون يهوديان قديم، . باشد فکر طرز رفتار ما با مخلوقات نيز می
ما بايد مواظب باشيم که . باشيم امروزه ناظران بخششهای خداوند می

  . ه يا آنها را تلف کنيمای خدا سوء استفاده کردهمبادا از عطا
شان  کردند، امور اقتصادی اگر بنی اسرائيل از اين اصول پيروی می

رفت و زمين همه نيازهايشان را برآورده  ای سالم پيش می به گونه
. شد ساخت و احتياجات هر فردی از افراد قوم به طرز کافی رفع می می

 ثروتمندان نتيجه اين شد که. ولی آنان از خداوند اطاعت نکردند
  .ثروتمندتر شده، فقرا فقيرتر و زمين نيز ويران گرديد

  

 و ٧-١: ٢۵الويان  ( َسبَـّتسال :  استراحت يا آيش زمين-١
  )٢٢-١٨ آيات
 الويان متوجه شديم که تقويم يهوديان بر ٢٣  فصله هنگام مطالعه ب

در تقويم بنی اسرائيل . اساس يک رشته از وقايع هفتگانه بنا شده بود
هفت عيد ساليانه بود که سه تا از آنها در ماه هفتم بوده، و روز هفتم از 

همچنين در سال هفتم که . يعنی روز استراحت بود"  َسبَـّت"هفته نيز 
سال استراحت و آيش زمين مقرر شده بود، قانون سال استراحت مردم 

  . شد و حيوانات را نيز شامل می
در مزارع به کار بپردازند يا به بايستی  قوم نمی"  َسبَـّت"در سال 

آنان موظف بودند خوراک خود را از . طور مرتب محصول جمع کنند
قوم يهود و نيز فقرا . روييد به دست آورند محصولی که خود به خود می

 غريبانو غريبان، اجازه داشتند از مزارع محصول جمع کنند زيرا 
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،  نه تنها زمين.)١٢-١٠: ٢٣خروج  (آمدند حساب می بهخدا " مهمانان"
بديهی است که . کردند  مردم و حيوانات اهلی نيز استراحت میبلکه

مردان به کارهای جاری و نگهداری از ساختمانها و جلوگيری از 
شدند، اما از اشتغال به کارهای عادی يک  خرابی آنها مشغول می

آوری محصول  جامعه کشاورزی از قبيل شخم زنی، بذرپاشی و جمع
شد و  اين ممنوعيت شامل نوکران و حيوانات نيز می.  بودندمنع شده

  . پرداختند همه يک سال از وظايف عادی دست کشيده، به استراحت می
"  َسبَـّت"سازد که در سال   خاطرنشان می١١-١: ١۵کتاب تثنيه 

. شدند  قراردادی نيز آزاد میقرضهای شخصی بخشيده شده و نوکراِن
، آزاد کردن و بخشيدن "انفکاک"ور از کلمه  منظ١: ١۵در کتاب تثنيه 

. ه شده و بردگان آزاد شوندمنظور اين است که قرضها بخشيد. دباش می
مردم موظف بودند در مورد دادن سهم به فقرا و نوکران آزاد شده، با 

بايستی اين سه انگيزه بر اعمال  در اين رابطه می. سخاوت عمل کنند
، ۶، ۴: ٢۵الويان (نی از برکات خداوند قدردا: دقوم اسرائيل حاکم باش

، قدردانی از اينکه خداوند قوم را از مصر آزاد ساخته بود )١۴ و ١٠
آنچه ). ۵آيه (و اطاعت محض از فرمان خداوند ) ١۵: ١۵تثنيه (

کس حق   خداوند فرموده بود برای خيريت همه مردم بوده و هيچ
يم توسط در زمان محاصره اورشل. سرپيچی از او را نداشت

پادشاه آزادی بردگان را اعالم کرد، ولی بعدًا اين " صدقيا"، نبوکدنصر
  ).٨: ٣۴ارميا (فرمان را لغو نمود 

در . بود" مقدس کنفرانس کتاب"همچنين فرصتی برای "  َسبَـّتسال "
نمودند  خواندند و تفسير می اين زمان کاهنان کتاب تثنيه را برای قوم می

دادند که  ها انجام می ن کار را در عيد ساليانه خيمهاي). ١٣-٩: ٣١تثنيه (
توکل کردن بر خداوند برای تأمين . مصادف با آغاز سال نو بود

: ١٠خوراک روزانه مستلزم داشتن ايمان بزرگی بود و رساله روميان 
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در آن ". کالم خدااز ايمان از شنيدن است، يعنی شنيدن : "گويد  می١٧
کردند  ائيل معنی اين جمله را درک میسال مخصوص بود که قوم اسر

خدا قول ". نان روزانه ما را امروز نيز به ما ارزانی دار: "گويد که می
داده بود که از آنان محافظت به عمل آورد و احتياجاتشان را در سراسر 

فقط به شرطی که بر او توکل کنند و اطاعت نمايند . سال برآورده سازد
  ).٢٢-١٨: ٢۵الويان (

را رعايت "  َسبَـّتسال "مقدس جايی ذکر نشده که يهوديان  ابدر کت
کند که آنان اين کار را  مقدس اشاره می در حقيقت کتاب. کرده باشند

اين طريق کالم به : "گويد  چنين می١٢: ٣۶کتاب دوم تواريخ . نکردند
خداوند که توسط ارميای نبی گفته شد به حقيقت پيوست که سرزمين 

تاد سال استراحت خواهد کرد تا سالهايی را که در آنها اسرائيل مدت هف
خدا قوم ). تفسيری" (قوم قانون سبت را شکسته بود، جبران کند

ل تبعيد کرد تا به سرزمينشان باباسرائيل را به مدت هفتاد سال به 
از اينجا ). ١٠: ٢٩  فصل و ١١-٨: ٢۵ارميا (استراحت الزم را ببخشد 

 سال از رعايت قانون ۵٠٠ يهوديان در حدود کنيم که چنين استنباط می
  .سرپيچی کرده بودند"  َسبَـّتسال "

اين يک اصل زندگی است که هرچه از خدا بدزديم، هرگز نخواهيم 
من در خدمت شبانی خود . توانست آن را نگاه داشته و از آن لذت ببريم

، اند ام که درمورد ده يک و هدايا حق خدا را خورده اشخاصی را ديده
های  ت هزينهباباند پول بيشتری  ولی درنتيجه اين کار مجبور شده
يک عضو کليسا را به ياد دارم که . پزشکی يا تعمير اتومبيل بپردازند

دفتر حساب خانوادگی خود را به دفتر کار من آورد تا به من نشان دهد 
که چگونه بعد از اينکه دست از دزدی خداوند برداشته بود خداوند 

داد که هر  صورت حسابهايش نشان می. ه برکت دادن او نمودشروع ب
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دالری که از خداوند برداشته بود را صرف يک احتياج فوری نموده 
  . مند شود  هبود و هرگز نتوانسته بود از آن پول بهر

نه تنها از برکات "  َسبَـّتسال "يهوديان با سرپيچی از قانون 
ز نيروی زمين و نوکران و کردند بلکه ا روحانی خود را محروم می
برداری از زمين در   با کشت و بهره.شدند حيوانات اهلی نيز محروم می

داشتند، ولی تجديد قوايی را که در  ساليان متوالی، آنان محصول بر می
به . دادند آيد از دست می اثر استراحت زمين و کارگران به وجود می

شود   ساختن فقرا حاصل میمند عالوه آنان برکتی را هم که در اثر بهره
گذاشتند ملل ديگر ببينند که خداوند چقدر  دادند و چون نمی از دست می

دهد، جاللی را که حق خدا بود از وی  قوم خود را برکت می
ت آن باباين يک اشتباه سنگينی بود و بهای سنگينی را نيز . دزديدند می

  .پرداختند
  

-٨: ٢۵الويان  ("يوبيل"سال : رها کردن و بازگرداندن -٢
  )٢۴-٢٣ آيات  و١٧

 تکرار شده و از نظر لغوی ١٧ تا ٨پنج بار در آيات " يوبيل"کلمه 
در زبان عبری کلمه يوبيل به معنای (است " نواختن شيپور"به معنای 

در اول ماه هفتم، ) کرنا(هر سال با نواختن شيپور ). باشد شاخ قوچ می
پس از آن، با روزه گرفتن و شد و ده روز  سال بنی اسرائيل آغاز می

های مقرر شده، بنی اسرائيل مراسم روز کفاره را  توبه و تقديم قربانی
اما هر پنجاه سال يک بار، در پايان روز کفاره، . کردند برگزار می

آغاز شده " سال يوبيل"نواختند تا اعالم کنند که  کرناها را بار ديگر می
لزم ايمان بزرگی از جانب رعايت مقررات اين سال ويژه، مست. است

"  َسبَـّتسال "قوم بود زيرا قبل از آن يعنی سال چهل و نهم مصادف با 
بوده و در طی آن مزارع و تاکستانها و باغهای ميوه به حال خود رها 
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 احتياجات تابايستی به خداوند اعتماد کنند  در نتيجه مردم می. شده بود
. سازد ه و يکم را مهيا میسال چهل و نهم و پنجاهم و همچنين پنجا

ساخت، اما ممکن بود ايمانشان سست  مطمئنًا خداوند آنان را نااميد نمی
مقدس جايی ذکر نشده است که بنی اسرائيل  در حقيقت در کتاب. شود

  .را رعايت کرده باشند" سال يوبيل"
  ؟وجود دارددر سال يوبيل چه عناصری 

  

با روز کفاره آغاز " وبيلسال ي"قابل توجه است که ). ٩آيه  (توبه
روزی بود که خداوند امر فرموده بود ) يوم کيپور(روز کفاره . شد می

بنی اسرائيل با روزه گرفتن تواضع نمايند و از گناهان خود توبه کنند 
 خداوند آنها را پاک آنان اجازه نداشتند قبل از اينکه). ٣۴-٢٩: ١۶(

هرگاه  .را آغاز نمايند" وبيلسال ي"نموده و گناهانشان را بخشيده باشد، 
توانستند بردگان  بود، هرگز نمی رابطه قلبی مردم با خداوند درست نمی

رابطه . حبان اصلی برگردانندرا آزاد ساخته و يا زمين را به صاخود 
  .کند ما نيز با خدا طرز رفتار ما را با مردم تعيين می

 

نان زمين آزادی برای تمام ساک"جمله ). ١٣ و ١٠آيات  (آزادی
قالل شهر فيالدلفيا تبر روی زنگ آزادی در تاالر اس" شود اعالم می
شد که نوکران  در آغاز سال يوبيل به قوم دستور داده می. شود ديده می

. قراردادی را آزاد کنند تا بر سر ملک و خانواده خويش بازگردند
د بايستی فقط شش سال خدمت کنند و بعد از آن آزا نوکران عبرانی می

توانستند اين سال را جشن  يهوديان چگونه می). ٢: ٢١خروج (شوند 
بگيرند در حالی که هنوز بعضی از همنوعان آنها گرفتار بردگی و 

  دوری از ملک خود بودند؟
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در طی سال يوبيل بنی اسرائيل اجازه ). ١٢-١١آيات  (استراحت
 آنچه به بايستی از هر نداشتند به کار عادی کشاورزی بپردازند و می

شد که  اين امر موجب می. روييد استفاده کنند طور طبيعی از زمين می
هم مردم و هم زمين، يک سال ديگر نيز به استراحت بپردازند زيرا 

بايستی بر خداوند توکل نمايند  آنها می. بود"  َسبَـّتسال "سال قبل از آن 
ود سه هايش وفا کرده و خوراک کافی برای مدتی در حد که به وعده

سال مهيا سازد، زيرا تا سال پنجاه و يکم اجازه نداشتند کشت و زرع 
  .بايستی صبر کنند تا حاصل زمين برسد نمايند و حتی بعد از آن نيز می

  

هر ملکی که بعد از سال يوبيل به فروش ). ١٧-١٣آيات  (استرداد
ش برگردد، زيرا خداوند ا بايستی به صاحب اصلی رفته بود می

هايی که به  ها و خانواده  مالکيت زمين او نزد قبائل، طايفهخواست می
های خود  والدين برای نگاهداری خانواده. آنها داده شده بود، باقی بماند

 مالکيت ؛احتياج داشتند که زمين داشته باشند تا روی آن کار کنند
مالک اصلی زمين . شد خصوصی زمين موجب ثبات اقتصادی می

. سپرد می را فقط به عنوان وديعه به قوم خودخداوند بود و او آن 
خواست که بنی اسرائيل احساس مالکيت نموده و خود را  خداوند می

مردم معموًال از چيزی مراقبت . مسئول نگهداری زمين خداوند بدانند
  .کنند که خود مالک آن باشند می

شد، فاصله زمانی که اين معامله  هرگاه که قطعه زمينی فروخته می
بهای زمين بود، زيرا اين امر کننده  سال يوبيل داشت عامل مشخصبا 

توانست از زمين  کننده مقدار محصولی بود که صاحب جديد می تعيين
دانست که زمين باالخره  از آنجا که خريدار به خوبی می. برداشت کند

بابت زمين، مبلغی شد  گردد، حاضر نمی ش برمیا به صاحب اصلی
ت خريد آن بابن بدست آورد، آتوانست از                                        یبيش از درآمدی که م
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زمين به : " اين بود٢٣: ٢۵قانون خداوند بر طبق الويان . بپردازد
  ".فروش ابدی نرود

رحم  خواران ثروتمند و بی شد که زمين اين قوانين مانع از اين می
به اين ترتيب باعث ينهای وسيعی را تصاحب و احتکار نموده و زم

های اسرائيلی نيز  حتی فقيرترين خانواده .اختالل اقتصاد مملکت شوند
توانستند  گرفتند و با استفاده کشاورزی از آن می ملک خود را پس می

درآمد کافی به دست آورده، نيازهای خود  و حتی ديگران را هم 
 زمين،  آزادشده و صاحبانسال يوبيل برای بردگاِن. برآورده سازند

آورد و اين امر ميزان فقر و نابرابری را به  آغازی نوين به ارمغان می
ديگر ظلم يک مردم حق نداشتند به ١٧بر طبق آيه . رسانيد حداقل می

بايستی به ياد داشته باشند که زمين به خداوند تعلق داشته  کنند، بلکه می
  ).٢۴-٢٣آيات  (باشند و آنان فقط مستأجر او می

 در مورد سال يوبيل تصويری از سلطنت موعود مسيح يوئيل نبی
را ديده است که در آن خداوند قوم خود را آزاد کرده و آنان را به 

دهد  گرداند و آنان را به فراوانی برکت می میاز سرزمين خودشان ب
عيس از متن کتاب اشعيا برای موعظه در کنيسه ). ٣-١: ۶١اشعيا (

سال پسنديده "و آن را به ) ٣٠-١۶: ۴لوقا (شهر ناصره استفاده کرد 
عيسی قرائت .شود  که با مرگ و قيامش آغاز میمربوط ساخت" خداوند

