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 دیباچه

فرد صالح، شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو،  چند سال پیش پدرم،

بین من، . درحالیکه نمود پیامی را درباره قورح، فرزندانش و مزامیرشان ایراد

 پیامی –دادم گوش فرا می انگیزمخاطبان نشسته بودم و به آن پیام شگفت

 –کالم خدا بود  خزانه در موجود پنهانی گوهرهای از یکی من نظر به که

 هدلگرم کننده آن شدم ک طفتمحو زیبایی، حساسیت و مال چنانآن

ما به ی و روح قدردانی و ستایش خدا هروان شدروی پهنه صورتم هایم کاش

ها نثار ما میان فالکتها و فاجعهانگیزش که در العاده و شگفتدلیل فیض فوق

! و قصد دارم که بر گرفت. من خودم را در متن داستان دیدم ، مرا درکندمی

که چگونه خدا در حیات  ،چگونگی آزادیم را با شما در میان بگذارم

اند دری را برایم سوءتفاهم قرار گرفته ای که همیشه مورد قضاوت وخانواده

بعد از شنیدن  در طی سالها آینده دست یافتم. به امیدی به جهتکه  ،گشود

های هاین پیام خدا، این افتخار را نصیبم ساخت که محتوای آن را با گرو

م، کردمیبینی در سرتاسر کشور درمیان بگذارم و همانطور که پیشمختلف 

در  دلها و قلبها ،های شوق ریخته شدندمشابه واکنش من بود. اشکواکنشها 

ی دوباره امیدهای یأس در وه تشویق و تقویت شد خداوند،تجلیات حضور 

یک ماجرایی  نه ،راز است پر از رمز و ؛ حکایتیداستان قورح .گردیدند احیا

، در کالم خدا در چه اگر جای گرفته باشد.خبرها[ ]که در صفحه نخست 

محتوای این داستان دارای  اما (61)اعدادفصلخوانیممیمورد شورش ایشان 

من  .اندجزئیات و زیبایی منحصر به فردی است که از چشمان ما پنهان مانده
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حکایت قورح و پسران را در افکارمان به  القدسروحاطمینان دارم که 

های خداوند به جهت تری از راهرساند، باشد تا که به درک عمیقکمال می

کرانش برسیم و به نگرشی درست بشر سقوط کرده در فیض و محبت بی

قورح و  که داستان چنانهمنسبت به شخصیت الهی او دست پیدا کنیم. 

قدردانی از  مسیری به جهت کنید،را مطالعه و در مطالب آن تعمق می پسران

 دید که ما را به زندگی خواهید را در پیش روی خود فیض آرامش و زیبایی

تا تلفات و ضایعات  شودمیو باعث  گیردمیقدرتمندی که از فیض منشاء 

 حرمت و خدمت به قوم خدا باال رود ،نو احیا شده و فرد تا جایگاه عزت از

فاجعه، پیروزی در برابر  وسطداستان قورح داستان امید در  .کندمیرهنمون 

، به شدت خطاگناه و تیرگی و تاریکی  در میاناست که  یرنو وشکست، 

یشان داستان هاسرودهو در نهایت داستان قورح، پسرانش، و  درخشان است.

 تراژدیشکست و ما از  ۀبسیار رایج و در عین حال زند ییاتماست؛ تجرب

تفاهماتی  ءنادرست وسو هایتهای ننگ و قضاو، و متعاقبا بار داغبوده

ما با خود حمل خواهیم کرد.  آنهابه عنوان نتیجه و ثمره  اغلب است که

آغاز  ز این ماجرا قرار داردکدر مر که را با نگاهی دقیق به مردیداستان 

بررسی خواهیم کرد و  مرگ و هالکتش ۀنحو، شورش ،زندگی و کنیممی

، خانوادۀ او را در یک دورۀ هزارساله که با گذر از تونل در پس این مرحله

که در  کنیممیگی رسیدند! ردیابی هزارتوی و پر پیچ و خم، به بلند مرتبه

سر و صدا و به موقع ایشان از تاریخ کتاب مقدس و افق استنتاج به خروج بی

به ثمرۀ  نهایت در .شد هیاهوی هدف و نقشه خدا ختم خواهدآرام و بی
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که در کالم خدا حفظ شده و  مزموری 61در مورد  افکارشان، دست برده و

 ، 24،  21 جمله؛ مزمور)از آن شناسیمنام مزامیر پسران قورح میرا با  آنهاما 

ز ا آنهاکه تمامی  کنیممیتفکر و تعمق ( قرابت جسته 44 ،48، 41، 42

 شامل زیبایی و –ترین مزامیر کالم خدا هستند زیباترین و شناخته شده

چه )خاص اشۀ و هم کرده گی فرد را تبدیلدارزشی که قادرند زن حقایق با

بدون اینکه از ، را مطالعه کنند آنهادر تمام عمرشان  ندتوانمیزن و چه مرد( 

را  در نگارش این کتاب، خودغنا و دولتمندی آن مزامیر چیزی کاسته شود. 

دانم که با ابراز محبت، همکاری و پشتیبانی از زحمات و مدیون افرادی می

)در ترجمۀ آیات از ترجمۀ  هایم زندگی مرا تحت تأثیر قرار دادند.تالش

  ه شده است(کهن کتاب مقدس استفاد

، نگارش آن را که حقیقتا کنممیتقدیم  «فرد صالح»این کتاب را به پدرم   

توسط ایشان الهام گرفتم، ممنونم پدر، خدا را شاکر  ،کالم از حقایق گشودۀ

 که قهرمانم تو هستی!!  ،و در مسیح به شما فاخر

 ادوین صالح
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  «مردی به نام قورح»فصل اول

تا زمان اولین  شودمیهنگامی که از بیشتر خوانندگان کتاب مقدس خواسته 

را  26تا  6 هایهآی 61برخوردشان را با قورح بیاد آورند، کتاب اعداد باب 

ن فصل در کتاب اعداد به یک شورش ای هدرست است ک .کنندمیعنوان 

ده اسرائیل که توسط قورح و جمعی از مردان شناخته ش پردازدمیفاجعه بار 

برای اینکه  !شودمیآغاز و سازماندهی شده است، اما داستان از اینجا آغاز ن

اندکی در ماقبل آن مقطع به  باید ،شویم !مفهوم و زیبایی این ماجرا را متوجه

رد پا و نکات کافی برای  القدسروحخوشبختانه،  دنبال قورح بگردیم!

هدایت ما به منشا و سرانجام این خانواده خاص از خود بجای گذاشته است. 

تکرار قیامهایی نیست که  61شورش و سرکشی قورح در کتاب اعداد باب 

که ممکن است از فیلم ده فرمان و تصویری از حسادت و طمع ناشی شدند 

یوودی از یک داستان حماسی انحرافی( هال)در ذهن داشته باشیم که نسخه 

از ایشان خروج موسی به عنوان ناجی قوم اسرائیل،کتاب مقدس، از ظهور 

حکایت  ،به سرزمین موعود آنهادر بیابان و ورود نهایی  شانسفر و مصر

 تمامی مفاهیم و پیام روحانی این داستان بسیار عمیق بوده و کند، بلکه!می

.  تمرکز این کتاب چندان بر واقعیت گیردمیتار و پود این ماجرا را دربر 

اگرچه تمام جزئیاتش در جایی که  !هایش نیستماجرا و فراز و نشیب
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اما آن چه که برای ما  ،ستان باشد، توضیح داده خواهند شدمتناسب با متن دا

 کنیممیکه در عهد جدید و با فاصله زمانی زیادی از این داستان زندگی 

است. به دنبال جستجو برای قورح این داستان  کاربرد مهمتر است، اهمیت و

در صفحات کتاب مقدس، برای اولین بار با  این مرد در کتاب خروج باب 

و یک  با مرگ یوسف . کتاب خروج از خاتمه پیدایششویممیمواجه  1

اسرائیل( یک ). پسران یعقوب گرددآغاز میدوره از تاریخ فرزندان اسرائیل 

دوره کامیابی و سعادت را در زمان حکمرانی یوسف به عنوان نخست وزیر 

در سرزمین  آمده وتوسط یوسف به مصر آنهامصر سپری کرده بودند. 

ساکن  ،شدمیجوشن که بخش اصلی پایتخت بود و توسط یوسف مراقبت 

ی کتاب خروج با روی کار آمدن سلسله سلطنتی جدید ،حال اینشدند. با 

برقراری  ۀوعد ،که شخص اول آن یعنی فرعون جدید شودمیشروع 

 آرامش و امنیت فرعون قبلی را در قبال خانواده یوسف بخاطر نیاورد.

بودند،  نفر 81که در زمان ساکن شدن یعقوب در مصر صرفا  ان!اسرائیلی

خطر عظیمی برای منافع سیاسی و  آنهااحتماال به چندین میلیون نفر رسیدند.

به  آنها بر کنترل و ترتیب تسلط به این، شدندمیاقتصادی مصر محسوب 

در این اوضاع و  ت داشت،دستیابی به اهداف امپراطوری ضرور جهت

شرایط بود که خدا موسی را برانگیخت تا ناجی اسرائیل باشد. اولین مواجهه 



8 
 

 تبعیدی –در بیابان سرزمین مدیان در طی دوران تبعیدش بود  ،موسی با خدا

 چوپانی مشغول که ،گرفت صورت درحالی و -بود ساخته خود که

 او به ایهتبرجس و عظیم ماموریت خدا. بود زنش پدر یترون گوسفندان

از مصر و  آنها خروج و اسرائیل قوم رهبری و هدایت یعنی بود سپرده

اسکانشان در سرزمین آبا و اجدادیشان که به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و 

کتاب خروج، موسی به نزد  1وعده داده شده بود. در فصل  آنهانسل 

اطمینان داد که خداوند قصد  آنهابزرگان دوازده قبیله اسرائیل بازگشت و به 

من نیز چون نالۀ و (»9تا  5: 6)خروجدارد بزودی قوم خود را آزاد کند

اند، شنیدم، عهد خود را یل را که مصریان ایشان را مملوک خود ساختهاسرائیبن

سرائیل را بگو، من یهوه هستم، و شما را از زیر ابه یاد آوردم. بنابراین بنی

مصریان بیرون خواهم آورد، و شما را از بندگی ایشان رهایی دهم، و  هایتمشق

های عظیم نجات دهم. و شما را خواهم گرفت شما را به بازوی بلند و به داوری

تا برای من قوم شوید، و شما را خدا خواهم بود، و خواهید دانست که من یهوه 

آوردم. و شما را مصریان بیرون  هایتهستم، خدای شما، که شما را از مشق

خواهم رسانید به زمینی که دربارۀ آن قسم خوردم که آن را به ابراهیم و اسحاق 

و یعقوب بخشم. پس آن را به ارثیت شما خواهم داد من یهوه هستم. و موسی 

لیکن به سبب تنگی روح و سختی خدمت، او اسرائیل را بدین مزمون گفت: بنی

 و در پس آن گردد!تصویری نمایان میمطالعۀ این آیات،  در را نشنیدند.

برجسته  "قبیلۀ الوی آنهاکه در میانۀ  بینیممیسران قبایل اسرائیل را  ،اسامی

نامهای (»72تا  66: 6)خروج؛ خالی از برکت نیست آنهاکه بررسی  ،است
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و سالهای عمر  جِرشون، قُهات و مِراری. به حسب پیدایش ایشان: پسران الوی

به حسب قبایل  پسرانِ جِرشون لِبنی و شِمعی بود. صد و سی و هفت سال الوی

قُهات صد  سالهای عمر و صهار، حِبرون و عُزّیئیل بودپسران قُهات عَمرام، یِایشان و 

قبایل الویان به  اینانند ؛پسران مِراری مَحْلی و موشیبود. و و سی و سه سال 

، او برای وی یوکابِد را به زنی گرفت ورام عمۀ خود و عم حسب پیدایش ایشان.

ل بود. و عَمرام صد و سی و هفت ساو سالهای عمر  را زایید هارون و موسی

ایلصافن و  و پسران عزیئیل میشائیل و دار قورَح، نِفِج و زِکْری بودنپسران یِصه

ستری و هارون الیشابع، دختر عمیناداب، خواهر نحشون را به زنی گرفت 

ب و ابیهو العازر و ایتامر را زایید. و پسران قورح: اسیر و القانه و برایش نادا

و ابیاساف اینانند قبایل قورحیان. و العازر بن هارون یکی از دختران 

فوتیئیل را به زنی گرفت و برایش فینحاس را زایید اینانند روئسای آبای 

شان الویان به حسب قبایل ایشان اینانند هارون و موسی که خداوند بدی

اسرائیل را با جنود ایشان از زمین مصر بیرون آورید. اینانند که گفت: بنی

اسرائیل از به فرعون پادشاه مصر سخن گفتند برای بیرون آوردن بنی

این آیات اولین جایی است که به اسم قورح  «مصرو اینان موسی و هارونند

 کنیم!!و برخی از حقایق نهفته برخورد می

بین موسی، هارون و قورح وجود  ایهکه رابط بینیممیآور شگفت بطرز

 "و هارون "که موسی 6بودند: عمرام و فرزندان دو برادر پسر عمو آنهادارد. 

را داشت. این مردان نه تنها مانند سایر افراد  "نیز قورح 1را داشت و یصهار

و در نسبت  خویشاوند بلکه، بودند ئیل(اسرا)قوم اسرائیل ، فرزندان یعقوب
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و هم دارای یک پدر  ایشان هم فرزندان الوی .نیز بودند نزدیک خانوادگی

بزرگ با نام قُهات بودند! در نتیجه در نسبت عموزادگی)پسر عمو(قرار 

  داشتند. 

کاهنان  ۀاز خانواد نیز آنهابه قبیله الوی،  آنهابه خاطر این رابطه و تعلق 

بعدها، زمانی که موسی که  دهدمیکالم خدا به ما نشان ند.شدمیمحسوب 

، آنهاخاصی را که در برابر اولین سرکشی عظیم قوم و بت پرستی اشتمامی 

همان حادثه گوساله طالیی  – برای خداوند ایستادند، بسوی خود فراخواند

موسی(گرد هم )همه پسران الوی درکنار او -کتاب خروج 21در فصل 

ایستاده گفت:هرکه به  و ردآنگاه موسی به دروازۀ ا(»76 :27خروج). جمع شدند

 «الوی نزد وی جمع شدندپس جمیع بنی نزد من آید، طرف خداوند باشد

موسی برای بار اول که  کالم خدا نام پسران قورح را در زمانی ،خوشبختانه

و  راهیم، اسحاقخدای اب مقابل رائیل را به اطاعت و ایمان درتمامی قوم اس

پسران قورَح اَسّیر، اِلقانَه (»72: 6)خروجکندمیبرای ما بازگو  یعقوب فراخواند

 «قبایل قورحیانو اَبیاساف بودند. اینانند 

برجسته و  ،در جامعه اسرائیل ! چرا که؛ندعادی نبود ایخانواده ،دهاین خانوا

بیش  در مداقه به آیه نیز این موضوع کامال روشن است، زیرا، محترم بودند

ذکر شده  "قورح خانوادۀ حتی بیش از موسی، نام و از هر شخص دیگر
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 ماندمیبرای همه شناخته شده بودند. هیچ تردیدی برای کسی ن آنهااست. 

بسیار با نفوذ و تاثیر گذار  ،پر قدرت ،زادهدرمیان قوم اسرائیل نجیب آنهاکه 

 152شورش کرد،  61نکه وقتی قورح در اعداد باب ای هبودند. مهمتر از هم

و مهمترین امیران قوم اسرائیل را به دنبال خود کشاند. او حقیقتا سران نفر از 

 به نوبه خود یک رهبر بود.

 در مورد قورح و قوم اسرائیل این است که؛  !نکات قابل توجه یکی دیگر از

د نیازی به موسی فرسای خوطاقت آنان به سبب پژمردگی روح و بندگی

که  ایلحظهاز همان  شود؛زیرا از کالم خدا چنین برداشت می نداشتند.

نجات دهد، با موسی در مصر ظاهر شد و تالش کرد اسرائیل را 

بیرونی مواجه شد. نه تنها فرعون علیه موسی بود،  داخلی و هایتمخالف

شان را به ایشان معرفی کرد، با موسی منجی ه قوم اسرائیل نیز که خدابلک

و  کند میاقدا مخالفت کردند زیرا از این هراس داشتند که مبادا موسی

که به خودی خود آشفته بود،گسیخته شود و  ۀ ایشان با پادشاه مصررابط

، فرعون یک جنس شناخته شده آنهابرای  شان با او را بر هم بزند،همزیستی

یند. از سوی دیگر، که چگونه با ظلم و ستم او کنار بیاند دانستمیبود و 

ناشناخته و  یموضوعبه جهت ایشان،  ،کرد معرفی او که اییموسی و خد

مصداق آن ضرب المثلی است که  !!«عجب ذهنیتی داشتند»خطرناک بود. 
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: در معیشت یک دشمن شناخته شده باشی بهتر است از همراهی گویدمی

مغلوب غم و اندوه و درد شده بود  چنانآنرائیل با یک دوست ناشناس. اس

که حساسیتش را نسبت به هرگونه صدا و پیشنهادی از دست داده بود. برای 

یک خاطره مبهم از خدایی  آنهاشاید  !خداوند دیگر مفهومی نداشت آنها

ابراهیم، اسحاق و یعقوب بود، اما همانطور  شانداشتند که قبال خدای اجداد

خدا را در افکار و احساسات خود دفن کرده است، قوم  ،رند  که انسان مُ

چیزی  ،این به اصطالح خدا ،آنهااسرائیل نیز همین کار را کرده بود و برای 

بیش نبود که توسط والدینشان  جالب اینهایک اسطوره شیرین و افس به جز

در  ،نبوددارای واقعیت و مفهوم  بازگو شده بود و به هیچ عنوان آنهابرای 

 در هم ، آنبر زندگی ایشان تاثیرگذار باشد ستتوانمین ؛ خدا،نتیجه

زندگی و حیاتی که پر از رنج و عذاب بود. آیا امروزه ذهنیت و نگرش 

ایم؟ آیا ما نیز ؟ آیا ما نیز ازخدا قطع امید نکرده!انسان مدرن چنین نیست

ویلهلم نیچه: فیلسوف،  )فریدیریشبسیاری از پیروان نیچه ایم کههمان کار را نکرده

که حیطه و افکار او بر خدا ناباوری و هیچ انگاری و  نتقد فرهنگی و آهنگساز آلمانی استشاعر، م

 ،برای خدا مراسم تشییعکه  !؟کردندمکتب او پساساختار انگاری و فردگرایی بود(

هایشان دفن کردند، و دیگر به دنبال قدرت و را خارج از زندگی گرفته و او

همه  کنممیگمان شان از اهالک و بردگی نیستند!؟توانایی او برای رهانیدن

  ما بر سر یک پاسخ اتفاق نظر داریم.
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نماینده زنان و مردانی بود که اکثریت قوم اسرائیل را تشکیل  ،قورح 

ای است که االن ذکر شد ند. چیزی که جالب است، ارتباط بین آیهدادمی

هایی است که بالفاصله بعد از آن نیز آیهو  4آیه  1یعنی خروج باب 

. باور 12تا  64 هایهباشند، یعنی آیآیند و حاوی اسامی سران قبایل میمی

اسامی افراد را در اینجا ذکر کرد تا به ما  القدسروحاین است که  من بر

توجهی به  پیام و هدف او  و هافرادی که علیه موسی شورش کرد !نشان دهد

 ."حقور – ستا جاو آن فرد همین ؟سانی بودندچه ک نداشتند

 اشفرستاده که به هیچ وجه به خدا و بود ینمایانگر یک نسل از قوم ،قورح

 ندکردمیمخلوقاتی بودند که براساس حواس خود عمل  آنهاایمان نداشتند. 

به قائن و بلعام نیز اشاره کرد  توانمیکه در این ارتباط  و نه براساس ایمان.

)یهودا آیه کندمیروح خطاب را عامل تفرقه، نفسانی و بی آنهاکه کالم خدا 

 «و نفسانی هستند که روح را ندارند کنندمیها پیدا اینانند که تفرقه (»69

که موسی ایشان را  قومی بودو  نسلاز  نماینده چنین شخصی بود. او ،قورح

 و این داستان بشریت سقوط کرده .و بندگی فرعون رهانید از اسارت مصر

گنجاندن حیات و  ،تعریف کردن ،گانهحواس پنج او بهوابستگی کامل 

که کالم خدا از آن به عنوان نفسانی است؛ در این زمینه مابقی امور

زیرا او بر اساس  به خدا تبدیل شده انسان، حساساتا .بردمینفسانیت[ نام ]
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کند و های خود را اتخاذ میتصمیم ،از درستی و نادرستی احساس و حسی

در سیر تکاملی دل و افکار خود)نفع من در کجاست!؟( در حرکت است، 

بطور  که هستند خدا دهی جهت و مدیریت ،احساساتی که عاری از حیات

 شوندمیو نپذیرفتن او و پیامش برای ما خدا اجتناب ناپذیری منتهی به انکار 

 کند! یعنی؛ داشتنای است که شیطان از ما طلب میو این دقیقأ، نکته

بیدار و بدون حضور خدا. آیا او حوا را فریب نداد تا به  ،حواسی برانگیخته

درخت معرفت نیک و بد بنگرد، آن را حس کند، لمس کند، از آن بخورد 

 1222های او و بازی هاهو به این ترتیب به یک انسان نفسانی تبدیل شود؟ نقش

انسانی را با حواسش  هر ،تغییر نکرده است. او هنوز هم ایهسال است که ذر

های محیط اطرافش که و آن حواس را با استفاده از وسوسه اندازدمیبه دام 

ه کننده شیطان مغز متفکر و تغذی .کندمیور ، شعلهدهدمی آنهابه خورد 

 به وسیلۀ آنها محدوده است ونیز در همان قلمرو عملیات او  ،حواس است

 به اجرا در ، کارگردانی ونظیر خود را در وجود نفسانی مابی هایهنمایشنام

شباهت ترسناکی بین ما و قورح وجود دارد، زیرا قورح و دیگر  .آوردمی

بزرگان اسرائیل به دلیل پژمردگی روح و بندگی طاقت فرسای خود، به 

آور خدا برای عهد همان نحو دربرابر پیامموسی توجهی نکردند، ما نیز به 

 به اینکه شخص . همان کنیممیجدید یعنی عیسی مسیح کامال مقاومت 
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بندگی که از قدرت  ،جهان آمد تا ما را از بندگی گناه و مرگ آزاد سازد

زیر  دهیممیسرکوبگر و مرگبار شیطان برما وارد شده است. ما ترجیح 

دسترس  نا و درشآ یرا قلمروی آنهاکه  م چرابندگی گناه و جسم باقی بمانی

و رستاخیزی شویم که تازگی  تا اینکه بخواهیم وارد قلمرو دانیممیبرای بقا 

ریشه  .داشتبه ما عرضه  قیامشخداوند عیسی در طی حیاتش و از طریق 

 .گرددمیباز  61شورش و سرکشی قورح به جایی خیلی پیشتر از اعداد باب

همان جا که موسی  ؛یعنی ،شودمیشروع  1از کتاب خروج باب داستان این 

خالق همه هستی و قدرتمندترین خدای همه خدایان را به عنوان میراث و 

صرفا این پیشنهاد را رد  آنها .عرضه داشت آنهاسرنوشت برحقشان، به 

کردند. خدا  نیز تنها پسرش را به ما عرضه کرده است و ما به سرعت و بدون 

: 2یوحنا) درجهت صلح و امنیت بود رد کردیمهدیه بزرگ او را که تردید 

که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست  حکم این است و(»69

  «داشتند از آنجا که اعمال ایشان بد است

گیری طبیعی انسان،  بسوی تاریکی و مرگ است. انسان به گرایش و جهت

در  ، زیرا تاریکی در روح او قرار دارد.شودمیطور طبیعی به تاریکی جذب 

تاریکی  مجذوبهمیشه  نیز، انسان« شودمشابهت، باعث جذب می»حقیقت

در تصدیق! اگر انسانی را در محیط یا مکانی کامأل خنثی  .شودمیو شرارت 

کند، یا به یا آن مکان را نابود میدر کمترین زمان  و فاقد ارزش رها کنید،
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انسان مملو از .)زند و یا خود را نابود خواهد ساختصدمه میهمنوع خود 

( اگر به رادیوگرافی یک فرد  تاریکی بوده که درعمل همان مرگ است

ناحیه تحت تأثیر آن  بیماری به صورت یک منطقه دارای سرطان نگاه کنید، 

 !واقعا مضحک است، شودطبیعی ظاهر می هایتتاریک در مقایسه با باف

 کرده و پیشنهاداما با این حال مقاومت  ،باشدمیآلوده به سرطان  روح انسان

در . کندمیرا که هم درمان و هم نجات او را در دست دارد، رد شخصی 

سندرم »معرف چنین شخصی است که دارای سرطان است ،حقیقت قورح

دو  تواندمیهمانطور که در کوتاه مدت خواهیم دید، سندرم قورح  .«"قورح

 ،اثر بسیار متفاوت و اغلب بسیار متضاد داشته باشد

و از دریافت  رحمت خدا بسیار دست کم گرفته شدهفیض و نکته اول:  

  (1)خروج باباست داری شدهمحبتش بطور کامل، خود

به جهت انجام امور  از عشق و فیض خدا ،فرد ۀسوء استفاد نکته دوم:

 (61)اعداد بابعواقب آنبدون ترس از واکنش الهی و شخصی، 

مورد هم معادله و  دو محاسبات قورح درمورد خدا کامال اشتباه بود و در هر

به پیام موسی برای  بایستمیاو هنگامی که  !مواجه شدخطا فرمولش با 

که باید تسلیم به اینبا توجه  و نکرد، توجهی کندآزادی  قوم اسرائیل اعتماد 
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ش هایتشود، بیش از حد به خود و قدر اراده خدا به واسطۀ هدایت موسی

نسبت به اراده خدا، عدم اعتماد به  سرانهاعتماد کرد در نتیجه؛ رفتار سبک

 رهبری موسی باعث برانگیختگی و قرارگیری داوری خدا بر او شد. قورح،

احساس کرد که خدا بسیار مهربان و نیکو است و هر شورش و سرکشی را 

ه همین ب ملیات او مشمول چنین سرکشی باشد.، حتی اگر عگیردمینادیده 

دو نشانه و عالئمی هستیم که ترتیب، ما به عنوان فرزندان آدم، اسیر این 

چرا که  کنیممیما فیض و محبت خدا را رد  دچار بودند.یان به آن قورح

باقی  چنانهمدر زیر بار سنگین زحمات و تالشهایمان برای بقا،  خواهیممی

یی مذهبی و تشریفاتی نهاابه انس ؛نتیجه در ،بمانیم و خدا را خشنود کنیم

بلکه  !تنها مصداق سنجش خودش نیست ،. از این رو قورحشویممیدچار 

او ما را تقریبا در است. تری از بشریت بخش عظیم ،مصداق ارزیابی وضعیت

 ما .دهدمینشان ت وی در مسیح ای از روابطمان با خدا و پیام نجاهر جنبه

را بیابیم که خود را از زیر بار گناه نجات دهیم،  کنیم راهیسعی می همیشه

خود را در  ،در نتیجه؛ با افزایش تالش و زحمت در عرصۀ دین و مذهب

چقدر بیهوده بود که قوم اسرائیل حتی ))کشیماسارت دیگری به زنجیر می

ه ند بستتوانمیبرای یک لحظه تصور کنند که با پیروی از اوامر فرعون 

مصر مرکز مذاهب آن  . سادگی راهی برای خروج از آن معضل پیدا کنند
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ان، در آن زمان دارای خدایان بسیاری بودند که مردم با مصری !زمان بود

آن مقطع در  به همین جهت ایشان در ندکردمیاشتیاق آنان را پرستش 

پروایی، همه یا اینکه گستاخانه و با بی و (مذهب و خرافات قرار داشتند(

مرزهای اخالقی و معنوی را با این فرضیه و تصور دروغین که خدا واکنش 

 -هرچه نباشد، او بسیار رحیم و مهربان است – و دهدمیشدیدی نشان ن

بنابراین، معارفه اولیه ما از قورح  !یافاجعه و قمار، چه خطا .گیریممینادیده 

ده و جریانات و بزرگان اسرائیل تا حدودی با این احساس ناراحت کنن

زیادی زمان  مخالفتها و مقاومتها، لکه دار شده است.؛ حاکم بر شرایط یعنی

کامل تبدیل  یبه شورش به پیام موسی[]توجهیو بی الزم نبود تا این مقاومت

 شودمیکاشته  یشود. نکته جالب اینجاست که بذر شورش همیشه در محیط

هنگامی که تصمیم  .دهندمینکه مردم به صدای خدا و رسوالنش گوش فرا 

سراشیبی  ؛ادیده بگیریمکه به خدا توجه نکنیم و صدایش را ن گیریممی

هستۀ خود ، حرکت آشودمیای که منجر به شورش و سرکشی کامل هلغزند

و نیازی نیست که شخص به مدت طوالنی منتظر بماند تا  کندرا آغاز می

وان آن را به عناو ثمره چنین مقاومتی را در برابر صدای خدا و داوری دائمی 

افتد لکن هر کس در تجربه می(»65، 62: 6یعقوب)میوه تلخ و کشنده، ببیند

.پس شهوت آبستن شده، گناه سازدمیو فریفته  کشدشهوت وی او را میوقتی که 

در  ،مرگ قورح ۀنطف «کندزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید میرا می
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 1علیه موسی بود، در باب  او که نتیجه سرکشی و شورش 61اعداد باب

امید آنکه همۀ ما از این موضوع عبرت بگیریم  .بسته شد کتاب خروج

گوید: امروز اگر آواز او را بشنوید دل میالقدس پس چنانکه روح(»2: 2)عبرانیان

خود را سخت مسازید چنانکه در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در 

 ،اش را که هماناهنگامی که موسی به مصر بازگشت تا خواندگی «بیابان

تحقق بخشد، نه تنها فرعون در  ،رهایی قوم خداوند از بردگی بود نجات و

و  و به صدای او گوش فرا نداد، بلکه قوم اسرائیلبرابر او مقاومت کرد 

نیز، در برابر صدای خدا مقاومت کرده و توجهی  مشایخ آن به رهبری قورح

 !!ل و در تفکرشان جای دهندکه قوم خدا این را در د ،باشد به آن نکردند.

برابر کالم و پیام خداوند بسیار  به همان اندازه که مقاومت مردم جهان در

مبادا که  ؛است، چقدر بیشتر ایمانداران باید مراقب و هوشیار باشندترسناک 

کرده و دل خود را سخت  در برابر آن مقاومت ،در زمان شنیدن صدای روح

د و در نهایت با ن، از دست بدهشانو هدف کامل خدا را برای زندگیسازند 

ی در برابر مسند داوری مسیح گسرافکند دستانی خالی وگی، شرمند

تر آنچه را شنیدیم گوش لهذا الزم است که بدقت بلیغ(»6: 7)عبرانیاندنبایست

آیا می توانید قورح را سرزنش کنید؟ سعی  «دهیم مبادا که از آن ربوده شویم

چند بار خداوند از  ! تا به حالتا در قضاوت کردن او سریع باشید نکنید

هر  و ما خادمان مسح شده و رسوالنش با ما سخن گفته است ،طریق کالم
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 خواهممینحتی  !؟ من شخصأایممقاوت کرده و او را نپذیرفتهبار به طریقی 

در اعمالم وجود داشته  های مطلقتصور کنم که چقدر از این نوع سرپیچی

گیری نتیجه درکمال هوشیاری و آگاهی ، ترس از این دارم که. زیرااست

حتی ممکن است بیشتر از او در معرض  کرده و خود را از قورح بهتر بدانم،

خطر باشم. او موسی را به عنوان نجات دهنده و رهبر خود داشت؛ من عیسی 

و  !خداوند به من رحم کند !مسیح را به عنوان نجات دهنده و رهبرم دارم

 باشد و بماند!رحم او شامل حال همه ما 
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 «شورش»فصل دوم

 مصر از را آنها و داد نجات را اسرائیل خداوند، قدرتمند دست با موسی،

که نهایتا  با ده بال و مصیبت مختلف مواجه شدند ان،مصری .آورد بیرون

مرگ که از طرف خدا  آنان به دست فرشتۀهای منجر به مرگ نخست زاده

خدا یعنی اسرائیل مصون  بود، انجام شد. درعوض،  نخست زادۀمامور شده 

شده خشک گردید و مردم از  مانده و نجات یافت. دریای سرخ شکافته

قلمرو بندگی و بردگی به سرزمین آزادی و خدمت به خدای اسرائیل پا 

 از اسرائیل هایخانواده سران و بزرگان همه با همراه نهادند. قورح نیز،

رسیدن به  مسیر در که عبور کرده و قدم در بیابانی نهادند سرخ دریای

کتاب خروج نماینده بشر  1در فصل  ،قرار داشت. قورح سرزمین موعود

است که با نجات دهنده مواجه شده و علیرغم تقدیم هدیه  ایکردهسقوط 

آن هدیه را نپذیرفته و علیه آن  ،ایمانی خویشنجات و رهایی وی، در بی

مقاومت کرده است. تا زمانی که خدا قدرت شگفت انگیز خود را از طریق 

بر مصریان آشکار  ری و لعنت بودندبالیایی که معرف داو فرود آوردن

. و خداوندی او نشدند قورح و سایر فرزندان خدا متوجه ماهیت نساخت،

حرکت و ناتوان بی ،وی با تمامی خدایان دیگر مصر که همگی خاموش

 بود ایزنده خدای یعقوب و اسحاق ابراهیم، بودند، تفاوت داشت. خدای
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به شرایط موجود واکنش  مناسب اقدامات با و کردمی صحبت شنید،می که

 و قدرت با اثبات بنابراین، . او با همه خدایان دیگر متفاوت بود.دادمینشان 

 به وی اسرائیل همه موسی به انجام رسید، ،خادمش طریق که از او توانایی

گم شده و  بشر در کل، کردند.  به او اعتماد ،خدا عنوان به و آورده ایمان

تا  ،بوده ایمانبیو از همان بدو تولد  أسقوط کرده، مانند قورح و اسرائیل ذات

و در جلب سازد نمایان میواحد، قدرت و محبتش را  یاینکه خدا با اقدام

هدفی که  تا به وی و ،باشد  گذاردمی بر صلیب را یگانه پسرش اعتماد ما،

مهیا شد و جایگزین  فصح برۀر که طوهمان !بله برای ما دارد ایمان آوریم.

به کفایت خون ریخته شده آن بره اطمینان  و ایشان نیز هر اسرائیلی گردید

 برای قربانی عنوان به ما، خداوند مسیح، داشتند، به همان نحو نیز عیسی

تا راه گریزی را گردید ارائه و تقدیم  همه بشر گناه و سرکشی ی،ایمانبی

مشارکت  و ستم شیطان و ورودش به حضور برای فرار بشر از ظلم و

 انگیز و مبارک خدا باز کند.شگفت

پدر در عوض  ، بلکه به عنوان نخست زادۀفصحنه تنها در مقام بره  ،عیسی 

یک  شب خروج از مصر، ترتیب، در همین ما کوفته شد تا ما زنده بمانیم. به

 !انگیزیشگفتعجب فیض  تا دیگری زنده بماند. ،زده شد پسر زادۀنخست

 برای رهایی و بازخرید قومش از بایستمیعجب بهای وحشتناکی خدا 
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 و قورح جمله از ،هااسرائیلی . تمامکردمیبردگی گناه و مرگ، پرداخت 

زده  خود هایخانهدر  و سر هاهقایم به را آن و گرفته را خون ،اشهخانواد

به  آنها شرط و قید بدون و مطلق اعتماد از یانهانش عنوان بودند و اینکار به

 داشتن امنیت و رهایی در عوض یک بره قربانی وعدۀیعنی  ،خداوند وعدۀ

 خورده تلخ سبزیجات با همراه شده کباب برۀ از ایشان همگیبود.  فصح در

 تلخ بردگی وریآنیز یاد و بره حیات در دهنده مشارکت و این نشان بودند،

رفتند، و  بیرون مصر از سرعت به همه آنها مصر بود. در آنها دردناک و

در حیاتی  شدن تازگی و نو جهت به آنهاچون دریای سرخ شکافته شد، 

 نیست . تصادفیخدا حرکت کردند هدایت تازه به آن سوی دریای مرده با

همانطور که  .است مرگ دهنده خود نشان که است، سرخ ،نام آن دریا که

، آمداز پس ایشان می قوم اسرائیل از داوری فرشته مرگ و خشم فرعون که

 نیز به ند، مادو عبور از دریای سرخ نجات پیدا کر فصحتوسط بره قربانی 

 مسیح طریق از مسیح در رهایی را و نجات چنین عهدجدید ایمانداران عنوان

وریم و از مزایای خون ریخته آایمان می و زمانی که به او کنیممیتجربه 

، مسیح را به عنوان نجات دهنده شویممیپسرخدا بر صلیب برخوردار  شدۀ

لعنت  و گناه مجازات از ترتیب بدین، کنیممیتجربه  فصحخود و بره قربانی 

وارد آبهای تعمید که تمثیلی  ،که مطیعانهیابیم. هنگامیمیخالصی  شریعت
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ویت گذشته خود را ترک کرده و نسبت ، هشویممیاز دریای سرخ است 

: 6)رومیان  شویممیو وارد یک زندگی نو در عیسی مسیح  میریممیبه دنیا 

دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی  در موت او تعمید یافتیم، با او هپس چگون»(2

 «که مسیح به جالل پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم

گذر از این جهان و ورود به حیات و مشارکت با خدا سمبول  ،دریای سرخ

 از دریا( است.از طریق مرگ )وارد شدن به دریا( و نیز قیام )خروج 

و  به عنوان نمونه بیابان قوم اسرائیل را در رسالۀ خود، تجربۀپولس رسول در 

 6 :61)اول قرنتیان کند:درسی علنی به جهت ایمانداران قرنتس چنین بیان می

همه زیر  که پدران مااز این خبر باشیدشما بی خواهممینزیرا ای برادران، (»67تا 

به همه  عبور نمودند و و همه از دریا نیز بودند( اشه)قورح و خانواد ابر بودند

 ود همه همان خوراک روحانی را خوردن و ،در ابر و در دریا موسی تعمید یافتند

از صخرۀ روحانی که  آشامیدندکه می روحانی را نوشیدند؛ زیرا شرب همانهمه 

د. لیکن از اکثر ایشان خدا راضی و آن صخره مسیح بو ،آمدعقب ایشان می از

ها برای ما شد تا ما زیرا که در بیابان انداخته شدند. و این امور نمونه نبود،

ت شوید، مثل بعضی از و نه بت پرس ؛بودندشان ایهچنانک  خواهشمند بدی نباشیم،

به اکل و شرب نشستند و برای لهو و لعب بر پا  قوم »ایشان چنانکه مکتوب است:

در یک روز بیست و سه  و نه زنا کنیم چنانکه بعضی از ایشان کردند و «شدند.

ک گشتند. و نه مسیح را تجربه کنیم، چنانکه بعضی از ایشان کردند و هزار نفر هال

گردیدند. و نه همهمه کنید، چنانکه بعضی از ایشان کردند و از مارها هالک 

و  شان را هالک کرد. و این همه به طور مثل بدیشان واقع شدایههالک کنند
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د رَبرای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم به ما رسیده است. پس آنکه گمان بَ

 «د که نیفتد!که قایم است، با خبر باش

 و جمله قورح ازان اسرائیلی یتمام کهرسد؛ نظر می از سخنان پولس چنین به

 در را خداوند محافظت و تدارکات همه جانبۀ اسرائیل، قبایل رهبران همۀ

 تجربه کنعان سرزمین به ورود منظور به ،مصر ازایشان  آوردن بیرون جهت

، در آینه یعهد عتیق، تصویر کندمیهمانطور که پولس تاکید  .کردند

با این  !شودمیاست که مغلوب عهد جدید  نوعی از شرایطسایه، نمونه و 

عهد جدید، معنوی و باطنی ، اما عهد عتیق نوشتاری و جسمانی که ،تفاوت

 و ارتباط عهد جدید نیز در ،کنندمی عمل عتیق عهد در که اصولی است.

 و هابرنامه و اندشدهو تالیف  نوشته خداوند یک و توسط دارند کاربرد

و اصل اشارۀ  پیدایش زمان از به عنوان پایه و اساس تدبیرشاو  اهداف

و خدا (»76: 6)پیدایشهیچ تغییری نکرده است نخست دربارۀ انسان!

گفت:آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان 

خزند حکومت آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همۀ حشراتی که بر زمین می

انسان و  در کامل طور به خود را قدرت تا است کرده تالش خداوند «مایدن

است به نمایش  کرده خلق خاص دلیل این برای او که از طریق انسان،

 وی چنین» شده، بیان مکاشفه کتاب در که همانگونه نهایت، در و بگذارد،

و کتاب  (11: 6پیدایش) بین  که آنچه « .آورد خواهد دست به بشری را
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نماینده و  که است بشریتی فرایند ،شودمیبطور کامل هویدا  و مکاشفه اتفاق

رسول نیز بر همین  پولس ، همانا خداوند ما عیسی مسیح است،حافظ آن

 با همانند رابطه کلیسا عتیق عهد در رابطه اسرائیل با خدا  نکته تأکید دارد که

 دهنده نجات و عهد عتیق واسطه موسی در .است جدید عهد در زیر مسیح

 دنیا مردم دهندۀ تمامی نجات و واسطه در عهد جدید مسیح بود، قوم خدا

بازخرید  فصح عید بره خون طریق از عتیق عهد درایشان که  همانطور .است

 .شویممیبازخرید  مسیح خون با جدید عهد زیر در لذا ما نیز شدند،

 فرعون دست از وسیله به اینو  گذشتند سرخ دریای از آنها که همانطور

 و شیطان کنترل از گذشتن از آبهای تعمید ، طریق از ما نیز یافتند، نجات

 توسط و هم در ارتباط )مشارکت( بوده با آنها یابیم.می نجات او پادشاهی

 نیز توسط ما شدند، حفظ تراویدصخره می از آبی که و منا)نان آسمانی(

ایشان،  .شویممیداده  پرورش و پایدار مانده مسیح در خدا روح و کالم 

 القدسروح با ما نیز ،شدندمی هدایت طی سفرشان در توسط فرشتگان

ها بسیار شباهت و هاهمبستگی .شویممی هدایت خدا پادشاهی به سفر درطی

 اما داد، توضیح ترتر و شفافدقیق جزئیات را بتوان که فراتر از آنی است

 در است عهد عتیق در خدا بازخرید شدۀ قوم که اسرائیل بگوییم است کافی

یک اسرائیلی  .است جدید عهد در خداوند شدۀ قوم بازخرید کلیسا، حالیکه
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از طریق داشتن این فضیلت یعنی نشانه عهدی که خدا برای قوم  ،منفرد

 ، اما ماشدمیاسرائیل مقرر کرده بود، مانند عهد ختنه فرزند یهوه محسوب 

 رستاخیز و یعنی مرگ جدید، عهد انه و مهرنش با حمل منفرد صورت به

 و داشت اسرائیلی را یک هاینشانه همه قورح هستیم. خدا فرزندان مسیح، 

 با او رابطۀ و هویت مورد در شکی هیچ .بود اسرائیلی یک قطعأ و حقیقتا

ای که به پدرانش داده شد و وعده وی از طریق عهد  .ندارد وجود خدا

 من که این دلیل ، فرزند خدا بود.کردمیعهد را همراهی  که اینهایی نشانه

قورح نشان دهنده کیست  سوال است که این  کنممیاین موضوع را عنوان 

 او که بگیریم نتیجه و کنیم نگاه مرد این زندگی به توانیممی ما یا چیست؟

 همان -کرد شورش خدا ضد بر که غیر ایماندار بوده یک از تصویری

با این دید به موضوع  یمتوانمیدادند، یا اینکه  انجام حوا و آدم که کاری

نگاه کنیم که او یکی از فرزندان اسرائیل بود که مرتکب گناه وحشتناکی 

باور  به ایندر طی بررسی زندگی این مرد  ثمرۀ آن را نیز د رَوید!! شد و

فرعون  فرمانروایی تحت و مصر کتاب خروج که در 1باب ام که او ازرسیده

 و او. هستند شیطان و اسیر پادشاهی گناه بردۀ که ی استبشریتمعرف  بود،

 اما هستند، مسیح آمدن از تا قبل بشریت وضعیت معرف اسرائیلیان همۀ

نماینده بشر  دیگر ،برده شدند بیرون مصر از و بازخرید آنها که هنگامی



28 
 

 خورد،بچشم می آنها در هنوز یایمانبی از عناصری اگرچه نبودند. ایمانبی

گرفته، نجات را دریافت  قرار اسرائیل خدای با ایتازه عهد در زیر اکنون اما

فردی   1در خروج باب ،قورح)اند. درآمده خداوند تحت مالکیت و کرده

کامل ایمانداری است که بطور  او 61است اما در اعداد باب ایمانبی

 .(بازخرید شده است

عهدی  او .شودمی، شامل حال قورح نیز قوم اسرائیل ، باخدا عهدهای متعدد 

کرده و در منافع و  بست، دریافت یعقوب و اسحاق ابراهیم، با خدا را که

یی بود که خدا با هاوعدهکه دریافت کننده چنانهممزایای آن شریک بود، 

 کوه از الهی شریعت ظهور شاهد وا طریق موسی ]به قومش[ داد. موسی و از

از کوه  که رهبری بوده باشد آن هفتاد از یکی است ممکن حتی است، بوده

 در اسرائیل که قوم  گناهی را، پنج پولس همسفره شوند. خدا با تا باال رفتند

شهوت  :کندمیشد بیان  آنها شکست و مرگ موجب و شدند مرتکب بیابان

لهو  (1: 21(, )خروج 1: 21خروج)بت پرستی ,(2 :66اعداد باب )پرست

شکایت و  و(  4 -1: 16 اعداد) مسیح آزمودن  ،(4 – 6: 15 اعداد )ولعب

 گناهان و اعمال این از یک هر (61 )اعداداشفرستاده و خدا علیه غرغر

 نتایج و تجربیات در چنین را خدا قوم که بود و اساسی اصلی یعامل نتیجۀ

این افراد با ایمان، بیرون آمدند اما  ،"یایمانبی ؛انداخت یآمیز فاجعه
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]از مصر[  توانایی و قدرت چنین با را آنهانتوانستند باور کنند آن کس که 

 موعود سرزمین به را در نهایت سالمتی آنهااست که  قادر ،بیرون آورد

نکتۀ مورد اشارۀ پولس نیست، که از آن به جهت قوت  برساند. آیا این همان

اعتماد  به اینچونکه (»6: 6)فیلیپیان ن فیلیپی استفاده کرد!؟و بیداری ایماندارا

آن را تا روز  )شما را نجات داد(دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد

ایمان الزم برای بیرون  قوم اسرائیل، «عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید

برای رها شدن از مصر  آنهاآمدن را داشتند اما برای ورود ایمان نداشتند. 

ایمان  آنهاایمان داشتند اما ایمان وارد شدن به سرزمین کنعان را نداشتند. 

 خدا به آنها ایمان نجات بخش را داشتند اما ایمان حیات بخش را نداشتند.

گذاشتند،  بیابان هایهماس قدم به و آمدند بیرون سرخ دریای از که ایلحظه

 بصری روحانی شدن ، جای به آنها رسید. پایان به کلمه واقعی معنای به

 داشتند انتظار) بود فریبنده بسیار آنها دیدند برایآنچه که می. شدند

 و شن اما در عوض در آن جاری است، عسل و ببینند که شیر را سرزمینی

که  پیش رفتند تا به آن حد   ایشان (بودند خشک را شاهد بیابان و ماسه

ست ایشان را توانمی، اعتماد به کسی که دارای قدرت و فیض بود و بجای

و تمامی نیازهایشان را تا رسیدن به سرزمین وعده برطرف حفاظت در بیابان 

اعداد  در را قورح شورش ،اینکه از قبل ، به حواس خود اعتماد کردند.کند
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ا کنکاش ر ا باید تمامی اتفاقات به وقوع پیوستهبررسی کنیم! ابتد 61باب

که خود منجر به چنان سرانجام  یوحشتناک مواجهۀ ،تا در نهایتکنیم 

  دردناکی شد به ظهور برسد.

 تا شود خوانده آن صحیح و کامل با توجه به مفاد و زمینۀ ،باید مقدس کتاب

و توقع انجام آن  گویدمی خداوند که را آنچه واقعی معنای و روحانی عمق

 1 فصل در که همانطور قورح، زندگی مطالعه در را دارد، دریافت شود.

رسوایی و ننگ  باید ابتدا به سراغ وقایعی برویم که قبل از دیدیم، خروج

اتفاق افتادند تا بتوانیم بطور کامل درک کنیم که  61موجود در ]اعداد[ باب 

ایمانداران عهد جدید کاربرد  و چگونه درمورد!؟نمایانگر چیست ،قورح

 می سرکشی قورح به معروف حادثه وقوع به منجر که حوادثی !؟دارد

گذاری این . واقعیتی که در ناماندشده اعداد ثبت کتاب در بیشتر شوند،

با فهرستی از اعضای قوم اسرائیل  این است که، وجود دارد )اعداد(کتاب

 این یتمام زیر اما در -چیزی مشابه سرشماری – یابدمیشروع شده و ادامه 

ایمانی، ناباوری و بی با نام روحانی ی،سرطان آماری، هایتواقعی و ارقام

 .الشعاع قرار دادهتحت را اسرائیل قوم تار و پود که نهفته استعدم اعتماد 

 از که یشهاوعدهباور کردن   و خدا به ایمان برای را خود توانایی اسرائیل

 .است داده دست از است، شده بیان او کالم طریق
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 مشکل حل و فصل شد. قربانی فصح برۀ طریق از مصر بردگی و گناه مسئله 

. اما ، رفع و خاتمه یافتسرخ دریای از عبور در آن با هایدلبستگی و دنیا

انسان قبل از اینکه کامال رها و آزاد شود باید با چهار دشمن که پیش روی 

به  اسرائیل. 2شیطان، 2نفس ،1دنیا ،6گناه درقبال بردگی ؛مبارزه کنداوست 

بردگی و نیز  و اسارت از آنها. بود شده آزاد اول عنصر دو از خود نوبه

شده بودند اما هنوز به میزان زیادی گرفتار جسم و  آزاد پادشاهی فرعون

ما نیز به عنوان ایمانداران عهد  قوی آن بودند که در تحقق،های محرک

ده و از زیر اد شاز بردگی و اسارت گناه آز آب تعمید جدید با تن دادن به

در آنچه که بوده باقی مانده  چنانهماما جسم ما ایم، سلطه گناه خارج شده

 از پساسرائیل  قوم .و عاملیت به دام افتادن و گرفتاری ما را بر عهده دارد

از  کردن آن سرزمین پاک با یوشع، رهبری به موعود سرزمین به ورود

همراه با  و نیکویی خداوند را ه، به آرامش و امنیت دست یافتشساکنان

روزی  راوان و حیات زیاده، حاصل کردند، در تحقق این موضوع!برکات ف

فرماندهی شیطان و  رهای آسمانی را که مق یتمامی جامسیح،  که خواهد آمد

که کتاب مقدس از آن به  جهانی با آزاد سازی فتح کرده و اوست نیروهای

نت او برقرار و تجربه خواهد سلط بردعنوان پادشاهی خدا نام می

گوید:اکنون نجات و و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می(»61: 67)مکاشفهشد

قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران 
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 «کند به زیر افکنده شدما که شبانه روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می

ای که هیچ چیز در آن نیست مگر کاملیت، نور و حیات. قلمرو و دورهدر 

 حیات و کاملیت به این دستیابی درمسیر اصلی مانع در حال حاضر نفس،

. نفس شودمی دیده نیز اسرائیل هایتجربه در که درست همانطور است،

بتواند  تا کردهاعمال  ما زندگی در شیطان که است درونی و دفاعی یموضع

هم  کند و ما حفظ و حمایت زندگی بر را خود حاکمیت از این طریق هم

ادراک و فهم ما را نسبت به معرفت خدا در قبال حکومت و سلطنت وی 

 خنثی سازد.

