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  7-4خروج 
  

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 داشـته باشـيد برنامـه خـود را                        مقرركه او خود    

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتر خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيا. كنيم آغاز مي
امروز به مطالعه كتاب دوم تورات ادامه خواهيم داد، كتابي كه درباره زندگي پيامبر خـدا، موسـي و قـوم                     

كـرد و    ميدر دروس گذشته، ديديم كه فرعون، پادشاه مصر بر قوم اسرائيل ستم  . گويد اسرائيل در مصر سخن مي    
خـدا قـصد داشـت، از      . اي داشـت   بااينحال، خدا براي مقابله با اعمـال فرعـون نقـشه          . آنها را برده خود كرده بود     

  . اسرائيل از دست فرعون استفاده كند موسي، مردي از تبار اسرائيل، براي رهايي بني
شت، تالش كرد با    هنگامي كه موسي چهل سال سن دا      . ديديم كه موسي تمام حكمت مصر را فرا گرفت        

اما تالش موسي تنها مشكل ايجاد كرد، و او را مجبور كرد از فرعون بگريزد               . روشهاي انساني قوم خود را برهاند     
آموخت كه او تنها يك انسان است و قدرتي براي رهـايي اسـرائيل نـدارد                 موسي بايد مي  . و در بيابان مخفي شود    

ن رو موسي به مدت چهل سال در صحرا زندگي كرد و از گله پدر زن                از اي . جز آن قدرتي كه خدا به او داده بود        
  . خود شباني كرد

هـاي مـشتعل بـر       روزي، هنگامي كه موسي هشتاد سال سن داشت، خدا بر كوهي به نـام سـينا در بوتـه                  
. زده شـد  هنگامي كه موسي آن را ديد شـگفت . سوخت هاي آتش بود اما نمي بوته در ميان شعله. موسي ظاهر شد 

مـن هـستم خـداي پـدرت،     «گفـت،   شد تا علت را جويا شود، صداي خدا را شنيد كه مي         و درحاليكه نزديك مي   
لرزيد اما به خود جرأت نـداد كـه          موسي از ترس به خود مي     » .خداي ابراهيم، و خداي اسحاق، و خداي يعقوب       

اي  ، زيرا مكـاني كـه در آن ايـستاده         ، نعلين خود را از پايهايت بيرون كن       «: سپس خدا به او گفت    . به آن نگاه كند   
اسرائيل نزد من رسيده است، و ظلمي را نيز كـه مـصريان بـر ايـشان                  و االن اينك استغاثه بني    . زمين مقدس است  

   » .اسرائيل را از مصر بيرون آوري پس اكنون بيا تا تو را نزد فرعون برستم، و قوم من، بني. ام كنند، ديده مي
دهـد و او را       تورات ادامه دهيم و ببينيم كه چگونه خدا به گفتگوي خود با موسي پايان مي               حال، بياييد به مطالعه   

در باب سه ديديم كه به موسي وعده داد كه با او خواهد بود، و در مقابل فرعون و                   . فرستد به نزد پادشاه مصر مي    
  . ترسيد ينيم كه موسي از رفتن ميب ميدر باب چهار بااينحال . اسرائيل به او حكمت و اقتدار خواهد بخشيد بني

  : فرمايد مقدس در باب چهار كتاب خروج چنين مي كتاب
همانا مرا تصديق نخواهند كرد، و سخن مرا نخواهنـد شـنيد، بلكـه خواهنـد                «: و موسي در جواب گفت      

: گفـت » .عـصا « گفت» آن چيست در دست تو؟    «: پس خداوند به وي گفت    » .گفت يهوه بر تو ظاهر نشده است      
پـس  . و چون موسي آن را به زمين انداخت، ماري گرديـد و موسـي از نـزدش گريخـت                  » .آن را بر زمين بينداز    «

:



پس دست خود را دراز كـرده، آن را بگرفـت،           » .دست خود را دراز كن و دمش را بگير        «: خداوند به موسي گفت   
، خـداي ابـراهيم، خـداي اسـحاق،         تا آنكه باور كنند كه خداي يهوه خداي پدران ايشان         «. كه در دستش عصا شد    