متوقف ساخته و قسمتی را که درباره " سال پسنديده خداوند"خود را با 
 اين ،٢: ۶در کتاب اشعيا . گويد، نخواند سخن می" روز انتقام خدای ما"
آينده با يک عالمت مکث " وریروز دا"فيض خدا از " سال پسنديده"

انگيز خدا بر طبق دوم قرنتيان  شگفت" روز نجاِت! "مجزا شده است
 تا کنون به طول انجاميده زيرا صبر خدا بسيار زياد است و او ٢: ۶
  ).١۵ و ٩: ٣دوم پطرس (خواهد گناهکاران به توبه گرايند  می
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ا قرضهای برای فقرا مژده است، زير" سال يوبيل"مانند انجيل نيز 
تنها ). ۵٠-٣۶: ٧لوقا (اند  آنان پرداخت شده و آنان کامًال آمرزيده شده

دهنده را بپذيرند و از  کاری که الزم است انجام دهند اين است که نجات
همانگونه که بدهکاران و بردگان . شروع يک زندگی نوين شادی نمايند

 گناهکاران را جشن بگيرند، به همين طريق" يوبيل"شدند تا  آزاد می
  . آورند آزاد شوند نيز وقتی به خداوند ايمان می
زيرا  جشن يوبيل است خود ، مسيحعيسینجات از طريق ايمان به 

های از هم پاشيده را اصالح کرده و برکات از دست رفته را  خانواده
دوران آسودگی و  "٢١-١٩: ٣ و بر طبق اعمال رسوالن گرداند می باز

  .رسد فرا میاز سوی خداوند " خرمی
  

ولی يا خويشاوند بازخريد کننده : انفکاک يا بازخريد -٣
  )۵۵-٢۵: ٢۵ الويان(

علت تنگدستی و برای  شد به هرگاه يک نفر يهودی فقير مجبور می
 يا ملک خود را بفروشد، الزم نبود تا سال يشتنحفظ جان خود، خو

ی که مايل خويشاوند. يابد يوبيل صبر کند تا ملک يا آزادی خود را باز
و قادر به پرداخت بها بود، اجازه داشت او را يا ملک وی را بازخريد 

  .نمايد
  

هرگاه صاحب قبلی زمين به قدری ). ٢٨-٢۵آيات  (بازخريد زمين
توانست زمين خود را بازخريد کند، آنگاه خويشاوند  فقير بود که نمی

ه صاحب اما هرگا. نزديک او اجازه داشت آن را برايش بازخريد نمايد
آورد، او اجازه داشت  قبلی به نحوی امکانات مالی الزم را به دست می

بديهی است که در اين مورد قيمت . ملک را برای خود بازخريد نمايد
 ،اگر آن شخص. داشت زمين بستگی به فاصله زمانی تا سال يوبيل می

 یهم از وجود خويشاوندی که مايل به بازخريد باشد و هم از توانايی مال
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شد تا فرا رسيدن سال يوبيل صبر کند تا بتواند  محروم بود، مجبور می
  .ملک خود را پس بگيرد

  

خانه در شهر حصاردار به مراتب ). ٣۴-٢٩آيات  (ها بازخريد خانه
حصار داشت، زيرا با داشتن  ارزش بيشتری از خانه در روستاهای بی
ای که   خانهبرای بازخريد. ماند حصار از حمله متجاوزين محفوظ می

در شهر حصاردار قرار داشت فقط يک سال مهلت تعيين شده بود تا آن 
ش ا را بازخريد کنند و حتی در سال يوبيل هم به صاحب اصلی

قيمت  شد يک خانه گران ، زيرا هيچکس حاضر نمیشد بازگردانده نمی
دانست چه  را بخرد و با خانواده به آنجا نقل مکان کند در حالی که نمی

  !تواند در آن زندگی کند  میمدت
هايی که در روستاهای بدون حصار قرار داشت در هر زمان  خانه

قابل بازخريد بوده و در سال يوبيل نيز به صاحب اصلی برگردانده 
اگر يک شخص الوی که در يکی از چهل شهر متعلق به . شد می

، فروخت کرد خانه خود را می زندگی می) ٢١، يوشع ٣۵اعداد (الويان 
هرگاه آن را . اجازه داشت در هر زمان خانه خود را بازخريد کند

اش  کرد در سال يوبيل آن خانه به خودش يا به خانواده بازخريد نمی
به طايفه الوی زمينی به عنوان سهم خاص داده نشده بود . گشت برمی

، ۴-٣: ١۴  فصل و ٣٣، ١۴: ١٣يوشع (زيرا خداوند ميراث آنان بود 
هايی در اطراف شهرهايشان داده شده بود  ن چراگاهابه آن، اما )٧: ١٨

  ).٣٧-٣۴: ۴اعمال رسوالن (ولی اين زمينها قابل فروش نبود 
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موسی سه مورد خاص ). ۵۵-٣۵آيات  (بضاعت بازخريد افراد بی
  .را مطرح کرده است

  

حق ) ٣٨-٣۵آيات  (برادری که ورشکست شده و بدهکار است
انتظار داشته باشد که با دادن وام بدون داشت از همنوع يهودی خود 

بهره وی را ياری دهد، زيرا يهوديان موظف بودند با يکديگر با 
 يک خانواده یدلسوزی و محبت رفتار کرده و همديگر را چون اعضا

بگيرند ) نزول(يهوديان اجازه داشتند از ملتهای ديگر سود . پندارند
ر سال يوبيل بخشيده از آنجا که هر قرضی د). ٢٠-١٩: ٢٣تثنيه (

ولی چون . شد، کمک کردن به ديگران حقيقتًا يک عمل ايمانی بود می
خداوند در امر نجات دادن بنی اسرائيل از مصر نهايت لطف ومحبت 
را نشان داده و ابراز فرموده و اجازه داده بود که مصريها را غارت 

 هيچ يهودی  بنابراين،نمايند و سرزمين کنعان را به ايشان بخشيده بود
در اينجا امر . بايستی از همنوع يهودی خود سوء استفاده نمايد نمی

" مفت يافتيد، مفت نيز بدهيد: "گويد  که می٨: ١٠خداوند در انجيل متی 
 کليسای نخستين در به کار بستن اين اصل پيشرو بوده و .کند صدق می
رسوالن اعمال (کردند  بضاعت کمک می زنان و ايمانداران بی به بيوه

  ).١٧: ٢۴، ١٨: ١٠، تثنيه ٧-١: ۶، ١: ۵ تا ٣۴: ۴، ۴۴-۴٧: ٢
  

-٣٩آيات  (شد رفتار با برادر فقير که غالم يک همنوع يهودی می
  بابار. بايستی مانند کارگر مزدبگير باشد نه چون يک برده می) ۴۶

 ،اش با مهربانی رفتار کند اين شخص موظف بود با وی و با خانواده
يهوديان در مصر برده بودند و خداوند از راه لطف آنان را زيرا زمانی 

توانست برادری را که خداوند  يک يهودی چگونه می. آزاد ساخته بود
بايستی فقط  آزاد ساخته بود، دوباره به بردگی بکشاند؟ غالم يهودی می
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 آزاد ٢: ٢١بر طبق خروج "  َسبَـّتسال "شش سال خدمت کند و در 
  .شد رسيد، او آزاد می يوبيل قبل از آن فرا میولی اگر سال . شود

 يهوديان اجازه داشتند از ملتهای غير ۴۶-۴۴: ٢۵بر طبق الويان 
زيستند يا از بيگانگانی که در سرزمين  يهودی که در همسايگی آنان می

بردند برای خود برده بگيرند، اما يک نفر يهودی  اسرائيل به سر می
ها  برده. هودی خود را به بردگی بکشاندهرگز اجازه نداشت که همنوع ي

شدند و صاحبان آنان  همچون دارايی صاحبانشان پنداشته می
توانستند بردگان خود را به عنوان قسمتی از ارث خانوادگی خود  می
به عبارت ديگر، بردگانی که از ملل غير يهود . شمار آورند به
وانند بهای بازخريد گرفتند، اميد آزاد شدن را نداشتند مگر اينکه بت می

  . گرفت که آنان را آزاد کند   تصميم می بابرا تهيه کنند يا اينکه ار
در زمان جنگ داخلی آمريکا، بعضی از آمريکاييها با استناد به اين 

خواستند ثابت کنند که داشتن و فروختن بردگان  مقدس می متون کتاب
 کرد که قوانين اما بايد توجه. باشد مقدس کاری صحيح می مطابق کتاب

داری را  الهی بردگی را مقرر نکرده، بلکه قوانين الهی قوانين برده
داری  برده. تر ساخته است روی نظم آورده و در عمل آن را انسانی

قرنها پيش از اينکه موسی شريعت را بياورد وجود داشته و بردگی 
از سوی ديگر، شريعت موسی به . توسط شريعت موسی مقرر نشد

الزم بود خداوند .  بودکشيدن يکديگر را ممنوع اعالم نمودهبردگی 
داری را از اسرائيل بردارد پيش از آنکه بتواند در ميان  نخست برده

اگر بنی اسرائيل بر طبق شريعت با . ملل ديگر اين مسأله را حل کند
کردند، در آن صورت آنان برای ملل غير يهود شاهد  يکديگر رفتار می
شدند ولی متأسفانه چنانکه در کتاب داوران  د مینخداوفيض و مهربانی 

آمده است، قوم اسرائيل از خدا اطاعت نکردند تا باالخره خود نيز 
  .گرفتار بردگی شدند
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داری   و نه پولس علنًا به بردهیحتی در کتاب عهد جديد نيز نه عيس
گويند که در امپراطوری روم در   مورخين میبااينکهاند،  حمله نکرده

اما عيسی و پولس .  ميليون برده وجود داشت۶٠ن زمان، احتماًال آ
يافته بود که   نجاتپيغام نجات را برای افراد آوردند و توسط افراِد

 ،١۶-١٣: ۵بر طبق انجيل متی . شد داری باالخره برچيده  سيستم برده
مسيحيان نمک و نور جهانند و از طريق نمونه بودن و متقاعد ساختن 

الکساندر مک "چنانکه . گذارند ری محسوس بر جای میاست که اث
پيام انجيل مستقيمًا در هيچ نظم سياسی يا : "نوشته است" الرن

دهد که عميقًا بر اين  کند ولی اصولی را ارائه می اجتماعی دخالتی نمی
  ".کند  در افکار عمومی رسوخ پيدا می،امور تأثير گذاشته

داری آغاز  ای را بر ضد برده اگر کليسای نخستين مبارزه خصمانه
ساخت  گر می کرد، مسيحيت را به صورت يک نهضت سياسی جلوه می

از آنجا که در . شد و اين امر مانع انتشار انجيل در امپراطوری روم می
آن زمان هيچگونه رژيم دموکراسی يا انتخابات عمومی وجود نداشت، 

هرگاه . ر نداشت در اختياداری ای برای براندازی برده کليسا وسيله
درباره اين امر فکر کنيم که در عصر حاضر برای نهضت حقوق بشر 
چقدر مشکل بوده است که بر کليسا اثر بگذارد، چقدر بيشتر انجام چنين 

  ! شد ای در زمان قيصر با دشواری روبرو می مبارزه
داند  ها آگاه است، او چنين صالح میبه داليلی که تنها خداوند از آن

 مردم و جامعه ،القدس و اعالم حقيقت کالم خدا سيله خدمت روحکه به و
هر چند اصول اراده خدا در تمام دورانها يکسان . را تدريجًا عوض کند

است، ما اين اختيار را نداريم که قوانين مربوط به زندگی بنی اسرائيل 
  .بردند در جامعه امروز پياده کنيم را که زير شريعت موسی به سر می

  

 ممکن ،)۵۵-۴٧آيات  (شدند انی که توسط ملل ديگر برده میيهودي
بود توسط خويشاوندی که مايل به اين کار بوده و به اندازه کافی 
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ای  جالب توجه است که افراد بيگانه. توانايی مالی داشت، بازخريد شوند
بايستی شريعت موسی را  که در سرزمين اسرائيل اقامت داشتند می

اگر فرد يهودی قادر به .  نبودندعهدعضو جامعه اطاعت کنند، هر چند 
توانست آزادی خود را بخرد و بهای اين   می،گرديد تهيه بهای خريد می

ای که از   بيگانه بابار. شد کار با در نظر گرفتن سال يوبيل محاسبه می
نوکر رفتار  قوم اسرائيل نبود، موظف بود که با برده يهودی مانند يک

شد، به هنگام فرا  اگر چنانچه آن برده بازخريد نمی. کند نه با خشونت
  .شد اش آزاد می رسيدن سال يوبيل او با خانواده

کند در کتاب  ای از خويشاوندی که بازخريد می نمونه برجسته
روت و ارث وی را بازخريد " بوعز"در آنجا . شود ديده می" روت"

 خداوند ١٨-۵ :٢بر طبق عبرانيان . کند کرده و سپس با او ازدواج می
" خويشاوند نزديک"گناه گرفت و   مسيح بر خود جسم انسانی بیعيسی

ما شد تا بتواند جان خود را به عنوان بهای بازخريد در راه ما بذل 
تنها او شايسته بود که اين کار را انجام دهد و . نموده و ما را آزاد سازد

زخريد کرد، بلکه او نه تنها ما را با. مايل به انجام اين کار نيز بود
  !سهمی نيز به ما داد و ما را جزئی از ميراث خويش گردانيد

 آمده اطاعت نکردند،  فصلمتأسفانه يهوديان از قوانينی که در اين 
و حرص و طمع موجبات ويرانی زمين و زيرا به علت خودخواهی 

انبيا مردمان ثروتمند . م اقتصادی خود را فراهم ساختندنظاخراب شدن 
ها و امالک و   خاطر سوء استفاده کردن از فقرا و ربودن خانهرا به

، ٣-١: ١٠  فصل و ١۵-١۴: ٣اشعيا (هايشان، توبيخ نمودند  حتی بچه
 اوامر خداوند را های محلی دادگاه). ١١: ۵  فصل و ٧-۶: ٢عاموس 

خواری ثروتمند شده بودند،  ناديده گرفته و در حالی که از رشوه
ردند که به نفع ثروتمندان بوده و فقرا را پايمال تصميماتی را اتخاذ ک
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اما خداوند فرياد فقرا را شنيد و يک روز بالی وحشتناکی را . ندکرد می
  .بر سر قوم اسرائيل نازل کرد

طرز استفاده از منابعی که خداوند به ما ارزانی داشته و طرز رفتار 
 هم به فکر ،ندخداو. ای دارد ما در داد و ستد برای خداوند اهميت ويژه

دهد و آنانی را که   و هم به امور اقتصادی اهميت میاستمحيط زيست 
از ديگران سودجويی کرده و با آنان به طرق غير انسانی رفتار 

های  فصلعاموس (نمايند، سرانجام به سزای اعمالش خواهد رسانيد  می
 مسيح تحت بسياری از رژيمهای سياسی و عيسیکليسای ). ٢ و ١