در  در بند جسم باقی ماند. چنانهمرائیل آمرزیده و نجات داده شد اما اس

سال زمان  22در یک شب از مصر خارج کرد اما  را حقیقت خداوند ایشان

چقدر این گفته در زندگی ما  تا مصر را از اسرائیل خارج کند!! صرف شد

صادق است. برای تجربه کردن بخشش خداوند در قبال گناهان، به معنی 

است که  ایلحظهواقعی کلمه فقط یک لحظه زمان الزم است و آن همان 

شدۀ تمام  اساس کار بر و آیدمی فیض و رحمت خداوند تخت به گناهکار

خالصی او از شر و قدرت  . اماکندمی بخشش تقاضای صلیب روی بر مسیح

ایمانداران به عنوان  ماکه  است مادام العمر یشمکش و تالشجسم مستلزم، ک

  هستند  واقعیمبارزه و چالش را که اغلب دردناک و  که این هایی زندهنامه
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و  . به همان اندازه که اسرائیل از مکافاتنیمکتجربه کرده، تصدیق می

 رابطه و مالکیت ،هویت که همانطور داوری مرگبار در مصر رهایی یافت و

 به همان اندازه نیز کرد، تغییر سرخ دریای طریق از  خروج از پس خدا با او

که باوجود آن، اسرائیل  چرا شود آزاد جسم کنترل و قدرت از بایستمی

و شهادتش در برابر امتها عاری از  ماندمیبدون هیچ فایده و ثمری باقی 

 خود را به میان ایشان فرستاد قوم ،ی که خداهایتهمان ام -هرگونه تاثیر بود

[ آنهاتا سفیر سلطنتی و نماینده پادشاهی وی بر این کره خاکی ]درمیان 

وارد  اسرائیل به آزادی هنوز اما بود، آمده قلمرو آزادی به اسرائیل باشد.

 به دسترسی عدم بیابان، در اسرائیل سفر تمامی سرگذشت بنابرایننشده بود. 

دالیل را  ترینکامل و مکرر ، همه و همه واضح هایتشکس  وعده، زمین

ارائه  نشان دادن حضور جسم و جسمانیت در قوم اسرائیل برای اثبات و

 .کنندمی

این مرد کیست و خصوصیات  ،رویممیسراغ قورح  ! بهیرا و با این توجهاز 

این است که کالم خدا نبرد بین جسم و  وی چیست؟ اعتقاد و باور من بر

و داده روح را به عنوان یک تضاد درونی در باطن همه فرزندان خدا نشان 

عاری از  که سازدمیمردی را آشکار  جسمانیت  ،. قورحسازدمیآشکار 

از جسم مولود شد جسم است  آنچه(»6: 2)یوحناحضور و پری روح خدا است 
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 خدا به شباهت و موافق حوا و آدم .«و آنچه از روح مولود گشت روح است

، از نظر ذات آنهاکنند. سلطنت  خدا خلقت تمامی بر بتوانند تا هشد خلق

و  حاکمیت،زیر حفاظت احساسات، موجوداتی روحانی بودند که سرشت و

بر اثبات این حقانیت  ایادلهباغ عدن  فیض مطلق خداوند قرار داشتند که

مگر به  ،ش دسترسی داشتندهایهبه تمام نیکویی خدا و آفرید آنها است،

 که وسوسه و فریبی به دنبال عدن باغ در نچهآ !درخت معرفت نیک و بد

 شورش و سرکشی نام داشت؛ یعنی اعالم آمد، وجود به عاملش شیطان بود

  تأسیس ،از آغازخدا اکمیت، نظم، ترتیب و تمام چیزهایی که ح از استقالل

و خود رأی بودن از جانب  یکار برای خود محورشآ یتمایل و و بنا نهاد

ای  آن را به عنوان نمونه توانمیشورش  به ایندر مداقه  زوج نخستین.

 به ،قورح .مشابه از آنچه در مورد قورح و همراهانش اتفاق افتاد به کار برد

. دهدمی نشان را سقوط کرده آدم  نژاد و ذات سرکش ماهیت ،حالت بهترین

حال بیایید مطالعه کالم خدا را ادامه دهیم تا دریابیم قورح کیست و چه نوع 

ۀ بعدی یش از این مقطع اشاره شد که مواجه!؟ در پسرکشی را مرتکب شد

بن قورَح  و»است( 2تا  6: 66)اعداد کتاب (1ما با قورح بعد از واقعۀ)خروج

بن فالت پسران و داتان و ابیرام پسران الیاب و اون   الویبن قُهات، بن یِصهار، 

اسرائیل، یعنی دویست و پنجاه نفر از سروران رؤبین)کسان( گرفته، با بعضی از بنی

، به حضور موسی برخاستند. مردان معروف بودندجماعت که برگزیدگان شورا و 
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شما از حد خود تجاوز  شان گفتند:ایهب رون جمع شدهو به مقابل موسی و ها

، و خداوند درمیان اندزیرا تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدسنمایید، می

 اینجا در «افرازید؟ایشان است. پس چرا خویشتن را بر جماعت خداوند بر می

 علیهر ئوبینیان  سران و قورح توسط که ،هستیم عمده درگیری یک شاهد

کتاب اعداد  در این نیز، از قبل .است شده آغاز هارون و موسی اقتدار

 اسرائیل ،1 و 6 بابهای در .خوانیممی را مهم حقایق از تعدادی ،5 تا 6بابهای

در  خداوند به دستور مختلفی قبایل و کندمیسرشماری  را خود قبایل همه

 این .شوندمیاطراف خیمه مالقات )شهادت( بطرز مخصوصی جایگزین 

فصح اسرائیل، بعد  خروج از مصر بود که در بیابان به منظور آماده  دومین

 این طول در ورود به سرزمین کنعان جشن گرفته شد!برای سازی ایشان 

و  کرد بود آغاز آسمانی که یک غذای منا، با را آنها تغذیه خداوند مدت،

 ید برای خودقومی جد به را آنها و دهد تغییر را آنها تغذیه هدف این بود که

انتظاراتی را که در ذات الهی  آب داد و آنهااو از صخره به  .کند تبدیل

کار ساخت و شآ یقالب ده فرمان اصولی و اساس داشت در آنهاخویش از 

از طریق موسی راه پرستش و کسب بخشش و رحمت ابدی را از طریق 

شهادت و یا مراسمی که در خیمه مالقات)خیمۀ و در طی  هاقربانیانجام 

رون، پسران و دیگر الویان ها هک آشکار و هویدا ساخت شدمیانجام ( عهد

توان )بررسی این ابعاد را میوظیفه خدمت در این خیمه را بر عهده داشتند
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و خداوند موسی را خطاب (»62تا  5: 2)اعداد در کتاب الویان مطالعه کرد( 

پیش هارون کاهن حاضر کن  شان راای هکرده گفت:سبط الوی را نزدیک آورد

تا او را خدمت نمایند. و ایشان شعائر او و شعائر تمامی جماعت را پیش خیمۀ 

اجتماع و اجتماع نگاه داشته، خدمت مسکن را بجا آورند. و جمیع اسباب خیمۀ

رون ها هاسرائیل را نگاه داشته، خدمت مسکن را بجا آورند. و الویان را بشعائر بنی

اند. و اسرائیل بالکل به وی داده شدهشان از جانب بنیایه، زیرا کو پسرانش بده

هارون و پسرانش را تعیین نما وتا کهانت خود را بجا بیاورند و غریبی که نزدیک 

ک من الویان را از که اینآید کشته شود. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: 

سرائیل که رحم را بگشاید ااز بنی ایزادهاسرائیل به عوض هر نخستمیان بنی

باشند. زیرا جمیع نخست زادگان از آن منند و ام، پس الویان از آن من میگرفته

زادگان زادگان زمین مصر را کشتم، جمیع نخستدر روزی که همۀ نخست

اسرائیل را خواه از انسان و خواه از بهایم برای خود تقدیس نمودم، پس از آن 

 «باشند. من یهوه هستممی

 خداوند به خدمت و کار در باید الوی به وضوح  بیان داشته که؛ قبیلۀ موسی

رون  کاهن که وساطت بین خدا و انسان ها هلهذا باید خود را ب. باشند دخیل

رون نیز به عنوان ها نا)از پسرداشتندرا بر عهده داشت معرفی و عرضه می

سپرده شود، نام برده شده است. زیرا  آنهاخدمت کهانت به که کسانی 

 پیمان یک باید منصب کهانت که آنجا از حیات و عمر هارون محدود بود و

 یک از انتقال این مقام بنابراین باشد، انسان و خدا بین همیشگی و دائمی

این موضوع، برخالف کهانت عیسی مسیح  .بود بعد ضروری نسل به نسل
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در عملکرد، ابدی و بی انتها بوده و دلیل  است. کهانت او هم در ذات و هم

( مبحث دگان و جالل یافتن او در آسمان استرآن، رستاخیز وی از م

 ،زیرا !بودن و انتقال این منصب از این نظر مورد توجه بود کهانت، دائمی

ای روحانی و ابدی داشت که در این مقطع جرئیات آن را بررسی جنبه

  خواهیم کرد!!

 همین به ."کردمیخدا را خدمت  ،ا هارون به عنوان کاهنتنهنکته اول: 

لیاقت و شایستگی   که است فردی و تنها واسطه تنها مسیح عیسی ترتیب،

شفاعت  ما برای خداوند ایستاده و در جوار تخت و حضور آن را دارد تا در

زیرا خدا واحد است و درمیان خدا و انسان یک »(5: 7)اول تیموتائوسکند

عیسی مسیح تنها کسی است «است یعنی انسانی که عیسی مسیح باشدمتوسطی 

قربانی را تنها از جانب او  که خدا به وی مجوز هر شفاعتی را داده و هر

 . گناه خدا استعیب و بیپذیرد، زیرا او یگانه پسر، برۀ بیمی

 

را اختیار  ایهبشر فرا خوانده شده است تا مقام و منصب ویژ نکته دوم: 

همانگونه که در عهد عتیق الویان در خدمت به کاهنین و برآورده  ،"کند

نداران عهد جدید ما، ما ایشدن نیازهای ایشان و قوم فرا خوانده شده بودند

نیز به هدفی خاص که در ذهن خدا بود! به جهت خدمت به کاهن اعظم، 
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از خلقت ما، بر  ایم، در حقیقت هدف خداعیسی مسیح فرا خوانده شده

چند چنین روزی فرا  ای تنهایی و نیاز به همدم نبود، هرف باور عدهخال

خواهد رسید که بازخریدشدگان تا به ابد یاران خداوند خواهند بود و در 

بلکه ما برای نیازهای مسیح کاهن  مشارکت با وی باقی خواهند ماند،

 یدهبخش، نجات دلیل یک ما تنها به ایم.خداوند و نیازهای قوم او خلق شده

 ما زندگی را خدمت کنیم. اعترافمان و قوم او ؛ تا کاهن اعظم ایمشدهاحیا  و

م ایتهما نجات نیاف .خودمان برای نه و است او قوم و خداوند به خدمت برای

وظیفه الویان م تا خادم باشیم. ایتهتا به ما خدمت شود. بلکه نجات یاف

 عیسی مسیح است.رون بود. وظیفه ما نیز خدمت به ها هخدمت ب

 

 در اشتیاق با تمامی دل و آنهااین بود که  الوی خدمتالزمۀ نکته سوم: 

و خود را  رها خود زندگی در را چیز همه باید آنها ،"اختیار هارون باشند

به طور پاره ، ایشان ندکردمیوقف خدمت در خیمه، هارون و قوم خدا 

ند به دنبال ستتوانمین آنهابلکه یا الوی بودند یا خیر. ! وقت ، الوی نبودند

های دیگری را در پیش منافع و عالئق شخصی خود باشند و یا اینکه حرفه

کامال از  آنها )آنچه برای سایر قوم آزاد بود برای یک الوی ممنوع(بگیرند.

ان رون بودند. به همین منوال ما نیز در زیر عهد جدید به عنوان فرزندها آن
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تصویب و  ،عیسی خداوندشخص  خدا هستیم، عهدی که توسط خون

قید و شرط خود را برای خدمت باید بطور کامل و بیبنابراین ، تاسیس شده

را به کاهن اعظم عیسی مسیح  تا بتوانیم خدمتی مثمر به خداوند تقدیم کنیم

خدا استدعا  هایتلهذا ای برادران شما را به رحم(»6: 67)رومیانارائه کنیم

که  مقدس پسندیدۀ خدا بگذرانید کنم که بدنهای خود را قربانی زندهمی

   «عبادت معقول شما است

که الویان بر اساس و تکیه بر خون ریخته شدۀ فصح به خدا به همان طریق،

 برای جلجتا در که خونی به کامل اطمینان در ما نیز باید ،نزدیک شدند

درست به  .شویم نزدیک خدا به حضور شده، ریخته ما نجات و بخشش

همان نحو که الویان همراه با قومی که نماینده خدا بودند،  فراخوانده شدند 

رون و برآورده کردن ها هتا منصبی ویژه و خاص را که همانا خدمت ب

ما نیز  به عنوان قوم در تحقق، نیازهای وی بود، به خود اختصاص دهند، 

همانا که  !منصبی بسیار ویژه و عجیب داشته باشیم تا ایمشدهخدا فراخوانده 

 ست.اوخدمت کردن به خداوندمان عیسی مسیح و برآوردن نیازهای 

 به تا است کرده فراهم ما برای را امکان این صلیب روی بر خدا هایترحم

به گفتۀ پولس و عملکرد الویان و  توجه با .شویم نزدیک به قومش و او

هایمان را کامال و از روی میل به ارادۀ بدن قرارگیری کامل قربانی بر مذبح،

تا توسط آتشی که هم خالص کننده و هم تطبیق باشد،  خداوند تسلیم کنیم.



40 
 

اش در و از طریق حاکمیت مطلق خدا و پادشاهی باشدمیدهنده هویت 

، سوزانده و بلعیده شویم. ما حیات داریم و شودمیهای ما جاری زندگی

ی زنده هستیم. ما وجود هاقربانیاما با این حال، همواره  کنیممیزندگی 

اوست زیست  اما برای هدف و منظوری که مدنظر ،داریم و برقرار هستیم

گونه زندگی را بر اساس روزهایی که با خودخواهی وسواس .خواهیم کرد

اینک به خلقتی نو  راندیم به پایان رسیدند،می های خود به پیشخواسته

به فردی که حاضر است برروی مذبح زیست کند. ما برروی  ،ایمشدهتبدیل 

و جدا از پیام و قدرتش، تمایل به انجام هیچ چیزی  کنیممیمذبح زندگی 

 است گذرد؛ قربانیمی است که بر مذبح  زندگی ما زندگی نخواهیم داشت.

 طرز این رای وی حیات دارد. و خدا شخص ادن درمورد د شهادت برای که

 می قبول قابل و مقدس خدا برای را ما تقدیم کردن خود،  چنیناین و فکر

ما را که توسط محبت و  هایزندگیسازد. خدا رایحه شیرین وخوشبوی 

را تجربه  فیضش بلعیده و دربرگرفته شده است، دوست خواهد داشت. او ما

ما  که همانطور همانطور که ما نیز وی را تجربه خواهیم کرد.خواهد کرد، 

 آگاهانۀمتقابل و یتلفیق ـ کندمی زندگی ما نیز در او ،کنیممی زندگی او در

خدمت، نهایتا خدمت معقول این  ـ مان برای خدمت به اهداف اوهایزندگی
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  استثنا؛ نه و است هنجار این ؛آغاز گردد راه این از باید که خدمتی است و ما

 !!رفتمی انتظاری چنین ما از و دلیل خلق شده به اینما اینگونه و زیرا، 

که قسمتی دیگر از عهد جدید را که به همین  خواهممیدر اینجا از شما  

نی دارد، به موازات خواو با این بخش از کتاب اعداد هم پردازدمیموضوع 

بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و و او (»62تا  66: 2)افسسیانآن قرار دهید 

بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را، برای تکمیل مقدسین، برای کار 

و  خدمت، برای بنای جسد مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا

پولس رسول  این آیات، در«به انسان کامل، به اندازۀ قامت پری مسیح برسیم

یسا را که خداوند برای هدفی خاص در قالب مقام و کل گانۀخدمات پنج

 خیمه که همانطور .کندمیهای مختلف به کلیسا بخشیده است ، بیان منصب

 به دستیابی در رونها هب کمک الویان برای به نیاز ،مالقات یا شهادت

داشت، ما نیز در بدن مسیح ، برای انجام خدمات  اشخواندگی و وظایف

 ، تا نیازهای مسیح را برای بدنش برآورده سازیم.ایمشدهخاب تگوناگون ان

هایشان یاری را در تقدیم قربانی قوم خدا ،که الویانبه همان طریق 

، ما ایمانداران عهد جدید نیز که در بدن او یک هستیم، باید ندکردمی

هم در  ،. الویانیکدیگر را به جهت کار خدمت، تجهیز و یاری کنیم

نیز باید  ما .ندکردمیخدمت کاهن )هارون( بودند و هم قوم خدا را خدمت 
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و در زندگی جمعی و  ،مان خداوندشخصیپرستش و زندگی  در

 او را  خدمت کنیم.، قوم  )مشارکتی، کلیسا(گروهی

 خیمه با رابطه در را قبایل گیریقرار و ترتیب ،نحوه توزیع 1در اعداد باب  

و در مقابل در ورودی خیمه قرار  شرق سمت در یهودا که !کنیممی مشاهده

. شوندمیالویان همراهی  توسط قبیلۀرون و پسرانش ها هجایی ک ! یعنیدارد

دستیابی  به حضور و تخت فیض  ،پادشاهی ،بازخریدکه  دهدمیاین نشان 

همان  تنها از طریق عیسی مسیح میسر است!!خدا و حاکمیت مطلقش تنها و 

 خیمۀ که از قبیله یهودا بود و خونش را برای قومش عرضه داشت و در

شمعون و جاد در سمت  ،. پسران رئوبینکندمیشفاعت  آنهاآسمانی برای 

از خاندان قهات  آنها که خواهند گرفت قرار همراه با الویان ،جنوب خیمه

یئیلیان مرامیان و یصهاریان و عزخواهند بود؛ مخصوصا فرزندان طایفه ع

در  ر آورید، وی از خاندان یصهار واگر قورح را بخاط (.18: 2)اعداد 

 او را)نوادگان رئوبین فرزند یعقوب(جنوب خیمه اردو زده بود و رئوبینیها

از همین قبیله « قورح، داتان، ابیرام و اون»گرانکه توطعه ندکردمیهمراهی 

 در که ی راهایتله و شکایگ  مورد از اولین ،66اعداد در یعنی رئوبین بودند!

این واقعه! در حالی به وقوع  ،کنیممی مشاهده است شده ثبت کتاب این

قوم در این مقطع به  .ندگرفتمیپیوست که قوم، دومین جشن فصح را جشن 
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مدت یکسال در بیابان اردو زده بودند و خدا در این زمان هم خیمه را به 

خود را ارائه داد که در پَس آن، جهت ایشان برقرار نمود و هم شریعت 

های اجتماعی با ماهیتی کاربردی تأسیس قوانین و مقررات متعددی در زمینه

عظمت و شکوه خداوند  یادگیری و تجربه کردن . آن دوره، دورۀگردید

جدید از  یهایهتزیرا هر روز نک تازه و هیجان انگیز بود آنهای خدا برابود، 

شادی آن را تجربه و  شد و ایشان بامیشخصیت خدا در تجلیات نمایان 

خوشحال بودند که فرزندان اسرائیل و  آنهادر آن دوره  ،ندکردمیلمس 

فرد  اگر که دارد وجود پدیده یک حال، این با قوم برگزیدۀ خدا هستند. 

الی است آن توجه نکند! فاجعۀ روحانی که در همین حو غافل شده و به

درنگ گریبان او را خواهد ناگهان در پیش روی وی ظاهر خواهد شد و بی

 «ناممفصح دوم می "اصل»گرفت. من این پدیده را 

دیگر و  اندشده فصحجشن وارد دومین  قوم ندارد و دوجو ،اول فصحدیگر  

مه ، هداده دست از را خود طعم و عطر خدا مانند قبل هیجان انگیز نیست!

و ما حساسیت خود را به  و هیچ چیز جدیدی محسوس نیست تکراریچیز 

که به خاطر   را هدفی انداز چشم و داده حرکات و تحرکهای خدا از دست

را در پیش روی خود  ایمشده بازخریدکرده و  آن و برای آن، نجات پیدا
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. اکنون ما در شرف تبدیل شدن به آوارگان و سرگردانان بیابان بینیمنمی

 یم.هست

لذت بردن از  تجربه کردن و برای ایماندار یک سقوط در ،قدم ولینا 

است. درست مانند این است که فرد  "دوم فصح اصل خدا، حیات کاملیت

با این  ی پس مانده را بخورد!لباس دست دومی را برتن کند و یا اینکه غذای

 به لغزنده این سراشیبی پذیرش و ذهنیت در دام سندرم فصح دوم افتاده و

 خواهیم لغزش به شروع ما و شودمیبه مسیری برای انتخاب تبدیل  سرعت

شاید خود ما نیز جزو  – اید تاکنون چه تعداد از فرزندان خدا را دیده .کرد

 پس که یک توبه و تبدیل شگفت آور و آتشین داشتند و  -آن دسته باشیم

دوم  سال در تفاوتیبی و توضیح قابل غیر ناگهانی دچار یک سردی  آن از

فاز فصح  در که است خداوند از این دسته فرزندان محشون، کلیسا ؟شدند

 که ،کلیسای افسس به عیسی .کنندمی شکایت خداوند و به هستند دوم

در بیماری  آنهاشاید  ،هشدار داد اندداده دست از را خود محبت نخستین

 !!دوم گرفتار آمده بودند و دیگر محبتی نسبت به خداوند نداشتند فصحعید 

از  یهوه به عشق خود را سرسپردگی و ،اسرائیل که قوم  همانطور درست

کلیسای  کوه را جایگزین عبادت و پرستش کرده بودند.و ش  دست داده

ریزی شد که در آن مقطع وسط پولس رسول پایهافسس در عهد جدید ت
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محبتشان  ،نمونه بود، اما با از دست دادن عشق اولیۀ خود به خداوندکلیسایی 

به عشقی ثانویه، پوچ و یکنواخت)فصح دوم( تبدیل شد و نهایتأ در خطر! 

را به  ایپولس رسول نامه خاموشی چراغدان شهادتشان قرار گرفتند که

های هآن را از بهترین نام توانمینویسد)به جرأت شان میای هجهت بیداری ب

سط نیکویی و تو ،ناشی از شعله ور شدن جان آنهامحبت   ای نامید(مکاشفه

 هایتانجام وظیفه و مسئولی ،بلکه به دلیل اجبار ،وفاداری خداوند نبود

تراژدی واقعا عظیم که از تعصب، بنیادگرایی و حمایتی بود وابسته به آن و

اتفاقی  بذر 66. فصل خاستبرمی گرفت حدی در نظر توانمیبرای آن ن

تا دالیل این مقطع قصد دارم،خود را نشان داد. من در  61است که در فصل 

و وقایعی را که زمینه ساز آن بود، بطور دقیق و  61شورش و سرکشی فصل 

و حقیقتا  دهم تا خواننده درک کند که قورح کیست، با ذکر جزئیات شرح

بدون در نظر  ما، ن است کهترس من از ای!! و واقعا چه چیزی را نمایانگر بود

مانی و مسیر روحانی که در آن به پیش رفته و در بسیاری ای هگرفتن جایگا

 66باب  کتاب اعداد درجهات به قورح شباهت داریم  او را داوری کنیم!! 

 متهم را او و خیزندبرمی موسی با مخالفت مریم به و هارون که، بینیممی

 را او این عالوه بر و کرده ازدواج )حبشی(اتیوپیایی زن یک با که کنندمی

 آنها کردند. اسرائیل مردم بر رهبری و نبوت منصب انحصاری کردن به متهم
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 نیز ما طریق از او آیا گفت؟ سخن موسی طریق از فقط خداوند آیا: گفتند

 66که در اعداد باب  ندکردمیاره اش یاتفاق )ایشان به است؟ نگفته سخن

که خدا از موسی خوانیم؛( در آن آیات میاتفاق افتاد 22تا  61 هایهآی

مسح و تدهین  و قسمتی از خواست تا هفتاد نفر از مشایخ قوم را برگزیند

در امر رهبری مردم، موسی را یاری  تا که بتوانند عطا کند آنهابه  را خود

ین رو روح خداوند داده شد و از ا آنهاکه به  خوانیممی 15کنند. در آیه 

برای همان لحظه و همان برهه  آنهاشروع به نبوت کردند و به عبارت دیگر 

از زمان، به سخنگوی خدا تبدیل شدند، اگرچه کالم خدا در همان آیه 

 61اعداد باب )در دیگر هرگز چنین کاری را نکردند. آنهاکه  کندمیاعالم 

که به این کنندمیهم و موسی را مت کنندمیاره اش هواقع به اینهارون و مریم 

شورش وارد در اینجا سرکشی و  باالتر از دیگران قرار داده است( خود را

بود یعنی؛  سندرم دومین فصح  ،مرحله اول آن مرحله دوم خود شده است،

 است حالتی در ،سرطان این دوم مرحلۀ نارضایتی و تیره و تار شدن ایمان.

را او  شخصا و کنندمیخداوند  برگزیده ظرف از انتقاد به شروع آنها که

 ،شویممی نابینا خود درقبال شرایط ما که هنگامی  .دهندمیمورد حمله قرار 

ید حکم نکن(»5تا  6: 2)متیکنیممیشروع به یافتن خطاها و قصورات دیگران 

طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد  تا بر شما حکم نشود. زیرا بدان

و چون است که خس را در  د پیمودنپیمایید برای شما خواهی که نهااو بدان پیم
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یابی؟یا چگونه بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیچشم برادر خود می

گویی اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب به برادر خود می

یک در چشم تو است؟ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن،آنگاه ن

 «خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی

اری فصح دوم را درقلب خود داشتند اما دست بر چوب بیم ،مریم و هارون

زن موسی و ریشۀ اجدادی او گذاشته و قصد داشتند، خس  زن اتیوپیایی 

در درجه  ،که از نظر خداوند ایهتنک ؛موسی را از چشم او در آورند! یعنی

ن بخشی اهمیت بود و ارتباط چندانی به موضوع نداشت. در حقیقت ای ،دوم

ه و انبوهی از جمعیت را دربر شد میکه حال، اپید از بیماری فصح دوم بود

، یاور و انتخاب دوران جوانی و زمانی بود که او در همسر موسی گرفته بود.

 به نسبت خداوند از اطاعت و ایمان نظر وی ازبیابان مدیان قرار داشت. 

 موسی، آن چوب همسر .بهتری داشت دعملکر اسرائیلی زنان از بسیاری

غریبۀ دیگری نیز در  مردان و زنان از نفر هزاران شاید و صدها بلکه نبود،

 این شد!!در چشم دیده می لذا زن موسی فقط خس  بودند اسرائیل ساکن

 ولع برایحرص و  ،دوم فصح با که است لغزش طبیعی نتیجۀ همواره روند

 آنچه برای و گرددمی باز جهان به ما چشمان .شودمی شروع مصر غذاهای

خواهیم داشت. در  و ولع حرص از آن برخوردار بودیم و وردیمخمی که

که پولس در این ارتباط هشدار  .شودمیاینجاست که نارضایتی شروع 
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که «استدینداری با قناعت سود عظیمی لیکن (»6: 6اول تیموتائوسدهد)می

سپس در حالی که در . عکس آن خسران عظیمی را در پی خواهد داشت

در حال لغزش هستیم، داوری و  اهالکبسوی لبۀ صخرۀ   سراشیبی سقوط

مردم به دغدغه ما تبدیل درون چشم  رهای کاهپَ رحمانۀقضاوت کردن بی

و   د که سقوط چگونهمتوجه ش توانمیبا این نقطه نظر  ،بدیع اینکه .شودمی

که در ختام آن،  ردید و رفته رفته تمامی قوم را دربر گرفتاز کجا آغاز گ

 خودخواهی و جسمانیت به درونی و قرابت سرطان پایانی مرحلۀ را در قورح

 غرب در اسرائیل قوم شکست مهمترین شاهد ما اعداد، 62 فصل در .بینیممی

 آنهابه سرزمینی که خدا به  شدن وارد درایشان  ناتوانی یعنی هستیم، اردن

 است. فصحدومین  مستقیم نتیجه ایمانی کهبا پیش زمینۀ بی وعده داده بود

به جایی و شود می عادی و کسل کننده ،وندهنگامی که زندگی در خدا 

و دیگر  شده در قلمرو روحانی برایمان تکراری که هرچیزی رسیممی

های ه دنبال لذتها و نیکوییب خورد وتجلیات یا نکتۀ جدیدی به چشم نمی

کنیم)مصر مظهر و نماد دنیا و گرایشهای نفس دروغین به مصر بازگشت می

است( در نتیجه؛ بارهای سنگین، ظلم و ستم روا داشته شدۀ شیطان را 

کنیم و در اهمال، عدم قناعت و گستاخی دهان به شکوه و اعالم فراموش می

 یمانی گرفتار خواهیم شد.اگشاییم و در باتالق بینارضایتی می
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جاسوس  )از هر قبیله یک نفر(نفر 61 در پیش رو، زمین  بررسی موسی برای 

آن را به سمع قوم رسانده و ایشان  که بعد از دریافت، گزارش کرد تعیین را

وضعیت سرزمین وعده داده شده با خبر سازد. دلیل بررسی این  را از

مردان قول پیکر و شهرهای  از این نبود که ،سرزمین و خواستۀ خدا

بلکه قصد ، در مقابل اسرائیلیان پرده برداری کند حصاردار آن سرزمین

تا  !کشید تجربه کنندرا می شانشان زیبایی و کاملیتی که انتظارای هک ،داشت

ایمان و اعتمادشان به یهوه در جهت احیای کامل و نیز ]برگردندان[ سرزمین 

با  آنهاآبا و اجدادیشان، تقویت شود. در عوض، بجز یوشع و کالیب، مابقی 

محصول آن  آنهااخبار بد و ناخوشایندی باز گشتند. حیرت انگیز است که 

ای تصرف آن و درعین حال، ایمانی بر کنندمیسرزمین را با خود حمل 

است ولی با  آنهاهایی منتظر که چه نیکویی دانندمی آنها ،سرزمین ندارند

 باور توانندمین اما بینندمی آنها ،اندشدهی فلج ایمانبیاین حال از ترس و 

بنابراین از (»2تا  6: 6)عبرانیان ببرند. لذت توانندنمی اما چشند،می آنها ،کنند

گذشته، به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه کالم ابتدایی مسیح در 

و تعلیم و تعمیدها و نهادن دستها و قیامت  از اعمال مرده و ایمان به خدا را ننهیم

و این را بجا خواهیم آورد هرگاه که خدا  .از مردگان و داوری جاودانی را

که خود  ن آیهای آیا نویسنده نامه به عبرانیان در هنگام نوشتن «اجازت دهد

)اشاره  «بنابراین»کتاب اعداد است،همین را در ذهن نداشت؟  62معادل باب
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وارد شدن به پادشاهی هزار ساله که  !حقیقت است که آرامی خدا به این

از کالم ابتدایی مسیح »معادل همان سرزمین وعده یعنی کنعان است(

کنعان در بیابان  سرائیل قبل از ورود به سرزمین)تمامی آنچه که ا«درگذشته

سرزمین در پیش رویشان به مانند  تجربه کرد در مقایسه با عظمت و شکوه

با تمامی قوانین و هزاران فرایض زیر  شریعت اصولی ساده و مقدماتی بود.

ق انبیای ساکن درمقایسه با کالمی که قرار بود روزی از طری مجموعۀ آن،

 ،. خیمۀ صحرا نشین در سینادآمدر آن سرزمین بیان شود چیزی به شمار نمی

  بر فراز صهیون تعویض گردد و نهایتأ ،قرار بود روزی با معبد با صالبت

توسط شخص صادر کنندۀ شریعت و در حقیقت واقعی او  ،آنهاتمامی 

 ه)بلوغ یا رسیدن به سن رشد ک «سبقت بجوییم بسوی کمال»جایگزین شود( 

ورود به دوران ی در بیابان و اره دارد به خروج از دوران کودکی زندگاش

و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا را »بلوغ سرزمین وعده( 

و تعلیم و تعمیدها و نهادن دستها و قیامت از مردگان و داوری جاودانی  ننهیم

 مسائل این مورد در عمدتأ بودند، آموخته بیابان در که درسهایی تمام)«را

بارها  را امر همین و بمانند باقی بیابان مقطع در آن در آنهاقرار نبود که  .بود

است با وارد شدن به معادل  رسیدن به کمال، بالغ شدن و .کنند تکرار و بارها

)خدا  «و این را بجا خواهیم آورد هرگاه که خدا اجازت دهد»سرزمین وعده(

تفکر و دلشان را بر ورود متمرکز  ،که ذهن !دهدمیبه کسانی اجازه 
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مان آوردیم، داخل آن آرامی ایهزیرا ما ک(»61، 9، 6، 2: 2)عبرانیان. (اندکرده

گردیم چنانکه گفته است در خشم خود قسم خوردم که به آرامی من داخل می

.. پس 6نخواهند شد و حال آنکه اعمال او از افرینش عالم به اتمام رسیده بود..

چون باقی است که بعضی داخل آن بشوند و آنانی که پیش بشارت یافتند، به 

. ماندمی.. پس برای قوم خدا آرامی سبت باقی 9.سبب نافرمانی داخل نشدند.

زیرا هرکه داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود بیارامید، چنانکه خدا از 

، ات اگر دلهای خود را سخت نکرده باشیمیآ هلذا با توجه ب «اعمال خویش

دوم چنین کاری کردند، ما  فصحهمانگونه که قوم اسرائیل به دلیل اصل 

یم بود که به آرامی خدا و یا به سرزمین وعده وارد شویم و این قادر خواه

 .از طریق ایمان انجام پذیر است –روحانی  –موضوع اکنون در قلمرو روح 

جنبه فیزیکی و جسمانی آن نیز به تحقق با بازگشت مجدد مسیح،  ،اما

عطای ک بار منور گشتند و لذت زیرا آنانی که ی(»6تا  2: 6)عبرانیان .رسدمی

القدس گردیدند و لذت کالم نیکوی خدا و ی را چشیدند و شریک روحسماو

شان را بار دیگر برای ایهقوات عالم آینده را چشیدند اگر بیفتند محال است ک

قوم  )شریعت و خیمۀ «ه یکبار منور گشتندک آنهازیرا برای » «توبه تازه سازند

سمت راست بودند و در  بازخرید شده فصحخدا را که قبال توسط خون بره 

)اشاره به هدیه « و لذت عطای سماوی را چشیدند»دریای مرده، منور کرد(

توبه (»23: 7)اعمالشودمیدارد که در زمان ایمان آوردن عطا  القدسروح

کنید و هریک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و 
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دریای سرخ عبور کردند و ایشان از «القدس را خواهید یافتعطای روح

ره که خود مسیح بود متعاقبا  قوم از منا تغذیه شدند و از آبی که از صخ

قدس گردیدند و لذت الو شریک روح» (2تا  6: 62)اول قرنتیاننوشانیده شدند 

شنیدن شریعت  وخوردن مَن  آسمانی و نوشیدن از صخره )«کالم نیکوی خدا

شاهد  آنها)«و قوات عالم آینده را چشیدند»بود( دسالقروحمعادل هدیه خدا،

شگفت  یالعاده خدا بودند که بصورت معجزات و کارهاخارق هایتقدر

)بنابراین  «اگر بیفتند» (رسیدمیبه انجام ایشان بسیار برای این قوم و درمیان 

منظور این  برسد( ایمرحلهکامال امکان پذیر است که یک ایماندار به چنین 

و یا اینکه  دهندمینیست که هویت خود را به عنوان فرزندان خدا از دست 

بلکه بسادگی منحرف شده و از فرمان خدا  ،را از خود محروم کند آنهاخدا 

ه از طریق ایمان امکانپذیر است مبنی بر وارد شدن به کاملیت و پیروزی او ک

)خدا اجازه نداد از «محال است»مراجعه کنید[  66: 1.]به عبرانیان اندشدهدور 

شده بودند بجز یوشع و کالیب ، کسی وارد  بازخریدآن قومی که در ابتدا 

در اینجا به  )توبه «شان را بار دیگر برای توبه تازه سازندایهک»سرزمین بشود(

دا را برای زیرا قوم در فردای آن روز که دعوت خ ،معنای پشیمانی نیست

د کردند پشیمان شده و خواهان ورود به آن ورود به سرزمین وعده رَ

بلکه توبه از نظر  (کنید مراجعه  25 – 24: 62 اعداد باب به – (سرزمین شدند
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خدا به معنای تجدید افکار و بازگشت کامل است!! ایشان با ترس از عواقب 

توبه)پشیمان( کردند اما در  ندکردمیتباه تصور اش هو فهم آنچه در ذهن ب

لهذا با عدم رعایت این پیش شرط  ،کامال بازگشت نکرده بودند دل

)بازگشت کامل، تجدید افکار به صورت و شباهت خداوند( صالحیت 

. خدا به ما ورود را نداشته و خدا مانع از ورود ایشان به سرزمین وعده شد

شویم و اجازه دهیم که کار  ردکاملیتش وا تا با ایمان به حیات و ان داده،فرم

 و این امر یعنی صورت و شباهت مسیح در ما انجام شود ،تا به کمال تبدیل

مستلزم این است که ما سرزمین وعده را کامأل به مالکیت خود درآوریم. 

اگر ما امتناع کرده و اجازۀ چنین تغییر و تحولی را به خداوند ندهیم او نیز 

متقابأل نقشه و هدف خود را در مورد حکم صادر شده معکوس نخواهد 

لیاقت  اما ما همیشه فرزندان بازخرید شده او خواهیم بود کرد!! بنابراین

اش نخواهیم داشت. خدا ذهن خود را تغییر سلطنت با مسیح را در پادشاهی

به معنای تغییر ذهن است و نه لزوما به عمل اعتراف و  ؛توبه ، کلمۀدهدمین

شان را بار ای هاگر بیفتند محال است ک(»6: 6عبرانیان)به جهت بخشش تالش

خدا را برای خود باز مصلوب برای توبه تازه سازند در حالتی که پسر  دیگر

سقوط و شکست قوم اسرائیل باعث شد  «سازندحرمت میکنند و او را بیمی

را همراهی  آنهارا مسخره کنند و نیز خدایی را که نتوانسته بود  آنهاکه امتها 

چندین بار به عقب  بایستمی آنهاکند و پیروز سازد، تمسخر کردند. 
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شدن عادل شمردگی خود را  بازخریدبرگردند و چندین بار توبه کنند و 

سال در بیابان سرگردان  22دوباره به اجرا درآورند؛ زیرا که به مدت 

حرمت کردن آشکار سالهای مصلوب کردن پسر خدا و بی ،بودند.این سالها

تحت سیطره جسم و نفس  چنانهموی بود. هنگامی که یک ایماندار 

، در بیابان سرگردان دادمی، همان کاری که اسرائیل انجام کندیمزندگی 

به دنبال کسب رحمت و بخشش از طریق بازسازی  چنانهمخواهد شد و 

به و  اش خواهد بودمجدد صحنه صلیب و مصلوب کردن ]مسیح[ در زندگی

به خاطر فقدان مسیح ». سازدمیحرمت ترتیب آشکارا مسیح را بی این

 –به آرامش و آرامی روحانی و نیز به پیروزی  آنهاو اینکه  کلیساایمان در 

حرمت بی شوندمیوارد ن  -چه در عالم روح و چه در قلمرو نفس و جان

 «شودمی

 کتاب اعداد یک نمونه و صحنه کاملی از عملکرد جسم و نفس است.

قع سوء تعبیر شده و ممکن است مورد سوء تفاهم وا ،دانم که با این گفتهمی

جسمانیت را خلع  ،که نه خون مسیح و نه تعمید !شوم،  اما حقیقت این است

های مذهبی نیز به طرز رقت آیین ،حتی در این قیاس !!کنندسالح نمی

درمیان قوم  بودن و زیستن حتیمانند، انگیزی شکست خورده و ناکام می

را در  جسمانیت خود زیرا؛ کندمیجسمانیت را از عملکرد ساقط ن نیز خدا

 گذارد! اماها را بر روی خود میو بسیاری از ماسک مخفی کرده  آن میان
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 خواهد ساخت خود را ظاهر ، دوباره از نو، چهرۀدر زمان و فرصتی مناسب

و منجر به از بین رفتن جایگاه معنوی فرد  ،ورتا آتش نارضایتی خدا را شعله

 در قبال خداوند شود. 

زاده شود  ،ز بشر خاکییقا عنوان کرد: آنچه اعیسی مسیح این موضوع را عم

بخشد اما کاری با قدرت جسم خون عیسی گناهان را میبشری است...

زنده برای فرزندان خدا  ایتجربه. این موضوع به عنوان کندمی)نفس( ن

پذیریم که صلیب عیسی مسیح عمیقا ما را مورد کاوش و می ماندمیباقی 

حیات نفس را در هم  ،صلیب دردناک باشد، دانتومیقرار داده و این امر 

. اسرائیل دهدمیشکند و آن را در حالت مرگ و طردشدگی مداوم قرار می

هنوز در میان قوم  جسم هایو خواهش نفس فراموش نشده بخشیده شد اما

  حیات داشتند!!

،که ای بود از خود ابرازی مخایل نفس، نمونهنیز با چنین الگویی قورح

جسمانیت، قادر است مردی دارای قدرت و سرداری با شکوه را به چگونه  

 بینیممیشکایت را  66. بنابراین در اعداد باب آخر خط و مهجوری برساند

همان کتاب،  62اعداد، انتقاد را شاهد هستیم و در باب  61و در باب 

و راهکار  ،62و در باب  شودمیی ظاهر ایمانبیکه ناباوری و  بینیممی

 65که همگی جسمانی و نفسانی هستند. و نهایتا فصل  بینیممییی را نهاادرم
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پاسخ و  (هدیه آردی و هدیه ریختنی)را خواهیم داشت که با تقدیم قربانی 

 در صلیب کار به دو هر .دهدمیدرمانی به مسائل و مشکالت فصلهای قبل 

 .کندمیشان اشاره جسمانیت برابر در ایمانداران تصفیه کردن و کردن تمیز

اسرائیل را وخداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی(»76تا  62: 65)اعداد

آورم شان بگو: چون به زمینی که من شما را در آن در میایهخطاب کرده ب

داخل شوید، و از محصول زمین بخورید، آنگاه هدیۀ افراشتنی برای خداوند 

ای به جهت هدیۀ افراشتنی بگذرانید؛ مثل بگذرانید. از خمیر اول خود گرده

آن را بگذرانید. از خمیر اول خود، هدیۀ  چنانهمهدیۀ افراشتنی خرمن، 

خداوند  ،هیآ هدر مداقه ب «راشتنی در قرنهای خود برای خداوند بگذرانیداف

که از غلۀ ریخته شده در  خرمنگاه  "قرص نانی را از آرد نرم ،فرمان پخت

الزم است که ابتدا « نرم»دهد،)برای تهیۀ آرد مرغوبتهیه شده است می

از آرد نرم و مرغوب  ،شکسته و پس از غربال« غالت»پوستۀ سخت گندم

معرف و سمبول  ،آن تهیه گردد.)آرد نرم،سمبول شخصیت مسیح و گندم

کند، را طلب نمی غله آنهاایمانداران است( خدا در ورودشان به سرزمین از 

)گندم( که پوستۀ ،بلکه قرص نانی پخته شده از آرد نرم!! یعنی ماهیتی

ت سخت از آن جدا شده)غربال، تسلیم کامل( و تبدیل به آرد نرم)شخصی

القدس( مسیح( و به آتش پخته شده)تأدیب و اصالح شخصیت توسط روح

ای از کار جسم، به عنوان نمونه را و قورح ،حال این فرایند را در سیاق کالم

 کاوش کرده و به نتیجه برسیم؛ 
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برای  که علمایی و انفریسی به تعمید دهنده ییحی که آورید می یاد به آیا 

تا  2: 2)لوقا !؟گفت بودند چه آمده او هویت و تعمید غسل زیر سوال بردن 

آمدند گفت:ای آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون می»(62،  66، 9

زادگان که شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟پس ثمرات مناسب افعی

دهید که ابراهیم پسر ماست، یتوبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه م

گویم خدا قادر است که از این سنگها، فرزندان برای ابراهیم زیرا به شما می

برانگیزاند. و االن نیز تیشه بر ریشۀ درختان نهاده شده است؛ پس هر درختی که 

.. من شما را به آب تعمید 66..شودمیوۀ نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده می

د که لیاقت آن ندارم که بند نعلین او آیدهم، لیکن شخصی تواناتر از من میمی

القدس و آتش تعمید خواهد داد. او غربال خود را را باز کنم. او شما را به روح

بدست خود دارد و خرمن خویش را پاک کرده، گندم را در انبار خود ذخیره 

 «پذیرد خواهد سوزانیدخواهد نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمی

انگیزی که ناشی از با چنین خرابیها و امور نفرت ،ارماندای هک هنگامی

 خرد و دادن فشار به ،  نیازشودمیجسمانیت و عملکرد جسم است، مواجه 

حیات نفس و نیروی جسمانی خویش دارد. ، بیرونی پوستۀ سخت کردن

نژاد  ، ابزاری کار آمد به جهت خرد، پاک و کامل کردن تمامی"صلیب

. او داوری را در که در جسم و نفسانیت ساکن هستند کاربرد دارد بشر

با اقتدار و استفاده از مکاشفۀ کالم خدا در ایماندار به اجرا در  ،جسم

جسم را پودر کرده و آن را  و خودگرایی سرکشی ،و گردنکشی آوردمی

 در دستان خداوند دتوانمیکه  کندمیتبدیل به نیروی نرم و لطیف و مفیدی 
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اعتراف ما پخته شده و به یک قرص نان شیرین  عیسی به عنوان کاهن اعظم 

وسعت در شناخت را تجربه  ،، در این فرایند ایماندارو دلپذیر تبدیل شود

کرده که خود معرف قیام و ورود با عظمت به ملکوت و سلطنت با عیسی 

 (. 61تا  6: 2)فیلیپیان مسیح است

ایماندار  بوده و های قبلیکه درمانگر فصلدارویی است نوش 65اعداد فصل

 با "ایماندار در این دوره، .کنددرمان می "را از استیصال با اصل تسلیم

القدس اجازه دهد که او اعانت زندگیش را در دست تسلیم کامل به روح

اجازه ندان و مقاومت کردن در مقابل  یعنی؛و عدم رعایت این اصل،  بگیرد

در نهایت مرگبار خواهد بود زیرا در پَس  این مرحله به  !شکستن نفسانیت

آن هم با قورحی که کامال شکوفا شده و آماده است تا ،رسیممی 61فصل 

 ادعای» خود بروز دهد؛از  خیزدمیترین ادعایی را که از جسم برترسناک

  ضروری، اما طوالنی زمینۀ پیش که این !. امیدوارم«"کهانت مقام مالکیت

چرا  ،کند روشن آن پیامدهای و قورح شورش زمینه در را ]ذهن[ خواننده

ریشه آن به زمان و  نبود ناخواسته صرفا و تصادفی یاشتباه ،آن واقعه که

سالمت ه خون و دریای سرخ ب جسم از ،در آن مقطع گشت.خروج باز می

قورح  اعداد نشان داد، 61خود را در باب گذشت اما نهایتا هویت و ذات 

از پشت نقاب و  نهایت در او و کنترل شده باقی بماند، حدودم دتوانمین
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و  و موجب آلودگی عظیم جهدماسک مذهبی که بر چهره دارد بیرون می

خدا  ، اماگرددبه تاخیر افتادن کار خدا در میان قوم و زندگی ایمانداران می

 وجود رخ نمایی کند و هر آنچه در پشت نقاب ، تا او کامألدهداجازه می

ه آن را مصلوب، از قدرت دارد خود را بروز دهد تا یک بار برای همیش

دید و بینش به بررسی موضوع سرکشی،  اکنون با این ساقط و ناتوان سازد.

 ماهیت و عواقب آن خواهیم پرداخت و فیض خدا را در میان تمامی این

 .وط بر این عرصه به نظاره خواهیم نشست، مبسنهااحوادث تلخ و خسر

 

 سرکشی(«)قسمت دوم شورش»ومسفصل 

اوج شرارتی است که از مدتها قبل در میان قوم اسرائیل رخنه  61فصل 

قبل از این فصل درکتاب ما کرده و با آن عجین شده بود. همانطور که در

در اواخر  اولین  وقایع و حوادث ای ازسلسله با وقوع اعداد مشاهده کردیم،

سال خروج قوم از مصر، ایشان وضعیت روحانی خود را آشکارا به نمایش 

 یهاتخروج عظیم و نمایشی قوم از مصر و به دنبال آن، حمایو  گذاشتند

به یک  آنهاکار خداوند از قومش و تدارکات آشکار وی برای نیازهای شآ

در راه  آنها ! ورانبر،ه بودامر پیش پا افتاده و به یک جریان روزمره تبدیل شد

خیلی دور است و دیگر توجه و  رسیدمیرسیدن به سرزمینی بودند که بنظر 
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حوصله، را بی آنهاترتیب  به اینو  .کردمیرا به خود جلب ن آنهاعالقه 

ناراضی، نا امید و در نهایت نافرمان نسبت به خدا و ظرف برگزیده الهی  به 

رشد و ریشه آن گسترده  قلب مردم مانند سرطانآنچه در  .عنوان رهبر، کرد

 های پنهان قلب در حالفکار و اندیشها .به ثمر رسید 61شده بود در فصل 

 گذاشت.به نمایش می های زشت و آلوده خود راو ریشه فوران بود

شان ای هبلک شورشی جداگانه و منزوی نبودند، یگروه ،قورح و همراهانش

که در تصدیق این موضوع باید به  مردم قوم بودند،نمایندۀ تعداد زیادی از 

 دو نکته توجه داشت!!

به جهت افرادی بودند که در دلهایشان  "بلندگوهاییایشان،  نکته اول:

مانع از ابراز و اعتراف آن به خود  ،سرکشی و شورش کرده بودند اما ترس

که ساز او تظاهر  ، خنیاگری است از نفس و جسمانیتقورح»یا دیگران بود، 

رهبری قسمتی را بر عهده داشت و نمایندۀ قوم خدا  ،قورح  «است و تجلیات

صورت گرفت و  ، ازیراک؛ که قیام او با همراهی تعدادی از سران قبایلبود

سران و رهبران تعداد  ،این امیران قراولی را بر عهده داشت!او پیش

این  زیر اقتدار در خانواده قالب قبیله و بودند که در کسانی شماری ازبی

 اگر هرکدام از سران قوم، حداقل از این جهت که ،قرار داشتندمردان 

حوزه نفوذ این را در زیر مجموعۀ خود داشتند!  نفر اسرائیلی 622 رهبری
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با این احتساب،  گرفتمیاسرائیلی یا بیشتر را در بر  15222افراد حداقل 

خبر نبودند، نادان و از همه جا بیی منفک یا شورشیانی گروهایشان 

تشکیل ای بودند که سندیکای خود را به رهبری قورح شان افراد زبدهایهبلک

 .ندکردمیای از قوم، سخنوری داری تودهداده و به جانب

نحوه به  آن قوم بودند،تمامی  "وضعیت روحانی ۀنمایندایشان،  نکته دوم:

و در فردای (»26: 66)اعدادتوجه کنید!!  به مرگ آنان نسبت واکنش مردم

اسرائیل بر موسی و هارون همهمه کرده،گفتند که روز تمامی جماعت بنیآن 

 که این دهدمینشان  شک و یقین!این موضوع، بی «شما قوم خدا را کشتید

را بخشی از قوم  ایشانو اکرام  قوم اسرائیل بوده و مردان بسیار مورد احترام 

ای زیرا از آن میان، قورح و خانوادۀ او از قبیله .ندکردمیخداوند محسوب 

کاهن بودند که از جانب خدا، مسح و خواندگی بر ایشان قرار داشت و 

در حقیقت داستان قورح، بررسی قیام و شورشی  متعلق به خداوند بودند.

حادثه و  که اینهرچند نیست که  وی بر علیه موسی و هارون انجام داد! 