  » .خداي يعقوب، به تو ظاهر شد
اي خداوند من مردي فصيح نيستم، نه در سابق و نه از وقتي كه بـه بنـده                  «: پس موسي به خداوند گفت      

كيست كه زبان به انسان داد، و گنگ و كر و بينـا             «: خداوند گفت » .الكالم و كند زبان    خود سخن گفتي، بلكه بطي    
 را آفريد؟ آيا نه من كه يهوه هستم؟ پس االن برو و من با زبانت خواهم بود، و هر چه بايد بگـويي تـو را                           و نابينا 

آنگاه خشم خداوند بـر     » .فرستي استدعا دارم اي خداوند كه بفرستي به دست هر كه مي          «: گفت» .خواهم آموخت 
الكـالم اسـت؟ و اينـك او نيـز بـه         صيحدانم كه او فـ     آيا برادرت هارون الوي را نمي     «: موسي مشتعل شد و گفت    

و بدو سخن خواهي گفت و كالم را        . آيد، و چون تو را بيند، در دل خود شاد خواهد گرديد            استقبال تو بيرون مي   
 بايـد بكنيـد شـما را خـواهم          به زبان وي القا خواهي كرد، و من با زبان تو و بـا زبـان او خـواهم بـود، و آنچـه                       

  » .ه دست خود بگير كه به آن آيات را ظاهر سازيو اين عصا را ب..... آموخت
بروم و نزد برادران خود كـه در        «: پس موسي روانه شده، نزد پدر زن خود يترون برگشت و به وي گفت               

و خداونـد در مـديان بـه        » .به سـالمت بـرو    «: يترون به موسي گفت   » .اند ه مصرند برگردم، و ببينم كه تا كنون زند       
روانه شده به مصر برگرد، زيرا آناني كـه در          «: و خداوند در مديان به موسي گفت      » . برو به سالمتي «: موسي گفت 

پس موسي زن خويش و پسران خود را برداشته، ايشان را بر االغ سـوار كـرده، بـه             » .اند قصد جان تو بودند، مرده    
چون « وسي گفتو خداوند به م   . زمين مصر مراجعت نمود، و موسي عصاي خدا را به دست راست خود گرفت             

ام به حضور فرعـون ظـاهر        روانه شده به مصر مراجعت كردي، آگاه باش كه همه عالماتي را كه به دستت سپرده               
: گويـد   و بـه فرعـون بگـو خداونـد چنـين مـي             .سازي، و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نكند             

   ».م را رها كن تا مرا عبادت نمايدگويم پسر زاده من است، و به تو مي اسرائيل پسر من و نخست«

:

اهللا  پـس روانـه شـد و او را در جبـل           » .به سوي صحرا به استقبال موسي برو      «: و خداوند به هارون گفت      
و موسي از جميع كلمات خداوند كه او را فرستاده بود، و از همه آياتي كه به وي امر                   . مالقات كرده، او را بوسيد    

و هـارون همـه     . اسرائيل را جمع كردند    پس موسي و هارون رفته، كل مشايخ بني       . دفرموده بود، هارون را خبر دا     
و قـوم ايمـان     . سخناني را كه خداوند به موسي امر فرموده بود، باز گفت، و آيات را به نظر قـوم ظـاهر سـاخت                     

ختـه اسـت، بـه      اسرائيل تفقد نموده است، و به مصيبت ايشان نظـر اندا           و چون شنيدند كه خداوند از بني      . آوردند
  .روي در افتاده سجده كردند

: گويـد  يهوه خداي اسـرائيل چنـين مـي       «: و بعد از آن موسي و هارون آمده، به فرعون گفتند          ) باب دوم (
يهـوه كيـست كـه قـول او را بـشنوم و             «: فرعـون گفـت   » .قوم مرا رها كن تا براي من در صحرا عيد نگاه دارند           «

  )2-1:5 و 27-1:4(» .شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد اسرائيل را رهايي دهم؟ يهوه را نمي



آيـا فرعـون بـه كـالم خـدا          . بينيم كه چگونه خدا توسط دهان موسي و هارون با فرعون سخن گفت             مي  
يهوه كيست كه قول او     «: آيا پاسخ او را به موسي و هارون شنيديد؟ او گفت          ! ايمان داشت؟ خير، او ايمان نداشت     

