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 پیشگفتار،ویراستار

 شروع کنیم!! "بیایید این مجموعه را با داستانی از شرپاها

شرپاها گروهی از ساکنان نپال هستند که برای مدت زمان طوالنی به کوه 

اند. امروزه، کوه نوردانی نوردی پرداخته و بارها قله اورست را فتح کرده

که قصد فتح قله اورست را دارند با کمک شرپاها این مسیر را طی 

کنند. در واقع، شرپاها ضمن حمل وسایل این کوهنوردان، راهنمای می

گمی بتوانند بهترین مسیر را تا با کمترین آسیب و سردرین افراد هستند ا

تری را تا رسیدن به قله، طی کنند مهمترین نکته راه هموار انتخاب کرده و

داستان شر پاها این است که آنها نقش خود را مانند یک راهنما و مشاور 

کند به کنند. به طوری که کوه نورد در نهایت، احساس میپنهان ایفا می

 تنهایی قله را فتح کرده است. 

را برای ما  تواند نقش راهنما و مشاورارائه درسهای درست نیز، می

های ایفا کند. شناخت درست، با ایماندار در مسیر گرهداران ایمان

گیری از مکاشفات الهی و شود، و معلم خوب با بهرهش همراه میاذهنی

شاهکاری را به نمایش  قدرت کلمات و ترکیب درست آنها به قوت روح

ن کلمات خواهند ، بیکه شاگردان و ایمانداران آنچه را که میگذارد می

 پیدا کنند.

از معلم بر جسته  ،ری استمحتوا و غنی کاراین مجموعه منحصر به فرد و پُ

 و مدیر شبکه جهانی  ،ادوین صالح ( شبان کلیسای بر صخره کالم خدا )
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icnet ِشت تجهیز ایمانداران برای بازگالت و رس که سالهاست با هدف

که با  ،توانمندی استاین کتاب دارای مطالب  .کشندمسیح زحمت می

های تمامی گره ،عدم رعایت سبک خطی عجیب و غریب و به سادگی

و پایه و اساس و اصول ایمانی را  ،گشایدذهنی را در نقشه و هدف خدا می

تا رسیدن به هدف غایی او هموار   ،در جهت مسیر درست شناخت خدا

ه و قوت را ارم که این افتخار را نصیب من ساختگزسازد. خدا را شکرمی

عطا کرد تا کار تایپ و ویراستاری این کتاب ارزشمند را به پایان برسانم. 

صفحات  هرچند خالی از ضعف نیست! اما یقین دارم که شما عزیزانم در

بینید، خواهید بود، و نیکویی خداوند را می سواین کتاب با قوت روح هم

در نگارش  )) کرد. مرا نیز در دعا پشتیبانی خواهید ،و به جهت پیشرفت

 "دی را به جهت تثبیت، و درک بهترهای کلیها و آموزهاین کتاب، اصل

ایم و در شرح آیات نیز از با آهنگی مالیم در بخشهای مختلف تکرار کرده

 ((است ترجمۀ قدیم کتاب مقدس استفاده شده 

که از برادرم ادوین صالح در راستای تمامی زحماتی که بسیار بجاست 

. حقیقتأ کشند، قدردانی و تشکر نمایم برای فارسی زبانان در سراسر دنیا می

که کلیسای ایران و فارسی زبان مدیون شماست. ایمان دارم که در روز 

خداوند و بازگشت او در آرامی نشسته و جشن پیروزی را نظاره خواهید 

 بود.

امید ابوالبقایی -         omid-Ba     
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 مقدمه

در این مجموعه به مطالعه عیدها )جشنهای کتاب مقدس ( که آنها را با نام 

شناسیم خواهیم پرداخت و در چند بخش آنها را جشنهای یهود نیز می

 بررسی خواهیم کرد.

در ذهن ما به وجود بیاید که چرا ما باید این  سوالحال ممکن است این 

به کالم  سوالبیایید برای پاسخ این  بدانیم؟خوانیم و جشنها و اعیاد را ب

احکام بسیار شریعت خود را برای او نوشتم اما آنها   82: 8 هوشع )خدا رجوع کنیم! 

در این آیه مخاطب خداوند قوم اسرائیل است،  (آن را چیزی غریب شمردند

ه به موسی داده بود  بی اعتنا ک  ،که به  فرایض و احکام او بر طبق شریعت

جه به این کنیم و با توامروز برای ما که در عهد جدید زندگی می بودند.

حقایق روحانی عهد جدید  ،هایها و نمونهکه تمامی عهد عتیق را که سایه

که در مسیر ایشان  دانیم این باید به مانند هشداری باشد مباداهستند را می

قرار بگیریم و به آنچه که خداوند در هدف و نقشه خود برای ما در نظر 

 عتنا بوده و سبک سرانه عمل کنیم!دارد بی ا

مفهوم جشنهای کتاب  در اینجا به دوازده دلیل و علت فراگیری ودرک و

 اشاره خواهیم کرد؛مقدس 

الهام روح القدس اب مقدس هستند که با نکته اول: جشنها بخشی از کت

 اند.نگاشته شده
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تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصالح و   85 :3دوم تیموتاؤس 

 تربیت در عدالت مفید است .

کند تمامی در نتیجه، طبق این آیه که پولس رسول به زیبایی بیان می

آخرین کتب کتاب مقدس از ابتدا و اولین کلمه تا به آخرین کتا ب و 

 اند .کلمه به هدفی نگاشته شده

نکته دوم: جشنها و اعیاد کتاب مقدس از این جهت باید مطالعه بشوند زیرا 

هایی که باید اتفاق ها و نمونه هایی هستند از آیندههمگی آنها سایه

 افتاد و همگی نگاهشان به شخص عیسی مسیح بود .می

خوردن و نوشیدن و دربارۀ عید و هِالل و سبت پس کسی در باره   84,  85 : 2ولسیان ک)

 بر شما حکم نکند زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است. (

زیرا که چون شریعت را سایۀ نعمتهای آینده است، نه نُفس صورت  2,  8:  85)عبرانیان 

گذرانند، که پیوسته میهایی تواند هر سال به همان قربانیآن چیزها، آن هرگز نمی

 تقرب جویندگان را کامل گردانند.(

ک الب عهد عتیق از این جهت باید درنکته سوم: جشنها و اعیاد و مط

ود داشتند، که بشوند زیرا آنها جنبه نبوتی و معانی روحانی آینده را در خ

و همچنین آمدن و کار کردند اسرائیل را پیشگویی میآینده و تاریخ بنی

بدن او را در خود  رد رسالت و خدمت مسیح و کلیسا در مقامو عملک

عهد عتیق و آنچه عهد جدید  داشتند،که در آیات زیر نویسندگان رابطۀ
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 , 84: 2، متی  88 , 5: 85اول قرنتیان .)کنندآورد را باز گو میبرای ما می

 ( 83: 88، متی  88

سلی و امید ما به جشنها و مطالب عهد عتیق به جهت صبر و تنکته چهارم: 

 کالم خدا باید درک و آموخته بشود 

زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد، برای تعلیم ما نوشته شد تا به  1: 82)رومیان 

 صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم.

نکته پنجم: این جشنها و اعیاد باید آموزش داده بشوند و ما باید آنها را 

سط انبیا و کتب تو تا هر آنچه در تورات، مزمورآمده مسیح  ،بیاموزیم زیرا

،  12 , 11: 21 لوقا ،  24 , 25: 21لوقا  ) گفته شده بود را به انجام برساند

 ( 23 , 22: 3، اعمال رسوالن  15 , 12: 2یوحنا 

جزئی از شریعت بودند آنها، گیری جشنها این است که نکته ششم: علت یاد

گوید: که اما پولس رسول میشده بود،  که تو سط موسی به اسرائیل داده

شریعت به جهت ما همچون معلم، دایه و الالیی شد که با وجود اینکه از 

ی ما کنیم اما اصول و حقایق روحانی که در آنجاست براآن استفاده نمی

 بردی دارد.بسیار مفید است  و جنبه کار

تب کُنویسندگان درا را بیاموزیم زیرا از این جهت باید جشنهنکته هفتم: 

ها در در طومارها  و کتیبه»؛گویندکتاب مقدس به نقل قول از مسیح می

، گیریم که تمامی این جزئیاتپس نتیجه می« باره او نوشته شده است
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جشنها درباره ماهیت و شخصیت و عملکرد عیسی مسیح سخن  و اعیاد

 (  8تا  5:  15مزمور  , 4: 85گویند. )عبرانیان می

هشتم: ما باید جشنها و اعیاد کتاب مقدس را بیاموزیم از این جهت که نکته 

توانند خیلی فراتر عمل کرده و ما شریعت نیز می چارچوبحتی خارج از 

به ما بیاموزند که مسیح نمایانگر به جهت شناختی بهتر یاری کنند. و را 

 8: 8نیان عبرا ,  25: 2رومیان  تمامی افکار و احساسات و اراده خدا است. )

, 2 ) 

ها و قالبهایی هستند از حقایق آسمانی، به این معنی : جشنها نمونهنهم نکته

توان در جشنها ای از آنچه در آسمان در حال وقوع است را میکه قرینه

 ( 21 , 23 , 7: 7عبرانیان  , 2: 8مشاهده کرد. )عبرانیان 

نجات و نقشه نکته دهم: جشنها تمامیت خدمت مسیح را در مورد نقشه 

کنند که کامل خدا برای انسان و چگونگی شروع تا خاتمه آنرا بازگو می

 توان به فصح و پنطیکاست اشاره کرد.در نمونه آنها می

از این جهت باید جشنها را بیاموزیم زیرا روح القدس در آنها  نکته یازدهم:

کلیسا برای بیداری و پایدار کند که قایقی را به ما معرفی میمعانی و ح

بودن و حفظ امانت و ادامه حیات در دنیای کنونی به آن نیاز دارد. )دوم 

 (  1:  1متی  , 82: 8پطرس 

این جهت باید این جشنها را بیاموزیم زیرا هیچ نسلی در از نکته دوازدهم: 

تاریخ وجود نداشته که هر سه جشن اصلی را از میان آن هفت جشن عهد 
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این  ،و فقط نسلی« ها فصح، پنطیکاست، خیمه» تجربه کرده باشند عتیق 

کنند که با بازگشت مسیح همراه باشند، یعنی فصح یا جشنها را تجربه می

ها که آمدن پادشاهی و نجات مسیح و پنطیکاست یا تولد کلیسا و خیمه

تواند به جهت ما که جزء سلطنت عیسی مسیح است در نتیجه این ابعاد می

آن سه لهای آخر و بازگشت او  هستیم یک موقعیت استثنایی باشد که نس

به آن اشاره شده را تجربه کنیم. این  نسل  23جشن اصلی که در الویان 

آن نسلی است که در آن روح القدس در حال صحبتِ با کلیسا است، اگر 

آن هفت کلیسایی که شویم! درمتوجه میکنیم ه جعرابه کتاب مکاشفه م

بیداری  برایکند نقل قول از خداوند در مورد آنها صحبت میبه یوحنا 

هرکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه  »؛گویدایشان می

بیشتر از هر زمانی ، امروز نیز با توجه به روزهای پایانی تاریخ« !؟گویدمی

باشد که به  گوید؟شنود که روح به کلیسا چه مینیاز هست که کلیسا ب

اندگی که هر کدام از ما واسطه این بیداری بتوانیم در آن جایگاه و خو

البته در دوره ای از تاریخ و  داریم درست و پایدار برای خداوند بایستیم.

اصلی یعنی  سه جشن  ،اسرائیلایمانداران و در زمان پادشاهی سلیمان 

 . ها را باهم در نمونه دیدندفصح و پنطیکاست و خیمه

امروز در محافل کلیسایی و شاید در اکثر کتب تاریخی جشنهای کتاب 

ه کامأل این واژه خوانند در صورتی کمقدس را با نام جشنهای یهود می

ک را باید با نام جشنهای خداوند در حقیقت این جشنهااشتباه است، در

نها خوانیم این جشرا می 23کرد و فهمید، زیرا زمانی که کتاب الویان باب 

ها را به کند که احکام و فرایض آنرا با نام جشنهای خداوند معرفی می
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ی برگزارموسی داد که به قوم بیاموزد و معرفی کند. یهودیان در ابتدا در 

کردند که تمامأ بر طبق احکام و زمان و دستورات آنها کمال دقت را می

تعصبی و خداوند برگزار شوند اما در گذر زمان جشنها را به مراسمی 

به ما  23خرافی و سنتی مبدل ساختند و آن معنی حقیقی که در الویان 

را از بین بردند، امروز ما نیز در  « با نام جشنهای خداوند »؛کندمعرفی می

الش باید ت درست از معنی آن کمراقبت از این واژه و با توجه به در

 گیری آن عمل کنیم. کرده و با فهمی درست در بکار

 «تفسیری کتاب مقدساصول »

کردند هم یجشنها و اعیاد خداوند هم در مورد مسائل زمینی صحبت م

این نکته  اما در علم تفسیر کتاب مقدس باید همیشه مسائل طبیعی و زمانی!

آید و بعد ابتدا جنبه طبیعی می در متون و آیات، نظر داشت که را مدّ

دد و بعد جنبه و ابعاد گرجنبه غیر طبیعی، ابتدا جنبه زمینی مطرح می

و باید در و بعد مسائل باطنی،  را ببینیمابتدا مسائل ظاهری  آسمانی آن یا

خواندن کالم این اصل را همیشه بکار گرفت تا هم  بهتر موضوع را درک 

: 82کرده و هم دچار اشتباه در تفسیر نشویم. به عنوان مثال: اول قرنتیان 

بلکه نفسانی و بعد از آن روحانی،  لیکن روحانی مقدم نبود » 14و  15

در « انسان دوم خداوند است از آسمان. انسان اول از زمین است خاکی؛

کند، این آیات پولس رسول در مورد قیام و جالل یافتن بدن صحبت می

شود و بعد روحانی، و گوید اول جسمانی کاشته میمی اگر توجه کنید!

ن جشنها گرچه اولین مرحله اول زمینی و بعد آسمانی، بنابراین ای
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ردشان در محدوده زمان و مکان و مسائل ظاهری بود اما با توجه به کارب

آن اصل تفسیری که گفته شد حال ما از جنبه آسمانی و روحانی به این 

کنیم زیرا جنبه زمانی و مکانی آنها طی شده و ما در جنبه اعیاد نگاه می

 نبوتی و آینده آن قرار داریم .

اول  :کنیممیکالم خدا بررسی درک بهتر چند نمونه دیگر را از برای 

گوسفند طبیعی بعد بره خدا )قربانی اسحاق با قربانی و فدیه مسیح مقایسه 

شود( اول قرصهای نان از گندم طبیعی و بعد قرصهای نان آسمانی )میز 

ن آسمانی در صحرا و بعد خود نان تقدمه در خیمه اجتماع مقایسه شود با مَ

مسیح به عنوان شریعت خدا و نان حیات که ما از آن در زمان حال تغذیه 

کنیم (ابتدا قدس زمینی و بعد قدس آسمانی )خیمه اجتماع و معبد می

 سلیمان مقایسه شود با جایهای آسمانی و تخت فیض خدا ( 

به این  ،است«قرینه»یکی دیگر از اصلهای کتاب مقدس در علم تفسیر اصل 

ای است از حقایق ینیم نمونهبمعنی که هر آنچه امروز ما بر روی زمین می

به همین جهت زمانی  می که در ابعاد آسمانی وجود دارد.ضعیت و نظیا و

و  15: 22خروج )ور ساخت خیمه اجتماع را داد گفت: دست که خدا به موسی

 35:  25خروج در کوه به تو نشان دادم بساز()ا که آگاه باش که آنها را موافق نمونه آنه

 (ای که در کوه به تو نشان داده شدپس مسکن را بر پاکن موافق نمونه

اجتماع همه و حتی خیمه هافریضه ها،سمبولبنابراین تمامی این جشنها، 

در اصل انعکاسی هستند از حقایق و نظم الهی که در آسمان است که آنها 

بینیم. زمانی که عیسی مسیح در تر مییک ابعاد محدودرا بر روی زمین در 
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زمانی بود کنار گذاشته  جسم ظاهر شد او آمد تا آنچه طبیعی و ظاهری و

که روحانی و درونی و از ابعاد طبیعی فراتر است را به ما و هر آنچه بشود 

ات وارد عرصۀ معرفی بکند. با آمدن او شریعت کنار گذاشته شد و روح حی

بان خلقت خود ها خدا از زاجتماع و کهانت و قربانیشد، در خیمهایمانی 

و حقایق مربوط به نجات و آمدن مسیح را  گویدبا قوم اسرائیل سخن می

کند در اعیاد نیز درست به مانند همان عمل کرده و از زبان معرفی می

کند. بنابراین گوید و تمامی آن حقایق را باز گو میخلقت خود سخن می

توانیم زبان خلقت را بفهمیم، زمانی که نجات دهنده فهم درست آنها میبا 

شود در نتیجه برای دسترسی شناسیم، فهم زبان نجات در ما آغاز میرا می

به تمامی این حقایق نیاز است که خالق را در آن ابعاد حقیقی که هست 

رای و ب« ت ابتدا باید خدای خالق را شناختبرای شناخت خلق» بشناسیم.

ها و اهداف او که نقشهنیاز به شناخت نجات دهنده داریم درک و فهم آن 

زیرا خدا  ،ک کنیمگی هدفمندمان بر طبق اراده او دررا در برنامه زند

) ای دارد فرزندانش برنامه و نقشه هدفمند عمل کرده و برای هر کدام از

والجالل است روح حکمت ذ رتا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پد  88,  84: 8افسسیان

.تا چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که در معرفت خود به شما عطا فرماید و کشف را

 ست دولت جالل میراث او در مقدسین (و کدام اامید دعوت او چیست 

بخصوص یک خادم باید بیاموزد و یکی از درسهایی که یک ایماندار و 

 مسئلهها ها و کهانت و قربانیجدا از مسائل خیمه ،آن ورزیده بشوددر

گردد. زیرا یکی از ارکان یهودیت و عهد عتیق محسوب می ،اعیاد است

 یهودیت بر چهار رکن ایمانی بنا شده است به همین جهت است که ایشان 
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 تمامیزیرا در عجز و ناتوانی در انجام مسائل مذهبی خود هستند، امروز 

که در قبل داشتند از آنها گرفته شده است. یکی از آن ارکان ایمانی  آن

زیرا تا معبد نباشد  !باید دارای معبد باشند ،ارکان ایمانی این است که آنها

 مسئله، دومین جود نداردو آن جاللی که باید تجربه بشود وحضور خدا 

که آنها در زمینه ارکان فاقد آن هستند کهانت است، چون تا کهانت و 

تواند صورت ها نمیته باشد کار شفاعت و انجام فرایض و قربانیجود نداش

سومین رکنی که امروز یهود عاجز از انجام آن است مسئلۀ جشنها . بگیرد

های مخصوص هر است زیرا برای انجام جشنها نیاز است که حتما قربانی

. حتما صورت بگیردالزم  تدر مکانی درست و کهانو ذرانیده شود جشن گ

نی زمانی که قربانی نیست  کهانت وجود نخواهد داشت و زما ؛نتیجهدر 

که کهانتی نباشد معبدی نیست و زمانی که معبد و جود نباشد همه چیز بی 

 چهار رکن اصلی ایمانی خود یعنی  معنی است. بنابراین یهود امروز فاقد

و تا زمان بازگشت مسیح و  باشند.می« معبد،کهانت، قربانی، و جشنها»

 بازگرداندن این ارکان به آنها همچنان در سرگردانی خواهند بود.

مطالعه کرد  23توان در الویان باب اعیاد و جشنهای کتاب مقدس را می

که شامل هفت عید خواهد بود ابتدا فصح و دوم عید نان فطیر و سوم عید 

 بافه جنبانیدنی یا بافه نوبرها چهارم عید محصول حصاد یا پنطیکاست پنجم

. هاعید خیمه ین جشن، عید کرناها و ششم عید کفاره و هفتمین و آخر

از   23در الویان  البته گروهی از مفسرین سبت را نیز که قبل از این اعیاد

دانند در نتیجه اگر سبت ها میآن نام برده شده را نیز جزئی از این جشن

. و داشت را نیز به این اعیاد اضافه کنیم در مجموع هشت عید خواهیم
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کتاب مقدس عدد مسیح و عدد قیام و قابل توجه عدد هشت است که در 

گردد. البته تفاوت محسوب میها ای جدید و عدد جشن خیمهدورهآغاز 

ها را هفتم به حساب آوریم و چه چندانی در آنها  نخواهد داشت چه خیمه

پایان خود به ها شود و با خیمههشتمین از اعیاد، جشنها با فصح آغاز می

درک ما از مسئلۀ جشنهای کتاب مقدس و پایان آن در  !مهم ،خواهد رسید

 هاست. خیمه

ها عالمت و سمبول سلطنت عیسی مسیح هستند و  هردو جشن سبت و خیمه

توان ساندویچی از هدف و نقشه خدا برای سلطنت انسان دید هردو را می

بینیم که در ها میدر خیمهکه در سبت به ما داده شد و بعد واقعیت آن را 

آن هفت روز و هفت شب را به نشان ورود  و تکمیل این نقشه و رسیدن 

توان کاری را بین آنها میماو  گرفتندانسان به این پیروزی را جشن می

گناه دهد تا او را از آن وضعیت فالکت،دید که خدا برای انسان انجام می

هر ایماندار، بسیار مهم است که  پس و سقوط به پیروزی و سلطنت برساند.

اعیاد و عهد عتیق را شفاف و کامل بیاموزد و درک  ،بخصوص یک خادم

یق و درسهای نهفته در کند، ایماندار و خادمی که درست و دقیق عهد عت

در به درک ادر نمونه شناسی ضعیف باشد هرگز ق نفهمیده باشد وآن را 

ایشان عهد جدید تبدیل به  ابعاد عظیم عهد جدید نخواهد بود و برای

از زندگی مسیح و مصلوب شدن و مرگ او و تاریخ کلیسا  داستانی حماسی

خواهد و رسالت رسوالن و پولس نیز به کتابی پر از نصیحت و پند تشویق 

نیز به سمت سطحی نگری خواهد کشید در  شد، و هدف و نقشه خدا را

 !!شاهد آن هستیمنتیجه کلیسا تبدیل به چیزی خواهد شد که امروز 
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بنابراین الزم است که ما درک عمیقی از عهد عتیق بدست آوریم و در 

نمونه شناسی و درک معانی و مفاهیم آن بخصوص جشنها به ورزیدگی و 

که باید در کالم خدا بیاموزیم و خدا برای ما  مسئلهرشد برسیم. چند 

امأ جنبه اجتماع که تممکشوف کند یکی مسئلۀ جشنهاست و دیگری خیمه

روحانی و پیشگویی دارند  و درسهای بسیاری را در جهت شناخت درست 

ها و کهانت و . نکتۀ بعدی قربانیانداز هدف و نقشه خدا در خود نهفته

کاهنین هستند که حتما در هر دو جنبه تاریخی و زمانی و نبوتی و آینده 

یی عهد عتیق باید هاها و واقعیتباید قابل توجه قرار بگیرند، تمامی نمونه

 و درک بشوند که بتوانیم تحقق آن با دقت و تمرکز بیشتری مطالعه

 .رویدادهای تاریخی و مفاهیم روحانی را در عهد جدید درک کنیم 

در علم تفسیر و در جنبۀ تاریخی این جشنها باید به این نکته توجه کرد »» 

شده زیرا خیمۀ اجتماع اسرائیل داده ها و کهانت به بنیکه جشنها و قربانی

زمانی و  چارچوبباید ابتدا در  ایشان بود و تمامی این مطالب را از آن

 ««مکانی خودشان مشاهده کرد 

در زمینۀ علم تفسیر کتاب مقدس چند اصل وجود دارد که حتما باید در 

 مطالعه و تفسیر مورد توجه قرار بگیرد.

که  واندن کالم هر متنیعناست که در خبه این مو متن:  چارچوباصل  (8

گفته شده نگاه  چارچوباید به معنی آن متن در همان شود بمطالعه می

 کرده و آن را تفسیر کنیم.
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بینیم ای را میاصل اشارۀ نخست: به این معنی است که زمانی،  واژه (2

؟ و چگونه!؟ و در چه کنیم که اولین بار در مورد آن کجا !توجه

خدا اولین بار در کجا و  ؛نمونه به عنوان ؟چوبی صحبت شده استچهار

زیرا اصل اشاره نخست برای ادامه کند؟ ونه در مورد انسان صحبت میچگ

اولین باری  ( 25: 8) پیدایش و درک بهتر به یک ریشه مبدل خواهد شد! 

که این توان گفت؛ پس می ،کنداست که خدا در مورد انسان صحبت می

د اولین بار به زیبایی در مور درآن برای خداکه  اصل اشاره نخست است!

پذیر است و این هدفی است که تغییر ناکند انسان هدف خود را بیان می

تمامی  )آورد. )و خدا بعد از آن در مورد انسان دیگر صحبتی به میان نمی

 (( تفکرات خدا در کتاب مقدس بر اساس اصل اشارۀ نخست است

ای است که دائمأ و به صورت معنای اشارهر و مداوم: به اصل اشارۀ مکرّ (3

 شود. کالم خدا در تدریجی  در تمامی بافت کتاب مقدس تکرار می

و کالم خدا »  کندبه زیبایی این اصل را برای ما باز گو می (85 :28اشعیا )

برای ایشان حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، 

خداوند در این اشارات و  «اندکی خواهد بوددکی و آنجا اینجا ان

کند تا ما بتوانیم به درک درستی از ست که موضوعی را بیان میا تکرارها

 آن موضوع رسیده و اراده او را متوجه شویم. 

متن کامل را در  یا آیه ( اصل اشارۀ کامل: به این معناست که موضوع1

به   !یا تفسیر کنیم ،کردهو نه بخشی از آن را بریده و اعالم نگاه کرده 

عنوان مثال، تمام اشاراتی را که در کتاب مقدس به جشنها خداوند شده 
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است را از اصل اشاره نخست به بعد همه را جمع کرده و در یک متن  به 

های مختلف طور مستقیم به همگی آنها نگاه کنیم. یکی از مشکالتی که فرقه

از کالم را خارج از ای یا آیه که ایشان بخش ؛درهمین نکته استدارند 

ارۀ مکرّر متن برداشته و بدون در نظر گرفتن اصل اشاره نخست، و اصل اش

توان این را موضوعی میکه  کنند،گیری مین را تفسیر و یا نتیجهآ

یکی از اصول تفسیری کتاب  در نتیجه؛ خطرناک از جنبۀ انحراف دانست.

 ! اصل تاریخی و زمانی،مقدس اصول متنی است که باید با در نظر گرفتن

  اصل اشارۀ اول و اصل اشارۀ کامل بررسی بشود.

( اصل اشاره در مقایسه: به این معنی است که کالم خدا خیلی چیزها را 2

که آنها را » 83: 2ان اول قرنتیکند. به عنوان نمونه؛ در مقایسه برای ما بازگو می

کنیم نه به سخنان آموخته شدۀ از حکمت انسان، بلکه یه آنچه روح القدس نیز بیان می

 . «نماییمنیها را با روحانیها جمع میاآموزد و روحمی

همچنین نیز مکتوب است که انسان اول یعنی آدم نفس زنده » 15, 12: 82اول قرنتیان 

شد. لیکن روحانی مقدم نبود بلکه نفسانی و بعد از  گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش

 «آن روحانی، 

بینیم که حکمت انسان با حکمتی که در این آیات اشاره در مقایسه را می 

آموزد و انسان نخست که نفس زنده شد با آدم آخر که روح القدس می

اند. یا در حالتی دیگر بخشی از عهد مقایسه شدهگشت روح حیات بخش 

ای درست در مورد آوریم و به نتیجهدر مقایسه با عهد جدید میرا عتیق 

 رسیم.مبحث مورد نظرمان می
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در کتاب مقدس اصلی است که خدا  ( اصل خواندگی یا برگزیدگی: 5

 ی آندر راستا آن بنا کرده و اساس برخود را ها و اهداف تمامی برنامه

زیرا خدا اول و آخر را دیده و از چند و چون هر چیزی  کند،حرکت می

غاز شده و به مان نیست! از دیدگاه او همه چیز آخبر است، خدا در ز با

اند، یعنی هیچ چیزی نیست که از دیدگاه خدا در سیر پایان خود رسیده

مسیری یا ادامه باشد. بلکه از دیدگاه او اول و آخر، الف و یا،  ازل و ابد 

و شود معنی است و او در هیچ کدام از این ابعاد گنجانیده نمییهمه ب

چون پیشدانی خدا زمان و تمامی آن و حتی فراتر از آن را در بر 

ها چه خواهد شد و در داند که نتیجهمیاو در آن پیشدانی  !پسگیرد می

 ؛در نتیجه ،کندراستای آن نتیجه مطلوبی که خود در فکر دارد حرکت می

سیر باید حتما به این موضوع توجه کرد که خدا به چه سمتی در در تفا

 و از قبل چه فکری را داشته است؟  !؟حرکت است و هدف او چیست

یکی دیگر از موضوعاتی که باید در تفسیر کتاب مقدس به آن ها: ( عهد4

کار  یشها با ما و قوم خوها هستند، خدا از طریق عهدتوجه کنیم عهد 

د که خدا در ابعادی حرکت کرده و ها نمایانگر دورانی هستنکند. عهدمی

در مابین است. بخصوص دو عهد عتیق و جدید، البته حال نیز در حرکت 

به عنوان نمونه عهد خدا با آدم، های دیگری نیز وجود داشته آنها عهد

 نوح ، ابراهیم، موسی، و...

به این معنی که  ؛ه فرهنگ و نژاد در زمانهای مختلف( مسائل مربوط ب8

تواند ابعاد کتاب مقدس را به آن صورت که نمیامروز یک امریکایی 
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هست درک کند زیرا در نگارش آن مسائل فرنگی و نژادی و جود دارد، 

اند و به عنوان نمونه قوم یهود در آسیا و سواحل مدیترانه سکونت داشته

 در شرایط فرهنگی و قومیتی خاص خودشان بودند.

یح محوری: در این اصل باید تمامی امور کتاب مقدس و ( اصل مس7

مطالب آن  نهایتأ ما را به مسیح وصل کند و تمامی آنها به مسیح اشاره 

مسیح در تمامی بافت کتاب مقدس  مرکزیّت جزکرده و هیچ چیز دیگری ب

تری ا را به یک شناخت عمیق تر و وسیعدیده نشود و تمامی تفاسیر باید م

ها، مسیح برسانند. به عنوان نمونه، در عهد عتیق جشناز شخص عیسی 

ها و کهانت همه به مسیح اشاره دارند و نهایتأ در هر عهدها، قربانی

 توان مشاهده کرد. موضوعی ابعادی از شناخت مسیح را می

( اصول اخالقی: مسلمأ خدا در کتاب مقدس بر روی اخالقیات نیز 85

های اخالقی نگاه کنیم چوبسیر را در چارید گاهی تفامتمرکز است و ما با

به یقین اگر به این نکات توجه کنیم خیلی به ما کمک خواهد شد که 

ده خدا را تشخیص درست بخوانیم و تفسیر کنیم و ارابتوانیم کالم را 

 . دهیم

ای و تشبیهی: خداوند برای اینکه درک و تفسیر های استعاره( اصل88

ها و تشبیهات و بدهد در کتاب مقدس از استعارهدرستی از کالم خود به ما 

اجتماع استفاده ، فلزات، یا خیمههای دیگری به مانند رنگها، اعدادنمونه

کند. البته این واژگان را باید در جای درست خود نگاه کرده، که می

 آنها در آن ابعاد چیست؟ واقعی  معنی 
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از جهت تفسیر بسیار به شاره کردیم که در باال به آنها ا ،این مباحث

و ابعاد   چارچوبخادمین کمک خواهد کرد که معانی درست را در آن 

جا چگونه و درکشان بحثموضوع مورد  حقیقی کالم خدا متوجه شده که

قرار  ولین اشاره آن چه چیزی بوده و در چه زمینه و ابعادیتکرار شده و ا

یا  شود!؟فته و بازگو میواژگان دیگر چگونه قرار گردر مقایسه با  ؟ ودارد

در تمامیت کتاب مقدس به چه صورتی متن کامل این موضوع یا واژه 

و آیا  کند؟ یا جنبۀ اخالقی آن چه چیزی را به ما معرفی می ؟بوده

و یا از نظر شود؟  کجا دیده میمرکزیت مسیح در آن هست و در 

 ره دارد؟ی و افکاری از خداوند اشاای و سمبولیک به چه هدفاستعاره

باید حائز  و...این مباحث و علم تفسیر بسیار برای ما  خصوصأ در عهد عتیق 

اهمیت بوده و مورد توجه قرار بگیرد که مبادا ما شاگردانی باشیم که عهد 

عتیق را فقط قسمتی از کالم ببینیم که در آن داستانهای نوستالژی و 

بافت و جلد آن دیده و ها را در زیر بلکه واقعیت، باستانی قرار دارد

های عهد عتیق را استخراج کنیم. باید در نظر داشت که رشد گنجینه

ا را در آن اعماقی که ایمانی ما مستلزم این است که بتوانیم کالم خد

 هست ببینیم!!

 «جشنها ماهیت » فصل اول

به آنها اشاره شده در  23اعیاد یا جشنهای کتاب مقدس که در الویان باب 

گیرند که اگر جشن سبت را نیز به آنها فت جشن را در بر میمجموع ه

اضافه کنیم در مجموع هشت جشن را خواهیم داشت. سبت عید هفتگی 
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شد، سبت بود که در پایان هر هفته در روز مشخص شنبه جشن گرفته می

به عنی ورود در حقیقت سمبولی از روز هفتم و آرامی خداوند بود ی

به آن دسترسی ندارد، اما ما امروز آن ابعاد را آرزو  ابعادی که امروز انسان

 دکرده و با خداوند در آن ابعاد در مشارکت هستیم. این روز سمبولی بو

از سلطنت عیسی مسیح زیرا نقشه خدا برای نجات انسان در هفت هزار 

رسد. البته ما به این موضوع توجهی نداریم که انسان سال به پایان می

انی است که بر روی زمین سکونت دارد! و تمدن انس چند میلیون سال

ن تاریخ هفت گرفته، اما خدا از مابین ایچند هزار سال تاریخ را در بر

هزار سال را انتخاب کرده که انسان را حرکت داده و از جایی به جایی 

دیگر برساند که انسان نه فقط در زمان سلطنت هزار ساله که اوج نمایش و 

زی و قدرت خداست در ابعاد زمان و مکان در آن جالل همایش این پیرو

بلکه در ابدیت نیز انسان وارد جاللی بشود که در آن جالل در  ،سهیم باشد

حال اگر سبت را از میان  .مشارکت و سهیم بودن با حضور خدا به سر ببرد

به آنها اشاره شده  23هفت عید از اعیاد کتاب مقدس که در الویان باب 

هفت عید باقی می ماند. عدد هشت عددی به معنای کاملیت در جدا کنیم 

عیسی مسیح و قیام است و عدد هفت نیز عدد کاملیت در  ،ابدیت و عدد

نمونه آن در  های خداست. که درزمان و مکان و عدد کاملیت تمامی نقشه

 بینیم.هفت عید را می 23الویان باب 

ید به سرزمین خداوند سه بار در سال تمامی مردان بنی اسرائیل با

زمانی که  گرفتند.آمدند و در حضور خداوند این جشنها را جشن میمی

خوانیم خداوند به تمامی بنی اسرائیل فرمان را می ( 87تا  81: 23خروج )
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داده بود که هیچ کس به حضور من دست خالی حاضر نشود. که در تثنیه 

سه مرتبه » ون مشاهده کرد توان فرمان خدا را به همین مضمنیز می 85: 85

در سال جمیع ذکورانت به حضور یهوه خدایت در مکانی که او برگزیده حاضر شوند، 

ها؛ و به حضور خداوند تهی ئدست حاضر ها و عید خیمهیعنی در عید فطیر و عید هفته

 « نشوند

دانیم که ثمرۀ این زندگی ایمانی باید مسلمأ معانی این سمبول را می

ری و پیروزی به جهت سلطنت با مسیح وارد حضور باشد که با پُای ثمره

زیرا الزم است که  85: 2)دوم قرنتیان خدا شویم. دراین راستا پولس رسول در 

همۀ ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هرکسی اعمال بدنی خود را بیابد بر حسب آنچه 

دا زمانی خداوندمان دهد که مباما را هشدار میکرده باشد، چه نیک و چه بد.( 

 بازگشت کند در حضور تخت داوری او با دست خالی حاضر شویم!!