وضعیت بشر و  باشند، اما به طور خاص برجزئیات آن دارای اهمیت می

ما ایمانداران اگر  .، متمرکز استایمانداران به عنوان نمایندۀ تمامی بشریت

چه فرزندان خداوند هستیم و مالکیت ما توسط خون مقدس مسیح بر صلیب 

نمایندۀ  ،از نظری نیز است اما،تغییر کرده و بازخرید شدن همه جانبۀ او 
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 و زندگی در جسم و نفس قدرت برابر در هنوز ما زیرا تمامی بشر هستیم

قرار روابط و گام برداشتن با خداوند در کشمکش و جدال  در آن تاثیرات

یات  عیسی خداوند ح اینکه لیلد به[ تنها] بشر انسانی طبیعت و ذات، داریم

 شودمیاز جسم، جسم زاده  ، زیرا؛کندمینرا در آغوش کشیده است تغییر 

حد خود را ، صرفنظر از اینکه صاحب آن تا چه کندمیجسم هرگز تغییر ن و

بوتر از جسمانیت یک فرد مسیحی بهتر و خوش ،مسیحی و یا مقدس ببیند

جسم، جسم است و مهم نیست که صاحب آن  !یک فرد غیر مسیحی نیست

میوه و محصول ذات سرطانی و گناه آلودی است که  ،کیست؟ جسمانیت

های زندگی ما جنبه ۀتا بر هم بر این دارد و تالش کندمیدر ما زندگی 

غیر مسیحیان اغلب از این واقعیت غافلند و نگران حضور و  تسلط یابند.

 !«من فقط یک انسان هستم»؛معموال از عبارت آنها اثرات جسم نیستند.

، زندمیهای زشتی را که از جسم سرا عمل و عکس العملت کنندمیاستفاده 

 «مشکل درد»لوئیس در کتاب بسیار عالی خود  .اس.کنند. سی حتوجی

آنچه که ما  :گویدمی. او کندمیموضع متفاوتی در قبال این موضوع اتخاذ 

ما در :»گویدمیامروزه هستیم، بسیار از معنا و مفهوم بشریت بدور است. او 

 –واقع باید عبارت فوق را تغییر داده و بگوییم من فقط یک مادون انسان 

 که است چیزی آن واقع در بشریت زیرا «هستم -انسان شبیه صفاتی دارای
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 شبیه و موافق ،نقص و عیببی ،کامل !کرد خلقعدن  باغ واقعۀ از قبل خدا

اتفاق افتاد  عدن باغ در که آنچه و !!بود آن بشریت، ، در حقیقتخود خالق

 موجودی ؛یعنی ،کرد «انسان شبیه»ا تبدیل به موجوداتی مادون انساناو ر

و  کندمیعقل استدالل  ۀپای بر که فکر ،احساس، حرکت، عملکرددارای 

به زیست خود  کندمیهایی که از محیط دریافت ها و محرکبراساس تکانه

از  «کمتر از انسان بودن استله، چیزی این مرح :»گویدمیاو  دهد.ادامه می

 بُعدی و قلمرو آسمان -هستم موافق وی با کامال که من و –نظر لویس 

  شباهت و قالب در و کلمه واقعی معنای به ما بشریت آنجا در که است

 و شودمیعیسی مسیح، به ما بازگردانده  – انسانی چنین کامل و اولیه نمونۀ

قرار خواهیم  درخشان و کمال خود ما در شکوفایی کامل انسانیت  آن زمان،

 ،پیشرونده ۀلوئیس، چیزی جز مرحل باور ، بر اساس"جهنم ورانبر، .داشت

ه و ب !از مادون انسان بودن نیست ،همیشگی و بدون انتها ،بدون توقف

عناصر در آن ابعاد، تمامی  درحال حرکت است و جایی است کهنیز سرعت 

ما در آستانه دو  .روندمی، از بین سازدمیرا حقیقتا انسان  لی که ماو عوام

مادون , 6داریم. انسانیت کامل سرنوشت کامال متفاوت و ناموافق قرار

یک نمایش بسیار کوچک از مرحله مادون  ،. اگر شرایط امروزی ما1انسانی

، تصورش برای فرد سخت نیست که بفهمد وقتی این مرتبه و باشدمیانسانی 
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منزلت مادون انسانی به چرخش غیرقابل کنترل برسد و در سراشیبی انحطاط 

آن صحنه بسیار  به یقین، بود؟ ثمرۀ آن چه خواهد افتد، هالکاو 

 که خواهد بود و واقعی نفرت انگیز ،بسیار زننده ،ترسناک ،وحشتناک

در حال تکاپو و حرکت است که  ایمرحلهچنین  معرفو  نمایانگر ،قورح

قورحی  ،در بهترین وضعیت خود ". جسمانیتباشدمیکامل خویش، 

کتاب اعداد  61. فصل کندمیخواهد بود که در بدترین وضعیت خود بروز 

قورح پسر یصهار ، پسر قهات ، پسر الوی، »: شودمیبا این کلمات شروع 

 ءقورح جز ،حقیقتا !ایهتاعتبارات عالی و برجسفتخارات و اچه  «...

 . زیرا پدر جدش الوی بود ترین مردان بوداشرافی

که وظیفه کهانت را برعهده دارند، انتخاب شده  ایهالویان به عنوان قبیل

با خداوند بود.  آنهانزدیک ترین مردان به حضور خدا و مالکیت  بودند،

حمل  ۀوظیف که از پرنفوذترین فرزندان الوی بود هات،عالوه بر این، او نوه قُ

برعهده  را داس خیمه مالقاتترین اسباب و اثاثیه قدس االقو نقل مقدس

و چون هارون و پسرانش در هنگام کوچ کردن اردو، از »(65 :2اعداد)داشتند

پوشانیدن قدس و تمامی اسباب قدس فارغ شوند، بعد از آن پسران قهات برای 

بیایند، اما قدس را لمس ننمایند مبادا بمیرند، این چیزها از خیمۀ برداشتن آن 

  «باشدقهات میاجتماع حمل بنی
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و قورح بن یصهار بن قهات بن الوی و داتان و ابیرام پسران (»7،  6: 66)اعداد

الیاب و اون بن فالت پسران رؤبین)شماری از اسرائیل( گرفته، با بعضی از 

و پنجاه نفر از سروران جماعت که برگزیدگان شورا و اسرائیل یعنی دویست بنی

همانطور که قبال ذکر شد  «مردان معروف بودند به حضور موسی برخاستند

بسیاری از مردم را به خود  ،توانست کهو با جذبه بود  برجسته یرهبر ،قورح

، 14آیه  2جذب کند. او ابتدا رهبران قبیله رئوبین را که بر اساس اعداد باب 

، در همسایگی هم بوند، بخود جذب کرد.  آنهااز نظر ترتیب قرار گرفتن 

 شودمیاین اتفاق در خانه یک فرد شروع  «شورش از همسایگان آغاز شد»

. در این مورد، قورحیان در یابدمیترش ترین همسایه گسو سپس به نزدیک

رئوبین و شمعون و جاد قرار  هایهضلع جنوبی اردوی اسرائیل در جوار قبیل

با و بحث خود را رفته  اش به سوی رهبران رئوبینقورح و دسته داشتند.

در این دیدار متحدان  .کنندمیآغاز تمرکز بر موسی و هارون و علیه ایشان 

، بعد تصمیم گرفته شد که مستقیما و هرا مورد بحث قرار داداستراتژی  ابتدا،

 !با موسی و هارون مواجه شوند  در رو بطور رو

جسور و با اعتماد به  ،قیامشان اینقدر مطمئن ۀجدر مورد نتیایشان چرا  اما

اطمینان داشتند  آنهابدیهی است، و همانطور که قبال گفته شد،  ؟!نفس بودند

اتفاق مردم در مورد سبک رهبری موسی و هارون، که اکثریت قریب به 

متوجه نبودند و یا اینکه نتواستند بخاطر آورند که  آنهاهمان نظر را دارند.
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به خواست و رضایت مردم  ،موسی و هارون ظروف برگزیده بودند و نه

انتخاب  حاکم و سرور تام االختیار آن قومبلکه توسط خود خدا به عنوان 

آشکار و  و تنگنا قرار داده موسی و هارون را در آنهاشده بودند. در هرحال 

پا را از حد خود فراتر  شما»؛ مطرح کردند آنهاخود را علیه  هایتعلنی شکای

یک از ایشان مقدسند و خداوند درمیان  زیرا همه جماعت، یعنی هر گذارید،می

من تعجب  «د برمی افرازید؟پس چرا خود را برجماعت خداون ایشان است

رکایش در این و شُ که چه کسی متن این سخنرانی را برای قورح کنممی

که  دهندمیبو و مزه همان سمی را  ،این سخنان!؟ترتیب داده است ،شورش

ما در ا زندمیرا به عنوان دوست انسان جا  همیشه از دهان آن مدعی که خود

است که جسمانیت انسان شخصی و ا« "شیطان »واقع به خون بشر تشنه است

شناسد. شیطان در درون هر انسانی یک متحد و می داندمیرا بهتر از خودش 

اطاعت  آن از و خریده را هایشفریب و دروغها که متحدی –درونی دارد 

سرابهای  با دروغها و و زمین بازی شیطان است ،جسم انسان -جسم -کندمی

، بدون اینکه انسان حتی متوجه بشود که شودمیو پرورش داده  او تغذیه

توسط این هیوال اسیر شده و به آن اعتیاد پیدا کرده است. جسم عاشق 

تا بلکه  ،کندیتقدیم م نشان داده واو چیزهای خوبی است که شیطان به 

عطشش را برای خود نمایی و و  ش را سیراب سازدهایهخواست آنهابتواند با 

 و رابط بین انسان و دشمن اعظم اوستجسم، . رطرف کند، بارضای نفس
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و پیشنهادات سمی شیطان قرار  جریان فریب آنچه که انسان را در مسیر و 

ما بوده که  وجود بخشی از «"جسم»در حقیقت .تسهمانا جسم او دهدمی

سم ارباب و صاحب اختیار ج أ،عدن توسط شیطان فتح شد. او قانوندر باغ 

خواهشها و تمایالت سیری ناپذیر و غیر  ،شهواتشد و انسان را به بندگی 

قابل کنترلش کشاند. جسم، انسان را زندانی و اسیر خود ساخت. رومیان 

زشت و  را بخوانید. پولس رسول در جدال و کشمکش با این واقعیت  8باب 

هولناک بوده و به دنبال راه درمانی است که از دست آن خالصی و نجات 

و نهایتا  کندمیزاری ، رد درونی با نفس و جسم خودیابد. او بخاطر این بُ

ای هستم! کیست که مرا از وای بر من که مردی شقی(»72: 2)رومیان گویدمی

 «جسم این موت رهایی بخشد؟

از ابزاری مانند  این سخنرانی و این سخنان با هدایت شیطان و با استفاده

. هنگامی که ما ابراز گردیدند و توسط قورح و همراهانش هجسم، الهام شد

، کنیممیمحتوای این بیانیه کوتاه و در عین حال بسیار مهلک را بررسی 

 ن نحو در کنار هم چیده شدند،ای هکه وقتی ب بینیممیچند نکته مهم را 

  و غضب خداوند را برانگیخت. عتاب

ا در رابطه ب نکاتی است که در باغ عدن به آدم و حوا دقیقا همان ه،بیانیاین  

بسیار ظریف و زیرکانه  ،گفته شد. این پیام آنهاشغل و وظایف  ،خواندگی
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روح خدا مخفی نمانده است.  ۀدر عین حال از دید موشکافاناما،  عنوان شده

که تا چه حد خطرناک بوده و تا  دهدمیبیانیه نشان  به اینواکنش موسی 

بر روی قوم خدا و نقشه ه اثرات بالقوه مخرب و مهلکی ستتوانمیچه حد 

و در آستانۀ انفجار  ایهتگفتار بمبی دارای کالهک هس این خدا داشته باشد.

 بود که به موسی و هارون تحویل داده شد. 

آیا خدا (»5، 6: 2)پیدایش اما در باغ عدن به آدم و حوا چه چیزی گفته شد!؟ 

داند در روزی می !؟ بلکه خداحقیقتا گفته است که از همۀ درختان باغ نخورید

 «که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود

( مقایسه کنیم همان نویسنده را 2: 61)اعدادآنچه که در ااگر این آیات را ب

و به مقابل موسی و هارون جمع شده، و به ایشان »بینیم به آیه توجه کنید!! می

نمایید، زیرا تمامی جماعت هریک از ایشان تجاوز میگفتند:شما از حد خود 

اند و خداوند در میان ایشان است پس چرا خویشتن را بر جماعت خداوند مقدس

 هایتصوره آنچه که شیطان به آدم و حوا گفته بود اکنون ب «افرازید!؟برمی

 اما شودمیدر پوششهای متفاوت و از زبان آدمهای گوناگونی بیان  ،مختلف

 ؛هستند هدف متمرکز هر دو بیانیه بر یک و  د پیام، یکسان استخو

واقع متعلق به اوست و نه  که در کندمیچیزی را از انسان دریغ  شیطان،»:الف

که در زیر  موسی و هارون آنچه را که متعلق به دارد ، قصدقورح «"به خدا

شما از »عهد عتیق، سمبول مسیح و عامالن خدا هستند، از ایشان دریغ کند 
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یان)قورح و قورح «ند...اگذارید زیرا همه جماعت مقدسحد  خود پا فراتر می

است از  دیگر شورشیان( مقام و منصب و قدرت اجرایی را که متعلق به خدا

را ایشان  (هارون غیر مستقیم به طور مستقیم، موسی و) ایشان دریغ داشته و

کسب اقتدار و آزادی  حیان، در حقیقت به دنبال، قور کنند!!محکوم می

های خویش، همه چیز را عمل بیشتر بودند تا بتوانند در سیر تکاملی خواسته

آن هم  ندخواستمیمیزان بیشتری  ،چیز از هر آنهاکنترل و ساماندهی کنند. 

شیطان به آدم و  قرار داده بود. آنهای که خداوند برای هایتدون محدودیب

درطی  توانندمیندارند و  نیازی واقعا به خدا ،که برای همه چیز :حوا گفت

بیشتر به  بوده و از شرایط موجود و خودکفاتر مستقل ،سفر زندگی خود

تحقق این امر به آن نیاز  چیزی که برای همه آنلذا  خود متکی باشند

( او از 5: 2در مداقه به آیه)پیدایش !!داشتن معرفت نیک و بد بود ،داشتند

فقط بر  بلکهگوید، قدرت تشخیص میان این دو )نیک و بد( سخن نمی

، شودمیقدرت تشخیص از طریق درخت داده ن»کندکسب آن دو اشاره می

با خوردن از آن  کهکند و چنین نجوا می شودمیمعرفت و دانش عطا  ،بلکه صرفا

این مقطع قورحیان قصد دارند مانند موسی  در «خواهند شد مانند خدا درخت

د توانمییی را که تنها خداوند نهااوجود داشته، زندگی کنند و مک ،و هارون

 !این نیز جاه طلبی جسم است اش عطا کند اشغال کنند.به ظروف برگزیده

شرایط  و به مانند او عمل کند و بر اساس مستقل از خدا خواهدمیجسم 
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اقتدار خدا را به  که ،جسمانیت ی است ازنهایت ،ورحخود به خدا برسد. ق

چالش کشیده و هدف خود را که همانا غصب کردن جایگاه حقیقی و نقش 

 . کندمیدر امورات انسان است، اعالم  القدسروحقانونی 

چیزی است که نفس و جسم در  آنچه که قورح به موسی گفت تقریبا همان

نفس و جسم خدا را متهم به  .گویدمیبه خدا  ،عمل و حتی در گفتار خود

و اینکه او به اندازه کافی به انسان  کنندمیدخالت بیش از حد در امور انسان 

آزادی عمل نداده است تا آنطور که خوشایند اوست، رفتار و عملکرد 

داشته باشد. آیا این سوء تفاهم که اعتقاد به خدا و اطاعت از او، انسان را 

تراکی اش هوج ،قلبش برود هایهبه دنبال خواست گذاردمیمحدود کرده و ن

پاسخ این  ،به یقین با نگاهی به دنیای پیرامون !؟ی امروزی نیستنهااانسمیان 

شنویم ها میهر روز از رادیو، تلویزیون و سایر رسانه سوال را خواهیم یافت،

کارهای ! این افراط است و او بیش از حد در که خدا بیش از حد توقع دارد

کند تا بر طبق را به حال خود رها نمی کند! خدا، مابشر دخالت می

این افکار و تصورات دروغ را به ذهن  ...و های خود عمل کنیمخواسته

میلیونها نفر از افراد صادقی که شاید حتی در تکاپو برای یافتن هستند، 

نازل ها ها و سختیاز سوی دیگر، هنگامی که مصیبت .کنندمیتزریق 

انگاری و عدم دخالت در امور خود متهم خدا را به سهل ،، مردمشوندمی
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. عیسی به «ی استریاکاری مطلق، سندرم قورح این میزان از». کنندمی

منافقینی بسیار خبره هستند. زیرا یحیی تعمید دهنده  آنهاکه : فریسیان گفت

و به او گفتند که دیو  شدمینوشید و نه با گناهکاران همنشین که نه می ،آمد

نوشید و هم با که هم می ،از سویی دیگر او یعنی عیسی آمد دارد.

نکه فردی است شکم ای هرا متهم کردند ب و او شدمیگناهکاران همنشین 

ن متهم ای هگاه متضاد داشت. او موسی و هارون را بدباره. قورح نیز دو دی

اند و در این کار رفتهگکنترل و دخالت همه امور را بدست که  کردمی

اند ، اما اگر کنترل و سرپرستی امور به او منتقل زیاده از حد پیش رفته

 منظور خدا را به انجام برساند. ستتوانمیناو مسئولیت را رها کرده و  شدمی

ناسپاس و ناراضی است که تا زمانی که  ،انسان واقعا یک موجود اسرارآمیز

شهوتش برای بدست گرفتن قدرت و عدم  هایهخود را زیر بار ویران

مسئولیت پذیری برای بکاربردن و مدیریت آن قدرت، دفن نکند آرام 

 .گیردمین

این اعالمیه همه جانبه و  «"زیرا همه افراد این جماعت مقدس هستند»:ب

با آن چیزی است که خدا معرفی  ،و در تضاد جهانی، بر خالف جایگاه خدا

آنچه که قورح در این بخش از اتهاماتش علیه موسی و هارون  ،کندمی

خدا هیچ ظرف خاصی را برای شهادت دادن و دسترسی  ؛گفت، این بود که
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هرکسی  گفت:در حقیقت او چنین می به حضور او انتخاب نکرده است.

 دتوانمی ند،کمیو راهی که برای رسیدن به خدا انتخاب  صرفنظر از هویت

زیرکانه بودن این پیام شیطانی تا حدودی  داشته باشد! به خدا دسترسی

اما پیام واضح و  ،دیگر پوشیده و مخفی شده استمسائل توسط بعضی 

، ارها و بارها طنین انداز شده استروشن بود و مانند آن در طی تاریخ بشر ب

چه قورح، خواهان آن. است گر و فریبکار باغ عدنهمان حیله !پیاممولف این 

خدا باید به همه و به هرفردی اجازه دهد که داد، این بود که و پیشنهاد می

 هو ب]به او نزدیک شود  گیردمیو تصمیم  بیندمیهرطور خودش مصلحت 

 ،ی عادالنه و حاکمیت خودأهی را که خدا بر اساس رن ترتیب[ راای

داشته باشد، نادیده گرفته  و مشارکت تدارک دیده تا انسان به او نزدیک

از زیر پوسته و  کراهت و تعفن در نهایت است. یکبار دیگر جسمانیت

، همچون قارچی که در اولین باران و رعد روکش ظاهری مذهب و تقدس

آید، با بارش دروغ و جرقۀ افکار در زمین میبیرون  برق آسمانی در بهار

ید صدای دشمن را که از طریق تار و توانمی. آیا جهدناهنجاری بیرون می

که در ارتباط قصد دارد  ،بشنوید؟ جسم شودمیپود جسم طنین انداز 

بدون اینکه  ،خدمت کند خواهدمیطور که را آن مستقیم با خدا باشد و او
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م سر و در برابر وی به عنوان کاهن اعظدرآید مایل باشد به اطاعت مسیح 

 خم کند.

، و در عین حال ما هستندکه تمامی جماعت مقدس  کندمیادعا  ،قورح 

به چشم  آن جماعت همه چیز کردار و منش ،در رفتار که ؛مایهشاهد بود

ایشان عملکردهای  !! در تصدیق کافی است فقط،قدوسیتخورد جز به می

، خوانیممیبررسی کنیم. هنگامی که کتاب خروج را  زمان خروجاز را 

نزدیک شدن  ،و اینکه تا چه حد لیاقت خدمت بینیممیرا  آنهاتقدس  ۀسابق

در مواجهه با مشکالت  آنها .اندو اریکۀ آسمانی خدا را داشته به حضور

 ه و به جهت آب و غذا گریستند و فریاد کردند وشکایت کرد ،ناخوشایند

مگر  ،را از مرگ بیرون کشید، پرستش نکردند آنهاهرگز خدای خود را که 

که دسته کُری  ،هم بالفاصله پس از خروج از دریای سرخ و آن !یکبار

 در ! اماعظیم به رهبری مریم، خواهر موسی از مصر تا به سینا پایکوبی کردند

از خنیاگری و سرودی در وصف و  اینکتههرگز به  خروج 65فصل  مطالعۀ

برای ایشان  زمانی که موسی دستورات شریعت را. اشاره نشده پرستش خدا

تی بودند عدر حال شکستن همان شری آنهاآورد، از کوه و حضور خدا می

 آنها 21در خروج باب  که آن را پذیرفته و از انجام آن رضایت داشتند!

ن همان خدایی است که ای هک ،و اعالم کردند هساخت را طالیی ایگوساله



74 
 

آن واقعه را  ا از سرزمین مصر بیرون آورده و آن را پرستش کردند.رایشان 

 ،و از این حقیقت ای مهم و حیاتی در تاریخ اسرائیل دانستلحظه توانمی

برداری ،پردهنمودایشان را به جهت پرستش و خدمت از مصرخارج  که خدا

 آنهاتمامی قوم را تقدیس کرده و از  ،از این واقعهپیش زیرا خدا ، کرد

الحقیقه و اکنون اگر آواز مرا فی(»6، 5: 69)خروج خواست تا کاهنان او باشند

اص من از جمیع قومها خواهید بود د مرا نگاه دارید، همانا خزانۀ خو عه بشنوید

من مملکت کهنه و مقدسی زیرا که تمامی جهان از آن من است  و شما برای 

زمانی که موسی در باالی کوه بود،  ،اگر قوم اسرائیلبه یقین!! «خواهید بود

 ،مرتکب این عمل زشت و منفور یعنی پرستش گوساله طالیی نشده بودند

ند که ماندمیملک خاص خدا و مملکتی از کاهنان باقی  چنانهم

واسطه و بطور مستقیم به حضور خدا رفته و با او در ارتباط ند بیستتوانمی

داشتند،  21وم درکتاب خروج باب باشند. اما به دلیل سقوط عظیمی که ق

الویان را بسوی خود فراخواند و هارون را به عنوان  ،خدا از طریق موسی

کرد. فقط از طریق  برای دستیابی به حضورش، مقرر ارتباطی واسطه و پل

هارون بود که مردم مجاز بودند به حضور خدا آمده و با او ارتباط برقرار 

 "کهانتی و "سمبولی از عیسی مسیح در مقام  نبوتی "و هارون "موسی کنند.

یک نبی و آشکار کننده کالم  ،مانند موسی نیز به عیسی مسیحبودند زیرا 

و صعود به  قیام ،جنبۀ مرگ از ، وخدا و اعالم کننده خبر خوش انجیل است



75 
 

این همان راهی  باشد.کاهن اعظم اعتراف ما می ،به مانند هارون آسمان

ند برای ما در جهت آمدن به حضورش و برقراری ارتباط با است که خداو

او سازمان دهی کرده است. اگر آدم و حوا در باغ عدن خود را پرستش 

نکرده بودند؛ درست به همان نحو که قوم اسرائیل گوساله طالیی را در سینا 

ند به خدا نزدیک شوند و به طور مستقیم و بدون ستتوانمیپرستش کردند،

سقوط کردند و خداوند که  آنهارا خدمت کنند. اما  یک واسطه اونیاز به 

پیش از این در پیشدانی الهی و حاکمیت خود، این ناکامی و شکست را 

نی خداوند ما عیسی مسیح، دیده بود، چنین مقرر کرده بود که پسر او،  یع

زیرا (»6، 5: 7)اول تیموتائوس. ها راه دسترسی به حضور او باشدأ و تنمطلق

خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که 

  «عیسی مسیح باشد، که خود را در راه همه فدا داد،شهادتی در زمان معین

از هیچ راهی به حضور خدا راه یابد، مگر از  توانستمیاسرائیل دیگر ن 

از آنجایی که تمامی  .خداخدمت و منصب او به عنوان کاهن  ،طریق هارون

لهذا راه ورود به  ،ای از کار و خدمت عیسی مسیح بودندسایه و نمونه آنها

حضور خدا بسته است مگر به واسطۀ مسیح و عمل بازخرید از طریق خون 

کس نزد پدر جز به وسیلۀ من راه و راستی و حیات هستم هیچ (»6: 62)یوحنااو

را  موضوع نای هک خواهدمیو ن دتوانمین هرگز جسم و نفس «آیدمن نمی

به روش خود به خدا برسد. این که همه ادیان در  خواهدمیبپذیرد. جسم 
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دروغی  اینکه صرفنظر ازـ  اندشدهسال گذشته بر بشریت نازل  1222طی 

هرچقدر هم که ظاهری مقدس گونه و الهی داشته باشند. انسان  -بیش نیست

در قبل  از طریق دین یا تالشهای جسمی خود به خدا نزدیک شود. دتوانمین

، از دستیابی به نیز شرح دادیم! اسرائیل به عنوان نوعی کامل از این واقعیت

تمامی  قربانی و با موافقت کاهن. ۀخدا منع شد مگر از طریق خون بر حضور

هستند، زیرا برای  برقرار خون حقیقت ادیان و مذاهب جهان، بدون وجود

به  آنها.شوندمیاز طریق خون پسرش عیسی مسیح، وارد ن ،رسیدن به خدا

 ایه. قورح علیه قانون و قاعداندشدهراه قائن رفته و به شورش قورح گرفتار 

و قصد  الهی خویش مقرر کرده بود ایستاد که خدا بر اساس حکمت و رای

واقعیت و روش جدیدی را در  این نظم و قاعده را نادیده بگیرد و داشت،

امور مربوط به خدا و حضور او برقرار کند. این نوع نگرش و دیدگاه 

و ابعادی است که  سراسری و جهانی، کامال شیطانی بوده و خارج از محدود

 . کند خدا آن را تصدیق

تنها موسی و هارون فراخوانده شدند تا به  !دس نیستندتمامی جماعت مق

فقط عیسی مسیح  و کاهنان خدا در منصب خود بایستند. عنوان پیام آوران

و هیچ راه دیگری وجود  حامل خبر خوب و واسطه بین خدا و انسان است

های نادرست قائن و قورح!! ندارد نه ازطریق جسم و نه دین و مذهب و راه
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اینان همان جماعتی بودند که بارها قوانین و احکام خدا را نقض و نسبت به 

به شکوه گشودند و به دنبال برآوردن نیازهای جسمانی خود خدا دهان 

قانون و نظام برقرار  ،ایمانیرفتند، ایشان برای ورود به آن سرزمین در بی

شدۀ خدا را مورد اهانت و تحقیر قرار داده و بارها در قلب و اعمالشان 

شاهدی بر محکومیت قوم اسرائیل تاریخ شورش و سرکشی را بروز دادند، 

 وفایی در قبال خداوند بود. از نظر خیانت و بی آنها

ش بر زندگی فرد تیک راه برای خشنود کردن خدا و سرازیر کردن برکا

جسم بدون ارزش است و هیچ  !در مسیح و از طریق مسیح؛ وجود دارد

 و مفید بودن را ین درجه از ارزشمندای هاعتبار یا یکپارچگی برای دستیابی ب

به این معنی است که شخصی به « "مقدس»م خدا واژۀ کالندارد. در زبان 

ای خاص از دیگران جدا و یا کنار گذاشته شود که جهت استفاده یا حرفه

نیز صادق بود)وسایل خیمه اجتماع که  )اسباب(این موضوع در مورد اشیاء

 تیب هارون توسط خدابه همین تر با بر چسب مقدس خداوند منقوش بودند(

خدمت و شهادتی از  به جهت  مخصوص یتا مجرای کنار گذاشته و انتخاب

و  منصب ،که چنان مقام کردمیادعا  ،جانب قوم خداوند باشد. قورح

داده نشده و همه قوم علیرغم جسمانیت تخصیص رون و موسی ها هتمایزی ب

 ،ندکردمیاین جسمانیت زندگی  رقت بارشان و صرفنظر از اینکه در
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اینکه هیچ نیازی به وجود  از این مقام و منصب برخوردار باشند. ندتوانمی

همان  فریب و دروغی بود که  ،مسیح به عنوان نبی و کاهن نیست، حقیقتا

توسط شیطان به قورح و یارانش القا شد تا آن را باور کرده و علنی و آشکار 

 به زبان آورند.

 ،دن به خود را تعییناز زمان سقوط آدم و حوا، خداوند روشهای نزدیک ش 

به عنوان یک  ،ا استفاده از خون حیوانات قربانیت ؛تجویز و مقرر کرده است

برای حیات و زندگی فرد باشند و مقرر  یا مجوز ورود و جایگزینی ،نشانه

ن موضوع، یک اصل همگانی و ابدی باشد که خدا از طریق آن، ای هک شد

بپذیرد. قیام  به جهت رفاقت و مشارکت بار دیگر بشریت را به حضور خود

قبال بشریت،  قلب راهکارهای قانونی و فراگیر خدا را در  ،و شورش قورح

یعنی مسیح! به عنوان مقصد  ،، او در واقع تبر را بر ریشهمورد هدف قرار داد

هدف قورح این بود که تمام آنچه را که در فاصله نهایی بازخرید بشر نهاد، 

رخ داده بود، به سرعت ساقط کند و  61و اعداد باب 21بین خروج باب

مهم دیگر در این  نکته گرداند و از چیزهای غریب را جایگزین ایهمجموع

بدن ایمانداران توسط خداوند  رد کردن قطعی و مطلق دموکراسی درواقعه؛ 

 از ی دموکراتیکسازمان و نهاد خدا به دنبال ایجاد و تثبیت. البته است

که پسرش از طریق این جهان و  او قصد دارد ،بلکه !مانداران نیستایۀ جامع
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هرچند  !تمرکز و توجه خدا نیستنقطه  انسان ، متجلی شود.آندر سراسر 

 ،او مرکزاما   کند،و هدف خدا ایفا می انسان نقش کلیدی در معادله جهانی

و  ! بلکه انسان فقط به عنوان مجراآوری و تجمع همه چیز نیستجمعمکان 

تنها  مسیح عاملیت موضوعی است که هدف و توجه خدا بر آن قرار دارد.

هدف خدا است و اوست که در مرکزیت تمامی هستی قرار دارد و خدا 

 چرخددور انسان نمیه خدا ب»تمایل دارد که همه او را دیده و تجربه کنند. 

دموکراسی اهمیت انسان را  «چرخددور خدا میه این انسان است که ب بلکه

و وجود او را چنان  دهدمیجلوه در کار و رای خدا باال برده و مهم 

و  شودتبدیل می ،در این معامله به عاملی محدود کنند سازد کهضروری می

اثر و عاری از قدرت ارائه ن ترتیب خدا و هدف را بطور بالقوه بیای هب

بر  دهدمیقرار اهدافش ورد امور و نظم و ترتیبی که خدا درم لذا ،دهدمی

ف برگزیدۀ وو بر اساس سرنوشت و مقصد ظر ۀ منتخبقاعد و اساس قانون

واقع شده و به  تا مفید ،همان ظروفی که خدا مقرر فرمود !باشدخود می

حاکمیت خداوند و تغییر  .باشند جهت مصارف عالیۀ او دارای ارزش

ناپذیری او این موضوع را غیر قابل بحث می سازد. خدا به ما نیازی ندارد ما 

خداوند در حال گذر از تاریخ است و برای خود آنچه را  ،به خدا نیاز داریم

 حال مایعنی جالل پسر او،  آوردمیاست بدست  و خواهان که به آن مایل



80 
 

ر کنار پسر حرکت کنیم و یا اینکه جا بمانیم یک مسافر باشیم و د توانیممی

اکثریت  کومتقورح خواهان ح !؟آن لحظه با شکوه را از دست بدهیمو 

 خواست.نمیمردم بود و رهبری و هدایت آن افراد برگزیده را 

و در مورد  «"همه مردم حرفی برای گفتن داشته باشند خواستمیقورح »:پ

موضوع و یا شاید حتی در مورد سایر جزئیات مربوط به مشارکت با خدا 

حتی امروز،  !خدا نبود ینۀ انتخابیو گز گیری کنند. اما این راهتصمیم

سال پس از این حادثه، ما به عنوان کلیسای عیسی مسیح  2522نزدیک به 

نظامهای  که از نیمو سعی نک در این ارتباط دقت الزم را به عمل آورده باید

را به کلیسا  آنهاتقلید کرده و با الگو برداری،  دنیوی و نهادهای این دنیا

خداوند اشخاصی را به خدمت گمارده  ،امروز نیز در بدن مسیح وارد کنیم!

بسیار خاصی که از  هایهاو را به شیو ،تا به عنوان ظروف ویژه و برگزیده

این  بایدو هرگز ن دیگران کامال متفاوت و متمایز است  خدمت کنند

ای بدن مسیح و اعتراض ضر به بروز واکنش از جانب سایر اعمنج موضوع،

؛ زیرا انتخاب کننده خدا ، برگزیدگی و مسح خاص شودن انتخابای هعلی

همان شخصی  او و نقصی نبود عیببین مرد کامل و هارو !است و نه انسان

اما با بود که ساخت گوسالۀ طالیی را ساماندهی و در آن مشارکت کرد، 

حفظ کرد. شاید قورح و  چنانهمخدا او را به عنوان کاهن خود  حالاین
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و بیشتر واجد آن شرایط  ترسایر الویان برای کاهن شدن از هارون الیق

ختن گوساله تکب نشده و با برپا ساهیچ اعمال زشتی مر ایشان، شاید بودند،

، اما خداوند در حکمت عالی و مطلق خویش برای ندطالیی نیز موافق نبود

اید موسی برای این کار هارون را انتخاب کرده بود. به همین ترتیب ش

از نظر ایشان، مستعد و مناسب  اراده خدا اعالم کردن کالم و رهبری قوم و

دولت مصر به خاطر وقوع برخی جرائم دارای نبود زیرا او قاتل، و از نظر 

ای باز و تحت تعقیب بود، از طرفی او همسری خارجی داشت و در پرونده

با این کل، از مردی دارای صالحیت به جهت رهبری قوم فاصله داشت،  اما 

این حق خداست و  حال خدا وی را انتخاب کرده بود تا از او استفاده کند.

 جسارت کرده و خدا را بخاطر انتخاب چنینکس نباید جرات و هیچ

کتاب  هایشخصیتاکثر  تفکری مورد پرسش و سرزنش قرار دهد!

معیوب و شکست خورده بودند، اما در  همگی مقدس، بجز چند استثناء،

مثمر و کارآمد خدا و به خاطر اینکه توسط او انتخاب شده بودند،  اندست

 بودند.

که خدا تنها در خیمه  کردمیقورح ادعا  «"است آنهاخدا درمیان »:ت

ن ای هک دیدنمینیازی  و نیست و در میان مردم نیز حضور دارد مالقات

ساختار عجیب و غریب را در وسط اردوگاه، تنها نقطه و کانون حضور 
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هرگز  خدا واقعیتی!! مهلک، و به دور از چه دروغدانست! خداوند 

. خدا و وضعیت جسمانی ساکن باشدست در میان آن مردم با آن توانمین

زیرا خواهش جسم به (»62: 5غالطیان)شوندمینفس در یک جا با هم ساکن ن

خالف روح است و خواهش روح به خالف جسم؛ و این دو با یکدیگر منازعه 

بلکه چنانکه (»21، 79 :2غالطیان) «کنیدخواهید نمیکنند بطوری که آنچه میمی

 کردمیوی که بر حسب روح بود جفا  تولد یافت، برآنوقت آنکه بر حسب جسم 

را بیرون کن، او  ؟ کنیز و پسرگویدمیکتاب چه  االن نیز هست لیکن چنینهم

در جایی که  دتوانمیوند نخدا« یافت میراث نخواهد آزادزیرا پسر کنیز با پسر 

در جسم هیچ چیز مبارکی وجود  ،و آن را تایید کند نفس هست  ساکن

: 5)غالطیاننخواهد داشت. گوشت و خون وارث پادشاهی خدا نخواهند شد

دهم لعب و امثال اینها که شما را خبر می و و حسد و قتل و مستی و لهو(»76

 «شوندچنانکه قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی

 دارند یاهنامانی بوده و تمایالت خودخواهخداوند درمیان مردمی که جس

 آنهادر میان  اشهو از طریق خیم اشهمگر اینکه در خیم شودمیساکن ن

در مستقیم و بدون هیچ نوع ضمانت و محافظتی  دتوانمیخدا ن ساکن شود.

در محل مقرر و  دتوانمیاو تنها ! بلکه، میان بشر سقوط کرده ساکن شود

مختص اقامتش و از طریق آن مکان یعنی خیمه در میان مردم ساکن شود. 

 کسی بجز مسیح نیست. !؟اما آن خیمه چیست و یا اینکه چه کسی است

به طور مستقیم با انسان سقوط کرده ارتباط برقرار کند و  دتوانمیخداوند ن
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ش انسان را بطور کامل قدوسیت !این کار را نخواهد کرد؛ زیرا اگر چنین کند

حضور  در دتوانمین ایهنشد بازخریداز بین خواهد برد؛ هیچ چیز ناپاک و 

بشر و ساکن شدن در میان  او برای ورود به قلمرو، او بایستد و نخواهد ایستاد

و کلمه جسم گردید و (»62: 6)یوحناپوشاننده داردای سترهحائل و  بهنیاز  آنها

از فیض و راستی؛ و جالل او را دیدیم، جاللی شایستۀ  در میان ما ساکن شد، پر

« خیمه»در اصل زبان یونانی «ساکن»که جایگزین واژۀ  «پسر یگانۀ پدر

ی است از شخصیت، ماهیت و و سمبول کامل اینمونه ،خیمه در واقع.است

 عملکرد عیسی مسیح.

ه زد و هیچ راخدا قرار بود خود را در مسیح و از طریق مسیح ظاهر سا 

به نمایش  در خیمه بود که خدا جالل خود را ،دیگری بجز این نبود

گذاشته و از طریق این ابراز بود که سکونت خود را در میان مردم اثبات 

امروز نیز خدا این توانایی را دارد که در ما و در میان قوم و  .کردمی

و اینگونه  کلیسایش به واسطۀ پوششی که مسیح فراهم ساخته ساکن شود!

است که به پدر اجازه داده شد تا از طریق پسرش وارد ابعاد انسانی شود. 

 برای قوم اسرائیل و اقوام اجتماع،خیمه حضور خدا در طور که همان

ظهور مسیح در جسم انسانی نیز یک معما  همسایۀ آن معمایی ناشناخته بود،

ظیم است که خدا در الجماع سر دینداری عو با(»66: 2)اول تیموتائوس است
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جسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به 

 خیمه. «کرده و در دنیا ایمان آورده و به جالل باال برده شد امتها موعظه

که  خیمه آن او از وسایل و پوششهای ،جسم خدا در عهد عتیق بود اجتماع،

سمبول به نمایش  همگی ماهیت، شخصیت و عملکرد مسیح را در

از تا  ،اش باشدبه جهت بُعد فرو برنده استفاده کرد، تا پوششیگذاشتند می

مان به او نزدیک ای هکه از را انیفیض و رحمتش را بر آن بتواندطریق آن 

 ، فرو ریزد.شوندمی

را که خداوند  ایهمهم و پای هایجنبهتالش کرد تا یکی دیگر از  ،قورح 

زمانی که  !جالب است که توجه داشته باشیم آن را بنا نهاده بود، از بین ببرد.

م آزادانه و ، او در میان قوکندمیخدا برنامه و اهدافش را در انسان تکمیل 

ای را برای به ، حتی در آن زمان نیز خدا خیمههمیشه ساکن خواهد شد

مسیح به عنوان پوشش و جالل نمایش گذاشتن رابطۀ ابدی بین خود و 

و آوازی بلند از آسمان شنیدم که (»2: 76)مکاشفهبرقرار خواهد ساخت

گفت:اینک خیمۀ خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان می

این آیه  «های او خواهند بود و خودِ خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بودقوم

و  نجسمانیت، اعالورح در نابالغی و در کامال خالف آن چیزی است که ق

ایشان به عنوان قوم حقیقی یهوه ساکن نبود،  خدا در میان. کردمیادعا 

اما آنچه که باید این حقیقت را ابراز  قوم فدیه شدۀ خدا بود!، اسرائیل
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هنوز نیاموخته بودند که خدا را با  آنها ،درخوبه چشم نمیاو در  کردمی

ای داشت چنین فرضیه ،قورحدل، جان و تمامی اراده محبت کنند. تمامی 

حیات ! لذا، قوم او محسوب شوند ،که ایشان فقط با انجام عملیات نجات

 .دانستمیرا کامال از آن خدا نایشان باطنی 

از لحاظ قانونی و در ظاهر، اسرائیل متعلق به خدا بود، اما از لحاظ باطن ، » 

را  آنهابرسند که خدا  ایهتا به نقط ندکردمیید طی یک سفر طوالنی را با

  «در حیات یکی است آنهاحقیقتا قوم خود بخواند و احساس کند با 

ما ایمانداران  عهد جدید نیز که از طریق خون عیسی مسیح فرزندان 

کار و علنی  او را به عنوان نجات شآ هعلیرغم اینک گردیم،محسوب می

عواقب و مکافاتش رهانیده  ،و از گناه کردهدهنده و سرور خود اعتراف 

 ، سفری را باید طی کنیم تا به جایی برسیم که مسیح در ما شکلایمشده

برای  غالطیه پولس در نامه خود به  مسیحیان .گرفته و به شباهت او درآییم

ای فرزندان (»69: 2)غالطیهو در رنج بود کردیمفرارسیدن چنین روزی ناله 

درست  «من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود

است که خدا از نظر روحانی و قانونی و برطبق الزامی که بر اساس عهد و 

ضور کامل و تجلی مستقیم اما ح !پیمان است، در میان مردمش ساکن است

ده محدود ش ـ شده بازخریدحتی در بشر  ـوجود گناه و نفس بشر ۀاو بواسط
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حضورش در میان  ۀخیم که باید الزامی بود یمسیح پوشش ؛در نتیجه ،است

 .بر پا شود کلیسا

 ۀفرضی ،پایه و اساس بودداد اشتباه و بیآنچه که قورح پیشنهاد  ،بنابراین 

آن وعده پیش از سقوط  ،گرفتای شرطی نشأت میاز وعده ،قورح

بود که باعث شد خیمه به  آنهاو سقوط بعدی  21یل در خروج بابئاسرا

برای مقابله با لغزشهای مداوم اسرائیل مورد استفاده قرار  ایهعنوان وسیل

یۀ مراسم، قربانی و هدایای مذهبی که توسط مجریان)کاهنین( در کل گیرد.

شکست مداوم قوم به ای ادله توانمیرا  ،شداجتماع به اجرا گذاشته میخیمه

 در ده فرمان داکه خ دید اسرائیل در دستیابی به استانداردها و دستوراتی

به عنوان کلیشه و  توانمیداده شده توسط خدا را  . ده فرمان ارائه داده بود

ست کمال شخصیت خدا، توانمیالگویی دانست که انسان از طریق آن 

رده را مشاهده کند،  اما باید توجه داشت که ضعف و نقصان بشر  سقوط ک

! و نفس او داده نشدهای بشر برای درمان سقوط ایهده فرمان به عنوان وسیل

از طریق  بودند تا قانونی در زرادخانه مهمات خدا یابزار فقط آنها ،بلکه

 ، زیرار کنندامید کننده جسم انسان را آشکانا کراهت و وضعیت کامأل آنها

و فاقد هرگونه قدرت اجرایی برای آن فرامین فقط دارای قدرت قضایی 

عمل  اینهصرفا به عنوان آی آنهااصالح و درمان ماهیت انسانی بودند،
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دید مد نظر او را می کمال خدا و کمال انسانی ،که در آن انسان ندکردمی

همه گناه کرده و زیرا (» 72: 2)رومیانتر از آن قرار دارد!! که تا چه حد پایین

که ده فرمان برای نگه داشتن  امشدهمن متقاعد  .«از جالل خدا قاصر هستند

چه )زیرا انسان طبیعی و جسمانی  ،بلکه برای شکستن و نقض آن ،نبود

خدا بارها و بارها  ،آن را نگه دارد دتوانمینجات یافته و چه بدون نجات( ن

 ،کمک و مجاهده کند تا با چقدر سعی به انسان ثابت خواهد کرد که هر

عیب و نقص بماند، باز هم بی، جسم( بتواند مقدس)قوت و قدرت خود

درجه و میزان شکست  کندمیچه بیشتر تالش  هر ،خواهد خوردشکست 

خدا بعد از اینکه  بینیممیبیشتر است. از این رو خیلی جالب توجه است که 

و دستورات مربوطه و کاربردهای متعدد آن را در باب  12شریعت را در باب

بالفاصله خیمه را به عنوان وسیله درمان و رسیدگی  ،کندمیوضع  12تا   16

کمالی که وضع کرده بود،   و به شکست قوم خود در دستیابی به استاندارد

  تاسیس کرد.

نشان دهنده  (1خیمه ،6شریعت)وضع شدند، ین دو مقدمه که توسط خدا ا

 "عهد جدید ،اجتماعو خیمه "عهد قدیم ،عهد قدیم و جدید است. شریعت

: 6یوحنا ) ، قدرت اجرایی و مسیح!!خیمهو  قانون موسی ؛یعنی .است

اما فیض و راستی به وسیلۀ  )ده فرمان(عطا شد زیرا  شریعت بواسطه موسی(»62
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 ( وابزار قانونی)شریعت جنبه منفی اهداف خدا بود«.رسید)خیمه( عیسی مسیح

بیانگر شکست  موسی .و اصالح کننده( ابزار بازخرید) آنخیمه جنبه مثبت 

به طور  ،موسیورانبر ، مسیح ترمیم و اصالح کنندۀ شکست انسان بود و

البته این  !باید که ایمانداران را به سوی مسیح رهنمون کندطبیعی می

موضوع در زمانی امکان پذیر است که امیدی به جهت این قیاس و تأیید 

آن را  ستتوانمینخدا که  کردمیطلب  قورح چیزی را خدا حاصل گردد!!

 خدا. شد نخواهد ساکن ـ نفسـ  او در میان جسم زیرا ،ارائه و انجام دهد

به عنوان قوم  مصر در ،فصح قربانی شدۀ ریخته خونطریق  از که را قومی

اما از لحاظ رفتار و شخصیت، هنوز تا حد  برگزیدۀ خود انتخاب کرد

باقی خواهد  اشهخیم ۀاو در محدودلذا  ،کردمیزیادی مصری بودند تایید ن

قوم ، که جز مسیح نیست، با گناهان و جسمانیت آن ماند و تنها از طریق

در زندگی بر اساس  آمادگی به زمانی که اسرائیلتا و  !کندمیخود مقابله 

، زندگی شودمیهمسویی خدا با قومش امکان پذیر  آنهاکه طبق اصولی 

 خدا از خیمۀ خود، به جهت سکونت با ایشان خارج نخواهد شد. کنند،ن

سرانجام، قورح و یارانش  «چرا خود را برجماعت خداوند برمی افرازید؟» :ث

با حمله به حقایق گوناگون و بنیادین شخص خدا و نهاد و سازماندهی که 

و  موسی و هارون معطوف ر دیگر ببار  ، اندشدهتوسط او تعیین و منصوب 
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یشان نشانه هاامرگبارترین تیرهای خود را بر رویو  شوندمی متمرکز

خود را  به تکبر و غرور کرده و اینکه آن دو را متهمقورحیان،  روند،می

ستند موسی و هارون توانمین آنها ،انددادهباالتر از سایر افراد قوم خدا قرار 

خودشان را در آن موقعیت  ندخواستمیبلکه قطعا  را در راس قوم خدا ببینند،

نیز از منصب الویان بودند و به اندازۀ موسی و هارون خود ، زیرا قرار دهند

 ندخواستمیاز ایمانداران را  ایهجامع آنها ؛حداقل اینکه آن شرایط،واجد 

یک جامعه  نباشد، آنهاکه در آن جامعه کسی باالتر از دیگران و مافوق 

آنهم از طریق  کندمیکه در آن انسان بر انسان حکمرانی  آرمانی

 که در آن برابری از مارکسیستییا شاید یک بهشت  دموکراسی و برابری.

چقدر !استاندارد موفقیت و دستاورد است افراد، همه هایتفعالی مجموع

اشتباه بود. ما نیز  ، و چگونگی حکومت بر قومشدرمورد خدا آنهاارزیابی 

اگر به دنبال تحریکات جسم و نفس، تسلیم همان ذهنیتی بشویم که قورح 

رون متوجه نشد که موسی و ها ،قورح داشت، چقدر در اشتباه خواهیم بود.

ایشان تنها  خواسته و انتخاب خودشان نبود که در راس قوم بودند، بلکهبه 

چیزی که خدا  هر ،. تاکنون باید دانسته باشیمآوردندارادۀ خدا را به جا می

، مخصوصا در رابطه با قوم قدیمش، در مقیاس دادمیدر عهد عتیق انجام 

 کردمیوسیعی انعکاس اصول روحانی بود که به پسرش عیسی مسیح اشاره 
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رد بودند که دو مَ ،. موسی و هارونرسیدمیو نهایتا در او به تحقق کامل 

برای مطرح کردن  آنهاند. دادمیاصول مسیح و رابطه او با قومش را نشان 

بلکه هدف این بود که بطور کامل شخص و شخصیت  خود، آنجا نبودند.

تا مقام کهانت و نبوت باال برده شده  آنهاو آشکار کنند. اگر بیان مسیح را 

 هنبی، کاهن و پادشا به عنوان بودند، دلیلش این بود که قرار بود مسیح

کند خدا  رهنمون  قومش را به آرامش هزار ساله و حضور ،ندهیحقیقی در آ

، نماد و سمبلی کردمیعمل  آنهاچیزهایی که خدا آشکار و بر طبق و تمامی 

عبور از  به عنوان نمونه؛ ،ماهیت، شخصیت و عملکرد مسیح در آینده بود از

دریای سرخ غسل تعمید در مسیح بود. نانی که از آسمان آمد مسیح بود. 

موسی( مسیح )آبی که از صخره آمد مسیح بود. خیمه مسیح بود. آن نبی 

ها به مسیح اشاره مسیح بود. جشن هاقربانی ود.کاهن اعظم مسیح بود.ب

ذهن خدا  از اعصار  در دل و همه چیز !. سرزمین موعود مسیح بودندکردمی

 یتتمام ، مجمأل. مسیحگرددمیباز به مسیح  ،گذشته تا ابدیت مبهم آینده

است مسیح  !تمام تجارب روحانی استمجمل او  ،نیت خدا است افکار و

! معترض به این قورحو حال  که همیشه وجود دارد و همیشه هم خواهد بود

 او !؟راس قوم خدا قرار گرفته است بلند کرده شده و در بود که چرا مسیح

 .ته حفره و خالبۀ وادی موت بود شیطان از اریش صدای پژواکی از
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یا و محل فرود آمدن بالها و و اتاق فرمان تمامی برنامه جسم حوزه پخش

 ،، در زمان فشارجسم ،خواندمی برای خود فرا انسان، ی است کههایتمصیب

شهادتش  ۀو با خدا و ظروف برگزید پیوندداش میمتحد دیرینه هویدا و به

نبرد جسم با ظروف  ورزد. کالم خدا از ابتدا تا انتها درموردمخالفت می

نبوده  و سازشی برقرار آشتی ،بین این دو هرگز صلح و برگزیده خداست

ه که با موافقت کرد ،قورح و دیگر رهبران جالب توجه است که است.