ی به پيشرفت خود ادامه داده و متکی بر هيچکدام از اين اقتصاد
رژيمها نبوده است، ولی کليسا بايد هميشه طرفدار حقوق فقرا و 
مظلومين بوده و از هر اسلحه روحانی برای شکست دادن ظالمان 

  .استفاده کند
فراهم ساختن : "گويد نويسنده انگليسی چنين می" ساموئل جانسون"

  ". ز آبرومندانه، محک راستين تمدن استمايحتاج فقرا به طر
ای خداوند، تو دعای بيچارگان را : "فرمايد می ١٨-١٧: ١٠مزمور 
دهی و به ايشان قوت قلب  تو به درد دل آنها گوش می. کنی اجابت می

کنی تا ديگر انسان  تو از حق يتيمان و مظلومان دفاع می. بخشی می
  .)تفسيری" (خاکی نتواند آنها را بترساند



 



 

  دوازدهم فصل 

  "اگر"کلمه مهم 
  ٢٧ و ٢۶الويان 

  
 ولی در عين حال از استيکی از کوتاهترين کلمات " اگر"کلمه 

بخواهيم بر سر ممکن است . باشد میالعاده ای برخوردار  اهميت فوق
بازنده " واترلو"در جنگ " ولينگتن"اين بحث کنيم که اگر ژنرال 

شد، در تاريخ دنيا  برنده می" برگگتيس"در " لی"شد يا اگر ژنرال  می
  . بحثی بيهوده استچنين. افتاد چه اتفاقی می
 الويان حذف کنيم، ٢٧ و ٢۶های  فصلها را در "اگر"هر گاه 
سی و دو بار به کار " اگر"شود؛ زيرا کلمه  ها مبهم می فصلمعنای اين 
د هايی که در پيمان خداون"اگر"تاريخ بنی اسرائيل را بدون . رفته است
تا آنجا که به تاريخ قوم يهود . توان به خوبی درک نمود آمده، نمی

 سه عبارت ٢۶  فصلدر . بسيار اهميت دارد" اگر"مربوط است، کلمه 
بوده و اهميت اين کلمه را نمايان " اگر"وجود دارد که حاوی کلمه 

و اگر مرا "، )٣آيه " (اگر در فرايض من سلوک نماييد: "سازد می
ولی اگر آنها به گناهان خود و به گناهان پدرانشان "، )١۴ آيه" (نشنويد

" اگر"در رابطه ما با خداوند کلمه ). ، تفسيری۴٠آيه " (اعتراف کنند
  .حائز اهميت خاصی است

 الويان به ٢٧ و ٢۶های  فصلفرايض و دستوراتی که خداود در 
باشد که هر ايماندار  قوم اسرائيل داد نمايانگر چهار مسئوليت می

  .مسيحی در مقابل خداوند دارد
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  )١٣-١: ٢۶الويان ( اطاعت از احکام او -١
سلوک نمودن در " الويان اطاعت کردن از خدا يعنی ٢۶  فصلدر 

با " رفتار مخالف"، اما سرپيچی کردن يعنی )٣آيه " (فرايض وی
 و نيز ٢۴ تا ٢٣، ٢١، ١۵آيات (خداوند و تحقير کردن مقررات او 

برخورد خصمانه "به معنای " خالف"کلمه ). ۴١-۴٠ و ٢٨-٢٧آيات 
  . باشد می" و به قصد جنگ

م و خداوند در جهت باشاگر من در يک جهت در حال حرکت 
 چرا کهدارد، من از حضور او در حال دور شدن هستم   ديگری قدم بر

اگر من به راه خود که در جهت ! دهد نمیخدا مسير خود را تغيير 
 مواجه خواهم شد زيرا یهم، با مشکالت جديدمخالف او است ادامه د

روند جز آنکه متفق شده  آيا دو نفر باهم راه می "٣: ٣بر طبق عاموس 
موسی به قوم خود چهار دليل برجسته داد تا اهميت اطاعت از " باشند؟

  .خداوند را نشان دهد
  

خدای اسرائيل، خدا و پدر خداوند ). ١آيه  (به خاطر هويت خداوند
 او بتی نيست که مردم آن ؛زنده است مسيح، خدای راستين و عيسیما 

من يهوه خدای شما  ": و فرموداو به ياد قوم آورد. را ساخته باشند
عظيم و خدای قائم به ذات است " من هستم"همان " يهوه"کلمه ". هستم

هرچه را که خدا : "که با قوم اسرائيل پيمان بست و يهوديان به او گفتند
  ).٨-١: ١٩خروج " (جام خواهيم دادفرموده ما ان

 پرستی بتجوهر : "سازد چنين خاطرنشان می" توزر. دبليو. ِای"
عبارت است از پرورش دادن افکاری در مورد خدا که شايسته او 

هنگامی که يهوديان پرستش يهوه ). ١١نقل از معرفت قدوس، " (نباشد
عيت به توهم ها پرداختند، آنان از واق را رها کرده و به پرستش بت

روی آورده، از راستی به فريب توجه نمودند و عواقب اين کار 
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به رغم قولی که قوم اسرائيل داده بودند که از خدا . مصيبت بار بود
  .ها برگشتند اطاعت کنند، آنان دو فرمان اول را شکسته، به سوی بت

  

جمع "  ها سبت"کلمه ). ٢آيه  (به خاطر آنچه خدا انجام داده است
روزهای خاصی در تقويم يهود اشاره دارد که تنها به روز  ده و بهبو

 مطالعه کرديم و ٩  فصلما اين تقويم را در . شود هفتم منحصر نمی
های خداوند را در حق آنان  ديديم که چگونه اين روزهای ويژه، نيکويی

يادگار رهايی اسرائيل از مصر و عيد " پسخ"عيد . کرد يادآوری می
آور توجهی بود که خداوند در بيابان از قوم خود به عمل ها ياد خيمه

آوری محصول بوده  عيد نوبرها و پنطيکاست جشنهای جمع. آورده بود
و بيانگر برکات خداوند که بر کار آنان در مزارع اضافه نموده بود و 

آوری ميوه تاکستانها و باغهای  ها زمان شادی به مناسبت جمع عيد خيمه
  .باشد ميوه می
هفتگی نيز يادآور اين حقيقت بود که قوم يهود قوم "  َسبَـّت"تی ح

 ١٣: ٣١بر طبق کتاب خروج "  َسبَـّت"باشند، زيرا روز  خاص خدا می
. به عنوان نشانه خاصی بين خداوند و بنی اسرائيل مقرر شده بود

کردند، شکرگزار بودند  زمانی که يهوديان در روز هفتم استراحت می
ای تعلق دارند که اسرائيل را به عنوان  دای حقيقی و زندهاز اينکه به خ

همچنين شکرگزاری آنان به اين دليل . گنج خاص خود برگزيده است
بود که خدا به آنان توانايی بخشيده بود تا يک هفته ديگر بتوانند به کار 

يهوديان با نگاهی به تاريخ گذشته از زمان خروج از مصر و . بپردازند
تفکر درباره نيکويی خداوند از هفته پيش تا کنون، داليل يا تنها با 

  .زيادی داشتند تا شکرگزار بوده و فرامين خدا را اطاعت کنند
  

خدای اسرائيل در اردوگاه ). ٢آيه  (سکونت خدابه خاطر مکان 
خيمه مقدس خداوند در وسط اردوگاه يهوديان ! اسرائيل ساکن شده بود
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ملتهای دور و بر . سايه افکنده بود" جاللابر "قرار داشته و باالی آن 
اسرائيل در معبدهای خود خدايان ساخته دست بشر را قرار داده بودند، 
. اما قوم اسرائيل خدايی را در ميان خود داشتند که آنان را آفريده بود

توانستند حتی فکر سرپيچی از اوامرش را به خود  پس چگونه آنها می
ينقدر به آنان نزديک بود، که نزول فرموده و راه دهند، در حالی که او ا

برد؟ سرپيچی عمدی از خداوند نه تنها  در ميان اردوگاهشان به سر می
حرمتی به مکان مقدس وی نيز  تخلف از قانون مقدس بود بلکه بی

کردند، به  آنان با ارتکاب گناه، اردوگاه را آلوده می. شد محسوب می
  .شد که اردوگاه را ترک کنند اده میهمين دليل به افراد نجس دستور د

کاربرد اين مطالب در زندگی ايمانداران مسيحی در زمان حاضر 
باشند و بايد  بدنهای ما مکان مقدس خداوند می. واضح و روشن است

اول قرنتيان (توجه داشته باشيم تا آنها را برای جالل خدا به کار ببريم 
کند، بنابراين ما نبايد با  روح قدوس خدا در ما زندگی می). ٢٠-١۵: ۶

به کار بردن معبد او برای مقاصد نامقدس، او را محزون سازيم 
  ). را مالحظه فرماييد٣٢-١٧ و نيز آيات ٣٠: ۴افسسيان (

هر گاه در زمان عهد قديم يک فرد يهودی خوکی را بر قربانگاه 
کرد يا در صحن خيمه عبادت استخوانهای انسانهای مرده را   میذبح
انداخت به شديدترين درجه مجازات تخلف از شريعت مقدس خدا  می

مسيحيانی که به روابط جنسی نامشروع پرداخته يا فکر . شد محکوم می
 به همان اندازه ،سازند خود را با افکار شريرانه و ناپاک آلوده می

  . باشند محکوم به تخلف می
  

 ئيل درقوم اسرا). ١٣-٣آيات  (به خاطر آنچه خدا قول داده است
 را ابتدا با اطفالو ) ٧-١: ۴غالطيان ( بودند طفلايمان خود هنوز 

توانيد در مورد  ها نمی برای بچه. دهند  تنبيه، تعليم میدادن پاداش و
اخالقيات سخنرانی کنيد و انتظار داشته باشيد که آن را بفهمند، شما 
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 اطاعت گيرند و اگر توانيد قول دهيد که اگر اطاعت کنند جايزه می می
اين روش از صدمه زدن به خودشان جلوگيری . نکنند تنبيه خواهند شد

دهد تا بزرگتر شده و بهتر بفهمند که چرا  کند و به آنان فرصت می می
ها بايد تدريجًا بياموزند که  بچه. باشد  میسعادتمند کليد زندگی ،اطاعت

دشان دستورات و تنبيهات هر دو بيانگر محبت بوده و برای خيريت خو
  .شوند انجام می

تثنيه  (را بسط داد" پيمان برکت"وسی اين در مراحل بعدی، م
خدا بود برای قوم يهود " نامه اجاره" درواقع اين ).٣٠ تا ٢٨های  فصل

 همند شدن و حفاظت از سرزمينی که خداوند قولش را ب تا در امر بهره
خداوند به آنان به خاطر قولی که . آنان داده بود، قوم را ياری دهد

: ١٣، ٣-١: ١٢پيدايش (ابراهيم داده بود، صاحب آن زمين شده بودند 
توانستند از آن زمين برخوردار شوند مگر اينکه  ، ولی نمی)١٧-١۴

متأسفانه آنان از . قوانينی را که خدا به موسی داده بود اطاعت کنند
) کنعان( و در نتيجه نتوانستند از سرزمين ندشريعت سرپيچی کرد

  .ل به اسارت رفتندبابسرانجام هم از آنجا به . تفاده کننداس
 هر آنچه را ٣: ١ما چون فرزندان خدا هستيم، بر طبق دوم پطرس 

هر "الزم است داريم، زيرا اکنون ما " زندگی و خداپرستی"برای 
اما داشتن اين ). ٣: ١افسسيان " (ايم برکت روحانی را در مسيح يافته

. مند شدن از آنها کامًال امری ديگر است رهبرکات يک چيز است و به
های خدا اعتماد کرده و فرامين او را اطاعت کنيم،  هر قدر ما به وعده

 ای بيشتر از ميراث روحانی خود برخوردار شده و به زندگی
ما نيز مانند قوم .  مؤثر دست خواهيم يافتیآميز و خدمت موفقيت

 ولی هر ؛ در پيش داريماسرائيل در سرزمين کنعان، مبارزه و کاری
قدر با اطاعت از خدا گام برداريم، او نيز به ما قدرت خواهد داد تا بر 

  .مند شويم دشمن پيروز شده، زمين را مطالبه کرده و از برکاتش بهره
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خداوند در آغاز به آنها قول داد که باران بفرستد و محصوالت 
 آنجا که قوم از). ١٠ و آيه ۵-٣: ٢۶الويان (فراوان عطا فرمايد 

" باران اول"در بهار و " باران آخر"اسرائيل کشاورز بودند، آنان به 
در پائيز نياز داشتند تا آب کافی برای رشد محصوالتشان تأمين شود و 

 ياندام افتادن اسرائيل يکی از علل به. گرددهايشان رفع  نيازهای خانواده
دای طوفان را خ" بعل"ها  اين بود که کنعانی" بعل"در پرستش 

شدند ، به جای روی آوردن  اگر يهوديان محتاج باران می. دانستند می
خواست قوم خود  اگر خدا می. کردند به يهوه از بعل تقاضای کمک می

کرد چنانکه در زمان  را تنبيه کند، غالبًا آنان را از باران محروم می
  .)١٨ و ١٧های  فصلاول پادشاهان (ايليای نبی اين کار را کرد 

 خداوند همچنين قول داده بود که صلح و آرامش در سرزمينشان
خواستند بدون ترس از حمله  آنان می). ٨-۵: ٢۶الويان  (برقرار سازد

هرگاه دشمن حمله .  به خواب و استراحت بپردازند،جانوران يا دشمنان
راندند و يک سرباز  ريان يهود به زودی آنان را بيرون میککرد، لش می
! توانست از بيست تا يکصد سرباز دشمن را شکست بدهد  مییيهود

ملل ديگر برای حفظ امنيت خود به سپاه بزرگ و تعداد زيادی اسب و 
 متکی بودند، اما پيروزی اسرائيل از ايمان به خداوند و اطاعت ارابه

ها و  اينان ارابه: "گويد  می٧: ٢٠مزمور . آمد از کالمش به دست می
  ".ا نام يهوه خدای خود را ذکر خواهيم نمودآنان اسبها را، اما م

، او قول داده بود که ندکرد  از شريعت خدا اطاعت میياناگر اسرائيل
ها که  بر خالف بعضی). ٩: ٢۶الويان ( را زياد کند نجمعيت آنا
های بزرگ با نظر مخالف  کنند و به خانواده ها را سقط می امروزه بچه

های بزرگ را  خواستند و خانواده  میهای زياد ، يهوديان بچهنگرند می
، ١۴-١٣: ٧، تثنيه ۶: ١٧پيدايش  (دانستند برکتی از سوی خداوند می



 ١٧٧" اگر"کلمه مهم 

 177 

ها و حراست  برای پيشرفت اقتصاد و حفظ قبيله). ١٢٨ و ١٢مزمور 
  .از مملکت به نسلهای جديدی احتياج بود

  

بزرگترين برکتی بود که به ) ١٢-١١: ٢۶الويان  (حضور خداوند
کدام . ده داده شده بود، زيرا هر برکت ديگر به آن بستگی داشت وعنآنا