ه در زمین هایی کهمان گونه که در قبل به آن اشاره کردیم تمام نمونه

هایی از حقایق آسمانی همگی سمبول و نمونه ،تندبرای ما قابل روئیت هس

بینیم ها مینمونه همان طور که در .باشندو آنچه در آنجا وجود دارند می

دهند، به شکیل می، تمامی هفت رنگ رنگین کمان را تسه رنگ اصلی

باشند اما سه همان صورت اعیاد خداوند نیز با وجود اینکه هفت جشن می

 و!! بودند و برای خداوند غیر قابل سازش، اصلیآنها اعیادی از میان جشن 

کردند و در اورشلیم حضور پیدا می هاهمه باید به جهت برپایی این جشن

 هیچ استثنایی نیز وجود نداشت.
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جشنهای کتاب مقدس در عهد عتیق همگی به شخص عیسی مسیح، ماهیت، 

هایی بودند که باید و حامل پیشگویی رسالت او اشاره داشتند عملکرد، و

( یکی از  88 , 5: 85 در شخص عیسی مسیح به وقوع بپیوندد.) اول قرنتیان

 باشد که پولس در آن بامترین فصلهای عهد جدید اول قرنتیان میمه

هایی بودند به کند که تمامی عهدعتیق نمونهصراحت و قاطعیت بیان می

کلیسا با نگاه کردن به واجب و حیاتی که جهت کلیسا؛ الزم، ضروری، 

مبادا عبرت گرفته، اسرائیل و درسهایی که در آنجا وجود دارد زندگی بنی

مسیر اشتباه ایشان قرار بگیرد و خود را از زیر پوشش حفاظتی خداوند در 

ها و چالشها که آنها روبرو شدند خارج کند، که به یقین با همان شکست

و آنانی را که بر این قانون رفتار  85: 5غالطیان  ) ایشان  نیز روبرو خواهند شد

بینیم که اسرائیل حال می( دابر ایشان باد  و بر اسرائیل خ کنند سالمتی، و رحمتمی

استیفان نیز  "«اسرائیل خدا » در عهد جدید به یک لقب جدیدی رسید!! 

در موعظۀ معروف خود در اعمال رسوالن نیز از همین واژه استفاده 

ای همین است آنکه در جماعت در صحرا با آن فرشته 38 :4)اعمال رسوالن کند. می

و با پدران ما بود و کلمات زنده را یافت تا به ما  گفتکه در کوه سینا بدو سخن  می

کند که در استفاده می« جماعت در صحرا »واژۀ  البته در این آیه از رساند(

 به کار رفته است که معنای خوانده « اکلیسیا»اصل زبان به جای آن 

 در عهد جدید نیز کلیسا در مقام خواندهشدگان یا همان کلیساست. 

تواند از تجربیات اسرائیل به جهت ( می نماد دنیا )مصر شدگان از نظام

یادگیری استفاده بکند تا در مسیر اشتباه ایشان قرار نگیرد و به سرنوشت 

 ایشان دچار نشود.
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 «« های کتاب مقدساسامی اعیاد یا جشن»» 

اعیاد  ،اول از آنهاجشن اشاره شده که سه جشن به هفت  23در الویان باب 

 .گردیدبهاری بودند که با فصح آغاز می

 ( 2,  1: آیۀ 23الویان باب  فصح )جشن اول : 

 ( 8تا  5: 23الویان  ) مایه: عید نان فطیر یا نان بدون خمیردوم

 ( 81تا  7: 23الویان  سوم: عید بافۀ جنبانیدنی یا بافۀ نوبرها )

پایان فصل بهار  (  22تا  82: 23ها یا پنطیکاست ) الویان هفتهجشن چهارم: 

بر اساس نظام  برای یهودیان پایان فصل آنها بود زیرا اعیاد ایشان

در اس نظام دامداری بنا شده بودند. های آنها بر اسکشاورزی، و قربانی

کشاورزی و دامداری و نظامی  ؛شدآن زمان تنها سه نظام دیده میقتصاد ا

در کتاب مقدس مشاهده کرد اما در این قسمت  ،توانکه هر سه آنها را می

 تمرکز ما تنها بر روی نظام کشاورزی است .

 ( 22تا  23: 23: عید شیپورها یا کرناها ) الویان پنجم

 ( 32تا  25: 23ششم: عید کفاره ) الویان 

 ( 11تا  33: 23ها ) الویان خیمهجشن هفتم: 

همانگونه که گفته شد سه جشن از میان این اعیاد جشن اصلی محسوب 

و دیگری عید پنطیکاست در سومین  ،گردید که یکی فصح در اول ماهمی
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از تقویم یهود یا  و عید خیمه ها که آخرین از جشنها بود در ماه هفتم، ماه

 8سه عدد  کنیماگر به ترتیب قرارگیری و اعدا نگاه . گردیدآغاز می عبری

اص و متعلق به خدا در شهادت به شخصیت و کاملیت که اعداد خ 4و  3و 

که فصح در ماه اول تقویم  :توان گفتبینیم. پس میکار او هستند را می

عبرانی و عید اول از سه جشن اصلی بود و پنطیکاست که عید چهارم از 

قرار  هفت عید عهد عتیق بود به عنوان دومین عید اصلی در ماه سوم

 در ماه هفتم ها به عنوان سومین جشن اصلیداشت و عید هفتم یعنی خیمه

 از تقویم یهودی و عبرانی قرار داشت. 

به این جشنها نگاه  ،از دیدگاه سه تفسیر مختلف ؛مطالعه این اعیاد حال در

 دهیم.کرده و از سه جنبه آنها را مورد بررسی قرار می

مان عبور کند از ذهن سوالجنبۀ اول: در نگاه اول به این جشنها باید این 

گرفت؟ تاریخی و مکانی این اعیاد چه اتفاقی باید صورت می که؛ از جنبۀ

و  کنداعیاد را به ما معرفی می ی و واقعی و تاریخیجنبۀ حقیقش این پرس

قوم اسرائیل داده شد  فرمان برگزاری جشنها به زمانی که !شویممتوجه می

)در مباحث بعدی به کردند آنها را برگزار می یچه زماندر چگونه و 

 تشریح جزئیات آنها خواهیم پرداخت ( 

ای که باید درمورد دومین نکتهجنبۀ دوم: جنبۀ نبوتی و پیشگویی است، 

هایی بودند از آینده که نه این جشنها در نظر داشت این است که آنها سایه

های نبوتی و آینده را نیز بلکه جنبه ،فقط در خود جنبۀ تاریخی داشتند
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ز کردند که بر شخصیت و کار مسیح و کلیسای او تمرکپیشگویی می

 داشتند.

که این سه عید در زندگی ما  ،ه تجربی این جشنهاستبجنبۀ سوم: جن

فقط کافی نیست که ما از یسا چگونه باید تجربه بشود؟ زیرا ایمانداران و کل

. متاسفانه در دانشگاهای لحاظ تاریخی و زمانی و یا نبوتی  به آنها نگاه کنیم

 !شودمقدس تدریس میکه در آنها کتاب  االهیات و اکثر آموزشگاهایی

کنند )یعنی جنبۀ تاریخی و حقیقی و جنبۀ اول نگاه می فقط به آن دو

واقعی و جنبۀ دوم یعنی پیشگویی و نبوتی و آینده مرتبط با شخص عیسی 

مسیح ( اما کاری که ما باید انجام بدهیم این است که، نه تنها آن دو جنبۀ 

بیاموزیم بلکه جنبۀ سوم یعنی کند را که االهیات در مورد آنها صحبت می

جنبۀ تجربی آنها را نیز تجربه کنیم و در مورد آنها تفکر کنیم و از خداوند 

ما را یاری کند تا بتوانیم  در دعا طلب کنیم که در ابعاد تجربی این جشنها

موزیم، باشد، که شناخت ژرف و دقیقی از شخصیت و ماهیت آنها را بهتر بیا

 م.بدست آوریخداوندمان 

تب دیگر همیشه الزم است که در مطالعۀ جشنهای کتاب مقدس و حتی کُ

. اگر 3تجربی 2نبوتی 8کنیم تاریخی !کالم خدا به این سه جنبه توجه

بخواهیم این سه جنبه را تقسیم بندی کنیم!! مسائل مرتبط با اسرائیل را 

مسیح در  این جنبۀ تاریخی را نیز ،و بعد 8باید از جنبۀ تاریخی نگاه کرد

زمان آمدن مسیح و انجام خدمات او در زمان  ررسی قرار داد کهمورد ب

و بعد آن را در زمان بعد از قیام مسیح و  2به وقوع پیوست جشن کدام
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که چگونه این اعیاد به انجام داد سی قرار رتاریخ کلیسا نیز مورد بر

که ها بودند اسرائیل آن زمان از جنبۀ نبوتی همه نمونه .3اندهرسید

توان در شخص عیسی مسیح اصل و حقیقت آن را مشاهده کرد و در می

کلیسای زمان حال نیز جنبۀ تجربی آن را ملموس دید و احساس کرد. 

تمامی جشنها در اسرائیل » گونه بیان کرد؛ تر اینساده روش توان بهمی

و اگر بخواهیم از دیدگاه « ح اصل و در کلیسا تجربیتشبیه است و در مسی

خدا چه کاری را در اسرائیل انجام » نگاه کنیم باید دید! آنها به  وندخدا

کنیم ببینیم خدا در او چه کاری را انجام داد؟ و زمانی که به مسیح نگاه می

کنیم ببینیم خدا در او در حال انجام چه داد؟ و زمانی که به کلیسا نگاه می

انجام آن اعیاد  کاری است؟ )که اشاره به زمان حال دارد و چگونگی

از این جشنها در این ابعاد توسط خداوند در کلیسا ( نهایتأ اگر بخواهیم 

که در اسرائیل ما جشنها را مشاهده  :»توان گفتگیری کنیم مینتیجه

را به کنیم و در مسیح تفسیر کرده و در کلیسا و زندگی ایمانی آنها می

سرائیل جنبۀ تفسیر در مسیح جنبۀ مشاهده در ا« ))کنیمبرده و تجربه میکار

 لی و کاربردی در زندگی ایماندار ((و جنبۀ عم

 «« اند؟آیا این جشنها به و قوع پیوسته»»

 رعایت یکی از نکاتی که باید در تفسیر کتاب مقدس با آن توجه داشت

 ،بخصوص در مورد سه جشن اصلی فصح ،یکسان بودن و یکپارچگی است

توان هر کدام از آنها را به طور که نمی ؛معنیها به این پنطیکاست و خیمه

مجزا و منفک از یکدیگر تفسیرکرد به طوری که فصح را با یک اصل و 
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بلکه تفسیر همگی آنها باید یکسان و یک دست  .پنطیکاست را با اصلی دیگر

توان به یک جشن فقط از جنبۀ تاریخی نگاه کرد و گفت: که باشد، نمی

گردد و خی دارد و دیگر شامل زمان آینده نمیاین عید فقط جنبۀ تاری

این جشن  :»توان گفتجنبه نبوتی آن را نادیده گرفت و یا بلعکس نمی

  «فقط مربوط به آینده است و هرگز در هیچ تاریخی اتفاق نیفتاده!

ای از مفسرین بر این عقیده هستند که بعضی از جشنها بخصوص فصح عده

اند و حال باید در در تاریخ بدست آوردهو پنطیکاست تحقق خودشان را 

ها نیز بر این و دربارۀ عید خیمه جنبۀ تجربی آنها را دید و شناخت کلیسا

 تبط با یهودیان است،رم مسئلهباور هستند که هنوز به انجام نرسیده و این 

توان اند یا روحانی را میکلید فهم این جشنها و اینکه آیا حقیقی بوده اما

سیح مشاهده کرد! کاری که مسیح بر صلیب جلجتا انجام داد در صلیب م

مسائل مربوط به  ،باشد. )در زمان موسیمربوط به گذشته و عهد عتیق می

جود داشته و جنبه و تاریخی بودند و جشنها واقعا و جشنها همه حقیقی

تاریخی خود را نیز داشتند، آن روزهای خاص در حقیقت باید مشخص 

گردید و تمامی خدماتی آن قربانی ها نیز باید مهیا می شدند و تمامیمی

گرفت همه حقیقی و واقعی بودند عبد صورت میاجتماع یا میمهخکه در 

( در حالی که گردیدها باید دائمأ در جشنها تکرار میو تمامی این مراسم

ها و همۀ نمونه، گرفتهایی که در این جشنها صورت میتمامی مراسم

هایی بودند در مورد شخص عیسی مسیح و کاری که او باید پیشگویی

 اصلها و ،تاریخیهای حقیقی، عیسی مسیح با آمدنش جنبهداد. انجام می

ها و سانید و با انجام تمامی آن سمبولعهد عتیق را به کمال رهای نمونه
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وجود داشت را  ها های حقیقی و تشبیهی که در آن مراسمتشبیهات جنبه

امروز انجام نخواهد شد.  ، به طوری که دیگر هیچ کدام از آنهاباطل کرد

یعنی عهد جدید آنچه را که برای ما مهم است معانی  !حال در این عهد

 ها است.روحانی و آسمانی آن مراسم ،جاودانی ،ابدی

یکی از موضوعات مورد بحث که امروز در برخی از کلیساها با آن روبرو 

ند جشنهای عهد عتیق را در کلیسا و اهخومیهستیم این است که ایشان 

کنند و به جای اینکه در تفکر و تعمق در مورد معانی  برگزارعهد جدید 

گیرند، و روحانی آنها باشند در کلیسا جشنهای عهد عتیق را جشن می

دانند و هنوز در صدد این هستند که در مسیحیت را مرتبط با یهودیت می

ای از که مسیحیت شاخهه نمایش بگذارند عمل این نکته را ببیان و 

آنها بر این  ل مربوط را رعایت کنیم!ئباید حتما مسا یهودیت است و ما

آوریم جشنها را های عهد عتیق را بجا نمیباورند که الاقل اگر فریضه

اند که غیر آن را چنان سماجتی بر این باور ایستادهبرگزار کنیم و با 

هایی است مایهد. متأسفانه این یکی از خمیردانناحترامی به خداوند میبی

های پنطیکاستی به خورد که در پنجاه سال گذشته بخصوص در نهضت

کلیسا داده شده است آنها با تفاسیر خودشان از عهد عتیق بدون در نظر 

هایی های تاریخی و زمانی تمامی آن مراسمات و نمونهچارچوبگرفتن 

اند و در غالب مراسم و جشنها وارد کلیسا کردهکه در تشبیه بودند را در 

های یهودی را به عنوان منازل و دکوراسیون کلیساهایشان سمبول

اند و حتی در مراسم پرستشی نیز ارزشهایی که باید به یاد آورند آویخته

. اندرا قرار دادهو ستارۀ داوود  چراغدان هفت شاخه یهودیت )منورا( 
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د دارند که پا را فراتر نهاده و جشن فصح را کلیساهای دیگری نیز وجو

سبزیجات تلخ و گوشت  82جشن گرفته و درست به مانند خروج باب 

خواهند که آن جشن را از جنبۀ تاریخی جان کرده و میکباب شده نوش

خود خارج کرده و وارد عهد جدید کنند...به یقین این خطر بزرگی 

کند. ی که کلیسا را تهدید میگرایاست، از جهت ورود خمیرمایه یهودی

خواهند خود را با یهودیت ان به هر شکلی میامروز بسیاری از ایماندار

نه تنها با اسرائیل عهد عتیق بلکه به اسرائیل کنونی تا کلیسا را مرتبط سازند 

تبدیل به یک ارگان سیاسی مذهبی و فرهنگی کنند و با تالش و اشتیاق و 

ای از یهودیت است کلیسا را به انشعاب و شاخه به باور به این که مسیحیت

در حالی که تمامی جشنها در عهد  مسمومیت و آلودگی و انحراف بکشانند.

کردند!! معرفی و عتیق یک هدف خاص را در مسیر حرکتشان طی می

ها و تشبیهات. مسیح ها، سمبولپیشگویی  شخص عیسی مسیح در نمونه

مراسمات را در خود به تحقق رسانید و آن خداوند تمامی آن جشنها و 

امروز برای . ابعاد سمبولیک، اجرایی، تشریفاتی و سنتی را باطل ساخت

کلیسا فهم جشنها باید در ابعاد آسمانی و معانی روحانی مهمتر از برگزاری 

های حقیقی و ظاهری آنها را زیرا مسیح تمامی جنبه خود جشنها باشد.

بلکه روحانی  !تسظاهری نی ،د دیگر هیچ چیزباطل ساخت و در عهد جدی

های اولیه نیز این چنین و تجربی. شاید فکر کنید که در قرن اول و کلیسا

 دادند در صورتی کهها انجام میبود و جشنها را در غالب مراسم در کلیسا

به آیات زیر  ،پولس رسول کامال مخالفت خود را با این قضایا اعالم کرد

 توجه کنید!!
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های های دیدنی، بلکه به چیزکنیم به چیزدر حالی که ما نظر نمی 88 :1م قرنتیان دو

 دیدنی، زیرا آنچه که دیدنی است، زمانی است و نادیدنی جاودانی.نا

 گفت، اول را کهنه ساخت؛ و آنچه کهنه پیر شده است،« تازه»پس چون  83 :8عبرانیان 

معنای عهد جدیدی است که در آن کهنگی )در این آیه تازه به مشرف بر زوال است 

 دیگر وجود ندارد (

ماند چیزی که برای ما از این جشنها باقی می ؛در نتیجه آنچه که گفته شد

جنبۀ روحانی و ابدی آن است. این جشنها آن حقایق مخفی هستند که 

شدند، در اصل ابعاد مخفی جشنها مسائل روحانی قبأل در ظاهر دیده می

و  ارزش باشندظاهری که باید امروز برای ما بی هایچیزهستند و نه 

جنبۀ تجربی جشنها  چیزی که باید به آن ارزش داد فقط مسائل روحانی و

 و مراسم است.

)) تا زمان آمدن مسیح جشنها در عهد عتیق برای اسرائیل به طور حقیقی و 

و  واقعی و تاریخی بودند، که در صلیب مسیح همه به تحقق خود رسیدند

ها و سمبول ها و تشبیهات باطل گردیدند. حال از صلیب تمامی نمونه

مسیح به بعد تمامی جشنها روحانی بوده و باید در زندگی ایمانداران چه 

به صورت فردی و چه به صورت جمعی تجربه بشوند در نتیجه فصح و 

ها باید به طور روحانی در زندگی ایمانداران تجربه پنطیکاست و خیمه

در خطر انحراف دچار دوگانگی شده و کلیسا  ن صورتیند در غیر ابشو

توانیم دو نوع آموزه داشته باشیم یکی ما نمی.(( قرار خواهد گرفت

ید بسیار مراقب بود که مبادا در ی و دیگری نادیدنی و روحانی و بادیدن
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ها عید درک این جشنها دچار دوگانگی شویم! زیرا بسیاری از کلیسا

ای تمایل به برگزاری این جشن به شیوه ا جشن گرفته، و عدهها رخیمه

عهد عتیق دارند. یکی از موضوعات مورد بحث در این مورد در اینجاست 

دانند و بر این را فقط مربوط به یهودیان میکه برخی جشن خیمه ها 

باورند که خدا این جشن را برای ایشان قرار داده که بعد در آینده 

چنین  شن بگیرند. حال فرض را بر این بگذاریم که اینیهودیان آنرا ج

ن معبد را دوباره بنا خواهد بود که یهودیا مستلزم این مسئلهاین  باشد!! اما

ها مجدد احیا بشود و مجدد کهانت هارونی برقرار کنند و نظام قربانی

گردد وکأل شریعت موسی باید به حالتی اصلی که در زمان خودش بود باز 

و این کامأل متضاد با آن چیزی است که در کالم خدا  .اجرا بشود گردد و

نمی توانیم  ام» گوید:خوانیم که میاز زبان نویسنده رساله به عبرانیان می

به گذشته بازگردیم و وارد آن مراسم ظاهری و قربانی ها و کهانت 

 هارونی بشویم در صورتی که کهانتی برتر از کهانت هارونی به رتبۀ ملکی

ه کهانتی بلک، باشیم که کهانتی یهودی  و قربانی نیستصدق را دارا می

این مسائل را از این جهت با تکرار و شدتی »  «فراتر از آن و ابدی است

کرده که نگاه درست به جشنها  درکتا شما عزیزان خاص بیان کردیم 

 «چگونه باید باشد

تفاده شده که ممکن اس« فستیوال»در زبان انگلیسی برای جشنها از واژۀ 

ه البته از انگلیسی گرفته است در فارسی نیز این واژه را شنیده باشید ک

این کلمه  به مانند فستیوال فیلم، یا فستیوال ورزشی یا... شده است

برگرفته از زبان التین و به معنای جشن و خوشی و شادی در جنبۀ روحانی 
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روحانی نیز از واژۀ  است. البته امروز برای هرچیزی خارج از مسائل

ای عربی شود، که در کتاب مقدس از واژهفستیوال برای جشن استفاده می

دهم که اند که البته من ترجیح میاستفاده کرده "برای بیان آن با نام عید

تر است ای ملموساز واژه جشن برای آن استفاده کنم، زیرا جشن کلمه

برای ما معنی « عید»اما  ،شادی است که فاقد معنای دیگر و بیان کنندۀ

شود، یا اگر روشنی ندارد زیرا در ایران به اغلب عزاداری ها عید گفته می

 ،عیدی نیز وجود داشته باشد باز در آن شاهد عزاداری هستیم اما جشن

همیشه یادآور خوشی و شادمانی است. در عبری برای جشن از کلمۀ 

)زمانی که در عبری جشن  ص استاستفاده شده که به معنای رق« چگگ»

رقصها و  ( بود رقصیدن و شادی و پایکوبی آن شود معناییگرفته م

رد زبان جشنهای عبری آن زمان حالت جمعی داشتند و به مانند عزیزان کُ

ر به خود هایشان را دیده و آشنایی دارید حالتی مدوّکه احتماأل شادی

و با کردند با یکدیگر برقرار میگرفتند و ارتباطی را با گرفتن دستها می

و این حالت  دادند.نظمی خاص پایکوبی کرده و فریاد شادی سرمی

واقعی جشن در عبری و جشنهای کتاب مقدس است که در یک مراسم 

این جشنها را  ؛در نتیجه گردید،روحانی و اتحاد و یکدلی باید برقرار می

قوم اسرائیل در زمان و فصل و روز خاصی باید در کنار هم در یک 

 پرداختند.شدند و به شادی و خوشی و پایکوبی میگردهمایی جمع می

پرستش قوم اسرائیل این سه جشن بزرگ از میان هفت  تمام مرکزیتِ

بود، امروزه به جهت ما ایمانداران نیز خداوند  23جشن الویان باب 

های ه در خوشی و شادمانی در گردهماییمانهایی را معین کرده کز
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کلیسای به دور هم جمع شده و این جشنها را در پرستش، دعا، و 

ابعاد روحانی آنها را جشن بگیریم. های خودمان بیاد بیاوریم و درمشارکت

ها غافل ما ایمانداران هرگز نباید از جمع شدن و گردهمایی و مشارکت

اما باید در ، وجود دارد در مورد جشنها کالم خدا آیات بسیاری در !باشیم

کند و یمهرگز در مورد مسائل ظاهری صحبت ناوند نظر داشت که خد

 ،نندکنمیعهد جدید نیز اجرای مراسم و جشنها را از ما طلب  نویسندگان

و از باهم آمدن در جماعت  22 :85عبرانیان به عنوان نمونه:  !بلکه مسائل روحانی

غافل نشویم ، چنانکه بعضی را عادت است، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به 

 شود.بینید که آن روز نزدیک میای که میاندازه

اند، با همۀ مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شدهز مقدسین در ا 2 :8اول قرنتیان 

خوانند که )خداوند(ما و )خداوند( سی مسیح را میکسانی که در هرجا نام خداوند ما عی

 ایشان است.

ی این جشنها در ابعاد روحانی به ما حالتی از همبستگی و اتحاد را برگزار

کنیم باید این آوریم و آنها را تجربه میزمانی آنها را بیاد میو دهد می

ابعاد ( در  5تا  3: 8 اول یوحنا )ما روز به روز بیشتر ایجاد بشود  اتحاد در

 گردیدتاریخی نیز این جشنها به فرمان خداوند سه بار در سال برگزار می

شدند میدر حضور خدا در شهر اورشلیم حاضر و تمامی قوم اسرائیل باید 

، فصح، پنطیکاست»جشن دارای نامی مجزا هر  .آوردندو آنها را بجا می

: 23)خروج بود.  و قوانین خاصی بود که مربوط به همان جشن« هاخیمه

 ( 84,  85: 85 تثنیه,  23: 31, خروج  84,  81
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دادند و ما در قبل گفتیم که اسرائیل جنبۀ جسمانی این جشنها را انجام می

عدد سه  .کنیمایمانداران جنبۀ روحانی آنها را انجام داده و تجربه می

، الوهیت در ابدیت است و عددی الهی و ابدی است و عدد کاملیت عدد

القدس هرسه در اتحاد و مشارکت در شهادت است زیرا پدر و پسر و روح

در  ،مهمجشن زمان برگزاری این سه  اسرائیل؛ قومنتیجه در .قرار دارند

توانستند کارهای خداوند را ابراز بکنند و به پری اتحاد و شهادت کامل می

 ببرند.القدس پی شناخت خدا یعنی کار و عملکرد پدر و پسر و روح

شدند و خدا تاریخ آنها را معین این جشنها در روزهای خاصی برگزار می

کرده بود و نه اسرائیلیان! به یقین اگر به دلیل آن توجه کنید شگفت زده 

خواست تاریخ جشنها را معین خواهید شد!! دلیل آنکه خدا خودش می

دانش مالقات بکند این بود که او خود این آرزو را داشت که با قوم و فرزن

خواست که فرزندانش حداقل در هر سال سه بار در زیر عهد بکند، او می

موسی به اورشلیم آمده و با او مشارکت داشته باشند و این خواسته خدا 

بود و نه انسان او بود که آرزو داشت با قوم خود مالقات داشته باشد در 

.  و به این دلیل بود دنتیجه مبنای آن مالقات را نیز خود او معین کرده بو

نامیدند. زمانی که انجیل یوحنا را که این جشنها را جشنهای خداوند می

کنیم شاهد لحن تند او نسبت به یهودیان هستیم در حقیقت مطالعه می

زیرا او  «با یهودیت انجیل یوحنا است یلترین انجمخالف :»توان گفتمی

کامأل واقف بود که زندگی آن زمان با زندگی عهد عتیق مقایرت دارد و 

یک پدیدۀ کامأل جدا شده از آن زمان با زیر بنای افکار انسانیست، یوحنا 

و  کردهدر زمان نگارش انجیل خود تمامی جشنها را با واژۀ عید یهود بیان 
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دانست می زیرا ،کندگیری کلمۀ جشن خداوند خوداری میاز بکار

خواست که با قوم خود ن کرده بود و مییخداوند خود شرایط را تعی

اما فریسیان و  ،در شادی آنها سهیم بشود و در مشارکت با آنها مالقات کرده

منافع انسانی رواجی، سیاست بازی و  به خاطر سنت علمای مذهبی یهود 

د خارج کرده این جشنها را از حالت شفاف و آزاد که خدا فرمان داده بو

به جشنهای عهد عتیق شباهت داشتند اما  ،بودند. جشنهای یهود در ظاهر

در اصل جشنهایی بودند به جهت خود ابرازی و خود نمایی رهبران یهود 

گرایی و نژادپرستی و مسائل مالی و.... به همین دلیل یوحنا به و منافع ملی

یوحنا  خواند.)هود میانتقاد از ایشان عمدأ جشنهای خداوند را جشنهای ی

 ( 22: 88, یوحنا  2: 4, یوحنا  38: 87, یوحنا  83: 2, یوحنا  1: 5

درنتیجه خداوند جشنها را به جهت مالقات با قوم خود معین کرده بود که 

خدا خود »با آنها مشارکت کرده و در شادی و پیروزی آنها سهیم گردد، 

د اینگونه فکر کنیم که هدف از شای« میزبان و اسرائیل به مانند میهمان بود

! ائیل کاری را برای خدا انجام بدهدکه اسراین بود برگزاری این جشنها 

خواست اما برعکس خدا خود باعث، و سبب برگزاری جشنها بود و می

ر اساس خواست که اسرائیل بکاری را برای اسرائیل انجام دهد. خدا می

و خدا در این جشن و شادی با آنها سهیم  ،های او میهمان باشندخواسته

باشد و از فرزندانش با برکات و چیزهایی که برای ایشان در نظر داشت 

پذیرایی بکند، به همین جهت خدا نه تنها جزئیات جشنهای خود را به آنها 

های الزم را نیز معین کرد. پدران داد بلکه زمانها و مکانها و حتی قربانی

بهانۀ خوردن شام یا دیدن مسابقۀ فوتبال یا خوردن زمینی ما گاهی به 
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کنند که به دیدن ما دعوت می ای را درست کرده و ازبهانه..چایی و..

ای بودند که خدا تدارک دیده بود تا برویم، این جشنها نیز بهانهایشان 

ممکن بود گاهی چنان در بتواند با فرزندان خود مالقات بکند. قوم 

گی و کشاورزی و دامداری و امرار معاش و روزمر مشغولیتهای روزمره

عمدأ جشنها  نند خدایی نیز وجود دارد، خدا همغرق شوند که فراموش ک

را در فصلهای خوبی قرار داد یعنی ابتدای بهار و پایان بهار و پایان تابستان 

)سه جشن اصلی (که در آن زمان قوم دست از کار بکشند و به دیدن پدر 

کند انتظار دارد که من د. زمانی که پدرم از من دعوت میخودشان برون

آراسته و تمیز و شیک با او مالقات کنم که در حقیقت این نوع برخورد 

کنم و خواهد شد، پس سعی میمن و احترام به پدرم موجب شادی ا

های ، بنابراین ما در ردهلباسی را بپوشم که مناسب مالقات با پدرم باشد

پس قوم الزم  کنیم!!شه رعایت احترام را به پدرانمان میانسانی نیز همی

بود برای اینکه بتوانند به او نزدیک شوند حرمت قدوسیت خدا را رعایت 

کنند، و خدا را در آن ابعادی که هست محبت کرده و دوست داشته 

باشند، در نتیجه این خدا بود که قوانین را گذاشته بود و آنها را معین 

توان گفت چرا این جشنها را جشنهای خداوند می کرده بود. حال

قومی که از  ،تهیه شده بود اسرائیلگفتند،این جشنها فقط برای قوممی

 !مصر و زیر یوغ بندگی و اسارت خارج شده بودند و نه هیچ قوم دیگری

خاص به خدا نزدیک شوند. )خروج  یکه بتوانند در مقام فرزندان و قوم

 ( 81 :818مزمور ,   1 :87
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برای اینکه بتوانند به او نزدیک شوند و این جشنها برای قوم خدا بود، 

ایمان  و یا مربوط به قوم و یا ملت های دیگر نبود، در نتیجه امروز یک بی

مشارکت و نزدیک شدن با خدا باشد و لذت  تواند درغیر ایمان دار نمی

وجه تمایزی  آن حضور و برکات را ببرد، در حقیقت این جشنها حصار و

ساخت، و تنها راهی که که قوم خدا را از سایر قومهای دیگر جدا می ،بود

توانست در این جشنها شرکت کند یک غیر یهودی و شخصی از امتها می

کسانی که به یهوه »وه بیاید.این بود که او نیز به ایمان خدای حقیقی یه

نبودند اما خدا آنها را به آوردند با وجود اینکه از نسل ابراهیم ایمان می

به  «پذیرفتعنوان فرزند خواندۀ خودش و وصل شده به اسرائیل می

بینیم که با وجود اینکه موآبی بود و در کالم خدا روت را می ؛عنوان نمونه

تا ده سال اجازه ورود به قوم خدا را نداشت اما با ایمان به یهوه خدای 

ء بینیم که در کار خدا همیشه استثنااسرائیل در قوم خدا پذیرفته شد و می

ء، مستثنی نبود و به خاطر ایمانش در وجود دارد و روت نیز از این استثنا

داشت شریک تمامی برکات و آنچه را که خدا برای  قوم خودش در نظر 

این جشنها را نداشت مگر اینکه به خدای  کسی حق ورود به ؛در نتیجهشد. 

تواند  به همان شکل نیز امروز کسی نمی حقیقی ایمان آورده باشد، به

قی و تجربۀ مشارکت و شناخت خدا وارد بشود، مگر اینکه به خدای حقی

. این جشنها، جشنهای خداوند  بود و فقط شناخت عیسی مسیح ایمان آورد

با یک عهد و پیمان با خدا قابل تجربه بودند زیرا این جشنها بر اساس 

قوم خود اسرائیل داشت. امروز به جهت ما پیمان و عهدی بود که خدا با 

که در عهد جدید هستیم اجرای جشنها از جنبۀ حقیقی و ظاهری امکان 
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پذیر نیست در نتیجه چون ما به مانند اسرائیل با خدا در عهدی آسمانی 

ای هستیم می توانیم جشنها را از ابعاد روحانی تجربه کنیم و با او رابطه

 .خاص را برقرار کنیم

که  ترار بر این داشصزمانی که قانون ختنه را به ابراهیم داد، ا خدا

کس تمامی ذکوران یا پسران بنی اسرائیل باید مختون شوند زیرا هیچ

 , 12تا  13: 82توانست شریک فصح بشود )خروج بدون مختونی نمی

ن یک تداش( این مختونی عالمت و مهری بود از 81تا  8: 84پیدایش  

عهد، ما نیز امروز بر اساس عهد است که با خدا رابطه رابطه بر اساس 

خدا بر  شان باداریم و نه خواستۀ ما، در تمامی ادیان و مذاهب را بطه

های خودشان یا برداشت خودشان از یک رابطه بنا شده اساس خواسته

های تحریف شده از قبیل زیارت، عزاداری، غالب مراسم که در ،است

رسد، در صورتی که خدا فقط از به انجام میی و..رفتن به کنیسه، قربان

کند و آن عهد است که خود طریق یک راه است که رابطه برقرار می

ضامن اوست، تمامی کتاب مقدس بر اساس عهد بنا شده است به همین 

های او جهت ما دو عهد جدید و قدیم را مبنای رابطه خدا و مرکزیّت نقشه

های دیگری نیز در کتاب مقدس وجود دارد البته عهدایم. با بشر قرار داده

به عنوان نمونه عهدی که خدا با آدم، نوح، ابراهیم، الویان، موسی، و 

ها است. در نتیجه از عهد خرینداوود بست و باالخره عهد جدید که آ

باید  بلکه شود،ای نمیخدا بدون عهد وارد هیچ رابطه ؛آنچه که گفته شد

هد است و زیبایی شخصیت او در این عزیرا خدا مت ،همیشه عهدی باشد

کند، برخالف تصور ما که همیشه که خدا همیشه خود را  متعهد می، است



38   
 

 
 

کند در صورتی که این ما هستیم کنیم خدا خودش را متعهد نمیفکر می

نکته مهمی که وجود دارد در اینجاست!! »که باید خود را متعهد کنیم. 

