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خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشـيد برنامـه خـود را                        تعيينكه او خود    

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوش. كنيم آغاز مي
كـرد، و آنهـا را       در درس گذشته ديديم كه فرعون، پادشاه مصر، بر فرزندان ابراهيم، اسرائيليان ظلـم مـي                 

بيشتر ايشان  ليكن چندانكه   «: خوانيم بااينحال در كتاب خروج مي    . كشيد برده خود ساخته بود و از آنها بيگاري مي        
سرانجام فرعون فرماني صادر كرد كه طبق آن هر نوزاد          ) 12:1(» .شدند را ذليل ساختند، زيادتر متزايد و منتشر مي       

  . شد آمد بايد به دريا انداخته مي پسري كه به دنيا مي
پـس  . اي داشـت   تر از شيطان است، براي خنثي كردن اعمـال فرعـون نقـشه             بااينحال خدا كه بسيار قوي      

دل دختـر   . گيـرد  خوانيم كه دختر فرعون نوزاد اسرائيلي را كه در سبدي بر روي رودخانه شناور بـود بـه مـي                    مي
از اين رو، موسي در خانه      . فرعون براي او بسوخت و او را به فرزندي قبول كرده و نام موسي را بر وي گذاشت                 

خدا، بر طبق حكمت خود، خواست تـا از         ! دخواست قوم اسرائيل را نابود كن       فرعون برگ شد، همان كسي كه مي      
هنگامي كـه موسـي چهـل سـاله بـود، او از             . موسي براي رهايي قوم اسرائيل از چنگال پادشاه شرير استفاده كند          

موسي به مدت چهل سال در بيابان زنـدگي كـرد، و در آنجـا               . خواست او را بكشد فرار كرد      دست فرعون كه مي   
  . كرد ا شباني ميازدواج كرد و گلة پدرزن خود ر

حال، بياييد ادامه داستان موسي را بخوانيم و ببينيم كه چگونه خدا خود را بر موسي آشكار كرد تـا او را بـه نـزد                          
  : كنيم از تورات، كتاب خروج باب سه برايتان قرائت مي. فرعون بفرستد و او قوم اسرائيل را از مصر بيرون بياورد

كرد، و گله را بدان طرف صـحرا رانـد و    ون، كاهن مدياني را شباني ميو اما موسي گله پدر زن خود يتر         
اي بـر وي ظـاهر شـد، و چـون            و فرشته خداوند در شعله آتـش از ميـان بوتـه           . اهللا باشد آمد   به حوريب كه جبل   

اكنـون بـدان طـرف شـوم، و     «: و موسي گفت. شود نگريست، اينك آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمي        
  » .شود ر غريب را ببينم، كه بوته چرا سوخته نمياين ام

اي «: شود، خـدا از ميـان بوتـه بـه وي نـدا درداد و گفـت                 چون خداوند ديد كه براي ديدن بدان سو مي          
بدين جا نزديك ميا، نعلين خود را از پايهايت بيرون كن، زيـرا مكـاني               « گفت» .لبيك« گفت» !اي موسي ! موسي

من هستم خداي پدرت، خداي ابـراهيم، و خـداي اسـحاق و             «: و گفت » .ين مقدس است  اي زم  كه در آن ايستاده   
  » .خدا يعقوب

::

هر آينه مصيبت قـوم  «: آنگاه موسي روي خود را پوشانيد، زيرا ترسيد كه به خدا بنگردو و خداوند گفت    
و . دانـم  اي ايشان را مي   خود را كه در مصرند ديدم، و استغاثه ايشان را از دست سركاران ايشان شنيدم، زيرا غمه                



نزول كردم تا ايشان را از دست مصريان خالصي دهم، و ايشان را از آن زمين به زمين نيكو و وسيع بـرآورم، بـه                         
و االن . زميني كه به شير و شهد جاري است، به مكان كنعانيان و حتيان و اموريان و فَرِزيان و حِويـان و يبوسـيان    

پس اكنون بيا   . ام كنند، ديده  د من رسيده است، و ظلمي را نيز كه مصريان بر ايشان مي            اسرائيل نز  اينك استغاثه بني  
ت  » .اسرائيل را از مصر بيرون آوري و قوم من، بنيا تو را نزد فرعون برستم، 

ب

:

البته «: گفت» اسرائيل را از مصر بيرون آورم؟      من كيستم كه نزد فرعون بروم، و بني       «: موسي به خدا گفت     
و عالمتي كه من تو را فرستادهدام، اين باشد كه چون قوم را از مصر بيرون آوردي، خدا را بـر                     . اهم بود ا تو خو  

