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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 عدالت خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار. كنيم آغاز مي
رويگـردان  ديديم كه آنها از خداوندي كه آنها را از بردگي در مصر رهانيـده بـود               گذشته خود،   در درس   

اليـي  اي ط  اسـرائيل گوسـاله    كـرد، بنـي    از خداوند دريافـت مـي     درحاليكه موسي بر كوه سينا كالم خدا را         . شدند
اما بايد بـه دقـت      . قصد داريم داستان خوشايندي را برايتان بيان كنيم       اما امروز،   . تراشيدند و آن را پرستش كردند     

اي صـحبت كنـيم كـه خـدا دسـتور       امروز قصد داريم در مـورد خيمـه  .  زيرا بسيار عميق است   به آن گوش دهيم   
ياموزد كه چگونه به او نزديك شـوند و او را پرسـتش         ساخت آن را به موسي و اسرائيل داد تا بدينوسيله به آنها ب            

  .نام دارد» خيمه اجتماع«درس امروز ما . كنند
  :گويد مقدس مي كنيم، كتاب از تورات، كتاب خروج، باب بيست و چهار برايتان قرائت مي  

ا از  و جالل خداوند بر كوه سينا قرار گرفت، و شش روز ابـر آن را پوشـانيد، و روز هفتمـين، موسـي ر                       
و موسي به ميـان     . اسرائيل بر قله كوه بود     و منظر جالل خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بني         . ميان ابر ندا در داد    

  )18-16:24. (سي چهل روز و چهل شب در كوه ماندو مو. ابر داخل شده به فراز كوه برآمد
ايا بياورند؛ از هر كه به ميـل       اسرائيل بگو كه براي من هد      به بني «: و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت      

طال و نقره و برنج، و الجورد و ارغـوان و           : گيريد و اين است هدايا كه از ايشان مي       . دل بياورد، هداياي مرا بگيرد    
قرمز و كتان نازك و پشم بز، و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطيم، و روغـن بـراي چراغهـا، و                          

و . ر معطر، و سنگهاي عقيق و سـنگهاي مرصـعي بـراي ايفـود و سـينه بنـد          ادويه براي روغن مسح، و براي بخو      
موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونـه مـسكن           . مقامي و مقدسي براي من بسازند تا در ميان ايشان ساكن شوم           

  )9-1:25. (و نمونه جميع اسبابش، همچنين بسازيد
خدا قـصد  ! العاده به او گفت سيار عجيب و خارقآيا آنچه را كه خدا به موسي گفت شنيديد؟ او چيزي ب       

چـرا  ! داشت در ميان اسرائيل ساكن شود، در ميان كساني كه بارها و بارها نسبت به او مرتكب گناه شـده بودنـد                     
خواست در ميان چنين گناهكاراني زندگي كند؟ چـرا خـدا، كـه روح               خدايي كه اينقدر عظيم و قدوس است، مي       

داد تا بـا فرزنـان آدم كـه از او دور شـده بودنـد سـخن بگويـد؟                     ارد به خود زحمت مي    است و به چيزي نياز ند     
گنـاه  . همانگونه كه قبالً هم خوانديم، خدا انسان را به صورت خود آفريد تا با او ارتباط و مشاركت داشته باشـد                    

خداوند خدا به   .  نزديك شود  مقدس قرار داد تا انسان بتواند به او       از بين برد، اما خدا راهي       انسان آن مشاركت را     
خاطر اهداف ابدي خود و دلسوزي او نسبت به گناهكاران تـصميم گرفـت حـضور پـرجالل خـود را بـه ميـان                         



آدم  خدا قصد داشت توسط يك خيمه مخصوص و شريعتي بسيار خاص، روشن سازد كـه بنـي                . اسرائيل ببرد  بني
تيم، خدا قـدوس اسـت، و گناهكـاران بـه هـيچ وجـه               همانگونه كه گف  . توانستند به خدا نزديك شوند     چگونه مي 

اي خـاص بـراي او       اسرائيل فرمان داد خيمه    بنا به همين دليل خدا به بني      . توانستد با او مشاركت داشته باشند      نمي
همچنـين خـدا توسـط خيمـة        . در ميان آنها ساكن شود    بسازند تا به شكلي كه شايسته قدوسيت و جالل او باشد            

اي كه او قصد داشت بـه ايـن دنيـا            دهنده شت درسهاي بسيار مهمي درباره خود و نجات       مخصوص خود قصد دا   
  .به نسلهاي آينده بياموزدبفرستد 