قوم ديگر بود که خانه مقدس خدای زنده در ميانش باشد و خدا در ميان 
انگيز است که نااطاعتی  و چقدر غم) ۵-١: ١٩روميان (آنها راه برود؟ 

و ) ١١: ٧ارميا (اسرائيل، معبد خدا را به غار دزدان مبدل ساخت 
 تا معبد را ويران ساخته و قوم را به خارج از بر آن داشتخداوند را 

هنگامی که احساس حضور خداوند و افتخار خدمت . مملکت تبعيد نمايد
وی را از دست داديم، آنگاه شروع به تحقير کالم و سرپيچی از کالم او 

  . کنيم می
ز آورد که او آنان را ا  الويان خداوند به ياد قوم می ه بار در کتابـُن

: ١١الويان (مصر بيرون آورده، بنابراين حق دارد اطاعت بخواهد 
: ٢۶  فصل و ۵۵ و ۴٢ و ٣٨: ٢۵، ۴٣: ٢٣، ٣٣: ٢٢، ٣۶: ١٩، ۴۵
در کتاب تثنيه موسی بر اين تأکيد دارد که به خاطر آن همه ). ۴۵ و ١٣

کارهايی که خداوند برايشان انجام داده بود، بايد عشق به خداوند 
  .  از او باشدمحرک اطاعتشان

بايد خاطرنشان ساخت که اين پيمان برکت تنها به اسرائيل داده شده 
يقينًا خداوند کسانی را که . بود و نبايد آن را به کليسای امروز ربط داد

دهد، اما اين برکت هميشه به صورت  از وی اطاعت کنند، برکت می
مانان بعضی از بزرگترين قهر. باشد سالمتی و ثروت و موفقيت نمی

و هرگز از معجزه رهايی از  ايمان به خاطر اطاعتشان رنج کشيدند
مند نشدند  دست دشمنانشان يا رفع احتياجاتشان از سوی خاوند بهره

ميليونها مسيحی به دست دشمنانشان افتاده و ). ۴٠-٣۶: ١١عبرانيان (
اين پيمان فقط به اسرائيل و آن هم در . اند به خاطر ايمانشان شهيد شده
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شد و طريقی بود که خداوند برای آموزش  سرزمينشان مربوط می
  .برد وفاداری و اطاعت به کار می

عهد " برکات"امروزه دوست دارند اين " واعظين رفاه"بعضی از 
دهند مجازاتها را مربوط به  را برای کليسا بگيرند، ولی آنان ترجيح می

خدا مربوط ندان اگر اين پيمان در زمان حاضر به فرز! ديگران بدانند
. گيريمبباشد، پس هر وقت که نااطاعتی کنيم بايد مورد داوری قرار 

ليکن تجربه ما نشان داده است زيادند ايماندارانی که با دنيا سازش 
کنند در حالی که از موفقيت، سالمت و ثروت برخوردارند، در  می

 صورتی که بسياری از فرزندان وفادار خداوند گرفتار آزمايشها و
  ).٧٣مزمور (باشند  مشکالت می

  

  )٣٩-١۴: ٢۶الويان ( تسليم شدن به تنبيهات خداوند -٢
فرمايد و هر  دارد توبيخ می زيرا هر که را خداوند دوست می" 

: ٣، امثال ۶: ١٢عبرانيان " (زند فرزند مقبول خود را به تازيانه می
ی وی رابطه ويژه اسرائيل با يهوه وظيفه اطاعت از صدا). ١٢ و ١١

قبايل من شما را فقط از تمامی . "و جالل دادن نامش را به همراه داشت
، پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما )انتخاب کردم(زمين شناختم 
مند شدن از امتيازات به دنبال  بهره). ٢: ٣عاموس " (خواهم رسانيد

زه خود مسئوليت نيز دارد و بايد توجه داشت که هيچ قوم ديگری به اندا
  . مند نبوده است قوم اسرائيل از جانب خداوند از امتيازات روحانی بهره

-١۶: ٢۶الويان (تنبيه ذکر شده در کتاب الويان شش مرحله از 
و آخرين آنها از ) ٣٩-٣٢ و ٣١-٢٧ ،٢۶-٢٣ ،٢٢-٢١ ،٢٠-١٨، ١٧

قوم را در سرزمين " يهوه"در پنج مرحله نخست . باشد همه شديدتر می
کند، اما در مجازات ششم، آنان را از سرزمين  ت میخودشان مجازا

بعضی از مجازاتها . سازد خودشان به ميان ملتهای ديگری پراکنده می
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توان چنين خالصه  شود، ولی اين مجازاتها را می به ترتيب تکرار می
اضطراب و وحشت، بيماری، خشکسالی و قحطی، شکست از : کرد

جانوران  از بالها، ويران شدن دشمنان، مرگ در جنگ و در اثر حمله 
بعدًا  .شهرها و مملکت، پراکنده شدن و تبعيد به ميان ملتهای ديگر

چقدر باعث ). ١۵: ٢٨تثنيه (موسی اين تنبيهات را بيشتر بسط داد 
بايستی به خاطر گناهان والدينشان  گناه می تأسف است که کودکان بی

  ). ٢٩ و ٢٢: ٢۶الويان (رنج بکشند 
هفت بار شديدتر از پيش شما را مجازات : "گويد که میاين عبارت 

 تکرار شده است و ٢٨ و ٢۴ و ٢١در هشدارهای آيات " خواهم کرد
باشد، زيرا عدد هفت در زبان عبری  می" مجازات کامل"به معنی 

هر يک از مراحل مجازات، کامل و بدون . دارای مفهوم کمال است
  .شديدتر خواهد بود مرحله بعدی از مرحله پيشين بوده،نقص 

  

در اينجا به معنای اضطراب فکری و چنان " خوف. "١٧-١۶آيات 
دهد تسلط خود را بر اوضاع از  ترسی است که وقتی به انسان دست می

امراضی است که آهسته آهسته بدن را " سل"منظور از . دهد  میکف
ر و در زمان کتاب داوران، اقوام ديگر به اسرائيل حمله. سازد تباه می

اگر بنی اسرائيل اطاعت . کردند  محصوالت آنها را غارت می،شده
). ٢٧-٢٢: ۶اعداد " (شد بر آنها تابان می"کردند، صورت خداوند  می

اما نااطاعتی آنان باعث شد که خداوند روی خود را از آنها برگرداند 
  ). مقايسه کنيد١: ٢٨ را با امثال ١٧: ٢۶الويان (

  

 اين بود که غرور لجبازانه آنان را هدف خداوند. ٢٠-١٨آيات 
شد  باريد و زمين به قدری سخت می باران ديگر نمی). ١٩آيه (بشکند 

بردند اما حاصلی به دست  رنج بسيار می. شد که تخم در آن سبز نمی
شايد تصور کنيد که اين همه رنج ). ١٣-۶: ۴عاموس (آمد  نمی
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ا نخواستند ورد ولی آنه در آباستی قوم اسرائيل را با توبه به زانو می
 خداوند بر سراسر در آخر زمان نيز چنين خواهد بود، آنگاه. توبه کنند

 و ٩ به ويژه آيات ١۶  فصلمکاشفه (جهان باليا نازل خواهد ساخت 
  ). را ببينيد١١

جانوران وحشی که : در اينجا يک بال ذکر شده است. ٢٢-٢١آيات 
مجسم کنيد که . کشند ل را میگاو و گوسفند و انسانها و مخصوصًا اطفا

ای کاش ! شود با حمله جانوران گرسنه چه وحشتی بر مردم مستولی می
ها مردم از گناه توبه کرده و به سوی خدا  که فقط به خاطر بچه

  .گشتند بازمی
  

وقتی مردم به علت . آيند هم می جنگ، قحطی و وبا با. ٢۶-٢٣آيات 
شد  شدند، غذا تمام می محاصره دشمن در يک شهر حصاردار جمع می

حزقيال (شد  شدند و بيماريهای وحشتناکی منتشر می و دچار بيماری می
۵.(  

  

شود که مردم دست به کارهای  قحطی باعث می. ٢۶-٢٣آيات 
دوم (خورند  کشند و می های خود را می وحشيانه بزنند، مثًال والدين بچه

قشون ). نيد را ببي١٠: ۴ و مراثی ٩: ١٩، ارميا ٢٩: ۶پادشاهان 
هايی را که بنی اسرائيل ساخته بودند خراب کرده و  دشمن، بتکده

هايی که قادر به نجاتشان نبودند،  های يهوديان را روی بت جنازه
کند که مردم سعی خواهند کرد که   اشاره می٣١: ٢۶الويان . افکندند می

شهرها و . پرستش يهوه را احيا کنند، ولی ديگر خيلی دير شده است
  .ماکن مقدسشان با خاک يکسان خواهند شدا

  

دارد که به  اين قسمت، اوج تنبيهات الهی را بيان می. ٣٩-٣٢آيات 
تا اين نقطه خداوند قوم را در . شود علت سنگدلی قوم بر آنها نازل می
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کند، اما از اين به بعد آنان را از آنجا  سرزمين خودشان مجازات می
آشوريها بخش شمالی بل از ميالد،  ق٧٢٢در سال . اخراج خواهد کرد

 قبل از ميالد، ۶٠۵سپس در سال . مملکت اسرائيل را به اسارت بردند
در طی هفتاد سالی . ليها شروع به تسخير مملکت جنوبی يهودا کردندباب

بردند، سرزمينشان رها شد تا از  ل به سر میبابکه يهوديان در اسارت 
 ٢١: ٣۶ و دوم تواريخ ۴٣ و ٣۵ :٣۴(مند شود  خود بهره" های َسبَـّت"

  ).١١: ٢۵و ارميا 
 ای از قوم يهود را به سرزمينشان باز خداوند از راه لطف خود عده

به . بق خود نرسيدين مملکت هرگز به قدرت و شکوه ساگردانيد، ولی ا
مدت آزادی، از قبيل دوران مکابيها، يهوديان  استثناء چند دوره کوتاه

پراکندگی نهايی آنان در .  بيگانه قرار داشتندهميشه تحت تسلط قدرتهای
به مجازاتی با محاصره اورشليم، .  ميالدی به اوج خود رسيد٧٠سال 

 نبوت شده بود، ٢٩ و ٢٢: ٢۶مراتب بيشتر از آنچه در کتاب الويان 
  .جامه عمل پوشيد

  

  )۴۶-۴٠: ٢۶الويان (خداوند  اعتماد کردن بر عهد -٣
رحيم و "ه اميدی هست، زيرا خداوند حتی در بدترين اوضاع، هميش

 نگاه دارنده رحمت برای  احسان و وفا،  رئوف و دير خشم و کثير
). ٧-۶: ٣۴خروج (باشد  می" هزاران و آمرزنده خطا و عصيان و گناه

شود و اگر گناهان خود را اعتراف  عهد او با قومش هرگز عوض نمی
به حال اوليه آمرزد و رابطه او را  کرده و توبه کنيم، او می

 ٢: ٩، نحميا ٣۴-٣٣: ٨، اول پادشاهان ۴٠: ٢۶الويان (گرداند  برمی
خداوند در برکت دادن، تنبيه کردن و يا آمرزيدن ). ٩: ١و اول يوحنا 

  .همواره به عهد خود وفا کرده و نسبت به کالمش امين است
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کند  نمیرا رد  خدا ممکن است قوم خود را تنبيه کند ولی هرگز آنان
در واقع، يکی از علل تنبيه وی اين ). ١١روميان (اندازد  دور نمیو 

 تا بار ديگر هر او باز گردنداست که قوم خطاکارش به آغوش پر از م
عبرانيان (مجددًا آنان را برکت دهد او د و ند از وجودشان لذت ببرنبتوان
قوم خدا ممکن است شريعت او را از ياد ببرند اما خداوند ). ١٣-١: ١٢
برد زيرا به  او همچنين زمين را از ياد نمی. آورد هد خود را به ياد میع

  ). ٢٣: ٢۵الويان (وی تعلق دارد 
در آينده قبل از آمدن مسيح به جهان برای برقراری پادشاهی 

بحث (موعود، قوم اسرائيل بار ديگر در سرزمينشان جمع خواهند شد 
خدا آن ). مالحظه کنيد اين کتاب ٩ما را درباره عيد شيپورها در فصل 

  .گيرد زمين را به ابراهيم و نسل او بخشيد و او کالم خود را پس نمی
بود، يعنی قلبهايی " قلب نامختون"علت طغيان بنی اسرائيل، داشتن 

يهوديان به ). ۴١: ٢۶الويان (که هرگز توسط خداوند عوض نشده بود 
اين امر برای کردند که در جسم ختنه بودند اما  اين امر افتخار می
هر عالمت ختنه در بدنشان يک ُم). ١٢-٧: ٣متی (نجاتشان کافی نبود 

ظاهری از پيمان الهی بود ولی برای عوض شدن قلب کار ديگری الزم 
: ٩  فصل و ۴: ۴، ارميا ۶: ٣٠  فصل، ١۶: ١٠تثنيه (بود انجام شود 

  ).٢٩: ٢، روميان ٢۵
کند و   را متهم میکنيم، دشمن ما وقتی ما از خدا نااطاعتی می

 باور کنيم که ديگر اميدی نيست زيرا خدا ما را رد کرده دخواه می
 چنين ١٣: ٢رساله دوم تيموتائوس ). ١١-١: ٢دوم قرنتيان (است 
انکار  ماند زيرا خود را ايمان شويم، او امين می اگر بی: "گويد می
عده آمرزش سليمان پادشاه به هنگام تقديس معبد، به و". تواند نمود نمی

و يونس به هنگام توبه از ) ۵٣-٣١: ٨اول پادشاهان (اشاره نمود 
  ).٧: ٢يونس (گناهان خود دست به دامن همين وعده شد 
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ای   را هرگز نبايد بهانه٩: ١وعده آمرزش در رساله اول يوحنا 
برای گناه ساخت ولی شکی نيست که اين وعده در زمانی که قوم خدا 

. ، بسيار موجب قوت قلب آنان خواهد بودگناه شده باشندمرتکب 
وفاداری خدا نسبت به کالم و عهد خودش برای شخص ايماندار 

" نزد تو آمرزش است تا از تو بترسند"اطمينانی عظيم است بر اينکه 
شود و سيرت خدا  چون کالم خدا هرگز عوض نمی). ۴: ١٣٠مزمور (

شويم که نزد او  شود، ما از هر نظر تشويق می نيز هرگز دگرگون نمی
  . را آغاز نماييمای نو برويم و رابطه

  

  )٣۴-١: ٢٧الويان ( انجام تعهداتمان نسبت به خدا -۴
رسد که فصل آخر اين کتاب با نذرها خاتمه  عجيب به نظر می

ولی بايد . يابد نه با شرح نمايش خاصی  از جالل و قدوسيت خدا می
حکم و استوار باشد به توجه داشت که قولهای ما به خداوند بايد م
 ٢: ۵کتاب جامعه . همانگونه که عهد او با ما تغييرناپذير است

با دهان خود تعجيل منما و دلت برای گفتن سخنی به : "يدفرما می
هرگز نسنجيده : "گويد  می٢۵: ٢٠و کتاب امثال " حضور خدا نشتابد