بلکه اوست که به ما متعهد است و ه به خدا متعهدیم، این ما نیستیم ککه؛ 

در  «ای است از متعهد بودن خدا به ما متعهد بودن ما فقط بازتاب و نتیجه

آورد، توان گفت: امانت اوست که ما را به امانت میزبان ساده تر می

رای دا خدا. یعنی قبل از اینکه ما متعهد به او باشیم او متعهد به ماست

شود و اگر ای نمیاو هرگز بدون عهد وارد رابطه !عجیبی استشخصیت 

ای بشود باید اول خود را متعهد بکند، خدا را شکر بخواهد وارد رابطه

برای خداوند ما که همیشه امین است و متعهد به عهد خویش، او هرگز 

بندد بلکه متعهد است و در عهد و امانت خویش نیز امین داد نمی قرار

 باشد.می

 «بین عهد و قرار داد  فرق» 

شود در حالی که عهد یک طرفه است، عهد نفر نوشته می قرار داد بین دو

خدا از طرف خود اوست و من هیچ نقشی در آن عهد ندارم جز اینکه من 

رسد، من دریافت کنندۀ وارث این عهد هستم و برکت این عهد به من می

فکر  عهد ارائه کنم، حاشا که اگرنم در بتوامزایا هستم و چیزی ندارم که 

توانیم با خدا معامله کنیم و قرارداد بنویسیم، این ادیان هستند کنیم که می

دارند. البته لحن کنند و در معامله قدم بر میکار میبا خدا قراردادی  که

با دوری از شناخت حقیقی خدا است که  تند مرا ببخشید اما این دروغی

شریر به افکار ادیان و ملتها و ما که آن زمان در خطایا و گناه مرده بودیم 
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، در قرار داد دو نفر باید داده بود. مسیحیت هرگز داد و ستدی نیست

که هر کدام از طرفین شرایطی را برای خود بیان  ،حضور داشته باشند

نویسد ر اختیار طرف مقابل بگذارد میتواند دکند و مزایایی را که میمی

و تمامی شروط و مزایای هردو طرف باید در حضور شخص سومی به 

رارداد مشمول قمبادله و مکتوب گردد. الزم به ذکر است که  ،عنوان شاهد

، گرددمنعقد می ۀ دیگری زمان است و از تاریخی معلوم تا تاریخ معین شد

شود زمانی که عهدی داده می در حالی که عهد مشمول زمان نیست و

گردد، مگر اینکه عهدی باالتر و بهتر بیاید و عهد اول را در هرگز باطل نمی

و او را بهتر کند و نه اینکه آن را مشمول زمان  بگرداند. خدا گرفته خود 

 ،داد به اسرائیل عهد عتیق را برای زمان موقت و از روی قرار داد نبود که

دا همیشه پایدار بود اما بعد او عهدی بهتر را ارائه بلکه عهد عتیق برای خ

برده و بلعید، و این عهدی است که  را در خود فرو قبلی که آن عهدد دا

در عهد خود به شخصی دیگری نیاز  ما امروز در آن قرار داریم. خدا

ندارد زیرا او خود وعده دهنده، نویسنده، مهیا کنندۀ مزایای عهد، ضامن 

عهد است و هرکاری که ما بکنیم به ، امین، و عمل کنندۀ عهد، شاهد عهد

یا نکنیم خدا از عهد خود عقب نشینی نخواهد کرد زیرا او همیشه در عهد 

قاصر باشم و عقب یا خود متعهد است. ممکن است که من شکست بخورم، 

او هرگز فکر خود را عوض نخواهد کرد چون فکر خدا بر نشینی کنم ولی 

اساس عهد است ، به همین جهت جشنها بر اساس عهدی بود که خدا با 

در هر اسرائیل قرار داده بود. یکی از مزایای این عهد این بود که خدا 

سال سه بار ایشان را دعوت کرده بود تا آنها را از برکات جشنها و میهمانی 
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مند کند و در شادی و پایکوبی ایشان ا تدارک دیده بود بهرهکه برای آنه

 سهیم باشد.

و خارج از طرفانه دارد و نه حالتی بیارداد، خدا در عهد جدید نه با ما قر

دسترس ما، که فقط حرفی را زده باشد و از ما اجرا بخواهد بلکه او 

یی توان زیباخودش را به ما متعهد کرده است، و این موضوع را می

اساس عهد با ما ای که خدا بر مسیحیت دانست که بر مبنای عهد و رابطه

 القدس دیدتوان این تعهد را در غالب روحکه میدارد بنا شده است، 

و در وی شما نیز چون کالم راستی، یعنی بشارت نجات خود را »  81و  83: 8افسسیان )

. که بیعانه میراث وعده مختوم شدیدالقدسِ از روحشنیدید، در وی چون ایمان آوردید، 

)در این آیه ما است برای فدای آن مِلکِ خاص او تا جالل او ستوده شود.

 به معنای عهد اوست! ( "القدسِ وعدهروح

؟ یعنی خدا اید؟های خدا فکر کردهها یا قولآیا تا به حال به کلمۀ وعده

هرگز چیزی را  کند ودهد خود را متعهد میهر وعده یا قولی را که می

گوید که قادر به آنجام آن نباشد، الزم است که در این زمینه همیشه نمی

کبریایی و تغییر ناپذیری خدا را به یاد داشته باشیم. او زمانی که قول یا 

کند و تا زمانی که کالم او به دهد حتمأ به آن عمل میای را میوعده

ین جهت است که او ما را در کند. به همانجام برسد از کالمش مراقبت می

کند و اگر در خطایی باشیم، جدا از اینکه عواقب هدایت می "مسیر عهد

کند. بخشد و ما را بلند میکارهایمان به عهدۀ خودمان است او ما را می
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دهد پس الزم است که در خدا مزایا را خارج از عهد به کسی نمی

 ها دقیقا او را بشناسیم و در اطاعت او حرکت کنیم. تجربه

که ما  ،یعنی خدا در زمانی ملک خاص خود )بیعانه ......ملکِ خاص او....(

ایمانداران و کلیسای او هستیم را کامأل باز خرید بکند، زیرا فعأل بیعانه 

که »میراث ما را داده است! خدا در این مرحله این پیام را برای ما دارد؛

ه چه عأل این بیعانه را داشته باشید و تفکر کنید که من برای شما در آیندف

در روزی نیز که به زودی خواهد آمد  برکات و نقشۀ عظیمی را دارم!

و برای شما را در نظر  مۀ آن چیزی را که باید انجام دهمو ه "لکُ

ی توان زیبایحال می« ام، را به شما و برای شما انجام خواهم دادگرفته

! این جشنها ثمره و مشاهده کرد تعهد خدا حاکم است را هاجشنها که در آن

شنها جطۀ متعهدانه ایستاده و بما در یک را نتیجۀ تعهد اوست زیرا او با

های روحانی زندگی با ما تجربهای هستند از اینکه خدا در شادی و نمونه

 سهیم است .

 «تعهد خدا در عهد عتیق » 

خواست با انسان داشته باشد برای تأیید عهدی که میخدا در عهد عتیق 

توان به عهد هایی را گذاشته بود. که به عنوان نمونه میعالمات و نشانه

عهد ختنه، عهدی بود که ما بین خدا و قوم اسرائیل بود  اشاره کرد "ختنه

حتی ساخت. که بواسطۀ این عالمت آنها را از میان سایر اقوام متمایز می

خدای اسرائیل رابطه خواستند با که اجنبی )بیگانه( بودند و میآنانی 

کردند و آن را در باید در عهد ختنه شرکت مینیز می داشته باشند،
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توانست وارد هیچ شخص اجنبی نمی »کردند.مختونی خودشان اعالم می

طۀ داد که من در این رابآن عهد بشود مگر اینکه در ختنه شهادت می

؛ اسرائیل قوم ( درنتیجه 81تا  8: 84)پیدایش  «عهد هستم اص و در زیرخ

و سایر ملتها هیچ عهدی را با خدا نداشتند و هر کسی یا قومی نیز  عهد بود

که خارج از این عهد بود نمی توانست با خدا در رابطه و مشارکت باشد. 

خدا در مسیح به همۀ قومها و ملتها متعهد شده بود اما در عهد عتیق این 

عهد را فقط با قومی برقرار کرده بود که از ابراهیم شروع شده بود)عهد ت

عد از آن در کنعان ادامه پیدا کرد. ختنه( و تا بنی اسرائیل در مصر، و ب

ای را با آنانی که خارج از عهد با خدا بودند، هیچ گونه شناخت و رابطه

تاریکی به سر خدا نداشتند به همین دلیل در وضعیت دوری از خدا و در 

 ؛کنداین وضعیت را پولس رسول به زیبایی تشریح میکه بردند، می

های در جسم لهذا به یاد آورید که شما در زمان سلف ، ای امت 83تا  88: 2افسسیان ) 

شوند، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شدۀ به دست که آنانی که به اهل ختنه نامیده می

خوانند، که شما در آن زمان از مسیح جدا، و از وطنیّت است، شما را نامختون می 

خدا در دنیا بودید. بی  امید وهای وعده بیگانه و بیخاندان اسرائیل، اجنبی و از عهد

لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید، به خون مسیح نزدیک 

  (ایدشده

کند که با توجه به آنها در آیات فوق پولس رسول به چند نکته اشاره می

از  8از مسیح جداامتها، خارج از عهد پی ببریم.  ضعیتبه و یمتوانمی

،  2خدابی 1امیدبی  3ها بیگانهاز وعدۀ عهد  2ت خاندان اسرائیل اجنبیوطنیّ

هایی بودند که خارج از عهد خدای حقیقی قرار داشتند. این وضعیت امت
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حال شما در مسیح جزئی از این قوم »گوید:می 83 بینیم در آیۀاما می

این عهد اول مختص به اسرائیل بود، اما حال با تمامی امتها در « اید شده

و در او دیگر بین یهود و امت، هیچ تمایزی  ،مسیح عیسی برقرار است

توانند در جشنهای خداوند عیسی مسیح شرکت نیست بلکه همه با هم می

ما در عهد جدیدی نسبت به خدا قرار در مسیح است که ) )داشته باشند. 

 (گیریم(می

و تعالیم همیشه و اصل کتاب مقدسی که ما باید در بشارت  !!یک نکتۀ مهم

م این است که، خدا خودش را به هیچ انسانی نزدیک در نظر بگیری

سان در مسیح وارد مگر اینکه آن ان ،شودکند و با او وارد رابطه نمینمی

خودش ش را بر طبق شرایط خاص که خدا خود عهدیعهد با او بشود، 

توانست وارد جشنها کسی نمیشکل متعهد کرده است. به همین در آن 

با نظم قرار این جشنها  اینکه آن شخص در عهد با خدا باشد.بشود مگر 

توانست فصح را جشن بگیرد مگر شدند زیرا کسی نمیگرفته و برگزار می

تواند وارد بشود مگر در مسیح نیز کسی نمی اینکه در زیر عهد با خدا بیاید،

که آن را  "هد صلیب بیاورد، صلیب تعهد خداستع نکه خودش را درای

در جشن فصح می بینیم، این اولین تعهد خداست که او خودش را در 

گیری این جشنها کند، در ترتیب قرارصلیب، و فدیۀ مسیح به ما متعهد می

ها بشود مگر اینکه اول وارد جشن خیمه توانستسی نمیینیم که کبنیز می

توانست پنطیکاست را جشن گرفت، و کسی نمیپنطیکاست را جشن می

گرفت، در نتیجه ترتیب خیلی مهم بگیرد مگر اینکه اول در فصح قرار می

ها، که تمامی آنها در سوم خیمه بود اول فصح، دوم پنطیکاست، و
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و عملکرد او در عهد جدید، و ان اشاره به شخص عیسی مسیح و کار تحققش

اول  کنیم داشتند. )حقایق روحانی و آنچه که ما امروز در کلیسا تجربه می

( اسرائیل!  38: 4اعمال رسوالن ,  15: 82اول قرنتیان ,  88,  5: 85قرنتیان 

در ای بود که به عهد جدید اشاره داشت به مانند سایه «کلیسای در صحرا»

عهد جدید امروز آن قوم مقدس و ملت ملوکانه  کلیسای مسیح در ؛نتیجه

 ( 7,  2: 2است. )اول پطرس 

 « شرایط جشنها»  

 برای شرکت در این جشنها، خداوند دو فرمان را داده بود و یک وعده!!

فرمان اول: تمامی ذکوران )مذکرها، پسران ( باید این جشنها را برگزار 

( البته برخی از  23: 31خروج ,  84: 23خروج ,  85: 85کردند. ) تثنیه می

شدند، یعنی بجز این جشنها شامل حال تمامی اعضای خانواده نیز می

ها، ها، الویان، اجنبیپسران خانواده، دختران، مادران، کودکان، بیوه

توانستند در این جشنها شرکت کنند. اما در آیات فوق یتیمان، نیز می

سه بار برای برگزاری این  خوانیم که تمامی ذکوران باید در سالمی

این فرمان  کردند.و این جشنها را برگزار می ،آمدندجشنها به اورشلیم می

گردید، که پسر یا مرد سر خانواده محسوب می اوند چند علت داشت!؟خد

تمامی خانواده تحت پوشش و سرپرستی این مرد یا پسر بودند، که 

پدر یا شوهر  کهو مراقبت، حفاظت، امنیت و تأمینی سمبولی بود از محبت 

توسط اقتداری که داشت و در پذیرش  به جهت خانوادۀ خود،

جه او به در نتی داد.هایی که پذیرفته بود در حضور خدا انجام میمسئولیت
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های خداوند را کرد و راهه در جشنها شرکت میخانوادنمایندگی از کل 

و به ساخت میرفت و به خانوادۀ خود منتقل گدر مشارکت با او فرا می

( مفهوم دیگر پسر در عهد عتیق وارث  82تا  3: 5)تثنیه آموختآنها می

اما امروز ما در عهد جدید هم  آن عهد پسران وارث بودند،است، زیرا در 

این معنی که از نظر دریافت ارث و وراثت  همونث هستیم و هم مذکر، ب

پسران بودند که در عهد عتیق ارث را دریافت  پسر و مذکر هستیم، زیرا

رابطۀ عاطفی و محبت ما مونث  ظکردند و وارث بودند، اما از لحامی

و ایم هستیم، زیرا ما در کتاب مقدس و عهد جدید به عروس تشبیه شده

مسیح به عنوان داماد، پس در مقام وارثین مذکر هستیم یعنی به جهت 

ث هستیم در مقام عروس عیسی مسیح دریافت میراث الهی، و هم مون

خداوند. خدا از هر دو جنسیت برای بیان درک درست هدف و نقشه خود 

گز نباید اجازه و رود این افکار کند، و هرو درسهای روحانی استفاده می

اشتباه را به ذهنمان بدهیم، که خدا همیشه در کتاب مقدس  و نقشه و 

اما خدا در این رابطۀ  کند.یا میکرده هدف خود از مردان استفاده می

کند، برای اینکه ما دعوت در مورد جشنها از ذکوران استفاده میبخصوص 

پیروزی و پادشاهی او را داریم،  ،وراثت با مسیح به جهت دریافت برکات

بینیم بنابراین الزم بود که در ها نتیجه آن را میکه نهایتأ در جشن خیمه

 بشود. عهد عتیق اشاره به مذکرها

فرمان دوم: خدا فرمان داده بود که نه تنها باید پسران در این جشنها 

شرکت کنند بلکه هیچ کس نباید دست خالی در این جشنها حضور پیدا 

سه مرتبه در سال جمیع ذکورانت به حضور یهوه خدایت در   84و  85: 85.) تثنیه کند
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ها؛ و به ها و عید خیمهو عید هفتهمکانی که او برگزیند حاضر شوند، یعنی در عید فطیر 

حضور خداوند تهی دست حاضر نشوند هرکس به قدر و قوۀ خود به اندازۀ برکتی که 

به این معنی که هرچه که در توان دارند  (یهوه خدایت به تو عطا فرماید، بدهد.

بینیم که به در آیات فوق می نکته!!»»به خداوند هدیه یا قربانی بدهند. 

کند؟ جشن فصح در آن روزی بود فصح از فطیر استفاده میجای جشن 

کرد و قوم نیز باید ای را قربانی میدر معبد برهکه غروب آن کاهن اعظم 

آوردند، و پیروزی خداوند را در در منازل خود این مراسم را به یاد می

و از فردای آن روز که مراسم  ( 82تا  85: 85) تثنیه  گرفتند.مصر جشن می

خوردند، این تغییر رسید، به مدت یک هفته نان فطیر میح به پایان میفص

نام فصح به فطیر نیز به این علت بود که فطیر در ادامۀ فصح بود و چون 

) فطیر جزئی از جشنهای  ،ای بین آنها نبود و به هم چسبیده بودندفاصله

ویم و تق راما در اصل شروع اولین جشن که در ابتدای بها فصح بود (

ته نیز جشن فطیر بود که در این شد، و یک هفشرعی بود با فصح شروع می

که در حقیقت منظور فصح است که با  ،کندیات به جشن فطیر اشاره میآ

   ««اندفطیر ادغام شده

سالی سه مرتبه به تمامی ذکوران  دو فرمان به این مزمون بودند که پس

و قربانی و هدیه به جهت  وندحضور من بیایند و دست خالی نیز حاظر نش

ایشان باید بدون هیچ عذری از دام و رمه و  تقدیم همراه بیاورند.

آوردند و هرچه را که کشاورزی خودشان به حضور خداوند هدیه می

خواستند تقدیم کنند باید داوطلبانه و از روی میل باطنی تقدیم می

های ما به خداوند جنبۀ کردند. امروز ممکن است تقدیمخداوند می
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اما در اصل  ،انسانی داشته باشد، مثال ده یک، هدایا، یا وقتهای خودمان

است که ما در رشد  معناست اینبه  دست خالی نبودن در عهد جدید

هایمان روحانی و شناخت خداوند و در ثمرات روح خدا که در زندگی

. البته پولس ددستهایمان پر باشکند، میتبدیل شخصیت و ثمره ایجاد 

ها در عهد جدید از جهت دیگری نگاه رسول نسبت به خالی نبودن دست

کند که پولس در این آیات بیان می ( 82تا  82: 3کند؛ ) اول قرنتیان می

شده قرار داده مراقب باشید این عمارت را که بر اعمال رسوالن و مسیح 

اهر باشد، پاداش ! که اگر از طال و نقره و جوسازیدچگونه می رااست 

خواهید گرفت اما اگر آن را برکاه و چوب و علف بنا کرده باشید زمانی 

د سوخت و از بین خواهد رفت نکه آتش سنجش خداوند بیاید همه خواه

در نتیجه  بهره خواهید بود.هرچند نجات را دارید اما از ثمرات آن بی

القدس ه روحباید با رشد ایمانی و شناخت خداوند و تبدیل شخصیتی ک

 کند همیشه در حضور خداوند دستهایمان پرباشد.در زندگی ما ایجاد می

 «هدایا در جشنها » 

دادند،که از ها، بیوه زنان، و یتیمان میهدایا را در جشنها به الویان، غریبه

توان امروز نیز می توان آن را کار خیر و خیریه نامید.نگاه امروزی می

های کلیسایی و مشارکت و خدمت به خداوند که در گردهماییزمانی 

هرکسی بر اساس میزان برکتی که در زندگی دارد با شویم جمع می

امروز یکی از مشکالت کلیسای ایران  سخاوتمندی به خداوند هدیه بدهد.

در همین ضمینه این است که؛ ما هنوز توانایی استقالل در مسائل مالی  و 
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ند با ایم که به کار خداوا هنوز نیاموختهتوان اجرایی آن را نداریم زیر

اما هرکسی بطوری که در دل  4: 7)دوم قرنتیان  سخاوتمندی و دل شاد ببخشیم

خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خداوند بخشندۀ خوش را دوست 

آید ای که با لبخند میبه بخشنده« "بخشنده خوش» در یونانی  دارد (می

البته این عدم بخشندگی و سخاوتمندی به کار خداوند،  ترجمه شده است!

در فرهنگ ما این است که، آنقدر به ما سوءظن، شک و تردید را نسبت به 

را به  (ۀ درست به جهت درک همین باشد(ژفکر کنم وا))مسألۀ روحانیت 

جیب و منافع روحانیون و مذهبیون برای پرکردن  اند، کهما آموخته

شویم این که وارد ایمان مسیحی میزمانی ی خودشان فعالند، وشخص

تفکرات هنوز در باور ما وجود دارند که مانع از قدم برداشتن ما با 

و اگر هم قدمی برداریم با دوگانگی  شوندسخاوتمندی در کار خداوند می

باعث شده که کلیساهای ما  مسئلهمتأسفانه این   و شک همراه خواهد بود.

های مشارکتی خانگی نیز به جهت کمک دست نیاز به سمت جمع و حتی

 کلیساهای و.... دیگر دراز کنند تا بتوانند در کار خداوند بایستند.

آمدند، و تمامی پسران یا ذکوران باید در سن بلوغ همگی به اورشلیم می

 ن باید در هر سال سه بار الزامأدوازده سالگی سنی بود که بعد از آن پسرا

حال  کردند.و این جشنها را برگزار می ،شدندو اجبارأ به اورشلیم وارد می

خواهد که با نگاه به خودمان در مقام پسران و وارثین، خداوند از ما می

آن تبدیل  آنانی که اشتیاق ورود به ملکوت و سلطنت را دارند، به ؛یعنی

که قرار است  ،کامل شخصیت برسیم که بتوانیم با مسیح در ملکوت آسمانی

بر زمین به مدت هزار سال قرار بگیرد، این افتخار را داشته باشیم که با او و 



49   
 

 
 

. و به یقین این مستلزم این خواهد بود که ما از در کنار او سلطنت بکنیم

خداوند بخواهیم که این رشد روحانی و بلوغ را در ما ایجاد بکند، باشد 

وارث و در شخصیت عمأل آن که خود را وارثینی ببینیم که در هویت 

 وراثت را به نتیجه برسانیم.

به نتیجه حضور وارثین )پسران ( در این جشنها و عهد عتیق به معنای 

زیرا ایشان هویتشان در قوم اسرائیل به تثبیت  رسانیدن هویت ایشان بود،

 براساس ز رحم یک مادر یهودی متولد می شدرسیده بود. هر پسری که ا

هویت تولدش وارث بود. اما زمانی که به سن قانونی هویت نژادی و 

کرد، البته در کنار جشنها فرایض در تمامی این جشنها شرکت می !رسیدمی

دادند، که همگی به و احکام دیگری نیز وجود داشت که باید انجام می

امروز ما ایمانداران نیز در مقام  معنای شروعی در شناخت خدا بودند، 

در رابطه و ین سلطنت و پادشاهی خداوند  باید بتوانیم، فرزندان و وارث

که در  مشارکت و همکاری و همفکری با او به روح القدس اجازه بدهیم

هایمان ما را یاری بکند، که بتوانیم در توازن میان تبدیل شخصیت

. و شرط دوم این است که دستهایمان شخصیت و هویتمان حرکت بکنیم

القدس در زندگی ی که ثمرۀ تبدیل و کاربرد روحخالی نباشد! به این معن

 ما به وضوح و آشکارا دیده بشود، تا خداوند خشنود گردد و پاداش بدهد.
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 «وعده  ،یک »

زیرا که امتها را از پیش روی تو خواهم راند، و حدود تو را وسیع خواهم  21: 31خروج )

حضور یهوه، خدای خود حاضر آیی تا به گردانید. و هنگامی که در هر سال سه مرتبه می

 (شوی، هیچ کس زمین تو را طمع نخواهد کرد

در آن زمان امتها در صدد حمله به اسرائیل بودند، و به اموال ایشان 

و از آنجایی که ایشان کردند، زدند و اموال ایشان را غارت میدستبرد می

در ا آنهکردند، زن و فرزندان کاشانه و مایملک خویش را رها میخانه، 

 ،دهد. و خدا به ایشان وعده میقرار داشتند خطر حمله و غارت و تجاوز

امتها را  ،و در این رابطه باشید ،که اگر شما سالی سه بار به حضور من بیایید

. البته این آیه در مورد ما که در عهد جدید از پیش روی شما خواهم راند

ما از نفوذ شیطان و  )منظور از امتها این است کهاست. دق اهستیم نیز ص

در امان خواهیم بود (  ،خواهد در زندگی ما ببرددستبردی که او می

ای و هم نکته ،کندای مثبت را بیان میکه در این آیه هم نکته !توجه کنید

یعنی آن چیزی « امتها را از پیش پای تو خواهم رهانید»منفی!! نکتۀ منفی: 

نخواهم داد.  راه ه زندگیتکه منفی است و در آن خطر وجود دارد ب

 به این معنی که گنجایش «را وسیع خواهم گردانید حدود تو»نکتۀ مثبت: 

و ثمره دادن در مسیح،  ارکت با منو مش برای شناخت  را تو و ظرفیت

افزایش خواهم داد. پس، باید دعا و تمرکز ما بر این باشد که خدا حدود 

که اگر  ،دهدخدا وعده می ما را برای شناخت بیشتر وسعت بدهد. زیرا

کس زمین تو را طمع نخواهد سالی سه بار در حضور من حاضر شوی هیچ
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ن از کرد، که در تفسیر عهد جدید به این معناست که دست دشم

هایش قدم بر رشد و وسیع شدن محدودهایمانداری که در مسیر شناخت، 

و کاهلی  ایمانداری که به خود طمع دارد قطع خواهد شد.دارد می

و به مانند عیسو آن را خوار و  اعتناستبی خود  ورزد و نسبت به وراثتمی

و دراز خواهد بود و روز به دست دشمن بر ا !شمارد، به یقینارزش میبی

 تر خواهند شد.تر و تنگهایش تنگمحدوده روز

اگر ذکوران  است( های خداعدد سه سمبلی است از کاملیت نقشه)

و برکات خدا را  شدندسه بار در حضور خدا حاضر می اسرائیل سالی

گردید و دست دشمن از های آنها وسیع میکردند و محدودهدریافت می

ر روی ب ،در عهد جدید ! این برکاتشد، چقدر بیشترزندگی آنها کوتاه می

و به جهت وسیع تر  خداوند  که در شناخت ایماندارانی جاری خواهد شد

 دارند. قدم بر میاو های کشف اهداف و نقشهشان و شدن محدوده

 «ها زمان جشن» 

 فصلهای برگزاری دراین قسمت ده نکته را در مورد زمان و خصوصیاتِ

 نیم؛کجشنها را باهم بررسی می

ستارگان  خوانیم که خدا خورشید، ماه، ومی 8نکتۀ اول: در پیدایش باب 

 ،آسمان قرار داد در گیری نظم هستیروز چهارم و به جهت شکل را در

, مزمور  87تا  81: 8) پیدایش  ، ماه و فصلها را تعیین بکنند.شبکه روز، 

با توجه به آیات فوق متوجه  ( 3: 88مزمور ,  25: 32, ارمیا  87: 851
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در جای خاص قرارگیری خورشید، ماه، ستارگاه و فصلها شویم! می

کردند، بلکه ایفا میخودشان نه فقط برای این کره خاکی نقش مهمی را 

هایی بودند از زمانبندی دانست، که آنها نمونهخدا در پیشدانی خود می

 هایش که باید به جهت انسان به انجام برسند.نقشه

و  انها به مسائل روحانی اشاره داردنکتۀ دوم: تفکر خدا در ایجاد فصلها و زم

 در فصلها ت بلکه روزمرگی و زندگیهدف از ایجاد آنها روزمرگی نیس

باشد، اما در پشت پرده مسائلی وجود دارد که در آنها ظاهر قضیه می

کند! و ما شویم که خدا در ابعاد روحانی چه هدفی را دنبال میمتوجه می

 ( 5: 8جامعه ,  84 , 8: 3)جامعه شویم نیز با او همفکر می

به بارانهای کنیم! خداوند، در کالم و آیاتی که به آنها اشاره مینکتۀ سوم: 

کند،که تمرکز بر زمانهایی دارند که خدا قصد دارد اول و آخر اشاره می

, الویان  25: 31, حزقیال  21: 2به انجام برساند. )ارمیا  در فکر کارهایی را

 ( 84: 81اعمال  , 82: 28,  تثنیه  81: 88, تثنیه  1: 25

: 2ده است )دانیال نکتۀ چهارم: این خداست که زمانها و فصلها را تعیین کر

28 ) 

نکتۀ پنجم: جشنهای خداوند باید در زمانهای خاص خودشان اجرا 

 ( 83 , 4,  3,  2: 7اعداد ,  85: 83, خروج  1 :23شدند.)الویانمی

شدند. نکتۀ ششم: قربانی ها باید در فصل و زمانهای خودشان گذرانیده می

 (  2: 28) اعداد
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باید در موسم و فصل  :»به درخت گفتنکتۀ هفتم: مسیح نیز در اشاره 

 ( 2: 82مرقس , 18: 28,  متی  8: 3)مزمور« خاص خود میوه بدهد

که هشتم: قبل از صعود مسیح به آسمان، شاگردانش از او پرسیدند، نکتۀ 

و او در جواب  ؟ملکوت را به اسرائیل باز گردانی! خواهیچه زمان می

 «بلکه در دستان پدر است شوداین فصلها به شما مربوط نمی»ایشان گفت:

 ( 4: 8)اعمال رسوالن 

نکتۀ نهم: زمانها و فصلهایی نیز به بازگشت خداوند عیسی مسیح اشاره دارند 

به ایمانداران  مسیح وجود فصلها را برای بازگشت و، که پولس این موضوع

 ( 2 , 8: 2)اول تسالونیکیان  کندیادآوری می

برای استراحت وجود  ز در حضور خداوندزمانها و اوقاتی نی دهم:نکتۀ 

 ( 28 , 87: 3)اعمال رسوالن کند دارد! که پطرس برای ما بازگو می

نهایتأ در نکات و آیات فوق ازکالم خدا به وضوح اهمیت زمانها و فصلها را  

شویم که برای هر چیز در زیر این بینیم، و متوجه میبرای قوم اسرائیل می

 ود دارد.زمان و فصلی وجآسمان 

یهودیان دارای دو تقویم بودند، یکی تقویم سال مذهبی که بر اساس 

های جشنها بود، و دیگری تقویم عادی که بر اساس فصلهای سال و ماه

ایشان تا به امروز نیز دارای دو تقویم هستند، یکی ساالنه و  دیگر آن بود.

هفتم تقویم  به عنوان مثال: ماه که با هم متفاوت هستند. ،دیگری مذهبی

تقویم و مصادف خواهد بود با ماه اول تقویم مذهبی.  ایشان، عادی
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ه تقویم ساالنه آنها باشد. در حالی کرای هفت ماه میمذهبی یهودیان دا

در نتیجه فصح، در  شود.چهار فصل و دوازده ماه را شامل میبه مانند ما، 

شت، پنطیکاست در ماه هفتم تقویم عادی یا ماه اول تقویم مذهبی قرار دا

های ماه ،ها در ماه هفتم. فصح و پنطیکاستو خیمه ،ماه سوم تقویم مذهبی

بارندگی و کشت و زرع و حصاد بودند. که اصوأل در این فصلها در مزارع 

نیز فصل بارندگی و  هاگردید، و عید خیمهگندم و جو و ذرت کشت می

جشنهای غالت بودند  ،جشنهای بهاری» ؛توان گفتحصاد میوه ها بود. می

حصاد آنها اول تابستان و ، و شدکه در آنها گندم و جو و ذرت کاشته می

ها بود که مصادف با جشن پایان بهار بود. و پایان تابستان فصل حصاد میوه

به همین جهت بارانهای اول اشاره به زمانی « گرفت.ها انجام میخیمه

بارانهای آخر، اشاره به پایان گردید، و دارند که در آنجا فصح آغاز می

ها داشتند. این فصلها هردو فصلهایی زیبا بودند که در تابستان و عید خیمه

گرفتند.) پنطیکاست فصل آنها قوم اسرائیل در حضور خداوند جشن می

ها و درختان و ها جشن ثمرات میوهحصاد برای گندم و جو بود. و خیمه

 (دتمامی پری و باروری زمین بو !معرف

همانطور که خدا فصلها و زمانهایی را برای اسرائیل به جهت برگزاری 

د به آنها معین کرده بود، در عهد جدید نیز این جشنها در وجشنها و ور

 کنند؛ کهکامل شدن، و به تحقق رسیدنشان به ما این نکته را معرفی می

داد، و  خدا در ابعاد روحانی چه کارهایی را برای ما انجام داده و خواهد

شدند، امروز به همان شکل که ایمانداران عهد عتیق به این جشنها وارد می
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در ابعاد روحانی و ایمانی نیز، ما ایمانداران وارد این جشنها شده، و آنها را 

 تجربه خواهیم کرد.

شویم که رسوالن متوجه میراجعه به تاریخ کلیسا و اناجیل و اعمالدر م

اند. تحقق فصح در مرگ و قیام رسیده، و انجام گرفتهاین جشنها به تحقق 

القدس به تحقق عیسی مسیح از مردگان، و پنطیکاست در آمدن روح

ها در پایان عهد جدید با حضور عملی و علنی ما ، و جشن خیمهپیوست

و در  ،را تجربه خواهیم کرد روحانی بازگشت مسیحمسائل ایمانداران در 

د زمان و مکان یح آن تجربۀ روحانی را درابعازمان سلطنت و بازگشت مس

ی آخر به عنوان بقیتی و فادار وظیفه ما در این روزهابا او خواهیم دید. 