اسرائيل برسم، و بديشان گويم خداي       اينك چون من نزد بني    «: موسي به خدا گفت   » .اين كوه عبادت خواهيد كرد    
خـدا بـه موسـي      » ت، بديشان چـه گـويم؟     پدران شما مرا نزد شما فرستاده است، و از من بپرسند كه نام او چيس              

اسرائيل چنين بگو، يهوه خداي پدران شما، خـداي ابـراهيم و خـداي               به بني «: و گفت » .هستم آنكه هستم  « گفت
   )15-1آيات (» .اسحاق و خداي يعقوب، مرا نزد شما فرستاده، اين است نام من ناابداآلباد

توان  گفت حداقل چهار چيز در مورد شخصيت خدا مي        از آنچه خدا در بوته آتش بر كوه سينا به موسي            
  : استنباط كرد

هـاي مـشتعلي را كـه از بوتـه سـاتع       هنگامي كه موسي شـعله ! آموزيم خدا قدوس است اول آنكه مي ) 1
زده شد، و نزديك آن شد تا علت را جويا شود، و صداي خدا را شـنيد كـه او را صـدا                        شد ديد، بسيار شگفت    مي
ترسـيد؟ زيـرا او در       چـرا موسـي مـي     .  ترس به خود لرزيد، و جرأت نكرد كه به آنجا نگاه كند            موسي از . كرد مي

بـدين جـا نزديـك ميـا،         ««: خدا با اين عبارت قدوسيت خود را اعالم كرد        ! حضور خدا ايستاده بود، خدا قدوس     
  ».اي زمين مقدس است نعلين خود را از پايهايت بيرون كن، زيرا مكاني كه در آن ايستاده

خواهـد هـر كـسي بـه         خدا مي . حقيقتاً خدايي كه در بوته آتش بر موسي ظاهر شد، خداي قدوس است            
شبانه روز باز   «: گويد ايستند چنين مي   مقدس در مورد فرشتگاني كه در حضور خدا مي         كتاب. قدوسيت او پي ببرد   

) 8:4مكاشـفه   (» .آيد ت و مي  در مطلق كه بود و هس     قدوس قدوس قدوس، خداوند خداي قا     «ايستند از گفتن     نمي
  ايد؟  برده شنوندگان عزيز، آيا به قدوسيت خدا پي. اند برده فرشتگان به قدوسيت خدا پي

همانگونـه كـه در دروس گذشـته        .بياييد قدري به اين موضوع فكر كنيم كه مقصود از قدوسيت چيـست            
ند از بـاغ بهـشت اخـراج        ديديم، قدوسيت خـدا باعـث شـد كـه آدم و حـوا پـس از اينكـه مرتكـب گنـاه شـد                        

و همچنين قدوسيت خدا بود كه باعـث شـد مـردم            . قدوسيت خدا باعث شد كه قرباني قائن پذيرفته نشود        .شوند
و چندي بعد، خدا تمام زبانهاي دنيا را مـشوش سـاخت،            . زمان نوح را با طوفاني عظيم از روي زمين محو سازد          

و در زمـان ابـراهيم،      . مان كساني كه بر عليه خدا شوريده بودنـد        مردم بابل را بر روي تمام زمين پراكنده نمود، ه         
از اين قدوسيت خدا بود كه باعث شد از بر مردم شهر صدوم از آسمان آتش ببـارد، بـر سـر همـان كـساني كـه                            

  . بردند شرارت لذت مي
ك كنند كـه  توانند در آنها نمي. در كمال تأسف مردم روزگار ما، براي قدوسيت خدا احترامي قايل نيستند          

تـوايم در شـيوه زنـدگي مـردم و      و مـا ايـن موضـوع را مـي         . انـد  آنها به پـاكي مطلـق او پـي نبـرده          . خدا كيست 



دهند و مذهب را همچون      به قدوسيت خدا اهميت نمي    بينيم كه مردم دنيا      همچنين مي و  . هاي آنها ببينيم   لذتجويي
بسياري بر حسب عادت نام خدا      . خوانند مقدس را نمي   اند، اما براي شناخت حقيقت خدا كتاب       ردايي بر تن كرده   

بسمه اهللا و يـا انـشاء اهللا        : گويند كنند، وقتي مي   آنها نام خدا را به باطل ياد مي       . اند را بازيچه سخنان خود قرار داده     
تـوان قـصور انـسانها را در فهـم           مـي . در حاليكه خواست خدا فراتر از ذهن هـر بـشر اسـت            ) اگر خدا بخواهد  (

گنـاه جلـوه دهنـد و راه     كنند خود را در مقابل خدا عـادل و بـي   سيت خدا مشاهده كرد، هنگامي كه سعي مي     قدو
هـاي طـوالني، دعاهـاي     تواننـد بـا روزه   برند كه مي برخي گمان مي. پذيرند عدالتي را كه او تعيين كرده است نمي 

