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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 عدالتليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشحا. كنيم آغاز مي
اسـرائيل بـه مرزهـاي       برنامه گذشته، در قسمت چهارم تورات، يعني كتاب اعداد، ديديم كه چگونه بنـي               

خـدا قـصد داشـت    . كنعان، سرزميني كه خدا به ابراهيم، اسحاق، يعقوب و فرزندان آنها وعده داده بـود رسـيدند            
اسـرائيل   كردند بيرون كنـد و همـه چيـز را بنـي     پيكري را كه در سرزمين كنعان زندگي مي سانهاي شرور و غول   ان

ترسـيدند و بـه وعـده خـدا مبنـي بـر اينكـه            پيكر آن ناحيه مي    انسانهاي غول با اينحال اكثر قوم اسرائيل از       . بدهد
  .سرزمين كنعان را به آنها خواهد داد ايمان نياوردند

  : خدا به آنها گفت. ايماني آنها مجازات كرد اسرائيل را به سبب بي انيم كه چگونه خدا بنيخو پس مي
به زميني كه درباره آن دست خود را بلند كردم كه شما را در آن ساكن گردانم، هرگز داخـل نخواهيـد شـد،                       شما  

ه به يغما برده خواهنـد شـد، ايـشان را           اما اطفال شما كه درباره آنها گفتيد ك       . مگر كاليب بن يفُنَّه و يوشع بن نون       
هـاي شـما در ايـن صـحرا      لـيكن الشـه  . داخل خواهم كرد و ايشان زميني را كه شما رد كرديد، خواهند دانـست        

  ) 32-30:14اعداد . (خواهند افتاد
توانست چنـين كنـد      اسرائيل را بركت بسياري دهد، اما نمي       خواست بني  مسأله مهم اين است كه خدا مي        

كرد تا به مدت چهل سال      از آنجايي كه آنها به وعدة خدا ايمان نياوردند، خدا آنها را محكوم              . ايمان نداشتند زيرا  
  . در بيابان سرگردان باشند، تا تمام كساني كه باالي سي سال سن داشتند و به ايمان نياورده بودند بميرند

ر پايان اين چهل سـالي كـه اسـرائيل بـه خـاطر              بياييد اكنون به مطالعه كتاب اعداد ادامه دهيم و ببينيم د            
  : خوانيم در باب بيست مي. ايماني خود در بيابان سرگردان بود چه اتفاقي افتاد بي

اسرائيل در ماه اول به بيابان صـين رسـيدند، و قـوم در قـادش اقامـت                   و تمامي جماعت بني   ) 20اعداد  (  
و . پس بر موسي و هـارون جمـع شـدند   .  جماعت آب نبود  و براي . كردند، و مريم در آنجا وفات يافته، دفن شد        

و چـرا   ! مرديم وقتي كه برادران مـا در حـضور خداونـد مردنـد             كاش كه مي  «: قوم با موسي منازعت كرده، گفتند     
جماعت خداوند را به اين بيابان آورديد تا ما و بهايم ما، در اينجا بميريم؟ و ما را از مصر چرا برآورديد تـا مـا را    

  » !ين جاي بد بياوريد كه جاي زراعت و انجير و مو و انار نيست؟ و آب هم نيست كه بنوشيمبه ا
در اسرائيل چه گفتند؟ آيا پس از تمام كارهايي كه خدا براي آنها و پدرانـشان در مـصر و                    شنيديد كه بني  

ا نيز به ماننـد پدرانـشان عمـل         آنه! شكرگزاري و اعتماد بود؟ خير    بيابان انجام داده بود، نبايد دلهايشان سرشار از         
كردنـد   مسلم است كه از بيابان خسته شده بودند، اما هنوز هم نبايد فراموش مي             ! كردند آنها شكايت مي  . كردند مي



اسـرائيل آب    درسـت اسـت، بنـي     . ايمانيشان بود كه هنوز به سرزمين كنعـان داخـل نـشده بودنـد              كه به خاطر بي   
ا نكردند؟ آيا كسي كه به مدت چهل سال در آن بيابان خشك از آنها مراقبـت                 اما چرا به حضور خدا دع     . نداشتند

خواست تمام نيازهاي آنهـا را       خدا مي ! توانست توانست به آنها آب براي نوشيدن بدهد؟ مسلماً مي         كرده بود، نمي  
  . اسرائيل هنوز به طور كامل به خدا اعتماد نداشتند اما با اينحال، بني! برآورده سازد