سـاختند   اي كـه قـوم بايـد بـراي مـي           پيش از اينكه به بررسي فرمان خدا به موسي براي سـاخت خيمـه             
اي براي او بسازند زيرا او به  آنها بگويد خيمهبپردازيم، بايد پيش از هر چيز بدانيم كه مقصود خدا اين نبود كه به             

هايي كه به دست انسان      خداي متعال، كه دنيا و هر آنچه كه در آن است آفريد، در خانه             ! جايي برا ماندن نياز دارد    
آسمانها كرسي مـن و زمـين پـاي          «:كند هاي انبيا اعالم مي    خداوند خود در نوشته   ! كند شود زندگي نمي   ساخته مي 

: گويـد  كنيد كجاست؟ و مكـان آرام مـن كجاسـت؟ خداونـد مـي          اي كه براي من بنا مي      من است، پس خانه   انداز  
  ) 49، 48:7؛ اعمال 2، 1:66اشعيا (» .دست من همه اين چيزها را ساخت پس جميع اينها بوجود آمد

 شـود؟  اي بـسازند كـه روح و جـالل او در آن سـاكن         اسرائيل فرمـان داد تـا خيمـه        پس چرا خدا به بني    
آدم بياموزد كه چقدر دوست دارد با آنها مـشاركت   اسرائيل و تمام بني خواست به بني همانگونه كه گفتيم، خدا مي  

راه آمرزش گناهان انسانها و حيات ابدي در آسمان و در كنـار           خواست تصويري از     همچنين خدا مي  . داشته باشد 
   !در مقابل آنها قرار دهدخدا 

. اي بسازند تا بتواند در ميان آنها ساكن شـود  سي و اسرائيل فرمان داد براي او خيمهاز اين رو، خدا به مو 
روش مقـدس پنجـاه بـاب را بـه           كتـاب در حقيقت،   . هاي معمولي باشد   اما اين خيمه اجتماع نبايد همچون خيمه      

ايـن  ربـاره   اين بابها بسيار عميق هـستند و فرصـت آن را نـداريم كـه د               ! دهد ساخت خيمه اجتماع اختصاص مي    
  .كنيم مهمترين موضوعات را به شكلي خالصه بيان كنيم تنها تالش مي. مفاهيم سخن بگوييم

اولين چيزي كه بايد درياره اين خيمه اجتماع بدانيد اين است كه خـدا بـه موسـي گفـت بايـد دو اتـاق                     
 تقـسيم كـرده     اتـاق  را بـه دو      اين خيمه اي بسيار سنگين و زيبا       خيمه اجتماع يك خيمه بود، اما پرده      . داشته باشد 

  .بود
توانـست بـه آن اتـاق داخـل شـود جـز كاهنـان         هيچكس نمي. قدس ناميده شده است صحن م اتاق اول   

كاهنان كساني بودند كه خدا آنها را از ميان فرزندان هارون انتخـاب كـرده بـود تـا حيوانـات را بـه                        ). روحانيون(
يـك ميـز طاليـي كـه بـر روي آن بخـور              . در آن اتاق سه چيز بود     . پوشاند بكشند  عنوان قرباني كه گناهان را مي     

  .گرفت شد قرار مي شد، يك چراغدان، و ميزي كه بر روي آن ناني كه بايد به خدا تقديم مي سوزانيده مي
از اين جهت اين اتاق قدس اقداس ناميده شد كه خدا           . دومين اتاق خيمه قدس اقداس ناميده شده است       

قـدس اقـداس   . ن كار خيمه، نزول كند و با تمام جالل و شكوه خود در آنجا ساكن شـود         قصد داشت پس از پايا    
به همين دليل است كه خـدا بـه موسـي           !  پس اين اتاق تنها به خدا تعلق داشت        .بود) بهشت(تصويري از آسمان    



گر توانست به قدس اقداس داخل شود م       هيچكس نمي ! گفت هر كس كه به قدس اقداس داخل شود خواهد مرد          
گذشته از اينها طبق فرمان خدا، او بايد با خون قرباني كه براي گناهـان خـود و     . رئيس كهنه و آن هم سالي يكبار      

  .شد شد به آنجا داخل مي قومش ريخته مي
اي از چوب اقاقيا و پوشيده از طالي خـالص           خدا به موسي فرمان داده بود در قدس اقداس صندوقچه           
اي كه ده فرمان بـر آنهـا         و داخل اين تابوت عهد، دو لوح سنگي       .  نام داشت  وت عهد تاب آن صندوقچه    .قرار دهد 

درپوشي از طال قرار دادند كه رئيس كهنـه بايـد خـون       ) صندوقچه(و باالي تابوت    . گرفت حك شده بود قرار مي    
دليـل اسـت كـه خـدا ايـن          به همـين    . آمرزيد اسرائيل را مي   ريخت تا خدا گناه بني     قرباني را سالي يكبار بر آم مي      