اما مایل نبودند که موسی  موسی از مصر و داوری خارج شده و نجات بیابند،

به او اعتماد کرده بودند، گرچه در ابتدا  آنها !را به سرزمین وعده برساند آنها

را از  آنهااو را باور نداشتند، اما با این وجود، اجازه داده بودند موسی 

، شاید ایشان آزادی را، ابزاری بردگی و بندگی به سوی آزادی هدایت کند

همه چیز را بر طبق  آنهابه یقین،  !دیدندهایشان میبرای رسیدن به خواسته

ه موسی و ک یو نه بر طبق شرایط خدای ندخواستمیایط خود اوضاع و شر

زیرا که شما ای برادران به آزادی (»62: 5)غالطیان هارون نماینده او بودند

اید اما زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید بلکه به محبت خوانده شده

 . «یکدیگر را خدمت کنید

 هایهاو و همراهانش برنامقورح دوست داشت که از مصر نجات یابد، اما 

ند همه خواستمی آنهادیگری برای زندگی خود در خارج از مصر داشتند. 
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از ما چنین  ،در صورتی که خدا انجام دهند خود را بر اساس شرایط چیز

از تجربه آزادی ما  اجازه ندهیم که جسم، به عنوان ایمانداران خواهد کهمی

که غیر   نفس و شهواتش تدارک ببیند در مسیح سوء استفاده کرده و برای

و  سرکشی علیه خدا اعمال آن ممکن است در وضعیت قورح قرار گرفته و

 دهدمیجسم هرگز  رضایت ن ساماندهی امور توسط مسیح او را پیشه کنیم!!

و در این ارتباط هیچ چیز  و یا حکومت کند او برتری که کسی یا چیزی بر

میدان  آنهاجسم و نفس خواهان این هستند که به  شناسد،را به رسمیت نمی

، موسی انجام دهند. خواهندمیو آزادی عمل کامل داده شود تا هرآنچه که 

های موانع غیر ضروری برای چنین آزادی القدسروحهارون، مسیح و 

بطور کاذب و از روی تظاهر تا زمانی  ،راهانشمقورح و ه .پروایی هستندبی

 هک ایلحظهاما  با موسی و هارون همراه شدند، شدمیکه منافعشان برآورده 

سرهای کریه خود را باال برده و شروع به مخالفت  ن فرصت بوجود آمد،ای

مان تا زمانی که نیازهای ما نیز ممکن است .با ظرف برگزیده خداوند کردند

خداوند تدارک دیده شده برآورده شود او را همراهی در مسیری که توسط 

 ایلحظه شرکت در جلسات کلیسایی، خواندن دعا، مشارکت و.. اما ،کنیم

العمل لیم شوند، سریعأ عکسبرد که باید بر صلیب تساو ما را به ابعادی می

گری و مخالفت، اتهامات بسیاری را به خداوند وارد داده و با شکوه نشان
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در گفتگو با نیقودیموس،  مسیح عیسی کنیم،قب نشینی میو ع کرده

و (»65، 62: 2)یوحنار مورد خود و مأموریتش آشکار کردحقیقت مهمی را د

پسر انسان نیز باید بلند  چنینهمکه موسی مار را در بیابان بلند نمود، چنانهم

 «ابدکرده شود تا هرکه به او ایمان آرد هالک نگردد ، بلکه حیات جاودانی ی

که در بیابان در نتیجه یکی دیگر از  داندمیخود را مشابه آن ماری  ،عیسی

ثبت  16عمده قوم خدا برافراشته شد و این واقعه در اعداد باب  هایتشکای

بنای این عبارت است، در ابعاد و مقیاس  که زیر ،شده است، اما اصلی

 ،گفت این بودمین مرد مذهبی ای هب ،جهانی کاربرد دارد. آنچه که مسیح

کرده شود و در همان  که مسیح باید از طریق پیام و واقعیت صلیب بلند

 از هر نوع بال و هالکت، در امان باشد.  ، باشد تا کهجایگاه رفیع باقی بماند

که توسط خدا سازماندهی و باید در جایی باشند  موسی و هارون 

ند به سرمنزل ستتوانمینریزی شده بود در غیر این صورت مردم هرگز برنامه

زیرا ایشان بودند که قوم را تا به مرزهای سرزمین موعود  !مقصود برسند

در حضور خدا ایستاده و  ،، ایشان به طور مداومرهبری کرده و رساندند

را از آلودگی و قوم موسی و هارون بودند که ند. کردمیمردم شفاعت  برای

ند درا احاطه کرده بودند نگهداری و مراقبت کر آنهافساد مردم شریری که 

عیسی باید در کلیسا و  پرستی گرفتار نشوند. در دام اسارت، بندگی و بت تا

روزی یبا پ یمتوانمیدر میان قومش بلند کرده شود. این تنها راهی هست که 
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 !و به فراوانی به پادشاهی آسمان راه یافته و مورد خوشامدگویی واقع شویم

برفراز قوم خدا بلند  و نگاره جایی که مسیح همواره به عنوان پرچماز آن

، دشمن در خارج از مسیح و حضورش، قوم خدا را ویران شودمیکرده 

 به آن پری و عظمتی که مشتاقانه در یمتوانمیهرگز نازیراک، کرده 

هایمان تجربه کنیم، که آن را در روح خواهیممیجستجوی آن هستیم و 

  یابیم.دست 

ا این تنها راهی بود که قوم را قرار داد زیر در راس را موسی و هارون ،خدا 

به مانند فانوسی به جهت سوختن  آنهارساند، سرزمین وعده می فراغبال به

دی باشند تا در رسیدن به ها ناتدارک دیده شده که قوم را در تاریکی بیاب

اره بنشینند، سرزمینی به نظ آن سرزمین، نور دائمی و جالل ابدی خداوند را

قورح به آن را با ایراد قسم به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داد.  که خدا وعدۀ

سخنگوی شیطان تبدیل شده بود و مستقیما به افراد مسح شده و تدهین شده 

سی از مو) ،حیات و نور ایستاده بودند ۀپای افرادی که بر -خدا حمله کرد

 (را فراهم کرد "، حیاتطریق خیمهو هارون از  "نور ،طریق کالم خداوند

او تسلیم همان روحی  یه خدا و سازماندهی او سرکشی کردلع قورح کامأل

 روح سرکشی.  -شده بود که در مردان قبل و بعد از وی عمل کرده بود
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مانداران افسس و نیز به ما که توسط این روح فریب خورده ای هپولس ب

و شما را که در خطایا و گناهان مرده (»2تا  6: 7یان)افسسدهدمیبودیم هشدار 

ورۀ این جهان، ید بر حسب دکردمیقبل، رفتار  آنهاگردانید، که در بودید، زنده

وا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل بر وفق رئیس قدرت ه

کند که در میان ایشان، همۀ ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این می

آوردیم و طبعأ یم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل میکردمیزندگی 

آخر پیمانی  ۀهمیشه مرحل ،شورش«فرزندان غضب بودیم، چنانکه دیگران

ای روح سرکش در ما فعال و نقطه که زمانی یعنی ،کنیممید است که منعق

انگیز غمرا برای ایستادن یافته است و نهایتا ما را به پایانی وحشتناک و 

  رساند.می

 که روحی همان –قورح و یارانش را در دست گرفت  ۀادار ،روح کنترل

 کنترل تا بود کرده برانگیخته را شانجسمانیت و گفت دروغ آنها به بارها

به وضوح در  ،پیام قورح آن را تصرف کند. و بگیرد دست در را حیاتشان

غالب قرن بیست و یکم شنیده  ۀانسان مدرن و فلسف اعمال جسم، مذهب 

با ادیان مدرن شرقی  ،شباهت بین مضمون اصلی اظهارات موسی ،شودمی

به سراسر زمین و حتی به کلیساها نیز  باشندمد روز و اکثرأ عرفانی نیز می که

 ۀکه نسخ رسدمیبنظر  !به هیچ عنوان تصادفی نیست .حمله کرده است

 عادی مسیحیان میان در حتی را زیادی پیروان ،هندوئیسمبودیسم و  مدرن
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 که دهدمی ارائه رانکاتی  همان و کرده جذب بخود مقدس کتاب به ،معتقد

 متهم را موسی ،قورح که گونههمان. بودند آن خواهان یارانش و قورح

، مذهب مدرن نیز عیسی و ه بیش از حد خود را باال بردهنکای هب کردمی

 نکه بیش از حد انحصار طلب هستند، وای هب کندمیمسیحیت را متهم 

مذهب و دین ، کردمیهمانگونه که قورح ادعای مقدس بودن جماعت را 

تفسیر خود  دتوانمیکه هرکس این حق را دارد و  کندمیامروزی نیز ادعا 

را از کتاب مقدس داشته باشد، بخشی از آن را بپذیرند و بخشهای دیگر را 

و اشخاص آزادانه و هر طور که دوست داشته باشند خدا را پرستش  کنندرد 

دین را با سایر چیزها مانند فرهنگ و سیاست  در واقع دشمن اریب، ,کنند

نیازی به برتری اقتدار و ابهت مسیح نیست. ادعای  ؛در نتیجه ،درهم آویخته

مذهب مدرن این است که ادیان همه یکسان هستند و انسان را به خدا 

همه جماعت  کردمی، درست به همان نحو که قورح ادعا کنندمیهدایت 

ادعا  آنها.مقدس هستند و نباید هیچ تمایزی بین موسی و دیگران باشد

عیسی و دیگر پیامبران همگی یک  ،سی و بودا یکسان هستندکه عی کنندمی

. قورح نیز کنندمیهای مختلف و به روشهای گوناگون بیان پیام را در قالب

[ که خدا در میان همه مردم و همه کنندمیادعا  آنهاهمان ادعا را داشت. ]

نکه مسیح را فوق همه ای هب کنندمیهم مت را ما آنها نهایتا ومذاهب هست 
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. شویممیافراد برمی افرازیم و در برابر سایر ادیان و باورها تبعیض قائل 

که خود را به این کردمیدرست همانگونه که قورح موسی و هارون را متهم 

این است[همه ادیان یکی هستند،  آنهاادعای ]. انددادهدر راس جماعت قرار 

به سعادت و زندگی ابدی و آرامش  هاههمه پیامبران خوب هستند، همه فلسف

پایه چنین خداوند به تمامی این اتهامات احمقانه و بی ، مختتم،شودمیمنجر 

 .«عظیم یقبر»،کندمیزمینی که دهان باز ؛ دهدمیپاسخ 

در واقعیت  تا جسم را ،که خداوند چشمان ما را باز کند دعایم این است؛ 

بخت او که به طور کامل قدرت و و از قورح و دوستان نگونآن ببینیم 

د و کراهت بارش به نمایش ها و مقاصد پلیشکست جسم را با تمام نیت

شخصی و نیز  هایزندگیکه مسیح همواره در  ، عبرت بگیریم تاگذاشتند

تا آن  ما را هدایت و نزد پدر شفاعت کند ،شود کرده در جماعت ما بلند

، پیروزی و کثرت هدف ،زمان که به مرزهای پادشاهی او برسیم و با تمامیت

 «آمین»به آن وارد شویم

 «قسمت سوم شورش»فصل چهارم

رزمان خود، داتان،  شورشی را علیه موسی و هارون همراه با هم ،قورح

ابیرام، و اون با دویست و پنجاه نفر از رهبران و سران ارشد اسرائیل آغاز 



98 
 

ی بود آغاز شد ایمانبیشورش با شکایتها و عملکردهایی که حاکی از  .کرد

 ، شهادت و رهبریدارتکار و اعالم استقالل علیه اقشآ یشو نهایتا به چال

اکنون شورش میوه مرگبار و  ظرفی که خدا سازماندهی کرده بود ختم شد.

نجا که آ،یعنی در آوردمین نمایشنامه به بار ایۀ سمی خود را در آخرین پرد

ن آده تا منصب کهانت را غصب کرده و دانش، به جنبش درآمیقورح و مر

 قدرت را که به موسی و هارون اهدا شده است، به دست آورند. کامال

ه کمتر تهاجمی  ک شودمیهمیشه از جایی شروع  ،واقعیت دارد که شورش

به اهمال به آن نگاه کنیم، به دامگاه و مشکلی  اگراما  ،استو تهدید آمیز 

چه  اگر، دهدبزرگ تبدیل خواهد شد که رهبری گروه را هدف قرار می

 اتفاق افتاد  61تا  66در اعداد بابهای که شورشیو حوادث  هخداوند ب

عمیق و آلوده شده بود که  چنانآنن بیماری ایۀ ریش ، اماواکنش نشان داد

فساد و آلودگی  ،ن نقطه قاطع و مهم رسید. داستان قورحای هدر نهایت ب

دود که مداوم در پَس استقالل و منفعت خویش می کندجسم را معرفی می

و آنچنان در اخالق فاسد و رویۀ دروغ رشد کرده که هر آن ممکن است 

ماندار حتی ممکن ای هصرفنظر از اینکو فرد را به تباهی بکشاند، شود منفجر 

تالش خود را بکند تا مانع از بروز مخایل، زشتی و قباهت جسم  است نهایت

 ،به زیبایی در صفحات مقدس ، به عنوان میوۀ جسمشورش در اینجا شود
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داشته شده است تا ببینیم و بیاموزیم  اهخدا به دام افتاده و برای ما نگ کالم

 .دارد میسرانجاچه که تالشهای آن چقدر بیهوده است و 

ه روی او ب ،به محض اینکه موسی این اتهامات را علیه خود و هارون شنید

 بروز عتاب و غضب و یا موسی، به جای !واکنش جالبیدر افتاد. چه 

و ناپسندی وحشت زده سترگ  استدالل و بحث کردن، از چنین سخن

نتیجه و واکنش خدا را نسبت به این چالش و سرکشی علیه  ، چرا کهشودمی

که خدا اجازه نخواهد داد  دانستمی. او داندمیبه خوبی اقتدارش را 

و اینکه او در ! را به چالش بکشد اشیادشاهس و هیچ چیز او و پکهیچ

 !دانستمی. موسی بخوبی دهدمینهایت با اقدامی سریع به شورش پاسخ 

زنده است و اتهاماتی را  خدای ،کندمیو خدمت پرستد میخدایی که او را 

شورشیان،  اگرچه. شنودمیدارند روا می اشهتقدیس شدخادمان که به 

اما  روی سخنشان با هارون و موسی بود بلکهنکردند ت بمستقیما با خدا صح

ناطق خداوند بودند و خدا  )موسی و هارون(باید در نظر داشت که ایشان

و هیچ خلقت از (»62: 2)عبرانیانشنودمیو  بیندمی کنیممیهرکاری را که ما 

نظر او مخفی نیست بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است.برهنه و 

موسی به قورح و تمامی همراهانش گفت:  ین،بنابرا «باشدف میمنکش

صبحگاهان خداوند نشان خواهد داد که چه کسی از آن  وی و چه کسی 
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مقد س است، و آن کس را که خداوند برای خود برگزیند، او را نزدیک 

قورح چنین  زمایش الهی به مقابله با این چالش رفت.! آخود خواهد آورد

برای سنجش این ادعا آورد. خدا هر  آزمایشیادعا کرد و خدا نیز چنین 

را هدف گرفته باشد، از بوته آزمایش رد  ادعایی را که علیه او باشد و او

سالم  و با هدف و ارادۀ او مطابقت دارد فقط آنچه که تعیین شده و کندمی

 شوندمیکه علیه خدا مطرح . تمام ادعاهایی آمده و توان ایستادن دارد بیرون

و آزموده  آنهابرو خواهند شد تا حقیقت و صداقت با آزمایش الهی رو

 با جسارت و گستاخی علیه موسی و ،در این مورد قورح سنجیده شود.

کرده و نطقی را ایراد نمود و  قد عَلَم هارون که ظروف برگزیده او بودند

ا در معرض آزمایش حال خدا قصد داشت که اظهارات گستاخانۀ او ر

 ،هزیدگاین ادعا به طور مستقیم خدا را در انتخاب ظرف بر ،زیرا ،بگذارد

این اتهامات  !و دسترسی به حضور او به چالش کشیده بود یشیوه رهبر

صرفا به عنوان حرفهای  را آنها ستتوانمینو خداوند  هبسیار جدی بود

مده آبیرون خرد بیکه از دهان برخی افراد نادان و  یانهاکودکانه یا احمق

احترام و از  ،و بسیار مورد حرمت ،الوی ، زیرا ایشانتلقی و نادیده بگیرد

ند تاثیر و نفوذ ستتوانمیاین مردان  ند،ها بودسران و رهبران قبیله ،امیران

 بایستمی آنهاگفتار و کردار  ، در نتیجهار زیادی بر قوم خدا داشته باشندبسی
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جسم و نفس  گردید، در تحقق این موضوع؛شده و حکم صادر می آزمایش

 ۀتا اقتدار ظروف رهبری برگزید شودمیم لَسرکش ما نیز گاه و بیگاه، عَ 

که در  ،را به چالش بکشد قدسالخداوند و دسترسی به حضور  او و روح

گیری خدا با دقت محک زده چنین قیامی توسط چوب اندازه، مقابل

هرطور که بخواهد عمل کند و به  ،خدا اجازه نخواهد داد که بدن !!شودمی

خدا  بپردازد و ادعا کند که  این را حق دارد که با روح القدسروحبرابری با 

 خدا ؛یعنی ،دو این از یکی تنها،. باشد داشته حیات -همزمان –ایماندار  در

 هردو. کند هدایت را او و باشد حاکم ایماندار زندگی بر دتوانمی نفس یا

باهم در ایمانداران  ساکن نخواهند  آنها .هستند انحصاری ، بلقامت بطور آنها

، زیرا این دو دشمنانی دیرینه یا قورح یا موسی ،یا روح و یا نفس! شد

تا به ما ثابت کند که  کندمی. خدا جسم و ادعاهایش را آزمایش هستند

ناتوان که به هیچ شکل و صورتی  یوجود ،جز !ستیجسم چیزی ن

و او را  هتحمل آورد و در برابر نگاه آتشین و قانونمند خدا تاب دتوانمین

خشنود سازد. فقط آنچه که از اوست و توسط او تعیین شده است،  این حق 

فقط موسی و هارون حق داشتند  !را دارد که باقی بماند و به او خدمت کند

که به خدای عالم دسترسی داشته و با او مشارکت داشته باشند. فقط روح 

پس  با خدا ارتباط برقرار کند و اینکار را خواهد کرد. تواندمیخدا در ما 
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خود به نتیجه برسد که چه  ،ساعت 12از قورح دعوت کرد تا ظرف  ،موسی

موسی یا د که به خدا نزدیک شود!زیده و این حق را دارگکسی ظرف بر

را رو در روی ما  جسم و روح ،قورح؟ به همین ترتیب، خداوند در نهایت

و به ما نشان خواهد داد که چه ظرفی را برای جالل و  دهدمیهم قرار 

را  اشهخدا چگونه ظرف برگزیداما  خدمت به خود برگزیده است. 

را بکنید که مجمرها برای خود  این(»2، 6: 66)اعداد ؟کرد! آزمایش و تایید

فردا در حضور  گذارده آنهاتمامی جمعیت تو و آتش در  بگیرید، ای قورح و

بریزیدآن کس که خداوند برگزیده است مقدس خواهد  آنهاخداوند بخور در 

کاسه مجمر یا بخوردان،. «نماییدشد ای پسران الوی شما از حد خود تجاوز می

و  دادمیندکی از ذغال مشتعل را در آن قرار کوچکی بود که کاهن مقدار ا

. کردبح بخور، بخور را تقدیم میآن را در قدس برده و با گذاشتن آن بر مذ

بوی خوش بخور، قدس را پرکرده همراه با  شدمیدودی که از قربانی بلند 

باید به یاد داشته باشید که تمام  شنودی خدا را از قربانی به همراه داشت.و خ

 کهانت و مسائل مربوط به خدمات داخل خیمه )بعدها معبد( هایتفعالی

از شخصیت و کار خداوند ،عیسی مسیح بود که  قربانی کامل و  ایهسای

و نقص خدا و نیز تقدیم کننده خودش در خدمت کهانتش بود.  عیببی

همه مراسم و آیینهای مذهبی خیمه مالقات ، نمونه و سمبلی از شخصیت و 

 ،قعکه در قدس واقع شده بود در وا ،مسیح بودند. مذبح بخورمنصب عیسی 
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مسیح به عنوان کاهن خدا بود که مداوم  یفیزیکی از خدمت عیس یتظاهر

 ،به عنوان واسطه و کاهن اعظم آنهاو برای  کردمیدعاهای قومش را تقدیم 

نماد وقف کامل و مطلق عیسی  ،چنینهم و .کردمیشفقت، شفاعت  با

هارون در فقط  پادشاهی( پدرش بود.)مسیح به اراده و حاکمیت مطلق 

در کتاب .)االقداس بودسمبول عیسی مسیح قادر به تقدیم بخور در قدس

 توانمیاالقداس ترتیب و چیدمان اسباب را در قدس و قدس 4باب عبرانیان

ای مطالعه کرد(  در مداقه به باب اشاره شده خصوصأ آیۀ سه و چهار، نکته

! متفاوت است اجتماعکه با تمام توصیفات دیگر از خیمهجالب نهفته است 

مذبح بخور  چیدمان موسی، در، که جای مذبح بخور عوض شده استزیرا 

 قرار داشت که آن اتاق را از قدس ایهدرست در جلوی پرد  ،در قدس

و در نزدیکی میز نان تقدیمی و شمعدان طال قرار  کردمیاالقداس جدا 

پشت پردۀ  دوّم و در» :گویدمینویسنده چنین  (2، 2: 9عبرانیان )داشت. اما در 

آن  (کردمیمنظور حجابی است که قدس را از قدس االقداس جدا )

زرین و تابوت  هالقداس مسمی است که در آن بود مجمرقدس ای که به خیمه

شهادت که همۀ اطرافش به طال آراسته بود و در آن بود حقۀ طال که پر از من 

توجه کنید که در  «بود و عصای هارون که شکوفه آورده بود و دو لوح عهد

در درون و ت پرده پشدر  ،"بر اساس کتاب عبرانیان مذبح بخورو  ،اینجا

دلیل این تفاوت در محل مذبح بخور  ! امارفته استگقدس االقداس جای 
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نده و آمدن مسیح یآ هب هادر عهد عتیق که نگاه، چیست؟ دلیل روشن است

آن پرده و یا حجاب قرار جلوی بخور که نماینده مسیح بود در  مذبحبود، 

داشت که نماد ظاهر شدن و خدمت مسیح به عنوان قربانی خداوند و رایحه 

در حالی که در کتاب عبرانیان که  در عوض ما بود. ،خوش خدمت به خدا

خداوند نگاشته  حضور وپس از مرگ، قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان 

 داده قرار بود خدا حضور که جایی درو  پرده پشت در !مذبح ،شده است

که خود نمادی بود از ورود مسیح به حضور خدا که به دنبال صعود وی شد 

به جهت ابراز و  ایهوسیل "بخورازیرا، (. 65تا  66: 4عبرانیان)انجام شد

خشنودی خدا قرار داده شد و موجب گردید که ایماندار، مورد برکت واقع 

کاهن  ظرف برگزیده، که تنها مسیح به عنوان گیریممینتیجه ، لذاگردد، 

را  آنهاتا برای قومش شفاعت کرده و قادر بود  و مسح شده خدا  اعظم

این زمینه  شنود کند و کاربردی دررا خ خدا دتوانمیجسم ن بازخرید نماید.

اعمال روح را تقلید و  خواهدمیندارد. خداوند هرگز از تالشهای جسم که 

 .کپی برداری کند خشنود نخواهد بود

 را به عنوان عامل القدسروحکه اقتدار  دهدمیخدا هرگز به جسم اجازه ن

است که  هطرد شد یجسم واقعیت ،با خدا غصب کنددسترسی و مشارکت 

تاخت  و به زمین بازی و محل زیرا آلوده !آن را بازخرید کند دتوانمیخدا ن
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جسم ممکن است سرخود را بلند کند و حتی  ،و تاز شیطان تبدیل شده است

نگران وضعیت ایماندار  دارای صالحیت و وانمود کند که به همان اندازه

اما خداست که »ادعایی داشتند  همانطور که قورح و همراهانش چنین ،است

ه دل انسان تا ک !داندمیاو بخوبی  «ذهن است هایتتمییز دهنده دلها و نی

ر تر است و بسیادل از همه چیز فریبنده»(61، 9: 62)ارمیاچه حد فریبکار است

آزمایندۀ مریض است کیست که آن را بداند؟ من یهوه تفتیش کنندۀ دل و 

 «هایش و بر وفق ثمرۀ اعمالش جزا دهمها هستم تا به هر کس بر حسب راهگُرده

و درک  این موضوع را تجربه در مرحلۀ نخست باید به شخصه و ،قورح

داند و به وضعیت و وضعیتش می که خدا تا چه حد در مورد اوکرد، می

یر یا زود خواهد د،"جسم برد.ی که در آن قرار داشت پی میهنجار و فجیعنا

، 2: 6)غالطیان چیست؟ او ریزی خداوند درمورددانست که هدف و برنامه

خود را فریب ندهید خدا را استهزاء نتوان کرد زیرا که آنچه آدمی بکارد (»3

از جسم فساد را درو  زیرا هرکه برای جسم خود کارد همان را درو خواهد کرد

  «جاودانی خواهد درویدکند و هرکه برای روح کارد از روح حیات 

در این زمان ما  ماسک و پوشش خود را برداشته ودر نهایت   ،"جسم

فرصت خواهیم داشت تا واقعأ او را بشناسیم! با برداشته شدن نمای ظاهری و 

تجمالتی و آشکار شدن تباهی و فساد آن به واقعیت، ضدیت خدا با او نیز 

پی خواهیم برد و مختتم خواهیم فهمید که هیچ درمان و عالجی جز زنده به 
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که موسی به قورح و  !انیمجالب است بد گوری برای جسم وجود ندارد!!

ای پسران »یارانش همان جوابی را داد که خودش با آن مواجه شده بود: 

موسی و هارون را متهم  ،قورح «ایدهتالوی زیادی از حد خود پا فراتر گذاش

را در ایشان  و کنترلداشته قوم اسرائیل سلطه  ن که زیادی برای هب کردمی

یم شود و ظتن آنهابین  ایهتمایل داشتند که توافق نام و اندگرفتهدست 

باشد! که ایشان نیز حرفی برای گفتن و میدان  .داده شود آنهامسئولیتی به 

و به همان کسی تبدیل شوند  هایشان داشته باشندعمل به جهت ابراز خواسته

تا حدودی کنترل زندگی ایماندار را   خواهدمیکه آرزویش را دارند. جسم 

ن کنترل را با روح به شراکت بگذارد. جسم ایدر دست بگیرد حتی اگر 

شرور است که از ترس اینکه مبادا کنترل کامل را برزندگی  چنانآن

ایماندار از دست بدهد،  سازش کرده و راضی به یک کنترل مشارکتی 

ار از دست نرود. شیطان در ندبه ]حیات[  ایما اشیتا دسترس شودمی

که کنترل  خواهدمیو چیره دست است او هرگز ن اریش گری،سازش

آوری دستاوردهای بیشتر آزمند به جمع آشکار شود او کاملش بر امور

هایمان به بازکردن فقط یک جای پا، در زندگی را مجاب ما ،"شیطان. است

وه...که او چه، پر مکر و شرور  .میدان داری کند ،کند که به محض ورودمی

را  آنهااگرچه هرگز  نیز چنین کرد، وا در باغ عدنحآدم و  ااو باست!! 
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نصفه  ،اما ایشان را بر این وا داشت که به خدا ی کامل نکردایمانبیتشویق به 

به خاطر افشای آن راز کوچک،  ،و نیمه ایمان داشته باشند و فقط کمی به او

خواهند به خدا اعتماد داشته و هر اندازه که می ته باشندو اعتماد داش !توجه

دانست، خدا کمتر از صد در صد ایمان و باشند! در صورتی که کامال می

. خدا مکانی را که در قلب انسان دارد با هیچ پذیرداعتماد به خود را نمی

خدا ). این تفاوت بین خدا و شیطان استکندمیس تقسیم نکچیز و هیچ

اما  خواهدمی. خدا صد در صد را (کندمیاما شیطان  کندمین یگرشساز

و از این نظر  که به چنگ آورد خشنود و راضی است، مقدار هر ، شیطان

که اگر تنها یک درصد از قلب ما را  داندمی. او کندمیبسیار حکیمانه عمل 

داشته باشد آنوقت است که قلب و وفاداری ما را در قبال خداوند تقسیم 

اثر ساخته است. خدا و بی فایدهبیترتیب ما را برای خدا  به اینکرده است و 

داده  را ارائه هنصفه و نیم یکه برای خدمت کردن به او تعهدمنقسم از دل 

و در تشبیه و به زیبایی  پولس در یادآوری کالم مسیح !رداستفاده نخواهد ک

 «سازدخمیرمایۀ اندک تمام خمیر را مخمر می(»9: 5)غالطیانگویدچنین می

همیشه  برادر سلیمان! نیاادُدر ارتباط با  یک حادثه در کتاب اول پادشاهان

که پس از مرگ داوود ،باعث حیرت و سردرگمی من بوده است. همان

 دانیممیاین داشت که سلطنت را از سلیمان بگیرد. البته ما  سعی بر ،پادشاه
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که داوود قبل از مرگش سلیمان را وارث قانونی تاج و تخت اسرائیل معرفی 

این داستان، با زندگی ما  !! را واجد شرایط تاج و تخت ندانست ادنیاو  کرد

د قبل از همانطور که داوو ،زی استبه عنوان ایمانداران عهد جدید موا

برتخت نشانید مسیح نیز از طریق مرگ، قیام و صعودش  مرگش سلیمان را

 کرد، قلب ما معرفی در را به عنوان وارث قانونی تاج و تخت القدسروح

در  زندگی ما حکومت کند و جسماین حق را دارد که در  ،فقط روح

و در نهایت  سعی کرد تا تاج و تخت را غصب کندکه  ،نیادُاَ مبولس

ورده شود و آباید در زندگی ما از تخت پایین  جسم ،شکست خورد

و ناتوان نداشته باشد. با این  فایدهبیشکست بخورد و نقشی بجز یک حاکم 

 یبرادر هنجایی کآ ؛یعنی ،حال من با این بخش از داستان مشکل داشتم

شت درمانده و شکست خورده درخواست لطف اندکی از جانب سلیمان دا

چرا  !!ولی با چنان واکنش سریعی از طرف او مواجه شد و حتی به قتل رسید

آن تمام   و دستور قتل او را صادر کرد!؟ سلیمان تا این حد عصبانی شد

باکره  از سلیمان طلب کرد همسری ابیشک بود،)ابیشک، ادنیاکه  چیزی

جوانی بود که استخدام شده بود تا داوود پادشاه را در سنین کهنسالی گرم 

دست داده بود یک درخواست  تاج و تخت را از ادنیاآیا حاال که (نگه دارد

؟ !داشتمی دشاهی را عمیقا به جنبش واکوچک مانند ازدواج با ابیشک، پا
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چنین پاسخ  ؛شبع شنیدبت ،سلیمان این درخواست را از زبان مادر خودزمانی 

سلیمان پادشاه (»77: 7)اول پادشاهانکه آشکار کنندۀ حکمت خدا است داد

بی!؟ طلمادر خود را جواب داده گفت:چرا ابیشک شونمیه را به جهت ادنیا می

درخواست همه  که اینسلیمان متوجه  شد « سلطنت را نیز برای وی طلب کن

که با  دادمیو اجازه  کردمیسازش  ادنیاواقعیت موضوع نبود. اگر وی با 

که تاج و تخت را نیز واگذار  شدمیابیشک ازدواج کند، روزی مجبور 

ولی نهایتا  شودمیدانست که اول از یک لطف کوچک شروع او می !کند

در  انجام شود. ادنیا. قرار نبود هیچ سازشی با گرددمیبه تسلیم کامل ختم 

 د هیچ سازشی را با جسم انجامتوانمیس نالقدزندگی ایمانی ما نیز روح

تاج و تخت قلب فرد جسم، بعد از اینکه فرد به مسیح ایمان آورد چون  دهد.

به دنبال کسب  ، حال است و آن را به مسیح واگذار کردهرا از دست داده 

و این را در طی یک  !گرددمیمختصر و ناچیز  ،امتیاز و اعتباری به نظر

نهایت قلب ایماندار را تقسیم  ، تا دردهدمیتالش پنهانی و مرگبار انجام 

 گرداند.  فایدهبیرا برای خدا  کرده و او

 بیش از حد خواسته دارد. ، در سمبول جسم،که قورح دانستمی نیز موسی

 تا از آن برخوردار نظر گرفته که خداوند برای جسم در آن چیزیاز  بیش

گز هر و !!نه برعکس د،نیازهای روح را برآورده ساز« جان»، باید نفسباشد



110 
 

 ،"جاند. را با روح و معادل آن داشته باش مشترکی قرار نیست که جایگاه

رار بگیرد قتر تر و پستپایین ۀ(  همواره باید در ردافکار، احساسات و اراده)

، اجازه دهد "جان یا ")نفسو تحت تسلیم کامل خواست و اراده روح باشد.

 در آن مقطع نیز، .تا که روح، خود را ابراز کند که معادل تسلیم کامل است(

ن ای هاین موسی و هارون  نبودند که خود را زیادی باال برده بودند. بلک

ند که به قورح و یارانش بودند که خود را برافراشته و درموقعیتی قرار داد

نشده است تا  خوانده جسم لق نداشت!!آن فرا خوانده نشده و به ایشان تع

روح اولین و تنها نهادی است که  ،زندگی ایماندار باشد ارباب و حاکم بر

مسیحیت ». دهدمیخدا از طریق آن در زندگی ایماندار کار خود را انجام 

او به  ،خدا به دنبال جسمانیت نیست «بی معنا و بدون هدف است ،جسمانی

عمیق و شخصی با عیسی مسیح و  هۀمواج از واقعی است که ییتدنبال روحان

 . شودمیارتباط ایماندار با او حاصل 

کامال از خط  ،قورح  .«گذاریدخود فراتر می را از حدّ ای پسران الوی شما پا»

 ندی را آغاز کرده بود که جز نابودی خود و همراهانش،رو خارج شده و

راه شورش و سرکشی را در پیش گرفته  ،"نتیجه دیگری دربر نداشت. جسم

خود را برافرازد و این خود منتهی, به داوری و تنبیه شدید از  خواهدمیو 

نجا آ؛ یعنی رسیممیمرحله غم انگیز  به اینسرانجام گردد.جانب خداوند می



111 
 

قورح و شرکای او را فراخواند تا در کنار خیمه  ،هارون ،موسی ؛که خدا

یعنی بعد از آن مکالمه و  ،برای ارزیابی و داوری جمع شوند. صبح روز بعد

)قورح مواجهه کالمی که بین موسی و قورح اتفاق افتاد، همه مردان شورشی

در دست داشتند، در کنار مجمری از بخور  درحالی که هرکدام (نفر 152و

و مترصد به دریافت اقتدار بودند تا که حق  ه جمع شدندخیم ب ورودیدر

در این داد خواهی  داتان و ابیرام أ،. ظاهرکهانت خود را به انجام برسانند

نتیجۀ جلسه را  ،شان در کنار زن و فرزندانشانهایهدر خیمحضور نداشتند و 

یل موسی بلند شد و همراه با مشایخ قوم اسرائ کردند!در ذهن خود مرور می

تا  73: 66)اعدادو حکم خداوند را قرائت نمود؛  به دیدن داتان و ابیرام رفت

تا همۀ  و موسی گفت:از این خواهید دانست که خداوند مرا فرستاده است(»21

و به ارادۀ من نبوده است.اگر این کسان مثل موت سایر بنی  این کارها را بکنم

، خداوند مرا ایشان واقع شود آدم بمیرند و اگر مثل وقایع جمیع بنی آدم بر

ای بنماید و زمین دهان خود را نفرستاده است و اما اگر خداوند چیز تازه

زنده فرو روند آنگاه  مایملک ایشان ببلعد که به گور گشاده،ایشان را با جمیع

بفهمیم که  یمتوانمیچگونه  «اندبدانید که این مردان خداوند را اهانت نموده

 به این پاسخ  جسم و ذات ما در حال عمل کردن است!؟، خدا در زندگی

ایمانداران در زندگی خود با عنوان  که ما بهبرخوردی است   ۀسوال نحو

، تمامی تضاد و تأخیرها توسط دهیممیاز خود نشان  تضادها و شرایط

اند از جهت اینکه دلهای سرکش ما رسوا و تسلیم صلیب خداوند مقرر شده



112 
 

قورحیان را در سمبول جسم و نفس بلعید ما نیز  ،زمین گردد. همانطور که

و توسط تربیت عادالنه در حالی که زنده هستیم تسلیم صلیب مسیح شویم 

زندگی ما  و تباهی که جسم بر ،کشمکش ،پدر ساخته شویم تا از فساد

  در کمال به پیش رویم. خالصی یافته و کندمیاعمال 

چه سریعتر برای  ده شده بود تا هراجتناب ناپذیری خوانبطور اسرائیل 

 ی که آلوده به اعمال بت پرستیسرزمین در پادشاهی و حاکمیت خدا

وشیطانی بود آماده و وارد شوند، در تحقق این موضوع ما نیز خوانده 

م ابتدایی مسیح را پشت سر گذاشته و به آرامی ایم تا هرچه سریعترتعالیشده

ر این صورت قادر خواهیم بود، دشمن و بلوغ روحانی وارد شویم که فقط د

و حیات و قدرت ]مختص[ پادشاهی  هایمان بیرون کنیمرا از قلمرو زندگی

 ،یان، در زندگی ماقورح .بگذاریمرا درخود و از طریق خود به نمایش 

چیزی جز به فراهم کردن جای پا برای دشمن نیستند که از طریق آن 

بیایید بطور  پس روند پیروزی را به تاخیر انداخته و کندتر کنند. ،ندتوانمی

از صحنه  بایستمیقورح  !مقصد خود را بشناسیم ن امید دعوت وقطع و یقی

و چون موسی، از گفتن همۀ این »(22تا 26: 66)اعدادشدمیمحو و حذف 

 سخنان فارغ شد، زمینی که زیر ایشان بود شکافته شد و زمین دهان خود را

های ایشان و همۀ کسان را که تعلق به قورح داشتند با گشوده، ایشان را و خانه

فرو  گوربه زنده چه به ایشان تعلق داشت هر با ایشان و تمامی اموال ایشان بلعید
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 خداوند. «شدند هالک جماعت میان از که ،به هم آمد و زمین بر ایشان رفتند

 ،قبل از خداوند. کرد محکوم هالکت و مرگ به و داوری را او درنهایت

 ،زمین دل. مرگ بر صلیب، او را محکوم کرده است تا و داوری را جسم

 گرفت،باید در آن جای می عصیانگر و شورشگر قورح  که بود جایی تنها

 پولس در .در آن قرار گیرباید ب تنها مکانی است که جسم ،صلیب عیسی نیز

زیبایی تشریح کرده و در همان نامه و را به این موضوع  ،غالطیان رساله به

و (» 72: 5)غالطیان نویسد؛نسبت به آنچه که یافته است می ،از خود ،مضمون

باشند جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته آنانی که از آنِ مسیح می

کنم لیکن نه من بعد ام ولی زندگی میبا مسیح مصلوب شده(»71: 7غالطیان«)اند

کنم کند و زندگانی که الحال در جسم میمسیح در من زندگی میاز این، بلکه 

صلیب  «کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من دادبه ایمان پسر خدا می

در زمینی بود که دهان را برای  سرمنزل نهایی جسم است. سرنوشت قورح

جایی بلعیدن او گشود! زیرا برای او در آن مقطع، نه راه چاره، نه درمان و نه 

بود.  بازخریدفراتر از  ،. موضوع قورحشدیافت نمی ،برای بازخرید دیگری

 جسم نیز فراتر از بازخرید است.  نحوبه همین 

واقعیت جالب دیگری، ادلۀ نادرست بودن نیت قورحیان)قورح  61در اعداد

بینیم!! و همراهانش( در بجا آوردن انتظارات خدا و استانداردهای او می

را که سوخته شدگان  پس العازار کاهن مجمرهای برنجین(»29 :66)اعداد 
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بر اساس  ،هارون پسر«پوشش مذبح ساختند آنهاگذرانیده بودند گرفته،از 

بخور  آنهاای که در تا مجمرهای بخور  برنجی)وسیله دستور موسی رفت

شد..بخوردان( را بعد از محو شدن این مردان، از زمین جمع سوزانده می

که عدم انگیز نهفته است!! ین آیه، واقعیت و سرنخی شگفتکند. در ا

توانایی و عدم کفایت کامل این مردان را برای نزدیک شدن به خدا و 

پوششی  آنهامجمرهای برنجین را گرفته از » .دهدمیخدمت کردن به او نشان 

خدا در کتاب خروج به موسی دستور داده بود که مذبح  «برای مذبح ساخت

طال ) ز طال ساخته شودو تمامی ظروف آن باید ا در صحن داخلی بخور

و  عیببیت کامل و شخصیت عیب و سمبلی است از ذا، بییک فلز کامل

آن در صحن بیرونی، مذبح  قربانی سوختنی قرار  برخالف مسیح(نقص 

داشت که از چوب ساخته شده بود اما تمامی آن باید از فلز برنج پوشیده 

تمامی اسباب و اثاثیه در  .ر کالم خدا سمبول داوری است(شد)برنج دمی

ای از شخصیت، ماهیت، و عملکرد عیسی اجتماع هرکدام معرف جنبهخیمه

 ،مرگمعرف   "ساخته شده از برنج سوختنیکه مذبح قربانی  ،مسیح بودند

در مذبح بخور و  است، قربانی موجود برصلیب و داوری خدا علیه گناه

نمایانگر خدمت مسیح به عنوان ساخته شده بود خالص  "طالیکه از قدس، 

 کاهن اعظم است.
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هایی را در دست داشتند که همه مرتبط با مذبح مجمر ،قورح و یارانش 

باشند اما با توجه به  تمامی آنها از طالی خالص در نتیجه باید ،بخور بودند

کامال واضح و روشن پیام بینیم همه از برنج بودند!؟ ای که در آیه میاشاره

تنها در تالش است تا از طریق جسم خدا را خشنود کند،  بشر زمانی، ؛است

. تالش انسان در بهترین شودمیبه داوری و عدم تایید توسط خدا ختم 

است و نه از جنس طال. انسان هرگز نخواهد برنج حالت خود، تنها از جنس 

دهایی که خدا تثبیت کرده توانست به خدا نزدیک شود و مطابق با استاندار

طال  ،نخواهد بود. خدا )برنز(برنج به جزتالش او چیزی  و را خدمت کند او

 !خواهد بود ی و عدم پذیرشرودا !نتیجهمختتم، که برنجو نه  خواهدمی

درنهایت، این اتفاق قرار بود همواره برای تمامی فرزندان اسرائیل یادآوری 

مع ج برنجی رای نهااکه بخورد :گویدمیموسی به العازار  22بشود. در آیه

در یاد و خاطر تا این موضوع همواره کند و با آن پوششی برای مذبح بسازد. 

به  نباید ، جز به خاندان هارون،یا فردی هکه هیچ غریب!!قوم اسرائیل بماند

سرنوشتی مانند  !واال مذبح نزدیک شده و برای خداوند بخور بسوزاند،

همانگونه که خدا به موسی فرمان داد،  .قورح و یارانش خواهند داشت

بار که کاهن به سوی مذبح  هر همواره باید یادآوری شود؛ ،شکست قورح

مجمرهای برنجین ی آن را که از برنجپوشش  بایستمی رفتمیبخور 
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ه در دعا ب ساخته شده بود، از روی آن بردارد. هر بار هم که ماقورحیان، 

باید ( کنندمیدعاهای مقدسین نقش مذبح را ایفا ) رویممیحضور خدا 

به و  مورد جسم را بخاطر داشته باشیم واقعیت داوری و قضاوت خدا در

 شنودی او باشیم و اینکار را نه با قدرت جسم بلکه با قوت روح بایددنبال خ

و  هر آنچه در وجود ،که فقط باشیم ما باید بدانیم و یقین داشته ،انجام دهیم

هر آنچه از  وقادر به خشنودی خدا خواهد بود   از مسیح است که ما باطن

، بلکه سازدجسم و نفس در ما نهفته است هرگز ما را به خدا نزدیک نمی

که زیر داوری او که به  شودمیو باعث  خدابرعکس منجر به عدم رضایت 

و قسمتی در  هیچ نصیب ،ریم. جسمقرار بگیاست باط  ضتربیت و ان ۀمنزل

 باید بر صلیب برود.  نقشه خدا ندارد و تنها

 بود نفر 152 آنهاخوانیم؛ شورشیان که تعداد در این فصل از کتاب اعداد می

 گورهبشان زنده و مایملک داتان و ابیرام و تمامی اعضای خانواده همراه با

اسیر و القانه و  (»72 :6جخرو) !؟ماندمی باقیاما درمورد قورح معمایی ، شدند

 درکند!! می در این آیه به پسران قورح اشاره «اینانند قبایل قورحیان ابیاساف

و همۀ کسان را که » خوردچیز دیگری به چشم می ،صورتی که در ماقبل

آنچه داشتند هر با ایشان تعلق به قورح داشتند با تمامی اموال ایشان بلعید

داوری  آنها هایهکه او نیز به همراه آن مردان و خانواد«فرو رفتند گوربهزنده
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: برای پسران ماندمیگور شد. بنابراین در اینجا این سوال باقی هو زنده ب

هالک شدند؟  هاهنیز با قورح و سایر خانواد آنها؟  آیا !قورح چه اتفاقی افتاد

بود که علیه خدا و  آنهانیز مانند سرنوشت پدر سرکش  آنهاآیا سرنوشت 

سوال و حل این معما به سراغ  به اینایستاد؟ برای پاسخ  اشهخادم مسح شد

 . رویممیفصل بعد 

 

 «پسران قورح»پنجمفصل 

، زمانی که آن کتاب اعداد فراموش نشدنی هستند 61وقایع غم انگیز باب

م، حقیقتأ که آن لرزیکنیم به خود میوقایع را در ذهن خود مرور می

آن حادثه وجود و  انگیز بود! سرکشی و شورش چقدر غم انگیز و نفرت

، عتاب و غضب ا به عنوان یک قوم به خطر انداختحیات قوم اسرائیل ر

بدرستی وارد عمل شد تا تار و پود این قوم را حفظ کند و نگذارد  خدا،

توسط مردانی که درکی از پیشدانی و هدف خدا برای قوم اسرائیل نداشتند 

ند درک کنند که چرا خدا موسی و هارون را برگزیده است تا ستتوانمین و

رهبر و کاهن اعظم قوم باشند، از هم گسیخته و تکه تکه شود. ما اصل 

 ،ود، بطور دقیق و موشکافانه دیدیمروحانی را که در پشت این اتفاق نهفته ب
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نوان به ع ما ماابسیار واقعی و حقیقی بود،  ن شورش عمألای هچ اگر

ایمانداران عهد جدید با نگاه کردن به اصول و نیروهای روحانی که در طی 

 درسهای بسیار مهم و حیاتی از یمتوانمی، دخیل بودندواقعه آن زمان در این 

را در  آنهاو  گرفتهفرا ،دور اتفاق افتاده است ایهاین موضوع که درگذشت

نتیجه . مجمأل به این مسیح بکار ببریمزندگی فردی و مشارکتی خود در 

رسیدیم که نفس، با تاثیر پذیری از دشمن خارجی و بیرونی)شیطان( و 

که ما به عنوان  ایماندار دلی  شودمیذات گناه آلود( باعث )دشمن درونی 

سرکش و نافرمان در قبال خدا و روحش که در ما ساکن است حاصل 

)پادشاهی عیسی صدکنیم، و علیه کار درونی روح  خدا که ما را بسوی مق

نویسنده کتاب عبرانیان به شنوندگان  مقاومت کنیم؛ کندمیهدایت  مسیح(

در هدایت باطنی  القدسروحدرمورد خطر مقاومت کردن در برابر صدای 

پس چنانکه »(66تا  2: 2)عبرانیاندهدمی !هشدار ، چنینبه سوی پادشاهی آنها

را بشنوید، دل خود را سخت مسازید،  گوید:امروز اگر آواز اوالقدس میروح

جایی که پدران  ،در بیابانچنانکه در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان 

از  .دیدندشما مرا امتحان و آزمایش کردند و اعمال مرا تا مدت چهل سال می

این جهت بر آن گروه خشم گرفته، گفتم ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه 

مرا نشناختند تا در خشم خود قسم خوردم که به آرامی من های هستند و راه

  ، ودر این آیات به وقایع کتاب اعداد اشاره ،نویسنده «داخل نخواهند شد

، باوجود اینکه که قوم اسرائیل در قادش برنیعکند دورانی را روایت می
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در و  فرصت ورود به سرزمین وعده را داشتند از این کار خودداری کردند

ی قوم ایمانبیو  سرکشیتمامی به  ،کلی و همه جانبه ایهال اشارعین ح

 آنهاکه نهایتا هم منجر به سرگردانی  ،اسرائیل در طی سفرشان از مصر است

و  شده نتوانستند وارد سرزمین وعده هم سال شد و 22در بیابان به مدت 

 از مصر  بود.  آنهامیراثی را به مالکیت ببرند که دلیل اولیه نجات 

اما یکی از  ،شی قورح بزرگترین نوع سرکشی نبودشاید شورش و سرک

ص داده و از است که در کالم خدا جایگاه مهمی را به خود اختصا مواردی

این رویداد  تنها در عهد عتیق ذکر نشده است،  است. توجه باالیی برخوردار

 هتا ب کندمیقائن ذکر و نویسنده کتاب یهودا نام وی را همراه با بلعام و 

رانیان نیز در ادامه آیات ذکر و در عب علیه ارتداد هشدار دهد ،ماندارانای

: 2)عبرانیانکندین هشدار را با شدت و قاطعیت تکرار میا شدۀ فوق، مجدد

ایمان باشد ای برادران باحذر باشید مبادا در یکی از شما دل شریر و بی(»65،  67

امروز اگر آواز او را  شود..چونکه گفته می65شوید..که از خدای حی مرتد 

. قورح «را سخت مسازید چنانکه در وقت جنبش دادن خشم او بشنوید دل خود

و یارانش شورش عظیمی را شروع کرده بودند که اگر به آن رسیدگی  

تمامی نجات یافتگان از مصر  ، منجر به هالکت و نابودی کاملشدمین

خدا باید با  تحقق این موضوع در ابعاد روحانی، در امروز نیز گردید.می

اراده و  ی و سرکشی علیهایمانبی ،نفس و جسم ما که دائما در حال مقاومت
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. نفس باید توسط صلیب مسیح داوری شده و تصمیمات اوست مقابله کند

 دور شخشم خدا علیه قورح و یارانش شعلهورانبر،  !تکلیفش مشخص شود

را بلعیده و نابود کرد. هیچ جایی برای وجود دو  آنهاه، گشودزمین دهان و 

جایی برای اعمال نفوذ  ، لذا؛سرائیل وجود نداشترهبر در کنار هم در قوم ا

در این میان، یا روح خدا ! از ناحیه دو قدرت در زندگی ایماندار نیست

 ،سلطنت نشستهسریر سم و نفس بر و یا ج کندمیحاکم است و حمکرانی 

هم زمان و هماهنگ باهم، در قید حیات  ،بطور متقابل ندتوانمیاین دو ن

به جهت یادآوری به قوم اسرائیل بیان  را همین اصل نیز باشند. ایلیا

و ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمده گفت: تا به کی (»76: 63)اول پادشاهانکندمی

مایید! و اگر بعل است لنگید اگر یهوه خداست او را پیروی ندر میان دوفرقه می

که به  در روز پنطیکاست به یهودیانی نیز، پطرس .«وی را پیروی نمایید

و به (»21: 7)اعمالهمین گفتمان را اعالن نمود، خداوند ایمان آورده بودند

سخنان بسیار دیگر، بدیشان شهادت داد و موعظه نموده گفت: که خود را از این 

داوری شد و به همین منوال جسم نیز  ،قورح «فرقۀ کجرو رستگار سازید

 این تا خدا قورح افتاد؟ آیا ناما چه اتفاقی برای فرزندا داوری خواهد شد.

