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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 عدالتاز اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشحاليم . كنيم آغاز مي
خداوند قصد داشـت قـوم اسـرائيل را از          . در درس گذشته خود، ديديم كه فرعون سعي كرد با خدا مقاومت كند            

مـرغ   امـا تخـم  . اسارت در مصر رهايي بخشد، اما پادشاه مصر مصمم بود كه آنها را همچنان برده خود نگـاه دارد       
بينيم كه چگونه خدا توسط موسي و هارون نه بالي هولناك بر سرزمين مـصر   از اين رو مي! نبايد با سنگ بجنگد   

  . خود را تسليم كالم خدا كند و اسرئيليان را رها كنداما با اينحال تمام اين باليا باعث نشد فرعون . نازل كرد
خدا چگونه آخرين بال، يعني دهمـين بـال را بـر            امروز ادامه داستان را خواهيم خواند و خواهيم ديد كه             

در دس گذشته خود، خوانديم كه فرعون پـس از          . كند، تا باالخره فرعون قوم اسرائيل را رها كند         فرعون نازل مي  
و با حذر باش كه روي مرا ديگر، نبينـي، زيـرا در روزي              ! از حضور من برو   «: بالي نهم به موسي و هارون گفت      

 حال بياييد باب يازده را با هم بخوانيم و ببينيم كه چگونه خـدا خـود                 )28:10خروج  (» .ي مرد كه مرا ببيني خواه   
  .از دهان موسي به فرعون پاسخ داد

و هـر   . قريب به نصف شب در ميان مصر بيـرون خـواهم آمـد            : گويد خداوند چنين مي  «: و موسي گفت    
زاده كنيـزي     كه بر تختش نشسته است، تا نخست       زاده فرعون  اي را كه در زمين مصر باشد، از نخست         نخست زاده 

 در تمامي زمين مـصر خواهـد        و نعره عظيمي  . زادگاه بهايم خواهند مرد    كه در پشت دستاس باشد، و همه نخست       
اسرائيل سگس زبان خود را تيز نكنـد، نـه بـر             اما بر جميع بني   . بود كه مثل آن نشده و مانند آن ديگر نخواهد شد          

و اين همه بندگان تـو      . يم، تا بدانيد كه خداوند در ميان مصريان و اسرائيليان فرقي گذارده است            انسان و نه بر بها    
و بعـد از    ! تو و تمامي قوم كه تابع تو باشند، بيرون رويد         : به نزد من فرود آمده، و مرا تعظيم كرده، خواهند گفت          

  » .آن بيرون خواهم رفت
  ) 8-4:11(. پس از حضور فرعون در شدت غضب بيرون آمد  

  
تـر   بينيم كه خدا قصد نمود باليي بر مصر نازل كند كه از تمام بالياي قبلي بـدتر و وخـيم                    از اين رو، مي     

امـا بـر سـر      ! بـالي وحـشتناكي   چـه   . زادگـان در مـصر را اعـالم كـرد          الوقوع تمام نخـست    خدا مرگ قريب  . بود
مردنـد؟ مـسلماً آنهـا سـزاوار         زادگان مصري مـي    تآمد؟ آيا آنها نيز همراه با نخس       زادگان اسرائيلي چه مي    نخست

اما خـدا رحـيم و   . گريختن از اين داوري نبودند، زيرا آنها نيز گناهكار بودند، همانگونه كه تمام مردم مصر بودند    
  .اي كشيد تا قوم اسرائيل از اين بال در امان بمانند وفادار است، و نقشه



اي  وانيم و ببينيم خدا براي نجات نخسزادگان اسرائيلي چه نقـشه بياييد ادامه داستان را در باب دوازده بخ      
  : فرمايد مقدس مي كتاب. داشت

تمامي جماعت اسرائيل را خطاب     ...«: و خداوند موسي و هارون را در زمين مصر مخاطب ساخته، گفت           
يعني براي هـر خانـه      اي به حسب خانه پدران خود بگيرند،         كرده گوييد كه در دهم اين ماه هر يكي از ايشان بره           