  ».شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد و اسرائيل را رهايي دهم؟ يهوه را نميرا بشنوم 
فرعـون م تمـام مـردم مـصر بـراي خـود مـذهبي داشـتند، امـا خـدا را                      . شناخت فرعون خداوند را نمي     

كردند و به هـيچ وجـه بـه خـداي زنـده و حـق ـ خـداي          آنها تنها به مذهب اجداد خود توجه مي. شناختند نمي
هـا، و رهبـران مـذهبي        لسمتوكل فرعون و مصريان بر رسوم، بتها، ط       . كردند اهيم، اسحاق و يعقوب توجه نمي     ابر

  . خود بود، اما به خداوند و كالم ابدي او اطمينان نداشتند
  : خوانيم از اين رو در باب شش چنين مي  
به دست قـوي ايـشان را رهـا    كنم، زيرا كه     االن خواهي ديد آنچه به فرعون مي      «: خداوند به موسي گفت     

و خـدا بـه موسـي خطـاب كـرده، وي را      » .خواهد كرد، و به دست زور آور ايشان را از زمين خود خواهد رانـد              
و به ابراهيم و اسحاق و يعقوب به نام خداي قادر مطلق ظاهر شدم، ليكن بـه نـام خـود،                     . من يهوه هستم  « گفت

با ايشان استوار كردم، كه زمين كنعان را بديشان دهم، يعني زمـين             و عهد خود را     . يهوه نزد ايشان معروف نگشتم    
اسـرائيل را كـه مـصريان ايـشان را مملـوك خـود               و من نيز چون ناله بني     . غربت ايشان را كه در آن غربت بودند       

هـاي   شقتاسرائيل را بگو، من يهوه هستم، و شما را زير م           بنابراين بني . اند، شنيدم، عهد خود را بياد آوردم       ساخته
هـاي   مصريان بيرون خواهم آورد، و شما را از بندگي ايشان رهايي دهم، و شما را بـه بـازوي بلنـد و بـه داوري                        

و شما را خواهم گرفت تا براي من قوم شويد، و شما را خدا خواهم بود، و خواهيـد دانـست                     . عظيم نجات دهم  
و شما را خواهم رسانيد بـه زمينـي         . بيرون آوردم كه من يهوه هستم، خداي شما، كه شما را از مشقتهاي مصريان             

. پس آن را به ارثيـت شـما خـواهم داد          . كه درباره آن قسم خوردم كه آن را به ابراهيم و اسحاق و يعقوب بخشم              
  )8-1:6خروج  (».من يهوه هستم

:

و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت، و دست خود را بر مصر خواهم انداخت، تا جنـود خـود، يعنـي                        
و مصريان خواهند دانست كه مـن يهـوه         . اسرائيل را از زمين مصر به داوريهاي عظيم بيرون آورم          وم خويش بني  ق

و موسـي و هـارون      » .اسرائيل را از ميـان ايـشان بيـرون آوردم          هستم، چون دست خود را بر مصر دراز كرده، بني         
و موسي هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و         . چنانكه خدا بديشان امر فرموده بود كردند، و هم چنين عمل نمودند           

  )7-4:7خروج . (له، وقتي كه به فرعون سخن گفتندسه سا
خدا بر حـسب  . هاي عظيم بر فرعون و مردم مصر داوري كند  قصد داشت با داوري   خدا  بينيم كه     مي سپ  

همچنـين،  . هـد اسرائيل عارض شـده بـود، بد       عدالت خود، خواست تا جزاي صدها سال رنج و زحمتي كه بر بي            
. ساخت قدرت و جالل خود را آشـكار نمايـد          خواست توسط معجزاتي كه از دستان موسي ظاهر مي         خداوند مي 

داد كه خداوند خدايي كه با ابراهيم، اسحاق، و موسي سخن گفته             پس او به مردم مصر و مردم تمام دنيا نشان مي          
  . است، خداي زند و حق است



خواهد كه همه توبه     خواهد كسي هالك شود، اما مي      اي رحيم است و نمي    همانگونه كه ديديم، خدا، خد      
 بـر   خواست معجزاتي ظاهر سازد كه مهر تأييدي باشد        به همين دليل او مي    . كنند و حقيقت را بپذيرند و بشناسند      

