
  درس سي و ششم
  !كوه آتشين سينا

  20، 19خروج 
  

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 عدالتوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خ. كنيم آغاز مي
 حفظ كرد، از آسمان براي آنها غـذا         در بيابان را  ديديم كه چگونه خدا طوايف اسرائيل       در درس گذشته،      

را بـر  خـشم خـدا   ايمـاني گـاه و بيگـاه     اسـرائيل از روي بـي   همچنين ديديم بني  . ميرند از گرسنگي ن   نازل كرد تا  
  . افروختند مي

شريعت مقـدس را بـه آنهـا    خواهيم ببينيم كه چگونه خدا در بيابان بر قوم اسرائيل ظاهر شد و           امروز مي   
و در  «: شود باب چنين آغاز مي   اين  . امروز باب نوزده، از كتاب خروج از تورات را بررسي خواهيم كرد           .اعطا كرد 

موسـي و  ) 1:19خروج (» . مصر، در همان روز به صحراي سينا آمدند  اسرائيل از زمين   ماه سوم از بيرون آمدن بني     
آيا به ياد داريد كجا خدا موسي را خوانـد  . قوم اسرائيل به كجاي بيابان رسيده بودند؟ آنها به كوه سينا آمده بودند       

ديم كـه خـدا بـر    آيا آن داستان را به ياد داريد؟ خوان. و در بوته مشتعل با او سخن گفت؟ بله، در همين كوه سينا      
  : كوه سينا بر موسي ظاهر شد به او گفت

از دست مصريان خالصـي     و نزول كردم تا ايشان را       ..... هر آينه مصيبت قوم خود را كه در مصرند ديدم           
البتـه بـا تـو      ... اسرائيل را از مـصر بيـرون آوري        پس اكنون، بيا تا تو را نزد فرعون بفرستم، و قوم من، بني            ... دهم

ام اين باشد كه چون قوم را از مصر بيرون آوردي، خدا را بر اين كـوه       و عالمتي كه من تو را فرستاده      . ودخواهم ب 
  ) 12، 10، 8، 7:3خروج (» .عبادت خواهي كرد

 در قرائتي كـه امـروز از تـورات خـواهيم     ! آيا واقعاً عمل كرد  وعده داده بود عمل كرد؟      آيا خدا به آنچه       
اسرائيل را در پاي كوه سينا خواهيم ديد، همانگونـه كـه             موسي و جماعت بني   دارد؟  داشت، موسي چه جايگاهي     

 چـون قـوم را از مـصر         «خدا چهل سال قبل به موسي وعده داده بود، هنگامي كه در بوته مـشتعل بـه او گفـت،                     
  » !بيرون آوردي، خدا را بر اين كوه عبادت خواهي كرد

 ببينيم چگونه خدا بر كوه سينا بر موسي ظاهر شد و با تمام قـوم                حال بياييد به مطالعه خود ادامه دهيم و         
  : فرمايد مقدس مي كتاب. سخن گفت

بـه خانـدان يعقـوب چنـين     «: و موسي نزد خدا باال رفت، و خداوند از ميان كوه او را ندا در داد و گفت       
د، و چگونه شما را بر بالهـاي عقـاب          اي شما آنچه را كه من به مصريان كردم، ديده        . اسرائيل را خبر بده    بگو، و بني  

الحقيقه بشنويد، و عهد مرا نگاه داريد، همانا خزانه خاص من            و اكنون اگر آواز مرا في     . ام برداشته، نزد خود آورده   
و شما براي من مملكت كهنه و امـت مقـدس           . زيرا كه تمامي جهان، از آن من است       . از جميع قومها خواهيد بود    



پس موسي آمـده، مـشايخ قـوم را خوانـد، و            » .بايد گفت  اسرائيل مي   آن سخناني كه به بني     اين است . خواهيد بود 
: و تمامي قوم به يك زبـان در جـواب گفتنـد           . همه اين سخنان را كه خداوند او را فرموده بود، بر ايشان القا كرد             

  . عرض كردو موسي سخنان قوم را باز به خداوند» .آنچه خداوند امر فرموده است، خواهيم كرد«
آيـا  » !آنچه خداوند امر فرموده است، خـواهيم كـرد        «: اسرائيل به خدا را شنيديد؟ آنها گفتند       آيا پاسخ بني    

دانـست كـه     توانستند تمام احكام خـدا را بجـا آورنـد؟ خـدا بـه خـوبي مـي                  آنچه گفتند درست بود؟ آيا آنها مي      
خواست اين بود كه آنها بدانند       آنچه خدا واقعاً مي   . دهندكند انجام    هر چه كه او حكم مي     اسرائيل قادر نبودند     بني