  : فرمايد مقدس مي كتاب. يد ادامه داستان را بخوانيمبياي
و موسي و هارون از حضور جماعت نزد در خيمه اجتماع آمدند، و بـه روي خـود درافتادنـد، و جـالل                         

عصا را بگير و تو و برادرت هارون جماعت         «: خداوند موسي را خطاب كرده گفت     . . خداوند بر ايشان ظاهر شد    
پس آب را براي ايشان از صخره بيـرون         . ان به اين صخره بگوييد كه آب خود را بدهد         را جمع كرده، در نظر ايش     

  ».آورده، جماعت و بهايم ايشان را خواهي نوشانيد
و موسي و هارون، جماعـت را  . پس موسي عصا را از حضور خداوند، چنانكه او امر فرموده بود، گرفت         

»  بشنويد، آيا از اين صخره آب براي شما بيرون آوريـم؟           اي مفسدان «: پيش صخره جمع كردند، و به ايشان گفت       
و موسي دست خود را بلند كرده، صخره را دو مرتبه با عصاي خود زد و آب بسيار بيـرون آمـد كـه جماعـت و                           

اسـرائيل   چونكه مرا تصديق ننموديد تا مرا در نظر بني        «: و خداوند به موسي و هارون گفت      . بهايم ايشان نوشيدند  
  » .ام، داخل نخواهيد ساخت يد، لهاذا شما اين جماعت را به زميني كه به ايشان دادهتقديس نماي

به آب برسند؟   متوجه اتفاقي كه افتاد شديد؟ خدا به موسي و هارون گفت چه بكنند تا جماعت اسرائيل                 
 خـشم دو  موسي از روي! آيا موسي از خدا اطاعت كرد و به صخره گفت؟ خير» !به اين صخره بگوييد«: او گفت 

اما اين موضوع باعث نشد خداي نيكو و مهربان نگذارد از صخره آب جاري نشود، اما آنچه موسي                  . بار به آن زد   
چونكه مرا تـصديق ننموديـد      «: به همين خاطر خدا او را تنبيه كرد و به او گفت           . كرد در نظر خدا ناخوشايند بود     

ام، داخـل نخواهيـد      ا اين جماعت را به زميني كه به ايشان داده         اسرائيل تقديس نماييد، لهاذا شم     ا مرا در نظر بني    
  ».ساخت

ت

اما بايد به خاطر داشته باشيم      . ، تنبيهي كه براي موسي در نظر گرفته شد كمي شديد بود           كنيدگمان  شايد  
بر خالف  تواند آنچه را كه      خدا نمي . سازد كه تنها ايمان به كالم خدا و اطاعت از كالم اوست كه او را خشنود مي               

  ! ـ حتي اگر اين عمل از حضرت موسي سر بزندكالم اوست نپذيرد
از ايـن او نيـز      . موسي پيامبر بزرگي بود، اما او نيز همچون همه ما انسان بود           . شود خدا تبعيض قايل نمي     

او نيـز  . توانست با اعمال خوب خود را نجات دهـد  حتي پيامبر خدا موسي نمي    . آدم گناهكار بود   همانند تمام بني  
موسـي  . توانست به طور كامل به پارسايي جامعه عمل بپوشـاند  همچون تمام فرزندان آدم خطاهايي داشت و نمي 

. رفـت  از راه نجاتي كه خدا تعيين كرده بود يعني خون قرباني به حضور او مي              اسرائيل بايد    نبي همچون تمام بني   
. توانند بـه جـالل خـدا برسـند     اند و نمي همه گناه كردهخواهد توسط گناه موسي به ما يادآوري نمايد كه         خدا مي 

هيچكس نيست كه از راه خـدا خـارج   ! كسي عادل و پاك نيست. اند همه گناه كرده . همه در برابر خدا گناهكارند    
  !ـ مگر نجات دهنده كامالً عادل كه براي نجات گناهكاران از آسمان نزول كردنشده باشد



ور در هـ خوانيم كـه هـارون، بـرادر بـزرگ موسـي، در كـوه         در پايان باب بيست مياسرائيل در ادامه داستان بني  
  .ماتم گرفتنداسرائيل به مدت سي روز برايش  گذشت، و بني

  : گويد مقدس مي پس از آن در باب بيست و يك كتاب
و . اه تنـگ شـد    و دل قوم بـسبب ر     . و از كوه هور به راه بحر قلزم كوچ كردند تا زمين ادوم را دور زنند                 

 زيرا كه نان نيست     كه ما را از مصر چرا برآورديد تا در بيابان بميريم؟          «: قوم بر خدا و موسي شكايت آورده گفتند       
  » ! و دل ما از اين خوراك سخيف كراهت دارد!و آب هم نيست