این مردان ، و قوم که  ن است که یساکاران زمانه باشیم، زیرا بهای

نفر بیشتر نبود، فهم و قدرت تشخیص زمانها داده شده  255نیز تعدادشان 

ل را از آمدن فصلها، و وقوع زمانهای مختلف خبر بود، که قوم اسرائی

دادند. امروز نیز خداوند نیاز دارد که کلیسای او مردان یساکار زمانه می

گیرند، نه فیض و مکاشفه می ،خودشان باشند که به عنوان بقیتی از خداوند

های آن را به برای بنای شخصی! بلکه به جهت بنای کلیسا، که دروازه

و آگاهی باز کنند. باشد که؛ کلیسای مسیح متوجه لحاظ شناخت 

حضورشان در هر عرصه و ابعاد روحانی بشوند،که در کجا، و با چه باوری 

در نتیجه یکی از نکات مهم در این کنند!؟ ، و چگونه عمل میسلوک کرده

و  ی مقررشدهزمانها، عهد خدا با قوم خودش بود، بلکه جشنها نه فقط

 بود.فصلهای تعیین شده 
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 «مکان جشنها » 

خداوند به اسرائیل فرمان داده بود که این جشنها نه فقط باید در زمانهای 

خاص خودشان برگزار شوند بلکه باید در مکانهایی برگزار شوند که نام 

تأکید داشت، و  مسئلهخداوند قرار داده شده بود. خداوند بسیار روی این 

د شده باش به اسم خداوند شناختهمراقب بود، که این جشنها در مکانی که 

کردند که جشنهای نیز باید بسیار دقت می برگزار گردند! لذا قوم اسرائیل

خداوند در هیچ زمان و مکانی به غیر از آنکه خدا معین کرده و فرمان 

داده است برگزار نشوند. زمانی که اسرائیل به دو قسمت شمالی و جنوبی 

که  شد!  اسرائیل ن زمان در قسمت شمالیآربعام اولین رهبر ی تقسیم شد،

تاریخ و مکان جشنها  ،ده قبیله در آنجا حضور داشتند. یربعام در آن زمان

را به روز پانزدهم  در روز چهاردهم ماه اول بودرا عوض کرد! و فصح که 

همان ماه یعنی یک روز بعد تغییر داد، او معابدی را نیز در دو قسمت 

و کاهنینی را نیز برای کار کهانت در آن معابد به  خدمت  ،برقرار کرد

کرد. در  یک روز فاصله از تاریخ مقررشان برگزار گمارد، و جشنها را با

که جشنها را »رفتن به اورشلیم منصرف کرد و به آنها گفت: نتیجه قوم را از

و با  ،ترام، با یک روز اختالف،  نزدیکدر همین مکانها که مقرر کرده

( اما خدا غیرت  33تا  32: 82) اول پادشاهان «همان کیفیت برگزار کنید

خاصی داشت که حتما باید جشنها در مکان معین شده به فرمان او و در 

و مکانی که بت های مقرر شده خودشان برگزار شوند اورشلیم و تاریخ

پرستی، حضور شریر، و دشمن در آن بافت فرهنگی وجود داشته باشد در 
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 یامروز متأسفانه! بسیاری از کلیساها جا جشنها برگزار نخواهند شد.آن 

تجربیات روحانی را در غالب انسان گرایی و سازش با ادیان و  ،مشابه

دانند، و اگر در اند، و مقداری فرق را تمایز نمیها در هم آمیختهفلسفه

شد، اصل مسائل روحانی مقداری فلسفه و منطق انسانی نیز وجود داشته با

از نظر ایشان اشکالی ندارد، که بتوانند همه را خشنود نگاه دارند، غافل از 

اند. و های شریر در قالب انسان گرایی نهادهاینکه قدم در سازش با مذبح

متوجه این موضوع نیستند که انحرافی کوچک باعث سقوط خواهد شد، 

اگر در یکی  رسند، اماهرگز به یکدیگر نمیدوخط موازی  ؛به عنوان مثال

از این خطوط، یک هزارم درجه انحراف وجود داشته باشد، شاید در 

ظاهر تا کیلومترها هیچ اثری از انحراف و برخورد وجود نداشته باشد، اما 

سازد و به یقین تا ای این انحراف خود را نمایان میباالخره در فاصله

توان ییافتن راه چاره سقوط بهترین گزینه است. بدون شک حال م

 حساسیت خدا را در این مورد درک کرد و فهمید!!!

 «، و شرایط برگزاری این جشنها نکاتی در مورد مکان» 

بت پرستی  نکتۀ اول: به اسرائیل دستور داده شده بود که تمامی مکانهای

( اگر  3و  2: 82)تثنیه چنین خدایان ایشان را نابود کنند کنعانیان و هم

مکانی جشنهای خداوند یهوه را برگزار کنند، باید خواستند در ایشان می

ما هرگز نمی»کردند.را در آن مکانها نابود می های دشمنتمامی مذبح

 زمانی که ،مشارکت با او بشویم اخت خدا وتوانیم وارد تجربیات عمیق شن

پر از  ،به صورت جمعی !و چه ،به صورت فردی های ما چه!زندگی
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مکانها را در  ما باید ایندر آنجا پایگاه دارد ست که دشمن ا مکانهایی

محال است که هم از    28: 85)اول قرنتیان حضور خداوند برده و نابود کنیم. 

ها بنوشید؛ و هم مایدۀ خداوند و هم از مایدۀ دیوها پیالۀ خداوند و هم از پیالۀ دیو

 توانید قسمت برد.( نمی

های خداوند در آنجا کسب در نتیجه آن مکانی که باید تجربیات جشن

بشود، که در عهد جدید روحانی و آسمانی است، باید بسیار آماده و مستعد 

 و مناسب نام خداوند و حضور او باشد.

هایی را که در آنها خدایان خود را جمیع اماکن امت 2تا  2: 82)تثنیه نکتۀ دوم: 

های بلند خواه نمایید، خواه بر کوهنمایید خراب کنند و شما آنها را اخراج میعبادت می

های ایشان را ن را بشکنید و ستونهای ایشابر تلّها ، و خواه زیر هر درخت سبز، مذبح

ن های تراشیده شدۀ خدایان ایشاهای ایشان را به آتش بسوزانید و بتخرد کنید، و اشیره

دای خود چنین عمل را قطع نمایید، و نامهای ایشان را از آنجا محو سازید، با یهوه خ

از جمیع اسباط شما را برگزیند تا نام خود را منمایید،بلکه به مکانی که یهوه خدای شما 

 در آنجا بگذارد، یعنی مسکنهای او را بطلبید و به آنجا بروید.(

 «"یهوه خدای خود چنین عمل منماییدبا » توجه کنید!! فوقبه آیات 

و اجازه ورود را به  ،ایمکردهانگاری چقدر ما امروز در این امر سهل

ایم، که او به راحتی با های جمعی و فردی خود دادهدر زندگی ،دشمن

 ،البته اجازه ورود و بر پایی مذبح های خود را بنا کند.ورود به آنجا مذبح

بلکه  !به دست شریر در زندگی ایمانداران به طور عمدی صورت نگرفته

باعث ایجاد روزنه در دیواره سستی و عدم توجه به مسائل عمیق روحانی، 

( تمامی شهر) کلیسا( در زیر "نهایتأ با ورود) اسب تروآ ، وحقیقت شده
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ها ثمر تروآ، یونانیپس از محاصرۀ بی»» آتش فریب خواهد سوخت.

ند. ای عظیم از اسب ساختند تا مردانی منتخب را درونش پنهان کنپیکره

ها اند، و تراوجانرا ترک کرده ها اینطور وانمود کردند که آنجایونانی

اسب را به عنوان نشان پیروزی به داخل شهر بردند. آن  )سربازان تراوآ (

های شهر را برای باقی شب نیروهای یونانی از اسب خارج شدند  و دروازه

یونانی با رتش ارتش یونانی که در تاریکی شب باز گشته بودند، گشود. ا

با پیروزی قاطع به جنگ پایان داد. امروز اسب  ورود و تخریب شهر تروآ

تروآ یا تراوجان به اصطالحی برای توضیح هر ترفندی که باعث شود 

هدفی، دشمنی را به استحکامات یا محلی حفاظت شده دعوت کند گفته 

 ««شود.می

شما را برگزیند تا نام بلکه به مکانی که یهوه خدای شما از جمیع اسباط » 

بلکه باید دلهایمان را تفتیش کنیم! که چه، « خود را در آنجا بگذارد...

چیزی در آنجا وجود دارد، که از خدا نیست و دشمن، کجا پایگاه و جای 

پا دارد؟ باید خودمان را در زیر پوشش خون مسیح ببریم، و در آنجا برای 

ستادگی در مقابل دشمن، بدست خودمان فرماندهی، و اقتدار، به جهت ای

 آوریم.

این مکان باید جایی باشد « یعنی مسکنهای او را بطلبید و به آنجا بروید» 

مکان هرگز جای خاصی نیست!! و که خداوند انتخاب کرده، این 

ای خاص باشد، به تفکرات و یا منطقه ساختمان، خیابانتواند یک نمی

و زمینی باز نگردیم! بلکه امروز باید مسائل را در عهد جدید و از  انسانی
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دیدگاه روحانی ببینیم، در اصل آن مکان جماعت و مجتمعی است، که 

گیری است، و مردم دنیا در ا در آن سلول به سلول در حال شکلکلیس

آنجا نمایشی از بدن مسیح در ابعاد زمان و مکان را به نظاره هستند. و در 

یک ساختمان یا خشت،  ست که خداوند، اسم خود را نهاده، نه براآنج

تا به مانند یک سرباز در  ،اسم خود را نهاده سنگ و تابلو بلکه بر یک قوم!

 زیر دست و فرماندهی او باشند.

زیرا او در جایی  نمود،نکتۀ سوم: مکان جشنها را خداوند خود معین می

 (  88: 82نیه تثشود که خودش تعیین کند. )کن میسا

اند. به این با نام خداوند به یکدیگر وصل شدهنکتۀ چهارم: مکان جشنها 

 81, 83: 82) تثنیه هردو باید در یک جا تجربه بشود. مکان و نام، معنی؛ که

 ( 21,  23: 81تثنیه  ,  28,  88, 

که  رستشها باید در جایی برگزار شوندو پ هانکتۀ پنجم: تمامی قربانی

  ( 85:  85ود را نهاده است.) تثنیه خداوند نام خ

شدند که نکتۀ ششم: تمامی ذکوران و پسران نیز باید در جایی حاضر می

 (  85: 85خداوند برگزیده است.)تثنیه 

کنند؛ که نام خداوند و مکان این موضوع را به ما یادآوری می نکات فوق،

اجتماع محل برگزاری دا خیمهحضور او باید یک باشند. در عهد عتیق ابت

جشنها، و مکانی بود که نام خداوند در آنجا حضور داشت، که بعد در زمان 

سلیمان این حضور و مکان به معبد منتقل شد. اما تحقق این مسائل ظاهری 



61   
 

 
 

جدید، در ، در عهدگرفتو زمینی و جسمانی که در عهد عتیق صورت می

,   88تا  81: 8رسیدند.)یوحنا تحقق شخص عیسی مسیح، و کلیسای او به 

 , 25,  87: 5, اول قرنتیان  84, 85: 3اول قرنتیان  , 28تا  88: 2یوحنا 

تثلیث و الوهیت در مسیح (  88تا  81: 5دوم قرنتیان ,  22تا  87: 2افسسیان 

ساکن است، و او در کلیسا. در نتیجه این نام مقدس و نام الهی در کلیسای 

این  ،خواهد، که ما با او در مشارکتکه خداوند مییعنی در جایی  اوست،

 جشنها را در ابعاد روحانی تجربه کنیم.

 «قربانی در جشنها » 

زمانهای مقرر شده  و در مکانها، و باید در عهد با خدا باشند فقط قوم  نه

در  های خاصی!جشن بگیرند، بلکه آنها باید با هدایا و قربانیاین جشنها را 

ها توسط الویان با یک مراسم این قربانی کردند.شرکت میین جشنها ا

 8توان جزئیات آن را در الویان از باب شدند، که میرانیده میذخاص گ

آنها با جزئیات به ماهیت و شخصیت و  تمامی  کهمطالعه کرد،  4تا باب 

در زیر به اختصار چند نمونه از این  عملکرد عیسی مسیح اشاره دارند.

 کنیم.را بررسی می هاقربانی

رانیده گذهای بخصوص باید در عید فصح نکتۀ اول:این قربانی

 (22تا  88: 28شدند.)اعداد می

های خاص خود را نکتۀ دوم: عید پنطیکاست نیز هدایا و قربانی

 (  38تا  25: 28داشت.)اعداد 
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هایی وجود داشت که مختص به ها نیز قربانینکتۀ سوم: در عید خیمه

 ( 15تا  82: 27عید بود.) اعداد همان 

هایی گذرانیده نکتۀ چهارم: در روز اول عید کرناها نیز باید قربانی

 ( 5تا  8: 27شد.)اعداد می

نکتۀ پنجم: در عید کفاره نیز قربانی هایی وجود داشت که در روز اول 

 (88تا  4: 27گرفت.)اعداد عید صورت می

مخصوص به خود بودند، که در آنها ها دارای معانی هر کدام از این جشن

 نیز های روحانی راگرفت، بلکه جنبهها باید روزانه انجام مینه فقط قربانی

 بینیم.شامل بودند، که تحقق آنها را در عهد جدید می

 «ها اهمیت خون در جشن» 

زیرا،  ای که در جشنها می بینیم مسئلۀ قربانی و خون است.مسئلهمهمترین 

نزدیک شدن به خدا و پایه و اساس و اطمینان یک ایماندار به تنها راه 

در اهمیت  جهت ورود به حضور و مشارکت با خدا مستلزم خون است.

بینیم  زمانی که خدا قوم اسرائیل را از مصر در شب فصح این موضوع می

خون نشانه عهدی » عبور داد و با ایشان وارد عهد شد به ایشان گفت: 

هایتان عبور های شما، که زمانی خون را ببینم از خانهرخواهد بود بر د

کرده و بالیایی که بر مصریان عارض خواهد شد گریبان شما را نخواهد 

  ( 83: 82خروج «)گرفت.
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ام تا زیرا که جان جسد در خون است، و من آن را بر مذبح به شما داده 88: 84)الویان 

 کند(ت که برای جان کفاره میبرای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون اس

تواند به انسان بزند، مگر اینکه آن نکته یا حرف با خدا نکته و حرفی را نمی

کفارۀ خون آمیخته باشد. بجز خون عیسی مسیح خدا به هیچ انسانی نه 

به این  خدا دسترسی داشته باشد تواند بهدسترسی دارد، و نه آن انسان می

توانایی  انسان سخن بگوید و نه انسان قدرت و تواند بامعنی که نه خدا می

فقط کفارۀ خون است که گوش را باز زیرا  شنیدن صدای خدا را دارد،

 شود.و باعث شنوایی و بینش روحانی می ،کندمی

قوچ را ذبح کرده از خونش بگیر و به نرمۀ گوش راست هارون، و به نرمۀ   25: 27)خروج 

ایشان، و به شست پای راست ایشان، بگذار، و باقی  گوش پسرانش، و به شست دست راست

ا توان اهمیت خون ردر این آیه به وضوح می  خون را گرداگرد مذبح بپاش.(

در مسئلۀ شنوایی روحانی ببینیم، زیرا این خون حائلی بود بین شنیدن 

تواند خارج از کفارۀ در هیچ شرایطی خدا نمی داو صدای خ صدای دنیا

و زیر بنای  متکلم شود، به همین جهت خون پایهپسر خودش با ما 

که به نیابت از قوم به انجام  یی بود که یهوه به موسی داده بودجشنها

وانست مسئلۀ تمسلمأ خون گاو و گوسفند و پذیرش هیچ کدام نمی برساند.

، اما خون مسیح شنوایی را شامل بشود! چون آنها فقط یک نمونه بودند

که این  همیشه آن را در عهد جدید پذیرفت، و خدا یک بار برای کامل

دادند را ها گاو و گوسفند را که در گذشته انجام میخون و قربانی میلیون

ها را که در و جزئیات قربانی ها، قوانینو تمامی فریضه گرفتدر بر می

ی نبود که هیچ گر نیازو دی کرددند را باطل میعهد عتیق مقرر شده بو
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زیرا مسیح یک بار برای همیشه مرد و دیگر قربانی مجددأ تکرار گردد، 

ه پدر تقدیم کرد، ای که در کفاره بقربانی او و هدیه ؛در نتیجه میرد.نمی

های خداوند و در نمونه آن تحقق بودند را که جشندر این سه جشن 

که  ،ساس عهد جدیدی استتوان در جلجتا مشاهده کرد. این پایه و امی

و  آن را اعالم کرد ،مسیح در شب قبل از مصلوب شدنش در بر داشتن پیاله

توانیم تمامی برکات آن میو حال ما « خون من در عهد جدید »گفت:

به جهت  که مسیح جشنها را در عهد جدید، به خاطر باز کردن این راه

: 25گشود و مهیا کرد تجربه کنیم.)متی  ما مشارکت و شناخت خدا برای

اول ,  25: 8کولسیان ,  21: 82, عبرانیان  28تا  85: 7عبرانیان ,  28تا  25

( با این تفاسیر و آیاتی را  88: 82مکاشفه ,  8تا  5: 2اول یوحنا , 4: 8یوحنا 

جشنها را  با شریعت و تواند انتظار تحقق کسی نمی ،که از کالم خدا دیدیم

بدن و خون عیسی  تحقق آنها را در نین موسی داشته باشد، بلکه بایداقو

تواند گناهان را رفع، و آمرزش را زیرا تنها مسیح است که می ،دیدمسیح 

 ایجاد کند.

 «سبت و روزهای جشن » 

بینیم که تمامی این جشنها، با می 23در مطالعۀ این جشنها در الویان باب 

خواهند شد. حال در این قسمت قصد داریم روزهای سبت خاص مصادف 

 این روزهای خاص را باهم بررسی کنیم.
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« روزهای سبت»   

داوند به اسرائیل فرمان داده بود ( خ 38,  85,  82,  88,  3: 23)الویان  

و روز هفتم را استراحت و آرامی سبت داشته  که شش روز را کار کنند

و  و ایشان در کار شدنمی باشند. درآن روز هیچ کاری انجام داده

همیشه روزهای سبت روزهای مقدسی  گرفتند.های خود آرامی میخانه

افتاد. در این روزها که در آنها گردهمایی اتفاق می شدندمحسوب می

کردند، و یا قدس خداوند او را پرستش می اجتماعمردم در کنار خیمه

به ایشان داده شده  داین روز به عنوان عهدی که خدا با موسی بسته بو

 بود.

« سبت به چه قومی داده شد؟»    

خارج  مردمِبرای  و که در رابطه عهد با خدا بودند،سبت به قومی داده شد

از یک حقیقت  است زیرا سبت عالمتی و مفهومی نداردهیچ معنا  ،از آن

که یهودیان این معنی و حقیقت روحانی  روحانی، و متاسفانه شاهد هستیم

به روز هفتم  باید که کنندو با خود چنین فکر می اندرا فراموش کرده

و  دستورات، چارچوبو دارای  ی خاص استروز هکاینصرفأ به خاطر 

اند، به روز پرستی گرویده ؛در نتیجه فرایض مشخص است توجه داشت!!

 روز سبتبرای آنها  را اتخاذ کننداینکه پرستش حقیقی به جای قوم یهود 

را به کوری ایشان که  گشتو تبدیل به بتی  شد از معنی حقیقی آن ،مهمتر

حقیقی سبت را فراموش  روحانی کشانید. آنها تا زمان آمدن مسیح معنی

های و فریضه ای سبت و مراسم ظاهری و تشریفاتیو اجر کرده بودند
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مربوط به آن برای ایشان خیلی مهمتر از معنی واقعی این روز خاص بود. 

 هد هستیم، که چقدر ایمانداران بررا در کلیسا نیز شا مسئلهامروز این 

متمرکز شده و پایه و  ، تشریفاتی، سنتی، و شاخ و برگهامسائل ظاهری

ی مسائل فرع و در مسیر انداساس اصلی ایمانی خودشان را فراموش کرده

گرایی و سنت مداری در از قبیل کلیسا پرستی، رهبر پرستی، فرقه

 انحراف و و در ایناند در حرکت هستند هایی که در آنها پا گذشتهفرقه

کلیسا را  ،کشانیده است کوری روحانی که ایشان را به دوری از حقیقت

 .اندهای ظاهری کردهتبدیل به همان سبت

در آن  هفتم و پایان تاریخ که خدا روزی را ای بودند از روزسبت ها نشانه

شود. ، و وارد آزادی هفت میکه انسان  از اسارت شش آزاد کرده معین

کرد که ما در روز ششم سبت برای قوم یهود این نکته را یادآوری می

و آرامی خداوند بشویم. این  ز به این داریم که وارد روز هفتمو نیا  هستیم

ذیر است که انسان در رابطه درست باخدا پامکانآرامی تنها در زمانی 

سبت روز  کند.ا آن را در مرگ و قیام او تجربه قرار بگیرد، و پیروزی ب

آن و در !رساندپیروزی بود، و روزی که خدا نقشه خودش را به اتمام می

نیاز نیست که دیگر انسان کاری را انجام بدهد، بلکه این خداست که در 

را وارد آرامی بکند. سبت عالمتی بود از سلطنت و  کار است تا انسان

 های خداوند، بازگشت مسیح و برقراری هفتمین هزاره در نقشه

 شاره کردیم! همگی معانی روحانی واین مطالب که گفته شد و به آنها ا

فریضه و  ند، اما قوم یهود متمرکز بر صدهاحقیقی روز سبت بود
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این روز را درست اجرا بکنند. دوست و بتوانند  هایی بودندکهدستورالعمل

برادری! روزی برایم از کشور و محل زندگی خود، و یهودیان بسیاری که 

که ایشان در روزهای شنبه و  گفت:در آن شهر ساکن هستند سخن می

کنند، زیرا یک کار محسوب از ماشین استفاده نمی ،زمان رفتن به کنیسه

روند. او و با پای پیاده به نزدیکترین کنیسه به محل سکونتشان می گرددمی

که حتی ایشان برای آسانسورهای محل سکونت خود نیز  !اضافه کرد

 اند که در روزهای شنبهای را به عنوان روز سبت طرح ریزی کردهبرنامه

به طور خودکار روی هر طبقه توقف کند، زیرا زدن دکمه در این روز به 

گردد.ایشان غذاهای خود را نتخاب طبقه نیز یک کار محسوب میجهت ا

دارند، که و طبخ شده تا روز شنبه نگاه می ،کننداز روز جمعه طبخ می

مبادا در روز شنبه دست خود را برای پخت و روشن کردن اجاق دراز 

تواند انسان را از سف است که چقدر جهالت و خرافات میجای تأ کنند.

ها و انشعاباتی کند که هیچ ارتباطی با آن ند و وارد شاخهحقیقت دور بک

شاید زندگی این یهودیان و نقل قول از ایشان   معنی اصلی ندارد.

پیغام اصلی  ،مانما امروز در زندگی مسیحی ،آیا لیمضحک به نظر بیاید! و

صلیب و تجسم خداوند را که شناخت و یکی شدن با اوست را در دستور 

به دعوت او  مبنی بر شناخت و  قرار داده ایم؟ آیا ما حقیقتأ کار زندگیمان

تبدیل شخصیتمان در گرفتن صورت و شباهت و متجلی بودن حضور او و 

ایم؟ یا به شاخ و برگ و مسائل ظاهری اعالم این حقیقت قدم برداشته

 ؟ کنیم!چسبیده، و در فرقه گرایی تفکر می
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 عهد با خدا بودند و از این نظر مهم بود! رد ای قومی بود کهپس سبت بر

که خداوند در عهد خودش دائمأ یادآوری بکند که این آرامی روزی 

 خواهد آمد، که سمبول آن روز هفتم )سبت ( خواهد بود.

 « روزهای خاص عید»  

های خاص خودشان مقرر بشوند، با برای اینکه این جشنها در تاریخ

هیچ کاری نیز در روزهای جشن یا  شدند، وروزهای سبت معرفی می

و  1,  2,  8: 23الویان شد، )سبت بجز شرکت در مراسم جشن انجام داده نمی

بنی اسرائیل را خطاب کرده، به ایشان بگو: »خداوند  موسی را خطاب کرده،گفت:

های من های مقدس خواهی خواند، اینها موسمهای خداوند که آنها را محفلموسم

های آنها باشد، که آنها را در وقتهای مقدس میخداوند و محفل هایموسمباشند. اینها 

  اعالن باید کرد.

، که هر هفته 8های عادیشدند. سبتروزهای سبت به دو دسته تقسیم می

ایان هر گردید،) در تقویم یهود پدر پایان روز ششم و روز هفتم آغاز می

روزهای  23رسی الویان ،  در بر2های خاصسبت روز ششم روز سبت بود(

 4,  1,  2: 23که با روزهای جشن مصادف بودند ) الویان  ،بینیمسبتی را می

های خاص ( که ما آنها را با نام سبت 34,  32,  24,  21,  28,  8, 

های خاصی بلکه سبت !سبت های هفتگی نبودند ،این روزها شناسیم.می

ها با عید خیمه ؛معرف روزهای جشن بودند. به عنوان نمونه فقط بودند که

نامیدند، و در گردید که آن را روز مقدس مییک روز خاص شروع می

رسید، که هردو هفت روز بعد از آن با یک روز مقدس دیگری به پایان می
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سبت  نامیدند. در این روزهایابتدا و انتها را سبت خاص می روز مقدسِ

گرفتند. یا زمانی که به کردند و فقط جشن میکاری نمی خاص نیز هیچ

روز بعد از فصح یعنی روز پانزدهم ماه اول  ، درکنیمعید فطیر نگاه می

بیست و یکم همان ماه ادامه داشت، که روز اول و  گردید و تا روزآغاز می

هفتم آن، روز مقدس یا سبت خاص بود.) روزهای مقدس یا سبت خاص، 

یا در  هفتگی متفاوت بوده  و فقط مختص جشنها بودند (های با سبت

باید هفتگی  ،توان اینگونه بیان کرد: روزهای عادی سبتمقایسه نیز می

ماندند و بعد با خانواده شدند که یهودیان در منازل خودشان میاجرا می

های خاص مختص به رفتند، در حالی که سبتبرای پرستش به کنیسه می

آن روز، تمامی گردید، که در در سال یک بار برگزار می جشنها بودند و

شدند پسران( در خیمۀاجتماع و یا معبد با هم جمع می ذکوران ) مردان یا

های و سبت های خاص ساالنه بودندسبت »؛گرفتند. در نتیجهو جشن می

 «عادی هفتگی

 را های خاصو سبت این روزها !درک بهتر بیاییدر،حال برای سهولت د

 از دیدگاه کالم خدا و آیات مذکور بررسی کنیم. در جشنها، و

شش روز کار کرده شود و در روز هفتم سبت آرامی و محفل »  8, 4,  3: 23الویان)

.. در 4مقدس باشد.هیچ کار مکنید. آن در همۀ مسکنهای شما سبت برای خداوند است..

..هفت روز هدیۀ آتشین 8مکنید..روز اول محفل مقدس برای شما باشد، هیچ کار از شغل 

 (برای خداوند بگذرانید، و در روز هفتم، محفل مقدس باشد هیچ کار از شغل مکنید



70   
 

 
 

های خاص، نباید به طور کلی در روزهای سبت، چه عادی و چه سبت

کشیدند و گرفت. و قوم اسرائیل باید دست ازکار میهیچ کاری انجام می

به جشن فطیر اشاره شده  ر آیات فوقدادند. دهیچ کاری را انجام نمی

خواهد که در روز شروع این جشن دست از است که  خداوند از قوم می

در جشن باشند. که روز اول، و روز کار بکشند و به مدت هفت روز فقط 

 باشد.هفتم آن، روز سبت )محفل مقدس، سبت خاص ( می

 زاری محفل مقدس وها یا پنطیکاست نیز فرمان خدا را در برگدر عید هفته

در همان روز منادی کنید که برای شما  28: 23) الویان  بینیمیا سبت خاص می

در  همه مسکنهای شما بر پشتهای شما محفل مقدس باشد؛ و هیچ کار از شغل مکنید. 

 فریضۀ ابدی باشد.

 و 22,  23: 23) الویان بینیم که روز اول باید سبت باشد. در عید کرناها نیز می

در ماه هفتم در  بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو»خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: 

، یعنی یادگاری نواختن کرناها، و محفل «روز اول ماه، آرامی سبت برای شما خواهد بود

  (مقدس. هیچ کار از شغل مکنید و هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید.

دهد، و ن عدم کارکرد را میو همچنین در عید کفاره نیز خداوند فرما

 کند.برای قوم اسرائیل این روز را سبت اعالم می

در همان روز هیچ کار مکنید، زیرا که روز کفاره است تا برای   38,  35,  28: 23) الویان 

.. هرکسی که در همان روز هرگونه کاری 35شما به حضور یهوه خدای شما کفاره بشود..

قوم او منقطع خواهم ساخت. هیچ کار مکنید. برای پشتهای بکند، آن شخص را از میان 

 ای ابدی است.(شما در همه مسکنهای شما فریضه
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و روز هفتم  ،روز اول ر، خداوندها نیز مطابق جشنهای دیگدر عید خیمه

 اعالم کرده بود. ،محفل مقدس و سبت خاصرا  آن

از شغل مکنید.هفت روز  در روز اول محفل مقدس باشد، هیچ کار 35,  32: 23)الویان

هدیۀ آتشین برای خداوند بگذرانید، و در روز هشتم جشن مقدس برای شما باشد، و 

 هدیۀ آتشین برای خداوند بگذرانید.این تکمیل عید است هیچ کار از شغل مکنید.(

توان که در قبل نیز به آنها اشاره کردیم می ،گیری این آیاتدر نتیجه

بینیم یکی سبت عادی که در پایان شش روز میسبت را  گفت: که ما دو

و دیگری سبت خاص که در ابتدا و انتهای هفت روز جشنهای  ،هفته بود

و  (ها فقط روز اول آنها سبت بود.بعضی از این جشن). قرار داشت سالیانه

های ها را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که سبتاگر با دقت این جشن

گاهی اوقات های هفتگی ندارند. اطی با سبتخاص و سالیانه هیچ ارتب

گرفتند. و به یقین های ساالنه در روزهای عادی و وسط هفته قرار میسبت

های عادی یک سبت نیز در پایان همان هفته  و روز شنبه، قرار طبق سبت

، در یک هفته دو سبت داشته گرفت. در نتیجه ممکن بود که قوممی

ط هفته و دیگری سبت عادی در پایان هفته. یکی ساالنه و در وسباشند، 

ست که بسیاری به آن توجهی ا ها و رازهاییاین موضوع یکی از کلید

بینیم که حتی کلیسا نیز در این اشتباه و انحراف قرار گرفت، ندارند، و می

های هفتگی زیرا ایشان این موضوع را در نظر نگرفتند که عالوه بر سبت

های سالیانه را نیز لحاظ کنند. و روز مصلوب شدن عیسی مسیح  را سبت

در اناجیل اینطور نوشته شده قرار دادند. چون بر اساس سنت  "روز جمعه

یشان به این شکل در دای مصلوب شدن عیسی مسیح سبت بود، پس اکه فر
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گیری کردند،که حتمأ باید او در روز جمعه مصلوب شده انحراف نتیجه

و تا  چون فردا شنبه بود، او سه روز بعد و در روز یکشنبه قیام کرد.باشد. و 

 شود.خوانده میبه امروز روز مصلوب شدن عیسی مسیح به جمعۀالصلیب 

حالی که آن سبت که مسیح، در روز قبل از آن مصلوب شد، سبت  در

ه مسیح در روز جشن عید فطیر بود. در نتیج ، بلکه سبت خاصِهفتگی نبود.

گردید و سبت ح مصلوب شد، که روز بعد از آن عید فطیر آغاز میعید فص

خاص بود. پس اگر عیسی مسیح در روز فصح که چهاردهم ماه اول است 

 ،یعنی پانزدهم و روز اول عید فطیر تعطیل،مصلوب گردید روز بعد از آن 

روز شنبه نبود و یهودیان در آن ، شروع عید فطیر . و روز سبتِ خاص بود

توان گفت: که دقیقأ با این تفاسیر می کردند.سبت را تجربه می وهفته د

پیشگویی عیسی مسیح به وقوع پیوست که پسر انسان، سه روز و سه شب 

باید در دل زمین مدفون گردد. در صورتی که اگر ما روز جمعه را مبنای 

مصلوب شدن عیسی مسیح قرار دهیم، سه روز و سه شب نخواهد بود، بلکه 

توانیم احتساب یک روز و نصف را خواهیم داشت. ما چگونه می با این

های انحرافی تحریف و به شکلی آن را بر آموزه کالم خدا را عوض کنیم!

همانگونه ؛ و به آن اشاره کرد دقیقا عیسی مسیح گفتدر صورتی که  کنیم

کرد، شاید ....اگر به سه شب اشاره نمی"که یونس نبی سه روز و سه شب

شود. سه روز می نستیم سه روز را توجیح کنیم که از جمعه تا یکشنبهتوامی

کند و به یک نمونه از اما چون عیسی مسیح به سه روز و سه شب، اشاره می

کند، پس او نیز در مقام پسر کالم خدا نیز که یونس نبی است استناد می

 انسان باید سه روز و سه شب در دل زمین باشد.
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ها را درک نکنیم، به یقین در همان انحرافی خواهیم سبتاگر ما نیز امروز 

کلیسای مسیح در این  ه کلیسا قرار گرفت. البته که ما به عنوانافتاد ک

اما الاقل این حقیقت را باید  .گیریمروزها جمعۀالصلیب را جشن می

و بدون اشتباه  ،و به راستی جت نکنیمبر باوری غلط سما کهتا دانست، 

و در این امانت که راستی و حیات است  باشیم بودن کالم خدا یقین داشته

گوید؛ سه سلوک کرده، و به آن ایمان آوریم. زمانی که کالم خدا می

روز و سه شب، واقعا باید این چنین باشد، و نه یک روز و نصف!! در نتیجه 

که در آن بشناسیم یگاه خودشان درک کنیم و اگر هر دو سبت را در جا

اند، مسیح باید در روز زمان سبت ساالنه و هفتگی در یک هفته اتفاق افتاده

زمانی که  ای از برۀ فصح بود.قربانی بشود چون او برۀ خدا و نمونه فصح

بود، و هیچ کاری انجام داده  مسیح را دفن کردند فردای آن روز فصح

زادی برای خرید مواد الزم روز بعد از آن جمعه بود که زنان در آ نشد،

و مجددأ روز شنبه را  توانستند به بیرون از خانه بروندبرای تهیۀ حنوط می

و روز یکشنبه صبح که بر سر قبر  سبت هفتگی بود را استراحت کردند که

گویی رفتند با قبر خالی مواجه شدند. با این حساب عیسی خداوند طبق پیش

زیرا  15: 82.) متی زمین مدفون بود خود، سه روز و سه شب در قبر و دل

چنانکه یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم هم

کامال این موضوع را به ما نشان  23در الویان  کالم خدازمین خواهد بود.( 

های خاص دیگری بودند، که های هفتگی سبتدهد که عالوه بر سبتمی

های سالیانه یا محفل مقدس به آنها اشاره شده است. تنها با نام سبت

دهد و به آن اشاره عهد جدید این سرنخ را به ما می ای که دردهسننوی
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که برای روز مصلوب شدن عیسی مسیح از  ،کند انجیل یوحنا استمی

همان سبت  کند به معنایاستفاده می "بزرگ(روز ای خاص با نام )واژه

چون عیسی سرکه را گرفت، گفت: تمام  38,  35: 87) یوحنا است  خاص یا سالیانه

ها در روز سبت بر صلیب شد. و سر خود را پایین آورده جان بداد. پس یهودیان تا بدن

بود، از پیالطوس درخواست کردند  "نماند، چونکه روز تهیه بود و آن سبت روز بزرگ

این سبت، که یوحنا در آیۀ فوق  که ساق پایهای ایشان را بشکند و پایین بیاورند.(

و  عید نان فطیر   روز بعد از فصح کند،آن را با نام سبت بزرگ معرفی می

مسیح یعنی در غروب فصح  ،و  سبت خاص بود.که در قبل از آغاز این روز

 را از صلیب پایین آورده و در مقبره قرار دادند.