 در  اگر حتی !کند هالک را فرزندانش که است انصاف بی و ظالم حد

در انتهای فصل پیشین  نداشتند؟ آن در نقشی و نبودند شریک شورش این

خودشان در این توطئه علیه موسی و هارون  تنها، نه که داتان و ابیرامگفتیم؛
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 همسر و فرزندانشان بلکه حتی تمامی اعضای خانواده، شرکت کرده بودند،

تر بیان ، اوضاع متفاوتاما در مورد قورح .ساختند خود همراه را نیز با

که او همراه با همه  خوانیممیدر مورد قورح تنها این را گردد!! و می

به  !بطور خاص ،ایهش به مرگ سپرده شد اما هیچ اشارهایهمایملک و خیم

خانواده قورح نشده است.  کدام از اعضایزمان هیچهالک شدن هم

گاه داشته شدند.آیا ممکن است فرزندان قورح به دلیلی از این ماجرا به دور ن

به بلوغ کافی رسیده بودند و تصمیم گرفتند که جانب پدرشان را  آنهاکه 

گفت قورح به نوعی از  توانمیو با موسی و هارون بایستند؟آیا  نگیرند

اطمینان داشته و فرزندانش  علیه موسی نتیجه بودن کامل تالش و قیامشبی

هیچ پاسخ  ،ما حقیقتا ؟!را  از این شکست و رسوایی بدور نگاه داشته است

یچ ن پرسشها نداریم و کالم خدا نیز به ما های هشفاف و روشنی برای هم

 .دهدمیزمان وقوع این حادثه ن سرنخی مبنی بر سن و سال پسران قورح در

نکته در کالم همیشه واضح و مبسوط است! که خدا از  یک الجمله اما فی

دلیل و خارج از ارزیابی منصفانه دور است و کورکورانه، بیه شرارت ب

شک، یبطور حتم و ب کندمیهرکس را مجازات  خدا، کند!!مجازات نمی

درکار  نیز شواهدی از توبه به یقین، جرم و جنایتی انجام داده و مقصر بوده و

العمل خدا و کشتن نبوده است. شاید کسی پیدا شود و شدت این عکس
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بیایید یک بار دیگر  سوال ببرد. زیر پسران قورح را از نظر منطقی و اخالقی،

قورح و  از اطراف مسکنپس (»72: 66)اعدادکنیمآیه را بازبینی به جهت تثبیت

زنان و پسران واطفال  داتان و ابیرام دور شدند و داتان و ابیرام بیرون آمده با

ای از اشاره در اینجا هیچ !دقت کنید «های خود ایستادندخود بر در خیمه

تنها پسران داتان و ابیرام در این شورش خورد، پسران قورح به چشم نمی

خدا پسران قورح را از صحنه  طریق مداخله الهی،شاید هم از  درگیر بودند.

با توجه به  به دور نگاه داشته است.آیا این احتمال وجود دارد که خدا

نیکویی را که قرار بود از قورح  ای دورپیشدانیش، در نگریستن به آینده

نداشته مگر  ایهآیا ممکن است خدا هیچ چار دیده!؟را میخارج گردد 

نش را به دلیل این شرارت یعنی برافراشتن خود و اینکه قورح و یارا

ظروفی که خدا برای ـ ایستادگی علیه ظروف مسح شده و برگزیده خدا

عین حال  اما در ،مجازات کند ـانتخاب کرده بود قوم هدایت و رهایی

عالی و شگفت  یدیده که در آینده از این واقعه تلخ و دردناک چیزمی

حفظ  بایستمیاین رو فرزندان قورح  انگیز بیرون خواهد آمد و از

 ند؟پاسخ بطور حتم و یقین مثبت است.شدمی

و تاریخ را  قادر است از حال تا به ابداالباد را ببیند! قادر مطلق است و ،خدا

را کند و نه اهداف و نیازهای خود و وادار کند که هدف و نقشه وی را اج
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علیه موسی و هارون قیام  که تا شیطان این مردان را برانگیخت، دیگران را

(تا از از نظر خدمت نبوت و کهانت نمایانگر عیسی مسیح بودند آنها) کنند

را که همانا ایجاد اختالل و تاخیر  اشیهدف و نقشه سیاه و سم این طریق،

اهمیت جلوه دادن شخص و خدمت عیسی مسیح بوده در کار خداوند و بی

نامشروع و  ۀبرافرازد که بتواند سلط ایهاجرا کند و جسم را به مرتب

خداوند ما  – خود دفاع از مسیح و ا اعمال کند. خدا در عدالتمکروهش ر

با جسم به سرعت و با شدت برخورد خواهد کرد. اما از روی فیض  -عیسی

را( دریغ  اشهجایگاه ذهن، احساسات و اراد) «"نفس»و رحمتش جان انسان

عادل و هم دارد. خدا می اهمنظور خود نگهدف و ن را برای آدارد و می

آدم و حوا را به  بایستمیاو  .و هم خدایی رحیم و با محبت منصف است

زاده شدند، در  آنهامجازات کند اما فرزندانی را که از  شاندلیل سرکشی

باشند. قورح  اشهامان نگه داشت تا ابزاری برای اجرای هدف و نقش

وند زیرا خدا ،رزندانش برحذر داشته شدنداما ف شدمیداوری  بایستمی

که  دانیممی. اما از کجا ای عالی برای خانوادۀ او در نظر داشتهدف و نقشه

 ،ها و مطالعاتمان از کالم خداداشتهبراساس  !؟خدا فرزندان قورح را نکشت

اما  اند!ر ماندهدوه وری خدا باکشته نشده و از د آنهارود که چنین گمان می

آیا جایی در کالم خدا هست که خیلی شفاف و واضح و بدون هیچ شک و 
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برای دسترسی بهتر اعداد  ؟!ه فرزندان قورح در امان ماندندتردیدی بگوید ک

ری قوم اسرائیل را مطالعه در این مقطع دومین سرشما را بررسی کنیم؛ 11

چقدر  یزشگفت انگ ۀاین آی «لکن پسران قورح نمردند»66و در آیۀ  کنید!می

نظیر واقع شد، وه!! که کالم در تثبیت و تأویل این حکایت، مثمر و بی

ی چه خدای منصف و عادل ،خدا های او پر از شگفتی است..خداوند و راه

خدایی که ! داوری وحشتناک نمردند ۀدر آن صحن، . فرزندان قورحاست

همین سادگی م به یم  و به او ایمان داریخواندر کتاب مقدس در موردش می

و  کشدکه تشنه خون است مردم را نمیاز روی انتقام جویی و به دلیل این

در  ه بتوانندکانی،آنداردیی را که بتواند نگاه میآنها. او کندمیکاری ن چنین

را به نمایش بگذارند.  اشیاهدافش را اجرا کنند و  نیکوی، خدمتش باشند

اما با این حال خدا فرزندانش را هالک نکرد زیرا  ،بود شرور یفرد ،قورح

از این  دتوانمی ،ذهن و فکر  فاسدش ،رغم دل سرکش قورحعلی دانستمی

اجرا شود و در نهایت  اشهحادثه دردناک استفاده کند تا هدف و نقش

موسی، با تکرار این واقعه در )اعداد   را به نمایش بگذارد. فیضش و  قدرت

خدا  کند کهآن را برای قوم یادآوری می (  شورش و عواقب 66تا  4: 11

برای این  را های الزمهم از نظر عدالت و هم از نظر اخالقی تمام زمینه
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اما با این حال  ، او قورح و شرکایش را نابود ساخت،عکس العمل داشت

 .فرزندان قورح را نکشت

آدم و حوا در حین انجام  ؛یعنی ،گامی که رئیس)سر( قانونی نژاد بشرهن 

توانست همه نژاد شورش و سرکشی در باغ عدن، گیر افتادند خدا می ،جرم

تحریک  ،آدم و حوا نیز مانند قورح، و توسط همان روح)بشر را از بین ببرد 

ر قبال و فریفته شدند تا نیکویی و حکمت خدا را در مورد ممنوعیتی که د

به سادگی  آنها (درخت معرفت نیک و بد وضع کرده بود به زیر سوال ببرند

شوند و حاکمیت و  ایمانبیاعتماد و وادار شدند تا نسبت به خالقشان بی

را از بین تمامی آنان  توانستمیجایگاه او را در زندگی خود نپذیرند. خدا 

بهای این )را داوری کردایشان لیرغم  اینکه ع ،کثرت رحمتش ر ببرد اما از سَ

و فرزندانشان را زنده نگاه داشت و  آنها (کار در نهایت حیات پسرش بود

داد تا به سوی او بازگشت و فیضش را  آنهاشماری به بی هایتفرص

 به این تکرار شده! این موضوع بارها و بارها در کتاب مقدس ،دریافت کنند

همه چیز را ارزیابی، آنگاه  ،قنحو که خداوند به صورت قانونی و برح

و کند! می خاص وارداش ۀو بر همتمامی ابعاد داوری عادالنه خود را بر 

را در  «"فرصت دیگری»همواره  کند وانسان را به طور کامل نابود نمی

در  «دیگر عطا شدۀ "فرصت» ،در مورد قورح ، امادهدمیقرار او اختیار 
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خدای ما خدای  گردد.می فرزندان وی ظاهرو زنده ماندن قالب کشته نشدن 

این فرصت دوباره شاید به آن طریقی که مدنظر ما  ،فرصت دوباره است

او  که اصالح و جبران مافات به روش دهدمیاست نباشد اما خدا اجازه 

خود بزرگترین شهادت رحمت و فیض  ،نجات فرزندان قورح .انجام شود

رسید.  هر جهت داوری به انجام  رد عیخدا بوده که در طی چنان اقدام سری

آشکار و عدالت  ،شدمیانجام  بایستمیداوری  !دو الزم و ضروری بودند

و جایگاهی برای شکوفا شدن فیض و رحمت خدا فراهم  هموار راه خدا

همان « اسیر و القانه و ابیاساف»به نامهای  گردید، لهذا؛ سه پسر قورح،می

و با  کنندمییعنی در طی نسل بعد خدا را خدمت  ،پسرانی که بعدها

، زنده رسانندخدا را به انجام می هایهوفاداری و به زیبایی اهداف و برنام

خدا هر چیزی را که قابل نجات دادن و حفظ کردن است نجات  .ماندند

داده و حفظ خواهد کرد. او خدای تخریب و هالکت نیست بلکه خدای 

 نجات و احیا است.

فرزندان او کجا  ،خدا بر قورح فرود آمد ۀعادالنهنگامی که خشم  اما

که اگر در کالم  !همیشه باید توجه داشت ،در پاسخ به این سوال بودند؟

نه آن را  بینیم،به موضوع و یا مبحثی نمی ای راجعنکته و یا اشاره ،خدا

موضوع س بزنیم و نه در مورد آن اظهار نظر کنیم. در ارتباط با این دح
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پسران قورح لکن (»66: 76)اعدادفقط یک نکته آشکار است که نیز خاص

بینایی او را  آن هنگام که عیسی؛انجیل یوحنا یدر داستان مرد نابینا «نمردند

مرد نابینا در پاسخ  ،بازگرداند فریسیان شدیدأ او را توبیخ و تأثیم کردند

دانم که دانم، یک چیز میاگر گناه کار است نمی ..(»75: 9)یوحنات: ایشان گف

حدس بزنیم که  توانیممیو حتی ن دانیممیما ن .«امکور بودم و االن بینا شده

اما یک چیز را مطمئناً  دهدمیخدا چگونه و چرا آنچه را که بخواهد انجام 

  «کندمیهمۀ چیزها را موافق رأی ارادۀ خود  او که(»..66: 6)افسسیاندانیممی

فرصتی دیگر به انسان  ،خدا قادر متعال است و بر اساس غنای فیضش

که عمل آدم در  چنانهمدر پسران وی جبران شد  ،[ قورحعمل] .دهدمی

شمار دیگری پسرش هابیل و بعداً در شیث جبران شد، و نیز عملکرد افراد بی

ات است هایشان جبران شدند. خدای ما خدای حیدر نیکویی و عظمت نسل

و سرانجام انتخابی است که ما در  مرگ عاقبت ،رگنه خدای م

م بر ایکردهرا که خودمان انتخاب آنچه  و خدا دهیممیانجام  هایمانزندگی

دارد؟ سرکشی و مقاومت در برابر راه و روشی که خدا برای ما روا می

به  را و نهایتا مرگ شودمیهدایت انتخاب کرده است، منجر به ضرر و زیان 

 ایبارقه ،غم و اندوه همواره ،اما در میان تمام تاریکیخواهد داشت،  دنبال

 کندمیو همین امر بدون شک و تردید ثابت  گذاردمیاز امید برای ما باقی 
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که چیزی را که  کندمیما را  محبت  چنانآنکه او حقیقتاً مراقب ما بوده و 

و یکپارچگی و فخر از  بعدها قابل نجات دادن بوده در امان نگاه داشته است

بعدها  "قورح. شرمساری ناشی از نام کندمیمان را دوباره احیا دست رفته

 ۀن خانوادای نهچگو ،بینیممی و در براعت ختام توسط پسرانش جبران شد

به سرافرازی مفتخر و در  نائباتمیانۀ  گذر از در و آبرو رفته خجالت زده

 قوم خدا شکوه خود را باز یافتند.

 – پر از تاریکی و نیش مرگ-داستان قورح به طرز ناخوشایندی شروع شد 

های امیدی هستند که اثبات آن بارقه ،فرزندان قورح تا به ابد ،اما با این حال

تا هر چند اندک ولی روشن و تابناک از پس ابرهای  دهدمیخدا اجازه 

تاریک و ضخیم سرکشی و داوری بتابند. در اینجا قسمت مهمی از کالم 

آن این فصل را به پایان خواهم  از آورم و با نقل قولخدا را به یاد می

. در رومیان کندمیزیرا این امر ما را به موضوع فصل بعدی هدایت  ،رسانید

 ،و بعد از معرفی برگرفته را گناه آدم را که رئیس نژاد بشر بود ،پولس 5باب 

، با خدا نهااتمامی انس ۀرابطچگونگی به نتیجه رسیدن عمل  او بر وضعیت و 

،  62: 5)رومیان کنداصالحیۀ  و به ثمر رسیدن هدف خدا را در مسیح بیان می

طنت کرد، زیرا اگر به سبب خطای یک نفر  و به واسطۀ آن یک موت سل(»63

پذیرند در حیات چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را می

سلطنت خواهند کرد بوسیلۀ یک یعنی عیسی مسیح. پس همچنان که به یک خطا 
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برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد  حکم شد بر جمیع مردمان

 «عدالت حیات بر جمیع مردمان برای

در وهله اول به آدم و مسیح به عنوان دو سوی مخالف و آیات ن ای هچ اگر 

آورد که مرگ را به  "یکی محکومیتـ  کنندمیمتضاد این فرمول اشاره 

در اینجا  که به حیات منتهی شد، "دنبال داشت و دیگری عادل شمردگی

خطای قورح از که خدا به جهت اصالح  وجود دارد ، و راه و روشیاصل

و معادل بودن این آیات با موضوع  گریزی از موازیهیچ  آن استفاده کرد!

  برایتان ترسیم کنم؛ در چند نکته مرتبط نیست،اجازه دهید تا آن را

او حکمرانی کرد،   توسط و همانطور که مرگ از طریق خطای آدماول: نکته

منتهی به حکمرانی مرگ در زندگی حداقل  ،خطای قورحطریق به همین 

 را برگزیده بود . آنهانفر از رهبرانی شد که خدا  152

خطای ، بر همه نازل شد و محکومیت داوری ،از طریق خطای آدم دوم: نکته

زیرا  قوم خدا شد.مردمان منجر به نازل شدن داوری بر بسیاری از  نیز، قورح

 ه، بسیاری از قوم خدا بر علیزمین توسط در پَسای بلعیده شدن قورحیان

خواهی قورح و یارانش ایشان را متهم  رون و موسی بپا خواسته و در خونها

ی و این خود منجر به موج دوم داور فرزندان اسرائیل کردند که به قتل

ام کشته شدگان! ، در توجه به اعداد و ارقنفر از قوم خدا شد 62822مرگ 
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یک نفر چه بهای سنگینی پرداخته شد، دقیقا به  بینیم که به خاطر گناهمی

قرارگیری داوری بر تمامی نسل بشر شد به حدی  مانند گناه آدم که باعث

شد که  به اینمنجر  ،داوری قورحکه نیاز به نجات دهنده، ملزوم گردید! 

شماری از مردم داوری شوند و در نتیجه نیاز به شفاعت و بازخرید بی ۀعد

این امر توسط هارون در نمونۀ عیسی مسیح و قربانی کامل  که داشته باشند

  او به انجام رسید.

لحظۀ  خطای آدم، اگرچه به صورت سمبولیک توسط خدا در سوم:نکته

، اما چهار هزار سال بعد از طریق مسیح و در گردیدکفاره و اصالح  وقوع،

 قورحیک بار برای همیشه انجام شد. شورش سرکشی او  اصالح و مسیح، 

آن رفع گردید) رون تقدیم کردها هبالفاصله با آن قربانی مناسبی ک نیز

که از طریق  بینیممیاما چند سال بعد  بود( قربانی سمبلی از کفاره مسیح

داوود این موضوع حل و فصل شد. در واقع جدال و ستیزی که میان قورح و 

آدم در مسیح همانطور که خاتمه یافت و  خدا بود به طور موفقیت آمیزی

، داوود  .به عادل شمردگی دست یافت عادل شمرده شد قورح نیز در داوود

در عهد عتیق به عنوان کاملترین نمونه و سمبول از عیسی مسیح، خاتمه 

 ۀحل و فصل کنند دهندۀ شورش قورح بود و عیسی مسیح در کاملیت خود،
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اتفاق وجود تعادل و تشابهی بین این دو  !عجب و سرکشی آدم بود. شورش

 !!دارد

روزی  آنهانجات یافتند؟ زیرا خواست خدا این بود که  "چرا بنی قورح اما 

زیرا  !؟با داوود مالقات کنند. چرا خدا بنی آدم را در امان نگه داشت

خواست و اراده او در این بود که روزی مسیح یعنی پسرش را مالقات کنند. 

هدف خدا این بود که بشر روزی پسرش را در قالب یک شخص مالقات 

قورح نیز قصد داشت و ننگ و رسوایی او برداشته شود و نسبت به بنی کند

دان که ایشان روزی با داوود مالقات کرده و در او ننگ و رسوایی خان

 ایشان برداشته شود.
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 «قورح و داوودبنی»ششمفصل 

و جنگ و نبردی  خاللوش رغمعلی ،در فصل قبل شاهد بودیم که قورح 

 و ، نهایتا مجازات گردیدظروف برگزیده او به راه انداخت که علیه خدا و

ننگ وی در میان قوم  داغ  و ز خود برجای گذاشت تا حامل ناما ،سه پسر

یادآور  آنها !اسرائیل باشند. حمل کردن داغ ننگ و شرم کار آسانی نیست

خود  ۀمداوم ما را طعم و هستند دور و نزدیک ۀدر گذشتعنیف حوادث 

 .گردندامون ما تجدید شده و تازه میسازند زیرا همواره توسط مردم پیرمی

های ها را در مقیاسداغ و رمنوعی از این ش ،در گوناگونی هر فردیحتمل، 

 آنهاشاید زخمهایی از  و کشد و یا آثارکوچک و بزرگ با خود یدک می

و  کرده، خونریزی را دچاربر بدن دارد که با کوچکترین فشار و یا تلنگری

 پسران قورح را در پَسای آن واقعه ،توانکند. لذا میمییا فغان را حاصل 

به بالیی علنأ در حضور همه محکوم و  ! زمانی که پدرشان،درک کرد

آن  فراموش نشدنی محکوم شد ایشان چقدر شرمسار و سرافکنده بودند.

میز برای آن سه پسر بوده آبایست یک تجربه ویرانگر و تحقیرحادثه می

مواجه شوند که طلوع آفتاب با مردمی  هر د درباشد. پسرانی که مجبور بودن

را مورد تمسخر و ریشخند  آنها، بلکه ندردکمیرا به حال خود رها ن آنها

بیش از آنچه که  ،تا محکومیت و تحقیری شدندمیقرار داده و باعث 
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 ،دردهای زمان کودکی .تاکنون تحمل کرده بودند بر سرشان ریخته شود

خارهایی هستند که تا همیشه مانند زمزمه و نجوایی بر روح و جان ما وارد 

های دوران کودکی ننگو داغ  ،دلیل همین دردد. بعضی از ما به شونمی

م. این سه پسر،  پسران یکی از امیران اسرائیل و متعلق به ایهبسیار رنج دید

متعلق به آنان  بود و پیوند خونی  ،افتخار کهانتبا عزت  بودند که   یخاندان

 واقعۀ بزرگ، بعد از آن آنهابا موسی و هارون داشتند،  با این حال زندگی 

هرگز نتوانستند سر خود را در میان قوم اسرائیل و  ای همیشه عوض شدبر

تا  آنهاباال بگیرند و از برکت یک نام و یک سابقه نیکو برخوردار شوند. 

شرایطی پیش  دهدمیاجازه  گاهی مشهور شدند. خدا ،ابد به پسران قورح

با نفس و زندگی جسمانی ما تسویه حساب کند و گاهی  ،آیند تا در نتیجه

د تا جسم را،  برحق، رسوا که حوادث خاصی بروز کنن دهدمیحتی اجازه 

زیرا از هیچ راه دیگری  خود محور ایماندار را مصلوب کند و حیاتکرده 

مگر ، فساد و شرارت جسم و نفس مواجه کند ما را با واقعیت  تواند نمی

و گاهی اوقات در برابر دیگران رسوا کند، تا  درون خودمان اینکه آن را در

 بتواند آن را داوری کرده و برای حسابرسی نهایی مصلوب کند. در نهایت؛ 

آخر و نهایی اهداف و اقدامات شوم  ۀمرحل ،آنچه که برای قورح اتفاق افتاد

 نوانوی بود. او نه تنها برای خود بلکه برای تمامی آن قوم ایستاد تا به ع
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شکار آوسیع  یائیل را در مقیاسعینی، وضعیت قوم اسر ایو تجربه درس

 کندمیرا به صورت آشکار رسوا  ریایماندا ،هر زمان که خدا کند.

 قصد داردو مسئولیت روحانی داشته باشد،  مخصوصاً اگر آن فرد از رهبران

! اصلی را در مقیاس وسیع در قومش آشکار کند یکه نقص و یا مشکل

به جهت اصالح  نه تنها ،های یک رهبرآشکار کردن اشتباهات و ضعف

تا  !توجه داشته باشید .مانداران استایۀ خود اوست بلکه برای کل جامع

 هیچ مردم از وضعیت خود ،زمانی که شورش قورح آشکارا رسوا نشده بود

قوم از  نیز نفر دیگر 62822 ،شورش روز بعد از وقوع  ـاطالعی نداشتند

هارون بین این اقدام داورانه خدا و قوم  قربانی اگر موسی و که هالک شدند

 ـشدندمیند شاید صدها و یا هزاران نفر دیگر نیز هالک گرفتمیاو قرار ن

برای  آنها و از زندگی قوم خدا را آشکار ساخت قورح فصل بسیار تاریکی

؛ باطنی که معطوف شد و درونشان شان از ظاهر به باطناولین بار توجه

 شفاسد و آلوده بود که حتی خودشان از دیدن محتویات ،زشت آنقدر

با وجود داشتن چنین وضعیت  ،ندستتوانمیوحشت  زده شدند. چگونه 

 آنهاهایی را که به و سرزمین ذهنی و روحی بر دشمنان خود پیروز شوند

نه تنها به دام دشمن  آنهاوعده داده شده بود به مالکیت خویش درآورند؟ 

در میان خودشان  با نفاق ایجاد شده ؛بلکه ،آمدندافتاده و از پا در می
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ایم که دریدند!! در طول تاریخ نیز شاهد چنین وقایعی بودهیکدیگر را می

اسرائیل ممکن  اند.ها از درون شروع به سقوط کردهبزرگترین امپراطوری

وارد  آنهاق قومهای بت پرست به بود در برابر حمالت شیطان که از طری

یکپارچگی ملی و  ،و یا اینکه ممکن بود ،تاب تحمل آورده شدمی

در قالب ملتهای دیگر ریخته و  روحانیت خود را از دست داده و کامال

ن وجه تمایز را که خداوند بر اساس آن ای هبرای همیش و همشکل شود

ت باشد از دست بدهد. اگر اسرائیل را فرا خوانده بود تا با او در مشارک

، تحقق این موضوع و داشتمی، هرگز اسرائیلی وجود نشدمیقورح موفق 

برای ما فرزندان خدا که زیر  شود،درسهایی را که از این واقعه گرفته می

چه در نوزادی  زیرا؛ واضح و روشن استبسیار لیسا هستیم نهادی به نام ک

جسم  ،شخصی سالخوردهو چه گذرد از تولد او می ایکه لحظه

با  دارای تولد تازه است، جسم ایمان داری که ،]نفس[همواره یکسان بوده

هر دو متعفن و تا به هسته  آنها ،کندمیغیر ایماندار هیچ فرقی ن ، فردیجسم

در یک  "جسم ،که هر چند وقت یکبار دهدمیخداوند اجازه  فاسد هستند.

در مورد قوی و هشدار دهنده  یتا پیام ،بلند کند یا چند نفر از افراد قوم سر

.  به همه قوم ارسال کند ،وضعیت آن شخص أوضعیت کل بدن و نه الزام

این نامه به طور  ،زیرا !ل به قرنتیان اثبات این گفته استاول پولس رسو ۀنام
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خصوص در مورد جسمانیت ایمانداران قرنتس نوشته شده بانحصاری و 

 !کندمیر شهادت خداوند در آن شهر عنوان است و پیامدهای عظیم آن را ب

 ،نفاقاردی مطلع شده بود که تمامی آنها بر جسم اشاره داشتند؛ مو پولس از

گوشت تقدیمی به بتها، نقش زنان در  مشروع، خوردنرابطۀ نا دودستگی،

و  یمحبتبی ،نظم و انضباط کلیسا، موضوع اجرا کردن عطایای روحانی

ند و گرفتمیهمه و همه از یک مشکل منشا  ..کلیسااعضای توجه بودن بی

وی اگرچه مجبور شد با شدت با این قضایا ، جسم( بود)آن هم نفس 

گیر روابط جنسی که در از کلیسا از جمله اخراج فردیـ  برخورد کند

ا و ، دادن دستور مبنی بر پوشاندن سر زنان در کلیسنامتعارف شده بود

ممنوعیت به کار بردن غیرقابل کنترل  سکوتشان در جلسات کلیسایی،

تنها محدود به یک یا چند فرد  کارهاتمامی این راه اما ـ عطایای روحانی

و در نهایت  ا شدند تا تمامی بدن شرمسار گرددهوید آنهابلکه  خاص نبود 

. گرفتمیمورد انتقاد، تنبیه و توبیخ قرار  با مجرم شناخته شدن تمامی بدن،

سطح درک و فهم روحانی خود را از نو مورد ارزیابی قرار  آنهانیاز بود که 

جدی را به عنوان اثبات خلوص و تمایل به زندگی کردن بر  ایهداده و توب

خداوند از بدن مسیح انتظار دارد، از خود به نمایش  اساس آنچه که

بگذارند. عهد جدید سرشار از حوادث و اتفاقاتی است که رسوالن را وادار 
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ا از جانب خداوند اقدامات جدی را انجام دهند و با جسمانیت که ت کردمی

ت برخورد کرده و آن به شد شدمیاز نفس غیرقابل کنترل ایمانداران ناشی 

درک  و ، امروز ما ایمانداران با تأنق در عهد جدید و کشف را افشا کنند

اتفاقاتی که های آن باید خود را ملزم کنیم تا از حوادث و درست از آموزه

اند و معرف وضعیت فردی و گروهی ما هستند به دور آن زمان رخ داده

 باشیم.

تسلیم حاکمیت  دتوانمیو ن خواهدمینمایانگر ذهنیتی است که ن، قورح

خود، ارباب و حاکم بر سرنوشت خود باقی  خواهدمیبلکه  مسیح باشد.

ایع دردناکی به دلیل  چنین وق دهدمیواقعیت این است که خدا اجازه ، بماند

شما ممکن است ، عشق و محبت عظیمی که به فرد دارد برای او اتفاق بیفتد

حتی اگر مورد سوء تفاهم واقع  ید، اما،با دیدن این مطلب شوکه شوعزیزانم 

، به دلیل عشق خدا ؛کنممیشوم این حقیقت را با توجه به کالم خدا تکرار 

مورد تنبیه و انضباط شدید قرار  را  نهاآو محبتی که به فرزندان خود دارد 

تر خواهد هر چه محبت خدا به فرزندانش بیشتر باشد تنبیه سخت و دهدمی

یخ و های آن فرد برای کار خداوند مفیدتر باشد توبهرچه توانایی، بود

و نصیحتی را فراموش (»5: 67انعبرانی)هم شدیدتر خواهد بود انضباط

کندکه ای پسر من تأدیب خداوند ایدکه با شما چون با پسران مکالمه مینموده
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را خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی،خسته خاطر مشو، زیرا هر که را 

فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه دارد، توبیخ میخداوند دوست می

که خداوند نسبت به  فرزندانش سخت گیر بوده  بینیممی به وضوح «زندمی

تادیب درست و مناسب را دریافت کنند تا  آنهاو خواهان این است که 

و آنان را برای حاکمیت و سلطنت مسیح در ایشان زدوده جسمانیت را از 

اگر چه خدا از قلب فاسد و سرکش قورح نفرت  آماده سازد. اشیپادشاه

تا  ، اینکه او، اجازه دادداشتمیهمزمان دوست به یقین! او را  داشت اما

خود بزرگترین  .فرزندانش زنده بمانند و از داوری جان سالم به در ببرند

قرار بود محبت  ،زیرا !مرد است. فرزندان قورح نمردند به ایناثبات عشق او 

 برساندتوانست به انجام فراتر از چیزی که خشم او می کاری ،و عشق خدا

از قدرت داوری و هالکت به مراتب بسیار فراتر و  ،قدرت عشق ،انجام دهد

پسران قورح مجاز ـ  دانیممینیز آن را  ما ،دانستمیخدا آن را  ـ بیشتر است

عملکردش را مبنی  ،طریق دستاوردهایشان به داشتن حیات بودند تا خدا از

 بر تادیب قورح و بر حذر داشتن پسرانش برای اجرای اهدافش توجیه کند.

سال  522بین وقوع حادثه قورح و بر تخت نشستن داوود پادشاه حداقل  

فرزندان قورح در طی این مدت کم و بیش از چشم ما پنهان  ،سپری شد

رد این خانواده ثبت اند. کالم خدا هیچ چیز مهم و قابل توجهی در مومانده

سال زنده  522در طی این  آنها ؛ه است. مطمئناً یک چیز وجود داردنکرد
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 522شاید خدا ! ندکردمیمانده و با قوم خدا در قلمرو پادشاهی خدا زندگی 

ن مردان که به نام پسران قورح ایۀ تهای شکسسال سکوت کرد تا قلب

گذاری مانند قائن عالمت آنهاشفا گرفته و از نوع احیا شود.  ،معروف بودند

با داغ و ننگ شورش  ،و ذهن عموم بلکه در باطن ،اما نه در خارج ،دندش

مخایل  گونه که خداهمان. گذاری شدندپدر و شرمندگی ناشی از آن نشانه

، این مردان نیز به نحوی در را به جهت هشدار و یادآوری بر قائن قرار داد

 آنهاکه خود خدا مدافع و حامی  ،چرا برابر آسیب و زیان محافظت شدند

مجبور بودند که با درد و شرمساری و احساس عدم کفایت خود  آنهاشد. 

صبورانه زندگی کنند و منتظر خداوند باشند تا  کهآموختندو می مقابله کنند

و از او  اعتمادخدا در همه چیز به  و نشان دهد آنهاهدف و نقشه خود را به 

 .اطاعت کنند

! زیرا سال سپری شود 522ار به مدت در امید و انتظ ایستبمیاین زمان  

بسیار ارزشمندی  هایدرسبه ما و  استاد بزرگ شخصیت سازی است زمان،

تا  دهدمیو اجازه  کندمیاز گذر زمان به نفع خود استفاده  ،خدا! دهدیم

. تبدیل کند ، تغییر و به افرادی با قابلیت و کارآمدگذر زمان ما را تادیب

سال صبوری را پیشۀ خود  522، در رسیدن موعدشان باید پسران قورح

 کردند.ساختند و با لوام و مشکالتی که در پیش رویشان بود مبارزه میمی
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ا ! لذا، هم شخصأ برا از هالکت نجات داده است آنها ،اگر خدابنابراین، 

ای مطلوب و به نتیجه خواهد بود و هم ایشان را در فرصتی دوباره احیا آنها

ریزی خواهد کرد! خواهد رسانید، زیرا خداوند انتها را دیده و ابتدا را پایه

و برای دستیابی به  دارد آنهاچیزی برای  ،ند که خدادانستمیپسران قورح 

آن به گذر زمان نیاز است تا در زمان مناسب ظاهر شود و ایشان را به 

و ابزاری  ۀنامشان یک بار دیگر وسیلبازگرداند و  ،عظمت ماقبل از شورش

 خدا شود. برای جالل

و غیر  داوود، با شجاعت و دلیری تمام در گذر از مشکالتی بسیار سخت

رسید)اول اسرائیل  به پادشاهی عادی، بعد از هفت سال حکومت بر حبرون،

ات مردم از سراسر سرزمین و از تمامی طبقآوری و شروع به جمع سموئیل(

تا  26: 6)اول تواریخ جامعه کرد تا او و خدای او را در اورشلیم خدمت کنند.

و اینانند که داوود ایشان را بر خدمت سرود در خانۀ خداوند تعیین نمود (»23

بعد از آنکه تابوت مستقر شد. و ایشان پیش مسکن خیمۀ اجتماع مشغول سراییدن 

در اورشلیم بنا کرد. پس بر حسب  شدند تا حینی که سلیمان خانۀ خداوند رامی

یی که با پسران خود معین آنهاقانون خویش بر خدمت خود مواظب شدند. پس 

بن  اِلقانَه، بن سموئیل، بن یوئیل، مغنی بن  مانهِ ،هاتیانقَشدند اینانند: از بنی

ابن عَماسای، بن ت، همَبن اِلقانَه، بن صوف، ابن ، حوَبن نُاِلیئیل، بن یِروحام، 

قورَح، بن اِبیاساف، بن اَسّیر، بن حَت، تَابن صَفَنیا، بن عَزَریا، بن یوئیل، بن اِلقانَه، 

 ، مشحون بهاین بخش از کالم خدا«اسرائیلبن الوی، بن هات، قَبن یِصهار، ابن 



141 
 

نگاشته  که تاکنون توسط بشراست  انگیزترین و زیباترین کلماتیشگفت 

از نظر پرستش بسیار حائز  خصوصأ ،خدمت قوم خدا در خیمه شده است.

او به دنبال مردان  ،اهمیت و به قلب داوود، پادشاه جدید اسرائیل نزدیک بود

یعنی ستایش و پرستش  ،بار این وظیفه مهم ،که بتوانند گشتمناسبی می

اما او  !!بردوش بکشند )عهد(شهادت مۀساعته در خی 12خدای اسرائیل را 

آساف و دیگر هیمان،  ز نسل قورح بود نیافت!هیمان که ا کس را جز بههیچ

 هاسرودهاجرای پرستش و ستایش خداوند را با موسیقی و  فۀوظیبرادرانش، 

ای سال صبر و استقامت این خانواده نتیجه 522.و سایر ابزار بر عهده داشتند

پر از شرمساری و تاریکی  ایشان شروعی ،ماندنی داشت بسیار زیبا و بیاد

که در بررسی  شادی و پیروزی در انتظارشان بود پایانی پر از اما داشتند،

 توانرسیدن به پیروزی می تا ،آیات فوق نتیجۀ این تأذی را در پسران قورح

 به وضوح مشاهده کرد.

و اینانند که داوود ایشان را بر خدمت سرود در خانۀ خداوند تعیین »اول:نکته

 « نمود

او پسران  ،ای جدید را در اسرائیل طراحی و به اجرا در آوردایده ،داوود

 این قورح و الویان را مقرر کرد تا خدمت پرستش را بر عهده بگیرند،

عالوه بر  سپرده شد که پسران الویخدمت به عنوان خدمتی جدید به 
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ند. جالب دادمیانجام  بایستمیوظایف دیگری که در قبال خیمه داشتند، 

بدانید که خدا آنقدر  در مورد جزئیات ساختاری خیمه و خدمت در است 

ی چه از نظر اسباب و اثاثیه و چه از انهاآن حساس بود که هیچ عنصر بیگ

مجاز نبود وارد خیمه شود و یا در درون خیمه و  ،نظر عملکرد و اجرا

 به به این معنی که هیچ چیز مطلقأ، خدمات مربوط به آن به کار گرفته شود

به  ، نبایدمکاشفه شده بود اشهجز آنچه که قبال توسط خدا در مورد خیم

آن اضافه و یا از آن باز گرفته شود. دلیل این غیرت و حساسیت در قبال 

خیمه و تمامی تشکیالت مربوط به آن  !روشن استخیمه بسیار واضح و 

نماینده و تجلی شخص و عملکرد عیسی مسیح پسر خدا و خداوند و نجات 

دهنده  ما بود.  وی، آن خیمه واقعی است که روزی در میان بشر ساکن 

 و انسان عهد و محل مالقات خدا و برای همیشه مکان شودمی

این موضوع که خدا در میان آدمیان خیمه زده و ( 62: 6گردد)یوحنامی

و  شودمیاز پیدایش تا مکاشفه کشیده ، به مانند خطی مسکن گزیده است

مرکزی پیدایش تا مکاشفه است. خدا همیشه خواهان  تۀهس و آرمان ،هدف

نزدیک  ،صمیمانه ۀیک رابط که در میان بشر ساکن شود و در طی !این بوده

گذشته پیش بینی کرده بود به انجام  آنچه را که از ابدیت   ۀو منظم هم

رساند. گناه و سرکشی راه حرکت خدا را به سوی انسان مسدود و انسان را 
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تا زمانی که مسئله گناه و  ،متیاز بزرگ محروم کرد. انسان و خدااز این ا

باقی بود، جدا و دور به قوت خود  چنانهمسرکشی قلب انسان حل نشده و  

 تالش و از این رو از همان آغاز پیدایش و بعد از آن ما شاهد از هم بودند

تدریجی و پیشرونده از طرف خدا هستیم تا انسان را به جایی  یحرکت

گناه برداشته شود و او به عنوان خالق و دوستدار  آن مقطع بکشاند که در 

انسان دوباره بتواند با او در یک جا ساکن و ارتباطی را که هر دو طرف 

تنها از طریق راه اندازی و  این چالش .هان آن بودند،  از نو برقرار کندخوا

دید که در گرآن در میان قوم خدا حل و فصل  علم کردن خیمه و خدمت

تنها جایی است  ،به عنوان خیمه حقیقی حضور خداتحقق آن، عیسی مسیح 

با خطر داوری و انتقام  ،در آنجا آزادانه و بدون اینکه دتوانمیکه انسان 

با خدا مالقات کند و ارتباط و مشارکت  شده، به رو اوند رومقدس خد

 مشتاقانه در پی انجامش؛ ارتباطی که خدا همواره و سازدابدی را با او برقرار 

بعد از دوران سلطنت هزارسالۀ عیسی مسیح  ن امر نهایتاًای، با بشر بوده است

به یک واقعیت تبدیل  کندمیزمانی که خدا آسمان و زمین جدید را خلق  و

گفت:اینک خیمۀ و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می(»2: 76کاشفه)مشودمی

های او خواهند ساکن خواهد بود و ایشان قوم و با ایشان خدا با آدمیان است

کپی  لهذا، خدا زمان ارائه «بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود

که هیچ چیز از آنچه اجتماع  به موسی، اصرار بر این داشت ای از خیمهنسخه
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هیچ کس جرأت  .، یا افزون نشودکه به وی نشان داده شده بود کسر

  "داوود با این تفاسیر،ین زمینه برخالف امر خدا عمل کند. که در ا کندمین

و خدمتی جدید را به آن اضافه  بر ترکیب و ترتیب خیمه دست برده و نکته

این موضوع از  .شودمیاما هرگز مورد خشم و داوری خدا واقع ن کند!می

سمبول و کاملترین نمونه و   "جد انسانی، داووداین نظر عجیب است که 

دانست و به طور کامل قلب و ارادۀ خدا را می مسیح در عهد عتیق بود عیسی

برد از اینکه توسط قومش پرستیده شود لذت می ،که خداو درک کرده بود 

از طریق اجرای آداب مذهبی و ای خوشایند او است ــ ، نکتهو این موضوع

 ،هاهسرودنظر داوود،  از ــ هم از طریق قربانی دهانشان و ثمره لبهایشان

 آنهاکه الزمه ی خونی هاقربانییی هستند که در کنار سایر هاقربانی

، و پرستش خداوند را با گیرنداست قرار می ن و ریختن خونسوزانید

پس بوسیلۀ (»65: 62نعبرانیا)دانستبر آمده از دل، قربانی واقعی می ایهسرود

ایی را که به اسم او معترف ، یعنی ثمرۀ لبهاو قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم

توان مخایلی را یافت که بر پرستش در تفحص رسالۀ به عبرانیان، می  «باشند

. و ستایش خداوند که اولین بار توسط داوود بنا نهاده شد متمرکز هستند

او را سپاس بگویند و  ،خدا از این که قومش آشکارا و در حضور همه

، دهان و قربانی شایسته است که قوم خدا و بردمیشکرگذاری کنند لذت 

زبان از زیادتی دل سخن (»...25: 6لوقا)را به خداوند تقدیم کنند لبهایشان
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 بنابراین؛ .کندمیلبها وضعیت دل را منعکس  ۀثمر در حقیقت، «گویدمی

ترکیب مراسم  خدا اجازه داد که داوود این نوع جدید از قربانی را وارد

و با  کردمیی موجود را نقض نهاقربانینه تنها  آنهان بود زیرا ،کندخیمه 

ت تر و تقویدر تضاد نبود، بلکه معنا و مفهوم این اعمال را روشن آنها

به همین  . در تحقق، مسیح نیز همین بُعد از پرستش را ارائه دادبخشیدمی

بیش از هر چیزی ثمره  ،بر خالف سایر مذاهب و ادیان ،مسیحیان !دلیل

این کار را هم علنی و  آنها. کنندمیهایشان را مانند قربانی به خدا تقدیم لب

  .دهندمیها انجام هآشکار و هم در خلوت و از طریق پرستش خدا با سرود

مسئول ارائه  آنها ی که به پسران قورح سپرده شد بسیار مهم بود! زیراخدمت

ورت در ص بودند.ترین و مهمترین قسمت پرستش و قربانی در خیمه حیاتی

 تنها قربانی استسرود،  ، تقدیم آن از دل پذیرش  سرود به عنوان قربانی و

و هدایای  هاگیرد! زیرا، قربانیمی که تمامی اعضای بدن انسان را در بر

محصول زمین  ۀیا ثمر و حیات یک حیوان و اعضای بدن آندیگر، شامل 

یعنی  ،خاص ۀهدیاین  ید، لذاگردمی هاهشامل انواع غالت و ادویکه  ندبود

 از و طور انحصاری منشا انسانی داشت به و پرستش، سرودخواندن  خدمت

از پایهای  ، دست و در صورت اجرای حرکات موزونتارهای صوتی، ریه

انگیز است که گردید. چقدر کارهای خدا زیبا و شگفتاستفاده میانسان 
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مترصد و مهجور، در این مقطع خود را به عنوان هدیه به خداوند  انسان 

هنگامی که هیمان و برادرانش می  کند!! تصویر را ترسیم کنید؛تقدیم می

خدای اسرائیل  ،ایستادند تا در کنار گوسفندان و بزهای ذبح شده، خداوند

نیز خود را به عنوان هدیه تقدیم  نهاارا پرستش و ستایش کنند، انس

بر آمده از احشام   ، در میان آن همه ناهنجاری و صدای ناموزون ندکردمی

های تضرع مردم وخالشه معلق در فضا، بوی خون و در صف قربانی و ناله

در  سرگین  قربانیان ذبح شده، پسران قورح به سرپرستی هیمان و آساف

هایشان را با آالت ضرب و چنگ همنوایی منسجم اشعار برخاسته از دل

چه  داوود .کردندنواختند و خداوند قادر مطلق را ستایش و پرستش مییم

نکتۀ باشکوهی را اضافه کرد و چه دعوت مناسبی از پسران قورح به عمل 

: 62کند)عبرانیانآمد که کالم خدا ما را به انجام آن ترغیب و نصیحت می

65). 

ها جز به قربانی پرستش و تقدیم لبها به گوناگونی در قربانی تمام اشکال و

نهایت با آمدن و مرگ  ای عمومی و دائمی قوم خدا، درعنوان وظیفه

زیرا تمامی قوم خدا  خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب به پایان رسید

لکن شما قبیلۀ (»9: 7)اول پطرس اندشده دعوت به کهانت در خانوادۀ سلطنتی

زیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد برگ
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هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت، به نور عجیب خود خوانده است اعالم 

مانند مسیح  ،با قومشارتباط در  و ن قربانی جدیدای هدر ارائ ودداو «نماید

 و ،انتخابه عنوان گروه اصلی الویان پسران قورح را بو  کندمیعمل 

های پرستشی هاز طریق سرود را مهم یعنی جالل دادن نام خداوندی مسئولیت

اعالم جالل  ،ستایش؛ این موضوع . در تحققکندمیمحول  آنهابه  و ستایشی

هم به صورت که آن را خدمت اصلی قوم خداست  ،و عظمت خداوند

، ورحپسران ق ،دهندمیفردی و هم در جمع و به صورت مشارکتی انجام 

فراغبال به  ، در نهایتو تأذی قومی لوام سال شرمساری 522پس از تحمل

و اعالم خنیاگری و در  مقام ایستادن در صحنهای حضور خداوند نائل آمده

حقیقتا که  گی رسیدند.هایشان به بلند مرتبهحاکمیت مطلق خدا در سروده

ما فرزندان پذیر بود. این امر فقط از طریق داوود در سمبول مسیح امکان

 ذات و باطن سرکش و نافرمان خودکه به دلیل نافرمانی والدینمان و ،آدم

دچار شرمساری و محکومیت هستیم ، تنها و تنها از طریق خداوندمان عیسی 

که بتوانیم در  ا، بدان حد تگردیم بازخرید شده و از نو احیا  توانیممیمسیح 

هایمان را به او تقدیم ی لبهاقربانیحضور خداوند قادر متعال بایستیم و 

 قدرت و هخون ریخته شد ،ز طریق مرگ نیابتی و پرجالل مسیحتنها ا. کنیم

خدا  مقدس م به صحنهایهستی بر علیه جسم فاسد ما است که قادر صلیب
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 جسارت و با و او را پدر بخوانیم، شک و دودلی و بدون ترسده داخل ش

  نیکویی و عظمتش ستایش کنیم.جهت او را به  اریحیت،

است که با سرکشی  زیبا و دلگرم کننده روایتی  ،حکایت قورح و پسرانش 

و شورشی بر آمده از خالبۀ نفس و جسم آغاز گردید و با قرارگیری فیض 

ترین ترین و پرشکوه، اکنون به باالو محبت خدا بر تأثیم و آزرم پسرانش

ختم شده  از آن برخوردار شود، دتوانمیکه یک انسان  ،جایگاه ارتقایی

در براعت ختام  «ایستادن در حضور جالل خدا و ستایش مداوم او» ؛است

 خاتمه داد و در تقریر  انتخابی درست را اشهقورح و خانوادپروندۀ   ،داوود

سپری شدن پانصد سال سکوت  از فصل جدیدی را بعد ،در بازخرید ایشان

پوشش  شرم و حقارت هایهدر حالی که سایآغاز کرد و  آنهادر زندگی 

وارد  اشیو به نور شگفت انگیز محبت و نیکوی هبیرون آمد ایشان بود،

چهار هزار سال بعد از اینکه جسم از طریق   در تحقق این موضوع؛ شدند.

  ،ما یعنی آدم و حوا شد فریب و دروغ دشمن باعث مرگ والدین قانونی

و از طریق مرگ  تازه از امید و حیات را شروع کردفصلی  (بنی آدم)بشر

خداوند ما عیسی مسیح از حقارت و داوری و شرمساری ابدی رهانیده و به 

 باد. باالترین جایگاه و مقام هستی فرا خوانده شده است . سپاس خدا را
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 «شدنداجتماع مشغول سراییدن میو ایشان پیش مسکن خیمۀ » دوم:نکته

سال  522چه تضاد زیبایی بین آنچه  قورح در مقابل خیمه انجام داد و آنچه 

بعد پسران قورح در مقابل آن خیمه انجام دادند، وجود دارد. ما به یاد داریم 

به مقابل ایشان نزد در خیمۀ اجتماع قورح تمامی جماعت را (»69: 66)اعدادکه

این کار را با عملکرد  «خداوند بر تمامی جماعت ظاهر شدجمع کرد و جالل 

قورح قوم را به شورش و  !پسران قورح در درگاه خیمه مالقات مقایسه کنید

یعنی موسی و هارون  اشهنافرمانی و جنگ علیه خداوند و نهاد برگزید

وادار کرد. اما پسران وی همگام و همراه با سایر برادرانشان ایستادند و سرود 

در حالی که با ظرف برگزیده جدید خدا یعنی داوود در توافق  آنهاواندند.خ

 . ندکردمیخدا را خدمت پرستش و سرود  بودند، با

اما سرود پسران، برآمده از سرکشی و شکایت بود،  تلخ یسرود ،سرود پدر

در هر دو اتفاق جالل ش بودند. یهای ستایش و تحسین خدا و نیکویهسرود

جالل خدا را به جهت داوری و در مقطع  ،که در مقطع اول خدا ظاهر شد

که چگونه خداوند ذهنیت بینیم،به جهت انتقال برکت و تأیید قوم می ،دوم

خود را در مورد حیات پسران قورح تغییر داد. شرایط از یک پدر سرکش و 

پذیر ختم شد. تنها خدا یاغی شروع شد و به پسران شادمان و مسئولیت

فردی آن هم از نسل  ،چنین تغییراتی را در حیات این مردمان دتوانمی
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ی سرکش شما را موقعیت دلها دتوانمیکند. تنها اوست که سرکش ایجاد 

م با سپاس و ستایش خداوند ایجاد کند. فقط خداست أعوض کند و قلبی تو

صلیب، آن را  جسم را بر گرفته و با مصلوب کردن روزانه آن بر دتوانمیکه 

طریق قلبی مطیع و وفادار خلق کند که  به اینداوری و با آن مقابله کند و 

کامال همسو با اراده و هدفش باشد. پسران قورح ، دیگر هیچ تمایلی برای به 

 را خود درس آنها. نداشتند وی ۀزیدگیدن خدا و مقابله با نهاد برچالش کش

 آلود گناه تمایالت از ناشی که یحقارت و ننگ داغ و تنهایی تحمل طریق از

 و متحمل دردهای فراوانی شده بودند. آموخته بود پدرشان کارانه طمع و

 تلخ هایتجربه همواره، حتی و اغلب ایمانداران عنوان به نیز ماامروز،  

ست و فریب و شرمساری و حقیر شدن و در معرض عموم قرار گرفتن را شک

تیره و تاری را که ما را عمیقا به درون واقعیت  هایهم و سردی سایایهچشید

م. خدا از ایکردهحس  بردمیمان فرو هایوحشتناک و کامال فاسد جسم

، 26: 3)رومیانکندمیطریق کشتن جسم و آزاد ساختن روح با ما مقابله 

چنانکه مکتوب است که بخاطر تو تمام روزکشته و مثل گوسفندان ذبحی »(22

م، بوسیلۀ او که بلکه در همۀ این امور از حد زیاده نصرت یافتیشویم. شمرده می

را فراخواند و  آنها ،در روزی که پادشاه ،. پسران قورح«ما را محبت نمود

سرود در حضور خداوند و در مکان سکونت وی  خواندن را مسئول آنها

خوشابحال ماتمیان زیرا (»2: 5)متیو تسلی خداوند را باز یافتند کرد آرامش
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پادشاه خود یعنی خداوند  توسط مادر تحقق؛  «ایشان تسلی خواهند یافت

، مسیح بعد از اینکه تسلی یافتیم و به آن حضور خوانده شده عیسی مسیح

گناهان ما را بخشید و با ذات سرکش ما مقابله کرد ما را در جایگاه منزلت و 

پدر در روح و قانونی که از قبل به جهت ما مهیا ساخته بود)خدمت به او و 

اش را به ما دیگر خدا و نهاد برگزیده ،راستی( قرار داد. در این جایگاه

کشیم بلکه در تسلیم  به پادشاه و هدفش حیات خود را در چالش نمی

  کنیم.نیکویی، ستایش و پرستش او در روح و راستی آغاز می

  «پس برحسب قانون خویش بر خدمت خود مواظب شدند» سوم:نکته 

وظایف خود را مطابق قوانین مربوط به خدمتشان انجام دادند.  آنهاانجام سر

این وظایف را به ( 28تا  26: 1اول تواریخۀ)جالب است بدانیم که نویسند

این  !!داندمی که تثبیت و مقرر شده بود ،عنوان خدمت سراییدن در معبد

قورح است. بیشتر نشان دهنده تغییر و دگرگونی قلب و فکر پسران موضوع، 

تغییر ذهن اگرچه ابتدا در  ،است "یعنی تغییر ذهن «متانویا» "معنی اصلی توبه

، دهدمیقلمرو  انسان باطنی و در حوزه ذهن و احساسات و اراده انسان رخ 

 سازد،نیز خود را نمایان می زندگی ایماندار دیگر هایجنبهاما در بسیاری از 

نسبت به  آنهادر رفتار و عملکرد  حأموضوع  در مورد پسران قورح واض این

خدا را ستایش  آنها را ابراز کرد! دیگر خودیکخدا و داوود و نسبت به 
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به خداوند و  آنها. این خود به وضوح نشان دهنده محبت و ایمان ندکردمی

هیچ قید و شرطی بیآنها  ،شان بودای هایزندگیفیض و رحمت مطلقش در 

که این خود ادلۀ داشتن دلی دانا و تمایلی  ندکردمیاز داوود اطاعت 

بود، همکاری و  در زیر نظر حاکم مقتدر و پادشاه ،آگاهانه به زندگی

هماهنگی کامل ایشان با گروه خود نیز معرف، صداقت و وفاداری و عدم 

سرکشی در این مردان بود. ایشان به شباهت خدا در آمده و پوستۀ سخت و 

ده و تبدیل به آرد محور گذشته کامال شکسته ش زندگی خوداز  آنهامقاوم 

  توانست از آن به عنوان قربانی خوشبوه بود که حال خداوند میشدمینر

  استفاده کند.