و . مردنـد پس خداوند، مارهاي آتشي در ميان قوم فرستاده، قوم را گزيدند، و گروهي كثيـر از اسـرائيل                     
ايم، پس نزد خداوند دعا كن       ايم زيرا كه بر خداوند و بر تو شكايت آورده          گناه كرده «: قوم نزد موسي آمده، گفتند    

مار آتشيني بساز و آن را      «: و خداوند به مسي گفت    . و موسي بجهت قوم استغاثه نمود     » .ا مارها را از ما دور كند      
پس موسي مار برنجيني ساخته، بـر سـر         » .ه بر آن نظر كند، خواهد زيست      اي ك   شده  اي بردار، و هر گزيده     بر نيزه 
. شـد  اي بلند كرد، و چنين شد كه اگر مار كسي را گزيده بود، به مجرد نگاه كردن بر آن مار برنجين زنده مـي          نيزه

  ) 9-4:21اعداد (

ت

اسـرائيل فرسـتاد؟ او      چرا خدا مارهاي سمي بـه ميـان بنـي         . بياييد به اين داستان عجيب قدري فكر كنيم         
گفتند، و خوراكي را كه خـدا   شنيديم كه درباره خدا و موسي چه مي  . مارهاي سمي را به خاطر گناهانشان فرستاد      

  .در ميان آنها فرستاد، بسياري مردندبه همين خاطر خدا مارها سمي . كرد حقير شمردند براي آنها نازل مي
توانستند خود را از بالي مارها برهانند؟ آيـا          كردند؟ آيا مي   ياسرائيل براي گريختن از مرگ چه بايد م        بني

توانـستند نيـز    كردند؟ مي پس بايد چه كار مي! شفا دهند؟ غير ممكن بودتوانستند خود را از زهر كشندة مارها         مي
د موسـي   اسـرائيل توبـه كردنـد و نـز         ديديم كه بني  . و اين همان كاريست كه آنها انجام دادند       ! خدا فرياد برآورند  

نيزد خدا براي ما دعا كن تا بر ما رحم كند و مارها را از               ! بر تو و خدا خطا كرديم     » !ايم گناه كرده «رفتند و گفتند،    
  » !ما دور كند

خدا به موسي گفت ماري برنجي بسازد و آن را بـر          ! آيا خدا مارها را از آنها دور كرد؟ او كاري بهتر كرد           
اگـر مـار كـسي را       . اين درمان خـدا بـود     » .اي كه بر آن نظر كند زيست كند        ه شده هر گزيد «اي بگذارد تا     سر نيزه 

داد اي بود كه مار برنجيني كه بر سر آن نيزه آويـزان شـده                گزيد تنها كاري كه شخص مارگزيده بايد انجام مي         مي
  ! يدنگاه كنيد و زنده بمان: اين راه نجاتي بود كه خدا ترتيب داد! بود نگاه كند تا شفا يابد

خدا وعده داد تا هر كسي را كه به مار برنجيني كه موسي بر سر آن نيزه آويزان كرده بود نگاه كنـد شـفا                         
اما هر كس كه بـه خـدا ايمـان          . مردند آمد؟ به طرز زجر آوري مي      كردند چه مي   اما بر سر آناني كه نگاه نمي      . دهد

اي  هر گزيده شـده   « زيرا خدا به آنها وعده داده بود،         يافت، كرد از مرگ رهايي مي     داشت و به مار برنجين نگاه مي      
  ».كه بر آن نظر كند زيست كند

اين داستان نوشته شـد تـا مـا از آن           . حقيقتاً كه داستان اسرار آميزي است، البته بسيار بيشتر از اسرار آميز           
يز همه گناهكاريم، و به همين      ما ن . اسرائيل هستيم  خواهد به ما نشان دهد كه همه ما همانند بني          خدا مي . بياموزيم



كنـيم، و در افكارمـان، سـخنانمان و اعمالمـان            از خدا و انسان گله و شكايت مي       دليل است كه هر از چند گاهي        
و گنـاه   . گزيدنـد  اسـرائيل را مـي     اي است كـه بنـي      شيطان همچون مارهاي سمي   . سازيم خدا را رنجيده خاطر مي    

شود تا بـه ابـد       آدم را گزيده است و زهر گناه باعث مي         يطان تمام بني  ش. كشت همچون زهري است كه آنها را مي      
مجازات گناه هالكت در آتش ابـدي اسـت، و مـا در             ! هالك شويم، مگر اينكه تنها خدا براي ما درماني مهيا كند          