دهنده ايمان  ببرند، و به خبر خوش ظهور نجات       آلود خود پي   و به وضعيت گناه   قادر نيستند خدا را خشنود سازند،       
ان خواست تنها توسـط ايمـ      خدا مي . آمد تا گناهكاران را نجات دهد      اي كه بايد به اين دنيا مي       دهنده آورند، نجات 

. ايمان به خدا و نقشه نجـات او بـراي بـشر   راه نجات خدا تنها با ايمان ميسر بوده است ـ  . اسرائيل را ببخشد بني
شـود، زيـرا كـه       واضح است كه هيچكس در حضور خدا از شريعت عـادل شـمرده نمـي              «: گويد مقدس مي  كتاب

  )11:3غالطيان (»» .عادل به ايمان زيست خواهد نمود«
 بدين لحظه، قوم اسرائيل اميدوار بود كه قادر است توسط اعمال صالح خود نزد خدا عادل                 حال، تا  با اين 

! رنجانيـده بودنـد   آنها فراموش كرده بودند كه بارها و بارهـا خـدا را             ! چقدر نادان بودند  . محسوب گردد ) پارسا(
ك موضوع جدي نبود، امـا در       در نظر آنها گناه ي    !  خدا بزرگ است   نظردانستند كه چقدر گناهانشان در       هنوز نمي 

تواند كـاري    او نمي خدا قدوس و كامل است،      ! نظر خدا كه بايد آنها را داوري كند، گناه موضوعي بس وخيم بود            
به همين خـاطر اسـت   . اسرائيل تا بدين لحظه به اين موضوع پي نبرده بودند      اما بني ! را كه كامل نيست انجام دهد     

اي داشت كه توسط آن نقشه به آنها ثابـت           اما خدا نقشه  » !وده است، خواهيم كرد   آنچه خداوند امر فرم   «: كه گفتند 
مقدس ادامه دهيم و     حال بياييد به قرائت كتاب    ! انجام دهند » آنچه خداوند امر فرموده است    «توانند   كرد كه نمي   مي

فرمـان را بـه     چگونه خدا بر كوه سـينا فـرود آمـد و جـالل  و قدوسـيت خـود را ظـاهر سـاخت و ده                           ببنيم كه   
  .اسرائيل اعطا كرد بني

  :فرمايد مقدس مي كتاب
در روز سوم خداوند در نظر تمامي قوم بر كـوه           ) و به آنها بگو   ... (نزد قوم برو    «: خداوند به موسي گفت   

نه باحذر باشيد از اينكه به فراز كوه برآييد، يا دام         : و حدود براي قوم از هر طرف قرار ده، و بگو          ... سينا نازل شود  
دست بر آن گذارده نشود بلكه يـا سنگـسار          . آن را لمس نماييد، زيرا هر كه كوه را لمس كند، هر آينه كشته شود              

و واقع شد در روز سـوم بـه وقـت طلـوع             ... ».م باشد خواه انسان، زنده نماند     شود يا به تير كشته شود، خواه بهاي       
آواز كرناي بسيار سخت، بطوري كه تمـامي قـوم كـه در    صبح، كه رعدها و برقها و ابر غليط بر كوه پديد آمد، و           

و . و موسي قوم را براي مالقات خدا از لشكرگاه بيرون آورد، و در پايان كوه ايـستادند                . لشكرگاه بودند بلرزيدند  
شـد، و   اي بـاال مـي   تمامي كوه سينا را دود گرفت، زيرا خداوند در اتش بر آن نزول كرد، و دودش مثل دود كوره        

و خداوند بر كوه سـينا بـر        ... و چون آواز كرنا زياده  و زياده سخت نواخته شد          .  كوه سخت متزلزل گرديد    تمامي
  ....قله نازل شد



  : و خدا تكلم فرمود و همه اين كلمات را بگفت
  . من هستم يهوه خداي تو، كه تو را از زمين مصر و از خانه غالمي بيرون آوردم»
  . نباشدتو را خدايان ديگر غير از من  ) 1(
صورتي تراشيده و هيچ تمثالي از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه در آب زير زمين است، براي                      ) 2(

 .باشم زيرا من يهوه خداي تو مي... خود مساز

گناه نخواهد   نام يهوه خداي خود را به باطل مبر، زيرا خداوند كسي را كه اسم او را به باطل برد، بي                    ) 3(
 ».شمرد