هر کلمه و عبارت ! انداین کلمات به طور تصادفی در کالم خدا نوشته نشده

وظایف خود را  آنهارا در خود دارد.  القدسروحها و رد پای الهام نشانه

 ،جوییهیچ ستیزه دادند ومرتبط با خدمتشان انجام می نینمطابق قوا

ع جالل دادن خودشان در ستم و هیچ نو، خیانت ،نفاق، رقابت ،حسادت

خبری از غرور و بدخواهی و خودخواهی نیز در انجام وظایف و  میان نبود

ر نتیجه به سادگی و فزونی فیضی که دایشان  خورد،به چشم نمی شان

ساخته  آنهاشامل حال  و فرصت مجددی که داوود رحمت و محبت خدا

ایمان و  کردند.و قوم منتخب او را خدمت می پادشاه ،خداوند ،بود
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سرسپردگی و خدمت این مردان هویدا است. آرزوی من این است که 

 امروز کلیسای عیسی مسیح نیز به همین نحو عمل کند. 

وده و الزم و تسلیم و خدمت کردن،  با هم مرتبط بمفاهیمی مانند ایمان و 

بدون وجود هر کدام از  ،شهادت یک ایماندار لذا ،ملزوم یکدیگر هستند

و در  ایماندار باید با ایمان !ناقص بوده و جای شک و تردید دارداین موارد 

این بدیهی است که  زندگی کند.جسد او اطاعت مسیح و هماهنگی کامل با 

چگونگی  فعالیت و عملکرد یک  اصول زندگی و  ما به زیبایی،برای  مردان

  کنند.ایماندار را در کلیسا تشریح می

ها و خدمات کلیسا منصب ،با روشن ساختن تنوع عطایای روحانی ،پولس

در باید  اشاره کرد که چگونه هر کدام از این عطایا مهم حقیقت به این

و منفعت فردی استفاده  جهت خیر و مصلحت بدن و نه در جهت مصلحت

اول قرنتیان و  ۀسالر ،نامه پولس رسول به رومیان61هنگامی که فصل شوند.

که پسران قورح در طی خدمت  رسیممیبه واقعیتی  خوانیممیافسسیان را 

، که خدا در باشد ند.دادمیروزانه خود به نحو روشن و عملی از خود نشان 

در عهد جدید بیاموزد که چگونه به  به ما ایمانداران ،نمونۀ پسران قورح

مان، به او و پادشاه ویم که با ایمان و اطاعت از مسیحمردان و زنانی تبدیل ش
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و او را کرده قومش با خلوص نیت، عاری از جسمانیت و نفسانیت خدمت 

 در مقابل خیمۀ مالقاتش ستایش کنیم.

 «دستاورد پسران قورح»هفتم فصل

را  آنها او ،در پادشاهی داوود بازخرید شدند ، به احتساب فیضپسران قورح

 آنهااز شرم و فالکت بیرون کشیده و ناجی ایشان شد، داوود در این مقطع 

کس چنین منصبی را به جایگاهی منحصر به فرد رسانید که تا آن زمان هیچ

ش بدون وقفه ستایش انهانداشت. پسران قورح مقرر شدند تا خدا را در خ

 کنند!

 به شباهت بین ،اینجا دربسیار شگفت انگیز و عالی نیست؟ امرآیا این  

 ،به دلیل توطئهنیز آدم  ،جد ما یعنی !بریمخودمان و پسران قورح پی می

با راه و روش  خواستمیسرکشی و اعالم استقالل از خدا و این که 

خودش به خدا برسد، مورد داوری قرار گرفت. آدم طبق شرایط و اصول 

خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد  .خواستمیرا  خدا خودش

محور  خود ایهمحور به گون خدا ایهالیزوری بود که آدم را از گونکات

تا ، نبال شناخت خود بودکه بیشتر به د رسید یانسان به جای ،تبدیل کرد

که بر اساس برآوردی که از اوضاع به ایناو بیشتر عالقمند بود  شناخت خدا
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 خواستمیکارهای خدا را انجام دهد و ن ی ابداعی خودهابا روش و دارد

خدا برای انسان کافی . بشر مقرر کرده بودکه خدا برای  اهدافی شودتسلیم 

فعال در  روح سرکشبود.  «خود +خدا» خواستمیآنچه که انسان  ،نبود

ای جز به داوری چارهخدا و  خود را در آدم ظاهر ساخت ،قورح، مدتها قبل

با این حال به دلیل فزونی رحمت و آن روح و شخص منقاد نداشت! 

که اجازه داد بنی قورح زنده  چنانهم ،محبتش، بنی آدم را حفظ کرد

تا داوود بر تخت  ندکردمیسال صبر  522 بایستمیبمانند. پسران قورح 

بازگرداند. این  آنهاسلطنت بنشیند و سعادت این خانواده را دوباره به 

خانواده سرشناس که تحت مکافات شدید و نیز در دادگاه افکار عمومی 

تخریب و تحقیر شده بودند، در نهایت از طریق فیض داوود بازخرید شده و 

 جالل و عزت گذشته را به دست آوردند. 

 ،ما نیز به عنوان فرزندان آدم که زیر بار سنگین و خردکننده گناهدر تحقق؛ 

 الوقوعییم و در معرض داوری قریبکردمیو شرمندگی زندگی  تقصیر

 یم تاماندمیمنتظر  بایستمی که از آدم بر ما وارد شد قرار داشتیم،

از طریق  ن دنیا شود وایۀ نوارد صح «خداوند عیسی» پادشاهمان، پسر داوود

و با فراخوانده شدن توسط او به  حیات و مرگ و قیامش بازخرید شویم

رنوشت سو او  پادشاهی و ملکوتش، سعادت گذشته خود را باز یابیم
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او ظفر حقیقت، ما ایمانداران جملگی در  در اسفناک ما را معکوس کند.

: 7)اول پطرس یافته و خواندگی ما به جهت نشستن در مقام واالیی است

ه و امت مقدس و قومی که ملک لکن شما قبیلۀ برگزیده و کهانت ملوکان(»9

خاص خدا باشد هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت، به نور عجیب خود 

تعیین کنندۀ  ،ی که در آن قرار داریمجایگاه «خوانده است اعالم نماید

فیض، رحمت و امنیت ساکن  در قلمرو و هدف ما است، زیرا ما، در مسیح

م نام پادشاه برگزیده و قوم خاص ایم و هدف)مقصد(ما خدمت و اعالشده

تا بر فیض و رحمت خدا  ایمشدهما به عنوان مسیحیان فراخوانده اوست، 

و  و سایر خواهر "کلیسا ،قوم او و به شهادت داده و او را ستایش کنیم

یی که هاقربانی)یاری رسانیم پسندیده یهاقربانیمان را در ارائه برادران

زندگی یک مسیحی چیزی بیش از  نام خداوند باشد( شایسته و سزاوار

امر  به اینهای او و عظمتش نیست. ما شهادت دادن و اعالم نیکویی

صد غایی ما باشد، خداوند به ع باید هدف و مقو این موضو شدهفراخوانده 

 ،ناتا که ایش ا حفظ کرد و چشمان ایشان را گشودقورح رهمین دلیل بنی

در زمانی که  آنهاکه در نا امیدی و تاریکی هستند.  ،دی کسانی باشندها

که چگونه  دهندمیبه ما نشان و  آور امید بودندفتاده بودند پیامهمه از پا ا

آن  برگرفته ورا ناشی از داوری و ضرر و زیان  عنیف وضعیت  دتوانمیخدا 

در میان قوم  ،پسران قورح برای پیروزی و عهد تبدیل کند. یرا به فرصت
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، مفتضح و به معمایی عجیب مبدل شدند! چگونه یک خانواده با اسرائیلبنی

باری در پادشاهی داوود به منزلت رسیده و موقعیتی چنین گذشتۀ تأسف

قورح، چنین حساس وکارآمد را بدست آوردند!؟ ما در حکایت بنیاین

 خدا را به بهترین صورت ممکن به نظاره خواهیم نشست.

تغییرناپذیرش را به  ۀصداقت و شخصیت و اراد ،أواضح خدا در این شرایط

، خدا نبوده و نخواهد بود ۀاراد خواست و هرگز ،هالکت انسان! ما نشان داد

شد از او دور بلکه او از ابتدا قصد داشت، آنچه که باعث اهالک انسان می

بلکه انسان توسط بیماری  ،کندمیخدا انسان را نابود ن ؛حقیقت در ،کند

شخصیتأ خدا از اهماالت  .شودمینابود  اشیجهنمی یعنی فساد و خودپرست

به دور است بلکه او در تقریر شرایط و موقعیت انسان را ارزیانی کرده و بر 

 .کنداساس آن همه چیز را آشکار می

 نسانا» کند؛چنین ابراز میوضعیت کنونی انسان را این سی. اس.  لوئیس، 

در مقایسه با او امروزه  !دیگر انسان نیستی بشری، نهاابعد  سقوط از آرم

آنچه که در ابتدا برای آن خلق شده بود در واقع مادون انسان است. او در 

درونش یک حیوان وحشی بوده و تنها از نظر ظاهری، شکل و قیافه انسان را 

نهایت گسترش یافته بینهایتا تا  ،به خود دارد و این شخصیت حیوانی انسان

. از کندمییاد  "لوئیس از این مرحله به عنوان جهنم «شودمیدار و ادامه
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یک  تواندمیکه چگونه خدا  دهندمیپسران قورح به ما نشان  ،طرف دیگر

، او قادر وحش را به فردی تبدیل کند که سرود خوانان خدا را ستایش کند

تغییر دهد و از آن مردی بسازد که انسان را  آلود هذات سرکش و گنا بود

، خدا هیمان را که یکی از پسران ول سرود خواندن در صحنهای او شودمسئ

   ای برجسته از این تبدیل ارائه داد.قورح بود در نمونه

در پَسای این وقایع نگاهی به سکانس جالب زندگی پسران قورح در 

این سکانس،  بیندازیم!!همزیستی موازیشان با داوود، پادشاه وقت اسرائیل 

اسامی  22تا  4گردد که از آیۀ کتاب اول تواریخ آغاز می 4در فصل

سازد که در تأنق خود را نمایان می ،در ورای تصویر آنهاها و سران خانواده

سران ای منحصر به فرد دیگری را از پکارگردان)خدا( قصد دارد مکاشفه

بینیم که نگهبانان مدخل اردوگاه  میقورح به نمایش بگذارد. در این تصویر 

خداوند اعضای سرشناس خانوادۀ قورح بودند)اردوگاه خداوند در شهر 

و کار محافظت  در آن زندگی« الویان»اورشلیم قرار داشت که پسران الوی

 (و نظارت بر ورود و خروج و کارهای مرتبط را بر عهده داشتند

 و اَخیمان و طَلمون و عَقّوب و لّومشَ و دربانان،(» 69تا  62: 9اول تواریخ )

رئیس بود.و ایشان تا االن بر دروازۀ شرقی  شَلّوم برادران ایشان. و

ساف آالوی بودند. و شلوم بن قوری بن ابیبنی باشند( و دربانان فرقۀپادشاه)می

قورح که ناظران عمل بن قورح و برادرانش از خاندان پدرش یعنی از بنی
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های خیمه بودند و پدران ایشان ناظران اردوی دروازهخدمت و مستحفظان 

پسران قورح یکبار دیگر در شهر  «خداوند و مستحفظان مدخل آن بودند

تا به آن حد ارتقا یافتند که  آنهااورشلیم از جایگاه واالیی برخوردار شدند. 

محافظ آستانه مدخلهای متعددی شدند که به اردوی الویان و خیمه عهد 

نفر بودند توسط شخص داوود  161 أ. این مردان که جمعشدمیمنتهی 

)اول قرار داشتندانتخاب شده و تحت هدایت و سرپرستی سموئیل نبی 

ها منتخب شدند، دویست و جمیع اینانی  که برای دربانی دروازه(»77: 9تواریخ 

های خود شمرده نامهو دوازده نفر بودند و ایشان در دهات خود بر حسب نسب

پس  های ایشان گماشته بودندکه داوود و سموئیل رائی ایشان را بر وظیفه شدند

های خانۀ خداوند و خانۀ خیمه برای نگاهبانی ایشان و پسران ایشان بر دروازه

پسران قورح که روزی به عنوان پسران یک فرد سرکش  «آن گماشته شدند

ی هایهرین جایگایکی از باالت ومعروف بودند، اکنون ارتقا یافته و جسمانی 

محافظان خانه »اندداشته باشد به دست آورده دتوانمیرا که یک فرد 

 رسیدن به ،زیربنای فروتنی کاذب ، بابسیاری از مسیحیان«خداوند

های آسمان را از آن خود دانسته و رسیدن به آن را برای خود کمال صحن

و از این بابت خوشحال هستند، حتی اگر در آنجا محافظ  پندارندو کافی می

. زیرا یک روز در صحنهای تو بهتر است از هزار» (61: 32)مزموردرگاه باشند. 

پسندم از ساکن شدن در ایستادن بر آستانۀ خانۀ خدای خود را بیشتر می

 کنند!نقل قول می  از آیۀ فوق اغلب به طور نابجاایشان،  «های اشرارخیمه
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اغلب با فروتنی کاذب و درک نادرست از  این برادران و خواهران صادق،

ترین و خدا نگاهبانی از مدخل خانه خداوند را به عنوان پست کالم

در این منصب باشند  دهندمیترجیح  ؛و در نتیجه دانندمیحقیرترین جایگاه 

با دور است. ه از حقیقت کالم خدا ب !قدرر. این امر چتا اینکه یک گناهکا

در  داوود و سموئیل شخصاً این افراد رااستناد به آیه فوق از کالم خدا؛ 

 ! بلکه ایشانصرفاً سرایدار نبودند آنها.جایگاه مذکور، به خدمت گماردند

بودند که مسئولیت تمیز نگه داشتن خیمه خداوند را برعهده  ایهخدم

که داوود از سر ناچاری  افراد مطرود و به درد نخوری نبودند آنهاداشتند. 

 آنهاشغل و وظیفه  ،خداوند گذاشته باشد هایهرا برای نگاهبانی درواز آنها

در پشت این درک نادرست، معنا و  ر نبود.تتر و حقیراز سایر شغلها پست

یعنی کاری که برای انجام آن فراخوانده شده  ،آنهامفهوم واقعی خواندگی 

این مردان فراخوانده شدند تا خانه  !وجود داردند دادمیبودند و آن را انجام 

خداوند را علیه هرگونه عناصر ممنوعه و ناخواسته، محافظت و نگاهبانی 

نه تنها در ایشان، خداوند بودند.  و خیمۀ خانه و محافظین مدافع آنهاکنند. 

خدمات و راهنمایی ؛بلکه وگاه خداوند دخیل بودند،امورات دفاعی ارد

ی گذر از مدخلها و ورود به حضور خداوند نیز بر عهده کردن جماعت برا
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عبور  آنهاباید از  ،قوم به جهت ورودمجراهایی بودند که  ایشانآنان بود. 

  شدند.آن است وارد می ازسمبولی  ،کرده و به حضور خدا که خیمه

عظیم فراخوانده است. اگرچه ذاتی  یما را به جایگاه امروز مسیح  پادشاه،

و همیشه در تالش  م، سرکش و فاسدایهآدم به ارث برد ،که از جد خود

،  اما مسیح بعد از اینکه تکلیف جسم و نفس  است تا ارادۀ خدا را رد کند

که زمانی با اراده خداوند مخالفت مان را جوهر و ذات ورا مشخص کرد 

محافظت و نگاهبانی از عهد و شهادتش به  ما را در ،ورزید، ارتقا دادمی

 خدمت گمارد.

 ،کرداز امنیت و حفاظت حکایت می نه تنها ،مدخل و دروازه در عهد عتیق

های خانه خداوند از عهد و  مدخل) بود بر وضعیت آن شهر. بلکه شهادتی

 (مرتبط استخدا عهدی که با اهداف  البته، !گویندشهادت وی سخن می

 ،هادروازه و ندکردمیشکار آراه را برای رسیدن به حضور خدا  ،هامدخل

دهند به آنچه باید در و شهادت می کنندمیما را به سوی مقصد هدایت 

عملکردشان به مانند  باید خداوند در عهد جدید، فرزندان .آینده اتفاق بیفتد

دن مشارکتی تا رسیهدفشان را چه فردی و چه در جمع  پسران قورح باشد و

و  بانان مدخلهای خانه خداوندیعنی نگاه به هدف نهایی دنبال کنند؛

شهادتی بود  ،آنهاحیات  نمایانگر راه درست به خانۀ حقیقی خداوند باشند.
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 یمسیر ،شک و تردیدی ،متقاعد کننده که بدون هیچ سایه و واضح ،شفاف

 عهد»شهادتایشان، ساخت. گردید آشکار میمیرا که به حضور خدا ختم 

هبان راهی بودند که به خانه خداوند ختم او نگ را نگاه داشته بودند «خداوند

. آیا اهمیت این دعوت و جایگاهی را که از طرف خداوند عطا شدمی

دانید که ما نگاهبانان کنید و می؟ آیا درک می!کنیددرک می شودمی

دنیای بیرون  مردم کنجکاودر میان قوم خدا و  ،های خانه خداوندمدخل

امر فراخوانده است؟ او خود،  به ایندانید که خدا ما را آیا می ؟!هستیم

و چیزی به جز خودخواهی و  هسرکشی و گناه بود شخصا ما را که فرزندان 

و  نفس ما را برصلیب مصلوب ،برگرفتدر ما وجود نداشت را جسمانیت 

مدخلهای عهد و ما را در کنار جایگاه جدیدی به ما عطا کرد، خداوند 

 نگاهبانی از حقیقت را به ما سپردو  و ما را امین شمرد کرد مستقرحقیقتش 

، خواندگی عجب مسئولیت عظیم .اهنمایی کنیمتا دیگران را به حضورش  ر

 !!است و جایگاه پرجالل و باشکوهی

، در عمل و آنهااما چرا فرزندان قورح را به این منصب گماردند!؟  

از چه چیزی با خبر بودند که  دادند!؟ ایشان،شهادت میزندگیشان به چه 

؟  این افراد چه چیزی را تجربه کرده بودند !دیگر الویان از آن مطلع نبودند

؟ چه !و هرگز آن را لمس نکرده بودند هسایر الویان از آن بی بهره بود که
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ن چیزی در این مردم بود که داوود بالفاصله بعد از به سلطنت رسیدن ، چنی

)قبل از داوود سموئیل نبی چنین مقرر کرده بود که  !؟سپرد آنهاامری را به 

 اهند بود(روزی این افراد نگاهبان مدخلهای خانه خداوند در اورشلیم خو

فیض را  ،پسران قورح «فیض»؛تنها یک کلمه است تمامی این پرسشها، پاسخ

اسرائیل به این و قوم بنی هیچکدام از الویان به خوبی تجربه کرده بودند.

خشم سوزان خداوند را در  قورح،صورت فیض را تجربه نکردند زیرا بنی

 ، ایشانسرکشی و شورش حس کرده بودند ،کردنداوری و محکوم 

، در تجارب ت و دشمنشامل دوس مخایلیرا توسط شرمساری و تحقیر 

 و اعتبار ،ند که معنا و مفهوم از دست دادن حرمتدانستمی وخود دیدند 

به کراهت نفس  و  چنینهمو  !مورد سوءتفاهم و داوری نادرست چیست!

از قدرت نفس برای دور کردن ایماندار از اراده و  وپی برده  جسمانیت

ۀ علیرغم هم آنها امور دارد به خوبی آگاه بودند. ۀهدفی که خدا برای ادار

بسیار  یخدای ،خداند که دانستمیها و تجارب منفی و شکننده  ن شکستای

با  ،به نمایش گذاشته شد ،قورحشخص در محبت خدا ابتدا  .با محبت است

و نامش را از  کند را نابودتمامی خانوادۀ قورح  توانستمیوجود اینکه خدا 

و فرزندان   ، فیض او وارد عمل شددر مقابلسازد، اما  حه روزگار محوصف
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زخمی و شرمسار را درجهت  ۀاین خانواد،"در نهایت، فیض ،قورح نمردند

 با شکوه حفظ کرد. ایهداشتن آیند

نفس کریهی را که سر زهرآلود  ،ایشاناجدادی  ۀنظر از سابقصرف ،داوود

نادیده گرفت و از آن در  بود هد نمایان کردب اعداکتا 61خود را در باب

و در یکی از  را ارتقا داد آنهاو تنها و صرفاً از طریق  فیض  گذشت

 .«"نگاهبانان»را جای دادایشان  خانه خداوند  هایتترین قسمحساس

بایستند  شوندمیقرار بود برمدخلهایی که به خانه خداوند منتهی قورح، بنی

 آنهاو برای همیشه به رهگذران در مورد فیض عظیم خداوند شهادت دهند.

رخشیدند و شهادت دمیدر آن مکان  مانند نشان و چراغ فیضی بودند که

ایشان، . ماندمیکه خداوند نیکوست و رحمتش تا به ابد پایدار  دادندمی

تو (»7: 25)مزمورهمان فیض بود آنهانگاهبانان فیض خداوند بودند و سرود 

براین، خدا ریخته شده است. بنا آدم و نعمت بر لبهای توتر هستی از بنیجمیل

این یکی از معدود مواردی است که در  «االبادابدتو را مبارک ساخته است تا 

به طور واضح و  قورح()بنیمزمور نویس-قطعاً در کتاب مزامیر -عهد عتیق 

  شفاف در مورد ماهیت برخورد خدا با انسان صحبت کرده است.

او یعنی  .شودمیخدا در مسیح به تصویر کشیده  در این آیه از مزمور،

درکاملیت خویش از فیض سخن  ،زیباتر است نهااانس ۀکه از هم "مسیح



165 
 

از زبانش بالغاً فیض  ک؛زیرا، ابرکت خداوند بر مسیح قرار دارد !گویدمی

، لعنت تهدید ،محکومیت، توبیخ ،انسان نیاز به کلمات خشن ،شودمیجاری 

! انسان بدون فیض خواهد مرد زیرا نیاز دارد "به فیض بلکه، ندارد و داوری

 خشم خدا نیست بلکه فیض دهدمیآنچه که انسان را نجات  درحقیقت،

 .اوست

. دهدمیتأدیب  خداوند بیشتر از هر چیزی انسان را به سوی هالکت سوق 

لذا  ،زیرا انسان قادر نیست با وجود تأدیب خداوند به زندگی خود ادامه دهد

تمام اش را به انیاز به فیض دارد تا با آن شروع و ادامه دهد و خواندگی

ی و حساب پذیری انسان نیز البته کالم خدا در مورد مسئولیت پذیر .برساند

عملکرد مثبت و رسیدن به  تأکید دارد، اما نیاز انسان در جهت پیشبرد،

 گردد.حضور خدا ابتدا شامل فیض می

 آدم و نعمت بر لبهای توتر هستی از بنیتو جمیل(»7: 25)مزموردر مقایسۀ 

: 2)لوقابا  «االبادبراین، خدا تو را مبارک ساخته است تا ابدبناریخته شده است. 

آمیزی که از دهانش صادر و همه بر وی شهادت دادند و از سخنان فیض(»77

را با  "واژۀ فیض «شد تعجب نموده گفتند: مگر این پسر یوسف نیست؟می

که  محتوایی نبوتی دارد 25کند، مزمور به زیبایی تشریح می ،مبحث مرتبط

به ایشان،  اند!قورح، نگهبانان خانۀ خدا، آن را به نگارش در آوردهبنی
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 !شودمیدر خانه خداوند با هیچ چیز مواجه ن ،ند که شخصدانستمیخوبی 

وسایل و ابزار موجود در » بیانگر حقیقت فیض هستند مگر با چیزهایی که

ای از شخص عیسی مسیح بودند که همه سمبول و نمونه خیمه شهادت

پس با دلیری نزدیک به (»66: 2)عبرانیان«کردندنهایتا به فیض او اشاره می

تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت)ما 

فیض خدا شهادت  به ه ونگهبانان مدخلها بود ،سران قورحپ «را( اعانت کند

دادند، در تحقق؛ ما نیز امروز نگهبان خانۀ خداوند و شاهدینی به جهت می

گناهان و خطاهای ما  فیض او هستیم و باید در عمل نشان دهیم که خداوند

 .را بخشیده و با قدرت صلیبش ما را از نفس و جسمانیت رهانیده است

خانۀ های به پسران قورح در صحن« پرستش»هاه، نه تنها خدمت سرودازیرا

تا مردم  خداوند سپرده شد، بلکه ایشان به نگاهبانی دروازه نیز گماشته شدند

تحسین نیکویی و فیض خداوند رهنمون سازند. اما خدا از  ،را به پرستش

مضاعف بر  آنها طریق داوود کارهای بیشتری برای پسران قورح انجام داد.

نیز در درون  در شهر اورشلیم، وظایف دیگری ،الذکرهای فوقمسئولیت

 ،خیمه داشتند که از نظر جایگاه به همان اندازه مهم بودند

زیرا چهار رئیس دربانان که الویان بودند منصب خاص (»22تا  76: 9)اول تواریخ

های خانۀ خدا بودند. و به اطراف خانۀ خدا ها و خزانهداشتند و ناظران حجره

و باز کردن آن هر صبح بر ایشان بانیش بر ایشان بود منزل داشتند زیرا که نگاه
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را به شماره  آنهابود. و بعضی از ایشان بر آالت خدمت مأمور بودند چونکه 

بردند. از ایشان بر اسباب و جمیع آالت قدس و آوردند و به شماره بیرون میمی

آرد نرم و شراب و روغن و بخور و عطریات مأمور بودند. و بعضی از پسران 

کردند و متتیا که از جمله الویان و نخست بو را ترکیب میکاهنان عطریات خوش

زادۀ شلوم غورحی بود، بر عمل مطبوخات گماشته شده بود. و بعضی از برادران 

ایشان از پسران قهاتیان، بر نان تقدمه مأمور بودند تا آن را در هر روز سبت مهیا 

سکوت داشتند و از  هاسازند. و مغنیان از روئسای خاندان آبای الویان در حجره

بودند. اینان کار دیگر فارغ بودند زیرا که روز و شب در کار خود مشغول می

روسای خاندان آبای الویان و بر حسب انساب خود رئیس بودند و در اورشلیم 

   «سکونت داشتند

زیرا چهار رئیس دربانان که الویان بودند منصب خاص » ،"نگاهبانی الف.

پسران قورح نه تنها  «های خانۀ خدا بودندها و خزانهحجرهداشتند و ناظران 

را بر عهده داشتند،  هادروازهو نگهبانی از  هبود «پرستش» هاسرودهمسئول 

خانه خدا نیز بر عهده آنان  هایهها و خزانبلکه مسئولیت نگاهبانی از حجره

یمه، در ها)اتاقهای خاز تمیز بودن حجره در این خدمت ایشان باید بود.

و از ذخائر نگاهداری شده  کردندآیندۀ آن مقطع معبد(اطمینان حاصل می

تا که از هر خطری در امان بوده و زیر نظر  دکردندر اتاقها محافظت می

های دور، در گذشته کاهن اعظم در خانۀ خداوند مورد استفاده قرار بگیرند.

سعی بر این داشتند تا  اجداد این مردان به وظایف محولۀ خود قانع نبودند و

حال ایشان مسئول  اما ،که تمامی خدمات مرتبط به خیمه را غصب کنند
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ها را عالوه بر سایر وظایف و این مسئولیتها بودند مدخل، حجره و خزانه

داستان زندگی این خانواده کاربردهای  ،از این رو دیگر، بر عهده داشتند.

ندان آدم دارد. در اینجا داوود این های ما به عنوان فرززیادی برای زندگی

ایشان را به  اشیداده و بخشی از مهمترین امور پادشاه ءمردان را ارتقا

 سپارد.می

، قورح فرا رسیده استکه زمان بازخرید و احیای بنی دانستمیداوود 

 ایشان را معتمد و امین خود دانست و بر چندین جایگاه برگماشت!!ازیراک؛

است که در کالم خدا بسیار مورد استفاده قرار گرفته است  ایهاعتماد کلم

و معنی آن اطمینان کامل به صداقت و وفاداری فردی است که به او 

به عنوان ایمانداران عهد جدید نیز، توسط پادشاه بازخریدار،  ما اعتمادشده.

ایم بازگردانیده خریداری و به همان خواندگی و جایگاهی که از ابتدا داشته

 ،خواهد گرفتن کار به صورت تدریجی و تجربی انجام ای هچ اگر .ایمشده

ده و به ما اعتماد ش ،اما در کلیسای مسیح و ملکوتی که در حال آمدن است

این عصر را با  ،ی به ما سپرده شده است. عیسیهایتها و مسئولیمنصب

در آن  وکند معرفی می فراخواندن شاگردانش به نزد خود )پیروی از خود(

 هایتو مسئولی کردمیتجهیز  را آنها پیوسته و مداوم زمان تا به امروز

شاهدان اساسی که نان سپرد تا آنکه در نهایت مقرر شدند آمهمی را به 



169 
 

بعد از صعود او به آسمان باشند. ماهیگیر و  ،عیسی مسیح برروی زمین

و در جامعه خود نقش مهمی آمدند باجگیر و سایر مردانی که به چشم نمی

جهان در آن دوران تبدیل شدند. در  هایهناگهان به مهمترین چهر، نداشتند

لس و سایر رسوالن های پطرس و یوحنا و پوم ناموسرتاسر امپراطوری ر

در شگفت  آنانکارهای  امتها از،ترسیدندرومیان از آنان می، شدمیشنیده 

 آنهارفتار اما خدا از ایشان خشنود بود!  ،یهودیان از آنان متنفر بودند ،بودند

شایسته دعوت و بازخریدی بود که عیسی مسیح انجام داده بود. عمل 

آن  اشهیک نوع عمل عرفانی و افراطی نبود که فرد تنها در حجر بازخرید

را ممارست کند. بلکه برعکس یک جنبش پویا و فعال بشر از یک چشم 

حاکمیت بود؛ منتقل شدن از قلمرو یک  دیگر یانداز جهانی به چشم انداز

به دنیایی است  ،شهادتیک دعوت برای انتقال  ،به قلمرو حاکمیت دیگر

 اری از آن بوده و بدون این شهادت، در خطر نابودی قرار دارد.که خود، ع

نه تنها از شرم و  ،هپسران قورح و رسوالن اولی، همچون ما به عنوان مسیحیان

حقارتی که ناشی از گناه و مرگی که توسط پدر قانونی ما یعنی آدم ساخته 

تا پرستندگان خدا  ایمهفراخوانده شدبلکه ،  ایمشدهو پرداخته شد، بازخرید 

نگاهدارنده و  ،و نگاهبانها(هستی)از طریق خدمت سروددر روح و را
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در اریکه آسمان و شاهدینی بر  محافظ مدخل ورود به تخت فیض خداوند

 باشیم.  فیض و رحمتش

؛ به خانه خداوند شامل چه چیزهایی بودند؟ حجره هایهها و خزانحجره

ک دیده شده در صحن خیمه بود که در معنای اتاق یا خانه، مکانی تدار

 سکونت داشتند آنهازمان معبد ساختار آن تغییر کرد و کاهنین و الویان در 

در این اتاقها نگاهداری آوردند میو هدایایی که جماعت به صحن خداوند 

از  ،انی یعنی وسیع شدن و گسترش یافتنحجره از نظر روحگردید. می

بودند که مردم هدایا، ابزار و اسباب خود را  یینهااها مکآنجایی که حجره

که ما در  کنندمیاره اش یاهفزونی و توسع دادند! لذا بهجای می آنهادر 

 ،و نیز از آنجایی که توسط مسیح که مانند داوود آوریممسیح به دست می

که  شویممیبه راهی آورده  !ایمشدهپادشاه ماست بازخرید و از نو احیا

فیض خدا را به عنوان مدخلی برای رسیدن به حضورش تجربه 

پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا »(7 ،6: 5)رومیانکنیممی

سالمتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت او دخول نیز 

فخر  بوسیلۀ ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جالل خدا ایمیافته

تخت فیض(دسترسی )مان، به فیضای هما توسط او، و از را «نماییممی

مسئولیت نگاهبانی از مدخلها(که اکنون در آن استواریم، و به امید )ایمتهیاف

(.ما تنها زمانی  هاسروده)خدمت کنیممیسهیم شدن در جالل خدا فخر 
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فیض قرار بگیریم. این فیض با  فزونی پیدا کنیم که بر زمین مقدس   یمتوانمی

م خود را متجلی ایتهبخششی که از طرف پادشاهمان از آن برخوردار گش

خدمت خود را شده، او ما را دعوت کرد تا به حضورش وارد ، سازدمی

فزونی یابیم[.ما از نظر روحانی فزونی پیدا ]و در نتیجه بنا شویم آغاز 

یافت و نگهداری مایملک او مان برای درو ظرفیت و گنجایش کنیممی

ها از این جهت الزم و ضروری بود تا که امر وجود حجره یابد.گسترش می

 خانۀ خدا در نظم  و آرامش انجام شوند! 

قرر کرده و مسیح ما را م باشدمیمکان توسعه و فزونی  ،(کلیسا)بدن مسیح 

. افزایش گنجایش و ظرفیت را تجربه کنیم ،"است تا در چارچوب کلیسا

بلکه واقعیت جمعی  ،نه تنها نمایانگر فزونی و توسعه هستند هاحجره ورانبر،

 دتوانمینزیرا هیچ کس  .کنندمیرا نیز آشکار  آنهابودن و گروهی بودن 

به  ما جدا از مسیح و کلیسای او که بدن اوست این رشد را تجربه کند.

و کرده حس مان این موضوع را در روح عنوان ایمانداران عهد جدید،

 هاحجره. کنیممیکلیسا مشاهده  ۀلیات و کاربردهای آن را در محدودتج

ساکن  آنهابنابراین افرادی در  ،ندشدمیدر چارچوب خانه خداوند ساخته 

این امتیاز  در آن مقطع ،این حق را داشته که مزایای آن را تجربه کنندبودند 

 ند،دانستمیرا مهجوری و افتخار به پسران قورح که معنای طردشدگی و 



172 
 

صحنهای خانه خداوند  و حجرهرا که در  ایلحظهقدر هر  آنهابخشیده شد.

ه حیات روحانی واقعی و بقای ک و آگاه بودند نددانستمی ندکردمیسپری 

 خانه خداوند بود. هایه، وابسته به ماندن و سکونتشان در حجرآنها

حقیقتاً درک  آیا ما واقعا و ،برگسترش و فزونی بودندای ادله ،هاحجره 

 کنیممی؟ یا اینکه تصور !که بدن مسیح تا چه اندازه مقدس است کنیممی

 ؟بدون زندگی مشارکتی در مسیح، یک مسیحی خوب باشیم توانیممی

 متاسفانه من با دلی غمگین باید اعتراف کنم که تعداد زیادی از مسیحیان 

مشارکتی زندگی ایمانی  هایجنبهریا و خالص که تولد دوباره نیز دارند، بی

خود را یک موضوع اختیاری تلقی کرده و حیات کلیسایی را امری غیر 

را  اهمالو برآمده از  این جمالت خطرناک من به کرات "دانندمیضروری 

بدون  ،من:»گفتندام که میم در مسیح شنیدهاز زبان برادران و خواهران عزیز

را به همراه دارم  کتاب مقدس .آیمکلیسا خیلی خوب از پس همه چیز برمی

 .«همین برای من کافی است !دارم نیز که ، ایمانامو بارها آن را مطالعه کرده

های ارتباطشان با خداوند است، اما پایه ،درست است که کالم خدا و ایمان

تنها راهی که یک ایماندار )چه زن و چه ! باید بر این حقیقت نیز تأکید کنم

و قلمرو  اش به واسطۀ آن رشد کردهدر زندگی ایمانی تواندمید( مر
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 ده وفیض وارد ش هایهبه درواز این است که ؛را گسترش دهد اشیایمان

 اوند که حاکی از رشد و فزونی است،  ساکن شود. خانه خد هایهدر حجر

 تقدیم شدۀ قوم مانند، که اغلب هدایای مرتبط با حجرات بودند ،هاهخزان

 آنهاشدند، داری مینگاه آنهادر  غالت، روغن، شراب و سایر مایحتاج

بودند که در تحقق آن خداوند قصد دارد که ما به پری  پری نمایانگر

ام تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل من آمده(»..61:61یوحنا)برسیم

فرزندانش در ذهن و پری و فزونی همان چیزی است که خدا برای  «کنند

او خدایی  ،بلکهو تنگ نظر نیست! ممسک ، خدا شخصیتأ، فکر خود دارد

شما و کدام آدمی است از (» 66تا  9: 2)متیسازدبخشد و لبریز میاست که می

که پسرش نانی از او خواهد و سنگی بدو دهد؟ یا اگر ماهی خواهد ماری بدو 

های نیکو را به اوالد خود بخشد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید، دادن بخشش

دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که می

ات خداوند، در مورد پری و در این آی  «کنند خواهد بخشید!از او سوال می

در  ،فرزندانش از او دریافت کنند خواهدمیکه خدا  کندفزونی صحبت می

حقیقت تار و پود و بافت تشکیل دهندۀ کالم خدا را پری و فزونی تشکیل 

خدایی  ،خدا»که به این مضمون از پیدایش تا به مکاشفه ادامه دارد؛ !دهدمی

 پری و فزونی چیز به جزرای بشر بخشد و باست که تمامیت و پری می

و  پری متضاد خالی بودن است هر کجا که فضای خالی «خواهدمیندیگری 
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: 6)پیدایشکندمیپر  اشیتهی وجود دارد خدا آنجا را با حیات و نیکوی

و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرا (»7

با توجه به این آیه در ابتدای پیدایش زمین محل سکونت ما  «گرفت

خوانیم که شکل و خالی بود! اما خدا در مورد آن چه کرد!؟ در ادامه میبی

کرد( زیرا خدا تحمل حرکت می آنهاروح خدا، سطح آبها را فرا گرفت)بر 

ا از آن ر ،پس ابتدا !ساختخالء و تهی بودن را ندارد، لذا باید آن را پر می

در نتیجه تمامی کرۀ خاکی از حیات  پر ساخت را از حیات آب ،آب و بعد

در .است ا چنین است او خدای پری و کاملیتخدای م مملو گردید.

ی برای الویان، مخصوصاً برای سکونت پسران هایهصحنهای خداوند حجر

تا که هم، تعلق خود را به این جایگاه بدانند و هم  تدارک دیده شد ورحق

و ما را  دهدمیمسیح نه تنها ما را نجات بنا شده و به کاملیت و پری برسند. 

مشحون به  که حیات ما خواهدمیبلکه  سازدمیعضوی از بدن خود 

گیرند کاهنی از و هنگامی که الویان عشر می(»29، 23: 61)نحمیانیکویی او باشد

خانۀ خدای ما به  پسران هارون همراه ایشان باشد و الویان عشر عشرها را به

الوی هدایای افراشتنی اسرائیل و بنیزیرا که بنی المال بیاورند.های بیتحجره

بایست بیاورند جایی که آالت ها میغله و عصیر انگور و روغن زیتون را به حجره

باشند پس کنند و دربانان و مغنیان حاضر میقدس و کاهنانی که خدمت می

    «اهیم کردخانۀ خدای خود را ترک نخو
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 !کندمیاین بخش از کتاب نحمیا تصویر بسیار زیبایی را برای ما ترسیم 

هنگامی که باقیمانده قوم خدا به سرزمینشان بازگشتند و از همه دعوت شد  

عزرا و سایر مردان و مشایخ قوم که  ،تا کار بازسازی را انجام دهند،  نحمیا

در این پروژه عظیم و الزم االجرای بازسازی دخیل بودند، دیوارهای 

که متعلق  و خواندگی را به جایگاه اورشلیم و مذبح را تعمیر کرده و الویان

اطمینان حاصل  ( نحمیا،65در این مقطع)فصلبود دوباره برگماشتند.  آنهابه 

و کسری نداشته باشد و این کار را با آوردن هدایا کرد که الویان هیچ کم 

غالت و روغن  ،شامل، این هدایا)انه خداوند انجام داد. خ هایهبه حجر

 (.ها بودندوشراب و سایر ده یک

 «گیرند کاهنی از پسران هارون همراه ایشان باشدو هنگامی که الویان عشر می»

ایمانداران   با، و سمبولی از مسیح بود که در عهد عتیق نمونه ،پسر هارون

رود تا پری محصول زمین را جمع کنند. پسر هارون از طرف خود بیرون می

ور و ام هایکده ،آوری هدایاخدا از تمامی اقتدار الزم برای نظارت بر جمع

دارای دو جنبه  در کالم خدا "یکدهاهمیت »برخوردار است آنهامربوط به 

که در این مبحث تمرکز  "گردد و هم گیرندهمی "هندهشامل د هم است که

شخص دریافت کننده  برای ،یکده «ما بیشتر بر روی گیرند! خواهد بود.

توسط  هایکدهپسر هارون هنگام دریافت  نمایانگر پری و احیا است،
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در  را کلیسا در ثمردهی و توسعه، مسیح نیز. شدمیهمراه  آنهاالویان، با 

آیا سخنی را که مسیح قبل از صعود به  !کنددنیای بیرون همراهی می

پس »(71تا  63: 73)متی آسمان،  به شاگردانش گفت بخاطر می آورید؟

عیسی پیش آمده بدیشان خطاب کرده گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین 

به اسم اب  به من داده شده است، پس رفته همۀ امتها را شاگرد سازید و ایشان را

و ایشان را تعلیم دهید که همۀ اموری را که به  القدس تعمید دهیدو ابن و روح

ام حفظ کنند  و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما شما حکم کرده

 آوریجمعبه عنوان هدیه برای خدا  از میان قومها افرادی را)«باشممی

و بعد از این دیدم (»61، 9: 2فه)مکاش(به جهت درک بهتر مقایسه شود باکنید

که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله و 

های های سفید آراسته و شاخهقوم و زبان در پیش تخت در حضور بره به جامه

گویند:نجات خدای ما اند و به آواز بلند ندا کرده مینخل بدست گرفته،ایستاده

که پسر هارون برای  چنانمه «نشسته است و بره را استرا که بر تخت 

خداوند عیسی مسیح نیز کلیسای  ،بود همراه یانبا الو هایکده آوریجمع

و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما » خود را همراهی خواهد کرد؛

  تا خبر خوش فیض او را به همه ایشان بیرون رفته،هنگامی که  «باشممی

به عنوان خزانه  را نهاااقوام و زب ،قبایل تها،و یک دهم از همه ام برسانند

را همراهی خواهد  آنها و انبارهای او بکنند، هاحجرهوارد  مخصوص

لکن شما قبیلۀ برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و (»9: 7)اول پطرسکرد
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را از ظلمت، به نور قومی که ملک خاص خدا باشد هستید تا فضایل او را که شما 

  «عجیب خود خوانده است، اعالم نمایید

 ما گردد کهشده و به خانۀ خدا منتقل می حاصل زمانی پری و ثمره بنابراین

در خانه خداوند واقعیت م! البته رویبه عنوان مبشرین و شاهدان بیرون می

 :61نحمیا)است تعلق و کاربرد داشتن و آندارد،  زیبای دیگری نیز وجود

الوی هدایای افراشتنی غله و عصیر انگور و روغن اسرائیل و بنیزیرا که بنی(»29

بایست بیاورند جایی که آالت قدس و کاهنانی که ها میزیتون را به حجره

باشند پس خانۀ خدای خود را کنند و دربانان و مغنیان حاضر میخدمت می

 .«ترک نخواهیم کرد

، گیرآتش ،اندازهاخاک ،هاهتاب ،دیگهاشامل؛  ظروفی هاحجرهدر درون  

که برای انجام خدمات و وظایف  چاقوها و غیره.. قرار داده شده بودند

هر کدام از  و معبد تبدیل شد،  مورد نیاز بودندروزانه خیمه که بعدها به 

ما نیز  ، در صحنهای خانۀ خداوند کاربرد مخصوص به خود را  داشتند.آنها

فزونی یافتن تنها از طریق رابطه تنگاتنگ و  وتا ثمر بیاوریم  ایمشدهخوانده 

. تنها در این رسدمیزندگی در بدن مسیح به انجام   ونزدیک با کاهن اعظم 

 شانهادر خ ،برای انجام امور خداونداست که قادر خواهیم بود  صورت 

 خاص توسط خداوند که به طور مفید واقع شویم. کاهنان دیگری نیز بودند

مسائل مربوط به هدایای  تا درند شدانتخاب  و ارادۀ او و بر اساس خواست
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هارون و یا پسرانش را به  مذهبی خیمه یا معبد، هایجنبهروزمره و سایر 

عنوان کاهن اعظم خدمت کنند که در تحقق امروز نیز خداوند اشخاصی را 

خاص در بدن مسیح مقرر ساخته  با دادن عطاهایی به جهت اموری

و او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و بعضی (»62تا  66: 2)افسسیاناست

مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را، برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، 

برای بنای جسد مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان 

 یهاحجرهحضور داشتن در زیبایی  «ت پری مسیح برسیمکامل، به اندازۀ قام

و در صورت یافتن این  دستیابی به گنجایش و عملکرد است خانه خداوند

نحمیا ) .شویمجایگاه در بدن مسیح است که توسعه یافته و غنی می

بیداری  البته،  (بر تفهیم همین موضوع دارد نیز سعی  24تا  24یه آ62باب

 خر قبل از آمدن خداوند،آدر این روزهای  ،واقعی کلیساروحانی و احیای 

را بیان  آنهاهمین چند عامل مهم دارد که مجمأل در چند نکته  بستگی به

 کنیم؛می

ها و که شامل حجره«و غنی شدن ایمانداران افزایش ظرفیت»اول:نکته

ایمانداران معنی که ما به عنوان ن شوند، به ایهای خانۀ خداوند میگنجینه

پر از حضور  هایمان)شهادت دادن(، ابراز امانت و یافتهروحانی درسلوک

  خداوند باشیم.
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 است ایوظیفهبه معنای  «سباب و اثاثیه در جایگاه مناسباقراردادن »دوم:نکته

کاهنان )، خدمت برعهده دارندبه جهت  در کلیسا  ایمانداران م ازاکه هرکد

ت صادقانه و مناسب افرادی که توسط خدما(که درحال خدمت هستند

 نا کرده و مقدسین را تجهیز کنندعیسی فراخوانده شدند تا بدن را ب

بر افرادی تمرکز دارد که عهد و محبت خداوند را «نگاهبانان»سوم:نکته 

توان باشند که در نمونه میچشیده و خود میوه و ثمرۀ آن محبت و فیض می

  .به پسران قورح اشاره کرد

این افراد مانند پسران قورح سراسر زندگی خود را  «سرایندگان»چهارم:نکته

 .کنندمیوقف ستایش و جالل پادشاه و خداوند عیسی مسیح 

در تعمق به این  «پس خانۀ خدای خود را ترک نخواهیم کرد(»...29: 61نحمیا )

 آنها!در بسیاری از نقاط رقت انگیز استچقدر وضعیت کلیساها  موضوع؛

آنچه را که خدا بر روی زمین برای قومش در ذهن دارد به نمایش 

کلیسای عیسی مسیح در این ساعات آخر  قبل از آمدن و چقدر  گذارندنمی

. اگر در مقیاس گذاردمیخداوند، شهادت ضعیفی را، از خود به نمایش 

شباهت کمی به اصولی  شودمیآنچه که دیده ، ریموسیعی به کلیسا بنگ

هدایا در مزارع  ! ازیراک،به آنها اشاره شده در کتاب نحمیا دارد که
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اسباب و اثاثیه هیچ ، خداوند خالی هستند هایهحجر ،شوندمین  آوریجمع

کاهنانی که  و و پراکنده و آشفته هستند قرار نداشته کدام در جای خود

همراه و همگام با کاهن اعظم، خدمت خداوند را انجام دهند یا  بایستمی

، کنندمینظم بوده و یا اینکه فقط به فرقه خودشان کمک و خدمت بی

خود را ترک گفته و دیگر مردم را به  هایتپس نیز هامدخلنگاهبانان 

 و اما کنندمیهدایت ن انگیز اوخداوند و فیض شگفت هایصحن

نواز گوش و هیچ هماهنگی در ایشان  خوانندهدف میاغلب بی ،سرایندگان

یا کالم  ؛پنداریدمرا باریک بین می آیا اندیشید!؟شما چگونه می نیست!