 «حقیقت روحانی روزهای سبت » 

که خدا به قوم اسرائیل  ،سبت به این معنا بودحقیقت روحانی روزهای 

های زمینی و و با استفاده از نمونه !که آرامی به چه معناست ،بیاموزد

رابطه و برقراری  روزهای عادی انسانی به ایشان بیاموزد که انسان برای

، بلکه در نیست که کاری انجام بدهد یا قدمی برداردمشارکت با خدا نیاز 

اکثر اوقات در فکر ما چنین خطور اید او را بشناسد.آرامی است که ب

کند که شناخت خدا در فعالیت است، به این معنی که من موعظه کنم می

با  شایدالبته که پرستش مستثنی است،  ای پرستشی را دایر کنم،یا جلسه

شناخت  دارم فقط نیّت من بگوییم؛ اگر من قصد انجام کاری را خود 

مله به معنای واقعی کلمه درست و خالی از اشکال خداست، البته این ج

است، اما شناخت خدا در اصل نیاز به این دارد که ما درآرامی، پیروزی 
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دهد قرار القدس و آن کاری که او در ما انجام میخداوند و آرامی روح

هنوز کار  !کرد که پدر من بگیریم. مسیح در انجیل یوحنا به این نکته اشاره

( و این  84: 2کار پدر شناساندن خود و تبدیل ماست.) یوحنا کند و می

موضوع بستگی به کار و فعالیت من ندارد، بلکه من باید وارد سبتِ آرامی 

شناخت خداوند بشوم. در همین راستا نویسنده به عبرانیان  برای ما به 

که خدا را که مبادا فکر کنیم که با فعالیت است  ؛کندوضوح بیان می

گیریم، شروعی خواهد اسیم، بلکه زمانی که ما در آرامی او قرار میشنمی

بود برای شناخت واقعی خداوند. یعنی زمانی که من از دست و پازدن و 

ها در جهت شناخت ها و بکن نکن، و از تمامی فریضهکشیدهیت دست لفعا

 خدا افکارم را آزاد کنم، و در آن آرامش روحانی با ایمان قرار بگیرم آن

پس بترسیم مبادا با آنکه  3,  8: 1) عبرانیان  .زمان است که خدا را خواهم شناخت

باشد ظاهر شود که احدی از شما قاصر شده باشد. وعدۀ دخول در آرامی وی باقی می

یشان نفع ، لکن کالمی که شنیدید بدبه مثال ایشان بشارت داده شد زیرا که به ما نیز

شنوندگان به ایمان متحد نشدند. زیرا ما که ایمان آوردیم، نبخشید، از این رو که با 

ایماندار با رفت و آمد  و موعظه و فعالیت نیست  گردیم.(داخل آن آرامی می

شود، گاهی اوقات ما به مانند مرتا آنقدر فعال که وارد شناخت خدا می

آرامی شده بود مریم بود! که کنیم آنکه وارد شویم که فراموش میمی

ای بهتر نصیب او شده بود. به آیات زیر توجه کنید! من این آیات را هبهر

ی اپس بر 88تا  7: 1) عبرانیاندانمیکی از کلیدهای درک و فهم مسیحیت می

ماند، زیرا هرکه داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود قوم خدا آرامی سبت باقی می

بکنیم تا به آن آرامی داخل شویم، جهدجدو بیارامید، چنانکه خدا از اعمال خویش. پس 

تمامی پیام سبت در این است که مبادا کسی در آن نافرمانیِ عبرت آمیز بیفتد.( 
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ایماندار در آرامی، قدم در جهت شناخت خدا بردارد، و این شناخت 

شود. به همین جهت است که کالم است که باعث ایجاد آرامی حقیقی می

در شناخت خدا قدم برداریم و از اعمال جسم کند که خدا مارا تشویق می

( و همچنین کالم خدا ما را بیداری  28تا  87 :2دست بکشیم.) غالطیان 

دهد که از اعمال شریعتی دست برداریم که بتوانیم وارد آن آرامی می

تا  35: 7()رومیان 28,  24: 3حقیقی شناخت عیسی مسیح بشویم.) رومیان 

هوده خودشان برای خشنودی خدا ش بی(آنانی که دست از تال 32

اند، ایشان ایماندارانی هستند که برای اند و وارد آن آرامی شدهبرداشته

سلطنت با مسیح در حال آماده سازی هستند، بی ایمانی همیشه مانعی است 

شود که ما ، اما ایمان باعث میکه ما دست از کارهای خودمان بکشیم

ایمانداری  رد آرامی و کفایت او شویم.دست از اعمال جسم بکشیم و وا

که دست و پای خود را عقب کشیده ایمانداری است که وارد آرامی شده 

ی خودش را سپری ذت کار تمام شدۀ عیسی مسیح روزهااست و در ل

 ( 35: 87یوحنا  , 3تا  8: 84) یوحنا خواهد کرد.

 «های روز سبت قربانی »

: 28) اعداد دادند، هایی را نیز انجام میقربانیدر این روز قوم اسرائیل باید 

عیب، و دوعشر ایفۀ آرد نرم سرشته شده با روغن، یکسالۀ بیو در روز سبت دو برۀ  85, 7

ها برای قوم این معنی و مفهوم قربانیبه جهت هدیه آردی با هدیۀ ریختنی آن.(  

ی مبنای این خواست به آنها بیاموزد که استراحت و آرامبود، که خدا می

این سه  جهت ما ایمانداران  در عهد جدید  هاست، و امروز نیز بهقربانی
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. امروز کلیسا باید بر اساس 3شادمانی 2آرامی  8قربانی می شود، جنبه دیده

کار تمام شدۀ قربانی مسیح، آرامی در ایمان را دریافت کند، و وارد 

نتیجه چنین زندگی است های شناخت خدا بشود و شادمانی ، که محدوده

دهد، آرامی به ما را دریافت کند، به این شکل که؛ قربانی به ما هویت می

شود عملکرد و باعث می دهد، و شادمانی، خدمت و رسالت!شخصیت می

 ما در مسیح مطلوب ارادۀ خداوندمان باشد.

زمانی که خداوند مکاشفۀ این جشنها را به موسی و  قوم اسرائیل داد، در 

: 23) الویان خواندند بتدا ایشان این جشنها را با نام جشنهای خداوند میا

جشنها را ( و به فرزندان اسرائیل فرمان داده شده بود که این  11,  1,  2

زیرا خداوند قصد داشت که این جشنها را برای خداوند جشن بگیرند 

تا زمانی که  ( 85: 82تثنیه ,  18,  37: 23آنها برگزار کند ) الویان برای 

 کردند،این جشنها را برگزار می ،اسرائیل به عنوان یک قوم فدیه شده

و برای  ،چون متعلق به خداوند ،خواندندجشنها را جشنهای خداوند می

در آنها قدم هایی که قوم . اما متأسفانه به خاطر ارتداد و لغزشخداوند بود

و در تظاهر و  ظاهری کردندا را تبدیل به مسائل رفته، رفته جشنه برداشتند

کردند، و نهایتأ جشنها ماهیت ریاکاری جشنهای خداوند را برگزار می

قوم اسرائیل را به زیر  ،خدا ؛اصلی خودشان را از دست دادند، در نتیجه

مراثی ارمیا ,  85,  81,  83,  85: 8) اشعیا  کند.داوری آورده و توبیخ می

خدا در توبیخ قوم به ایشان از واژۀ بینیم که در آیات فوق می ( 5: 2

کند، و نفرت خود را به وضوح از های شما استفاده میجشنهای شما، و ماه

توانم که نمی»گوید:و می ،کندها اعالم میاعمال ایشان در این جشن
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زیرا قوم اسرائیل تمامی معانی و مفهوم و ثمرات این  «متحمل آنها شوم

را که  تمامی جشنهاییر انجیل یوحنا نیزکرده بودند. د جشنها را عوض

 خواند، زیرا کامالمی "های یهودنام جشن را با ،گرفتندیهودیان جشن می

ان در جهت و راستای مشهود بود که ایش در اعمال فریسیان و علمای یهود

 88تا  85,  8: 2کردند )یوحنا خواستۀ دل خویش این جشنها را برگزار می

که آنقدر این قوم منحرف شدند که  ( این جای تأسف است 2: 4یوحنا  ,

دیگر آن معانی و مفهوم اصلی را نداشتند. این موضوع نیز امروز  ،جشنها

تشریفات و مراسم  ،سنت ،ظاهربرای ما عبرتی باشد که بیاموزیم،  باید

این که معانی اصلی جشنها را از بین ببرد.  ،تواند بسیار خطرناک باشدمی

و باید  برای درک معانی روحانی آنها بود جشنها و برگزاری آنها فقط

ما ایمانداران نیز باید نه در  گرفت.تمامی افکار در این مسیر قرار می

زیرا روح است که »گی روح، این جشنها را اجرا بکنیمگی بلکه در تازههنکُ

امروز به ما باید « کشددارد و کالم و سنت است که میزنده نگاه می

عنوان کلیسا و ایمانداران بسیار مراقب باشیم که این جشنها را از روی 

بار که جشنی را با  مراسم، تشریفات، و یا خرافات انجام ندهیم. بلکه هر

کنیم، دائمأ این نکته را به یاد آوریم، که خدا چه مشارکت با هم برگزار می

یعنی؛ قربانی، آرامی، شادمانی کاری را برای ما انجام داده، و این سه واژه 

 کار عظیم و تمام شدۀ عیسی مسیح ازرا به عنوان مبنای این جشنها و 

عبور داده و مرور کنیم، تا بتوانیم با آرامی که در ایمان است از فکرمان 

ای بشویم که خدا عمیقأ در ما نه فقط نفسانیت دست کشیده و وارد عرصه

فوس و شخصیت ما را به آرامش برساند، و بلکه ن ،دورآرامش در روح را بیا
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الشعاع حاصل آن شادمانی ، پیروزی و ثمراتی باشد که دیگران را تحت

 قرار بدهد.

 «جشن فصح » دوم فصل

عید فصح یکی از سه جشن اصلی بود که در کتاب مقدس از آن نام برده 

که در یک  ،شده است. این جشن دارای سه بخش یا عید مجزا از هم بود

هم جشن فصح، یا هفتۀ فصح  شدند، که همۀ آنها را باته برگزار میهف

رانیدن برۀ فصح دو عید دیگر را نیز نامیدند. در این روز عالوه بر گذمی

و اولین از جشنهای  ،اولین از آنها خود جشن فصح کردند.باهم ادغام می

بعد از رفت، دومین جشن عید نان فطیر بود، که بالفاصله اصلی به شمار می

گردید، و سومین از آنها عید بافۀ جشن فصح به مدت یک هفته برگزار می

داده شده بودند، چهاردهم د. این سه جشن در پشت سر هم قرار نوبرها بو

گردید و روز پانزدهم همان ماه به مدت یک ماه اول فصح برگزار می

ما بین این داشت، در هفته عید نان فطیر بود که تا روز بیست و یکم ادامه 

که  گرفتی در روز هفدهم نیز عید بافۀ نوبرها انجام مییک هفته یعن

 8: 82خروج ,2تا  1: 23توان در ) الویان جزئیات این ادغام و جشنها را می

در عهد  مشاهده کرد. ( 8تا  8: 85تثنیه ,  3: 33اعداد ,  27تا  28و  81تا 

) متی زیر مشاهده کرد. جشن را در آیات  توان تحقق اینجدید نیز می

,  23: 22لوقا ,  82و  81مرقس باب ,  55تا  8: 28متی ,  42تا  84,  2,  8: 25

در عهد جدید، بخصوص در اناجیل  ( 28: 88عبرانیان ,  87و  88یوحنا باب 

اطالعات کاملی را در مورد مرگ و قیام عیسی مسیح در اختیار نویسندها 
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باید تمامی این حقایق را در کنار و قایع عهد عتیق اند، اما ما ما قرار داده

بررسی کنیم، زیرا تمامی مسائلی که در مورد این جشنها در عهد عتیق 

در عهد جدید بودند که باید  ،هایی از حقایقگفته شده است همگی سایه

ر پس خود را از ه 4: 2) اول قرنتیان  پیوستدر شخص عیسی مسیح به وقوع می

مایه هستید زیرا که فِصَح خمیرنکه بیسازید، تا فطیر تازه باشید، چنا ه پاکمایۀ کهنخمیر

 ما مسیح در راه ما ذبح شده است.(

 ؛ کهگشایددر آیۀ فوق پولس رسول به زیبایی برای ما این موضوع را می

تعمق کنیم که فصح  مسئلهحال الزم است که در این .فصح ما مسیح است 

خوانیم که قوم اسرائیل به در کتاب خروج میبه چه چیزی اشاره دارد!! 

اسارت و بردگی  روای مصر درمدت چهار صد سال در زیر دست فرمان

(  و خدا به موسی رسالتی داد  84: 21یوشع ,  81,  1: 83بودند ) خروج 

که قوم را از اسارت و بردگی آزاد بکند. حال برای این آزادی نیاز به 

زادگان مصر، و حفاظت از مرگ نخستپرداخت بها بود، و آن بها 

، جنبه نگاه کرده فصح را باید از دوزادگان اسرائیل بود، در حقیقت نخست

( 2شد. ( نخست زادۀ خداوند باید محافظت می8 و مورد بررسی قرار داد.

اسرائیل از در شب خروج بنی آمد.نخست زادۀ دنیا باید به زیر داوری می

زادۀ خداوند اسرائیل و د هستیم یکی نخستشاه مصر، دو نخست زاده را

مرگ وارد مصر  که فرشتۀزمانی زادۀ فرعون و تمامی مصر،دیگری نخست

از بهایم و انسانها به زیر داوری  مِعرا ا صرزادگان مشد، تمامی نخست

زاده خدا، اسرائیل در زیر پوشش خون در آورد، در عین حال نخست

البته استفاده از واژۀ امنیت و بیان  بودند.هایشان در حفاظت و امنیت خانه
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آن، در آن شب برای ایشان به سادگی نبود! زیرا این امنیت و حفاظت 

که آنها را تحت پوشش خود قرار داده بود، به بهای از دست دادن خون، 

فرشتۀ مرگ در عبور از مصر دو گروه  و جان موجودی بود که قربانی شد.

که نخست  را زده و به زیرداوری آورد، یکی مصریان و دیگری برۀ قربانی

زادۀ خدا اسرائیل، در میان امتها محفوظ بماند. درست است که اسرائیل 

گناه به زیر داوری آمد. در داوری نشد اما به جای آنها یک موجود بی

اسرائیل دو طرف حاکم بود، اما بنی توان گفت: مرگ در هرحقیقت می

زمانی که  ،قرار داشتتحت پوشش و حفاظت خون یک بره در امنیت 

زادگان را به زیر داوری آورد، به هر فرشتۀ مرگ در عبور از مصر نخست

و  کرددید از روی آن خانه عبور میای که خون را بر قایمۀ آن میخانه

 .شدوارد آن خانه نمی

لمۀ عبری، به معنای عبور کردن از روی چیزی است. در یک ک کلمۀ پسخ

که بر گرفته از همان واژۀ  ،یونانی کلمۀ پسخ، پاسگاه ترجمه شده است

توان در اصل زبان و در معنای واقعی کلمه می ،عبری است، در این واژه

( 2( داوری خدا نسبت به شیطان و شرارت او 8دو نکته را مشاهده کرد، 

اما این رحمت مجانأ ! دفاعبت به یک قوم عاجز و بیرحمت خدا را نس

 گرفتدفاع قرارن قوم بیبلکه این رحمت زمانی برآ هیا شد،نبود که م

که در فدیه  ،ای استای بهای آن را پرداخت کرد، و این نکتههبرّ ،که

 وکار عیسی مسیح بر صلیب جلجتا شاهد آن هستیم. 
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  « تقویم روحانی»  

که این عید اولین عید شما باشد، و اولین ماه شما نیز » موسی به قوم گفت:

ها باشد، این ماه برای شما سر ماه»  2: 82) خروج « از این عید شروع خواهد شد

های گذشته به آن همانطور که در بخش «های سال برای شماستاین اول از ماه

یکی تقویم مذهبی و  ،اشاره کردیم یهودیان دارای دو تقویم هستند

ماه اول آن بر طبق آنچه که در  ،دیگری تقویم عادی، تقویم مذهبی یهود

گردد، در حالی که براساس تقویم بینیم از فصح آغاز میآیه فوق می

عادی در ماه هفتم قرار دارد.) در آیه فوق به وضوح فرمان خدا را مبنی 

درک بهتر معانی رای بینیم( خدا بهای تقویم یهودی میبر تعیین ماه

 وکند و هدف و نقشه خود در کتاب مقدس، از اعداد استفاده میروحانی 

ها در تقویم قصد دارد این نکته را به در استفاده از اعداد و شروع این ماه

ای را در تاریخ زندگیمان، بدون دوره اموزد و یادآوری کند کهما بی

انسانی که در ایم و پری کردهداشتن مبدأ، هویت و عالمت قرار داشته و س

کند هیچ مبدأای را برای سنجش و نگاه کردن به هویت دنیا زندگی می

و عالمت  کرد خود ندارد. اما خدا برای انسان یک مبدأ را از فصح آغاز

امروز در نقطه مقابل برای ما ایمانداران که در عهد جدید  .نمود گذاری

از اسارت گناه، نشانه و مبدأ  زادیو آ (نجات)کنیم، تولد تازه زندگی می

و نکتۀ جالب در اینجاست! که  ما خواهد بود. شروعی در زندگی روحانی

کند، یعنی تاریخ انسان از یک دورۀ خدا در ماه هفتم این کار را می

لیکن چون  1: 1)غالطیان  رسد.کند و به این واقعه میکاملی عبور می
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خود را فرستاد.... در فصح، برای قوم  زمان به کمال رسید، خدا یگانه پسر

)عدد دی آنها دقیقأ زمان به کمال رسید!! یهود و در ماه هفتم تقویم عا

یک دورۀ کامل را بدون من و شناخت »و خداوند به ایشان گفت: هفت(

اید، حال در فصح یک مبدأ و من و در اسارت و بردگی زندگی کرده

 «شدشما آغاز خواهد  در زندگید تقویم جدی

آوریم، تقویمی جدید در زندگی ما زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان می

شروع خواهد شد، در حقیقت ما در زندگی خودمان دارای دو تقویم 

گردد، باشیم، یکی تقویمی است که در دنیا و از زمان تولد ما آغاز میمی

یخ که مبدأ و تارکه در دفتر خدا ثبت شده است،و دیگری تقویم روحانی 

از داوری، به واسطۀ خون  لحظۀ نجات و عبور ما )) زندگی ابدی ماست. 

شود با شروع جشن فصح، بره خدا عیسی مسیح که در نمونه مصادف می

کند! مبدأ و شروع زندگی ماست، و در این ابعاد است که خدا اعالم می

که شروع و بنیاد و پایه همه چیز باید فصح باشد و اوست که تقویم 

  (( جدیدی را برای ما باز خواهد کرد

تقویم روحانی اسرائیل هفت ماه داشت، که ماه اول آن فصح و در ماه 

و بعد از  ها قرار داشت.سوم آن پنطیکاست، و در ماه هفتم آن جشن خیمه

ها دیگر ایشان هیچ تقویمی نداشتند، به این معنی تابستان و پایان عید خیمه

ا دیگر مراسم، جشن، یا قربانی و جود نداشت، و که در زندگی روحانی آنه

گشتند و تا سال بعد و آغاز بهار و ایشان به زندگی عادی خودشان باز می

شروع ماه اول هیچ فعالیت روحانی نداشتند. زندگی و تقویم روحانی ما 
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باشد. ما باید یک دورۀ کامل را در تجربه شناخت نیز دارای سه مرحله می

که این دوره با فصح آغاز شت سر بگذاریم) عدد هفت( و همکاری خدا پ

گردد، یعنی قربانی عیسی مسیح و مرگ و قیام او، با آمدن روح القدس می

کنیم،که پری و تجهیز شدن با در زندگی ما پنطیکاست را تجربه می

القدس است(  القدس در ایام پنطیکاست است. ) عدد سه، عدد روحروح

قرار داشت، و تمامی تابستان فصل کشت و حصاد  پنطیکاست در آخر بهار

ای بود، خداوند بعد از برۀ قربانی و قیام او از مردگان، زندگی قیام کرده

های ربذ روع به کاشتو با ورود روح القدس او ش ،دهدما قرار میرا در

شخصیت مسیح، تمامی ما به ، و در تبدیل شخصیت کندشناخت در ما می

دا به مانند تابستانی خواهد بود که در آن به جهت عمر ما در حضور خ

مسیحی فاقد پاییز و  زندگی یک) حصادی عظیم آماده خواهیم شد. )

خدا از فصلها برای درک و فهم درسهای روحانی استفاده  زمستان است و

 ((کردمی

پیروزی و باغ عدن با خدا زندگی  آدم و حوا در تابستان !زمانی

 ؛ایشان را به خزان دوری از خدا روانه کرد، در نتیجه ،اما گناه ،کردندمی

یخبندان و تاریکی و سرمای گناه زندگی را سپری  دنیای ما امروز در

خواب و مرگ روحانی در حال زیستن  ،تمامی دنیا در زمستان کند ومی

آوریم، در حقیقت از زمستان و است. زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان می

) شویم از یخ زدگی و تاریکی به شکوفایی بهار منتقل می خواب زمستانی و

که ما در طبیعت جشن  شود با بهاریقیام عیسی مسیح مصادف می ،در نمونه

در بهار آزادی و حیات زندگی ما در ایمان به عیسی مسیح  حال گیریم(می
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اند، و برای ایشان بهار و کنیم، و تمامی دنیا در زمستان باقی ماندهمی

کنند که بستانی وجود ندارد. و زندگی را در سرما و ظلمتی سپری میتا

و در همان یخبندان و ظلمت باقی  واهد بودهرگز برای آن پایانی نخ

آن زمستان ابدی باقی  مانند. و آثار مرگ در جسم و جانشان درمی

اما برای ایمانداران بهار، پایان این انتقال از مرگ به حیات  خواهد ماند،

کشت بهار فصل شکوفایی و تحرک، و داشتن شیرۀ حیاتی و بلکه نیست!! 

القدس در زندگی ما از ابتدای بهار تا پایان بهار در حال است. روح

 های ماریشه، کاشتن است، تا در فصل زیبای تابستان و تابش گرمای تبدیل

خرمن پیروزمندان ، تا بتوانیم در آن حصاد عظیم در بکنددنیا خشک  از را

 خداوند باشیم.

 «برۀ فصح » 

ای، بلکه دیدند، اما نه هر برهای را تهیه میبرای قربانی فصح قوم باید بره  

ای که خداوند شرایط او را بیان کرده بود، این بره دارای چند بره

 5تا  3: 82) خروج کنیم. را بررسی میخصوصیت بود که در این قسمت آنها 

گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده، 

های پدران خود  بگیرند، یعنی برای هر خانه یک بره. و اگر اهل ای بر حسب خانهبره

آن را بر حسب اش که مجاور خانۀ او باشد خانه برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایه

عیب، شمارۀ نفوس بگیرند، یعنی هرکس موافق خوراکش بره را حساب کند. برۀ شما بی

نرینۀ یکساله باشد، از گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید.و آن را تا چهاردهم این ماه نگاه 

  اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند. (دارید. و تمامی انجمن جماعت بنی
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، و و آن را چهار روز در خفادیدند تهیه میای را باید برهنکتۀ اول: قوم 

شروع فصح از دهم ماه بود و ایشان  کردند.نگاه داری می هایشاندرخانه

 ،و بعد از آن بره ،کردندمی حفظباید این بره را تا روز چهاردهم ماه 

گردید، در این چهار روز ایشان باید این بره را زیر نظر قربانی می

 ای باشد.گرفتند که مبادا، پای او لنگ، و بیمار و دارای لکهمی

انتخاب شده، در نهایت نشاط و  ای یکساله باشد.یعنی این برۀنکتۀ دوم: بره

خیلی جوان و نه پیر و سالخورده، از زمان ورود بره قدرتمندی باشد، نه 

بیانگر به جماعت و تا زمان قربانی او چهار روز فاصله بود. که این موضوع 

زمان ورود مسیح است به اورشلیم که تا زمان کشته شدن او چهار روز 

مسیح روز جمعه نبود که به صلیب کشیده شد،  ؛بینیم. در نتیجهفاصله را می

بلکه روز یکشنبه، زیرا او در چهار روز قبل، یعنی در روز چهار شنبه وارد 

در مورد این چهار  نکتۀ دیگری که ( 34: 87) لوقا و اورشلیم شد. ،جماعت

یک روز نزد  این است که روز از نظر محاسبه کتاب مقدسی وجود دارد

: 75) مزمور و هزار سال به مانند یک روز  خداوند به مانند هزار سال است

( زمانی که در باغ عدن آدم گناه کرد،  8: 3, دوم پطرس  4: 2, پیدایش  1

 در نمونه عیسی مسیح قربانی کرد! خود را  در آن زمان بود که برۀ خدا

کنیم، که روحانی از زمان آدم تا به مسیح را چهار روز محاسبه می در جنبۀ

الذکر هر روز نزد خداوند به مانند هزار سال است، با توجه به آیات فوق

سال  1555کرد که از زمان آدم تا زمان مسیح توان، اینگونه بیان پس می

داشت که بیان این موضوع به این  !باید توجه. گیردتاریخ را در بر می

هزار سال قبل از مسیح بوده!!  معنی نیست که، زمان پیدایش آدم چهار
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ای از جهت روحانی است، که خدا از زمان آدم تا محاسبه فقط بلکه این

به مسیح این تاریخ خاص را جمع آوری کرده است، که از دیدگاه او به 

 باشد.میمانند چهار روز 

(  35: 85, نحمیا  87: 82)تثنیه زاده باشد و نخستنکتۀ سوم: بره باید یکساله 

چه به عنوان انسان و چه  "زادهدر تمامی کتاب مقدس و بافت آن نخست

به عنوان حیوان، دارای جایگاه خاصی است. به عنوان نمونه؛ قائن به 

هابیل پسر بینیم که اوکنار گذاشته شد و زاده بود اما میعنوان نخست

زاده، کنار گذاشته شود. در جایی دیگر اسماعیل نخستمنتخب می

زادۀ و بعد از آن عیسو که نخستگردد، شود و اسحاق پسر منتخب میمی

زاده کند و یعقوب نخستای آش معاوضه میاسحاق است، آن را به کاسه

است  می برگرفته از فرزندان یعقوبگردد. و در بعد آن اسرائیل که قومی

,  22: 1) خروج شود رسد و مصر کنار گذاشته میزادگی میبه مقام نخست

که آنچه بر حسب جسم، نفسانی،  ؛به این علت است !این جایگزینی(  23

شود ، و پسر روحانی و آنچه زادۀ روح است وانسانی است کنار گذاشته می

کند، که یگردد. و این یک اصل و آموزه را به ما یادآوری مجایگزین می

آید و بعد روحانی، در کتاب مقدس همیشه ابتدا اول همیشه جسمانی می

گردند. بینیم و بعد مسائل روحانی نمایان میظهور مسائل جسمانی را می

حتی در مقایسه عهد عتیق و عهد جدید نیز اول جسمانی، و عهد عتیق را 

عنی است که بینیم و بعد روحانی و عهد جدید. این مقایسه به این ممی

و بعد از آن کلیسا در نقطۀ  ،گردداسرائیل در مقام جسمانی محسوب می

 ( 17تا  12: 82شود.) اول قرنتیان مقابل آن روحانی خوانده می
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بره باید نرینه باشد. یعنی گوسفند مذکر باشد، نرینه بودن به  نکتۀ چهارم:

این معناست که سبب اول، ورود گناه بر زمین یک مرد بود. درست است 

فریب خورده حوا بود، اما آدم با خوردن آن میوه عمدأ به آن چیزی که 

حوا مستقیم از خدا نشنیده بود، بلکه خدا به او گفته بود بی اعتنایی کرد، 

بود. حوا فریب و فرامین و دستورات خدا را از آدم و شوهر خود شنیده ا

و عالرغم  ،خواستۀ خود را جایگزین فرمان خدا کردرا خورد، اما آدم 

.) دانست که این کار اشتباه است اما دست خود را دراز کرداینکه می

ردید و به که بوساطت یک آدم ) مرد ( گناه داخل جهان گلهذا همچنان 82: 2رومیان 

آدم اولین مذکری بود گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همۀ مردم طاری گشت...( 

که گناه را انجام داد، و به واسطۀ یک مذکر گناه وارد دنیا شد، و چون 

شود، زن آن را در زایش وارد از مرد به زن داده مینطفه و ذریت انسانی 

همیشه مرد  ذریت انسانیکند. در فرهنگ کتاب مقدسی حامل دنیا می

است، و آدم را به عنوان سر این نژاد انسانی که گناه کرد و افتاد 

 شناسیم. می

ربانی باید از جنس گناه کار چون ق (8!! دو دلیل این بره باید نرینه باشدبه 

جایگزینی به جهت  قربانی  ن آدم سقوط کرد مسیح نیز در اصلِو چو باشد

 ه باشد.باید به مانند بره نرین

( چون آدم در مقام مذکر بودن وارث بود، به همان شکل مسیح نیز باید 2

رسید. ))همۀ ما زیرا وراثت به مرد میآمد، به عنوان یک مرد می



89   
 

 
 

ایمانداران از جهت دریافت وراثت مذکر هستیم، اما از دیدگاه حیاتی و 

 فیض همه مونث هستیم، و در مقام عروس مسیح قرار داریم ((

عیب باشد. قوم باید این بره را به مدت چهار روز پنجم: بره باید بی نکتۀ

مبادا لکه، بیماری یا مالمتی  گرفتند، کهنگاه داری کرده و زیر نظر می

دانید که خریده شده اید از زیرا می 87,  88: 8) اول پطرس .او وجود داشته باشددر

چیزهای باطنی مثل طال و نقره. بلکه به اید نه به سیرت باطنی که از پدران خود یافته

این بره باید چهار  (ۀ بی عیب و بی داغ یعنی خون مسیح خون گرانبها چون خون بر

گرفت که عیبی  در آن نباشد. در مقابل مسیح را روز مورد بررسی قرار می

بینیم که چهار روز مورد بررسی و آزمایش و امتحان قرار گرفت که می

ضعفی در او بیابند؟ دقیقا به وانند عیب و یا ایراد، و نقطه ببینند آیا می ت

از دست، پا، چشم و دهان مورد بررسی  را ن برهشکل که چهار روز آهمان

که عیسی  خوانیمدادند که مبادا عیبی در او باشد! در اناجیل میقرار می

که نقصی در او بیابند.  ،نیز مورد آزمایش و سنجش مردم قرار گرفت

 کنندگان او؛ شآزمای

 ( 22تا  8: 24( ) متی  5تا  1: 87( ) یوحنا  38,  28: 88( پیالطس، ) یوحنا 8

 (  82تا  8: 23( هیرودیس: ) لوقا 2

 ( 21,  83: 88( ) یوحنا  2: 3( حنا کاهن اعظم: ) لوقا 3

 ( 28,  21: 87() یوحنا  81,  83: 88() یوحنا  23تا  17: 88( قیافا: ) یوحنا 1
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 ( 85تا  3: 24متی )( یهودا اسخریوطی: 2

 ( 21:  24)متی ( یوز باشی: 5

 ( 13,  37: 23) لوقا  :( دزدان بر روی صلیب4

ت سواالهمچنین رهبران مذهبی، فریسیان و کاتبان، و صدوقیان او را با 

کردند تا جایی را بیابند که او اشتباه بکند، و بر خالف متعدد آزمایش می

فرمان  82عمل کند. اما او همچنان که خدا در خروج باب آنچه در اوست 

قت و شایستگی مالمتی بود، در نتیجه او کامأل لیاعیب و بیداده بود برۀ بی

: 38, مزمور  33,  32: 8اعمال رسوالن ,  4: 23)اشعیا قربانی شدن را داشت 

 ( 81تا  82: 24متی ,  53,  52: 25, متی  2,  8: 38, مزمور  82تا  88

 «ی و خانوادگی فصح جشن ملّ »

 3: 82) خروج  کردندای را به جهت فصح نگاه داری میهر خانواده باید بره

تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده گوییدکه در دهم این ماه هر یکی از ایشان 

در این یعنی برای هر خانه یک بره ( های پدران خود بگیرند،ای را بر حسب خانهبره

دهد که نجات در هر بینیم که خدا دوست دارد و ترجیح میآیه می

و در مرحله اول نجات به اهل خانه برسد. به همین خاطر  ،خانواده باشد

برای هر خانه و خانواده یک بره نیاز بود، که تمامی مزایای نجات نصیب 

ها در زیر اطاعت او این وعدۀ خداست که اگر خانواده و اهل خانه بشود.

 ،باشد .او در زمان مناسب با ایشان در جهت خدمت مصالحه کار کندبیایند 

امروز ما که در مسیح هستیم باید کامأل به این که ایشان به ایمان بیایند. 
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واقف باشیم که خون مسیح برای تمامی خانوادۀ ما مهیا شده است، و  مسئله

باید هر کدام اما ایشان  حق ورود به کفاره مسیح را دارند های ماخانواده

به زیر مزایای این خون که نه فقط برای ما  خودشان، با انتخاب شخصی

( 3: 82در )خرو ج  ریخته شده، بلکه برای ایشان مهیا شده است بیایند.