  ).تفسيری" (قولی به خداوند نده، زيرا ممکن است گرفتار شوی
 عبارت است از جايگزين کردن چيزی که  فصلاس مقررات اين اس

شد ممکن بود يک شخص،  آنچه وقف می. وقف خدا شده، با پول
دادند تا برای  حيوان، يا يک قطعه زمين باشد، و پولش را به کاهنان می

کاهن ارزش هديه را بر طبق قوانينی . نگهداری مکان مقدس بکار رود
 شخص پرستنده خدا، با .کرد ارزيابی می ذکر شده  فصلکه در اين 

کرد، ولی   می"بازخريد"پرداخت وجه نقد به عوض هديه خود، آن را 
اين نذرها کامًال داوطلبانه بود و اظهار . نمود به نذر خود نيز وفا می
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امتنان شخص پرستنده را نسبت به خداوند در مقابل برکاتش ظاهر 
 . کرد می

  

بر طبق ). ٢۵-١آيات  (از وقف بودندچيزهايی که قابل آزاد شدن 
شخص پرستنده خدا . کردند  اين کار را از انسانها شروع می٨-١آيات 

ممکن بود خود را وقف خدا کند، يا اينکه يکی از اعضای خانواده يا 
اما نظر به . کندنوکری را بياورد تا تمام عمر وقف خدمت مکان مقدس 

ان به طرز خاصی برای خدمت اينکه تعداد الويان زياد بود و چون آن
شد،  خانه خدا وقف شده بودند، بنابراين کسی که وقف خانه خدا می

سپس آن پول . اجازه داشتند او را با پرداخت مبلغی از وقفش آزاد کنند
در مورد . دادند تا صرف خدمت خانه خداوند شود را به کاهنان می
را در کودکی  کتاب اول سموئيل، وی ٢و ١های  فصلسموئيل بر طبق 

. دند و برای خدمت در خيمه عبادت تربيت شدداتحويل کاهن اعظم 
، از وقف آزاد سازند يا اينکه توانستند با پرداخت مبلغی ها را می بچه

توانستند وارد خدمت  شدند می مانند سموئيل، آنان وقتی بزرگ می
  . خداوند شوند

فراد تعيين های سنی و جنسيت ا مبلغی که با در نظر گرفتن دوره
شده بود، هيچگونه ارتباطی با ارزش افراد نداشت، زيرا همه نزد 

مطلب اصلی اين بود که هر کدام چقدر . خداوند بسيار ارزشمند بودند
مساوی درآمد يک ماه يک ") ِشِکل"در عبری (مثقال . قادرند کار کنند

 اين دانيم که قدرت خريد آن مبلغ چه بود، به شد، ولی ما نمی کارگر می
 مساوی درآمد  يک مرد از بيست تا شصت سالگی) کار(ترتيب ارزش 

اگر اين مبلغ را به معيارهای اقتصادی . شد چهار سال محاسبه می
امروز بسنجيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که مردم در آن زمان برای 

مد در واقع، پرداخت معادل درآ! کردند انجام چنين نذرهايی شتاب نمی
  .ه خداوند بسيار گران بودبرای انجام يک نذر بچهار سال 
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کنند ) فديه(حيوانات را هم اجازه داشتند وقف کرده و سپس بازخريد 
کردند، مقدس  هر حيوانی که به خداوند وقف می). ١٣-٩: ٢٧الويان (

 جداشده  آن، به عبارت ديگر،)١٠-٩آيات (آمد  به شمار می
کننده  رگاه شخص وقفه. و متعلق به خداوند بود) شده تقديس(

خواست آن حيوان را با ديگری عوض کند، هر دو حيوان متعلق به  می
اين يکی از " مالکی نبی"در زمان ). ١٠آيه (شدند  خداوند محسوب می
در مورد ارزش حيوانات، ). ١۴-١٣: ١مالکی (گناهان کاهن بود 

  . درصد بر برآورد کاهن بيفزايد٢٠بايستی  شخص وقف کننده می
کنند ) فديه(ک را نيز اجازه داشتند وقف کرده و بازخريد امال

، ولی صاحب آن ملک موظف بود هنگام تحويل )٢۵-١۴: ٢٧الويان (
ارزش .  درصد بر قيمت برآورد شده بيفزايد٢٠دادن وجه بازخريد، 

داد و نيز فاصله زمانی تا سال  مزرعه را بر اساس محصولی که می
به دليلی صاحب ملک بعد از وقف کردنش اگر . کردند يوبيل برآورد می

فروخت، در سال يوبيل آن را به کلی از دست  به خداوند آن را می
در اين صورت آن . پرداخت اش را می داد و به اين وسيله جريمه می

. شد و ديگر هرگز قابل بازخريد نبود زمين به کاهنان تحويل داده می
  .ت به قول خود وفا کنيم بهتر اس،دهيم  مییوقتی ما به خداوند قول

  

سه چيز را ). ٣۴-٢۶آيات  ()فديه(چيزهای غير قابل بازخريد 
زاده حيوانات و هر چيزی را که  نخست: اجازه نداشتند بازخريد کنند

  .مقرر شده بود) عشريه(يک  خداوند تحريم کرده و آنچه به عنوان ده
د در اولين پسخ وقف خداون) ٢٧-٢۶آيات (زاده حيوانات  نخست

اين ).  را مالحظه کنيد٢٠-١٩: ٣۴ و نيز ٢: ١٣خروج (شدند  می
گرفتند و اين  های قوم اسرائيل را می زاده حيوانات  جای نخست

اين حيوانات را . ها با خون بره از داوری نجات يافته بودند زاده نخست
بود که " نجس"شده  اما اگر حيوان وقف. اجازه نداشتند بازخريد نمايند
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کننده اجازه   به معنای نوعی عيب و نقص بوده، شخص وقفاحتماًال
.  درصد آزاد کند٢٠شده به اضافه  داشت آن را با پرداخت بهای تعيين

هيچ حيوان معيوب را اجازه نداشتند بر قربانگاه تقديم کنند و کاهن 
  .شد، بپذيرد يوانی را که نجس محسوب میحشد  هرگز حاضر نمی

عبارت بود از آن ) ٢٩-٢٨آيات ( شد اشيائی که وقف خداوند می
چيزهايی که خداوند به خود اختصاص داده بود، مانند غنائم جنگی شهر 

چيز "مقصود از کلمه ). ١۵-١١: ٧، ١٩-١٧: ١۶يوشع " (اريحا"
اين نيست که خداوند اين چيزها را لعنت کرده بود بلکه مقصود " حرام

اؤل پادشاه اين قانون را ش. اين است که آنها تمامًا به وی تعلق داشتند
کرده بود، يعنی " تحريم"شکست زيرا سعی کرد آنچه که خداوند قبًال 

  .را به خداوند تقديم کند) ١۵سموئيل (و تمام ثروت آنان " قوم عماليق"
قبًال به خدا اختصاص ) ٣٣-٣٠آيات (محصول ) عشريه(يک  ده

ديگری به ظور يافته بود و بنی اسرائيل اجازه نداشتند آن را برای من
: پرداختند از قرار معلوم قوم يهود سه نوع عشريه می. کار برند
دادند و اينان به نوبه خود از آن به کاهنان  ای که به الويان می عشريه

، عشريه ديگری که به خانه خدا )٣٢-٢١اعداد (دادند  عشريه می
-٢٢: ١۴تثنيه (خوردند  می" در حضور خداوند"آوردند و آن را  می
و يک نوع عشريه که هر سه سال يک بار به فقرا اختصاص ) ٢٧
ای را که  هيچ کشاورزی اجازه نداشت عشريه). ٢٩-٢٨آيات (يافت  می

به خداوند تعلق داشت برای خود نگه دارد و آن را با پول بازخريد 
بايستی اين عشريه بر طبق دستور خداوند مستقيمًا پرداخت  می. نمايد
  .شد می

آموزيم اين است که خدا از ما   که ما از اين فصل میای درس عمده
انتظار دارد به تعهدات خود نسبت به وی عمل کنيم و در تمام 

ما نبايد برای بدست . معامالتمان در رابطه با خدا درستکار باشيم
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. چانه بزنيم يا از زير مسئوليت شانه خالی کنيم" معامله بهتر"آوردن 
ت، ولی پول دادن هميشه يک روش مورد پول دادن به خداوند خوب اس

آن پول ممکن است . باشد قبول برای ابراز وقف شدن به خداوند نمی
  .کنيم جايگزين خدمتی باشد که به خداوند می

: آنچه را که سموئيل به شاؤل پادشاه گفت بايد امروز نيز بشنويم
تر کردی، خشنود اگر او را اطاعت می. اطاعت بهتر از قربانی است"
: ١۵اول سموئيل " (شد تا اينکه برايش گوسفندهای فربه قربانی کنی یم

 مسيح با جان خود عيسیدر خاتمه بايد به ياد داشته باشيم که ). ٢٢
گناهان ما را پرداخت در صورتی که ما لياقتش ) فديه(بهای بازخريد 

او ما را نه با نقره و طال بلکه با خون گرانبهايش بازخريد . را نداشتيم
هر نوع قربانی که ما به درگاه او ). ١٩-١٨: ١اول پطرس (رده است ک

.  که او داد هيچ استای  در مقابل آن قربانی،تقديم کنيم



 

  



 

  زدهم سيفصل 

  آموزيم درسهايی که از الويان می
  خالصه مطالب

  
مقدس را به موضوع قدوسيت  نظر به اينکه خدا يک بخش از کتاب

 حقيقت اشاره دارد که قدوسيت اختصاص داده، اين خود بر اين
در اين . کنيم آن را ناديده بگيريم موضوع مهمی است و ما جرأت نمی

 بود که ما نتوانستيم به مطالعه آنها کتاب جزئيات جالب بسياری
اجازه دهيد . بپردازيم، ولی درسهای اصلی آن برجسته و نمايان است

سيحی خود به کار ی مين درسها را خالصه کرده و در زندگتعدادی از ا
  .ببريم
  

  ی قدوس استي خدای ما خدا-١
آلود بودن  هرگاه قدوست خدا را کوچک شماريم، در خطريم که گناه

انسان را نيز کوچک بشماريم و ترکيب اين دو خطا منجر به کوچک 
اگر بخواهيم انجيل را موعظه . شود  مسيح میعيسیشمردن صليب 

که از گناه نفرت دارد و برای رفع کنيم، بايد خدای قدوسی را بشناسيم 
دانشمند الهيات " هنری. فاکارل . "گناه بهای سنگينی را پرداخته است

چونکه خدا قدوس و با محبت است، کفاره : "مسيحی چنين گفته است
قدوسيت خدا به اين معنی است که او کامًال از هر ". مهيا گشته است
.  با آنچه عام است تفاوت دارداو. باشد آلود باشد، منزه می چيزی که گناه

سيت خدا مانند يک قالب وولی قد. سازد، جدا است نچه آلوده میآاو از 
قدوسيت او فعال و زنده است و بر . يخ خالص، حالت سکون ندارد

، "دريای بلورين که با آتش آميخته است "٢: ١۵طبق کتاب مکاشفه 
کمت او، قدرت ح: باشد هرچه به خدا مربوط است، مقدس می. باشد می
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اگر محبت خدا محبتی مقدس نبود، . او، داوريهای او و حتی محبت او
فرستاد تا به خاطر گناهان جهان بميرد  او هرگز پسر يگانه خود را نمی

  .تا عادالنه طبيعت خودش و قانون مقدس وی را برآورده سازد
کنم، اما احساس من اين است که بسياری از  شايد دارم اشتباه می

. اند انداران به خدا، احساس يا ابهت قدوسيت خدا را از دست دادهايم
  دليلش چيست؟

يکی از علل آن اين است که در کليساهای خود بر قدوسيت تأکيد 
افروزند،  مانند آتشی که پيشاهنگان در اردوگاه خود می. کنيم نمی

ما با حرارت و شاد هستند ولی کامًال فاقد تأکيد مهم " پرستشی"جلسات 
 بوده و به جای محور-های ما مردم موعظه. باشند بر قدوسيت خدا می

اينکه مردم را به سوی خدای قدوسی که شايسته پرستش و اطاعت 
. کنيم آنان را طبق دلخواه آنها نوازش کنيم است هدايت کنيم، سعی می

اند، به فکر اين نيستند  کسانی که مجذوب عظمت و قدوسيت خدا گشته
  . نوازش کنيدکه شما آنها را

فقدان انضباط کليسايی و معيارهای واالی رفتار مسيحی خود 
در تبليغات خود . ايم نشانگر اين است که قدوسيت خدا را جدی نگرفته

مقدسی که مسيحيت  کنيم با ابالغ اين عقيده غير کتاب کوشش می
است، کليسا را به دنيا بفروشيم تا هر آدم خدانشناسی بتواند " تفريحی"

يک بار . اين باشگاه ما ملحق شود و زندگی درخشانی را آغاز نمايدبه 
حتمًا در جلسه امشب : "گفت شنيدم که شبانی در اعالنات خود چنين می

به ياد ". با هم خواهيم گذراند خوشی را اوقاتحاضر شويد زيرا 
ماتم : " افتادم که برای ايمانداران دنيوی نوشته استيعقوبسخنان 

خنده شما به گريه و شادی شما به غم مبدل .  و ناله کنيدبگيريد و گريه
توانم تصورش را بکنم که موسی و  من نمی). ٩: ۴يعقوب " (شود

تفريح کرده "ا دمشايخ اسرائيل باالی کوه سينا از مشاهده جالل خ
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يا اينکه اشعيا از ديدن خداوند در معبد که بر تختی بلند و " باشند
کس  هيچ). ١: ۶اشعيا " (ح کرده باشدتفري"شکوهمند نشسته است، 

برد اما وقتی به  بيشتر از من از مزاح خوب و خنده سالم لذت نمی
خواهم با احترام و  انديشم، می گناهکار بودن خود و قدوسيت خدا می

 ، روی بر خاک نهاده،و اشعيا و پطرس و يوحنا، مانند ايوب الهیترس 
  .او را سجده کنم

  

  او مقدس باشندخواهد قوم   خدا می-٢
مقدس باشيد زيرا : "مقدس فرموده است  هشت بار در کتابدخداون

از آنجا که خداوند توسط احکامش به ما نيز نيرو ". من قدوسم
پذير  دهد که زندگی مقدس امکان بخشد، اين حکم به ما اطمينان می می
اهميت قدوسيت برای جان به اندازه اهميت سالمتی برای بدن . باشد می
عظم قادر است به ما صحت و سالمت الزم روح را اپزشک . است

  .عطا فرمايد
). ۶: ١٩خروج (باشند " امتی مقدس"خواست قوم اسرائيل  خدا می

اول پطرس (امروزه خداوند مسيحيان را به اين دعوت بلند خوانده است 
ها، بودجه،  ممکن است کليسای امروز در مورد ساختمان). ٩: ٢

صل خود شهرت داشته باشد ولی يقينًا در مورد مف جمعيت و برنامه
شناسيد که  شما چند نفر مسيحی را می.  قدوسيت معروفيتی ندارد