تر است!؟ در تأنق از هر سخنی که انسان بخواهد به زبان آورد کوبنده ،خدا

 ازمان نحمیا نیز وضعیت به همین گونه بوده است!؟ آی آیا ؛به این موضوع

به یقین در این  ؟!تاریخ در این مورد برای قوم خدا تکرار خواهد شد

آنگاه خواهید ،را بخوانید(62)نحمیا فصلمثبت است. کامأل پاسخ مطارحت،

ساز کرد چه اتفاقی  و شروع به ساخت در پَس  اینکه نحمیا، دید

های خانۀ و قبل از این الیاشیب کاهن که بر حجره (»9تا  2: 62!)نحمیاافتاد

خدای ما تعیین شده بود، با طوبیا قرابتی داشت. و برای او حجرۀ بزرگ ترتیب 

داده بود که در آن قبل از آن هدایای آردی و بخور و ظروف را و عشر گندم و 

تنی شراب و روغن را که فریضۀ الویان و مغنیان و دربانان بود و هدایای افراش

گذاشتند. و در همۀ آن وقت، من در اورشلیم نبودم زیرا در سال کاهنان را می

سی ودوم ارتحشستا پادشاه بابل، نزد پادشاه رفتم و بعد از ایامی چند از پادشاه 
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رخصت خواستم. و چون به اورشلیم رسیدم، از عمل زشتی که الیلشیب دربارۀ 

در صحن خانۀ خدا ترتیب نموده بود، ای برایش طوبیا کرده بود، از اینکه حجره

آگاه شدم. و این امر به نظر من بسیار ناپسند آمده، پس تمامی اسباب خانۀ طوبیا 

را از حجره بیرون ریختم. و امر فرمودم که حجره را تطهیر نمایند و ظروف خانۀ 

 ن مرد خدا،  بعد از اتمام ماموریتیای «خدا و هدایا و بخور را در آن باز آوردم

( زیرا در همۀ 6: 62)نحمیاداده بود به سرزمین فارس بازگشت که خدا به او

 تا که امور را سر و سامان دهد. «آن وقت من در اورشلیم نبودم

 ایید ببینید که چه اتفاقی افتاد؟ این بخش از کتاب نحمیا مکاشفهتوانمیآیا 

خدا و  در میان قوم در مورد نحوه عملکرد دشمن را جدیو  غم انگیز

ای عطف در کتاب آن را نقطه شاید بتوان! دهدمیبه ما های خانۀ او صحن

تمامی کارهای ساخت و ساز که از آغاز توسط عزرا و  نحمیا دانست، زیرا؛

. این متن  دارد نحمیا شروع شد، تحت تاثیر رابطه بین الیاشیب و طوبیا قرار

اگر کسی  !کشدر میسناک را برای ما به تصوییک موضوع غم انگیز و تر

شدت و جدیت این موضوع باشد،  به خاک افتاده و  قادر به درک حقیقتأ، 

 کند.طلب رحمت میاز خداوند 

، که بود و چرا آنقدر موجب نگرانی نحمیا شده بود!؟ طوبیا، طوبیااما  

 .در رتبۀ اول قرار داشت ،دشمنی بود که به جهت نحمیا و مردم اورشلیم

 مطلع شد طوبیا در میان مردم در اورشلیم  ساکن شده و  هنگامی که نحمیا



182 
 

 ،  بالفاصله واکنش نشان دادانددادهرا تغییر  هاهو خزان خانه خدا هایهحجر

و تمامی اهل خانه طوبیا و اسباب و اثاثیه آنان را از خانه خداوند بیرون برد و 

با توطئه و  متعهد بود به اینکه، ( زیرا او4تا  8: 62)نحمیارا از شهر راند آنها

ن ای هشهادت قوم اسرائیل را نابود کند و هدفش این بود ک «"عهد»دسیسه

کار را از طریق ممانعت از ساخت و مرمت دیوارهای شهر که توسط قوم 

اسرائیل و با رهبری نحمیا در دست اقدام بود، عملی سازد. او به خوبی 

ایانگر عهد خدا و حاکمیت او در میان که دیوارهای اورشلیم نم دانستمی

و هنگامی که دیوارها ساخته شوند، شهر  بود آنها همسایۀ هایتقومش و ام

اعالم  پادشاهی مطلق خدا و یک بار دیگر گرددمی آماده ورود پادشاه

که با  را قدرتی ، غصبی ورزمانش اختیارات شریرانههملذا او و  ،خواهد شد

از دست  ن شده بودندآاز سقوط و انحطاط قوم خدا صاحب  استفاده

 .خواهند داد

دهنده شیطان است که مانع از انجام کار مسیح توسط  طوبیا سمبل و نشان

شود، در زمان آخر می به جهت احیای شهادت کلیسا، ،القدسروح

خود را  عهد ،او و تثبیت مجدد پادشاهیآمدن مسیح از که قبل  کلیسایی

 . خسران و تأذی شده است و  دچار شکسته
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 توسط نحمیا، ،در آن زمان جریاناتاستراتژیک این  سرپرستیو  رهبری

 متعلقات ،، تمامی مایملکطوبیا از خداوند! است القدسروحنمایانگر کار 

هد قومی که نخستین مدافعان ع نفرت داشت. و حتی قوم او

رها نشان دهنده عهد قوم دیوا) .وی  بر روی زمین بودند )دیوارها(وشهادت

خداوند هستند که با وحدت و هماهنگی کامل در برابر فروپاشی و ویرانی 

کلیسای عیسی مسیح خراب کننده حصارها نبوده بلکه سازنده و (.اندایستاده

مأموریت کلیسا این است که کمک کند تا عهد خدا  !ستآنهامرمت کننده 

و سعی کنید (» 2، 2: 2افسسیان)گوناگون او از نو ساخته شوند هایتو حکم

که یگانگی روح را در رشتۀ سالمتی نگاه دارید. یک جسد هست و یک 

اما طوبیا ظاهر  «اید در یک امیدِ دعوت خویشروح،چنانکه نیز دعوت شده

روی آن را و جلوی پیش کندمیو کار ساخت و ساز را مختل  شودمی

که از  کنم، زیادی را صرف کتاب نحمیاصد ندارم که زمان گیرد. من قمی

 کنممیتوصیه  حأولی به خوانندگان قوی مبحث و موضوع اصلی دور شویم!

مطالعه  را تی. آ. اسپارکز اثری از؛« انجام یک کار عظیم»کتابی به نام )که 

این کتاب به طرز زیبا و واضحی به شرح و بسط این موضوع می  !کنند

دشمن خدا و قومش بود و ، طوبیابدانیم! همین قدر کافی است که ( پردازد

تمام تالش خود را کرد تا ی داشت، حمیا که از این امر به خوبی آگاهن
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طوبیا را  از کار ساخت و ساز و مرمت دیوار که خداوند او را مامور آن 

 ساخته بود بیرون براند. 

از  کند؛و را معرفی میدر سمبول ا ،در عهد جدید، که نحمیا القدسروح 

با  امروز گاه است،آشیطان و نفرت مطلق او از خدا و قوم خدا  هایهحیل

عاری از  ،کلیسا باید»گوید:به کلیسای مسیح چنین می"و هشدار تأکید

با مشاهده وضعیت کلیسای  اما «او باشد هایتهرگونه نفوذ شیطان و قدر

 آیا کلیساو ؟!واقعیت همین استامروز، ممکن است از خود بپرسیم آیا 

، با تمرکز بر کتاب نحمیا، ؟ پاسخ!عاری از هرگونه نفوذ شیطان است حقیقتأ

اگرچه نحمیا خود شخصا، طوبیا را از شهر بیرون کرد اما  مطلقأ منفی است!

جماعت[ بخزد،آن هم از جایی که بسیار ]او موفق شد دوباره به درون

( که الیاشیب بر مسند کهانت) کاهن   یعنی از طریق یک ،نامحتمل بود

خانه خدا  هایهتا بر امور مربوط به حجر شخص نحمیا او را انتخاب کرد

خارجی محسوب  اکنون طوبیا دیگر یک دشمن داشته باشد، نظارت

وی نه تنها توانست  ،رفتمی،  بلکه از دوستان و آشنایان  به شمار شدمین

یعنی معبد و  به قلب شهر !بلکه توانست ،راهی برای ورود به شهر پیدا کند

 .وارد شود و آنجا را اشغال کند های خانۀ خداوندحجره ،مهمتر از آن

در  بایستمیخاص و اسباب اثاثیه الزم و مناسبی را که اشۀ الیاشیب هم
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باشند به بیرون فرستاده و در عوض یک اتاق برای طوبیا و اسباب و  هاحجره

کاهنان  ،هایکده اهدای!! چه فالکت و بدبختی عظیمی ،ساخت اشهاثاثی

های و سرایندگان همه و همه از حجره، نگاهبانان هاهاثاثی و اسباب، خادم

و  هاخواسته ،را حضور طوبیا آنهاشدند و جای  خانه خداوند بیرون رانده

که قوم خداوند پس ترین چیزی بود کمایالتش گرفت. این حادثه، خطرنات

 ترین چیزی است کهکخطرنا چنانهمن مواجه بودند و آارت، با از اس

در درون کلیسا و  "؛  یعنی حضور شیطانامروز در مقابل قوم خدا قرار دارد

بیرون از ]خارجطوبیا نه تنها شیطان است که از  در بطن زندگی ایماندار.

تواند عناصر دیگری نیز می بلکه ،کندمیکلیسا[ سنگ اندازی و مانع تراشی 

باشد که در زندگی ایماندار رخنه کرده و قصد به غصب، پری و رشد 

 یتمام ،با این اقدام الیاشیبدر نهایت،  در حوضۀ روحانی دارد. را ایماندار

ته خانه خداوند به کار رف هایهحجر هایهچیزهایی که برای پر کردن خزان

وجود این عنصر مخرب در کلیسا و   با .بودند همه و همه از دست رفتند

رشد و پری که خداوند وعده داده است  ،تمامی آن کاملیت ،حیات ایماندار

طوبیا  بر خانه خدا عوض،  در و رودبه سرعت محو شده و از بین می

آن خانه هنوز هم نام خداوند  ، درست است کهو نه خدا کندمیحکمرانی 

را بر خود دارد اما واقعیت این است که طوبیا که صاحب اتاقی بزرگ در 
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برخورداری از  با ،. نحمیاکندمیخداوند است بر آن حکمرانی  هایصحن

به  آن موقعیت خطرناک و عوارض ! مفهومبه سرعت متوجه" حکمت الهی

 . جهت قوم خدا شد

را برای آمدن پادشاه و  آنهاخدا قوم خود را از اسارت بازگردانده بود تا 

مرمت و آماده  ،بازسازی ۀپروس ،با این حالاما  ،آماده کند اشیپادشاه

در سازی در دست بزگترین دشمن خدا قرار گرفته بود.آیا موقعیت کلیسا 

سال ؟خدا که در طی چند !خر دقیقا به همین گونه نیستآاین ساعات 

با  ،خود را ۀبه اسارت رفت  گذشته اصالحات خود را آغاز کرده است و  قوم 

بهبودی بخشیده احیا و  آشکار شدن تدریجی خویش از طریق کالمش،

 که دهدمیخداوند را به ما نشان  هایصحنموقعیت و شرایط همان   !است

، ن خدابزرگترین دشم ۀعامل و نمایند «کلیسا دشمنی را در بطن خود دارد»

در نمونۀ این  شیطان در قلب کلیسا و حیات  فرزندانش قرار دارد. یعنی

توبیخ  یوحنای رسول از جانب مسیح به کلیسای  توان بهموضوع می

اجازه داده اهمال این کلیسا از روی الئودکیه در کتاب مکاشفه اشاره کرد؛ 

در  رف کندبود تا روحی از جنس طوبیا به درون کلیسا وارد شده آن را تص

که  ندکردمیوانمود ، آنها  کند!نتیجه، خداوند شدیدأ با ایشان برخورد می

 و و عهد خدا را نگاه داشته شودمیهمه چیز در نظم و انضباط کامل انجام 
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که از ثروت و کامیابی فراوان برخوردار هستند اما عیسی  ندکردمیادعا 

تمامی ادعاهای ایشان را رد کرده و چشمانشان را به واقعیت موجود  خداوند

ایشان در آن مقطع، دقیقأ در وضعیت مردم اورشلیم در زمان طوبیا  گشود،

که توسط طوبیا  و  در استیصال رقت انگیز و ،ورشکسته ،نابینا قرار داشتند؛

ابینا و ن ،اشیی سطحی سالمتی و کامیابهاقربانیظاهر تسلی بخش وی و  

 ورشکسته شده بودند. 

و کلیسای اولیه در عهد جدید  عهد عتیق به تنها مختص ،این ذهنیتالبته؛  

ه و های امروزی یعنی دورن واقعه در مورد سرنوشت کلیساای هبلک نیست!!

  صادق است.نیز آخر  زمانهای

که   دهدمیهای خداوند در عهد عتیق است،  اجازه کلیسا که مانند صحن

بیفتد، تا اینکه کامال ورشکسته شده و از بدبختی  وای از استیصال درجهبه 

، با این توجه! ندبماداشته باشد جدا  بایستمیخواندگی و عملکردی که 

برد،  ای به سر میکه کلیسا امروز در دوران پر مخاطره ،پرواضح است

های همانگونه که پولس در هشدار به تیموتائوس  ممانعت از اهداف و نقشه

دوم )کند!! بینی میآخر توسط طوبیاهای زمانه پیش زمانهایرا در  خدا

سخت پدید  زمانهای اما این را بدان که در ایام آخر(»6تا  6: 2تیموتائوس

زن و متکبر و هد آمد زیرا که مردان،خودپرست خواهند بود و طماع و الفخوا
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گو و دل و غیبتالفت و کینهبدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی

کار و تند مزاج و مغرور که عشرت مروت و متنفر از نیکویی و خیانتناپرهیز و بی

لیکن قوت آن را  دارند دارندکه صورت دینداریمیرا بیشتر از خدا دوست 

کنند از ایشان اعتراض نما، زیرا که اینهان هستند آنانی که به حیله انکار می

    «ها گشته..داخل خانه

این توصیف به خوبی بیانگر طوبیا و نفوذش در میان قوم خدا در عهد عتیق 

ن دشمن ای هعلی بایستمیهمانطور که نحمیا  دانستمیاست. پولس 

گر بایستد و با او بجنگد، کلیسا نیز مجبور خواهد بود تا با روح شیطانی حیله

مبدل به سترۀ یعنی روحی که از طرف شیطان است و مخفیانه و با لباس و 

و با  ،رو به رو کندمیدرون زندگی ایمانداران خزیده و خانه خدا را آلوده 

  آن مقابله کند.

؟  از !باشد دتوانمیچیزی  ینیم و چهبب چهطوبیا،  اما در این صورت انگیختن 

نتیجه  به اینموجود در کالم خدا  و ممتنع عمناتمامی این مطالب و دیگر 

و  تفاوتیبی ،سمبلی از جسم موارد دیگر، م که طوبیا عالوه بر سایریرسمی

که شادی عمیق و کامیابی ناشی از حضور چه آندر حقیقت،  استاهماالت 

 کندمیخداوند و هدف او را از زندگی ایماندار و متعاقباً از کلیسا دور 

سر منشا سقوط و )نفس(، جسم« جسم مجرم است»تفاوتی است.بی ،همین

کلیسا از  ،آخر زمانهایدر این »! است کلیسا ورشکستگی ایماندار و
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ی خانه خداوند را هاطوبیا حجره «بردمیورشکستگی عمیق روحانی رنج 

را  کار خدمت خداوند آنهااسباب و اثاثیه مناسبی که بتوان با  واشغال کرده 

 رو شده دیگری د نهااج ،هدایای آردی ، ازانجام داد دیگر موجود نیستند

 به شایستگی به حضور خداوند آورد را  آنهاتا بتوان  رسد،بویی به مشام نمی

کاهنانی که از طرف خداوند مامور شده  !اندباقی نماندهدیگر کاهنانی و 

وجود  66آیه  2تا قوم خدا را بر اساس الگوی که در افسسیان باب  باشند

 ،دارد سیراب و غنی سازند. دیگر روغن مکاشفه عمیق و ماندگار از مسیح

بخور خوشبوی پرستش و  شراب شادی خداوند برای قوت ایمان داران

نگهبانانی هم نیستند که مدخل فیض ! وند موجود نیستخدابه جهت  جمعی

مورد نیاز  زمانهایرا نگهبانی کرده و راه دستیابی به تخت فیض خدا را در 

در  که مسئول سرودخواندن و سرائیدن باشند دیگرخنیاگرانی  آشکار کنند.

شاد  ،تا قلب ایمانداران را مانند پسران قورح نوازندمدح حقیقی خداوند نمی

پر از اسباب و اثاثیه طوبیا شده است. حداقل   هاحجره و تازه سازندو 

 ۀدور در این ،وضعیت بسیاری از مسیحیان موجود در کلیسا :توان گفتمی

مانند که مانند گروه اندکی باقی می و فقط چنین است «هزاره سوم»آخر 

او خطر و مصیبتی را که در حال آمدن و بر در  کنند،تفکر و عمل می نحمیا

 ۀنحو پرده و قاطعانه واکنش نشان داد.ایستاده بود تشخیص داده و بی
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واکنش نشان دادن وی تنها به خاطر خود او نبود، بلکه بخاطر سایر 

 برادرانش و نهایتاً به خاطر عهد و شهادت خداوند بود. باشد که خداوند

افرادی که دیدشان از نمای  میان ما بلند کند؛ را از نحمیا افرادی چون

های ، تا حجرهمشوق قوم خدا باشند فراتر رفته و ،سطحی و ظاهریکلیسای 

پاکسازی کرده و اجازه  و اهمال قیدیبی، خانه خداوند را از جسمانیت

دهند تا خداوند در زندگی ایماندارن و در کلیسایش حاکم مطلق و 

 حکمرانی کند.

ی خانۀ هاهو خزان هاهحجر ،نهایتاً در این بخش تمایل دارم که اهمیت 

، نشان دهم. هنگامی هستند "شدن و غنی "را که نمادی از توسعه خداوند

ری ایجاد پُ گردد،میساکن  (کلیسا)در درون خانه خدا  القدسروحکه 

پسران  .شودمی ایمانداران (تجهیز)رشد و غنی شدن  ،منجر به توسعهشده، 

قورح تنها مسئول سرائیدن نبودند، بلکه توسط داوود و سموئیل انتخاب 

 بایستمیکه در رستۀ الویانی قرار بگیرند  و هامدخلشدند تا نگاهبان 

خانه خداوند باشند. در اینجا به متن اصلی و  هایهمسئول شمارش و خزان

 گردیم؛میباز 4مورد بحث یعنی اول تواریخ باب 

بانیش بر ایشان بود و باز کردن آن هر صبح بر زیرا که نگاه»"اسباب خدمت ب.

را به شماره  آنهاایشان بود. و بعضی از ایشان بر آالت خدمت مأمور بودند چونکه 
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 اشاره به این مبحث در ماقبل نیز «بردندآوردند و به شماره بیرون میمی

همراه  ،به طور مستمر اسباب خدمت، دیگها و ظروفی بودند کهکردیم که؛ 

های با دیگر ابزارهای ساخته شده، برای انجام خدمات مربوط به بخش

ظروف و »گرفتند.قرار می و هدایا، مورد استفاده هاقربانیمختلف معبد یعنی 

« اسباب در خیمه و یا معبد سمبول خدمت کردن و مفید واقع شدن است

و بر اساس طرح و الگوی که از موسی به جا  متفاوت اسباب و ابزاری آنها

بطور خاص برای انجام امور  بودند و مانده بود کنده کاری و طراحی شده

تا بتواند وظایفش  شدندمیتوسط کاهن استفاده  وخانه خداوند ساخته شده 

را در حضور خداوند انجام دهد.  ما به عنوان ایمانداران و فراخوانده 

دهیم و به طور گروهی و جمعی،  اسباب تشکیل میبدن مسیح را  ،شدگان

در  ، اشو اداره کردن نیازهای خانه مت هستیم. خدا ما را برای خدمتخد

ما  !هستیم ما متعلق به خدا و متعلق به خانه خداوند، مسیح خلق کرده است

،  شودمیکه از باال به ما داده  ایهخلقت و تولد دوبار ،افرادی معمولی نیستیم

هویت ما را تغییر داده و ما را به ابزار و اسباب خدمت در خانه خداوند 

)به طور خاص  زیرا که صنعت دست او هستیم(»61: 7)افسسیانکندمیتبدیل 

آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای ایم(طراحی و ساخته شده

« سلوک نماییم آنهامود تا در که خدا از قبل مهیا ن )اسباب خدمت(نیکو
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؛ دوچنین فرم «حنانیا» پولس را فراخواند، به شاگرد خود هنگامی که عیسی

تا  )اسباب خدمت(برو زیرا که او ظرف برگزیدۀ من است(»65: 9رسوالن)اعمال

با  ،در حقیقت هر کدام از ما «اسرائیل ببردنام مرا پیش امتها  و سالطین و بنی

، برای ایمشدهواقعیت که به بدن مسیح یعنی خانه خدا ملحق  به این !توجه

متعال  و باید برای برآوردن نیازهای کاهن اعظم  ایمتهچنین چیزی مقدرگش

 خود یعنی عیسی مسیح در دسترس باشیم.

ش ظرف خانۀ خدا در آن مقطع به پسران قورح  شمار و مسئولیت حفظ 

 ایبه معن ،پسران قورح بود. شمارش یعنی تعداد این ابزار بر عهدهسپرده شد.

به امور مربوط  آنها،هدایت و مدیریت است چنینهمنگهداری و  ،مراقبت

و  تا مطمئن شوند که سالم بیرون برده ندکردمیظروف را مدیریت  این

این ظروف  به عنوان محافظان و نگهبانان آنهاشوند! گردانده مینیز باز سالم

خداوند (»3: 676)مزمورکردندجان را نگاهبانی میدر حقیقت اشیای بی

خداوند عیسی از  «خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت، از االن و تا ابداالباد

گوسفندانش را  دارد تا به نشانه عشق و محبتی که به او خواهدمیپطرس 

زبان یونانی( تنها و صرفا )پوئیماینو در "کلمه شبانی!سرپرستی و شبانی کند

، معانی بیشتری را در خود به همراه بلکه! به معنی سرپرستی و مراقبت نیست

های آن شامل کردن را با تمامی جنبه حفاظت و راهنمایی، شبانی دارد؛
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به مانند ظروف و  . قوم خداوند در نظر پطرس و سایر رسوالن،شودمی

گردید تا در مراقبت می آنها اسباب خدمتی بودند که باید شمارش و از

فرزندان قورح امنیت باشند و در شایستگی بتوانند مورد استفاده قرار بگیرند. 

بر عهده داشتند و  خانه خداوند هایهدر درون حجر چنین مسئولیتی را

اشیای بی جان بود. اما مسئولیت ما شبانی کردن  از شبانی کردن آنهاوظیفۀ 

آن هم در صورتی که ما واقعاً   ،استداوند اعضای زنده بدن و خانه خ

عالوه بر آن  ،شمارشبدانیم!  هرکدام از اعضای مسیح را اهمیت و ارزش

به منظور تعیین کردن بها و ارزش چیزی یا کسی است.  که عنوان شد،چه 

کنید که برای صاحبش ارزشمند بوده تنها آن چیزهایی را شمارش می ،شما

. پسران گرددمتحمل ضرر و زیان می آنها، مالک شدنمفقود و در صورت 

 دهندۀ این است که؛ قورح مسئول شمارش اسباب خدمت بودند و این نشان

اسباب و ظروف برای کار خداوند بسیار با ارزش بودند. ما نیز به تمامی آن  

بیشترین  بایستمیعنوان خادمان خداوند باید همین ذهنیت را داشته و 

شویم و در رد قائل رای هر کس که نام خداوند را بر خود داارزش و بها را ب

در  ،خوراک دهیم، را دوست داشته آنهاباید هستیم و  این مورد مسئول 

در این مورد هر کاری که و  از ایشان محافظت کنیم نهاایمقابل آسیب و ز

، پولس. الزم است انجام  دهیم تا آن حد که جان خود را برای برادران بنهیم
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دردی جانکاه داشت و همیشه کلیساها را توبیخ و بر پایۀ همین حقیقت، 

گرفته و این طرز فکر را در  که این رویه را در پیش کردمینصیحت 

به  توانید،های بعدی خود هدف قرار دهند. در اثبات این موضوع میقدم

وشکافانه تا ببینید که پولس تا چه اندازه دقیق و مهای او مراجعه کنید! رساله

 که  به سعی تمام بکوشند تا ارزش و غنای ایمانداران دادمیبه کلیسا دستور 

نگاه دارند. مسئولیت حفظ تمامیت و  ظرا در دیدگان خدا و انسان محفو

مهم  ،به پسران قورح داده شد ،ارزش هر تکه از اسباب و ظروف خدمت

باشد که ی ظرفنبود این ظروف به درد چه کاری می خورند. ممکن بود 

رود یا اینکه برای تقدیم کردن بخور در حضور خداوند به کار می

 و یا کردندبا آن جمع می که خاکستر حیوانات قربانی شده راای خاکروبه

در خانه و  آنهادر هر صورت تمامی  ،قدحی به جهت حمل خون قربانی

برای سهولت  چنانآناین اسباب و ظروف  حضور خداوند با ارزش بودند،

، که در ارزش بودند کار خدمت در خانه خداوند و پیشبرد آن،  مهم و با

زمان حملۀ سپاه بابل به یهودا تمامی این ظروف را همراه خود به غنیمت 

تحویل سال، نِبوکَدنِصر پادشاه فرستاده، او و در وقت (»61: 26دوم تواریخ)بردند

بلشصر در کِیف (»7: 5)دانیال«ل آورد...را با ظروف گرانبهای خانۀ خداوند به بابِ

نصر از هیکل اورشلیم  شراب امر فرمود که ظروف طال و نقرا را که جدش نبوکد

 «بنوشند آنهاهایش از ها و متعهوجهد بیاورند تا پادشاه و امرایش و زبرده بو
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طال و نقره و برنج و آهن  ،سعی کرد تا برای ستایش خدایان ،بلشصر پادشاه

در ظروف خانه خداوند،  را از خانۀ خداوند به بابل ببرند و و چوب و سنگ

در کتاب عزرا نیز چنین  حرمت کند.بی را آنهاطریق  به اینشراب نوشیده و 

که هنگامی که کوروش دستور داد تا مابقی قوم و خاندان  خوانیممی

بد را بازسازی کنند تمامی ظروف را اسرائیل به سرزمینشان بازگردند و مع

کوروشِ و(»2: 6)عزرابه معبد اورشلیم بازگردانده شودنیز به عزرا سپرد تا 

از اورشلیم آورده و در  را آنها دنصرکپادشاه نیز ظروف خانۀ خداوند را که نبو

این ظروف یا اسباب همان ابزار  «بود، بیرون آوردگذاشته خانۀ خدایان خود 

گیری خدمت با ارزش خداوند بودند که شیطان قصد داشت مانع از بکار

خدمت پسران قورح به !بودند آنهااما پسران قورح همواره مراقب شود،  آنها

ار مهم و حساسی را بسی هایتمسئولی آنهاکنید نبود.آن سادگی که فکر می

و کاری بود که این  به شهادت خداوندمربوط  أتمام که برعهده داشتند

 شهادت را حفظ کرده تا ادامه بیابد.

: 9)اول تواریخ ،"مأمور محصوالت غذایی و تفکیک و ترکیب عطریات پ.

روغن و یشان بر اسباب و جمیع آالت قدس و آرد نرم و شراب و ا(»26تا  79

و بعضی از پسران کاهنان عطریات خوشبو را  بخور و عطریات مأمور بودند

، بر ورحی بودقکردند و متتیا که از جمله الویان و نخست زادۀ شلوم ترکیب می

دیگری نیز  هایتپسران قورح مسئولی «عمل مطبوخات گماشته شده بود 
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مأمور آرد مرغوب و شراب و روغن و بخور و عطرها  آنهاداشتند 

مور أاو م ،متتیا نخست زاده شلوم قورحی بود بودند.یکی از الویان به نام

. مسئولیت، ندشدمیساخته و پرداخته  ،پختن چیزهایی بود که در تابه

مسئولیت  چنینهم آنها.حرمت و عزت این خانواده مایۀ شگفتی است

و  کاهنان تغذیه الویان و اقالم مورد نیاز به جهت غذایی و مواد ،محصوالت

 بر عهده داشتند؛برای ایشان  قربانی را ذبح   تهیه ملزومات 

و کامال با شخصیت وی مطابقت نماینده شخصیت مسیح بود  ،"آرد مرغوب

رد مرغوبی نام برده شده است آزیرا از مسیح در عهد عتیق به عنوان  داشت

: 72الویان باب ) خشن و زبر است هایهکه عاری از هرگونه ناخالصی و دان

عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود، تا  و هدیۀ آردی آن دو(»62

هدیۀ آتشین و عطر خوشبو برای خداوند باشد، وهدیۀ ریختنی آن چهار یک 

یا همان پنطیکاست و نیز از  هاهاز عید هفت در این آیه «هین شراب خواهد بود

نام برده شده است.  ،که برای تقدیم هدیه آردی ضروری بود ی،آرد مرغوب

و حاکی از  شدمیتقدیم  ،این هدیه درست قبل از جشن یعنی قبل از عید

عیب او پس از  زعاری ا و نقص مسیح و تحصیل بدنی عیببیشخصیت 

جشن و  سکه در پ بینیممی 68. عالوه بر این در آیه قیامش از مردگان بود

ا که با آرد مرغوب و دو قرص نان ر بایستمیکمی بعد از اتمام آن ،کاهن 

مانداران در ای هداد. این امر بپخته شده است تکان می مایهخمیردارای 
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قیام  عیب و نقصهای کامل و بیکه با بدن کندمیتمامی دوران اشاره 

مایۀ ذات کهنه و گناه و خمیر اما هنوز کامال عاری از گناه نیستند کنندمی

حال تخمیر و فعالیت است)خمیرمایه در آلود گذشته هنوز در بدن ایشان در 

و به عنوان یک اصل  ده ذات گناه آلود و یا تعالیم بددهننشان کالم خدا

به عنوان   ای دارد(و زمینه یگردد که ترجمه آن بستگی به ابعاد متنبیان می

های خانۀ به اشارۀ متنی، مسئولیت پسران قورح در حجره هنگامی که نمونه؛

که آرد مرغوب نمادی از  ؛گیریممینتیجه  کنیم،ی میرا بررس خداوند

که در طی مراحل هم  باشدمیو نقص مسیح  عیببیشخصیت کامل و 

 .گیردمیما نیز شکل  شکل شدن و به شباهت پسر درآمدن، در

 شادی و یک مادۀ زنده است که مدام در حال، سمبول حیات ،"شراب 

نوشد یا منقسم باشد و به کسی که آن را میخود می بهبود کیفیت تغییر و

در  عیسی آب رابخشد. در تصدیق این موضوع؛ کند شادی و لذت میمی

  (66تا  6: 1جان و مرده تبدیل به شراب کرد)یوحناسمبول یک مادۀ بی

از شادی و لذت ایمانداری که در حیات مسیح  ،شراب در کالم خدا 

از این رو سفره خداوند از نان و شراب  ،کندحکایت می شریک شده است

دانیم که زیرا شراب نماینده خون مسیح است و ما می، تشکیل شده است

 حیات جاندار است.  ،خون
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 ضروری ماده یک روغن. است مکاشفه و بینش فزونی ۀنشان دهند ،"روغن

 خیمه در مقدس مکان طالی چراغدان و بود چراغ داشتن نگه روشن برای

ط جریان مداوم روغنی که کاهن آماده توس شد، تبدیل معبد به بعدها که

گروه  62دهنده  نشان  که باکره 62لثَمَ ابعاد روحانی در روشن بود. کردمی

یک گروه دارای معرفت و مکاشفه  خوانیم؛چنین می از مسیحیان هستند

! رفتی هستندوه دیگر فاقد چنین مععمیق و ماندگار از خداوند هستند و گر

یا دانا  ،این دو گروه در مسائلی که مربوط به آمدن ثانویه مسیح است

و این موضوع به میزان روغن گردند میو یا نادان خطاب شده خوانده 

بستگی دارد. روغن محصول زیتون خام بود که در طی  آنهاهای  چراغ

آمد و بعد مدت از فشرده شدن زیتون به دست می چندین پروسه طوالنی

که منشا و منبع  القدسروحکالم خداوند بصورت خام از گردید،میخالص 

که  شودمیتبدیل  خالص و در درون ما به روغنشده روغن است گرفته 

را روشن  مان)بینش و شنوایی روحانی(فهم و درک بواسطۀ سکونت در ما

تا (»69تا  62: 6)افسسیاننین دعا کرداران افسس چپولس برای ایماند. سازدمی

کمت و کشف را حخدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجالل است، روح 

در معرفت خود به شما عطا فرماید. تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که 

امید دعوت او چیست و کدام است دولت جالل میراث او در مقدسین، و چه 

نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین برحسب عمل توانایی مقدار است عظمت بی
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ن بیشتری درخواست پولس از خداوند روغدر مداقه به آیات؛ «قوت او

 . روغن بیشتر به منزله مکاشفه بیشتر و روشنایی بیشتر است.کردمی

عیسی ! خداوند است ۀاراد به جهتتقدیس و وقف شدن  سمبول ،"رندُکُ

که  مدت کوتاهی بعد از تولدش هدایایی از مغان مشرق زمین دریافت کرد 

 خدمت کهانت اعظم  کندر نیز یکی از آن هدایا بود. آن ماده نشان دهنده 

کندر بر مذبح بخور  ،خداوند بود ۀو به ارادعیسی و نیز سرسپردگی کامل ا

به حضور خداوند به کار  هاهبرای تقدیم دعاها و استغاث و شدمیسوزانده 

تر آن اعالم تسلیم کامل به خداوند و حیات وقف . اما معنی عمیقرفتمی

 در همه امور بود. شده برای انجام اراده و اجرای حاکمیت او

در  ،عطریات یا حنوطمرگ و قیام هستند.سمبل  )ادویه جات(،"تعطریا

را با آن معطر  شود که بدن یا کفن میتلغت به هر مادۀ خوشبویی گفته می

. هنگامی که عیسی در قبر نهاده شد، زنان به فاصله کوتاهی  کنندمی

پس در روز اول (»6: 72)لوقاکنند تدهینعطریات بازگشتند تا بدن وی را با 

هفته، هنگام سپیدۀ صبح، حنوطی را که درست کرده بودند با خود برداشته به 

پس چون سبت (»66:6)مرقس «سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراه ایشان

 گذشته بود، مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده آمدند تا او

گوید:وای بنابراین خداوند یهوه چنین می(»61، 9: 72)حزقیال«را تدهین کنند

بر آن شهر خونریز! من نیز تودۀ هیزم را بزرگ خواهم ساخت. هیزم زیاد بیاور 
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سوخته  نهااجات در آن بریز و استخوو آتش بیفروز و گوشت را مهیا ساز و ادویه

 «بشود

 واز مرگ و قیام پس از آن  جات(عطریات)ادویه که ؛گیریممینتیجه  لهذا،

به صورت نمادین از فرآیند دستیابی به فرزندخواندگی و هم شکل شدن با 

 «ما باید نسبت به خود بمیریم و برای خدا زیست کنیم»گویدمیمسیح سخن 

مسیح در طی سالهای خدمتش به شاگردانش نشان داد که صلیب و تجربه 

تنها بهایی است که   -و نفسنسبت به خود   – روزانه بر آن کردن مرگ 

، بیانگر .کلمه شاگردبپردازد تا الیق شاگردی خداوند باشد دتوانمیانسان 

از این  ،باشدمیفردی است که شبیه استادش بوده و پیرو الگوها و رفتار وی 

و  به ما نیز که فرزندان خداوند هستیم گفته شده که باید به سوی بلوغ ،رو

بنابراین، از کالم ابتدای مسیح در گذشته، به »(6: 6)عبرانیان کمال پیش برویم 

سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا 

 و شخصیتی همچون مسیح در زندگی خود حاصل کنیم. «ننهیم

باعث خوشبو شدن و معطر شدن  آنهاادویه جات کاربرد دیگری نیز داشتند. 

روغن ممزوج  را با آنها، به عنوان نمونه شدندمی یگر نیزی دچیزها

ساختند. اصل مرگ و قیام و های خوشبو و معطر میو روغن ندکردمی

که  مردم  کندمیتسلیم ایماندار به صلیب ، رایحه خوشی در ایماندار ایجاد 
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سلیمان در غزل غزلها به زیبایی این موضوع  که کشاندسوی مسیح می را به

عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو (»2: 6)غزل غزلها کشد؛ میرا به تصویر 

بنابراین دوشیزگان، تو را دوست  باشد.عطر ریخته شده می مثل

لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح، »(66تا  62: 7نقرنتیادوم«)دارندمی

ۀ ما ظاهر برد و عطر معرفت خود را در هر جا بوسیلود میدائمأ در موکب ظفر خ

باشیم هم در ناجیان و هم در شبوی مسیح میوکند. زیرا خدا را عطر خمی

را عطر حیات الی حیات. و برای  آنهاهالکان. اما اینها را عطر موت، الی موت و 

 «این امور کیست که کافی باشد؟

خداوند را  هایهحجر هایهدر خزانعناصر مختلف موجود به این مقطع، تا 

ا ر آنهاکه پسران قورح همراه با سایر الویان مسئولیت نگهداری و مدیریت 

و با کنار هم قرار دادن این امور و مطالعه و  ایمبر عهده داشتند بررسی کرده

از اسباب  هاهموجود  در خزان بررسی پسران قورح، خدمات و تمامی عناصر

به یک  کندر و ادویه جات ،روغن ،شراب ،رد مرغوبخدمت گرفته تا آ

 «خداوندۀ مطلق رای و اراد»رسیم؛نتیجۀ کلی می

های خانه هحجرموجود  در عناصرمطلق خداوند نقشه و هدف کامل و رای 

بدون  ،ساختندرا پر و غنی می هاحجرهکه  و اینان بودند ارائه شده استاو 

ها خالی بوده و فاقد مواد الزم برای برآورده کردن کامل این عناصر حجره

. ماندافتاده وعقیم می ند و کار خدمت به تأخیرشدمینیازهای خانه خداوند 
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ا اغوا و تحریک کرده تا رالیاشیب  ،گریکه طوبیا با حیلهجای شگفتی نبود

باب و اثاثیه خود را در را از این عناصر خالی کند و در عوض اس هاحجره

بیرونی یک نمای نقطه نظر و  جای دهند. یک کلیسا ممکن است از  آنها

 ،خانه خداوند هایهآنچه که مهم است حجر ،امان باشد! آبه یا شبیه ،کلیسا

هر کدام از این عناصر برای  که باشدمی آن انبارها و ذخائر عناصر آسمانی

یک قابل چشم پوشی و از و هیچ مطلقاً حیاتی و ضروری بودند ،اداره کار

کامل  )عهد(شهادت به جهت مکمل و آنهادیگری مهمتر نبود، بلکه تمامی 

. حقایق عمیق موجود در کالم خدا نیز به همین رت داشتندخداوند ضرو

در خود  هاهاز چنین حقایق و مکاشف یانهاکه خز یی!کلیسا ؛گونه هستند

خانه خداوند بیاورد و  هایهمانداران را به حجرای هبدون اینک ندارد و

 از طریق کالمش و ظرفیت معنوی مقدسین را توسط خدمت به خداوند

داران را با حقیقت عمیق و اساسی و ایمان بیگسترش دهد و زندگی تجر

به  کالم خدا غنی و پربار سازد، تقصیرکار محسوب شده و تنها هایهمکاشف

مشغول به خدمت  ک راهنمای تور و نه یک خادم حقیقی خداوندی عنوان

 ممکن است که این جمالت دارای کلمانی عنیف باشد! اما، .بوده است

سخت و خشن بودن بهتر از این است که مقدسان را در همان مرحله 
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نگاه  شودمییافت او ی که در هایهعاری از خزانو  شیرخوارگی در مسیح

 آسیب زد.ایشان داشت و به 

آوری و جای جمع بوده و مسئولیت تداوم نگهبان این عناصر ،پسران قورح

شهادت خداوند به  ، تادادن آنان را در خزانۀ خانۀ خداوند بر عهده داشتند

  دشمنان او حفظ شود. صورت شفاف و روشن در میان قوم خدا و

تیان، بر نان از پسران قها و بعضی از برادران ایشان(»27: 9)اول تواریخ  .ت

کار  ههنگامی ک «تقدمه مأمور بودند تا آن را در هر روز سبت مهیا سازند

در خانه  رد مرغوب و روغن و سایر ترکیباتآ ؛یعنی ،ذخایرآوری جمع

قرص نان  61تهیه مسئول  ،برخی از پسران قورحرسید، به اتمام می خداوند 

که هر روز صبح پخته شده و بر میز نان تقدمه در قدس  مخصوص بودند

تا نان  ندکردمیبه کاهنان کمک  بایستمی ایشان .شدندداده می قرار

ماندگار از تدارک خداوند برای قومش  یتقدیمی را بپزند و به عنوان شهادت

 در حضور وی قرار دهند. 

نگهدارنده قومش  نان تقدیمی نمادی از خدا به عنوان تهیه کننده و، "نان

 آنهاان را از آسمان برای بود. وی قومش را با منا خوراک داده بود و ن

این نانی است که از آسمان نازل شد،تا هرکه از آن (»56، 51: 6)یوحنافرستاد
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بخورد نمیرد. من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد، اگر کسی از این 

جسم من است  کنمو نانی که من عطا می نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند

نه تنها  ،نان تقدیمی از نظر نمادی «بخشمکه آن را به جهت حیات جهان می

نشان دهنده تهیه و تدارک خدا برای قومش بود، بلکه به طور خاص 

هر روز برای قومش  بایستمیوی !! نگر مسیح به عنوان نان حیات استانمای

عیسی  – اوم برای قوم در پیشگاه خداوندحضور زنده و مد -شدمیحاضر 

مسیح تا به ابد بر دست راست پدر به عنوان نان روزانه و زنده ما نشسته است 

و به کدام یک »(62: 6عبرانیان)داردقدرتش نگاه می پر و ما را به وسیله کالم

از فرشتگان هرگز گفت:بنشین به دست راست من تا دشمنان تو را پای انداز 

  «توسازم؟

که نان تقدیمی همواره در  ندکردمیاطمینان حاصل  بایستمیپسران قورح 

دارای این  ،پسران قورح ما نیز با همان نگرش  باشد.  خانه خداوند موجود

هم به عنوان که امتیاز هستیم که حافظ شهادت و عهد عیسی مسیح باشیم 

آن را در  و ماکند عمل می خوراک روزانه و هم به عنوان نگاهدارنده ما

به توصیف  من قادر گذاریم. حقیقتأ،حیات و در سفرۀ خداوند به نمایش می

 و فیض ارائه داده شده توسط داوود به پسران قورح نیستم عظمت و شرح

بازخرید  که سرکش و کامالً جسمانی بودند یاز نسل مرد ،این مردان زیرا

سپرده  آنهاوند به و بخشی از مهمترین وظایف خانه خدا ندو از نو احیا شد
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در  باشد؟ تواندمیپس از چه چیز دیگری  !شد. اگر این از فیض نیست

به !! مطلق است و از زیباترین تظاهرات آن است یاین امر فیض حقیقت،

پا را از  هکه وی زیادبه اینخاطر دارید که چگونه قورح ،موسی را متهم کرد 

و او را آماج حمالت قرار داد؟ خدا یک بار با  !حد خود فراتر گذاشته است

از  مناسب یهای کریه آن مقابله کرده است و اکنون ظرفطلبینفس و جاه

انسان و جان او ساخته و چنان اهمیتی برای آن قائل شده است که فراتر از 

 .باور استدرک و 

ها حجرهو مغنیان از روئسای خاندان آبای الویان در (»22، 22: 9)اول تواریخ

سکونت داشتند و از کار دیگران فارغ بودند زیرا که روز و شب در کار خود 

بر حسب انساب خود رئیس  بودند.اینان روئسای خاندان آبای الویانمشغول می

   «بودند و در اورشلیم سکونت داشتند

طریق آزادی  به اینو  شده! خادمبر خانۀ خداوند  ،پسران قورح ،سرانجام

تنها یک آزادی مطلق در این جهان وجود دارد و  .خود را به دست آوردند

هیچ وظایف دیگری بر آن هم خدمت کردن به خداوند است. این مردان 

ت تخت فیض زندگی در مجاورکه  تنها این بود آنهاکار  ،عهده نداشتند

، ای موجودههتوسط خزان ،خانه خداوند هایهدر حجر  کنند و روز و شب

رشد کرده و غنی شوند و کاهن اعظم را خدمت و عهد خداوند را نگاه 

 .دارند
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 «نبرد پسران قورح»هشتمفصل 

در خانه خداوند  آنهادر مورد پسران قورح و خدمات  ،ما چیزهای بیشتری 

های دیگری از به جنبه دهیممیبرای گفتن داریم. اما در اینجا ترجیح 

این موضوع که به  بپردازیم! زندگی این مردان که از خاندان قورح هستند

حضور و مشارکت پسران قورح  های ایشان مهم است!!ۀ دیگر فعالیتانداز

که توسط در نبردهای قوم خدا علیه دشمنان خداست. این خانواده خاص 

کامل نجات پیدا کردند،  نه  شرمساری و طرد شدن  ،داوود پادشاه از نابودی

 ایشان، بلکه، تنها بر برخی از مهمترین مناصب خانه خداوند برگماشته شدند

که توسط قوم خدا  علیه  شدند هاییدرگیر جنگ ،در بسیاری از موارد

 . شدمیدشمنان اعمال 

 نه ما باشند.زیبا از زندگی مشارکتی یک ایماندار می اینمونه  ،پسران قورح

یافته و از بازخریدار، نجات  پادشاه و حاکمبه عنوان  ،تنها توسط خون مسیح

آزاد  مان بودشرم و طردشدگی که ناشی  از سرکشی روحانی ذات انسانی

، بلکه توسط مسیح از یک زندگی مشارکتی در چارچوب خانه خدا ایمشده

 اگرت ایم. در حقیقتهبرخوردار گش که همان بدن مسیح یعنی کلیسا است،

ادعا  یمتوانمین ،نبریمپیمشارکتی دعوت و خواندگی خود  هایجنبه به ما

 . زندگی یکایمشده کنیم که در حیات روحانی خود بازخرید و احیا
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 گرددمی فردی به فیض خدا در مسیح یپاسخ؛ شامل در مرحلۀ اول، ایماندار

خانه خدا و )شامل زندگی مشارکتی و جمعی در کلیسا  در مرحلۀ دوم، و

اصولی که به وضوح در  ،شودمی به عنوان یک عضو (بدن مسیح است

تمایل کامل این مردان و زنان برای عضویت در  ،شودمیپسران قورح دیده 

، ، خواندگیبر این که در آن مشارکتایشان  میان قوم خدا و تمایل

  .باشند  ایهعضو مفید و سازند ،و مأموریت بستگیهم

 دهندمیگانه از زندگی ایماندار را به ما نشان سه ایجنبه ،پسران قورح

، خدمت به ، زندگی مشارکتی1، اطاعت از مسیح و پادشاه6ایمان به خدا)

 از همان بدو تولد روحانی ،ما به عنوان ایمانداران عهد جدید (2خدا و قوم او

در زندگی خود با این  بایستمیشویم، تبدیل و نو شدن می ۀوارد مرحل که

آماده باشیم که در کنار سایر خواهران و برادران و ، هم سوگانهواقعیت سه

این  که در حقیقت، برای نگه داشتن شهادت مسیح در جهان وارد نبرد شویم

در هر زمان و در  ، به عنوان پادشاه است.بخشی از تعهد روحانی ما به مسیح

دشمن در جایهای آسمانی مورد حمله  ن عهد توسط نیروهایای ههر کجا ک

و تعدی قرار بگیرند، ما باید متحد شده و حاکمیت و شایستگی خداوند را با 

صدای بلند و آشکارا اعالم کنیم. جنگ روحانی بخشی از زندگی یک 

و  زندمیپرسه  ،در همه جا در پی شکار !ایماندار است و تا زمانی که دشمن
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قوم  عهد خدا را نابود کند و از بین ببرد،قصدش این است که قوم خدا و 

که با دشمن وارد نبرد روحانی خدا راه چاره دیگری ندارد مگر این

زیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها (»67: 6)افسسیانشود

نداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای او قدرتها و جه

نیاز به  ،بنا به ضرورت و برای بقای روحانی خود ،خداهر فرزند  «آسمانی

دلگرم کننده  ۀنکت علیه دشمن دارد. ،یادگیری و نیز اعمال جنگ روحانی

در این جنگ، جمعی و مشارکتی بودن ماهیت آن است. من بر اساس تمامی 

که هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید در این مورد  ،متون مقدس

تالش  ،بلکه !فردی نیست یکار ،ام که نبرد روحانیموجودند، متقاعد شده

فرمود . عیسی در بسیاری از موارد به شاگردانش میاست جمعی یو مجاهد

را فرستاد تا به تمامی  آنهاوی  به جنگهای روحانی وارد شوند، که باید

ان را شفا داده ، بیمارنواحی اسرائیل بروند و انجیل پادشاهی را موعظه کنند

 هایتبیش از سایر فعالی ،اخراج دیوهاالبته  را اخراج کنند،و دیوها 

 اخراج دیوها در مؤثر بود زیرا اگردان در جهت پیشبرد پیام ملکوتش

قرار داشت و  رویارویی خاص و مستقیم با شیطان و نیروهای تاریکی

 .دانست دید عموم عرض مَ و در مالعامتوان آن را جنگی روحانی می
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پس آن دوازده را (»2: 6)مرقسردانش را دو به دو فرستادشاگ خداوند، عیسی

پیش خوانده، شروع کرد به فرستادن ایشان جفت جفت و ایشان را بر ارواح پلید 

و بعد از این امور، خداوند هفتاد نفر دیگر را نیز تعیین (» 6: 61لوقا«)قدرت داد

خود  فرموده، ایشان را جفت جفت پیش روی خود به هر شهری و موضعی که

ماهیت  بعدها ،این اقدام کامال حساب شده «عزیمت آن داشت، فرستاد

. عیسی به شاگردان کندمیگروهی و جمعی بودن جنگ روحانی را تایید 

نام من جمع شوند من در میان به خود وعده داده بود که هرگاه دو یا سه نفر 

من جمع شوند،  زیرا جایی که دو یه سه نفر به اسم(»71: 63)متیخواهم بود آنها

حضور در میان جمع شاگردان که حداقل دو یا  «آنجا در میان ایشان حاضرم

و  باشدمینمادی از ماهیت جمعی و مشارکتی این نبرد  سه نفر بودند،

شاهد اعتراف پطرس در مورد  ،چنینهم. ما کندمیپیروزی کلیسا را تضمین 

سی مسیح به پطرس و مسیح به عنوان پسر خدای زنده و نیز وعده بعدی عی

کلیسا یا )ایشانهای مرگ بر سایر شاگردانش مبنی بر استیال نیافتن دروازه

گویم که تویی پطرس و من نیز تو را می(» 63: 66)متی.جمع ایمانداران( هستیم

کنم و ابواب جهنم بر آن استیال نخواهد و بر این صخره کلیسای خود را بنا می

 «یافت

، کندمیمرگ و دنیای مردگان برای مدت زمان کوتاهی بر ایمانداران غلبه 

کلیسا همیشه زنده و برقرار است  ،زیرا !بر کلیسا غلبه کند دتوانمیاما هرگز ن
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و در خداوند  میرندایمانداران می !!و وابسته به یک نسل خاص نیست

این  ،یح می شونددر بدن مس آنهاخوابند اما ایمانداران جدیدی جایگزین می

هایی که پیر شده و در بدن سلولشباهت به بدن انسان دارد،  موضوع بسیار

اگر مرگ در  ، ازیراک،دهندمیمیرند جای خود را به سلولهای جدیدی می

زنده و جوان باقی  ستتوانمیهمیشه  گرفتمینهایت بدن انسان را فرا ن

تسلیم نخواهد شد و هرگز  ،کلیسای مسیحبا توجه! به همین نمونه؛بماند. 

، همیشه پیروز است. عیسی قبل از صعود به آسمان به مرگعلیرغم وجود 

عنوان بخشی از آخرین سخنان خود به شاگردانش، اظهارات زیر را بیان 

 ؛ دی نیستندفرماید که همه جمعی و گروهی بوده و هیچکدام فرمی

ب کرده، گفت: تمامی پس عیسی پیش آمده، بدیشان خطا(»71تا  63: 73)متی 

)تجهیزات الزم برای نبرد  قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است.

همۀ امتها را )امر بر مشارکتی بودن( پس رفته با دشمن در اختیار من است(

القدس تعمید دهید. و ایشان را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح

ام حفظ کنند و اینک من هر که به شما حکم کرده تعلیم  دهید که همۀ اموری را

  «باشممی ای که به گروه داده شد()وعدهروزه تا انقضای عالم همراه شما

)کار جمعی و پس بدیشان گفت: در تمام عالم بروید(» 62،  65: 66)مرقس

و جمیع خالیق را به انجیل موعظه کنید..و این آیات همراه  مشارکتی(
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و به  )نبرد(خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند )جمع(ایمانداران

  «ی تازه حرف زنندنهاازب

فرستم پس شما در می )جمع(و اینک من موعود پدر خود را بر شما(»29: 72)لوقا

 «)جمع(شهر اورشلیم بمانید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید

آید قوت خواهید می )جمع(االقدس بر شملیکن چون روح(»3: 6رسوالن )اعمال

در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا )جمع(یافت و شاهدان من خواهید بود

  «اقصای جهان

 «و چون روز پنطیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند(» 6: 7رسوالن)اعمال

برای تأیید این حقیقت وجود  ،دیگر در کتاب مقدس هایهبسیاری از آی

که جنگ روحانی در درجه اول و لزوماً یک تالش و مجاهدت  ،دارد

این حقیقت را در زندگی  ،پسران قورح جمعی است و نه یک تعهد فردی.

مسئولیت و خواندگی  آنهاند. زیرا دادمیواضح و شفاف نشان  به طورخود

هایی که در خود را نه تنها در قالب خدمت به خانه خدا، بلکه با جنگ

به نمایش  علیه دشمنان به راه می انداختند شهادت خانه خداحمایت از 

ها و مشارکت فرزندان تصویر واضح و شفاف از این جنگکه  ،گذاشتندمی

توان در آیۀ مورد اشاره می در پیروزی قوم خدا را آنهاقورح و نقش 

و بعد از این بنی موآب و بنی عمون و با ایشان (» 6: 71)دوم تواریخمشاهده کرد
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این جنگ علیه اسرائیل و به  «عضی از عمونیان، برای مقاتله با یهوشافاط آمدندب

یکی از بهترین  که انجام شد "یهوشافاط، اه یهوداطور خاص علیه پادش

مانند پدرش آسا  خدا ترس بود که یپادشاه ،یهوشافاط پادشاهان یهودا بود.