  .ناميد) پوشش كفاره(پوشش را تخت رحمت 
بزرگ بسازد به طوريكه خيمـه اجتمـاع را احاطـه           اي   پس از آن، خدا به موسي نشان داد كه چگونه پرده          

اي كه خيمه را احاطه كرده بود بايد دري          در پرده . شد يا ديوار صحن بايد از پرده سفيد ساخته مي        اين ديوار،   . كند
خدا به موسي فرمان داد     . توانست بدون گذشتن از در به صحن خيمه داخل شود          از اين رو كسي نمي    . ساختند مي

شـد   هر كسي كه از در صحن داخل مـي        . كه درون صحن، و در مقابل در صحن مذبحي از جنس برنز قرار دهند             
زندان آدم بياموزد كه چگونه بايد به       اسرائيل و تمام فر    خواست به بني   خدا مي . گذشت بايد ابتدا از مقابل مذبح مي     

   .خون قربانيشدند؟ با  اسرائيل چگونه بايد به خدا نزديك مي بني. خدا نزديك شوند
وارد شود بايد حيواني را به عنوان كفاره گناهـان خـود            » حضور خدا «خواست به صحن     هر كسي كه مي   

تواند به او نزديك شود مگـر بـه واسـطه            كس نمي آموخت كه هيچ   اسرائيل مي  خدا در واقع به بني    . كرد قرباني مي 
جان جسد در خون است، و من آن را بـر مـذبح بـه                «:به همين خاطر است كه خدا به موسي گفت        . خون قرباني 

   )11:17الويان (» .كند ام تا براي جانهاي شما كفاره كند، زيرا خون است كه براي جان كفاره مي شما داده
ست خدا را پرستش كند، بايد پيش از هر چيز يـك حيـوان را بـراي بخـشش                  خوا نابراين، اگر كسي مي   ب

او . آورد اي را به صحن خيمـه اجتمـاع مـي          پرندهپرستنده بايد گوساله، گوسفند، و يا       . كرد گناهان خود قرباني مي   
عتـراف  گذاشت و در حـضور خـدا ا     مي اي كه آورده بود،    بايد در مقابل مذبح دستهاي خود را بر روي سر قرباني          

پـس از آن كـاهن      . كرد سپس او حيوان را قرباني مي     . كرد كه گناهكار است و بايد به خاطر گناهان خود بميرد           مي
توانست  به اين شكل خدا مي    . سوزانيد پاشيد، و قرباني را بر مذبح مي       گرفت و بر مذبح مي     بايد خون قرباني را مي    

  . گناه به جاي او جان داده بود ، زيرا حيوان بي)بپوشاند(گناهان شخص را بيامرزد 
تـا بـه ابـد      توانـست    نمـي قربـاني حيـوان     . كردنـد  هـا را تكـرار مـي       اسرائيل بايد هر ساله اين قرباني      بني

اي بودند كه بايد بـه ايـن دنيـا           دهنده آنها تنها تصويري گذرا از نجات     . را برآوردن سازد  قدوس  خدا  هاي   خواسته
گناهان فرزندان آدم را ببخشد، شد ـ تا خدا بدينوسيله بتواند براي هميشه   ي ميآمد و به جاي گناهكاران قربان مي

   .بدون اينكه قدوسيت خود را ناديده انگارد
اسـرائيل   داد به تصوير بكشد، بر بنـي       دهنده براي گناهكاران انجام مي     خدا براي اينكه آنچه را كه نجات        

آن روز، روز   . وم، قدس اقداس، خيمـة اجتمـاع داخـل شـود          هر ساله يك روز رئيس كهنه به اتاق د        مقرر داشت   



در آن روز رئيس كهنه حق داشت به قدس اقداس داخل شود، و خـون قربـاني را بـر پوشـش                      . كفاره ناميده شد  
، كـه بـراي     عيـب  توانست بدون همراه داشتن خون حيوان بـي        او هيچگاه نمي  . تابوت عهد بپاشد  ) تخت رحمت (

سـاخت كـه     بـدين شـكل خـدا آشـكار مـي         . كرده بود، به قدس اقداس داخـل شـود        گناهان خود و قوم تقديس      
ريخت تا خدا گناهكاران را ببخشد و آنها را تا به ابد به              آمد و خون خود را مي      به اين دنيا مي   دهنده چگونه    نجات

   . حضور خود بپذيرد
تـوان سـخن     تر از اينها مي   و بسيار بيش  . عجيب است آه، شنوندگان عزيز، درس امروز ما بسيار عميق و            