 زهر مارهـا    اسرائيل از  كنيم، زيرا او همانگونه كه براي نجات بني        اما خدا را شكر مي    ! خود هيچ راه گريزي نداريم    
  !اي انديشيد، همچنين براي نجات ما از زهر گناه تدبيري انديشيده است چاره

دانيد خدا براي نجات شما از لعنتي كه گناه به همراه آورده چه كاري انجـام داده                  شنوندگان عزيز، آيا مي   
ار برنجي را در بيابان     دهندة قدوس هزار و پانصد سال بعد از اينكه موسي م           گوش دهيد و ببينيد كه نجات     است؟  

همچنان كه موسي ما را در بيابان بلند نمود، همچنين پـسر انـسان نيـز    «:  او گفت.بر سر چوبي قرار داد چه گفت    
  )16، 14:3يوحنا (» !ك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد او ايمان آورد هالر تا هركه ب....بايد بلند كرده شود

نمـاد،  (زيم كه مار برنجيني كه موسي در بيابان بلنـد كـرد، تـصويري               آمو از اين آيه در انجيل مقدس، مي      
داد تا شيطان را كه قدرت مـرگ در   آمد و بر روي صليب جان خود را مي       اي كه بايد مي    دهنده بود از نجات  ) سايه

در دروس بعدي خواهيم ديـد خـدا كـه      ! چقدر اين پيغام زيبا است    ) 14:2عبرانيان  . (دستان اوست، شكست دهد   
تنها چيـزي كـه     ! آدم گشوده است   دهنده، در نجات، صلح و شادي ابدي را به روي بني           توسط مرگ و قيام نجات    

توانيد خود را از قدرت گناه نجات دهيد، و بـه تمـامي              خواهد اين است كه باور داشته باشيد نمي        خدا از شما مي   
خـدا   .ايمان داشـته باشـيد   بر روي صليب مرد،   اي كه براي كفاره گناهان شما      دهنده به آنچه خدا درباره نجات    دل  
به او ايمان داشته باشيد و خدا شما را شفا خواهـد داد،  ! دهنده نگاه كنيد و زيست خواهيد كرد     به نجات : گويد مي

   !دهيد و براي خود در حضور خداوند در آسمان جايگاهي ابدي ذخيره كنيد خود را از زهر گناه نجات
دهنـده   به نجـات  ! ببينيد و زنده بمانيد   : گويد  فقير و ثروتمند، خدا به همه شما مي        پير و جوان، زن و مرد،     

اگـر نگـاه نكنيـد، اگـر بـه      : گويـد  اما همچنين مـي ! قادر كه خدا براي شما فرستاده است نگاه كنيد و زنده بمانيد       
» !ان خـود خواهيـد مـرد   ناهـ در گ«اي كه خدا توسط او تنها مرهم گناه را مهيا كرده است نگاه نكنيد،   دهنده نجات

. كند هر كس درماني را كه خدا مهيا كرده است نپذيرد خواهـد مـرد               شريعت مقدس خدا اعالم مي    ) 24:8يوحنا  (
اي كـه دربـارة او تمـام انبيـا           دهنـده  آيا به نجـات   . خدا براي درمان فرزندان آدم  از زهر گناه ورهم ديگري ندارد           

 پاك خواهد كرد و به شما حيات جاوداني خواهد بخشيد، اگر تنها به او اعتماد                ايد؟ او شما را    اند نگاه كرده   نوشته
همچنان كه موسي ما را در بيابان بلند نمـود،       «: گويد گوش دهيد   مقدس مي  باري ديگر به آنچه كتاب    . داشته باشيد 

آورد هـالك نگـردد، بلكـه    تا هركه بر او ايمـان       .... نيز بايد بلند كرده شود    ) دهندة دنيا  نجات(همچنين پسر انسان    
  )16، 14:3يوحنا (» !حيات جاوداني يابد

  



به يـاري خـدا   . از اينكه به برنامه ما توجه كرديد متشكريم       . شنوندگان عزيز زمان ما به پايان رسيده است       
در برنامه بعدي آخرين سخنان حضرت موسي را بررسـي خـواهيم كـرد و بدينـسان بـه بررسـي تـورات پايـان                         

  :اي كه او داده است، فكر كنيد در مورد وعده. خدا به شما بركت دهد. .....دهيم مي
  ) 22:45اشعيا (» !به من توجه نماييد و نجات يابيد«
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   

  
  
  
  

  
   
 