اما همانگونه كـه در     . در مقابل خدا پاك سازند     خود را    ....توبه، و يا رسم و رسوماتي همچون طهارت و غسل و            
توانـد خـداي قـدوس را راضـي كنـد، خـدايي كـه                هاي انبيا به وضوح خوانديم، چنين اعمال ظاهري نمي         نوشته
 نعلـين  «:  گفـت اوبه همين علـت اسـت كـه      ! دوستان من خدا قدوس است    . خواهد انسان از درون پاك شود      مي

   ».اي زمين مقدس است را مكاني كه در آن ايستادهخود را از پايهايت بيرون كن، زي
فهميم كه خدا نه تنها قدوس، بلكه او         دوم اينكه بر اساس آنچه خدا در بوته آتش به موسي گفت، مي            ) 2

من هستم خداي پدرت، خـداي      «: آيا شنيديد كه خدا در ابتدا به موسي چه گفت؟ او گفت           ! خداي امين نيز است   
خواهند بـه خـدا      اين عبارت براي دل تمام كساني كه مي       ) 6:3خروج   (».و خدا يعقوب  ابراهيم، و خداي اسحاق     

خدا، خـداي قـدوس كـسي اسـت كـه           . نزديك شوند و از رابطه با او لذت ببرند باعث شادي و خوشحال است             
! خدا خداي امين است؛ او هيچگاه دوستان خود را ترك نخواهد كـرد            . عهدي با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب بست      

حتي پس از صدها سال، او آنچه را كه به ابراهيم، اسحاق، و يعقوب و فرزنـدان آنهـا وعـده داده بـود فرامـوش                          
   .نكرده بود

دانيد؟ آيا با خدايي كه با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب سخن گفت             شما چطور؟ آيا قدر وفاداري خدا را مي       
هند در اين زندگي و زندگي پس از مرگ به خوشـبختي            خوا اين براي تمام كساني كه مي     اي نزديك داريد؟     رابطه

آيا مذهب داريد؟ زيرا پيـروي از قـوانين و اصـول            : پرسيم ما از شما نمي   . سؤال بسيار مهمي است   حقيقي برسند   
آيـا بـا خـدا رابطـه        : خواهيم بپرسيم ايـن اسـت      آنچه ما مي  . گرداند مذهب هيچكس را در حضور خدا عادل نمي       

ايد كه   ه پيغام راه نجاتي كه خدا تعيين كرده است ايمان داريد؟ آيا تا به حال با خود فكر كرده                  درستي داريد؟ آيا ب   
  داشتن ارتباط با خدا و پيروي از مذهب با يكديگر فرق دارند؟

گوينـد تنهـا در كـشور        نظران مـي   به عنوان مثال، صاحب   . امروزه در دنيا هزاران هزار مذهب وجود دارد       
آيـا در   ! بسيار عجيـب اسـت    ! ؟!چهار هزار مذهب  ! هزار مذهب و فرقه گوناگون وجود دارد      برزيل بيش از چهار     

زيـرا  «: گويد مقدس مي  كتاب! شود؟ خير  آنجا چهار هزار خدا وجود دارد؟ يا چهار هزار راهي كه به خدا ختم مي              
 تيموتـاؤس   1(» .خدا واحد است و در ميان خدا و انسان يك متوسطي است يعني انساني كه مسيح عيسي باشـد                  

زيرا بسياري از فرزنـدان آدم  پس چرا امروزه در دنيا بيش هزاران هزار مذهب و فرقه گوناگون وجود دارد؟         ) 5:2
كه را  هايي   آنها درباره وعده  . اند گذاري كرد ناديده انگاشته    اي كه خدا با ابراهيم، اسحاق و يعقوب پايه         بنياد راستي 

بـه  ،  سي كه به اين دنيا خواهد آمـد و آدم را از اسـارت گنـاه خواهـد رهانيـد                   خدا در مورد ظهور اين ميانجي، ك      



آنها خـداي امـين     . كند دانند كالم خدا هيچگاه تغيير نمي      آنها نمي . اند  داده بود، ناديده انگاشته    ابراهيم و فرزندانش  
  ! شناسند را نمي

اين صـفت،   . يز بر آشكار كرد   هنگامي كه خدا در بوته مشتعل بر موسي ظاهر شد، صفت ديگري را ن             ) 3
به همين خاطر در مورد قوم اسرائيل به موسي         . خدا نه تنها قدوس و امين، بلكه رحيم نيز است         . رحمت او است  

  گفت، 
هر آينه مصيبت قوم خود را كه در مصرند ديدم، و استغاثه ايشان را از دست سـركاران ايـشان شـنيدم،                      «