و آن را تا چهاردهم اين ماه       . عيب، نرينة يكساله باشد، از گوسفندان يا از بزها آن را بگيرند            بره شما بي  .....يك بره 
و آن را بر هر دو اسرائيل آن را در عصر ذبح كنند، و از آن خون بگيرند،              نگاه داريد، و تمامي انجمن جماعت بني      

به آتش بريان كرده، بـا    . و گوشتش را در آن شب بخورند      . خورند، بپاشند  آن ، آن را مي    قايمه، سر در خانه كه در       
و از آن هيچ خام نخوريد، و نه پخته با آب، بلكه به آتش بريـان شـده،                  . هاي تلخ آن را بخورند     نان فطير و سبزي   

تش از خانـه بيـرون مبـر، و    در يك خانه خورده شود، و چيزي از گوش)46(.... هايش و اندرونش را    اش، پاچه  كله
  » .استخواني از آن مشكنيد

كمر شما بسته، و نعلين بر پاهاي شما، و عصا در دسـت شـما، و آن را              : و آن را بديندطور بخوريد    ) 11(
و در آن شب از زمين مـصر عبـور خـواهم كـرد، و همـه                 ») 12. (به تعجيل بخوريد، چونكه فصح خداوند است      

مـن يهـوه    . ز انسانو بهايم خواهم زد، و بر تمامي خدايان مصر داوري خواهم كـرد             زادگان زمين مصر را ا     نخست
و چون خون را ببينم، از      . باشيد هايي كه در آنها مي     و آن خون براي شما عالمتي خواهد بود، بر خانه         ) 13. (هستم

  » . آمدزنم، ان بال بري هالك شما بر شما نخواهد شما خواهم گذشت و هنگامي كه زمين مصر را مي
پس از اينكه سخن خدا با موسي و هارون به اتمام رسيد، آنها تمام مشايخ اسرائيل را جمع كردند، و هر                     

 شـنيدند خـدا    هنگامي كه مشايخ اسـرائيل    . و كردند آنچه را كه خدا درباره قرباني بره به آنها گفته بود به آنها بازگ             
پـس از آن، مـشايخ و       . اك افتادند و خداوند را شكر كردند      اي دارد، به خ    براي نجات آنها از بالي مرگ چه نقشه       

  .  گفته بود انجام دادند به موسياسرائيل دقيقاً آنچه را كه خدا تمام بني
  : گويد مقدس مي كتاب  
زاده فرعـون كـه بـر        زادگان زمين مصر را، از نخست      و واقع شد كه در نصف شب خداوند، همه نخست           

و در آن شـب     . هـاي بهـايم را زد      زاده  اسيري كه در زندان بـود، و همـه نخـست           زاده تخت نشسته بود، تا نخست    
ن آاي نبود كـه در   فرعون و همه بندگانش و جميع مصريان برخاستند و نعره عظيمي در مصر بر پا شد، زيرا خانه    

  )30-29:12(. ميتي نباشد
 را آنگونه كه گفته بـود داوري        آيا شنيديد كه در آن شب هولناك چه اتفاقي رخ داد؟ آيا خدا زمين مصر                

زادگان  در نيمه شب، فرشته مرگ از زمين مصر گذشت، و تمام نخست           . نكرد؟ بله، درست همانگونه كه گفته بود      
در آن شـب نالـه و شـيون عظيمـي در            . هايي كه در زندان بودند     زاده زاده پادشاه گرفته تا نخست     را زد، از نخست   

    ! اي نداشته باشد صري نبود كه مردهانداز شد، زيرا خانة م مصر طنين
زادگان آنها را از بالي مرگ رهانيد؟ شما چه فكر           اما در خانه اسرائيليان چه اتفاقي افتاد؟ آيا خدا نخست           

 قـوم اسـرائيل بـه سـر در          ».و چون خون را ببينم، از شما خواهم گذشت        «كنيد؟ خدا به آنها وعده داده بود،         مي



هاي آنهـا   زاده بنابراين از نخست.  بودند، همانگونه كه خدا به آنها فرمان داده بود بكنند خانه خود خون بره پاشيده    
در راه رهايي خدا، يعني راه خـون بـره شـركت      زادگان مردند، زيرا     اما در خانه مصريان، تمام تخست     . كسي نمرد 