اين زن، "يا " اين شخص مرد خداست"توانيد صادقانه گواهی دهيد  می
پسند  های معروف و عامه چند تا از شخصيت". خداترس واقعی است

  مسيحی دارای اين خصوصيات هستند؟
ائيل نخواستند قومی مقدس باشند از اين جهت نتوانستند بنی اسر

در نتيجه نه تنها آنان به . به جهان بدهند ،خواست شهادتی را که خدا می
علت گناهان خود متحمل رنج و زحمت شدند، بلکه دنيای خدانشناس 
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ای که دراثر تعلق به خدای قدوس به   شده نيز از نديدن زندگی دگرگون
کليسا بر شهادت زبانی تأکيد دارد ولی سيرت .  ديدندلطمهآيد،  دست می

که هر دو امر مهم   گيرد، در حالی و رفتار خداترسانه را ناديده می
 رشما نو:"ود او فرم،"شما زبانهای دنيا هستيد: " نفرمودیعيس. هستند

:  بلکه فرمود"های دنيا هستيد موعظهشما : "او نگفت". عالم هستيد
 فساد را ،ندگی مقدس، تاريکی را نابود ساختهز". شما نمک جهانيد"

  .نمايد دفع می
  

  شود  قدوسيت در پای قربانگاه شروع می-٣
کتاب الويان با جلسه دعا، جلسه ستايش يا جلسه مشارکت آغاز 

های  کتاب الويان با قربانگاه آغاز شده که بر آن قربانی. شود نمی
اين کتاب . ريختند میگناه، خون خود را به خاطر گناهکاران مقصر  بی

 مسيح و کار عيسیگردد که همه به خداوند  با پنج نوع قربانی آغاز می
  .او باالی صليب اشاره دارد

اولين قدم به سوی قدوسيت اين است که من به گناه خود اعتراف کنم 
. دهنده و رهاننده خود از گناه بشناسم و مسيح را به عنوان يگانه نجات

صميمات صميمانه، انجام عادتهای مذهبی و يا اگر فکر کنم که با ت
ت صحيح اس. اهم شد، شکست خواهم خوردداشتن علم الهی مقدس خو

های خداگونه  که ما به دانش روحانی و تصميم گيری جهت کسب عادت
 مسيح، همه اين چيزهای خوب اگر عيسینياز داريم اما بدون قربانی 

  .فايده هستند هم مضر نباشد، بی
گناهان ما بود که پسر . گر تنفر خدا نسبت به گناه استصليب بيان

توانم نسبت به آنچه باعث مرگ پسر  من چگونه می. يگانه او را کشت
تفاوت بوده يا حتی فقط رفتاری دوستانه داشته باشم؟  خدا باشد، بی
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متنفر باشم، هرگز نخواهم توانست قدوسيت هرگاه ياد نگيرم که از گناه 
  . همرا در خود پرورش د

. دهد  گناه نشان می صليب همچنين قدرت خدا را در پيروزی بر
، ما را به خدا )٩ و ٧: ١اول يوحنا (سازد  یمخون مسيح ما را پاک 

سازد  و ما را از گناه طاهر می) ١٣: ٢افسسيان (کند  نزديک می
شده مسيح و موقعيت  هنگامی که کار تکميل). ١۴: ٩عبرانيان (

پذيريم، نخستين قدم  می) ١٢: ١٣عبرانيان ( وی شده خود را در تقديس
  .ايم را در مورد يک زندگی مقدس برداشته

  

  باشد  قدوسيت شامل اطاعت و انضباط می-۴
کافی نبود که عبادت کننده يهودی، يک قربانی نزد قربانگاه بياورد 

عبادت کننده . و با آگاهی از آمرزش گناهان خود صحنه را ترک نمايد
 بود دستوراتی را که خداوند در مورد پاک و ناپاک همچنين موظف

به عبارت ديگر، خدای قدوس ما حق . بودن به قوم داده، اطاعت کند
  .دارد به ما بگويد که درست و نادرست چيست

امروزه ايمانداران با اينکه پايبند به مقررات خوراکی يهوديان 
بعضی چيزها . ندنيستند ولی بايد به نماد اين دستورات توجه داشته باش

در اين دنيا هست که ما نبايد به بدن خود راه دهيم زيرا خداوند با اين 
ای را لمس نمايم  من ترسی ندارم از اينکه جسد مرده. امر موافق نيست

: ١يعقوب  ("ز آاليش دنيا نگاه دارماخود را "ولی بايد مواظب باشم 
 که برای ما دهد تا در اموری آزادی مسيحی به ما جواز نمی). ٢٧

  .خوب نيست شرکت کنيم
مقدس را که در حال حاضر در ميان  من جلسات مطالعه کتاب

کنم و شادم از اينکه ابزار بسيار عالی  مسيحيان رواج دارد تحسين می
مقدس کافی  اما صرفًا خواندن و مطالعه کتاب. در دسترس ما قرار دارد
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يی را که در نظر او احکام او را نگه داريم و کارها"بايد  ما. نيست
اطاعت منضبط قسمت ). ٢٢: ٣اول يوحنا " (پسنديده است، انجام دهيم

بحث و تبادل نظر درباره . باشد مهمی از يک زندگی مقدس می
ست که در عمل حقايق  اتر از اين مقدس به مراتب آسان کتاب
  .نشان دهيممقدس را در زندگی روزانه خود  کتاب

دند با هشياری قدم بردارند که مبادا يهوديان عهد قديم موظف بو
بايستی معيارهای قدوسيت الهی  آنان می). ١۵: ۵افسسيان (آلوده شوند 

اين دستورات . کردند را در هر جنبه از زندگی روزمره خود وارد می
: شد که عبارت بودند از شان مربوط می های مختلف زندگی به جنبه

خوردند، چيزهايی که  یکردند، خوراکی که م پوشاکی که بر تن می
شوهران و زنان . کردند و مردمانی که با آنها معاشرت داشتند لمس می

موظف بودند که امور بسيار خصوصی خود را تحت انضباط کالم خدا 
" غير روحانی"برای مقدسين عهد قديم چيزی تحت عنوان . قرار دهند

علق شان به خدا ت وجود نداشت، زيرا همه چيز زندگی" روحانی"و 
  . و روحانی بودداشت

ای يک بار به کليسا رفتن و  کنند با هفته ايمانداران امروزی گمان می
شش روز ديگر با خواندن بخشی از يک کتاب رازگاهان، روحانی 

کنيم که   پيشرفت خود را در قدوسيت آغاز میزمانیولی ما . هستند
  .دهدمان را تحت تأثير قرار  زندگیهای  قدوسيت خدا تمام جنبه

  

   قدوسيت بايد از خدا و اصيل باشد-۵
" ابيهو"و " ناداب"خداوند  .بر حذر باشيم" غيرت کاذب"ما بايد از 

و غيرت کاذب به مکان " آتش کاذب"دو پسر هارون راکشت زيرا آنان 
خدا امروزه اين کار . مقدس آورده و از قانون مقدس خدا تخلف کردند

کرد، مقدسين زيادی زنده باقی  یکند، اما اگر اين کار را م را نمی
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احتماًال اين دو کاهن تحت تأثير مشروبات الکلی بودند و اين . ماندند نمی
مست : "اندازد که گفته است امر ما را به ياد فرمايش پولس رسول می
  ).١٨: ۵افسسيان " (شراب نشويد، بلکه از روح خدا پر شويد

تواند روحانيت را  یطبيعت انسانی که پالوده و تزکيه شده باشد م
داشتن . تقليد نمايد، ولی هرگز قادر نيست نظير آن را ارائه دهد

کند و فقدان احساسات  احساسات مذهبی، رضايت خدا را تضمين نمی
از اينکه در کليساها، . نيز دليل بر آن نيست که خدا ما را رد کرده است

است پرستش و ستايش خداوند از سر نو مورد تأکيد قرار گرفته 
القدس با آتش  ما توسط روح" آتش"خشنودم ولی بايد مواظب باشيم که 

شيطان . قربانگاه الهی افروخته شده باشد نه با جسم و يا نيروی ديوها
فريبکار است و بايد هوشيارانه چيزهای تقلبی او را تشخيص داده و 

  .آنها را رد کنيم
  

  باشد  قدوسيت شامل شفاعت کاهنان می-۶
 زمان عهد قديم، اگر از طايفه الوی نبودند، اجازه ورود يهوديان در

آنان مجبور بودند با . های مقدس خيمه عبادت را نداشتند به صحن
در کليسای عهد جديد همه . وساطت کاهنان به حضور خدا بيايند

 مسيح که کاهن عيسی ولی ما بايد از طريق ،باشند ايمانداران کاهن می
  ).۵: ٢اول پطرس (است، نزد خدا بياييم بزرگ و شفيع ما در آسمان 

 مسيح، ما در قدوسيت رشدی نخواهيم عيسیبدون مشارکت با 
او با مرگ خود و قيامش، نجات ما را تکميل کرد، اما اکنون او . داشت

يکی . کند دهد و در آسمان شفاعت می کار ناتمام تقديس ما را ادامه می
شما "خواهد  او می. است برجسته رساله عبرانيان همين اتاز موضوع

تا اراده او را به عمل آوريد را در همه کارهای نيک کامًال مجهز سازد 
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سازد به وسيله عيسی مسيح در ما به  و آنچه را که او را خشنود می
  ).٢١: ١٣عبرانيان " (انجام برساند

توانند در  بر خالف ايمانداران عهد قديم، قوم خدا امروز می
ارد حضور خدا شوند و با او مشارکت نمايند ترين جايگاه و مقدس

 مسيح، ما به تخت فيض عيسیتوسط ). ٢٢-١٩: ١٠عبرانيان (
" رحمت يافته و در وقت احتياج از او فيض يابيم"دسترسی داريم تا 

اگر به مقدس شدن وقت ندهيم و با خدا راز و نياز ). ١۶: ۴عبرانيان (
 مسيح رشد نخواهيم عيسینکنيم، هرگز در قدوسيت يا شباهت کامل به 

  .کرد
  

  گذارد  فقدان قدوسيت بر سرزمين ما نيز اثر می-٧
 و استما متمايل به اين طرز فکر هستيم که گناه يک عمل فردی 

موسی اين . گذارد، اما چنين نيست فقط بر شخص گناهکار اثر می
حقيقت را روشن ساخته است که گناه قوم بر زمينی که خدا به آنان 

گذارد و اگر آنان به ياغيگری خود ادامه دهند،   تأثير می نيزودبخشيده ب
  ".آنان را قی خواهد کرد"زمين 
 و گناهان جنسی طبق فرمايش خداوند دو گناهی است که پرستی بت

-٢۴: ١٨خداوند در الويان . سازد به طرز خاصی مملکت را آلوده می
 نجس نسازيد، کدام از اينها خويشتن را به هيچ: "فرمايد  چنين می٢۵

کنم، نجس  هايی که من پيش روی شما بيرون می زيرا به اينها امت
اند و زمين نجس شده است و انتقام گناهش را از آن خواهم کشيد و  شده

  ".زمين ساکنان خود را قی خواهد کرد
اگرچه ما بايد برای باال نگه داشتن معيار قدوسيت از هيچ کاری 

قتدار را ندارد که قوانين خدا را بر  ولی کليسا اين ا،دريغ نکنيم
ولی اگر مردمی که به . شهروندان نجات نيافته مملکت تحميل نمايد
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کنند، اين معيارها را رعايت  کليسا تعلق دارند و ادعای خداشناسی می
 ديگر قادر به نکنند، ما چه کار بايد بکنيم؟ وقتی کليسا شبيه دنيا شود

  .عوض کردن دنيا نخواهد بود
شده  و فساد اخالق نه تنها پذيرفته پرستی بتجتماع امروزی در ا
کتابهای داستان، . شود اشاعه داده می بلکه به تصويب رسيده و ،است

های تلويزيونی به قدری فساد جنسی را به نمايش گذاشته  فيلم و برنامه
گناهانی . کنند که بخش مهمی از سرگرمی مردم شده است و تبليغ می

آورده و به گريه بيندازد، اکنون به  ا را به زانو دربايستی م که می
آلود را از مردم  ما اينگونه رفتار گناه. عنوان تفريح پذيرفته شده است

 و فساد اخالق به پرستی بتدنيوی انتظار داريم نه از ايمانداران، ولی 
  .کليسا نيز حمله کرده است

: ۴طرس اول پ(شروع خواهد شد " خانه خدا"آيد و از داوری می
١٧.( 

  

   خصوصی نيست ی قدوسيت امر-٨
شدند و  ايمانداران عهد قديم جزئی از جامعه خداپرست محسوب می

کردند يکه و تنها در اين طريق گام  آنها چه مرد و چه زن سعی نمی
کاهنان بر زندگی روحانی قوم نظارت داشتند و الويان در اين . بردارند

 قوم در جنگ هميشگی دک از افرادادند و هر ي امر آنان را ياری می
  .بر ضد گناه سهم داشتند

يکی از تمايالت خطرناک جامعه مسيحی امروز اين است که چنان 
شود که گويی هر ايمانداری تک  تأکيد می" مسيحيت فردگرايانه"بر 
س ديگر ندارد تا در تالش به سوی ک دار است و نيازی و هيچ تفنگ

زگاهان روزانه و راست که ما به شکی ني. قدوسيت او را ياری دهد
شخصی با خداوند احتياج داريم ولی کار در همين نقطه پايان 
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ما به کمک رهبران روحانی خود در کليسا نيز احتياج داريم . پذيرد نمی
  . و آنان هم به ما احتياج دارند

داد تا کالم خدا را به  به والدين فرصت می"  َسبَـّت"روز استراحت 
جديدی بود فرصت " پسخ"تعليم دهند و آغاز هر عيد های خود  بچه

عيدهای ديگر . برای بازنگری به رحمت خدا نسبت به قوم خودش
شد که مردم دور هم جمع شوند، خواه برای توبه و خواه  موجب می

کنيم،  را ترک می" جمع شدن با همديگر"وقتی ما . برای ابراز شادی
ک بخش حياتی از مشارکت آنگاه خود را از برکتی که خداوند به ي

  ).٢۵: ١٠عبرانيان (سازيم  پرستندگان عنايت فرموده است، محروم می
  

  شود  قدوسيت خدا موجب جالل خداوند می-٩
تواند شخص را مقدس سازد، زندگی پارسا  از آنجا که تنها خدا می

 آموزش بهآموزگاران . ای از قدرتش ای است از فيض او و ثمره هديه
 تشويق دوستان به و دوستان ، راهنمايی ايماندارانبهان شاگردان، شبان
 در ما مشاهده  را ولی وقتی مردم انعکاس از مسيح،کنند خود افتخار می

  .کنند، جاللش تنها به خدا خواهد رسيد
گيرد به چشم نبينيم، اما خدا  شايد تغييراتی را که صورت می

ار مهم اين نيست که ک. بينند تواند آنها را ببيند و ديگران نيز می می
همانگونه که رشد فرزندان خود را زير نظر داريم، خود را نيز 