 مهاجم و خائن ی، وی با ارتشکردمیپیروی را  او ،که مطیع خداوند بود

عهد  مواجه است که به سرزمین حمله کرده و خواهان نابودی قوم خدا و

بترسید و در طلب خداوند جزم نمود و  یِهوشافاطپس (»2: 71)دوم تواریخاوست

ر تمامی یهودا به روزه اعالن کرد و یهودا جمع شدند  تا از خداوند مسألت د

دام دسته جمعی( تا خداوند را طلب های یهودا آمدند)اقنمایند و از تمامی شهر

پاسخی که به حمله دشمن داده شد بسیار سریع بود و درقالب جمع و  «نمایند

ند به بردمیمردم یهودا  که در دعا و روزه به سر کتی انجام شد. بطور مشار

نب خداوند دستور پادشاه گرد هم جمع شده و منتظر رسیدن هدایتی از جا

 سکوت و دعا در حضور خداوند، پادشاه دعای ۀبودند. در حین این دور

 ،( بعد از دعای یهوشافاط پادشاه62تا  5: 12راد نمود)دوم تواریخزیبا را ای

)دوم روح خدا بر یکی از کاهنین قرار گرفته و شروع به نبوت نمود

و او گفت: ای تمامی یهودا و ساکنان اورشلیم! و ای (»62تا  65: 71تواریخ

گوید: از این گروه وش گیرید! خداوند به شما چنین مییهوشافاط پادشاه گ

از آن خدا  عظیم ترسان و هراسان مباشید زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه

واهند آمد و یص بر خان فرود آیید. اینک ایشان به فراز صِاست. فردا به نزد ایش

این وقت بر وادی در برابر بیابان یروئیل خواهید یافت. در ایشان را در انتهای 
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شما نخواهد بود که جنگ نمایید بایستید و نجات خداوند را که با شما خواهد 

بود مشاهده نمایید. ای یهودا و اورشلیم ترسان و هراسان مباشید و فردا به مقابل 

   «ایشان بیرون روید و خداوند همراه شما خواهد بود

شد. خداوند به توسط نبی بیان  سخنان زیبا و تسلی بخشی از تخت فیض،

داد که چگونه جنگ روحانی واقعی را انجام دهند این  قوم خود آموزش می

جنگ، جنگی  نبود که بتوان با ابتکار و اختراع انسان به راه انداخت، بلکه 

که باید با سکوت و نیز با اعالم جسورانه و دلیرانه حضور  جنگی بود

اگر »ختر جوانی پرسیدند:روزی از د خداوند به دشمن، آن را اعمال کرد. 

 ایلحظهو او بدون  «خواهد کرد؟بزند چه  را شانهاخ بروزی شیطان در

خواهم  بآن وقت عیسی را  برای باز کردن در»، بالدرنگ پاسخ داد:تردید

کامال درست است و خداوند هم در کالمش همین را به قومش  «.فرستاد

نابود  ،بیشتر خواهان. دشمن «"ن اوستآاز  "جنگ»؛کهکندمییادآوری 

پیروزی  که دانستمیاین را  ،خدا !! وبود تا قوم اوکردن خدا و شهادتش 

خدا همواره  .خواهد بود نیز به جهت او به منزله شکستی دشمن بر یهودا،

هرگز  شود ودر استراتژی خود وارد عمل می ریزی وطرح را شخصأ نبردها

زیرا او در پیشدانیش از تمامی ، کندمیرا به ما واگذار نفرماندهی جنگ 

با  و تمامی افراد و نیروهای خود را نیز  ها و اهداف دشمن مطلع استحوزه

شناسد! به همین سبب لجستیک افراد و محل هایشان میو قابلیت نام
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که  خواهدمیو فقط از ما کند قرارگیری ادوات را نیز شخصأ فرماندهی می

هایش در نبرد شاهد دست آوردن پیروزی بایستیم و کار عظیم او را در به

تا شاهد پیروزی وی  کندمیماده آقومش را  این مقطع نیز خدا، باشیم. در

چگونگی و جزئیات پیروزی  برای نامش و قومش باشند. من قصد ندارم

توان از آن آموخت را بدست آمده در این جنگ و درسهای زیبایی که می

متمرکز  بر نقش پسران قورح در این نبرد بیشتر که قصد دارم تشریح کنم و 

 باشیم؛

)دوم شد. کالم خدا را اطاعت کرد و بالفاصله وارد عمل ،یهوشافاط 

پس یهوشافاط رو به زمین افتاد و تمامی یهودا و ساکنان (»69،  63: 71تواریخ

اورشلیم به حضور خداوند افتادند و خداوند را سجده نمودند. و الویان از 

قورحیان برخاسته، یهوه خدای اسرائیل را به آواز بسیار بلند و از بنی قهاتیانبنی

 «تسبیح خواندند

به محض اینکه کالم خدا عنوان شد و مردم تمامی  !چقدر جالب است

قورح،  پسران  ، خصوصأدستورات آن را پذیرفتند، اقدام بعدی الویان

پسران ،"استخو، البته که خدا نیز چنین میپرستش و ستایش خداوند بود

نام خداوند  بایستمیقورح و سایر  الویان به درستی درک کرده بودند که 

را در برابر دشمنانشان برافرازند و نیکویی و رحمتش را اعالم کنند و این 

تمامی  ،هایشان انجام دهند. اینها و شکرگزاریهکار را از طریق سرود
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، البته که خواست ندند انجام دهتوانستمیشرایط  آن کاری بود که در

 او را ستایش و پرستش کنند. خداوند نیز چنین بود که؛

استفاده  ،یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در این بخش از کالم خدا

های مخالف است. مانند برای توصیف گروه "آگاهانه از عبارت پسران

پسران »هات و پسران قورح. پسران موآبی و  پسران عمونی در مقابل پسران قُ

پسران موآبی و پسران عمونی  نمایانگر پسران شریر بودند  «در مقابل پسران

و پسران قهات و پسران قورح نماینده پسران خدا بودند. حیات و نور خدا با 

حیات و نور خدا بود؟  چه کسی نمایانگر مرگ و تاریکی در نبرد بود.

تادند و به مجرایی از جانب قوم خدا در برابر دشمن ایس آنها ،پسران قورح

نقشه و تفکر خداوند را در این موقعیت بیان  تبدیل شدند که هدف و

 ،در نبرد علیه دشمنان خدا ،برخورداری از چنین جایگاه حساس ،ندکردمی

تمامی در میان  شگفت انگیز اینکه؛ افتخاری بزرگ برای پسران قورح بود.

ذکر  "اسامی پسران قورح تنها ،کاهنان و الویان ،سربازان جماعت اسرائیل،

شمنان قوم خدا د به جهت شکست ابزار اصلی  ایشان، از این رو ،شده است

فرمان  در اجرای امری که خداوند ،این کار را از طریق مشارکت آنها، بودند

تا  71: 71)دوم تواریخ و بامدادان برخاسته انجام دادند آن را صادر کرد،

رفتند، یهوشافاط بایستاد و ون بیرون میو چبه بیابان تقوع بیرون رفتند (»77
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گفت: مرا بشنوید ای یهودا و سکنۀ اورشلیم! بر یهوه خدای خود ایمان آورید و 

خواهید شد و به انبیای او ایمان آورید که کامیاب خواهید شد. و بعد از  استوار

رای بمسلحان رفته  ، بعضی را معین کرد تا پیش رویمشورت کردن با قوم

د بسرایند و زینت قدوسیت را تسبیح خوانند و گویند: خداوند را حمد خداون

االباد است. و چون ایشان به سراییدن و حمد گویید زیرا که رحمت او تا ابد

عمون و موآب و سکنۀ جبل سعیر که بر گفتن شروع نمودند خداوند به ضد بنی

 «یهودا هجوم آورده بودند، کمین گذاشت و ایشان منکسر شدند

در این قسمت از داستان به خود جلب کرد،  اقدامی بود که  مرا، توجه چهآن

این کار  چنانآنپادشاه بالفاصله قبل از مواجه شدن با دشمن انجام داد. 

ن تعمق آوقتی که آن را خواندم و درمورد  برای من عظیم و با ارزش بود که

م سرازیر شدند. هایهو تفکر کردم اشکهایم به معنی واقعی کلمه بر روی گون

 . کنممیمن در مورد مشورتی که یهوشافاط پادشاه  با قوم داشت صحبت 

که طبق دستور خداوند نیاز نیست هیچ سربازی وارد نبرد  دانستمیپادشاه  

خداوند  در آن دخیل نخواهند بود زیرا، و هیچ نیرو و تالش انسانی هم شود

خدا در قلب پادشاه نهاد تا با  ،لبا این حا !کردمیبرای قوم پیروزی حاصل 

را در مورد واکنش مناسب در قبال عمل  آنهامردم مشورت کرده و نظر 

هنگامی که خدا دشمنانشان را  عظیم و پر از رحمت و فیض خداوند بپرسد.

؟ آیا دادندمیاز خود نشان  بایستمیچه عکس العملی  دادمیشکست 
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در قبال  بایستمیگر باشند؟  یا اینکه بدون هیچ اقدامی تنها نظاره بایستمی

ور و پر قدرت خداوند،  آنده شدن دشمنانشان توسط دست زورپراک

گر تصمیم گرفتند تنها در سکوت نظاره آنهاواکنشی از خود نشان دهند؟  

نباشند بلکه سرود بخوانند و نیکویی و رحمت خداوند را در قالب 

هایی که و پرستش هاسرودهی که از پیش مهیا شده بودند و هم یهاسروده

ند، اعالم کنند. این تصمیم بسیار حکیمانه و به شدمیهمان لحظه نواخته 

این اصل باید توسط تمامی قوم خداوند در سراسر جهان پذیرفته  موقع بود.

به نجایی که کالم خدا را آ، از کندمیهنگامی که دشمن به ما حمله ، شود

عنوان نور و هادی در اختیار خود داریم، باید بایستیم و بگذاریم خداوند ما 

ی پرستشی در ستایش و در هاسرودهبا  و همزمان را به پیروزی برساند

آن دسته از کلیساها و  یم.یرحمت خداوندمان بسرا صف نیکویی وو

)به ،نندکمیآموزند و آن را در عمل وارد ن اصل را میای هایماندارانی ک

شاهد چیزهای بسیار عظیمی از طرف خداوند خواهند بود  (مانند  قوم یهودا

اما نکته  د کرد که نبرد حقیقتاً متعلق به خداوند است.نو هرگز تردید نخواه

 ترمشو تر از این وقایع، پاسخی بود که مردم بهتر و دلگرم کنندهجالب

یک دل، چه کسانی را  آنهاتوانید حدس بزنید که همه می !؟پادشاه دادند

 . "معرفی کردند تا رهبر سرایندگان و پرستندگان باشند؟ پسران قورح
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که هنوز به قورحیان معروف هستند و داغ ننگ تعلق  یمردان ،بار دیگر

، در این شرایط، کنندمیمرد شریر و خائن یعنی قورح را حمل آن به داشتن 

یرند و مورد تأیید قوم خدا برای گو در دل مردم جای میبرآورده سر 

. چرا پسران قورح؟ دالیل زیادی شوندمیدر این شرایط بحرانی  آنهارهبری 

اشاره کرد. اما من به نیکویی که داوود در  آنهابه  توانمیوجود دارد که 

را از خاکسترهای شرمساری و طردشدگی ایشان حق این خانواده کرد و 

. این خانواده در طی صدها سال کنممیاره اش یبه عنوان دلیل اصل ،بلند کرد

در زمان داوود با سرود  آنهاکه قابل اعتماد هستند.  کرده بودند ثابت

 ،خواندن هیمان شروع کردند و در طی سالهای پادشاهی یهودا با وفاداری

 ،هاهخانه خداوند می ایستادند و بدون وقفه با سرود هایصحنشبانه روز در 

توانایی خود را برای ارائه  آنها. ندکردمیا پرستش و ستایش خداوند خود ر

لت خواسته شده بود در این لحظه بسیار مهم که همه بقای م آنهاآنچه که از 

رهبری و هدایت   مقابله با دشمن، برای ودر معرض خطر بود،ثابت کردند 

تواناتر و تر مادهآافراد ۀ از هم پیروزی، هایهبه درون نغم ،قوم خدا

نیاز نداشتند که به استودیوهای خود بازگردند و شبانه روز عرق  بودند.آنها

ی خود را در هاها و آهنگهدبه مدت طوالنی کار کنند تا سرو و ریزان

 بلکه  ایشان در این ارتباط یدطولی تقریض مسائل آماده و اجرا کنند 
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هر لحظه با دیدن  که از بر داشتند مزامیر راو آنقدر سرود خوانده ،داشتند

خواندن برای  ند صدای خود را بلند کرده و شروع بهستتوانمیفورا  مخایل،

 خداوند کنند. 

 به اینتحقق بخشیدن ، به جهت ، کلید موفقیت پسران قورح"مادگیآ

 آماده بودند! ایشان،ترین لحظه زندگیشان بود. مسئولیت حساس در بحرانی

های خود را در سروده آنهابنابراین  !آماده نبوداما دشمن  خدا هم آماده بود!

خدا و  و خداوند پیروزی حاصل کرد! خواندند تکرار، صدای بلند و طوالنی

با هم یک مشارکت عالی تشکیل دادند که منجر به شکست  ،پسران قورح

ها و نیز حمایت از عهد خداوند از دشمن و احیای قوم خدا در بین ملت

خداوند را سپاس »ند؟ خواندمیچه  آنهاو در میان ایشان شد.  طریق قوم

چه کسی برای اینکار از  «گویید ،زیرا نیکویی و رحمتش تا ابداالباد است

تنها یک سرود زیبا و جذاب  آنهاتواناتر بود؟  پسران قورح بهتر و

بلکه در واقع تجربه و تاریخ خانوادگی خود را در قالب ! ندخواندمین

نیکویی و  ند که معنی ایندانستمی آنها. ندکردمیکلمات و ملودی بازگو 

بزرگشان  که جد   ! و خوب به خاطر داشتندرحمت ابدی خداوند چیست

اش مورد داوری خداوند قرار گرفت و نابود شد، به واسطۀ سرکشی  ،قورح
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را در امان  آنهاخداوند در فیض و رحمتش زیرا  رح نمردندفرزندان قو اما

 نگاه داشته بود.

تر قرار داشت. به نحوی که و باشکوه بزرگتر یهدف ،ن وقایعای ۀدر پس هم

پسران قورح روز بعد از داوری که بر سر خاک پدر شان ایستاده و در فقدان 

ورانبر، را تصور کنند.  آن ندستتوانمینهرگز  ندکردمیپدر شیون و زاری 

دارد و  آنهاهدفی برای  آنها را دوست داشته که خداوند دانستندایشان می

ن خانواده چند ای هپس از اینک، در تحقق؛ گذاشترا زنده نمی آنهاگرنه 

را بلند کرد و  آنهاصد سال در گمنامی زندگی کرده بودند خداوند 

 آنهابخشید.  آنهامهم و عظیمی را در صحنهای خانه خداوند به  هایهوظیف

این کار را تحت نظارت و رهبری پادشاه محبوبشان یعنی داوود انجام 

زیرا  د فیض و رحمت را چشیده بودندودر کنار داو آنهاند .دادمی

سراییدند مفهوم آن را درک ی  شکرگزاری را میهاسرودهکه هنگامی

برای  آنهاترین لحظه زندگی شان بود. بزرگ آنهاظه برای . آن لحندکردمی

فرا رسیدن آن لحظه خیلی منتظر مانده بودند و اکنون آن زمان فرا رسیده 

بود. پسران قورح نه تنها از دیدگاه خداوند و خادمش یعنی داوود پادشاه 

وم بازخرید شده بودند بلکه قرار بود در برابر همه عموم و در برابر دشمنان ق

خدا یعنی شیطان نیز بازخرید شوند. آنچه که شیطان از طریق پدرشان قورح 
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 و علنی ،آشکار یبا اقدام ،انجام داده بود، پسران قورح یک بار برای همیشه

او به و اعالم حاکمیت مطلق  ،و قومش هپادشاه برگزید ،ایستادن برای خدا

نفی کردند. آن لحظه،  لحظه نجات و  تدابیر شیطان را  ۀ امور،جهت ادار

بلند و با تمامی دل برای بازخرید نهایی پسران قورح بود. بنابراین با صدای 

ند. همه تار و پود وجودشان از شکرگزاری و خواندمیسرود خداوند 

محشون  فیض و رحمت نثار کرده بود آنهاستایش کسی که به 

 دیدن دست رهاننده خدا در بر اساس تجربه زندگی خود ایشان».گردید

 «واقعا سپاسگزار بودند

 یمتوانمی ایمانی را پشت سر گذاشته باشیم، ما تنها زمانی که چنین سفر  

سفری که با بحران شروع  چنین سرودی را بسراییم. حقیقتا شاکر باشیم و

این مقطع است که تجربه و  در ،رسدمیو با سرود به پایان  شودمی

ه و در وصف آنها زبان را به سراییدن دهای خداوند را به یاد آورنمودگیدل

دشمن را هدف قرار داده و  ،نگاره در نغمه سراییگشاییم. به یقین این دلمی

تنها زمانی که فیض ، سازدقوم خدا دور میو حیات  آن را از زندگی

این کار را انجام  یمتوانمیه کرده باشیم انگیز و عظیم خدا را تجربشگفت

عظیم او نسبت به  دهیم. پسران قورح چنین تجربه و معرفتی از خدا و عشق

با گناه و شورشی که مرتکب شد، اعتبار و  ،پدرشان قورح!! خودشان داشتند
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، اما به دلیل فیض و رحمتی برابر خدا و قوم خدا از بین بردرا در  آنهاحرمت 

که توسط داوود و پسرانش یعنی پادشاهان یهودا نثار این پسران شده بود، 

قادر شدند تا از خاکستر بیرون بیایند و با صدای بلند و با دلیری او را با  آنها

، امروز ما نیز شاهد هستیم ها پرستش و ستایش کنند. به همین ترتیبهسرود

ما به و  کندمیبطرز قدرتمندی عمل  های ما،دگیکه این واقعیت در زن

ذات  ۀو بواسط عنوان فرزندان آدم که از ذات آدم نیز برخوردار هستیم

ورزیم،  از طریق خود، همیشه با خدا و  در برابر رای و اراده او مخالفت می

فیض و رحمت نجات دهنده خود یعنی عیسی مسیح به خدای پدر نزدیک 

با دشمنان رو به رو شویم و بدون نیاز به مبارزه  یمتوانمی . بنابراینشویممی

بایستیم و با قلبی شکرگزار و دهانی پر از حمد و ستایش، نجات خداوند را 

م. آن روح سرکش که خود را در قورح نمایان ساخت یدر زندگی خود ببین

نو  یبه طبیعت در پسران قورح، در هم شکست و از بین رفت و جای خود را

و ذاتی مطیع داد. به همین منوال ما نیز با تسلیم کردن جسم و نفس خود به 

صلیب عیسی مسیح ،از چنین سرنوشتی برخوردار شده و به ابزاری مفید و 

. این شویممیقابل استفاده در دستان خداوند برای غلبه بر دشمن تبدیل 

اری را در صفحات بسی توانمیدار است و سرود بسیار ارزشمند و معنی

 ؛که بگوییم کندمیمورد آن به رشته تحریر درآورد. اما همین قدر کفایت 
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قبل در ما این سرود توسط افرادی واجد شرایط سراییده شد، زیرا این سرود

 بود.   آنهاتوسط این افراد، خود حیات  ناز طراحی شد

 امروز نیاز بهقبل از  اینکه پیام آور باشیم، خود آن پیام باشیم. جهان  ما باید

های که در قالب هیکل !خواهدمیهایی بلکه پیام ،ندارد کثرت پیام آور

 نه با االهیاتی دقیق و موشکافانه هایی که جهان راانسانی عرضه شوند. پیام

ها و عباراتی که مستقیماً از تخت فیض هبلکه با سرود، تحت تاثیر قرار دهند

وسیله گناهکاران را دل شکسته و مقدسینی را تربیت سازند  به ایناند و آمده

 ،تا نجات خدا را در میان این نسل کج و منحرف شاهد باشند. پسران قورح

، بلکه ندکردمینه تنها الویان معمولی بودند که در خانه خداوند خدمت 

عد بالفاصله ب :فرماید.کالم خدا میبود ، نبوتی و کوبندهبیانشان، الهام بخش

شروع به سرائیدن کردند، خداوند دشمنان را غافلگیر کرد و  آنهااز اینکه 

خداوند در میان قومش  ،دیگر کردند و بدین وسیلهیکشروع به کشتن  آنها

و پسران قورح از طرف خداوند به ابزار  قهاتبنی درحقیقت، !پیروز شد

بودند شیطان علیه قوم خدا های سترگ و موآبیان که انمجازات عمونی

در حالی که خداوند  ، ایشانتبدیل شدند. خدا و بنی قورح با هم ایستادند

 کردمی، سرود خواندند و در حالی که خداوند به دشمن حمله جنگیدمی

 در نبرد پیروز شدند. آنهاو جملگی  ندکردمیستایش 
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 «قورحپرستش بنی»نهمفصل 

پادشاهی داوود،  بعد از برخاستن پسران قورح در زمان  تا به این مقطع؛

دیدیم را پشت سر گذاشتیم  و در پس آن  شکست و سقوط جد بزرگشان

داده شد  آنهاکه چگونه در صحنهای خانه خداوند وظایف مهم و حیاتی به 

و در نهایت چگونه در زمان نبرد علیه دشمنان خداوند به ستایش و پرستش 

به  نبرد از قوم خداوند، درترتیب به نمایندگی  به اینخداوند پرداختند و 

. همانطور که به خاطر دارید هنگامی که داوود به پادشاهی پیروزی رسیدند

 کرد تا تحت رهبری هیمان   قوم اسرائیل رسید بعضی از پسران قورح را مقرر

د. این نپرستش( در خانه خداوند را عهده دار باش)هاهسراینده، خدمت سرود

 روز[ برقرار بودساعت ]شبانه 12به مدت  خداوند ۀدر خان «پرستش» ،منصب

شد.  داده بعدها به معبد(ارائهو به عنوان یک نوآوری جدید به خیمه)

های وی راضی بود، چرا که او کاری کرد که خداوند از داوود و تالش

هدف  ،تر باشدتر و ملموسسیستم قربانی معبد از دیدگاه انسانی معقول

و هدایای خود را تقدیم کنند بلکه  هاقربانیم نه تنها داوود این بود که مرد

دیه خوشبو به خداوند خود را نیز از طریق کلمات دهانشان، مانند یک ه

روزی را ببیند که  ستتوانمیشاید داوود در اعماق ضمیر خود  تقدیم کنند.

را در روح و  آیند و اوبشر چه یهودی و چه امتها  به سوی خداوند می
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های سطحی و مصنوعی  اجرای روش در عوض و  کنندمیستش راستی پر

برای نشان دادن هدف و اراده خداوند در امور مربوط به بازخرید و احیای 

. باشد ه  واقعی و برخاسته از اعماق جانبشر، اموری به انجام خواهد رسید ک

، او واقعیت پرستش شودمیپسر داوود محسوب  ،عیسی که از نظر جسمانی

به زن  2حقیقی و لزوم اجرای آن را  در روح و راستی در انجیل یوحنا باب

 سامری اعالم کرد.

، وضعیت ما را به زیبایی در مالقات با مسیح پادشاه به داستان پسران قورح

. همانطور که داوود این مردان را که شرمسار از حمل تقصیر کشدتصویر می

تقصیر پدر قانونی خود  ز شرم وو سرکشی پدر بودند، بازخرید کرد ما نی

همانطور که داوود از طریق بازگرداندن حرمت . مایکردهیعنی آدم را حمل 

 در تحقق؛ ،و عزت و مسئولیت بر حق به آنان، این مردان را بازخرید کرد

مسیح نیز ما را بازخرید کرده و ما را به جایگاه حرمت و عزت بازگرداند و 

یعنی کلیسای او  ،ما را خوانده است تا بخشی از خانه خدا و عضوی از بدن

حیاتشان را وقف بسیاری از امور خانه خداوند  ،باشیم. این مردان به نوبه خود

نه تنها بخشیده و  هاآنکه  ،این بودای بر که خود ادله کردنداو و قوم 

بخش جدایی ناپذیری از قوم خداوند بودند و  بلکه ،بازخرید شده بودند

نیز به ما  .بودوی بهبود امور قوم خدا در پیشگاه  ،آنهاهدف و مرکز توجه 
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در او دم به خواندگی خود که همانا خدمت به مسیح و  پدر آعنوان فرزندان 

و احیا شدن را در قالب  بازخرید این! و ایمتهخانه خداوند است، بازگش

 توان،می . از ماجرای پسران قورحدهیممیخدمت به قوم خدا نشان 

که با  آنهاتنها بر برخی از  بسیاری را آموخت اما در این قسمت هایدرس

 کنیم؛میمرتبط است تاکید  ،موضوع این کتاب

تمامی ماجراهای پسران قورح که در متون مقدس ثبت شده است  اول:نکته

 آنهاهای متمادی با که به مدت طوالنی در طی نسل آنهااز تجارب شخصی 

از وقایع زندگی این  یکهیچ اقتباس شده است لذا، رو شده بودندروبه

در مورد تمامی آنچه که  و داستان سرایی و نظری نیست ،تئوری مردان

شاهد همه آن وقایع  آنهااند و افراد می خوانیم واقعاً اتفاق افتادهزندگی این 

 آن حوادث را تجربه کرده بودند. تمامی  بوده و 

قرار ندهند  خودشان، ، در شرایطی که زندگی ما را تحت تاثیر"هاهنظری

زندگی ما را تحت تاثیر قرار  ،"اما هنگامی که یک واقعیت عالی هستند.

آشکار خواهند شد که هرگز با  "مسائلی در تجربه ،دهد آن زمانمی

و عاری از ثمره و  داردن میتئوری جنبه عل قابل مقایسه نیستند. "تئوری

بحرانی بوده و همیشه در  هایهبرخاسته از لحظ، زایش، اما تجارب واقعی

حکایت قورحیان،  شاید کسی بتواند در موردشوند. عمق جان فرد وارد می
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سرکشی پدرانشان باعث به گناه کشیدن ذات قوم گردید به و اینکه 

 آن احساس دتوانمی، اما هرگز ندادخواهی از ایشان برخاسته و نجوا کند

و  آیدمیشرمساری و تحقیری را که بعد از آن  یعنی بعد از سرکشی  تأثیم،

، چنین واقعیتی مگر اینکه خود ک کند!کشد، درفرزندان را در دام خود می

 جربه کرده باشد.را ت

شناختند بلکه واقعیت تلخ آن پسران قورح شرمساری را از لحاظ تئوری نمی

لخ و طعم ت ، ایشان،را تجربه کرده و با تمام وجود آن را حس کرده بودند

سرکشی و عواقب را بهتر از هر کسی  تضریب، و سوزاننده آن را چشیده

 ند. دانستمیدیگری در اسرائیل 

نیز دشواری را به همراه داشتند،  که اغلب تجربیاتدوم: گوناگونی نکته

در میان شان های مختلف زندگیبنای فرزندان قورح در تمامی جنبه باعث

، کار ۀرا در زمین ارزشمند یهایدرستجریبات  ایشان از آن خدا شد.قوم 

یاری و با استفاده از آن تجربیات در  و پرستش خداوند آموختند، نبرد

رساندن و بیداری قوم خدا از هیچ کوششی در راستای برقراری صلح و 

به  خود را و مکاشفات اتیبه کر ات تجربقورح، بنیآرامش دریغ نکردند. 

را در تشویش به پیش برده و دلگرم آنها کردند تا یادآوری می قوم خدا،

خداوند  ای از فیض حقیقیکه آموزه هایشانبا بازنگری زندگی کهسازند، 
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 ،شجاعان گام بردارند. هر یک از تجارب فرزندان قورح با خداوند  بود 

تر و را به سوی معرفت عمیق کیشانشان)قوم خدا(و هم آنهاکویی بود که سَ

در جهت  . تجربیات ایمانداران بایددادمی تر از خداوند سوقصمیمانه

فایده و حتی رسیدن به چنین اهدافی باشد، در غیر این صورت کامال بی

 رحمانه خواهند بود.بی

مانند غذای روزانه وارد زندگی ما  ،تا تجربیات دهدمیخداوند اجازه  

 داده و آماده کند که او را آنچنان که هست بشناسیم ما را آموزشتا  ندبشو

با او  اش،در طریق مدارج اراده و در سفری که در پیش روی ما نهاده است

قعی با خدا نیز ربیات نباشند، رشد وصمیمیت واسلوک کنیم. اگر این تج

 !ن تجربیات منفی باشندای هنیازی نیست که هم ، البته،وجود نخواهد داشت

بسیار تلخ و  آنهابرخی از  ،بینیممیهمانطور که در زندگی پسران قورح نیز 

وقتی شرمساری ناشی از  منفی و برخی نیز بسیار بنا کننده و مثبت بودند.

درس فیض و توکل به  ند،کشیدمیبه دوش  یبار را مانند پدرشان بدنامی

و  فخر و تسلی دهنده خود شناختند خداوند را آموختند و او را به عنوان مایه

درس او،  و پرستش و ستایشهای خداوند در هنگام ایستادن در صحن

ایشان در زمان، نشستن بر  تقدیس و شادی ناشی از پیروزی را آموختند

هایشان بودند و های خداوند شاهد پر شدن و برآورده شدن نیازحجره
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 شانمایحتاجآرامی یافته و برای برآورده شدن آموختند که باید در خداوند 

به سمت  در زمان یورش هایشان، ایشان با تمسک بر یافتهاعتماد کنند به او

خداوند را سپاس »؛تند و با صدای بلند اعالم کردندخطوط دشمن به پا خاس

و در پسای آن آموختند که تنها « است رحمتش تا ابداالبادگوید زیرا 

و دریافتند که چه قدرتی در  خداوند قادر است که از قوم خود حفاظت کند

 سپاس و ستایش است .

ای به سیاقه بلکه ،نبود آنهاخود  به تنها مختص ،قورحبنیتجربیات  سوم:نکته

در تحقق اینگونه بیان  ،این گفته نیز برقرار گردید. مبسوط به جهت قوم خدا

نه تنها یک  ،شودمیای که فرزند خدا از آن برخوردار هر تجربه گردد؛می

بر زندگی مابقی اعضای بدن مسیح  ،بلکه !داردشخص او  اثر آنی بر زندگی

نیز تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین هر چیزی که هر عضو بدن مسیح تجربه 

بلکه به یک تجربه  شودمی، نه تنها باعث رشد و تربیت خود آن فرد کندمی

و کاربردهای آن سهیم خواهند که تمام بدن در مزایا  شودمیگرانبها تبدیل 

در این واقعیت نهفته  ،رمز و راز کلیسا و بدن مسیحدر حقیقت تمامی » بود

 زمانهایها و سااین یکی از مشخصاتی است که کلیسا را از همه نهاد «است

هیچ نهاد و جامعه دیگری وجود ندارد که چنین ، سازدزمینی دیگر مجزا می

تار و پود آن را فرا گرفته  ژرف و عمیق چنینواقعیتی در آن بوده و این
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طی روحانی و الهی در ابعاد و که از چنین ارتبااست باشد. فقط کلیسا 

ای به هم ای آن را به گونهاعض ،طارتباجایهای آسمانی برخوردار است، این 

تراک گذاشته اش هدر قلمرو روحانی ب آنهاکه تمام تجربیات  کندمیمتصل 

. پولس در موارد گذاردمیشده و بنابراین تجربه یک فرد بر کل  کلیسا تاثیر 

داد که غفلت از متعدد این حقیقت را تکرار کرده و به کلیساها هشدار می

او در اولین نامه خود به قرنتیان !! آمیز باشدفاجعه دتوانمیچنین تاثیراتی 

مانداران ای همورد خطاب قرار داده و بمرتبط با این حقیقت را  چندین مسئله

بر یکپارچگی و ایشان است که  در قرنتس یاد آور شد که رفتار و منش

. نامه او را مطالعه کنید تا مشکالت گذاردمیسالمت بدن ]کلیسا[ تأثیر 

 که چگونه بارها و بارها به بدن آسیب زده بودند. را ببینید ایهو عدیدعظیم 

نقش  ،مسائلی مانند نفاق، زنا، فساد اخالقی، شکایت علیه برادران در محکمه

زنان درکلیسا، هدایای روحانی و بسیاری از مشکالت دیگر  که سالمت و 

این فصل به پس از درک  این نکات در  .ندکردمیاستواری بدن را تهدید 

 کنیممیموضوع اصلی رسیدگی

همراه با د، خیمه خداوندر هاسرودهمسئول اجرای  ،هیمان و پسران قورح 

شروع  ،ط داوود پادشاه تعیین شده بودندآساف و دیگر خوانندگانی که توس

هایی کردند که برای پرستش و ستایش خداوند هاجرای سرود و به نواختن
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بر تجربیات های خود سروده ایشان در زمان ارائه» رفتمی، بکار اشانهدر خ

یی کردند هاسرودهخواندن  شروع به ؛در نتیجه«هایشان متمرکز بودندو یافته

 در زندگی و با خداوند بود. آنهاکه بازتابی از تجربیات متعدد و متنوع 

ند و با آوردمیتمام آن روزها و مواجهه  با خدا و قومش را به یاد ایشان، 

هام الهی به رهبری روح خداوند، این تجربیات را در قالب شعر و سرود ال

 نامیدند.سرود و آهنگ می و ایشان، را مزامیر آنها ،ماکه  تدوین کردند

های متنوعی که شناخته شده و متناسب با و ساختن آهنگ هاسرودهاجرای 

نیز سرود  آنهاسپرده شد و  آنهافرهنگ قوم خداوند در آن زمان بودند، به 

 خدای خود را ستایش کردند. هاسرودهخواندند و از طریق این 

 ،قورح برای ستایش و پرستش خدای خودبنییی که هاسرودهبا مطالعه »  

توان نکات جالب و ارزشمندی را مشاهده می ،تألیف و به نگارش درآوردند

 که در این قسمت به تشریح نکاتی چند از آنها خواهیم پرداخت؛ کرد

ی پسران قورح مجموعه و بازتاب تجربیات متعدد و متنوعی هاسروده»اول:نکته

این تجربیات برای پسران  «مواجه شده بودند آنهابودند که در طول عمرشان با 

برای  اما کردند،جلوه می گاهی طاقت فرسا و گاهی هم تسلی بخش،قورح

در  ما باید کهزیباست  یاین حقیقت ،تر بودندبا ارزشتر و گرانبها القدسروح

 القدسروحما برای  هایتجربه. هر یک از شناخت و کسب آن قدم برداریم
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هر  دید و نگاه ژرف او پنهان نخواهد بود! با ارزش است و هیچ کدام از

که ما با خدا و با زندگی داریم ،چه خوب و چه بد،   ایتجربه و هر مواجه

 در القدسروحشوند. زیرا که همه و همه ثبت شده و برای ما یادآوری می

مقاطع همیشه کنار ما بوده و خواهد بود. در زندگی ایمانی هرآنچه که  آن

ست به جهت آنچه که در پیش رو داریم و ا ایایم تجربهپشت سر گذاشته

پیش روداریم بر اساس پیشدانی خداوند، برای کسب تجارب  آنچه که در

ریزی خواهند شد، البته، این گفته فقط در زمان ماقبل برنامه ،باالتر از مقاطع

اجازه  القدسروح تسلیم کامل به خواست و ارادۀ او صادق خواهد بود.

و در زندگی ایمانداران به صورت فردی رفته تجربیات به هدر  هک دهدمین

در یکی از مزامیر  مورد استفاده مفید واقع نشوند. داوود (کلیسا)و در بدن 

: 56)مزمورکندای به زیبایی بیان میخود این حقیقت را در چارچوبی استعاره

آیا این  .ای. اشکهایم را در مشک خود بگذارمرا تقریر کرده هایتو آوارگی(»3

ای و در مزموری دیگر مجددأ این حقیقت را به گونه «تو نیست؟در دفتر 

و همۀ  ایراه و خوابگاه مرا تفتیش کرده(»2: 629)مزمور کنددیگر تکرار می

 «ایهای مرا دانستهطریق

تجربیات زندگی یک ایماندار نه تنها در فکر و ذهن آن ایماندار، ثبت 

مانند و او از این تجربیات برای نیز می القدسروحشوند بلکه در ذهن می

 .کندمیرشد و بلوغ زندگی ایماندار و کلیسا استفاده 
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 زمانی که«های ما تبدیل شوندهبه سرود بایستمیتجارب زندگی »دوم:نکته

های شیرین و پر جالل سپاس و تلخ به جام اقداحرا از  تجربیاتمان

خوشگوارترین از برکت آنها بزرگترین و  کنیممیشکرگزاری تبدیل 

گردد)البته گاهی تجارب شیرین نیز در آن میان وجود ها حاصل مینیکویی

  دارد(

، با یادآوری تمام مشکالت و تجربیات تلخ نویسنده که در 661مزمور 

 .شودمیمواجه بوده است، آغاز  آنهازندگی  با 

محبت خداوند را »(67تا  6) به توصیفهای وی از این تجربیات نگاه کنید: 

و تضرع مرا شنیده است. زیرا که گوش خود را به من  نمایم زیرا که آواز منمی

ریسمانهای موت مرا فرا داشته است،پس مدت حیات خود او را خواهم خواند. 

. آنگاه نام تنگی و غم پیدا کردم، های هاویه مرا دریافتتنگیو  احاطه کرد

! خداوند رئوف و عادل یی دهجان مرا رهاخداوند را خواندم، آه ای خداوند 

ذلیل بودم کند. دالن را محافظت میاست و خدای ما رحیم است. خداوند ساده

ای جان من به آرامی خود برگرد زیرا خداوند به تو احسان نموده  مرا نجات داد

پایهایم را از و  چشمانم را از اشکخالصی دادی و جان مرا از موت است زیرا که 

ه حضور خداوند سالک خواهم بود، در زمین زندگان. ایمان آوردم . بلغزیدن

که جمیع آدمیان  پریشانی خود گفتمشدم. در مستمند پس سخن گفتم. من بسیار 

کنم،برای همۀ احسانهایی که به من نموده  دروغگویند.خداوند را چه ادا

را اعالم  ن حقیقت زیباای هو با این حال، در تمام این موارد، نویسند «است؟..
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 همۀ شرایط که خداوند با او بود و در زمان مناسب او را از  کندمیو اعتراف 

خداوند را چه ادا »:کندمیپرسش مهمی را مطرح 61آیه  در و. نجات داد

پیالۀ (»69تا  62)و در پاسخ «برای همۀ احسانهایی که به من نموده است؟ کنم،

نذرهای خود را به خواهم خواند.نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را 

موت مقدسان خداوند در نظر . خداوند ادا خواهم کرد،به حضور تمامی قوم او

 بندۀ تو و پسر کنیز تو هستم. وی گرانبها است. آه ای خداوند، من بندۀ تو هستم!

های تشکر نزد تو خواهم گذرانید و نام خداوند را ای! قربانیبندهای مرا گشوده

د. نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد، به حضور تمامی قوم خواهم خوان

 «هللویاه»وی، در صحنهای خانۀ خداوند، در اندرون تو ای اورشلیم

را در  آنهاکه تجربیات گذشته خود را برگرفته و  خواهدمیخداوند از ما 

قربانی ]رایحه[ یک مانند و به  ی ستایش و شکرگزاریهاسرودهقالب 

، در زندگی خودرا تجربیات  های تلخهنگامی جام تقدیم کنیم.او خوشبو به 

ی شکرگزاری  و سپاس به خداوند هاسرودهرا در قالب  آنهاو   کنیممیبلند 

اگر مانند پسران  .شوندمیتبدیل به جامهای شیرین نجات  ،کنیممیتقدیم 

و آوازها تبدیل نکنیم، در عمق جان  هاسرودهتجارب خود را به  ،قورح

ریشه بیماری بزرگتر و  ،که تلخی دانیممیخود، تلخ خواهیم شد و ما 

و مترصد باشید مبادا کسی از (»65: 67)عبرانیانی استایمانبیتر به نام خطرناک

اضطراب بار آورد و جمعی از  فیض خدا محروم شود و ریشۀ مرارت نمو کرده،

  «آن آلوده گردند
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 را آگاه و به ایشان، ماندارانایبه شدت  به عبرانیان در این آیه؛ ویسندهن

 که به وجود بیاید آنهاتلخی در زندگی  هایهکه مبادا ریش دهدمیهشدار 

رساند، بلکه بسیاری است، آسیب می هاهنه تنها به فردی که حامل ریش آنها

!شیطان همواره تجربیات تلخ ما را به ما کنندمینیز آلوده  ان رااز دیگر

تا بلکه ما را نسبت به خدا و قومش تلخکام سازد. اگر او  کندمییادآوری 

در آن صورت  آلوده سازد، مانموفق شود که ذهن ما را با تلخی تجربیات

ناتوانی  ،یایمانبیی آلوده کند. زیرا ایمانبیموفق شده است که ما را با 

شخص برای اطمینان و اعتماد به خدا در تمامی لحظات و حوادث زندگی 

را زیر سوال  آنهاو  عدالت  کنیممیاست. وقتی که ما به تجربیات خود نگاه 

بریم یا اینکه به دنبال دالیل و توضیحاتی برای ذهن محدود و متناهی می

ور اجتناب ناپذیری وارد توجیه کنیم، به ط آنها را یم تا در واقعدگرخود می

او تنها یک هدف دارد و آن هدف این است که با  .شویممیدام دشمن 

ما را از خداوند دور کند و چنین  ،کاشتن بذر شک و تردید و تلخکامی

و علیه رای  که خداوند را زیر سوال برده شودمی به اینچیزی نهایتاً منجر 

مرگبار  ،و درمان این حالت بالقوهراه پیشگیری م و تنها اراده او سرکشی کنی

 ها تدوین کنیم.و آهنگ هاسرودهکه تجربیات خود را در قالب  ؛این است

را در  آنهاو  تافتهتجارب گذشته خود را بر ،واقعی کلمهمعنای ما باید به 
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 ، بسراییم و به خداوند تقدیم کنیم،ی ستایش و شکرگزاریهاسرودهقالب 

را از روح خود زدوده و عالوه  گذشته تجربیاتترتیب نیش و تلخی  به این

وابستگی بی قید و شرط کامل و را به عنوان شواهدی از اعتماد  آنها ،بر این

 خواهیم کوبید.صورت دشمن  رب ،به خداوند در تمامی شرایط خود

برای آنچه که پسران قورح در زندگی خود تجربه کردند، نه تنها  »سوم:نکته

در قالب  ایشان تجربیات خود را ارزشمند بودند، بلکه هنگامی که القدسروح

  «ده کالم خدا شتبدیل ببشری، اعالم کردند  هایهو از طریق  واژها سروده

یی هاسروده 41ور مبه استثنای مز 48تا  42ز مزامیر و نی 24تا  21مزامیر )

ی دیگری نهااهستند که پسران قورح در صحنهای خانه خداوند و یا در مک

 . (این مزامیر آنجا بودند ،خواندندتألیف که در زمان 

تبدیل  کالم واقعی خداوند نیز به بودند بلکه آنهاهای هنه تنها سرود ،مزامیر

ا بر این ح. ما به عنوان مسیحیانی که به کتاب مقدس اعتقاد داریم قویشدند

تمامأ الهام  مکاشفهباور هستیم که تمامی کلمات کتاب مقدس از پیدایش تا 

قدس بودند، از طرف الکالم خداست و توسط افرادی که تحت نفوذ روحو 

، هرگز زیرا که نبوت به ارادۀ انسان»(76: 6)دوم پطرسخدا نوشته شده است 

ا سخن دالقدس مجذوب شده از جانب خان به روحمآورده نشد، بلکه مرد

 «گفتند
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و انسان وجود  ر میان خداو پیوندی جدایی ناپذی در اینجا، یک راز

! به این معنی کندمی، در حالی که خدا آن را بیان کندمیانسان تجربه دارد؛

خود  و آموزۀ افکار ،وارد تجربیات شده و خدا آنها را به کلمات که انسان

  .کندتبدیل می

 ،ترس ،هادرد ،آرزوها، ، خواستهگذشته پسران قورح در مورد زندگی،

به عنوان یک  آنهااضطراب، دلتنگی و بسیاری از احساسات و تجربیاتی که 

های مختلف زندگی خود تجربه کرده بودند صحبت خانواده در طول نسل

نیز  القدسروح ،ندکردمیاین عبارات را عنوان  ،آنهاکه  هنگامی کردند.

تا نوشته شده و  ،را تبدیل به کالم خود کرد آنهاشده و کالم  آنهابخش الهام

برای همیشه حفظ شوند.  اینکه تجربیات بشر تبدیل به کالم خدا بشوند یک 

که خداوند در کلمات  رسدمینین به نظر ! چیار باشکوه استحقیقت بس

را که اختراع انسانی بودند برافراشته و به کلمات  آنهاپسران قورح دمیده و 

رای من بسیار اسرارآمیز و آسمانی و الهی تبدیل کرده است.این موضوع ب

ت و رحمت خداوند در عغیر عادی است و به همین دلیل همواره از رف

 را کالم خود آنهازیرا وی فریادها و دردهای بشر را گرفته و ! شگفت هستم

ه واقعاً جای اما آنچه ک، این موضوع حقیقتا فراتر از درک ماست ساخته،

نداشت کالم خدایی هم وجود  نهاااگر تجربیات انس  ؛شگفتی دارد این است
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 و حتی آزاراز منطق به دور  ممکن است  ،این گفته ، هرچنددر کار نبود

داشته باشید که تمامی کالم خدا از پیدایش تا  !اما لطفاً توجه ،دهنده باشد

مکاشفه در واقع تجربیاتی است که بشر بر روی این کره خاکی با خدا داشته 

و در طی  کندمیبشر هزاران سال است که بر روی این زمین زیست ، است

کرده و در آن سفر کرده است و خدا  تاریخ از قلمرو ناشناخته عبور

. به همین خاطر کندمیتجربیات او را در قالب کلمات خود به بشر عرضه 

است که کتاب مقدس بسیار جذاب بوده و کامال متناسب با زندگی ما 

ف نظر از اینکه در چه زمانی خوانده  شود. کالم خدا یک صر  -باشدمی

زیرا هم تجربیات انسان و هم خدا  ،موعه نامحدود از عبارات مدون استمج

وی این کره خاکی زندگی ر هر دو نامتناهی هستند. تا زمانی که بشر بر

و ذات و  شدمیگفته  بایستمیکالمی ،،خدا حرفی برای گفتن داردکندمی

 ماهیت این کالم در کتاب مقدس ثبت شده است.

؟ !که تجربیات هر فردی کالم خدا خواهد بود ؛آیا این بدین معنی است

چندین زن و مرد  "پاسخ منفی است. منظور من این است که خدا تجربیات

دارد تا به ما عرضه می "و آن را در قالب نوشتاری کندمیرا انتخاب 

جایگاه، ماهیت و ذات  ات انسانی را به ما نشان بدهد ومشترک بودن تجربی

نیازی  .سای آنها آشکار کندرا نیز در پَ ما را به ما بشناساند و هدف خود
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نیست که به دنبال خانواده دیگری مانند خاندان قورح بگردیم و تجربیات 

به مشترک بودن تجربیات زمانی کالم خدا اضافه کنیم اما  را به آنها

که همان نتایج و درسهایی را که از حیات شویم! متوجه میم، نگریمی

دیگری که از سرنوشت مشابهی  هایهپسران قورح گرفتیم در مورد خانواد

 .صادق استبرخوردار هستند،نیز 

جای شگفتی و تعجب دارد این است که  ،آنچه که در مورد پسران قورح

را الهام بخشد تا تجربیات خود را در قالب سرود  آنهاخدا تصمیم گرفت که 

های خود را ایشان سروده را بسرایند و هنگامی که آنهاو آواز درآورده و 

را به عنوان کلمات خداوند برگرفته و برای  آنها القدسروحکردند، اجرا می

تر ولی در عین حال از بسیاری جهات بسیار متنوع هایتجربهنسل آینده که 

در زندگی خواهند داشت ثبت و ضبط کرد.آنچه که  آنهاه تجربیات مشاب

این  !به کالم خدا تبدیل شد القدسروحصرفاً یک سرود بود در دستان 

های کالم ترین بخشبرخی از معروف ،ازیراک !مزامیر بسیار زیبا هستند

چه اصلی از این !! دنخورالی سخنان پسران قورح به چشم میه خدا در الب

قضایا تمامی این اعمال شود؟ راز و رمز  دتوانمیحقیقت در زندگی ما نیز 

 کنیممیهنگامی که از تجربیات فراوان و متنوع زندگی عبور   ؛این است

رحمانه معنی و حتی بیبی ،ن تجربیات صرفاً دردناکای هنباید تصور کنیم ک
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تمامی حوادث و اتفاقات زندگی ما را به نظم  القدسروحهستند، چرا که 

هر  ۀو نوع و گستر کندمیما را هدایت  چیند و نه شریر! او در مسیرهامی

 که این. هنگامی کندمیرا که برای ما ضروری است مشخص  ایتجربه

ستایش و پرستش به خدا،  ،ی شکرگزاریهاسرودهتجربیات را در قالب 

را  آنهارا تأیید و تدهین کرده و بدین وسیله  نهاآ القدسروح کنیممیتقدیم 

گرداند و هم را هم برای ما مفید می آنهاو در نتیجه  کندمیثبت و ضبط 

ما هستند و از آنجایی که ذات بشری همه  ادی که در موقعیت مشابهبرای افر

خوشبختانه یا  مشابه یکدیگر و ذات قدوس خدا تنها مختص به اوست لذا،

ما را گرفته  هایتجربهکدام از  ندارد که هر به ایننیاز  القدسروحمتاسفانه 

متون معتبر کتاب مقدس، بلکه،  کتاب مقدس اضافه کند حجم   را به آنهاو 

 .و تکمیل شده استتألیف  ،از قبل

 فرزندان خدا، هنوز هم از تجربیات با ارزش القدسروحاما با این حال 

به  و کندتأیید می با حقیقت موجود در کالم خدا آنها را وکرده استفاده 

دهد، البته این موضوع عموم قرار می در دسترس کننده عنوان کلیدهای بنا

و  در زمانی مسیر خواهد بود؛ که ما از اهمیت تجربیاتمان به آگاهی رسیده

اهمیت پرستش پسران قورح  .دیم کنیمبه عنوان قربانی به خداوند تق را آنها

آگاهانه تصمیم گرفتند که تجربیات  همین اصل استوار است! ایشان، نیز بر
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 ،از این رو ،با قوم خدا در میان بگذارند هاسرودهخود را در قالب 

تبدیل  ه خداکالم الهام شد را به آنهادمیده و  آنهادر کلمات  القدسروح

و  هاسرودهدر حضور خدا ایستادند و در حالی که مسئولیت ایشان، کرد. 

را به خدا  یشانهاسروده ،پرستش در صحنهای خانه خداوند به آنان بود

د بر وقورح توسط داویندر اهمیت این موضوع  انتخاب ب تقدیم کردند.

و نکاتی  حرفهای زیادی برای گفتن داشتنداساس شانس نبود، زیرا ایشان، 

 آنهاکردند.را در گذر از تجربیات آموخته بودند که باید برای قوم بازگو می

حامل احساسات، دردها، زخمها و تجربیاتی بودند  ی گفتن ویی برانهااداست

تجربیات زیبای دیگری نیز  آنها ،شدندکه باید سرباز کرده و عیان می

 بر را در آنهاماهیت و ذات  ،تجربیات بشری که کالم من قادر نیست ـداشتند

که این مردان بیش از دانست ، این احساس را شناخت و میداوود ـگیردب

. زیرا تجربیاتشان از همه افراد بیشتر بود. عیسی از ما همه واجد شرایط بودند

که مانند پسران قورح باشیم و احساسات خود را نه در قالب غرغر  خواهدمی

ی هاسرودهبیان کنیم .اینها ماهیت و ذات  هاسرودهو شکایت بلکه در قالب 

را به عنوان  آنهاپسران قورح بودند .بیاید ما نیز تجربیات خود را ارج نهاده و 

بر این  القدسروحهای هدیه به خدا تقدیم کنیم و اجازه دهیم که جام

ۀ خود شدتألیف  ها و سخنانرا در قالب درس آنهاتجربیات دمیده و 
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ر توازن بوده و درسها و عباراتی که با کالم مدون خداوند د آوری کند.گرد

آن زمان است که به عنوان منبعی از  ،رسندبه تأیید میتوسط همان کالم 

 شوند. دلگرمی و تشویق سایرین می ،باعث بنامکاشفه، 
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 «خداوند را حمد گویید زیرا که رحمت او تا به ابد االباد است»

ها بر زمین الشه وچون یهودا به دیدبانگاه بیابان رسیدند و به سوی آن گروه نظر انداختند،اینک

(72: 71بود)دوم تواریخافتاده و احدی رهایی نیافته   