  . نكردند
  : گويد مقدس مي پس كتاب
و از ميان قوم من بيرون شويد، هم شـما و           ! برخيزيد«: ده، گفت موسي و هارون را در شب طلبي      .. فرعون  

و مصريان نيـز بـر      » .و مرا نيز بركت دهيد    ...... و رفته، خداوند را عبادت نماييد، چنانكه گفتيد       ! اسرائيل جميع بني 
  ) 32-30. (ايم قوم الحاح نمودند تا ايشان را بزودي از زمين روانه كنند، زيرا گفتند ما هم مرده

ديديم كه فرعـون در ابتـدا   . سرانجام، فرعون هيچ راهي نداشت جزا اينكه به اسرائيليان اجازه دهد بروند   
شناسـم و    ا بشنوم و اسـرائيل را رهـايي دهـم؟ يهـوه را نمـي              يهوه كيست كه قول او ر     «: به موسي و هارون گفت    

جبور شدند تصديق كنند كه خداي ابراهيم،       اما در پايان فرعون و تمام مصريان م       » .اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد     
مـرغ نبايـد بـا صـخره         تخـم » .تر از هر بـت، طلـسم و جـادو          اسحاق، و اسرائيل خدا قادر مطلق است، پر قدرت        

  !تواند با خدا بجنگد و پيروز شود كس نمي  هيچ»!بجنگد
  : گويد دس ميمق كتاب. در آن شب، اسرائيليان از مصر همراه با ثروت مصريان از مصر خارج شدند

اسرائيل به قـول موسـي عمـل كـرده، از مـصريان آالت نقـره و آالت طـال و رختهـا                        و بني ) 12خروج  (  
پـس مـصريان را     . و خداوند قوم را در نظر مصريان مكرم ساخت، كه هر آنچه خواستند بديشان دادند              . خواستند

   )40 و 36-35. (د و سي سال بوداسرائيل كه در مصر كرده بودند، چهارص و توقف بني.... غارت كردند
 

  هايي كه خدا صدها سال پيش به ابراهيم داده بود انجام شد، هنگامي كه گفت،  تمام اين وقايع در تحقق وعده
يقين بدان كه ذريت تو در زميني كه از آن ايشان نباشد، غريب خواهند بـود، و آنهـا را بنـدگي خواهـد                «  

و بر آن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهنـد بـود، مـن              . ظلوم خواهند داشت  كرد، و آنها چهارصد سال ايشان را م       
  ) 14، 13:15پيدايش (» .و بعد از آن با اموال بسيار بيرون خواهند آمد. داوري خواهم كرد

داستاني كه امروز خوانديم، و به فصح معـروف اسـت، همچـون اقيانوسـي عـريض و ژرف سرشـار از                        
مـسلماً فرصـتي بـراي توضـيح تمـام          . توان درباره داستان فصح نوشت     ران مقاله مي  هزا. هاي مخفي است   گنجينه

. ست كه بايد آن را بيان كنـيم       اما يك حقيقت مهم در اين داستان ه       . حقايقي كه در اين داستان نهفته است نداريم       
  ».و چون خون را ببينم، از شما خواهم گذشت«: و آن وعده خدا به اسرائيل است

زادگان مصري نمردند؟ آنها نمردند زيرا، خدا توسـط خـون            دگان اسرائيل همراه با نخست    زا چرا نخست   
زاده آن   به خون بره آغشته باشد، نخـست      اي كه    خدا اعالم نمود سر در هر خانه      . بره راهي براي نجات آنها گشود     
  !  باشد، نخواهد مرداي در خانه كه به خون آغشته شده زاده اما هر نخست. خانه از مرگ رهايي خواها يافت

پـدر  » گناه ما بايد بميرد؟    پدر، چرا بره بي   «زادگان اسرائيل از پدر خود بپرسد،        اگر جواني از ميان نخست      
زادگان اين سرزمين را بـه مـرگ محكـوم كـرده             داني، خدا تمام نخست    پسرم، همانطور كه مي   «پاسخ خواهد داد،    