 كردم تا ايشان را از دست مصريان خالصي دهم، و ايشان را از آن زمين به                 و نزول . دانم زيرا غمهاي ايشان را مي    
  )8، 7:3خروج (» .زمين نيكو و وسيع برآورم

چرا خدا قصد داشت قوم اسرائيل را برهاند و به سوي يك سرزمين خوب هدايت كند؟ آيا قوم اسرائيل                   
خواسـت   پس چرا خدا مي   !  نه، آنها شايسته نبودند    شايسته چنين رحمتي بودند؟ آيا آنها از ديگر امتها بهتر بودند؟          

و «: گويد مقدس مي  همانگونه كه كتاب  . آنها را برهاند و به انها بركت دهد؟ تنها به خاطر وفاداري و رحمت خود              
اسـرائيل نظـر     و خدا بر بنـي    . خدا ناله ايشان را شنيد، و خدا عهد خود را با ابراهيم و اسحاق و يعقوب بياد آورد                 

   .بله، خدا، خداي رحيم است) 25-24:2خروج(» . خدا دانستكرد و
شنيديم كه موسـي    . برد توان به يكي ديگر از صفات خدا در داستان بوته مشتعل پي            سرانجام اينكه مي  ) 4

شود ذات خداي ازلي را تنها در يك نام بيان كرد؟ اين خـدا، آنقـدر بـزرگ،                   از خدا پرسيد نام او چيست؟ آيا مي       
هاي خود ببيند؛ خدايي كه همه چيز را خلق          ، و رحيم است كه انسان حتي قادر نيست او را با چشم            قدوس، امين 

برند كه نام خدا  تواند هر كاري انجام دهد ـ نام او چيست؟ برخي گمان مي  داند و مي كرده است، همه چيز را مي
 من يك انسان هستم امـا نـام مـن انـسان             .اما بااينحال نام او خدا نيست     . مسلماً خدا، خدا است   . است» خدا«تنها  

نام خدا چيست؟ خدا به موسـي چـه پاسـخي           . شناسند هر يك از ما نامي داريم كه همه ما را با آن نام مي             . نيست
   :خدا به موسي گفت. داد؟ بياييد دوباره آن را بخوانيم

 خداي ابراهيم و خـداي      اسرائيل چنين بگو، يهوه خداي پدران شما،       به بني «: و گفت » .هستم آنكه هستم  «
ـ در زبان عبـري     ) 15-14:3خروج   (».اسحاق و خداي يعقوب، مرا نزد شما فرستاده، اين است نام من ناابداآلباد            

YHWHو در زبان فارسي خداوند  .  
در ) ازلـي (! خداوند اسـت  : شنويد؟ نام او   نام خدا كه توصيف كننده ذات خداست چيست؟ آيا آن را مي           

اند، اما خداوند بيش از هر نام ديگري به كار رفتـه اسـت ـ     نامهاي بسياري را به خدا نسبت دادهمقدس انبيا  كتاب
او ابدي  ! هستم آنكه بودم، هستم، و تا به ابد خواهم بود         « خدا، خداوند است، ذات ازلي،       .شش هزار و پانصد بار    

بـا قـدرت خـود      او كسي اسـت كـه       . كسي با او برابر نيست    . او هيچ محدوديتي ندارد   . او سرآغازي ندارد  ! است
نام او خداوند   . او هيچگاه تغيير نميدكند   . آنچه ديروز بود، امروز نيز است، و تا به ابد همانگونه است           ! وجود دارد 

   ! است) ازلي(



دانيد كه او قدوس است؟ آيا از اينكه او وفـادار اسـت       آيا مي شناسيد؟   شنوندگان عزيز، آيا خداوند را مي     
يد؟ آيا رخمت او شامل حال شا نيز شده است؟ آيا به كالم او اعتقاد داريد؟ آيا با خـداي ابـراهيم،           خوشحال نيست 

  شناسيد؟   اسحاق و يعقوب ارتباط نزديكي داريد؟ آيا خدايي را كه در بوته آتش با موسي سخن گفت مي
ن موسي را ادامه خـواهيم      در برنامه بعدي داستا   به ياري خدا    . از اينكه به برنامه ما گوش داديد متشكريم       

  ....فرستد داد و خواهيم ديد كه خدا چگونه موسي را نزد فرعون، اين پادشاه شرير مي
  

  :به سخناني كه خدا به موسي گفت تفكر كنيد
، 14:3خـروج   (» .، اين است نام من ناابداآلباد     !...... يهوه خداي پدران شما   !... من هستم آنكه هستم   »
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  .  بركت دهدخدا به شما
   
  
  
  
  
    