خواست هر كسي عاري از هر شك و ترديـد بدانـد كـه خـدايي كـه                   خداوند مي . گفت آنچه او توسط موسي مي    
  ! گفت خداي واحد حقيقي است  موسي سخن ميتوسط

الزم است به خاطر بسپاريم كه در مصر صدها نوع بت وجود داشت كه مـصريان آنهـا را خـداي خـود                         
خواسـت آنهـا     خـدا مـي   . خواست كه آنها بدانند تنها يك خداي حقيقي وجود دارد          بااينحال، خدا مي  . دانستند مي

يي است كه عهد خود را با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب استوار كرد ـ و به  بدانند كه خداي واحد حقيقي همان خدا
  . دهنده به اين دنيا مقدس و نجات تا آن امت مجرايي باشند براي ورود انبيا، كتبآنها وعده داد از آنها امتي بسازد 

ت تـا   به همين خاطر است هنگامي كه خـدا خواسـ         . بااينحال، براي فرعون شناخت خدا اهميتي نداشت        
يهوه كيست كـه قـول او را   «: توسط انبياي خود، موسي و هارون، با فرعون سخن بگويد، فرعون در جواب گفت     

  )2:5خروج (» .شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد بشنوم و اسرائيل را رهايي دهم؟ يهوه را نمي
او خـدايي را كـه عهـد        !  گفت شناسد در واقع حقيقت را     را نمي ) خداوند(هنگامي كه فرعون گفت يهوه        

فرعون مذهب خـود را داشـت، امـا بـا خـدا ارتبـاطي               . شناخت جاوداني با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب بست نمي       
اما او پيغامي را كه خدا توسط       . گرفت نزدي بود   دل فرعون به حقيقتي كه از خداي حقيقي سرچشمه مي         ! نداشت

  .شتموسي و هارون به او اعالم كرد، ناديده انگا
زنند، اما به كـالم او اهميتـي         آنها درباره خدا حرف مي    . اكثر مردم اين روزگار نيز پيرو راه فرعون هستند          

آنهـا  . شناسـند  دانند، اما خود خدا را نمي      آنها چيزي درباره خدا مي    . شناسند از اين رو، آنها خدا را نمي      . دهند نمي
اي كه خود را به موسي ظـاهر كـرد،  ارتبـاط      اما با خداي زندهمذهبي دارند كه از اجدادشان به آنها رسيده است،   

  .درستي ندارند
آيا تـا كنـون     دانيد او توسط انبياي خود چه گفته است؟          شناسيد؟ آيا واقعاً مي    شما چطور؟ آيا يهوه را مي       

 را بـا تمـام وجـود        شناسـيد؟ آيـا او     ايد؟ آيا واقعاً خداوند خـدا را مـي         هاي انبيا را خوانده    با صداقت كامل نوشته   
  خواهيد از اواطاعت كنيد؟ يا اينكه همچون فرعون پيرو دين اجدادي خود هستيد؟ دوست داريد؟ آيا مي

بـه ايـن    ! دوستان عزيز، مبادا ما هم همچون فرعون به كالم جاوداني خدا گوش ندهيم و آن را نپـذيريم                   
ايمـان باشـد كـه از        دا در يكي از شما دل شرير و بي        اي برادران، باحذر باشيد مبا    «: هشدار كالم خدا توجه نماييد    

شـنويد دل خـود را همچـون فرعـون سـخت             اگر امروز صداي او را مـي      ) 12:3عبرانيان  (» !خدا حق مرتد شويد   
  ».يهوه كيست كه قول او را بشنوم« نسازيد و نگوييد، 

 ايـن داسـتان جـذاب را        بـه يـاري خـدا در درس بعـدي         . از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم         
كند تا بلكه آنهـا خـدا        بر سر فرعون و مصريان باليايي نازل مي       چگونه خدا   گيري خواهيم كرد و خواهيم ديد        پي

  !....را بشناسند
  . خدا به شما بركت دهد



  : به اين هشدار از كالم خدا توجه فرماييد
  
  »!امروز اگر آواز او را بشنويد، دل خود را سخت مسازيد«
  
  
  
  
 