بااينحال، خدا به سبب رحمت خود به ما گفته اسـت اگـر             . هستيمبه خاطر گناهانمان همه ما سزاوار مرگ        . است
ايـن بـره نبايـد    . عيب قرباني كنيم و خون آن را بر سر در خانه خود بپاشيم، آن بال از ما خواهد گذشت           اي بي  بره

ن تـو   ايـن بـره جـايگزي     . تواند گناهان ما را ناديده انگارد      خدا عادل است و نمي    . بميرد، زيرا مزد گناه موت است     
. اي قرباني كرد   همانطور كه جد ما ابراهيم به جاي پسر خود بره         كنيم،   ما اين بره را به جاي تو قرباني مي        . شود مي

اگر خون بره بـر سـر در خانـه مـا            . كالم او براي ما روشن است     ! شمرد خداي ما عادل است و گناه را سبك نمي        
  »!باشد او از خانه ما خواهد گذشت

زادگـان مـصر و      چه كه بايد امروز بدانيم اين است، تمام فرزندان آدم همچـون نخـست             دوستان عزيز، آن    
ايـن  . كنـد  شريعت مقدس خدا همه ما را محكوم به مرگ و رويارويي با داوري عادالنه خدا مـي                . اسرائيل هستند 

و از جالل خـدا     اند   زيرا كه هيچ تفاوتي نيست، زيرا همه گناه كرده        «: گويد مقدس مي  همان چيزي است كه كتاب    
ايشان به قصاص هالكـت جـاوداني خواهنـد         «مزد گناه محكوميت ابدي است،      ) 23،  22:3روم  (» .باشند قاصر مي 

 ) 9:1تسالونيكي 2(» .رسيد از حضور خداوند و جالل قوت او

تواند گناهكاران را از عقوبـت گنـاه آزاد كنـد و از              پس براي نجات يافتن چه بايد كرد؟ چگونه خدا مي         
هايي كه اسرائيليان براي رهايي از بـالي         ه بر: انچه بايد بدانيم اين است    يي ديگر عدالت خود را ناديده نگيرد؟        سو

آمد و خون خود را براي كفـاره گناهـان           اي كه بايد به اين دنيا مي       دهنده مرگ قرباني كردند نمادي است از نجات      
مسيح نيز براي گناهان يك بار زحمت كشيد، يعني         «: يدگو دهنده مي  مقدس درباره نجات   كتاب. ريخت بنيدآدم مي 

قرنتيان 1؛  18:3پطرس  1(» )فصح ما مسيح در راه ما ذبح شده است        ..(عادلي براي ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد؛        
زادگان خود را نجات دهند، يـك نمـاد    اي كه اسرائيليان بر سر درهاي خانه خود پاشيدند تا نخست     پس بره ). 7:5
ريخت، تا هر كـه بـدو        دهنده دنيا كه بر خون خود را بر صليب مي          اين عمل تصويري بود از نجات     . سمبل بود يا  

  . ايمان آورد از مجازات ابدي خدا در امان بماند
دهنـده   دانيد؟ نجات  اند چيزي مي   دهنده نوشته  شما چطور؟ آيا درباره انچه انبياي خدا درباره خون نجات           

آيـا بـه    . خدا بدون اينكه عدالت و قدوسيت خود را ناديده انگارد گناهان شما را ببخـشد              خون خود را ريخت تا      
مكاني را در حضور خدا بري شما       شما را از مجازات جهنم رهايي بخشد و         تا  آنچه درباره خوني كه قدرت دارد       

  شود؟  تضمين كند ايمان داريد؟ يا داوري همانگونه كه بر مصريان نازل شد بر شما هم نازل مي
به يـاري خـدا در      . از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگزاريم       . دوستان من، وقت ما رو به پايان است         

اسرائيل ادامه خواهيم داد و خواهيم ديد كه چگونه خـدا آنهـا را از ميـان دريـا عبـور                      برنامه بعدي به داستان بني    
  ... دهد مي

  :اسرائيل گفته بود تفكر كنيدبر روي اين آيه، كه روزي خدا آن را به قوم 
  ) 13:12خروج (» .و چون خون را ببينم، از شما خواهم گذشت« 

   . خدا به شما بركت دهد
  