 . ياد كن و آن را تقديس نماييروز سبت را  ) 4(

 .پدر و مادر خود را احترام نما ) 5(

 . قتل مكن ) 6(

 .زنا مكن ) 7(

 . دزدي مكن ) 8(

 بر همسايه خود شهادت دروغ مده،  ) 9(

ات و غالمش و كنيزش و گاوش و االغش و           به خانه همسايه خود طمع مورز، و به زن همسايه          ) 10(
 » .به هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد طمع مكن

هاي آتش و صداي كرنا و كوه را كه پر از دود بود ديدند، و چون قوم اين را                    م رعدها و زبانه   و جميع قو  
تو به ما سخن بگو و خواهيم شنيد، اما خدا بـه            «: و به موسي گفتند   . بديدند لرزيدند، و از دور بايستادند     

ن شـما آمـده اسـت، تـا         مترسيد زيرا خدا براي امتحا    «: موسي به قوم خود گفت    » .ما نگويد، مبادا بميريم   
  ..... پس قوم از دور ايستادند» .ترس او پيش روي شما باشد و گناه نكنيد

به ياري خدا در برنامه بعدي هر يك از ده فرماني را كـه خـدا در                 . ايستيم در ابنجا از قرائت كالم باز مي      
ز اينكه از شما خـداحافظي كنـيم،        اما پيش ا  . كوه سينا به قوم اسرائيل اعطا كرد به طور مجزا بررسي خواهيم كرد            

كس  خدا قدوس است و هيچ  : موزيم اين است  بياآنچه كه ما بايد     . خواهد به ما بياموزد    موضوعي است كه خدا مي    
هـر بـشري ماننـد گيـاه        «دهد كه    مقدس به ما تعليم مي     كتاب.  به او نزديك شود    تواند بر مبناي تالشهاي خود     نمي
گيـاهي در مقابـل     اگـر   دانـيم    همه ما مي  ) 29:12عبرانيان  (» !ي فروبرنده است  خدا آتش «و  ) 24:1پطرس  1(» است

  !آيد تش قرار بگيرد چه بر سرش ميآ
آنچه خداوند امر فرمـوده اسـت،   «ه اسرائيليان به موسي چه گفتند،    امروز در آغاز درس خود، خوانديم ك      

كردنـد كـه بـا تـالش خـود       گمان مـي  . نستنددا آنها اين را گفتند، زيرا از قدوسيت خدا چيزي نمي         » .خواهيم كرد 
اما هنگامي كه خدا بر كوه سينا بر آنها ظاهر شد، تغيير چشمگيري در ديـدگاه آنهـا                  . توانند خدا را راضي كنند     مي

شد مشاهده كردند و صداي خداوند       اسرائيل رعد و برق و دودي را كه از كوه ساتع مي            هنگامي كه بني  ! ايجاد شد 



: و به موسـي گفتنـد  . لرزيدند، و از دور بايستادند «ن طنين انداز شده بود شنيدند، از ترس به خود  با ده فرما  را كه   
  »» !تو به ما سخن بگو و خواهيم شنيد، اما خدا به ما نگويد، مبادا بميريم«

تواننـد بـه او      به هيچ وجه نمي   از اين رو، قوم اسرائيل قدوسيت كامل خدا را درك كردند و دريافتند كه                 
و » هـر بـشري ماننـد گيـاه اسـت         «: مقدس آگاهي يافتند   آنها در پاي كوه سينا از اين حقيقت كتاب        . نزديك شوند 

توانستند  آيا اسرائيليان در حضور خداي قدوس مي      ) 29:12؛ عبرانيان   24:1پطرس  1(» !خدا آتش فرو برنده است    «
اكنـون قـوم اسـرائيل      ! ؟ خير، به هيچ وجه    »!هر چه كه خدا گفته است انجام خواهيم داد        ! مشكلي نسيت «بگويند،  

سختي شريعت را حس كردنـد؛ آنهـا بـه          آنها قدوسيت خدا و     ! دانستند كه مشكلي دارند؛ مشكلي بسيار جدي       مي
ميـان آتـشي سـوزان    آنها احساس كردند گياهي خشك در      .  بردند  ناپاكي و ناتواني خود در برابر شريعت خدا پي        

 ! هستند

عادل هستند؟  دانيد كه خدا و شريعت او كامل و          ايد؟ آيا مي   ت خدا را درك كرده    شما چطور؟ آيا قدوسي   
كنيـد   اسرائيل گمان مي ناپاك هستند؟ يا اينكه همچون بني   دانيد كه دل و اعمال شما در مقابل خدا ناقص و             آيا مي 