دهد، و بعد بینیم که خدا فرمان تهیه یک بره را برای هرخانواده میمی

ای را مان تهیۀ بره، و فرکندتر میفراتر رفته و پوشش این خون را وسیع

بینیم بره از ( و بعد آن می 12تا  38: 27دهد،) خروج برای تمامی قوم می

 ( 82: 2مکاشفه ,  35,  27: 8)یوحنا رود به تمامی دنیا می ،یک قوم و کشور

ایم، و دعا ما امروز برۀ خدا را در زندگی شخصی خودمان تجربه کرده

پوشش خون این بره بیایند، که به یقین کنیم که خانوادۀ ما نیز در زیر می

خوانیم بره و کفاره برای ایشان نیز مهیا شده است، حال در آیات فوق می

ای مهیا ساخته است. نیز برای تمامی ملتها بره مسئلهکه خدا جدا از این 

، یعنی خوانیم که بره به جهت تمامی قوم بود ( می 12تا  38: 27در)خروج 

 های خانوادگی و بعد قربانی های ملیمل قربانیدر اصل عید فصح شا

ها یک بره را برای در این روز هر کدام از این خانواده)). گردیدمی

کاهن  «گیجشن خانواد »کردندخودشان به طور جداگانه قربانی می

جشن » کرد یک بره را برای تمامی قوم قربانی می نیز در این روز اعظم

  « ((ملّی

ای که باید از ما برای کشورمان نگران هستیم، اما نکتهدام کامروز هر 

بشود این است که بره برای کشور ما نیز قربانی شده  مسئلهجایگزین این 

متعلق به آن هستم وعده داده  ،و برۀ خدا برای تمامی ملتی که من است.
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زیرا خدا آنقدر جهان  85: 3یوحنا  ) شده، و برای تمامی جهان قربانی شده است

ا محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان آورد هالک نگردد بلکه ر

کلمه جهان در این آیه اشاره به کل جهان دارد.اسحاق حیات جاودان یابد.(  

ابراهیم  8: 22؟؟) پیدایش که قربانی کجاستاز پدرش ابراهیم سوال کرد 

و ابراهیم در « ( انی خواهد ساختای پسر من، خدا برۀ قربانی را برای خود قرب»گت:

( خدا مهیا خواهد کرد. این مهیا شدن چه یهوه یایرا )که  :جواب گفت

بینیم که یحیی تعمید دهنده به زمانی اتفاق افتاد؟ در دوهزار سال بعد می

جهان را بر  گناه گوید: اینک برۀ خدا....کهمسیح اشاره کرده و می

 ( 35: 8دارد. ) یوحنا می

 «قربانی بره  زمان» 

را در عصر چهاردهم  اسرائیل برهدهد که تمامی قوم بنیخدا فرمان می

و آن را تا چهاردهم این ماه نگاه د ارید و تمامی  5: 82) خروج ماه قربانی کنند. 

به  "عصر ،) در اصل زبان عبری انجمن بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند.(

بره باید در عصر و در  در نتیجه، است (معنای ما بین دو غروب معنی شده 

شد!! حال اگر برطبق محاسبه نگاه کنیم، عیسی روز چهاردهم قربانی می

وارد اورشلیم شد، و در چهار روز بعد مصلوب  !مسیح در روز دهم ماه

روز مصلوب شدن عیسی مسیح جمعه ردید. ) با توجه به بخشهای گذشته؛ گ

سنت کلیسا است و هیچ جنبۀ کتاب نبود، بلکه این محاسبه بر اساس 

روز جمعه را به عنوان روز مصلوب  ،مقدسی ندارد. اما این موضوع که ما

هدف و کار عیسی مسیح هرگز تأثیری بر اصل، شدن مسیح جشن بگیریم، 
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بر صلیب نخواهد داشت. پسر انسان بر طبق پیشگویی مسیح باید سه روز و 

عصر روز  ،و سه شب بر طبق محاسبهماند، و این سه روز در قبر می سه شب

گردد. چهارشنبه خواهد بود، که تا غروب روز شنبه، سه روز و سه شب می

  و مسیح در روز یکشنبه صبح از قبر بیرون آمد(

اما این دلیل اصلی نجات ما نبود، بلکه  ،عیب باشدبا وجود اینکه بره باید بی

دن فقط آن شایستگی و عیب بوآنچه باعث نجات ما شد مرگ بره بود. بی

و قربانی را برای ما به ه که بتواند نقش، کفار ،دادصالحیت الزم را به او می

عیب مسیح پاک، و بی تنها کاری که شخصیت کامل، انجام برساند.

کنیم، عیب نگاه میکند! این است که زمانی به آن شخصیت بیمی

و  به کوتاهینسبت به آن شخصیت عالی خودمان را قاصر ببینیم و 

کفایتی خودمان پی ببریم. اما دیدن شخصیت کامل عیسی مسیح و الزام بی

ای شود. امروزالحال، عدهکه باعث نجاتمان می !در قصور ما نیست ،روح

گناه و با نگاه کردن به شخصیت مسیح او را به مانند یک انسان عالی، بی

و ارادت  یگری هستندنهایی که در باورهای دخصوصأ انسابینند، می معصوم

کنند، بله!! تمامی این خودشان را نسبت به شخصیت مسیح اعالم می

ها در مورد مسیح صحت دارد، اما دانستن کمال شخصیتی او توصیف

را ملزم به  دهد، بلکه دانستن این موضوع فقط مانیست، که ما را نجات می

مگر اینکه  ،شودنمی شبخش نیز به تنهایی باعثکند، و الزام به گناه گناه می

این  باشد. و پذیرش مسیح به عنوان نجات دهنده با ایمان به کفاره ،توأم

جایگزینی او بود که باعث نجات ما شد و حیات اوست که به ما قدرت 

نیاز  و هم، به حیات او به مرگ مسیح ،دهد، در حقیقت ما همزندگی می
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قیام و حیات زندۀ او باعث شود و زیرا مرگ او باعث نجات ما می ؛داریم

 که بتوانیم در آن حیات، پیروزمندانه زندگی بکنیم. شودمی

باید در عصر آن روز، )ما بین  (بره مسیح، ) در نتیجه! همانطور که گفته شد

در و  د، یعنی در آن هفته آخر مصائب او،ش( قربانی میدوغروب 

ن ساعت ششم رسید تا و چو  33: 82)مرقس چهاردهم ماه قبل از رسیدن غروب 

ساعاتی را که در آن محکومین به ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرا رفت،( 

تا ساعت  گردید و ، آغاز میکردند، از ساعت نه صبحاعدام را مصلوب می

 ،. و بعد از ساعت سه بعد از ظهرانجامیدظهر به طول میسه بعد از 

شب از گردید. مسیح شش غروب روز بعد آغاز میساعت  از و ،"غروب

دستگیر شد و تا روز بعد که به صلیب کشیده شد؛ یعنی  ،قبل که فصح بود

غروب تمامی جماعت  بین دو دقیقأ ما بین دو غروب کشته شد. در ما

کردند، به این معنی که در هر اسرائیل باید همزمان باهم بره را ذبح می

معین که گفته شد  ای از جماعت اسرائیلیان در مصر در آن ساعتخانه

( طبق آیۀ فوق  5: 82) خروج کردند باید متحدأ این بره را قربانی می

ذبح یک بره یک مسئلۀ انتخابی نبود که هرکسی در هرساعتی که دلش 

بخواهد آن را ذبح کند، بلکه همه همزمان باید این بره را قربانی 

در مصر  هزار عبرانی در آن زمان دو ، چه صحنۀ دهشتناکی!کردندمی

های که در جلوی منازل ایشان برهتوان تصور کرد ،  میحضور داشتند

توان در بسیاری ذبح شدند، و خون آنها ریخته شد. همین صحنه را می

مرگ مسیح دید که چگونه سنهدرین یا شورای رهبران یهود، و کاهنین و 

 تمامی قوم یهود که در آن روز در شهر اورشلیم جمع شده بودند، همه
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زدند متحدأ مرگ مسیح را از پیالطوس خواستار شدند، و فریاد می

عیب خداوند بودند. همۀ ایشان شاهد مرگ برۀ بی مصلوبش کنید، و

 ( 22تا  1: 24, متی  33: 82, مرقس  23: 23, لوقا  82: 87)یوحنا 

 «هایتان بزنید خون را بر قایمۀ درب خانه »

بگیرند، و آن را بر هر دو قایمه، و سر در خانه که  و از خون آن 22,  83,  4: 82)خروج 

هایی که خورند بپاشند.و آن خون عالمتی برای شما خواهد بود، بر خانهدر آن،آن را می

و هنگامی که زمین مصر باشید. و چون خون را ببینیم، از شما خواهم گذشت در آنها می

ای از زوفا گرفته، در آمد. و دستهزنم آن بال برای هالکت شما بر شما نخواهد را می

خونی که در طشت است فرو برید، و بر سر در و قایمۀ آن از خونی که در تشط است 

 از در خانۀ خود تا صبح بیرون نرود. ( ا مشبزنید.و کسی از 

این خون ریخته شده، دلیل و شاهدی بود بر مرگی که اتفاق افتاده است. 

است، و زمانی که خونی را به آن خون همیشه عالمت مرگ یک موجود 

دانیم که به یقین موجودی کشته شده شدت و مقدار شاهد هستیم می

شیاری وجود داشت،که های آن زمان است. در جلوی درب ورودی خانه

وقت بارندگی یا شستشوی کوچه، آب را به جوی اصلی هدایت 

دادند قرار میآن شیار گردن قربانی را در  نیز ان قربانی برهزمکرد،که می

زمان جاری شدن خون آن را به دو طرف درب و  کردند.و آن را ذبح می

چکید، به که میزدند، و مجددأ خون و قطراتی هایشان میقایمه در خانه

توان چنین توصیف کرد، جوی خون راه افتاده را میشیار بازگشت می

ایشان را از  که قرمزی را به دور عبرانیان کشیده بود، که خدا خط ؛کرد
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، حال این خط را خداوند، امروز به دور سایر مصریان متمایز سازد

است، که گوش ما را نسبت به شنیدن صدای خود و  گوشهای ما کشیده

ست که باعث سکونت روحش در ما صدای دنیا تقدیس کند. این خون او

سازد حضور درحقیقت آنچه ما را نسبت به تمامی دنیا متمایز می شده!!

که  ؛از آن کسانی است ،و این حضور "داست و نه اعتراف مسیحیتخ

 اند.اند و نجات حقیقی را دریافت کردهخون بره را با ایمان پزیرفته

هایشان بودند و کسانی این خون خط جدایی را بین کسانی که در خانه

خون خط حائلی  که خارج از این خون بودند کشیده بود. امروز این

هایی را و چه چیز !هایی را بشنویمکه چه چیز است بین گوشهای ما

 ،های شریر و کشش دنیاو خط جدایی است بین افکار ما و دروغ نشنویم!؟

بر کشیده و وارد شوند. این خط را به طرف خود که نتوانند ما را 

و در  ته،که در پشت آن قرار داشبینیم گرداگرد عبرانیان در نمونه می

کنیم این امنیت به بهای  !امنیت و حفاظت بودند،  اما الزم است که توجه

این خون باید ریخته می شد تا  خون آن بره ذبح شده مهیا شده بود.

درب ورودی،  چارچوبو خون پاشیده شده بر  دی برای مرگ باشدنَسَ

 ده است.عالمتی بود از اینکه نه تنها خون ریخته شده بلکه خون پذیرفته ش

که نه تنها خون  این موضوع را جنبۀ دیگری از نجات دانست، ؛توانمیو 

مسیح ریخته شده است ، بلکه باید خون او پذیرفته بشود، و آن پاشیده 

ن که آدهم شدن خون بر قایمه در به معنای این است که من اجازه می

فأ صرخون وارد ابعاد زندگی من بشود، و مرا تحت پوشش خود بگیرد.

گفتن اینکه مسیح خون خود را ریخت کافی نیست، بلکه آن خون ریخته 
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ت این خون شده شخصأ باید در زندگی ما پاشیده و دیده بشود، زیرا سندیّ

 دیده شدن آن است.در پاشیده شدن و 

 «خون بر قایمه و تثلیث » 

توان جنبۀّ دیگری را نیز مشاهده کرد. در این خون و پاشیده شدن آن می

شد! بر دو چوبه عمودی اگر توجه کنیم این خون در سه نقطه پاشیده می

و چوبه افقی درب ورودی منازل عبرانی، این خون باید در سه جهت 

القدس هرسه در مسئلۀ فدیه داد، به اینکه پدر و پسر و روحشهادت می

کند، سهیم هستند، و این خدای تثلیث است که در نجات انسان شرکت می

پسر نبود که نجات را برای ما تضمین کرد، بلکه این در همکاری و فقط 

نظیر و القدس مهیا شد. پولس رسول در یکی از بیپدر و پسر و روح

منحصر به فردترین آیات از کالم خدا، خون و اهمیت آن را به زیبایی 

پس نگاه دارید خویشتن و تمامی آن گله را  28: 25)اعمال رسوالن  .کندتشریح می

القدس شما را بر آن اسقف مقرّر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را که روح

مگر  "گوید: خدا به خون خود خریده استو می به خون خود خریده است.(

که او با » کند!!خدا خون دارد؟ در این آیه او از کلمه پسر استفاده نمی

دهد. قرار می بلکه او خدا و پدر را خطاب «خون خود خریده است

دهیم، این آیه در این است که وحدانیتی که ما به خدا نسبت می !!شگفتی

دارند و در القدس وجود در آن تثلیث و هرسه شخصیت پدر و پسر و روح

اول ,  28: 88)عبرانیان  , 81: 7)عبرانیان  .این نجات سهیم هستند

 ( 23: 2تسالونیکیان 
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 «صونیت خون بر قایمه، عالمت خالصی و م »

ای این خون باید با بوته بدون خون هیچ مصونیتی از فرشته مرگ نبود.

شد، که در توبۀ شد بر قایمه در زده میخار،)زوفا( که از صحرا گرفته می

مرا با زوفا پاک کن تا طاهر  4: 28.) مزمور خوانیممعروف داوود در مورد آن می

این خون را باید با زوفا، آغشته به  شوم. مرا شستشو کن تا از برف سفید تر گردم.(

، که شدخون جاری شده در شیار جلوی درب، به قایمه درب خانه زده می

,  8: 2سمبولی از فروتنی و تسلیم و اطاعت از خون مسیح بود.) افسسیان 

بود. ( پاشیدن این خون باید با ایمان و اطاعت همراه می 28: 88عبرانیان 

اسرائیل داده بود، به همان آزادی را به بنی همانطور که خداوند بشارت

دهد، که باید آن را با ایمان شکل نیز بشارت آزادی را در انجیل به ما می

زمانی که عیسی مسیح  مسئلهو اطاعت در قلبهایمان بپذیریم. در تحقق این 

بر صلیب مرد، او هم برۀ قربانی بود و هم خون پاشیده شده بر روی 

 ،ورودی شد مرگش بره خدا بود و در قیامش، درِ او درندگی ما، درهای ز

خون بود، که فقط که ما بتوانیم وارد شویم، تنها راه باز شدن این در 

توانست ما را وارد ابعاد امنیت و حفاظت، در زیر حاکمیت و اقتدار می

شد درست به مانند زوفا که در خداوند بکند. این خون باید بلند کرده می

خورد و بعد بلند کرده، و بر طرف راست و چپ و سر خون می شیار پر از

و من اگر از زمین بلند کرده شوم، همه را به  32: 82) یوحنا  شدقایمه در زده می

 سوی خود خواهم کشید.(
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 «خوردن بره » 

.) شدجسد بره باید خورده می ،بعد از ذبح و پاشیدن خون بر قایمه در

در آن شب بخورند.به آتش بریان کرده، با نان فطیر و  و گوشتش را 85تا  8: 82خروج 

های تلخ بخورند.و از آن هیچ خام نخورید، و نه پخته با آب بلکه با آتش بریان سبزی

و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید و آنچه تا صبح  هایش و اندرونش راشده ، کله و پاچه

ورید: کمر شما بسته، نعلین بر پایهای . و آن را بدین طور بخمانده باشد به آتش بسوزانید

خدا (  شما، و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چونکه فصح خداوند است.

دستور داده بود که این بره نه فقط باید خون آن ریخته شود بلکه باید 

 ( 28تا  25: 25متی )جسد او نیز خورده شود. که تحقق آن را در 

در شب قبل از مصلوب شدنش، درمورد پاره شدن  خوانیم. عیسی مسیحمی

  بدن، و ریخته شدن خون خود صحبت کرد. که باید برای ما قربانی بشود.

 «چگونه بخوریم » 

بعد از ذبح و پاشیدن خون همۀ قوم باید در یک نشست، بره را نکتۀ اول: 

ای در آن نباشد مایهد آن را با نان فطیر که هیچ خمیرخوردند و بایمی

)دوم خوردند به این معنی که در مسیح هیچ گناهی وجود نداشت. می

 ( 25: 2قرنتیان 

زیرا تجربۀ صلیب یک  شد.نکتۀ دوم:  بره باید با سبزیجات تلخ خورده می

جات تلخ در در خوردن سبزیتجربۀ بسیار سخت برای خداوند بود، 

رده همگی باید به یاد آو ،حقیقت؛ تلخی بار گناه، و اسارت شیطان

هایی بودیم، و و حال ما نیز باید به یاد آوریم، که در چه اسارت شدند.می
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های تلخ ما در زیر توان تجربههایی بر ما بود، که همگی را میچه لعنت

 اسارت و حاکمیت شیطان دانست. 

گوشت برۀ ذبح شده نباید خام « و از آن هیچ خام نخورید » نکتۀ سوم: 

کردند. عیسی مسیح  نیز آن را بریان و کباب میشد بلکه باید خورده می

مُرد و بعد برای باید در زیر آتش قدوسیت و سنجش و داوری خدا می

شارکت و توانیم با مگردید. از این جهت ما میتغذیۀ روحانی ما مهیا می

هایی را که شیطان او تمامی آن اسارتها و تلخی تغذیه از او رشد کنیم که

و داوری  ود را بر خود گرفت و در زیر آتش قدوسیتبرما وارد کرده ب

خدا زده شد و بریان گشت تا ما امروز بتوانیم با افتخار در مشارکت با او 

 باشیم و از او تغذیه بکنیم. 

کردند، بلکه باید فقط آن پز مینکتۀ چهارم: گوشت بره را نباید هرگز آب

به این معنی است که  موضوع، و این خوردندشده میرا بر آتش بریان 

و به گفتۀ مردم آن زمان که  دا! کار مسیح را کمرنگ جلوه دهیممبا

و مبادا « درکار او آب قاطی کنیم» احتماأل تا به امروز نیز مرسوم است 

ارزش کار او را رقیق کرده، و انجیل او را ساده کنیم) فیض ارزان که 

ساده تر انجیل آب پز شده  یا به زبانکند ( انجیل او را سازشگر معرفی می

، و باید بینیم، که حق با من استکه در آن حق را به جانب خودمان می

ای بیندیشیم و نهایتا به گونه مسیح برایم مصلوب شود، و برایم بها بپردازد.

یا آنقدر انجیل او را ساده کنیم که در بشارت به که از خدا طلب کاریم، 

که ای معرفی کنیم دعایی چند کلمهدیگران فقط آن را با خواندن، 
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این نوع دید و باور چیزی  تواند، تمام نیازهای تو را بر آورده کند.می

ا خورد، به کی و آب پز نیست. نباید خام آن ربجز معرفی یک انجیل آب

این معنی است که در توصیف مسیح فقط تمرکز را بر شخصیت او 

ت که آب در آن قاطی نکنیم، و بگذاریم. و نه پخته با آب به این معنی اس

ست و آبکی معرفی نکنیم که هیچ اثری در زندگی مردم مسیحیت را سُ

 نداشته باشد.

نکتۀ پنجم: نباید چیزی از قربانی باقی بماند و آنچه را که از آن تا صبح 

باید فردا  دلیل این فرمان این بود که قوم باقی می ماند به آتش بسوزانید!

شدند، و وقت زیادی نداشتند که مبادا مصر خارج می صبح خیلی سریع از

 ها وارد اینو نجاسات و آلودگی برسد دست مصریان به این برۀ قربانی

خوردند و باقی آن را شد. اگر اسرائیلیان بره را نمیمی مسیح پیام و انجیل

ماند، و به یقین مصریان با آن سوزاندند، بر سر میزهایشان باقی مینمی

کردند!! و شکی نیست که با وقاحت آن را چه کارها که نمیطعام 

ساختند. و ممکن بود آن را به عنوان سمبولی آلوده و ناکار حرمت میبی

و یا ممکن بود  کرد،و تا به امروز نیز ادامه پیدا می ،کردندآمد معرفی می

به سمت این بره  شخصی نامختون، که فرزند شیطان است دست خود را

خواهد د. به همین سبب است که ما تأکید داریم شخصی که میدراز کن

و مبادا غیر باید حتما ایماندار )مختون( باشد.  ،شرکت کند عشاء در مراسم

بینیم در خیلی از ایماندار دست خود را دراز بکند. اما متأسفانه امروز می

اروپهایی و  ،هلندی، های مشارکتی و کلیساهای آلمان لیبرالجمع

کای شمالی، حتی کلیساهای فارسی زبان، هر کسی اجازه دارد در امری
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ای که مانند معابد چین و هند گونهه مراسم عشاء ربانی شرکت کند،  ب

سر در گریبان کرده و بدون  ،تواندو هرکسی می ،پا استر ای بسفره

یا در کشورما که  ای به اصل معنی این سفره یا میز از آن بخورد.اندیشه

دارد و هستم هرکسی با هر تفکری قدم برمی مسئلهخود شاهدی بر این 

کند، بدون اینکه از سوی دست خود را به سفره شام خداوند دراز می

ای نیز سماجت به بردن عشاء به عدهرهبران یا خادمین توجیح گردد، 

ستند و یا تفکر که بیمار ه جهت همسایگان و نزدیکان خود دارند با این

در اینجا نیز خداوند تأکید بر این دارد که مبادا چیزی از این  مشتاق!!

سفره تا صبح باقی بماند، مبادا مصریان به این سفره که به بهای خون آن 

برۀ تقدیس و مقدس تهیه شده است، دست درازی کنند و نجاسات و 

  نظیر و زیبای خداوند بکنند.ها را وارد کار بیآلودگی

در  امی این اتفاقات در صلیب و شخصیت عیسی مسیح تفسیر شدند، وتم

رد و چیزی از او را بینیم که عیسی مسیح بر صلیب مُمی تحقق این موضوع

 قرار دادند. بر صلیب باقی نگذاشتند. و قبل از طلوع آفتاب او را در مقبره 

کفن ی او را از صلیب پایین کشید، و در انیقودیموس و یوسف رامه))

دانستند اگر بدن او روی صلیب باقی زیرا می (پیچیدند و در قبر نهادند(

حرمت سازند، بماند ممکن بود یهودیان و یا رومیان او را نجس ساخته و بی

یا ممکن بود آن را خوراک حیوانات کرده و بر او آب دهان بریزند، و از 

در نتیجه  بکنند. حرمتاو را بی ارزش و بینظیر عظیم و بیاین طریق کار 

او که گناه را نشناخت، آتش داوری خداوند را برخود  :»توان گفتمی

ا بر خود های تلخ ما رو تمامی تجربه «گرفت  و به جای ما کباب شد
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و در نهایت بدن او را سریع از صلیب پایین آورده شد، که مورد  گرفت

ردن فصح و خونمونۀ آن را در برۀ  توانمی احترامی قرار نگیرد.کهبی

 به جهت حفظ حرمت مشاهده کرد. و پاکسازی باقی ماندۀ اوجسد 

توان به آیات بسیاری که در عهد جدید می« کمرِ شما بسته»نکتۀ ششم: 

به عنوان  ،کننداشاره کرد که این جمله را به زیبایی برای ما تشریح می

(  84: 8, ارمیا  83: 8, اول پطرس  2تا  3: 82, لوقا  81: 5مثال: ) افسسیان 

کمر بسته در سمبول به معنای قدرت است، که به ما قدرت و توانایی در 

دهد تا در مقابل فشارهای انجام کار و استقامت در اراده را به ما می

که در مقابل فشارها  ت!، بسته شده اسکمری» خم نشویم و بایستیم، دشمن 

 «خم نشود

 کفشهای ما همیشه باید در پایهایمان باشد«نعلین بر پایهای شما» نکتۀ هفتم: 

 ؛پوشیدن کفش یعنیو نعلینِ استعدادِ انجیلِ سالمتی را در پا کنید.(   82:  5) افسسیان 

، و زیر پا گذاشتن موانع است. امروز حرکت در جهت درست ارادۀ خدا

آنچه که او در زندگی ما انجام  ،برای تک تک ما این است که اراده خدا

داده را با دیگران درمیان بگذاریم، که چگونه او با دست زورآور و فیض 

) مصر، نماد و سمبول نفس و دنیا ( رهانید و  عظیمش ما را از اسارت شیطان

ایم، با دیگران قسمت کنیم، که خارج کرد، در حقیقت آنچه را که یافته

 ( : 22خشایش گناهان است. ) اشعیا همانا ب

عصا داشتن اقتدار و حاکمیت عیسی « عصا در دست شما » نکتۀ هشتم: 

 (  83: 88مسیح است.) عبرانیان 
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(  88: 82, خروج  83: 88عبرانیان «  ) آن را به تعجیل بخورید » نکتۀ نهم: 

نشستن و خوردن  که هدف فقط ،توان این نتیجه را گرفتاز این آیات می

و استراحت در زیر آن حائل به واسطۀ خون نبود!! بلکه هدف خروج بود. 

هدف این بود که با عجله خورده شود چون باید سریع خارج شویم، 

 ایمانداران دائمأ باید در حالت تعجیل، در حرکت به جهت خروج باشند.

شایش را ؛ حال که بخامروز فیض ارزان و انجیل آب پز، اینگونه است که

و صلیب نیز بر دیوار اتاقمان آویخته شده است، و خون نیز بر  داریم

در پاشیده شده و حائل بین ما و شریر برقرار است، و نجات نیز  چارچوب

ما غافل از ا زمان خوردن است و استراحت.االن دیگرتضمین شده است، 

ما و کینۀ او نیز نسبت به  فرعون مصر که زده شده!! و در خشم است

ایم، و فرعون مصر  زیرا به بهای خون خریداری شدهنهایت می باشد، بی

های ما را برای نابودی شیطان( به زودی وارد خواهد شد، و درب خانه)

فرزندان فدیه شده خواهد زد. ما وقت نداریم پس باید به زودی خارج 

داریم، کنیم! و پای بر زمین شویم، درست است که ما در دنیا زندگی می

این زمین و دنیا از آن من نیست و من  باید افکار ما در تعجیل باشد که، اما

ای داشته باشم، اگر دارای شغل و توانم در اینجا ریشه زده و خانهنمی

اما هرگز نباید به آنها دل خوش و وابسته  ای زیبا هستیم، خداراشکر!خانه

یکی  ی است خواهند بود.که هدف اصل ،باشیم زیرا به یقین مانع از خروج

از نکات برجسته زندگی ابراهیم، اسحاق، ویعقوب این بود، که ایشان 

توانیم در کار و در تحصیل، و ثروتمند اما چادر نشین بودند. امروز ما می

تمامی ابعاد زندگی رفاه داشته، و دارای مدارج باالی موفقیت باشیم! اما 
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ده و هر لحضه آمادۀ حرکت باشیم باید چادر نشین و تعجیالنه زندگی، کر

زیرا وقت بسیارکم است و زمانی باقی نمانده. به همین جهت ایماندار باید 

گردد از میان کمر خود را بسته، و هر آنچه موجب خم شدن کمر او می

بردارد. باید کمر ما با کالم خدا که حقیقت و راستی است بسته باشد زیرا 

ا را استوار و محکم نگاه دارد. ایماندارانی تواند مکه می ،تنها چیزی است

آنها باز است، اند کمر دانند و در کالم  رشد نکردهرا نمی که کالم خدا

و در خطر این خواهند بود، که در فشارهایی که با آنها  !ایشان عریان

، کمر ایشان خم شود. و نهایتأ کمری که بسته نباشد به دو شوندمیمواجه 

! اگر به جلو خم شود به دشمن تعظیم خواهند کرد، جهت خم خواهد شد

و اگر به پشت خم شود به یقین شکسته و فلج خواهند شد و دیگر هیچ 

 حرکت روحانی نخواهند داشت. 

  «فصح خداوند » 

در این فصح بود که  گفتند، زیرااز این جهت به آن فصح خداوند می

که وارد مصر خواهد شد و تمامی » خداوند به قوم بنی اسرائیل گفت:

هایی را که فاقد عالمت خون باشند مرگ گریبان ایشان را خواهد خانه

هایی که در و آن خون عالمتی برای شما خواهد بود بر خانه 88: 82خروج گرفت.  )

امی که زمین مصر را شما خواهم گذشت و هنگباشید. و چون خون را ببینیم، از آنها می

 ال برای هالکت شما بر شما نخواهد آمد.(میزنم،  آن ب

صر مها ها و کوچهاز تمامی خانهفصح خداوند به معنای این بود که خدا 

کند. چه بنی اسرائیلی و چه عبرانی هیچ تفاوتی نداشت خدا از عبور می
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که وجود داشت امنیت خون بود.  ایمسئلهکرد، اما تنها هر دو عبور می

 ؛بدون خون هیچ کسی در مصونیت نبود. در نتیجه آنچه که گفته شد

از دو زاویه  مسئلهزمانی که به این  جشن فصح به معنای جشن عبور بود.

کنیم برای آنانی که در زیر چتر حفاظتی خون نبودند مرگ و نگاه می

حیات و  ،ستور بودندداوری بود، و برای آنانی که در اطاعت این د

در عبور فرشتۀ مرگ از مصر اگر خون بر در گردید. محسوب میحفاظت 

کرد، که این خون عالمتی از ایمان و ای بود از آن عبور میقایمه در خانه

بینیم، اما مهمتر از آن اطاعت بود. در پاشیده شدن خون ارزش آن را می

ش تماد را به نمایایمان و اع مسئلهشهادتی بود که در پشت این 

گذاشت. برای همین است که ایمان دار در لحضۀ ایمان به مسیح، در می

ایمان و اعتماد به خون او که بخشایش و فدیۀ تمام گناهان را در بر 

اول  ، 22, 21: 3گردد. ) رومیان گیرد، از مرگ به حیات منتقل میمی

یچ بالیی دامنگیر ( به یقین! این قول و وعدۀ خداست که؛ ه 81: 3یوحنا 

ای نخواهد شد، که خون در آن کار خود را به اتمام رسانیده خانه

 (   85تا  8: 78)مزمور: 

 «جشن فصح یک یادگاری است » 

و آن روز، شما را برای یادگاری خواهد بود و در آن، عیدی برای  81: 82) خروج 

 خداوند نگاه دارید، و آن را به قانون ابدی، نسأل بعد نسل عید نگاه دارید. 

گردید.چون در نیمه شب این جشن قبل از فرا رسیدن شب باید آغاز می

گان مصر و بهایم شد و تمامی نخست زادباید فرشتۀ مرگ وارد مصر میمی
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مه شب سمبولی بود از پایان آورد. نیرا با ندیدن خون به زیر داوری می

بیست و چهار ساعت، درست قبل از طلوع تاریکترین زمان در طی  زمان.

زیرا  ،فریاد مردم بپا خواست ست و دقیقا در آن نیمه شب بود کهآفتاب ا

د داوری را قرار داده فرشته مرگ بر آنانی که خون بره را نپذیرفته بودن

بود. در کتاب مقدس نیز خداوند از واژۀ نیمه شب برای معرفی یک 

: 31، ایوب  5: 22وضعیت تاریک در زندگی انسان استفاده کرده،  )متی 

( هرگاه  5تا  1: 88، خروج  2: 88، لوقا  32: 83، مرقس  3: 85، داوران  25

ایان اشاره به پ مواجه شدیم!یمه شب یا تاریکی شب در کالم خدا با واژۀ ن

به بازگشت مسیح و سلطنت هزار ساله  اریخ و زمان دارد. و طلوع آفتاب!ت

عبور از این شب و تاریکی آن باید . »» کندمی و شروع عصر جدید اشاره

های بعد منتقل به عنوان یادگار و شهادتی باشد که در امانت به نسل

 «« "شودمی

  «غروب لحظۀ آغاز جشن » 

پس فصح را از رمه و گله برای یهوه خدایت، ذبح کن، در مکانی که  5,  2: 85) تثنیه 

..بلکه در مکانی که یهوه، خدایت 5خداوند برگزیند،تا نام خود را در آن ساکن سازد. .

برگزیند تا نام خود را در آن ساکن سازد در آنجا فصح را در شام، و قت  غروب آفتاب، 

 مصر ذبح کن ( هنگام بیرون آمدنت از

کند فصح به خداوند دقیقأ به ایشان گفت از زمانی که خورشید غروب می

اما در زمان مرگ مسیح شاهد هستیم انجام برسد و یادگار نگاه داشته شود. 

که، عیسی مسیح را در وسط روز به صلیب کشیده شد، و ساعت سه بعد از 
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ید در اوج تابش ظهر بر روی صلیب جان داد و دقیقا در وسط روز خورش

خود بود، اما خداوند فرمان داده بود که فصح باید در غروب و شب 

توان به زیبایی در آیات زیر تحقق این موضوع را می گزار گردد؟؟ بر

گوید؛ که در آن روز آفتاب را در و خداوند یهوه می 7: 8) عاموس مشاهده کرد؛ 

در زمان وقت ظهر فرو خواهم برد و زمین را در روز روشن تاریک خواهم نمود.( 

تا  82از ساعت مصلوب شدن عیسی مسیح در وسط روز، به مدت سه ساعت 

و همه جا تاریک  ان اتفاق افتاد،کسوفی عظیم در آسمبعد از ظهر، 3ساعت 

و جشن فصح یهود تبدیل به  ،ن دیده شدندی که ماه و ستارگاشد، به حدّ

ها های شما را به ماتم و همۀ سرودهای شما را به مرثیهو عید 85: 8) عاموس ماتم شد. 

مبدل خواهم ساخت. و بر هر کمر پالس و بر هر سرگری بر خواهم آورد و آن را مثل 

ر آن ساعت خورشید د ماتم پسر یگانه و آخرش را مانند روز تلخی خواهم گردانید.(

به جهت پسر، تابش خود را از دست داد و تاریک شد، و تمامی تابش نور 

 روحانی دنیا، با مرگ او از میان رفت.