 بلکه مهم اين است که خود را مرتبًا به خداوند تسليم ؛ارزيابی کنيم
  .کنيم جالل يابد  بگذاريم او در هر کاری که می،کرده
  

 قدوسيت يعنی طوری زندگی کنيم که تنها خدا را خشنود -١٠
  سازد

رفت  ای راه می نفر يهودی زمانی که به تنهايی درمزرعهاگر يک 
 دو کار را انجام  اينازيکی توانست  شد، می به طور تصادفی نجس می
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توانست در خارج از اردوگاه بماند و مراحل الزم را برای  می. دهد
 هيچ کاری نکند و در ، يا اينکه به اردوگاه بازگشته؛طهارت طی نمايد

، اما وجود شد کس هم متوجه اين امر نمی هيچ. اندآلودگی خود باقی بم
کننده بوده و مخفيانه هر چيز و هر کسی را که لمس  هاين شخص، آلود

.  تمام اين امور آگاهی داشتازساخت و خداوند نيز  ، آلوده میکرد می
اگر اين شخص از دستوراتی که خداوند در شريعت خود داده بود 

 به سر ای ک شود، او در زندگی کاذبانهکرد تا بار ديگر پا اطاعت نمی
  .شد  وارد کردن صدمه بسيار و نزول غضب خدا میببرد و موج می

يکی از اصولی که عيسی در موعظه باالی کوه مورد تأکيد قرار 
داده اين است که ما در زير نظر خدا زندگی کنيم تا او را خشنود سازيم 

- ١: ١۶متی ( نماييم و نه در زير نظر مردم تا تحسين آنان را جلب
بعضی اوقات دوستان ما در اين دنيا نسبت به ما سوء تفاهم پيدا ). ١٨
به . نمايد کنند ولی پدر آسمانی ما کامًال ما را درک کرده و تأييد می می

خواهد که ما بر ساختن سيرت تأکيد بگذاريم نه  عبارت ديگر عيسی می
  .بر کسب شهرت مذهبی

باشد هر قدر هم که دوستان با صدای بلند هرگاه خدا از ما ناراضی 
: ۴بر طبق عبرانيان . خواهد کرد به حال ما فرقی ن،ما را تحسين نمايند

همه چيز در چشمان او که کار ما با وی است، برهنه و منکشف  "،١٣
بر طبق . بنابراين تالشهای ما برای پنهان کاری سودی ندارد" .باشد می

که دروغ گفتن به ديگران را شروع  ين، هم١٠-۵: ١رساله اول يوحنا 
کشد که به خودمان هم دروغ خواهيم گفت  ، طولی نمی)۶آيه (کرديم 

). ١٠آيه (شود که به خدا هم دروغ بگوييم  اش اين می و نتيجه) ٨آيه (
کند و   سقوط می،فرجام اين کار اين است که تدريجًا سيرت ما فاسد شده

کنيم تا زندگی مقدسی داشته  یما تالش م. رسد شرمساری از راه می
ه  بلکه ب،باشيم، نه به خاطر اينکه به عنوان آدمهای مقدس شناخته شويم
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ما در حضور او آشکارا .  خدای قدوس را خشنود سازيماين منظور که
کنيم و از چيزی  کنيم و چيزی را مخفی نمی و با صداقت زندگی می

  . ترسيم نمی
تابلويی دارم که اين جمله از سالهاست که روی ديوار دفتر کارم 

شناخت خدا در آن واحد : "بر آن نقل شده است" توزر. دبليو. یا"
  ".ترين چيز در اين دنيا است ترين و مشکل آسان

ترين چيز در اين دنيا است،  شناختن خدا و بيشتر شبيه او شدن آسان
زيرا خدا طرفدار ما بوده و برای رسانيدن ما به مقصد هر کمکی را 

ترين کارها  از سوی ديگر مشکل. دهد  بخواهيم و بطلبيم به ما میکه
است زيرا تقريبًا هر آنچه در باطن و در دور و بر ماست، به ضد ما 

جنگد و الزم است که يک تصميم مقدس را به کار بنديم تا بتوانيم در  می
ايم  اين مسابقه بدويم، در حالی که چشمان خود را به خداوند دوخته

  ).٣-١: ١٢يان عبران(
اين کار شدنی است، زيرا در غير اين صورت، خدا هرگز هشت 

  ". مقدس باشيد زيرا من قدوسم: "گفت بار در کالم خود نمی
پس مقدس . ای است برای بخشيدن توانايی فرمان او به منزله وعده

  !باشيد



 

  
  
  
  

  سؤاالتی برای کمک 
به مطالعه



 

  فصل اول 

  مهم ترين چيز در کالم خدا 
  

 چرا موضوع قدوسيت اينقدر به ندرت به خوشی نسبت داده شده -١
  است؟
بينيد که با افزودن بر ميزان قدوسيت   شما چه امکانی در اين می-٢

  تری بشويد؟ سعادتمندخود ممکن است شخص 
به عنوان يک فرمان " مقدس باشيد" چرا در نظر گرفتن حکم -٣

  ور کنيم؟مهمتر از اين است که آن را امری دلخواه تص
 چرا ميان درک ما از ضروری بودن قدوسيت و عمل کردن به -۴

  قدوس اين همه فاصله وجود دارد؟
 مشکلی را که در اثر فقدان تعادل بين محبت و قدوسيت به وجود -۵
  کنيد؟ آيد چگونه تشريح می می
، چه نوع ٩ و ۵: ٢بر طبق اول پطرس " کاهنان خدا" به عنوان -۶

د در عمل به خداوند تقديم نتوان را مسيحيان می" یهای روحان قربانی"
  نمايند؟
کرد که   قوانينی که بر زندگی يهوديان قديم حاکم بود يادآوری می-٧

اين مطلب چه . قوم خدا مجاز نيستند که طبق دلخواه خود زندگی کنند
تا زمانی : "گويد پسند امروزی دارد که می مغايرتی با اين عقيده عامه

  ".خواهد بکنم زنم، حق دارم هر کاری که دلم می دمه نمیکه به کسی ص
ايد که نشانگر آن است که اجتماع امروزی،   چه شواهدی را ديده-٨

مسئوليت شخصی را در مقابل امور اخالقی مورد تحقير قرار داده 
  است؟
گيرد مبنی بر اينکه   کليسا ايراد میی شما به کسی که بر اعضا-٩

  دهيد؟ دارند، چه پاسخی می" ترم من از تو مقدس"روحيه 



 

  فصل دوم 

  دهنده  ها و نجات قربانی
  ) ٧ تا ١های  فصلالويان (

  
   قربانی چه معيارهايی دارد؟-١
 شش قربانی اساسی که قوم خدا اجازه داشتند به قربانگاه خيمه -٢

  عبادت بياورند کدامها بودند؟
شخص ها چه نيازی را در زندگی   هر کدام از اين قربانی-٣
ها چه حقيقتی را  ساخت؟ هريک از اين قربانی کننده برآورده می عبادت

  نمود؟  مسيح بيان میعيسیدرباره شخصيت و کار 
بندی نيازهای اساسی   سه مطلبی که آقای ويرزبی در مورد طبقه-۴

روحانی ما مطرح کرده است، کدامها هستند؟ شما در زندگی خودتان 
  ايد؟  را تجربه کردهچگونه احتياج به اين سه مطلب

شونده حمله کرد، به اين  قربانی جايگزينمفهوم  اگر کسی به -۵
امر برای گريز از مسئوليت بيان شده است، شما چگونه اين بهانه که 

  جواب او را خواهيد داد؟
بهترين خود را تقديم "و " همه را بر قربانگاه قرار داديم" هرگاه -۶

ملها در نفس خود تبديل به نوعی چکار کنيم که اين ع" خدا کرديم
  پارسايی از طريق اعمال نشود؟

 چرا تشريح اين موضوع که ريخته شدن خون برای آمرزش گناه -٧
 نجات اينقدر مشکل است؟  داوطلب دريافت ضرروی است، در مقابل

  )٢٢: ٩عبرانيان (
های عهد قديم   به چه طريق عيسی قربانی کامل بوده و بر قربانی-٨

  )١۴-١: ١٠، ٢٨-٢٣: ٧، ۶-١: ١عبرانيان (ارد؟ برتری د



 

  فصل سوم  

  پادشاهی کاهنان 
  )١٠ تا ٨های  فصلالويان (

  
 چرا اختصاص يافتن به خدمت خداوند اينقدر موضوع جدی -١
  است؟
 بعضی از عواقبی که ممکن است خدمت نکردن با قدرت روح -٢

  ؟خدا و اقتدار کالمش در پی داشته باشند، کدامها هستند
 چرا دستگذاری و يا هر گونه دعوت به خدمت مسيحی، بايد -٣

  توسط ديگران در جامعه مسيحی مورد تأييد قرار گيرد؟
 با در نظر گرفتن دامنه خدمت خود، به مسئوليتهای خود در -۴

  نگريد؟ مقابل خدا چگونه می
کند دستوراتی که در مورد وظائف   آقای ويرزبی اشاره می-۵

" به خيالبافی و هر چه پيش آيد"ها داده شد، هيچ چيز  کاهنان و قربانی
اين امر در مورد خادم امروزی تا چه حد صدق . محول نشده بود

  کند؟ می
توان زيبايی رخت کاهنان را با پوشش زيبا و برکتی   چگونه می-۶

روميان (يابيم، مقايسه کرد؟   مسيح میعيسیکه ما به هنگام پوشيدن 
  ). مالحظه کنيد١۴-١: ١ را در افسسيان  و ثروت روحانی١۴: ١٣
 بعضی از مفاهيم عملی اين حقيقت را که مسيحيان، هر چند بر -٧

اند، ولی هنوز احتياج دارند که   شسته شده١١-٩: ۶طبق اول قرنتيان 
  ).٩: ١رساله اول يوحنا (، نام ببريد "پاهای خود را پا ک نگه دارند"

 قبل از اينکه بتوانيم خود را دهد که ها نشان می  ترتيب قربانی-٨
چه . کامًال وقف خداوند نماييم، نخست بايد مسأله گناه خود را حل کنيم
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خواستيد از نظر روحانی رشد کنيد اما حاضر نبوديد يک  وقت شما می
گناه خاص را رها کنيد؟ چه چيزی به شما کمک کرد تا به سوی توبه 

  يد؟قدم برداريد و خود را بيشتر وقف خداوند کن



 

  فصل چهارم

  نظافت و خداپرستی 
  )١٢ و ١١های  فصلالويان (

  
 قوانين نظافت که به يهوديان قديم داده شده بود چگونه به زندگی -١

  شود؟ ما مسيحيان قرن حاضر مربوط می
 چرا مسيحيان امروز همه قوانين تشريفاتی عهد قديم را رعايت -٢
  کنند؟ نمی
 چه چيزی موجب خشنودی خدا  بداند که بايد يک مسيحی چگونه-٣

  گردد؟ و چه چيزی باعث رنجش او می
 ما چگونه گاهی حالت قضاوت شريعتمدارانه به خود گرفته، -۴

درجه پاکی و قدوسيت را در زندگی ساير ايمانداران مورد داوری قرار 
  دهيم؟ می
 امروزه چگونه ممکن است مسيحيان در رژيم غذائی مرتکب -۵

  گناه شوند؟
اطاعت از : "گويد  که می چيست شما درباره اين جمله عقيده-۶

  ؟"ه يک امتياز استاراده خدا بار نبوده بلک
 در عمل، احتياط کردن در مورد چيزهايی که ممکن است -٧

  شخص را نجس سازد برای شما چه مفهومی دارد؟
 چه اصولی در مورد تقديم و قدوسيت امروزه مستقيمًا به زندگی -٨

  شود؟ یمسيحيان مربوط م
 به نظر شما خدا، به چه نحو اجتماع امروزی را به خاطر -٩

  دهد؟ گناهانش مورد داوری قرار می" بندی تغيير دادن طبقه"
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ايد که حاضريد متفاوت باشيد هرچند   در چه مواقعی متوجه شده-١٠
پسند به نظر نرسد؟ در چه مواقعی از ترس اينکه مبادا  که خيلی عامه

 پی داشته و شما را آزار رساند، مايل نيستيد اين عواقب مشکلی را در
  کار را بکنيد؟



 

  فصل پنجم 

  پزشک بزرگ 
  ) ١۵ تا ١٣های  فصلالويان (

  
 آن اصل کلی را که بيانگر فکر خدا در مورد بدنها و مسائل -١

  .باشد، نام ببريد سالمت ما می
. د در کتاب عهد عتيق، بيماری و گناه با هم ارتباط نزديکی دارن-٢

  ای بين بيماری و گناه وجود دارد؟ امروزه چه رابطه
: ۵٣اشعيا (باشد؟   به چه مفهومی عيسی پزشک شخص شما می-٣
۵(  

توانند در مورد سالمتی روحانی خود   مسيحيان چگونه می-۴
  تصميم بگيرند؟

 آنگاه که شما در مبارزه با عالئم گناه پيروز شديد، چه چيزی -۵
توانيد  رهنمون گشت؟ چه هشدارهايی عملی میشما را به اين پيروزی 

  به ديگران به ضد گناه بدهيد؟
   چرا اگر قلب عوض نشود، مسأله گناه حل نخواهد شد؟ -۶
که در متن کتاب " موعظه جراحی" واکنش شما نسبت به فکر -٧

  آمده است، چيست؟
گناه با هر آنچه تماس پيدا کند آن را آلوده " وقتی اين خبر بد که -٨
حذف شود، چه اتفاقی برای خبر " شخبر خو"از پيامهای " سازد می
  افتد؟  میش انجيلخو

گويد؟ اين  مقدس در مورد دليل خطا کردن مردم چه می  کتاب-٩
آورند، مقايسه  توان با داليلی که معموًال مردم می عقيده را چگونه می

  نمود؟
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 از او نمود، آنگاه  اين امر که کاهن شخصی را طاهر اعالم می-١٠
خواست که خويشتن را بشويد، در رابطه با تجربه نجات خودتان چه  می

  کند؟ مفهومی پيدا می



 

  فصل ششم  

  روز بزرگ و مقدس اسرائيل 
  )١۶الويان (

  
هايی از کار  تصوير چه جنبه) يوم کيپور( در مراسم روز کفاره -١

  شود؟ کفاره مسيح ديده می
  چه اصلی نهفته است؟ ماوراء کلمه کفاره در زبان عبری -٢
مذهب محبت " به هنگام صحبت کردن با کسی که فقط طالب -٣

جنبه کفاره  توانيد به بهترين نحو باشد، شما چگونه می می" آميز عيسی
  پيام انجيل را ابالغ نماييد؟

کنيم جوانان را  ما تالش می"گويد که  می" ونس هاونر" وقتی -۴
، "‘وای بر من’ اينکه بگويند  قبل از‘لبيک’وادار کنيم که بگويند 