» !شـوم  خدا نزديك مي  با اعمال خوب خودم به      ! خواهد انجام خواهم داد    مشكلي نيست، آنچه را كه خدا مي      «كه،  
تواننـد   اند مـي  آيا كسياني كه ناپاك هستند و به گناه آلوده شده      . آيد مسلماً چنين تفكري با افكار خدا جور در نمي        

تواند آنچه را كه تا حدي خوب و تـا           ايا خدا مي  ! توانند به حضور كسي كه پاك و قدوس است بروند؟ خير، نمي          
تواند آنچـه را كـه قـدوس نيـست           خدا قدوس است و نمي    ! خواهد ند و نمي  توا حدي بد است بپذيرد؟ نه او نمي      

ايد كه در روز داوري اعمال خوب شما         دانيد؟ يا آيا به اين اميد نشسته       آيا اين را مي   ! خواهد كامل را مي  او  ! بپذيرد
وع از شـما    براي روشن شـدن ايـن موضـ       ! اعمال بد شما را پاك كند؟ اگر چنين بود ديگر خدا داوري عادل نبود             

ايـد، امـا بـه خـاطر         مرتكب قتل شـده   شما  «پرسيم اگر يك قاضي به قاتلي كه مرتكب قتل شده است بگويد،              مي
در كنيـد؟    با خود چه فكـر مـي      » .كنم، و شما آزاديد    ايد، شما را محكوم نمي     اعمال خوبي كه در گذشته انجام داده      

  . انصافي است گوييم او قاضي بي  گفت؟ مسلماً ميتوان مورد قاضيداي كه چنين حكمي صادر كرده است چه مي
خداوند خـدايي كـه بايـد دنيـا را          ! تواند گناه را ناديده انگارد     او نمي ! دوستان، خدا يك داور عادل است       

مجـازات مـرگ و     و آن   . مجازات گناه اسـت   عدالت خدا مستلزم    ! تواند به عدالت داوري كند     داوري كند تنها مي   
. تواند دِين ما را نسبت به گنـاه تخفبـف دهـد            دهيم نمي  اعمال نيكويي كه ما انجام مي     ! استجدايي كامل از خدا     

ايم و همه اعمال عادلة ما مانند        جميع ما مثل شخص نجس شده     «: گويد مقدس در مورد اعمال نيكوي ما مي       كتاب
. آدم همچون گياه خشك    يخدا همچون آتش فروبرنده است و اعمال نيكوي بن        ) 6:64اشعيا  (» .باشد لتة ملوث مي  

  ! توانيم در مقابل آتش قدوسيت خدا تاب بياوريم با عدالت خود نميما 
شد نزديك شوند؟ آيـا سـعي      اسرائيل به خود جرأت دادند تا به آتش خدا كه از كوه سينا نازل مي               آيا بني   

تند كه به كوهي كه با رعد و برق         كردند از كوه باال بروند تا به آنجايي كه خدا بود برسند؟ آيا آنقدر جسارت داش               
آنهـا بـه    ! آيد؟ خير  شد، همچون دودي كه از تنور بيرون مي        نزديك شوند؛ كوهي كه از آن دود ساتع مي        لرزيد   مي

كس از آنها به خود جرأت نـداد كـه بـه          هيچ! لرزيدند آنها دور ايستادند و از ترس به خود مي        ! كوه نزديك نشدند  



اما آن ترس بـراي آنهـا       . رسي كه از قدوسيت خداوند خدا و قدرت مهيب او داشتند          كوه نزديك شود، به خاطر ت     
  ) 7:1امثال (» !آغاز علم است) خداوند(ترس يهوه «: گويد بسيار خوب بود، زيرا كالم خدا مي

كنيم آنچه را كه امروز خوانديم و  اما شما را تشويق مي. دوستان من برنامه امروز ما به پايان رسيده است  
خدا . خدا قدوس است و بايد انسانها را بر طبق معيار قدوسيت خود داوري كند: شنيديم به خاطر بسپاريم

هاي خود به  توانيم بر حسب شايستگي خدا قدوس است و ما نمي. تواند گناه را ناديده انگارد قدوس است و نمي
  ! او نزديك شويم

اسرائيل اعطا كرد بررسي و تفسير  ر كوه سينا به بنيدر درس بعدي، به ياري خدا ده فرماني را كه خدا ب  
  ..... از اينكه به برنامه ما گوش داديد، سپاسگذاريم. خواهيم كرد

  
  :  به اين حقيقت بنيادين كالم خدا فكر كنيد. خدا به شما بركت دهد

  ) 7:1امثال (» !آغاز علم است) خداوند(ترس يهوه «
  