 «و را بخوانید نام ا »

گردید که نام یهوه در آنجا باشد. ) تثنیه فصح باید در جایی برگزار می

از وارد شدن به  ( در آن زمان قبل 28,  88,  81تا  2: 82، تثنیه  5,  2: 85

اجتماع ، و ساخته شدن معبد اورشلیم جشن فصح، در خیمۀسرزمین وعده

گردید،  یعنی در مکانی که نام یهوه در آن به ثبت رسیده و برگزار می

اعالن شده بود. تحقق فصح که قربانی مسیح بود! را نیز دقیقأ در این مکان 

در آنجا مصلوب شد از بینیم، یعنی در روبروی معبد، )جایی که مسیح می
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داخل معبد قابل روئیت بود ( به صورتی که کاهنین از دروازۀ معبد مسیح 

دیدند. این موضوع نیز یکی از را بر صلیب آویخته بر تپۀ جلجتا می

 رسید.هایی بود که باید در مورد فصح و مرگ مسیح به تحقق میپیشگویی

  «هیچ استخوانی از او شکسته نشود » 

در یک خانه خورده شود، و چیزی از گوشتش از خانه بیرون مبر، و  15: 82)خروج 

 (استخوانی از آن مشکنید

توسط رومیان که  ،صلیب و مرگ بر آن، مرگی بسیار وحشتناک بود

آویختند، اختراع و ابداع شده بود. زمانی که کسی را بر صلیب به دار می

از این رو، سربازان  برای فرد مصلوب شده مرگی دردناک و زمان بر بود،

شکستند تا رومی پایهای فرد مصلوب شده را از روی ترحم و دلسوزی می

بدن ایشان در حالت افتاده قرار بگیرد،  در این حالت با فشاری که بر 

، موجب از بین رفتن کشش شعایی ریه و در پی ها وارد می شودروی ریه

ه روی هم افتادن یا این پروسه منجر به افزایش تمایل مجاری هوایی، ب

شده، و در نهایت موجب پر هوایی ریه و محدودیت  جریان « کوالپس»

خفگی و مرگ  باعث نهایتأ گیر افتادن هوا، با و ،گرددها میهوا در ریه

رسید. در نتیجه کار اعدام زودتر به پایان میگردید. فرد مصلوب شده می

د، ت سالیانه بوچون فردای مصلوب شدن عیسی مسیح عید بزرگ و سب

های ایشان را یهودیان از سربازان رومی درخواست کردند که ساق پای

بشکنند. زمانی که سربازان ساق پای دو دزد مصلوب شده با مسیح را 

شکستند، و به عیسی خداوند رسیدند دیگر نیازی ندیدند که این کار را 
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نباید این  بکنند چون او جان داده و مرده بود، و بر طبق پیشگویی نیز

همۀ استخوانهای ایشان را نگاه می دارد، که یکی از آنها  25: 31.) مزمور افتاداتفاق می

زمانی که یک پادشاه یا  ،اصوال در فرهنگهای کهن شکسته نخواهد شد.(

به  ،آمدارت پادشاه یا مملکتی دیگر در میشخصیت مهم مملکتی، به اس

خاطر اینکه سر تعظیم فرود آورد! ساق پایهای او را می شکستند، و دیگر 

در مقابل آن  ،توانستۀ به اسارت در آمده نمیدآن پادشاهِ اسیر یا فرمان

را به  اشخاص اسیر آنها قدرت ایستادگی داشته باشد. ،پادشاه جهان گشا

فرو آورند، که این ، که سر تعظیم ندآوردمینشان تحقیر و اجبار به زانو در 

کار آنها عالمتی بود از خاری و حقارت شخصی که به اسارت در آمده 

خواست که مسیح زانوهایش را در مقابل روئسای این بود. و شیطان می

و سر دنیا و نهایتأ این جهان گشایی که خودش بر آن حاکم است خم کند، 

بلند کرد! و پدر  که مسیح سرش را به آسمان تعظیم فرو آورد، و لی زمانی

را صدا زد به نشان تعظیم سرش را بر زمین انداخت و خودش را به پدر 

 تسلیم کرد.

 «نان فطیر بخورید » 

زیرا  د،ای وجود داشته باشدر خانۀ هیچ کدام از قوم خدا نباید خمیرمایه

ایشان قومی مسافر بودند، که نباید در هیچ جایی ریشه داشته 

و به داده ای است که کار زیبایی را انجام باشند.)خمیرمایه یا مخمر: ماده

که  ،به هیچ عنوان این اجازه را نداشتند ،دهد( و قوممی حجم و شکل نان

استفاده  سازی کنند و از خمیرمایه برای طمع و کیفیتی بهترنان را غنی



111   
 

 
 

مدت هفت روز باید نان بدون خمیرمایه  ایشان از شب فصح به. کنند

( امروز نیز ما ایمانداران در تحقق این  5: 23خوردند.) الویان می

 باید های طبیعیاز منابع و قدرت ،موضوع، از خمیرمایه که سمبولی است

سمبول آن است، و از شب  "یک دورۀ کامل که هفتبدور باشیم، و در 

های ما بدور از گردد، باید تمامی زندگیۀ نجات ما آغاز میفصح و لحظ

گیری در که ایماندار از لحظۀ نجات و قراربه این معنی مایه باشد. خمیر

غل و غش، خالص و کالمی که در آن هیچ آرامی خداوند از کالم بی

 آلودگی و فسادی وجود ندارد تغذیه کند. 

شرکتهای خصوصی در ایران تأسیس زمانی که به نانوایی هایی که 

کنی انواع و اقصام نانهای زیبا، پوف کرده، حجیم، می هجعاراند، مکرده

که مواد اصلی و تشکیل توان دید خوشمزه را می دار ومغزدار، طعم

 ،مایه و مخمر است. در صورتی که نانهای فطیر و معمولیآنها، خمیر هندۀد

قد زیبایی و ظاهر هستند. این گفتۀ من و فروش آزاد بدون خمیرمایه، و فا

بلکه این موضوع  نقض نانهای فطیر نیست!به جهت تبلیغ نانهای حجیم، و 

ظواهر این دنیا  ای روحانی دارد، که ایماندار باید تمامأ خود را ازجنبه

 یه بکند، که سمبولی است از شخصیتبدور نگاه دارد و از نان فطیر تغذ

ح از نظر و نگاه دنیا  هیچ طعم د ما عیسی مسیعیسی مسیح. امروز خداون

 ،خاص و صورت و منظری ندارد. امروز در قرن بیست و یکم بسیاری

نها را با طعمی خاص وجود دارند که هر روزه آ تفکرات و ایدئولوژی

دهند. و شاهد آمیزند و به خورد عموم میلذیذ و دنیا پسند در هم می

به  ،یک فیلسوف، با شکوه و جاللی هستیم! که هر روز تفکری جدید از
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شود، حال خیال منحصر به فرد، در جراید و رسانه به نمایش گذاشته می

کند که از شرق باشد یا از غرب، زیرا به گفته این موضوع فرقی هم نمی

ط قصد معرفی! وجود خدا و نحوه پیدایش هستی را دارد. غافل ایشان فق

اخته، و مسیح مصلوب و قیام یافته از اینکه آن شخص قصد دارد خدای، س

ذهن خالی از حقیقت و متروک خود را به نمایش بگذارد. یکی از مسائلی 

هایی توأم با روانشناسی که متأسفانه امروز در کلیسا باب شده است، موعظه

است، که با تشویق به خود شناسی و حس اعتماد به نفس، ایماندار را در 

و به  دهندشناخت عیسی مسیح قرار میمسیرهای دیگری خارج از اصل 

جای اینکه تمرکز ایشان برکار و شخصیت و عملکرد عیسی مسیح باشد که 

خودشناسی و آزادی حقیقی را در بر خواهد داشت، تمرکز را بر قدرتها، 

که این را اند! پسندد قرار دادهخود سازی و آنچه که عرف و عام می

ایست که امید که همان خمیرمایهتوان مسیحیت قرن بیست و یکمی نمی

هایی که با این سندر چنین کنفرا کند.تر معرفی میشمزهومسیحیت را خ

حتی جایی برای ایستادن  جایی برای نشستن که هیچ!!مضامین بر پاست، 

توان پیداکرد. اما اگر در مورد صلیب مسیح و انکار نفس و کار نیز نمی

شناخت کامل خود به وسیلۀ تفتیش تبدیل روح القدس و تسلیم کامل، و 

به رکود و نزول خواهی  روح صحبت کنی! مسیحیت را به مانند بازاری رو

 دید که درصدد ورشکستگی است. 
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 «هایتان برگزار کنید جشن را در خانه »

هایشان برگزار خداوند به اسرائیل فرمان داده بود که جشن را در خانه

کنند. و این فرمان به جهت امنیت و حفاظت ایشان بود. هیچ کس حق 

خروج از آن خانه را نداشت، تا زمانی که خداوند فرمان خروج را صادر 

ای از زوفا گرفته، در خونی که در طشت است فرو و دسته 23,  22: 82) خروج کند. 

ت است بزنید، و کسی از شما از در خانۀ برید و بر سر و دو قایمۀ آن از خونی که در طش

چون خون خود تا صبح بیرون نرود. زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند، و 

اش بیند، همانا خداوند از در گذرد و نگذارد که هالک کننده به را بر سر و در دو قایمه

بینیم! فصح، که میطبق آنچه در آیات فوق  های شما درآید تا شما را بزند.(خانه

شد، و صبح به پایان در نمونه آغاز سلطنت مسیح بود، از شب شروع می

رسید. در تمامی این دوره کلیسا باید در حفاظت و امنیت باشند و در می

زیر پوشش آن خون، از بدن مسیح ) برۀ کباب شده و نان فطیر ( تغذیه 

کرد که از آن یأت ماسرائیلی جرکنند. حال اگر در آن شب یک بنیب

خانه خارج شود، و از آن مرز خون بگذرد، هیچ تضمینی برای امنیت 

و این احتمال بود که به زیر داوری بیاید و حتی  ،زندگی او وجود نداشت

 فرشته داوری او را نیز هدف قرار بدهد. 

زندگی و امنیت یک ایماندار  تیجه آنچه که در این بخش گفته شد؛در ن

وان منزل و در زیر پوشش خون ریخته شده عیسی مسیح در کلیسا به عن

من در هستم!هرکه از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون   7: 85) یوحنا  است

در آن شب که در فردای آن مسیح باید مصلوب خرامد و علوفه یابد.( 
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و پیاله به  ،مودن نان به عنوان بدنبا برگزاری فصح و اعالن ن ،گردیدمی

را بازگو کرد که؛ در ابعاد روحانی خط  مسئلهمسیح این  ،عنوان خونش

بینیم که یهودای اسخریوطی از منزل خارج جدیدی کشیده شد. و می

شده و از خط بیرون رفت، در نتیجه حفاظت و امنیت خودش را از دست 

گ داد، و نهایتأ در آن عذاب و الزامی که کشید خودش را تسلیم به مر

کرد. در حالی که پطرس که خیانت کرد در منزل باقی ماند و باالخره 

و او به مشارکت و سالمت  عیسی مسیح درکفاره او را بازیافتخون 

امنیت و ایماندار باید ارزش خون، بدن مسیح،  روحانی بازگشت کرد.

حفاظتی که در پوشش خون و کلیسا است را بداند، و حتما باید این دو 

است که همۀ ما ر یک خط و باهم باشند. مشکل ما امروز این موازی و د

آید! هرکسی اما زمانی که صحبت کلیسا به میان می خون را دوست داریم

گویند؛ که حال من ای میایدآل خودش را دارد. به عنوان نمونه عده

ز نروم هیچ مشکلی و اگر به کلیسا نی امایماندارم و نجات را دریافت کرده

من مزایای خون را دارم و تحت پوشش آن قرار زیرا  اهد آمد!پیش نخو

!! و این دقیقأ مشکل کلیسا است، که این دو یعنی خون و بدن ) امگرفته

اند. در صورتی که این دو همیشه باید با هم کلیسا ( را از هم تفکیک کرده

باشند،  و هرگز این امکان وجود ندارد که کسی خون را بخواهد اما 

توجیح کرده  مسئلهمسکن را رد کند. و متأسفانه ایمانداران خود را با این 

اند، و به خیال اینکه نجات و مزایای و خانه نشینی و انزوا را اختیار کرده

های اجتماعی در مشارکت و از طریق ماهواره و شبکهخون را دارند، 

اند. البته و صد البته که هستند خود را از کلیسا و بدن مسیح منفک کرده
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در این زمینه استثنا نیز وجود دارد. خصوصأ درکشورهایی  که در آنها 

برقرار نیست، خداوند به یقین تدابیری را در نظر دارد که بتواند با  کلیسا

نداران کارکرده که آنها نیز به رشد کامل برسند. اما اگر در آن ایما

کشورهایی که تمامی امکانات برقرار است غفلت بکنیم، و فقط درصدد 

نسبت دادن مزایای خون به خودمان باشیم، و خودمان را در منزل 

تواند ما را مشارکتی و بدن مسیح قرار ندهیم این خطر بزرگی است که می

 ی خارج کند.از امنیت روحان

  «خدمت دائمی » 

اسرائیل را از مصر برای آنها خدمتی دائمی اعالم خدا خروج قوم بنی

زمان که  ده و از آن نگاه داری کنند، و آنکند که همیشه بیاد آورمی

) آموزش دهند.  به فرزندان خود نیز آن را ،وارد سرزمین وعده شدند

زمینی شدید که خداوند به حسب قول خود، و هنگامی که داخل »  28تا  22: 82خروج 

آن را به شما خواهد داد، آنگاه این عبادت را مرئی دارید. و چون پسران شما به شما 

های که این عبادت شما چیست؟ گویید این قربانی فصح خداوند است. که از خانهگویند

پس « ا خالصی دادهای ما راسرائیل در مصر عبور کرد، وقتی که مصریان را زد و خانهبنی

قوم به روی در افتاده و سجده کردند. پس بنی اسرائیل رفته آن را کردند چنانکه 

امروز این خدمت به  خداوند به موسی و هارون امر فرموده بود، همچنان کردند.(

کلیسا سپرده شده که در اولین مرحله این خدمت را به عهده بگیرند، و به 

ها و اهدافی را که و ارزشها و توانایی خون مسیح ،کودکان و نوجوانان

ها توان به حضور بچهکند را آموزش دهند، به عنوان نمونه میدنبال می

توانند که توانند شرکت کنند اما میآنها نمی در عشاء ربانی اشاره کرد، 
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در مراسم حضور داشته باشند، و شاهد تغذیۀ پدر و مادر خود از میز شام 

ه یقین فرزندان از ایشان حکایت را جویا خواهند شد و خداوند باشند. و ب

متقابأل پدر و مادر نیز علت و اهمیت این کار را برای فرزندانشان تشریح 

هر بارکه دخترم با ما در مراسم عشاء ربانی شرکت 8* خواهند کرد.

کنم کند، و در هر بار من آغاز و هدف این مراسم را برای او بازگو میمی

دانی که این مراسم چیست؟ چون خداوند برای ما آیا میکه؛ دخترم 

کاری بزرگ را انجام داده است! و ما را از خطر داوری و هالکت، و 

و مرگ و قیام او از مردگان رهانیده مرگ جاودانی به خاطر عیسی مسیح 

کنم که؛ دخترم!! روزی نیز خواهد آمد است. و اینگونه برای او باز گو می

کنی که او انتخاب خودت عیسی مسیح را به قلبت دعوت میکه تو نیز با 

نجات دهندۀ تو باشد و تو نیز در زیر پوشش، خون او عضوی از این بدن 

 زنده باشی. 

و این باید یکی از اهداف مهم و خدمات کلیسا باشد، که دائما قدم را به 

جهت آموزش فرزندانمان در معرفی این هدف برداریم، و ایشان را 

ش دهیم. شاید گاهی نگران درک ایشان باشیم اما در هر بار شرکت، آموز

ای از این هدف و عملکرد و آموزش به یقین! به قوت روح خدا گوشه

 زیبای عیسی مسیح برای آنها باز خواهد شد.

                                                      
  1 نمونه از ویراستار 
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 « کنداین فدیه است که تمایز را ایجاد می »

فدیۀ برۀ فصح  ،کردآنچه که بین اسرائیل و سایر اقوام تمایز را ایجاد می

دا این عالمت رف ،و فرقی در میان قوم خود و قوم تو گذارم»  23: 8.) خروج بود

روزی بود که باید برۀ فصح قربانی  "در این آیه منظور از فردا («خواهد شد

فدیۀ برۀ  ، به خاطر، نجات بنی اسرائیل از خانۀ بردگی و بندگیشدمی

فصح بود و خداوند گفت که فرقی را بین ایشان و مصریان خواهد 

اما بر جمیع بنی اسرائیل سگی زبان خود را تیز نکند، نه بر انسان  4: 88.) خروج گذاشت

ای جو نه بر بهایم، تا بدانید خداوند در میان مصریان و اسرائیلیان فرقی گذارده است.( 

تواند از کلیسایی هر کسی میهای عتتأسف است که در برخی از جما

میز شام خداوند تغذیه کند، بدون توجه به اینکه بین مصر و اسرائیل تفاوت 

و آنانی  ،و وجه تمایزی وجود دارد، یعنی بین آنانی که قوم خدا هستند

بسیار مهم است که ما بین ایماندار و که هیچ سنخیّتی با قوم خدا ندارند. 

را قائل شویم. البته این موضوع هرگز نباید سوء تعبیر غیر ایماندار تفاوت 

بلکه این صحبت به ابعاد روحانی نگاه ! که ما از آنها برتر هستیم، شود

کند، که الزمۀ آن ایمان است، و کسی که در کنار میز شام خداوند می

کند، باید کامال به مسئلۀ خون و کار و هدف مسیح واقف حضور پیدا می

شرکت دادن بی ایمانان در  مان قلبی پذیرفته باشد. در نتیجهیباشد، و با ا

 چیزی جز به قصور و اشتباه نیست. ،این عشاء مقدس
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 «شب فصح و غارت مصریان » 

برخیزید و »و موسی و هارون را در شب طلبیده، گفت:»  35,  32,  38: 82) خروج 

رفته، خداوند را عبادت اسرائیل! و ازمیان قوم من بیرون شوید، هم شما و جمیع بنی

اسرائیل به قول موسی عمل کرده، از مصریان آالت نقره .. و بنی32نمایید، چنانکه گفتید..

و آالت طال و رختها خواستند. و خداوند قوم را در نظر ایشان مکرم ساخت، و هر آنچه 

 پس مصریان را غارت کردند.( خواستند به ایشان داد.

موسی و هارون را صدا کرده  ،فرعون ،مصریانزاده و بهایم با مرگ نخست

و در این تالش برای بیرون سریعأ از مصر خارج شوید.  :و به آنها گفت

اسرائیل بود که مصریان غارت شدند، چون تمامی طال و انداختن بنی

ی که سوالاسرائیل دادند. حال جواهراتی که مصریان داشتند را، به بنی

غارت؟؟ و این غارت به چه معنا است؟ بنی  آید! این است که چراپیش می

فالکت در  اسرائیل به مدت چهارصد سال بدون دستمزد در بردگی، فقر، و

انصافی که مصریان عدالتی و بیخدمت مصریان بودند، به خاطر این بی

اسرائیل کرده بودند، خدا در دل مصریان گذاشت که تمامی در حق بنی

ه ایشان باز گرداند، در ضمن اگر هم مزایای چهارصد سال بردگی را ب

بینیم و می .مصر به ثروتی رسیده بود به یقین با کار و تالش اسرائیلیان بود

که عدالت خدا اجرا شد. و قسمتی از آنچه حق ایشان بود را دریافت 

ما  هم باید  در فکر ما نیز تداعی بشود که حتمأکردند. اما امروز مبادا که 

زنیم، بلکه امروز تمامی آن منابع و امکاناتی که در دست به غارت مردم ب

دستان ما قرار دارد! به عنوان مثال: استفاده از وقت و زمان و 

توان از آن که می ابع، فکر، و فرصتیهای روز دنیا، و هر منتکنولوژی
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، امروز برای ما غارت مصر است. زمانی برای منافع خداوند استفاده کرد

آوریم. خیلی از صدمات و زیانهایی که در قبل از ن میکه ما به مسیح ایما

کند، البته نه همۀ آنها را ولی ایمان به ما وارد شده را خداوند جبران می

به عنوان نمونه،   به طور مشخص هر فرد متوجه آن جبرانها خواهد شد.

مسائل روحی و روانی، حتی از لحاظ جسمی نیز خداوند شفا و برکات 

و این موضوع را  دهد.ز مالی و زمینی در اختیار ما قرار میخود را  اعم ا

توان غارت مصریان دانست! یعنی آن چیزی که از ما ربوده شده و می

عدالتی از ما گرفته شده، به ما توسط شیطان در بی انصافی و بی

بازگردانده خواهد شد، و خداوند مرحمی خواهد بود بر تمامی زخمهای 

اند، و های ما رد پا به جا گذاشتهاز گذشته در زندگیکهنه و دردهایی که 

 84: 2) دوم قرنتیان ما خواهد آمد. ای در زندگیتازگی و شور و نشاط تازه

پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است؛ چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه »

شد نگاه اگر به این آیه از زاویۀ دید که در باال گفته «( چیز تازه شده است

کنیم! به مانند غارت مصر است، که ایشان داوطلبانه هرچه که طال و نقره 

کنیم به اسرائیلیان دادند. زمانی که با خداوند زندگی را سپری میداشتند 

 به یقین بسیاری از مسائل گذشته جبران خواهد شد.

  «قوانین فصح و چهار نکته » 

و خداوند به موسی و » 13: 82روج )خ«ای از آن نخوردهیچ بیگانه»نکتۀ اول:

یکی از مسائلی «(این است فریضۀ فصح که هیچ بیگانه از آن نخورد.» هارون گفت:

که در قبل نیز در مورد آن صحبت کردیم این بود که، ما فصح را به 
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دهیم! و یکی از خطاهایی که کلیسا در عشاء ربانی انجام می عنوان سمبول

تواند در عشاء )شام این است که هرکسی وارد شد می ،کندکرده و می

خداوند( بدون در نظر گرفتن اینکه این فرد در کجای ایمان ایستاده 

شرکت کند. درست به مانند اینکه در این مسیر سحر و جادویی است که 

هرکسی از آن بخورد تمامی مشکالت او حل خواهد شد. و این چیزی جز 

ین میز نیست، زیرا در آیه فوق خداوند به حقیر شمردن کار مسیح و ا

ای از آن نخورد. یعنی کسی که هیچ کند که هیچ بیگانهوضوح بیان می

 رابطۀ حیاتی و تولد تازه با خداوند ندارد، و در آن خلقت جدید نیست.

و اما هر  11: 82)خروج  «تواند بخوردمی ،مختون غالم زر خریدِ »نکتۀ دوم:

در این آیه از غالم استفاده  ختنه کن و پس آن را بخورد(غالم زر خرید او را 

دانیم که همۀ ما در این کند که در اصل به معنای خادم است. و میمی

خلقت جدید خادم هستیم. از این جهت که خادم شخصی است که 

تمامیت افکار و اراده و احساسات ارباب خودش را به درستی درک 

خادم را امروزه  کند. خودش ابراز می شنود و در زندگیکند، و میمی

شناسند که از سوی کلیسا یا به عنوان یک مقام رسمی می ،در کلیسا

تا بتوان  ،سازمانی دست گذاری شده، و باید دارای مدرکی ممهور باشد

در دعوتی که  شناخت. در صورتی که هر ایماندار آن را به عنوان خادم

کردن در راستای جدو جهدمسیح و  در خداوند دارد، به عنوان وراثت با

سلطنت با مسیح خادم است و در این هدف خدا را  شناخت و رسیدن به

کند. و این دقیقأ به این معنی است؛ که هر ایماندار در زندگی خدمت می
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شخصی خودش اهداف خدا را دنبال کند، و متجلی و نمایانگر تمامی 

 .و احساسات و ارادۀ خداوند باشد افکار

از این موضوع که همۀ ما خادمین هستیم به بعضی از ما خدمتی  جدای

و  او بخشید بعضی رسوالن و بعضی انبیا و » 88: 1افسسیان اص داده شده است. )خ

در آیه توجه کنید!!  "به کلمۀ بعضی بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را(

و تشویق  ! و بقیه تماشاچی?هاستآیا در حقیقت فقط خدمت از آن بعضی

ای خاص در خدمت کننده؟ آیا واقعا این هدف و فکر خداست که عده

تمام وقت باشند و طبقۀ عام در هر هفته یک یا دوبار در مراسم شرکت 

و تماشاچی جمعیت باشند؟ در صورتی که خداوند هرگز و هرگز  ،کنند

و  چنین چیزی را در بدن و کلیسا قرار نداده و اصأل رویای او نبوده است.

این آن چیزی است که خداوند از آن اظهار تنفر کرده و آن را عملکرد 

لکن این را داری که تعالیم نقوالویان را  82, 5: 2.) مکاشفه خواندنقوالویان می

دشمن داری، چنانکه من نیز از ایشان نفرت دارم. و همچنین کسانی را داری که تعالیم 

خوانیم که خداوند هم از اعمال و آیات میدر این اند.( نقوالویان را پذیرفته

کند، نقوالویان جماعتی از هم از تعالیم نقوالویان تنفر خود را اعالم می

کلیسا بودند، که عقیده داشتند! برای ارضای عام الزم است که ما یک 

شوند، به جهت آن ای که عام خوانده میطبقۀ خاص داشته باشیم، و عده

. بمانند تا ایشان بتوانند در خدمت تمام وقت عدۀ خاص در تالش باشند

آنها بر این باور بودند که چون ما  وقت و زمان نداریم و در مشغولیات کار 

و امرار معاش و روزمرگی هستیم، شما با خدا در ارتباط باشید و کالم خدا 

را بخوانید و پیغام آن را برای ما با بازگو کنید. به این ترتیب ایشان کلیسا 
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به دودسته )خاص( و )عام( یا سایر ایمانداران تبدیل کردند. در نتیجه  را

خداوند در قرن اول این هشدار را داده بود که از ایشان برحذر باشید، و 

کلیسا تزریق کردند و در  ، به آرامی این افکار را دربینیم که این عدهمی

 شاهد هستیم که این صحبت به شکل« کلیسای سوم»قرن چهارم و 

از تعالیم و اینگونه شود. و خداوند ای در کلیسا تعلیم داده میآموزه

ایشان را از هدف عقاید افکارکه متأسفانه امروز برخی از ایمانداران و 

اصلی خدا متروک، و دورکرده است، که برخی جایگاه و مقام خاصی به 

ام انداران عمعلم و رسول را دارند و بقیه ایمنام کشیش، خادم، شبان، 

کند. در صورتی که خدا هرگز به کلیسا به هستند، تنفر خود را اعالم می

کند، بلکه تمامی بدن در هر جایی که عنوان مقام و جایگاه آنها نگاه نمی

خداوند ایشان را خوانده در ابراز تمامیت افکار و احساسات و ارادۀ او 

به بعضی عطایی خاص را  و باید فعال باشند. البته که خدا ،سهیم هستند

دهند. اما تمامی ایمانداران باید داده و ایشان خدماتی خاص را انجام می

در رشد و بلوغ ایمانی در شناخت خداوند و به اهداف او خدمت بکنند. 

که سایر مردم بتوانند توسط هرکدام از اعضای کلیسا خداوند را  !باشد

 بشناسند.

ما پرداخت شده است، پطرس به زیبایی  در مقام خادمین و بهایی که برای

دانید که زیرا می 87,  88: 8) اول پطرس  کند.این موضوع را برای ما تشریح می

اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و اید از سیرت باطنی که از پدران خود یافتهخریده شده

بینیم و می یح(داغ یعنی خون مسعیب و بیطال، بلکه به خون گرانبها چون خون برۀ بی

کنیم که که ما در زیر برکت فصح هستیم، و در زیر آن خونی زندگی می
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) زمانی که از واژۀ غالم زر خرید استفاده بهای خریداری ما شده است. 

کند منظور همۀ ما ایمانداران هستیم که به بهایی گزاف خریداری می

 دارد( ”در این سر متن معنایی مثبت ”ایم، غالمشده

( به این معنی که  12: 82) خروج «نزیل و مزدور از آن نخورد»نکتۀ سوم: 

اگر فهم ما در خدمت به خداوند، این باشد که از آن پول سازی کنیم، 

واگر در خدمت سازمانی هستیم و بابت این خدمت مزدی را دریافت 

ه تواند انگیزۀ ما درست باشد.البته این گفته در مورد کسانی ککنیم نمیمی

در خدمت تمام وقت کلیسا هستند و برای امرار معاش از طرف کلیسا 

کند. اینجا منظور افرادی هستند که از بیرون شوند صدق نمیأمین میت

شود، که بابت آمده و درصدد سوء استفاده هستند. مزدور به کسی گفته می

گیرد، و در خدمت ارباب دیگری است که پول است و او کارش مزد می

گریزد چونکه مزدور است و به فکر مزدور می 83: 85.) یوحنا کنددمت میرا خ

و چنین شخصی اجازۀ ورود به رابطه مشارکتی با خون و گوسفندان نیست( 

بدن مسیح را ندارد. امروز کسانی هستند که با اهداف دیگری وارد کلیسا 

تشخیص های درستی ندارند، و ما باید و ایشان به یقین انگیزهاند شده

هایی وارد کلیسا شده اند، آیا واقعا در خدمت بدهیم که آنها با چه انگیزه

به خداوند هستند، و دل ایشان در ابراز ارادۀ خداست، یا در جهت افکار 

 اند؟انسانی و نفسانی خود قدم برداشته

اگر زندگی ما در جهت ارادۀ خداوند و انکار نفس و مصلوب شدن آن 

کنیم در حقیقت خیانتی را ر عشاء خداوند شرکت مینباشد، زمانی که د
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 ،دگی ما در جهت پیشرفتناگر ز و ایم،نسبت به خداوند به انجام رسانیده

نیست، در اصل ما مزدور نفس رشد و بلوغ و شناخت خداوند و تسلیم نفس 

و امیال خودمان هستیم، و صرفا مراسم شام خداوند را از روی سنت و 

و خطر دیگری که کلیسا را تهدید خواهد  ایمرسانیدهتشریفات به انجام 

بعد از مدتی به یک  ،کرد، این است که شرکت در مراسم شام خداوند

تکرار و قدم برداشتن، در جسم عادت تبدیل خواهد شد، که فقط از روی 

که معنای واقعی این مراسم به دست فراموشی  ،زمان استو آناست 

ای این سوال را بکنی مروز، حتی اگر از عدهمتأسفانه اسپرده خواهد شد. 

ای دارد که علت حضور تو چیست؟ یا این واقعه به چه معناست و چه ریشه

که مبادا پس باید بسیار مراقب باشیم  دانند و نه هدف را،می ؟ نه نمونه را

در سپردن نفس کوتاهی کنیم و نخواهیم که مزدور نفس خودمان باشیم و 

همیشه باید این نکته را  در زیر تسلط روح خداوند بیاوریم!  تمامأ نفسمان را

یادآور باشیم که زندگی ما باید، بر  ،در افکارمان و به دیگر ایمانداران

مبنای تسلیم نفس بر صلیب و رشد شخصیتی مسیح، در حرکت باشد. و این 

 نتیجه است.موضوعی است که برای مزدور غیر قابل درک و بی

و اگر غریبی نزد تو نزیل شود، و  18: 82خروج ) « نامختون نخورد »نکتۀ چهارم:

بخواهد فصح را برای خداوند مرئی بدارد، تمامی ذکورانش مختون شوند و بعد از آن 

و اما هر نامختون از آن بومی زمین خواهد بود؛  دنزدیک آمده، آن را نگاه دارد. و مانن

البته ما  ها مسألۀ ختنه است.هدر حقیقت یکی از مهمترینِ این نکت نخورد(

» دانیم که در عهد جدید ختنه در جسم  و ابعاد روحانی معنایی ندارد.می

های دینی و در غالب مذهب ختنه را انجام شاید گروهی به عنوان سنت
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 «اما در اصل ختنه فقط یک جنبۀ بهداشتی دارد .داده و اسم گذاری کنند

ومیانی که از زمینه یهود یهودیان و ر پولس رسول در رساله به رومیان، )

 هستند(

بلکه یهود آن است که در باطن  27: 2رومیان )کند. حقیقت ختنه را آشکار می 

باشد و ختنه آنکه قلبی باشد در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از 

کنیم و به میکه خدا را در روح عبادت زیرا مختونان ما هستیم  3: 3خداست.() فیلیپیان 

ختنه در روح و در دل امروز  کنیم و بر جسم اعتماد نداریم(مسیح عیسی فخر می

دادند، با این تفاوت که ای که در عهد عتیق انجام میمترادف است با ختنه

اما در عهد  ،شدای از پوست، در جسم انجام میدر قدیم با سپردن تکه

کامل روح بر نفس است. جدید این عمل با سپردن کامل نفس و تسلط 

ختنه در عهد قدیم در جسم و یک بار برای همیشه بود، اما ختنه در روح 

دائمی است، به این معنی که دل ما ایمانداران مدام در حال مختونی 

است، و تمامی اتصاالت با آن زندگی قدیم و کهنه و نفس عماره دائمأ باید 

و روح خدا بتواند در روح القدس بیاید در زیر کارد جراحی، تسلط روح

ما مسلط شده و خودش را ابراز بکند، آنگاه نفس ما یعنی جایی که در آن 

ماست زمانی که توسط کارد جراحی  افکار و احساسات و ارادۀ

القدس مختون گشت، دیگر این افکار و احساسات و ارادۀ خداست روح

، و ابراز هگرفتکه در ما فعال خواهد بود. و شخصیت الهی در ما شکل 

ختنه قلبی به یک بار انجام  خواهد شد. و این به معنای ختنۀ قلبی است.

دنیای طبیعی و تفکرات  نخواهد شد و خدا دائمأ تمامی اتصال ما را با

گناه به مانند ویروس و قارچ رشد کرده و تمامی  دنیوی باید قطع بکند.
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امی افکار و نتیجه تمه و آلوده کرده است، در نظام فکری ما را در بر گرفت

، با منشأ ترس پر شده، و احساسات ما، با تفکرات مسموم و زمینی و نفسانی

مسلمأ برداشتن آنها و عوض شدن این افکار در راستای افکار الهی کار یک 

شب یا یک روز نیست. در حقیقت اگر یک باور یا طرز فکری غلط، به 

خواهد شد، و چنان در  مدت طوالنی به ما گفته شود عضوی از وجود ما

بسیار ما و درد  مقاومتِ باور ما شکل خواهد گرفت که برداشتن آن! با

 طبه دست رحیم و مسل ،برزمان همراه خواهد بود و فقط این کارِ

 القدس است که انجام خواهد گرفت. روح

در اکثر باورها تعمید به  "از نکات ختنه قلبی تعمید آب است یکی دیگر

که من، اعتراف کنم و شهادت دهم که مسیحی هستم. اما در این معناست 

حقیقت معنی درست تعمید آب در این است که کار عمیق ختنه دل در 

ما اصل مرگ و قیام را اعالم  ،من شروع شده است. در زمان تعمید

ردم و با او زنده شدم، تا در تازگی حیات راه کنیم، که من با مسیح مُمی

دهم که من با مسیح مُردم، یعنی هویت زمینی، زمانی که شهادت می بروم.