با اينحال پيش از اينكه با شما وداع كنيم، موضوعي ديگـر نيـز دربـارة    . گفت، اما وقت ما امروز رو به پايان است     
  :  كتاب خروج چنين نوشته شده استهاي پايانيدر باب. خيمه اجتماع است كه بايد بدانيم

و موسـي تمـام كارهـا را        . تمام كـار را سـاختند     موافق آنچه خداوند به موسي امر فرموده بود همچنين          «
و موسـي ايـشان را      . مالحضه كرد و اينك موافق آنچه خداوند امر فرموده بود ساخته بودند، همچنين كرده بودند              

 و موسي نتوانست بر خيمـه    .آنگاه خيمه اجتماع را ابر پوشانيد و جالل خداوند مسكن را پر ساخت            .... بركت داد 
؛ 43،  42:39خـروج   (» . زيرا كه ابر بر آن ساكن بود، و جالل خداوند مسكن را پر ساخته بود               اجتماع داخل شود،  

34:40 ،35(  
ديديد چه اتفاقي افتاد؟ پس از اينكه خيمه اجتماع آماده شد، جالل خـدا بـر خيمـه نـازل شـد و قـدس         

ه بايد به خاطر بسپاريم اين      آنچه ك ! درخشان شد، حتي بيشتر از نور خورشيد      اقداس را پر كرد، و نور جالل خدا         
دهنـدة دنيـا از آسـمان        كه به هنگام ظهور نجـات     را   تر بسيار عظيم با تمام اين كارها در واقع بركتي        است كه خدا    

 كـه   حقيقـي اسـت   » خيمه اجتماع «نجات دهنده خود    . كشيد به تصوير مي  شد   آدم ساكن مي   نازل و در ميان بني    
همانگونـه كـه در انجيـل       ! اي نزديك و دوستانه بـا او داشـته باشـيم            با او رابطه   خدا بخشيد تا ما بتوانيم تا به ابد       

  : مقدس نوشته شده است
و كلمـه جـسم     ...... همان در ابتدا نزد خـدا بـود       . در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود            

، 1:1يوحنـا   (» !دارد مي ه گناه جهان را بر    بره خدا ك  ) او است ! ....(و جالل او را ديديم    ! گرديد و ميان ما ساكن شد     
14 ،29(  

شد بود،   هايي كه در آن گذرانيده مي      دهنده كسي است كه خود تحقق خيمه اجتماع و قرباني          بله، نجات   
بلكه او به اين دنيا نيامد تا تنها در ميان انسانها زندگي كند، بلكه تا خون خود را به عنوان يك قرباني كامل بـراي                    

  ! اي نزديك داشته باشد ران بريزد ، تا هر كه به او ايمان آورد تا به ابد با خدا رابطهگناهكا
پس به خاطر بسپاريم كه درك برخي چيزها در كالم          آيا درك مسايلي كه امروز مطرح شد دشوار است؟          

اه فرامـوش   هيچگـ ! تر سـازد   شود كه رنگ حقيقت را در آنها كمرنگ        خدا بسيار دشوار است، ولي اين باعث نمي       
چنانكه آسـمان   !.... هاي من ني   هاي شما طريق   ق، و طري  افكار من افكار شما نيست    «: نكنيم كه خود خداوند گفت    

اشـعيا  (» .باشد تر مي  هاي شما و افكار من از افكار شما بلند         هاي من از طريق    ، همچنان طريق  تر است  از زمين بلند  
8:55 ،9(  



  
  

  ....رسد برنامه ما در اينجا به پايان مي
  . خدا به شما بركت دهد

  : سپاريم مقدس شما را به خدا مي با اين آيه از كتاب
چقدر بعيد از غوررسـي اسـت احكـام او و فـوق از              ! زهي عمق دولتمندي و حكمت و علم خدا       «

زيرا كـه   .... زيرا كيست كه رأي خداوند را دانسته باشد؟ يا كه مشير او شده؟              ! هاي وي  كاوش است طريق  
  ). 36-33:11روميان (» .و و به او و تا او همه چيز است؛ و او را تا ابداالباد جالل باد، آميناز ا

  ناپذير است وه كه چه ژرف است دولت و حكمت و علم خدا؛ و تقديرهاي او كاوش[
  .هايش درك ناشدني و راه

  زيرا كيست كه از فكر خداوند آگاه بوده و يا مشاوره او بوده باشد؟
  . يز از او، و به واسطة او و براي اوستزيرا همه چ

.   ترجه هزاره نو ]آمين. او را تا ابد جالل باد
  
  
   
   

 