  منظورش چيست؟
: ١۶الويان ( نخستين هدف نجات، در نماد ابر بخور چيست؟ -۵
  ). مقايسه کنيد١۴-١٢ و ۶: ١ را با افسسيان ١٣-١١
کند که آمرزش گناه، مسئوليت تعهد را   آقای ويرزبی يادآوری می-۶

ينيد؟ اين ب در روابط شخصی اين مطلب را چگونه می. نيز همراه دارد
  ای در نقشه نجات گنجانيده شده است؟ اصل چگونه به طرز ويژه

   چرا عقيده کفاره امروزه چندان طالب ندارد؟-٧
انديشيد، کدام يک از اين نکات را   وقتی درباره آمرزش خدا می-٨

طلب آمرزش از خدا، عفو : بينيد به عنوان بزرگترين نياز خود می
   از ديگران يا بخشيدن خودتان؟ا دريافت آمرزشيکردن ديگران 



 

  فصل هفتم 

  قدوسيت يک چيز عملی است 
  
   چرا يهوديان اجازه نداشتند از خون به عنوان غذا استفاده کنند؟-١
: ١اول پطرس (برای مسيحيان مقدس است؟ " مسيح" چرا خون -٢
  ).٧: ١ ، اول يوحنا٧: ١، افسسيان ٩: ۵، روميان ١٩-١٨
و ) ٢٨-١٩: ٣روميان (توسط مسيح  رابطه بين نجات شخصی -٣

چگونه تشريح ) ١٠-١: ٣اول يوحنا (قدوسيت شخصی در مسيح را 
  خواهيد کرد؟

هر چيزی که قانونی باشد لزومًا : "دارد  آقای ويرزبی اظهار می-۴
بعضی از کارهايی که اجتماع ما آنها را قانونی ". باشد اخالقی نمی

  ناب کنند کدامها هستند؟داند ولی مسيحيان بايد از آنها اجت می
 روابط جنسی را خدا خلق نموده ولی ما غالبًا از صحبت درباره -۵

چرا؟ از چيزی که خدا آفريده . اين موضوع در خانه و کليسا شرم داريم
  آموزيد؟ در مورد خالق چه درسی می

محبت انجام شريعت "فرمايد  مقدس می  معنی اين جمله که کتاب-۶
  ).٣۵-٣۴: ١٣و يوحنا ) ١٠-٨: ١٣روميان (چيست؟ " است
توانيد نظر خودتان را در مورد مجازات اعدام با   چگونه می-٧

آرزويتان برای پيروی از سرمشق مسيح در ابراز دلسوزی برای 
  گناهکاران در کنار هم قرار دهيد؟

 مباحث بعضی از خطوط مشی نقطه نظر مسيحی را در مورد -٨
جنس بازان، جنايت و مجازات  ق هم، از قبيل سقط جنين، حقویاجتماع

  .اعدام شرح دهيد



 

 فصل هشتم 

  بهای رهبری روحانی 
  )٢٢ و ٢١الويان (

  
 هر چند هيچکس کامل نيست، ما چه انتظارت اساسی بايد از -١ 

  رهبران روحانی خود داشته باشيم؟
 آيا شما عقيده داريد که بايد شرايط رهبری روحانی از سمتهای -٢

تر باشد؟ در اين صورت در  گيرانه  های ديگر، سخت رهبری در زمينه
  های خاصی اين شرايط متفاوت خواهد بود؟ چه زمينه

 امتيازات خدمت کهانت در زمان موسی، به چه نحو بر -٣
مسئوليتها و بار خدمت و فداکاريهای مربوط به آن برتری داشت؟ اين 

ال دارند امر در زندگی مسيحيانی که امروزه به خدمت خداوند اشتغ
  کند؟ چگونه صدق می

 خانواده کاهن نيز شرايط خاصی تعيين شده ی چرا برای اعضا-۴
  شود؟ های شبانان مربوط می بود؟ اين امر چگونه به خانواده

 آقای ويرزبی گفته است که حتی به هنگام اندوه خود نيز بايد -۵
  شود؟ اندوه مقدس به چه شکلی ظاهر می. طالب جالل خداوند باشيم

در خدمت خداوند به " ای روحيه حرفه" امروزه چگونه داشتن -۶
  زند؟ قوم خدا صدمه می

  . خادم رهبر را تعريف کنيد-٧
 چرا کسانی که سمت رهبری دارند هدف مخصوص دشمن قرار -٨
آموزيم که کليسا بايد به ياری رهبران  گيرند؟ از اين نکته چگونه می می

  خود برخيزد؟
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 خادمين کليسای شما کدامها هستند؟ به  نکات قوی در زندگی-٩
  عقيده شما اين افراد انتظار دارند که شما چگونه برايشان دعا کنيد؟



 

  فصل نهم

  تقويمی که بيانگر آينده است 
  )٢٣الويان (

  
 به نظر شما خدا چه سهمی بايد در ترتيب برنامه روزانه ما -١

  داشته باشد؟
دهد که فرزند  شما فرصت میتان به  ای در تقويم زندگی  چه واقعه-٢

  خدا بودن خود را نشان دهيد؟
تان  تان تا چه حد رضايت داريد؟ خانواده  از ترتيب برنامه روزانه-٣

  تا چه حد از نحوه استفاده شما از وقت رضايت دارند؟
تان را مجددًا   اگر قرار باشد از خدا بخواهيد که برنامه زمانی-۴

چه چيزهايی را (ساخت  يراتی وارد میکنيد چه تغي ترتيب دهد، فکر می
افزود، يا چه چيزهايی را تعديل  داشت، چه چيزهايی را می بر می

  ؟)کرد می
 چرا اشتباه است که فکر کنيم مسيحيان بايد فقط از عهدجديد -۵

  استفاده کنند؟
توانند حقايق روحانی را که در اعياد ساليانه   مسيحيان چگونه می-۶

  بياموزند؟يهوديان وجود دارد، 
  کرد؟  قربانی بره پسخ چه امری را پيشگويی می-٧
 اهميت روحانی اجتناب از خميرمايه در طول هفت روز بعد از -٨

  پسخ چيست؟
عنوان سبت کنار  توانيد به  در طول روز چه اوقاتی را می-٩

ها را در  ؟ کدام موقعيت)برای استراحت و تجديد قوا(بگذاريد 
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های خدا در حق  ستودن نيکويی(“ ی جشنبرگزار”تان برای  زندگی
  ايد؟ ايجاد کرده) خودتان
طرز درست  القدس به توانند بدون کمک روح  چرا مسيحيان نمی-١٠

  عمل کنند؟



 

  فصل دهم 

  قدوس، قدوس، قدوس 
  )٢۴الويان (

  
شنويد، چه فکری بالفاصله به مغزتان  را می" مقدس" وقتی کلمه -١

ای  توانيد به طرز زنده ا چگونه میکند؟ عکس العمل خود ر خطور می
  ترسيم کنيد؟

 اگر خداوند کامًال قدوس نبود، بر ما چه اثر عملی به جا -٢
  گذاشت؟ می
 تهيه روغن زيتون توسط قوم برای چراغدان چه معنايی دارد؟ -٣

  فرق بين روغن سوختنی با روغن مسح چيست؟
  سازد؟ مقدس چگونه راه ما را روشن می  کتاب-۴
بايستی نور باشد؟ امروزه کليسا چگونه  اسرائيل چگونه می قوم -۵
  تواند نور باشد؟ می
در " نان تقدمه" به معنا و مقصود ۴-١: ٣ چگونه کولسيان -۶

  کند؟  ربط پيدا می٢۴الويان 
 ما نيست؟ در چنين در کناررسد که خدا   چرا گاهی به نظر می-٧

  عيت بسازند؟توانند با اين وض شرايطی به چه نحو مسيحيان می
 هدف اصلی قوانين چيست؟ ترس خدا چگونه به اطاعت از -٨

شود؟ در زندگی مسيحی شما اين امر چه مفهومی  قانون مربوط می
  دارد؟
" قانون تالفی"توانيد تناقض ظاهری بين تأکيد بر   چگونه می-٩

 و موعظه باالی کوه مسيح را مشخص ٢٠-١٩: ٢۴مذکور در الويان 
  )۴٨-٣٨: ۵ی انجيل مت(کنيد؟ 



 

  فصل يازدهم

  اين زمين، زمين خداست 
  )٢۵الويان (

  
در اين زندگی مالک هيچ چيز " اگر اعتقاد داشته باشيم که -١
  گيريهای آينده چه تأثيری خواهد داشت؟ بر زندگی و تصميم" نيستيم
  در مورد خودش چه درسی،با اعالن يک سال استراحتخداوند  -٢

  دهد؟ به مردم می
  ؟کند تعيين مینحوه رفتار ما را با مردم " رابطه ما با خدا" چرا -٣
را با اعالن پيام انجيل مقايسه " سال يوبيل" شما چگونه اعالن -۴
  کنيد؟ می
 خود پذيرفته و باب قوم اسرائيل موظف بودند خدا را به عنوان ار-۵

هايی ممکن بود در مورد در  چه وسوسه. با ايمان به او زندگی کنند
تن عنان زندگی، آنان را آزار دهد؟ امروزه مسيحيان چگونه دست گرف
  شوند که فرمان زندگی را در دست خود گيرند؟ وسوسه می

ش، چه تأثيری بر فعاليت ا  بازگرداندن زمين به صاحبان اصلی-۶
  جامعه خواهد داشت؟

   روحانی؟ی است کوشش، به چه نحو مواظبت از محيط زيست-٧
  برای شما چه مفهومی دارد؟" ا به ما بدهنان کفاف روزانه ما ر "-٨
فراهم ساختن زندگی آبرومندانه : "گفته است" ساموئل جانسون "-٩

به عقيده شما کشور ما در اين ". برای فقرا آزمايش راستين تمدن است
کند؟ چه  کند؟ کليسای شما چه کار می مورد چگونه رفتار می

  هيد؟توانيد در اين مورد بد  اصالحی میپيشنهادهای



 

  فصل دوازدهم

  " اگر"کلمه بزرگ 
  )٢٧ و ٢۶های  فصلالويان (

  
تان چگونه اراده خدا را تشخيص  گيری در زندگی هنگام تصميم به -١
  دهيد؟  می
 چطور ممکن بود که مردم پس از شنيدن درباره پاداش اطاعت -٢

   خالف خواست خدا عمل کنند؟، برو مجازات نااطاعتی
بودند؟ اگر امروز " فرزندان خدا"ائيل  به چه معنی قوم اسر-٣

تر هستند، اين امر در رابطه با مسئوليت اطاعت چه  ايمانداران بالغ
  مفهومی دارد؟

 چه ١٩: ٢۶ هدف اصلی از شش مرحله تنبيه مذکور در الويان -۴
  بود؟
 به نظر شما آيا تنبيه معلم خوبی است؟ تنبيه مذکور در کتاب -۵

 ارتباط ١٣-۵: ١٢ضباط در رساله عبرانيان الويان چگونه با مفهوم ان
  کند؟ پيدا می
شويم که فکر کنيم توبه و از نو شروع   چرا گاهی وسوسه می-۶

  باشد؟ پذير نمی کردن ديگر امکان
 چرا اين امر که دادن پول به کاهنان کاری داوطلبانه است، جالب -٧

  باشد؟ توجه می
د که هرچند خدا انتظار توانيد اين حقيقت را توجيه کني  چگونه می-٨

دارد ما به تعهدات خود نسبت به او عمل کنيم ولی زمانی که در اين 
  کنيم او حاضر است ما را ببخشد؟ مورد خطا می
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های رابطه خدا با شما در آينده بدون قيد و شرط بوده و   کدام جنبه-٩
  ها خواهد بود؟" اگر"ها شرطی و شامل  کدام جنبه



 

  فصل سيزدهم 

  آموزيم  که از کتاب الويان میدرسهايی
  )خالصه(

  
 چگونه تحقير کردن قدوسيت خدا نهايتًا صليب مسيح را تحقير -١
  نمايد؟ می
ايد که حاکی از اين است که کليسا بر شهادت  هايی ديده  چه نشانه-٢

  کند؟ شفاهی تأکيد دارد ولی اخالق و رفتار خداگونه را فراموش می
  باشد؟ م تنفر از گناه می چرا رشد در قدوسيت مستلز-٣
تان چنان مورد سوء استفاده   چگونه ممکن است آزادی مسيحی-۴

  قرار بگيرد که اطاعت و انضباط را تحقير نمايد؟
را از قدوسيت راستين تشخيص " غيرت کاذب"توانيم   چطور می-۵
  دهيم؟
توان با هم مقايسه کرده و در برابر   چگونه نجات و تقديس را می-۶

  قرار داد؟ نقش شفاعت مسيح در هريک از اين دو کار چيست؟يکديگر 
و "  زندگی واقعیسازگاری با"تواند مرز بين   کليسا چگونه می-٧

  را از هم تفکيک نمايد؟" مثل دنيا شدن"
 با عباراتی روشن، مرحله رشد مسيحی فردگرايانه را شرح -٨
  دهيد؟
اصی جالل کنيم، او به طور خ  چگونه وقتی مسيح را ظاهر می-٩
  يابد؟ می

شويم که به شهرت و آبروی خود   به چه دليل اينقدر وسوسه می-١٠
  بيش از سيرت خويش توجه کنيم؟

  



  :مقدس تکرار شده است هشت بار اين جمله در کتاب
  "مقدس باشيد، زيرا من قدوس هستم"

  
اين کلمات تنها يک نصيحت از يک خدای قدوس نيست، بلکه 

  .دعوتی است به يک زندگی سالم و رابطه نزديک با خداوند
مطالعه کتاب الويان به شما کمک خواهد کرد که پرسشهای مهم 

  :زير را پاسخ دهيد
وسيت حقيقی چيست و چه تأثيری در زندگی ما قد •
 گذارد؟ می
کند و آمرزش  خدای قدوس چگونه با گناه برخورد می •

 سازد؟ را مهيا می
توانند در زمان حاضر در  ايمانداران چگونه می •

 قدوسيت شخصی رشد کنند؟
 قوم خدا چه مزايايی در پرستش و خدمت خدا دارند؟ •
وانش کرده، اهميت کاری که عيسی مسيح برای پير •

 چيست؟
  

مقدس "کنيد،  اگر چنانکه برای درک اصول زندگی مقدس تالش می
  .همان کتابی است که شما به آن نياز داريد" باشيد

به عنوان مؤلف و کشيش و گوينده راديويی " وارن ويرزبی"دکتر 
مودی "او مدت هفت سال شبانی کليسای . شهرت بسزايی دارد

 در شيکاگو به عهده داشت و )Moody Memorial Church(" مموريال
بازگشت به سوی "در اين اواخر به عنوان مدير و معلم برنامه راديويی 

نامبرده بيش از صد .  خدمت کرده است)Back to Bible(" مقدس کتاب
جلد کتاب تأليف کرده است که از آن جمله سری کتابهای تفسير عهد 

از اين سری کتابها ای  کتاب حاضر نمونه. جديد و عهد قديم است
  .باشد می

  
  .باشد اين کتاب شامل راهنمای مطالعه شخصی و گروهی نيز می
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