ام، به اتمام طبیعی و جسمانی و مورثی که از پدر و مادرم دریافت کرده

رسیده و مصلوب شده است و هویتی جدید در مسیح نصیب من شده 

است. و حال در تازگی حیات که به معنای شخصیت سازی است، در 

تعمید آب اعالن شروع ختنۀ »توان گفت؛ می ؛هحرکت هستم. در نتیج

 «قلبی است
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  «محفل مقدس » 

مقدس برای شما  و در روز اول، محفل مقدس و در روز هفتم، محفل 85: 82) خروج  

ن فقط باید در جز آنکه هرکس باید بخورد؛ آ هیچ کار کرده نشود خواهد بود  از آنها

محفل مقدس به معنای اجتماع قوم و مقدسین خدا  (میان شما کرده شود

برای هدفی مقدس است. قوم خدا در این روز باید همگی در یک 

گرفتند، و بعد از آن به شدند. و این روز را جشن میگردهمایی جمع می

خوردند، و باز مجددأ در روز هفتم به دور هم مدت یک هفته نان فطیر می

د. در عید فصح و عید نان فطیر و سایر گرفتنشدند و جشن میجمع می

شد، اعیاد همیشه روز اول محفل مقدس بود. و یک سبت خاص اعالم می

در آنها هیچ کار کرده »دهد که خدا فرمان میزیرا با توجه به آیۀ فوق 

یعنی  «نشود جز آنچه هرکسی باید بخورد آن فقط در میان شما کرده شود

فصح باید انجام بشود. فردای آن روز در روز چهاردهم که در غروب آن 

یعنی روز پانزدهم باید روز اول عید نان فطیر باشد، که این روز یک سبت 

کردند و هیچ کار دیگری که همه باید متحدأ آن را اجرا می ،خاص است

گرفت. امروز این واقعه در عهد جدید برای نباید در این روز صورت می

بر دارد که ما نباید! در مقابل کاری که عیسی  ما ایمانداران این پیام را در

مسیح برای ما با مرگ و قیامش بر صلیب انجام داد، کاری را انجام بدهیم 

. عدد هفت سمبول دورۀ کاملی یا برای نجات خودمان قدمی را برداریم

داوند بر از زندگی ما است که باید در زیر فیض خدا و کار تمام شدۀ خ

و در آرامی و جشن و خوشی این روزها را  کرده، صلیب، توکل و اعتماد

یکی از مشکالت کلیسا و ایمانداران این است که فکر   سپری کنیم.
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کنند، برای نجات خود باید کاری را انجام دهند، و چیزی را به کار می

انجام دهند، یا اعمالی را  ، کاری نیکو راکردهسیح اضافه تمام شده عیسی م

و  نند. البته!! که باید کار نیکو کردبجا آورند که نجات خود را حفظ ک

شخیت ما تغییر کند و عملکرد ما به شخصیت خداوند تبدیل بشود. اما همۀ 

اینها که گفته شد شرط و الزمۀ نجات نیستند! بلکه آنچه گفته شد باید 

زیرا برای ایجاد هویت.  ،و نهشند بارای تبدیل شخصیت بثمرات نجات ما 

توانیم کاری را انجام بدست آوردن این هویت جدید ما هرگز نمی

بدهیم، بلکه فقط در زیر پوشش فیض، خداوند این هویت را به ما هدیه 

دهد. اما شخصیت اکتسابی است و باید در زیر تعلیم، که الزمۀ آن می

 و بدست بیاید. شده کسب  است القدستسلیم کامل قلبی ما به روح

گوید روز اول و روز هفتم سبت باشد به این زمانی که خداوند می»»نکته!!

معنی است که در تمام مراحل زندگیم من نباید کاری را انجام بدهم که 

استفاده کنم. ایمانداری که واقعا این معنی را در روح از مزایای فصح 

خدا و نگاهداری هویت خشنودی  کند، از تالش بیهودۀ برایتجربه می

 ««کشددست می خود،

یکی از مباحث قابل تأمل در کلیسای فارسی زبان، که در مورد آن انواع 

نجات یا از دست  ”موضوع از دست دادن ،و اقصام تعالیم وجود دارد

که خداوند به  فیضی باید در مقابل کنندنجات است. اکثرأ فکر می ”ندادن

کاری را انجام دهند، که بتوانند آن  ما دادهاطر قربانی عیسی مسیح به خ

را نگاه داشته یا حفظ کنند. در صورتی که این توهین به خدا و کار تمام 
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شدۀ عیسی مسیح است. البته که باید برای قدوسیت و تقدیس و تبدیل 

کرده و اجازه را برای تبدیل جدو جهدیت به جهت سلطنت با مسیح شخص

تواند در جات انتصابی است و هرگز کسی نمیالقدس بدهیم، اما نبه روح

 آن دخالتی داشته باشد.

 « بعد از خروج امکان بازگشت به مصر نیست »

سی سال  اسرائیل که در مصر کرده بودند چهارصد وو توقف بنی 12تا  15: 82) خروج 

بود. و بعد از انقضای چهارصد و سی سال  در همان روز به وقوع پیوست که جمیع 

های خدا از زمین مصر بیرون رفتند. این است شبی که برای خداوند باید نگاه لشکر

داشت، چون ایشان را از زمین مصر بیرون آورد. این همان شب خداوند است که بر 

 اسرائیل نسأل بعد نسل واجب است که آن را نگاه دارند.جمیع بنی

یچ امکان اسرائیل را از مصر خارج کرد، دیگر هزمانی که خداوند بنی

بازگشتی به مصر نبود! زیرا خدا دریای سرخ را به عنوان حائلی قرار داده 

برای قوم نباشد. و ازطرفی مصریان نیز نتوانند بر بود تا دیگر راه بازگشتی 

ایشان مسلط بشوند. زیرا بنی اسرائیل با وجود اینکه خارج شده بودند این 

و خیال بازگشت به سر آنها امکان وجود داشت که نتوانند به هدف برسند 

بزند. به این معنی که در یک شب هویت آنها تغییر کرد و از مصر که 

سمبول اسارت شیطان است آزاد شده و به شکل فرزندان به جهت وراثت 

 « آنها تبدیل نشود "اما  شخصیت»اند. دعوت شده
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 « خروج ما بر بالهای عقاب» 

های اید، و چگونه شما را بر بالمصریان کردم، دیدهشما آنچه را که من بر  1: 87) خروج 

 (عقاب برداشته، نزد خود آوردم

آسا بود که حتی تصور آن نیز مشکل زه معج ،چناناین نجات و خالصی 

زنند که تعداد اسرائیلیان در هنگام ای از مفسرین تخمین میعده !است

تعداد ایشان را  ،. اگر بر فرضخروج بین دو تا چهار ملیون نفر بوده است

چند صد هزار نفر نیز حساب کنیم باز هم جای شگفتی است، که بیرون 

آوردن چنین جمعیتی در یک شب از حصار مصر حقیقتأ بزرگترین معجزۀ 

تاریخ است. حال کالم خدا در آیه فوق این حرکت عظیم را پرواز بر 

ول، این کند. که در کتاب مکاشفه نیز یوحنای رسبالهای عقاب توصیف می

) مکاشفه  کندخروج عظیم و پرواز بر بالهای عقاب را به زیبایی تشریح می

از خدا مهیا شده است تا  و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی 81,  5: 82

بال عقاب بزرگ به زن داده  .. و دو81زار و دویست و شصت روز بپرورند..او را مدت ه

کان خود پرواز کند، جایی که او را از نظر آن مار، زمانی و دو زمان و شد تا به بیابان به م

الزم به ذکر است؛ که تفسیرهای مختلفی در مورد کنند( نصف زمان پرورش می

اما  ؟تواند باشداین زن در کتاب مکاشفه گفته شده است که چه کسی می

 ای دارد! یعنی هم در مورد بقیتبه نظر من این زن معنی دوگانه

اما در کند. کند و هم به اسرائیل باقی مانده اشاره میپیروزمند صحبت می

کند که آنها را در کتاب خروج در مورد اسرائیل صحبت می 87باب 

سمبول و با شتاب بر بالهای عقاب سوار کرده به جایی برد که خارج از 

 تسلط هر روحی بتواند ایشان را در تبدیل شخصیت یاری کند.
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، خصوصأ در مفسرین بر این عقیده هستند که در روزهای آخر ای ازعده

ای از ایمانداران در آن جفا قرار زمان جفای عظیم، ممکن است عده

جفای هفت ساله برداشته بگیرند. زیرا پیروزمندان قبل از فرارسیدن 

و بقیۀ ایمانداران که هنوز جسمانی و نفسانی هستند و به آن  خواهند شد

اند در آن دوران سه سال و نیم اول تبدیل کامل نرسیدهرشد و بلوغ و 

!! مسلمأ اشاره به حفاظت خواهند بود. اگر منظور در این آیه کلیسا باشد

و اگر منظور یهود و باقی ماندگان ایشان باشد، که دجال قصد  آن دارد،

آزار آنها را خواهد داشت، خداوند از آنها بر بالهای عقاب حفاظت 

کند و بدور از هر خطری به یرا عقاب در ارتفاع پرواز میخواهد کرد، ز

در  هو خداوند چه در عهد عتیق و چ رسیدمقصد و آشیانۀ خود خواهد 

 ؛عهد جدید از ایمانداران و فرزندان خود حفاظت خواهد کرد. در نتیجه

از ابعادی است که  ط خون و گذر فرشتۀ مرگ نبود بلکه، خروجفق !فصح

این را »فرماید: خداوند در تمامی اناجیل می . ن استدر زیر تسلط شیطا

اما پولس رسول که استاد و عالم، در  «به یادگاری از من انجام دهید!

که به یقین کند ای دیگر به آن اضافه میتفسیر عهد عتیق است نکته

زیرا من از خداوند  21,  23: 88) اول قرنتیان  القدس بر او آشکار کرده استروح

یافتم، آنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را 

بخورید. این است بدن من که برای شما پاره  بگیرید و» رفت و شکر نموده، گفت:گ

در دقت به آیه! ببینید که پولس رسول « شود. این را به یادگاری من بجا آریدمی

او در  «امآنچه را که یافته»گوید؛او میکند، از چه واژه ای استفاده می

 کند. کند، و در آیۀ بعد او نکتۀ خود را اضافه میاصل اناجیل را تأیید می
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زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند  25: 88اول قرنتیان )

زیرا » نید!به قسمت اول آیه توجه ک(  "نمایید تا هنگامی که باز آیدرا ظاهر می

هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر 

«) تا هنگامی که باز آید» است( و قسمت دوم آیه  "این فصح« ) نماییدمی

ست این نکتۀ اضافه شده به عشاء ربانی است( پس نه فقط موت خداوند ا

جا باید چه ا در اینهنگامی که باز آید. ام که به معنای فصح است. بلکه تا

های عقاب قرار خواهیم گرفت و از زمین ؟ما بر بالاتفاقی برای ما بیفتد!

، و وارد سرزمین وعدۀ آسمانی شویممی( برداشته  "مصر ) نظام دنیا

کتاب  82خواهیم شد. همانطور که به آن اشاره کردیم، در مورد فصل 

مکاشفه تفاسیر متعددی وجود دارد اما آنچه که مهم، و در همۀ آنها 

. حفاظت و امنیت خداوند است که در این فصل بیان باشدمی مشترک 

انند خداوندمان که با شود.که ما نیز با توجه به آن روزی باید به ممی

 خارج شویم.شد، از آن مرگ و قیامش از نظام این دنیا خارج 

که ناگاه دو مرد یعنی موسی و الیاس با وی مالقات کردند. و به هیأت  38,  35: 7) لوقا 

بایست به زودی در اورشلیم واقع شود گفتگو جاللی ظاهر شده، دربارۀ رحلت او که می

نجیل خود در مورد تبدیل چهرۀ عیسی و مالقات لوقا در ا .( کردندمی

گوید:که ایشان در مورد رحلت او در اورشلیم موسی و الیاس با او می

 ای کلمۀ رحلت در این آیه از همانکردند. در اصل زبان به جگفتگو می

بریم. بنابراین کند که ما در مورد خروج بکار میای استفاده میکلمه

ین گونه بیان کرد؛ که موسی و الیاس در مورد توان آین موضوع را امی

باید به زودی در اورشلیم واقع شود باهم گفتگو خروج مسیح که می
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کردند. به این معنی که خداوند با مرگ و قیامش از ابعاد زمینی خارج می

شد و به همان شکل نیز، ما در اتحاد با او و در مرگ و قیامش از ابعاد زمین 

جسمأ با او وارد ابعاد آسمانی زمانی که او بازگشت کند شویم. و خارج می

خواهیم شد. در نتیجه فصح نه فقط بیانگر، خوردن بره و تغذیه از او بود. 

 بلکه یادآور خروج از مصر نیز بود.

 «خون برۀ فصح برای شفا » 

( زمان خوردن برۀ قربانی در  34: 852, مزمور  25تا  83: 35) دوم تواریخ 

را می  852زیرا زمانی که مزمور اهرأ شفایی نیز در کار بود.   شب فصح ظ

در آن شب  چون گوید: یکی از ایشان ضعیف و ) بیمار( نبود، خوانیم می

ر دوم در زمان حزقیا اب ،معجزۀ عظیم الهی اتفاق افتاده بود. این معجزه

در  آنانی که طاهر نبودند و ضعفی ،! و خداوند در زمان قربانیاتفاق افتاد

های ما مجروح و به سبب حال آنکه به سبب تقصیر و  2: 23) اشعیا  .آنها بود را شفا داد

در گناهان ما کوفته گردید. و تأدیب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم( 

تغذیه کنندگان و شرکت  که،بینیمما شفا را می فصح و شام خداوند

گاهی عزیزانی هستند که در بیماری و  کنند.کنندگان شفا را دریافت می

توانند با دلیری و اعتماد کامل به میز شام ضعف قرار دارند، و به یقین می

در آن حیات برتر و پیروز و  ،اتحاد با مسیح در خداوند نزدیک شوند، و

شفا  خداوند قادر است برحسب ارادۀ خودو متقابأل  سهیم شوندقیام یافته 

ک شویم و با توانیم با ایمان به میز شام خداوند نزدیا میرا جاری کند. م

که ضعف را از وجود ما بردارد. پولس رسول در این  ایمان از او بخواهیم
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سم که همانطور که خدا قادر است در این مرا دهدرابطه به ما هشدار می

 میز شام خداوندو مقام  ارزش ،شفا را جاری کند، اگر ما متوجه پاک بودن

او را در نظر نگیریم ممکن است برعکس آن نیز  و حرمتِ قدوسیت شیمنبا

طرز  اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین 35تا  28: 88اول قرنتیان ) .اتفاق بیفتد

نوشد، فتوای خود را خورد و میاز آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هرکه می

کند،از این سبب بسیاری از شما ضعیف تمیز نمینوشد اگر بدن خداوند را خورد و میمی

 اند.(اند. و بسیاری خوابیدهو مریض

 «سرود موسی و سرود بره  »

: 82ای به سرود موسی نیست تا به فصل پانزدهم ) خروج هیچ جایی اشاره

صدایی از  ،( یعنی از زمان رسالت موسی تا زمان خروج در فصح 87تا  8

اما باالخره او شروع به خواندن سرود و پرستش و  !شنویمموسی نمی

سرود موسی سرود شادمانی در راستای خروج از مصر »»کند شادمانی می

با قدرت عظیم خداوند است. این اولین سرود در کتاب مقدس است 

بینیم و این چون در هیچ جای کتاب مقدس، قبل از این سرودی را نمی

ای از مفسرین دعای البته عده«« ه استبه عنوان اولین سرود شناخته شد

 کند سروداما در این فصل رسمأ اعالم می دانند!یعقوب را نیز سرود می

. در این موسی اولین سرود آزادی آنها است که برای خداوند خواندند

کند و هیچ صحبتی از اسرائیل سرود موسی در مورد امتها صحبت می

ابل توجه در قامتها است، نکتۀ نیست! زیرا این سرود به جهت تمامی 

اسرائیل است، اما در که موسی خود آورندۀ شریعت برای بنی ،اینجاست
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این باب سرودی را در وصف آزادی تمامی ملتها و قومها از دست شیطان 

و  اری موسی را فقط در نمونۀ عهد عتیق خواند. سرود ستایش و شکرگزمی

در وصف ، بلکه این سرود ،بینیممیدر آزادی قوم اسرائیل از اسارت مصر ن

 آزادی تمامی انسانها از اسارت شیطان سروده شده است.

  «کلیسای در صحرا ،اسرائیل »

گوید: اسرائیل، پسر من و و به فرعون بگو خداوند چنین می 23,  22: 1 ) خروج

از رها  گویم پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگرزادۀ من است، و به تو مینخست

 کشم(کردنش اِبا نمایی، همانا پسر تو، یعنی نخست زادۀ تو را می

اید به جبل صهیون و شهر خدای حی یعنی بلکه تقرب جسته 23,  22: 82) عبرانیان 

زادگانی که در تاورشلیم سماوی و به جنود بیشمار از محفل فرشتگان و کلیسای نخس

 ه ارواحِ عادالنِ مکمل.(آسمان مکتوبند و به خدای داورِ جمیع و ب

ای که در کوه همین است آنکه در جماعت در صحرا با آن فرشته 38: 4) اعمال رسوالن 

با توجه  گفت و با پدران ما بود و کلمات زنده را یافت تا به ما رساند(سینا بدو سخن می

قوم اسرائیل جماعت در  4باب  رسوالنآیات فوق بخصوص در اعمال به

است ای شوند. کلمۀ جماعت در اصل زبان همان کلمهصحرا خوانده می

بریم )اکلیسیا( اگر بخواهیم به درک کار میکه ما امروز درمورد کلیسا به 

« جماعت»توان در آیه بجای کلمه درست با توجه به اصل زبان برسیم می

اسرائیل را کلیسای در صحرا  استفاده کرد. خداوند "از واژۀ کلیسا

 شود.و وارث خداوند معرفی می زادهخواند! و به عنوان پسر نخستمی

پسر مرا »سی از جانب خداوند به فرعون گفت:بدیهی است، زمانی که مو
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دقیقا  «و او نخست زادۀ من است رها کن تا در صحرا مرا عبادت کند

داوند یعنی کلیسای عیسی ای بود از نخست زادۀ خمونهاسرائیل در صحرا ن

کید خاصی بر مسألۀ تأ بینیم کهآیات فوق از جنبۀ دیگری میمسیح. در

های گذشته به آن اشاره نخست زادگی وجود دارد، همانگونه که در بخش

زاده به دست فرشتۀ مرگ زده شدند یکی کردیم، در شب فصح دو نخست

که در نمونۀ برۀ  نخست زادۀ مصر و دیگری نخست زادۀ پدر، عیسی مسیح!

  کرد(ست زادۀ خود را به جهت ما قربانی پدر نخ 85: 3) یوحنا  فصح بود.

زادۀ خدا، در این قسمت چند نکته را در مورد حقیقت، تحقق نخست

 کنیم.اسرائیل، که در شب فصح زده شد را بررسی می

 پسر نخستین پدر و مریم نیز زده شد.نکتۀ اول: عیسی مسیح 

مسیح نخست زاده از مردگان بود، یعنی اولین کسی بود که از نکتۀ دوم: 

مردگان در آن انسانیت جدید و در آن حیات قیام کرده به عنوان یک 

انسان کامل  وارد ابعاد جالل و قیام شد. گروه انحرافی شاهدین یهوه، بر 

زاده در عهد سر این موضوع تأکید دارند که زمانی پولس رسول از نخست

کند، عیسی به عنوان یک انسان است که در او هیچ ت میجدید صحب

الوهیتی نیست. در صورتی که زمانی صحبت از نخست زادگی مسیح به 

ر حیات که د بود آید! به این معنی است که او اولین انسانیمیان می

جدید و ابدی وارد جالل شد. مسیح از ابتدا خدای جالل بود، اما زمانی 

های مرگ عبور ین انسانیت را از دروازهن کرد. باید اه لباس انسانی به تک

کرد که تا آن زمان داد، و در قیام، انسان و انسانیت را وارد ابعادی میمی
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هیچ انسانی وارد نشده بود. او اولین انسانی بود که به عنوان انسان کامل و 

 در انسانیت وارد جالل شد.

سبب اولیه گناه و ورود آن به  نکتۀ سوم: به همان شکل که آدم اول 

 وارد کرد.به انسانیت اولین انسانی بود که عدالت را  نیز مسیح انسانیت بود،

ها، بر حسب تولد جسمانی زادهنکتۀ چهارم: در عهد عتیق، تمامی نخست

متعلق به خداوند بودند. اما خدا در عهد جدید ما ایمانداران را به عنوان 

کرد، و تولد آسمانی واردآن ابعاد خواهد  با زادۀ خودش )کلیسا(نخست

 آن زمان است که ما متعلق به او خواهیم شد. 

زاده آن زمان بود و حرف اول نکتۀ پنجم: به همان شکل که مصر نخست

زادۀ شیطان های انسانی و نخستزد.) مصر نماد، دنیای انسانی و نظامرا می

کشد و اسرائیل را به میان میزادۀ خود بود( به همان شکل نیز خدا نخست

کند. و حال در عهد جدید زادگی را اعالم میدر شب فصح آن نخست

 کلیسا ملت منتخب خدا خواهد بود.

زاده هستند، اما از تمامی ایمانداران برحسب دعوتی که دارند نخست»» 

زادگی را از آن خود میان ایشان بقیتی خواهند بود که آن نخست

زادگی را داشته باشیم، ی نیست که ما فقط دعوت نخستخواهند کرد. کاف

بلکه باید حقیقتأ در آن مقام، خودمان را به درجۀ لیاقت و شایستگی 

برسانیم. مشکلی که بسیاری از عزیزان در کلیسا با آن مواجه هستند این 

کنند، چون صرفأ ایماندار هستند، به طور طبیعی و به است که فکر می
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توانند اند، میزادگی را دریافت کر دهت نخستهمان شکل که دعو

 ،در صورتی آورند.ا و اختیارات نخست زادگی را نیز بدست حقوق و مزای

 شخصیت زادگی شد کهتوان مدعی، حقوق و اختیارات نخستزمانی می

زادگی به ما با دعوتی که در نخست و پرورش، تأدیب، تربیت و رشد ما

که عمأل و علنأ در زندگی آن ثمرات را  ،مطابقت داشته باشد داده شده

زادگی را از درست به مانند یعقوب که نخست بدست آورده باشیم.

گیرد اما شخصیت نخست زادگی را ندارد، به همین جهت برادرش می

شود و تا در آن شبی که از خودش عاجز می .مانداسم او یعقوب باقی می

به  برد و، پی میخدا در فیضبه کفایت  ،در اعتراف به عدم کفایت خود

 ،ما در دعوت همۀ . در نتیجۀ آنچه که گفته شد!گرددمی اسرائیل تبدیل 

بقیتی  شایستگی از آنِ و لیاقت ،در عمل زادهزادگانیم، اما نخستنخست

القدس به آن خواهد بود که با تسلیم به ارادۀ خداوند و همکاری با روح

  ««جایگاه دست بیابند

 «جشن نان فطیر » سوم فصل

گردد. یعنی در روز جشن نان فطیر درست در پشت جشن فصح آغاز می

و در روز  قرار داردجشن فصح  چهاردهم ماه اول از تقویم مذهبی 

باشد. در آن زمان در عوام این دو پانزدهم همان ماه عید نان فطیر می

 ،گفتندیجشن را باهم ادغام کرده بودند، و به جشن فصح، عید نان فطیر م

خوردند. به چون از زمان شروع فصح به مدت یک هفته نان فطیر می

، در گویندسخن می از عید نان فطیر که همین خاطر گاهی در اناجیل
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رای ای بود بزیرا فصح دروازه حقیقت منظور ایشان جشن فصح است.

هفته عید نان  جشن و یکاین اکثرأ که  ورود به یک هفته جشن عید فطیر.

 8: 82, خروج  82,  81: 23خواندند. ) خروج فطیر را با هم  جشن فطیر می

 84: 28, اعداد  8تا  8: 85, تثنیه  85تا  3: 83, خروج  37تا  38,  25تا  82, 

( در عهد جدید نیز در مورد این عید اشاراتی  8تا  5: 23, الویان  22تا 

,  87تا  84: 25زیر مشاهده کرد.) متی توان آنها را در آیات شده که می

  ( 8تا  5: 2, اول قرنتیان  2تا  8: 22, لوقا  28تا  82: 81مرقس 

یهودیان، قبل از برگزاری جشن فصح! به مانند ما ایرانیان که قبل از  

و با دور ریختن اثاثیۀ کهنه و  کنیمتکانی می نوروز و فرا رسیدن بهار خانه

 رویم،به استقبال فصل جدید میو  را آراسته د وسایل جدید، خودخری

ای فرارسیدن جشن فصح خود را از هرگونه خمیرمایهاز  ایشان نیز قبل 

کردند.) خمیرمایه نوعی باکتری یا مخمر است، که برای عمل پاک می

شود، این ماده باعث تخمیر خمیر شده و با آمدن خمیر به آن اضافه می

 گردد(زیبایی آن مین به نان پف داده و باعث تردی و ایجاد حباب در آ

کردند و تا هفت های خود دور میماده را از خانهاسرائیل باید این بنی

خوردند. نان بدون خمیرمایه یا فطیر، نانی روز نان بدون خمیرمایه می

در آن  .باشدمی شبیه به کراکر یا لواش ایرانی است که بدون قیافه و مزه

شد از میان قوم خدا اش خمیرمایه پیدا میز اگر کسی درخانههفت رو

ا را مبنی بر شد، و هرسال تمامی قوم باید! فرمان خدبیرون انداخته می

 کردند.هایشان اجرا میمایه از خانهبیرون انداختن خمیر
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ایم. که در عهد عتیق نمونه متأسفانه ما بیشتر تمرکزمان را بر فصح گذاشته

جشن فطیر را درک  ،صلیب است، و معنی واقعی و حقیقی کار مسیح بر

کردیم به جنبۀ عملی و تجربی آن درک می ایم، زیرا اگر آن رانکرده

توجه شده است، اما  مسئلهدر عهد عتیق خیلی به این  دادیم.اهمیت می

در  "امروز به جای اینکه این جشن و درک معنی آن به عنوان یک اصل

اشد! با گذاشتن تمرکز بر فصح و تعالیمِ، در راستای زندگی یک ایماندار ب

کار و هدف مسیح بر صلیب و عدم شناخت و هدف اینکه خدا چرا این 

رود. و به خاموشی می جشن را بعد از فصح قرار داده است، ماهیت آن رو

توان مشاهده کرد. ایمانداران می یقین اثرات آن را در زندگی عملی به

و به مدت یک هفته  توانیم یک کاغذ و قلم برداریممی مسئلهدر اثبات این 

های های مسیحی، جمعشبکههای تلگرامی، لاز مقاالت مسیحی، کانا

شویم و مراسمات کلیسایی نت برداری کنیم و در آخر متوجه می مشارکتی

که فقط تمرکز بر فصح و کار مسیح است، و شاید خیلی کم یا به نظر من 

توجه نخواهد شد. و این همان مشکل کلیسای امروز اصأل به عید فطیر 

کنم، و بدون است. البته من در مورد کلیسای فارسی زبان صحبت می

خرمن دانست، بنابراین ای از را نمونه مُشت ،توانمی ، از آنجایی کهشک

تمامی کلیساها یا اکثریت آنها درمورد عید فطیر و عملکرد آن در زندگی 

 گویند.یایماندارکمتر سخن م



141   
 

 
 

 « چند نکته در مورد عید فطیر »

, خروج  82,  81: 23) خروج « اسم این عید نان فطیر است » نکتۀ اول:

عید فطیر جزئی از یادبود و بزرگداشت جشن فصح بود. به این (  88: 31

ال اگر این موضوع معنی بود. و حمعنی که فصح بدون نان فطیر کامال بی

توان گفت؛ فصح مرگ و دید معنی کنیم! میو در عهد جرا در تحقق آن 

فدیه داده شدۀ مسیح بر صلیب بود که اتفاق افتاد، اما کالم خدا بالفاصله 

که بعد از فصح به مدت یک هفته  ،آوردبعد از آن ما را به عید فطیر می

توان جدا از عید فصح را هیچ وقت نمی زمان خوردن نان فطیر باشد.

از سایر اعیاد جدا کرده و توان یک عید را هیچ وقت نمی فطیر دانست و

شد همه دوست به سایر قسمتهای آن توجهی نکرد!! همانطور که گفته 

و  ، خون، بهای پرداخت شدهیعنی مرگ "دارند در مورد اصل واقعه

صحبت  مسیح فیض جاری در آن و محبت ثابت شده خدا به واسطۀ صلیب

توان صحبتی را شنید. در صورتی ی سخت میکنند، اما در مورد فطیر خیل

که برنامۀ خدا نه فقط در تعویض هویت ما است، بلکه در تبدیل شخصیت 

ما به دنیا بر اساس شخصیت سازی نیز صادق است و  ما و تحویل عملکرد

یت ما در و شکرگزاریم که هوداشته ادامه دارد. ما تعویض آن را دوست 

، فرزند و و محکوم به یک هویت وارث مُرده مسیح از یک هویت مردود،

اما شخصیت ما باید در کجا ساخته بشود؟ آن  آسمانی تغییر کرده است،

ها و آزمایشات سخت زندگی کجاست؟ و درسهای زندگی چه کوره

 توان در نان فطیر مشاهده کرد.شود؟ این شخصیت سازی را میمی
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یعنی نانی که اصال طعم و  ،طیر بخوردفایماندار در این دوران باید نان 

تواند ای ندارد، این نانی است که ظاهرأ مقوی هم نیست و نمیمزه

 ه شود خوشایند باشد. اما باید هفت روز یعنی یک دورۀ کامل خورد

 ،روز است. یعنی در آن تمامیت زندگی ایمانی ما 4زندگی ما در تشبیه )

ان زندگی در یح و مرگ مسیح آغاز آن است تا پاکه فص ،روز نجات

 (کنیم، که نانی شخصیت ساز است تغذیهنان فطیر از سمبول هفت روز باید

روز چهاردهم ماه  « شداین عید باید در هفت روز انجام می» نکتۀ دوم:

اول فصح بود و از روز پانزدهم تا روز بیست و یکم به مدت هفت روز باید 

پانزدهم این ماه عید فطیر برای و در روز  5: 23) الویان  گرفتندفطیر را جشن می

خروج باب دوازدهم در  زمانی که موسیخداوند است، هفت روز فطیر بخورید( 

، و یعنی زندگی یک ایماندار «این ماه، ماه اول از تقویم شماست،»گفت؛ 

و  گرددفهم و پذیرش مسیح مصلوب و کار او بر صلیب با فصح آغاز می

و نه فقط باید در فردای آن  گرددبالفاصله در فردای آن فطیر آغاز می

از  ها را نیزروز شروع به خوردن فطیر کنیم، بلکه باید خمیرمایه

مایه به معنای آزاد شدن بیرون انداختن خمیر هایمان بیرون بیندازیم.خانه

د در های شخصیتی است، که از بدو تولها و مسمومیتاز تمامی آلودگی

و  را در ما به وجود آورده شخصیت ما سرشته شده، و مخمر متعفن نفس

)یک دورۀ کامل( با همت و تسلیم خودمان  حال باید آنها را در هفت روز

 ان تقدیشهایمو خانه هایمان خارج کنیم القدس از جو، زندگیبه روح

به جایی ) منظور افکار و گرایشهای ما است و نه آپارتمان( و تبدیل  بشود

و خانۀ دل ما فقط محل  که در آن فقط یک نیرو سلطنت بکندبشود 
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گیرند، سکونت خداوند باشد. مردم دنیا از نیروگاه مرگ و فساد قدرت می

نداران دوگانه زندگی شود، اما ما ایماکه نهایتأ به هالکت منجر می

روح، اگر توانیم از دو نیرو تغذیه بکنیم. یکی نفس و دیگری کنیم، و میمی

مان، که از نفس باشد یعنی آن انسانیت کهنه و شخصیت قدیمی خود

محکوم و مسموم است، و اگر آن را وارد  دیدگاه خداوند مردود،

هایمان بکنیم چیزی بجز آلودگی و مسمومیت نیست، اما اگر از زندگی

شخصیت سازی( قادر ) روح ما قرار داده استفاده بکنیمنیرویی که خدا در 

هر نیرویی یک ثمر  که شخصیت ما را به شخصیت مسیح تبدیل کند.است 

سازد و و کاربرد مجزا دارند به این ترتیب که نیروی نفس، نفس را می

آنچه از جسم مولود  5: 3.) یوحنا نیروی روح، قادر است که روح را بسازد

 شد،جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است(

جات دارد! انواع و  هرآشپزی که کمدی پر از ادویما ایمانداران به مانند س

تضای زمان و مکان، را داریم  که بر اساس شرایط و اق هااقصام خمیرمایه

 .کنیمآنها را وارد نفس خودمان می

: 23, الویان  85: 82) خروج  « این عید باید در روز سبت باشد »نکتۀ سوم:

( شروع این عید سبت است و بعد از یک هفته  88: 28, اعداد  4

گردهمایی باز در روز هفتم آن سبت خواهد بود. به این معنی که شروع 

از جسم و نفس  هیچ تالشی در آنکار خدا باید در آرامی باشد! و  و پایان

ه در ک چهاعیاد بر طبق آناکثر  دیده نشود و فقط آرامی او مسلط باشد.

 ،در فصلهای گذشته گفتیم خوانیم باید با سبت آغاز شوند،می 23الویان 
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چند سبت خاص نیز وجود  ،های هفتگی در طول سالکه عالوه بر سبت

سبت خاص را در فصح و ماه  دو)شدند، داشت که حتما باید رعایت می

ت اول به این معناست سب ( بینیماول، روزهای پانزدهم و بیست و یکم می

شویم و این سبت فقط به جهت که ما بعد از نجات وارد آرامی خداوند می

ا رسد، و مهای ما میآرامی اول به روح آمدن و ماندن در حضور اوست.

زیرا ما زحمتکش و گرانبار هستیم،  در روح آرامی را بدست می آوریم،

طیر و بیرون انداختن ن فولی با گرفتن یوغ تعلیم و هفت روز خوردن نا

گرایشهای نفسانی و جسمانی، نفسهای ما وارد سبت پایان هفته  خمیرمایۀ

شود. یعنی شروع و پایان زندگی ایمانی ما باید در آرامی قرار بگیرد، و می

جدو  و در بین سبت اول و دوم با همکاری خداوند در آن روزهای ما

نهایتأ خداوند ما را وارد سبت گیریم و با او در زیر یوغ او قرار می جهد

 ( 28:   88کند.) متی دوم می

 «اهمیت نان در اسرائیل » 

بسیاری وجود داشت که در این  ،بین نان فطیر و قوم اسرائیل ارتباط

 کنیم.را بررسی می قسمت آنها

نان فطیر، همیشه برای تقدیس کاهنین و خدمت و پیشۀ آنها  ارتباط اول:

گرفت، و ایشان باید به طور مداوم نان فطیر یمورد استفاده قرار م

( نکتۀ مهم در این آیات  23,  2: 27, خروج  25,  2: 8خوردند. ) الویان می

بت به کهانت ندارد اما، آنانی که ر ایمانداری رغاین است که ه

ی که به فهم و درک خواهند وارد کهانت خداوند بشوند، و آنانمی
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اند و در رابطۀ درستی با او هستند به عنوان درستی، از شناخت خدا رسیده

خواهند در خدمت شوند، ایشان همچنان که میمی بقیتی وفادار شناخته

کالم نبوتی باشند، تمایل دارند که به صورت و شباهت کهانت او نیز 

هایی کسی است که خودش را عمدأ از آن خوشی "کاهنتبدیل بشوند. 

  کند.محروم می استکه برای قوم آزاد و مجاز 

، در تمامی قوم اشخاصی "کاهنین در عهد عتیق سمبولی بودند از بقیت

که در رابطۀ صمیمی و نزدیک با خدا قرار داشتند. اما در عهد بودند 

همۀ قوم در مقام خادم  جدید ما طبقه کاهنین و کشیشان نداریم، بلکه

هستند و دعوت به کهانت دارند! در عهد عتیق نیز همه دعوت به کهانت 

داشتند، اما به خاطر خودگرایی و خودپرستی، کهانت را از دست دادند و 

فقط قبیلۀ الوی به موسی وفادار باقی ماند، درنتیجه موسی نیز افتخار 

اسرائیل دعوت به کهانت  کهانت را به ایشان داد، درصورتی که همۀ قوم

داشتند تا برای خداوند کهانتی ملوکانه باشند. اما در واقعۀ گوسالۀ طالیی! 

با موسی ایستاد که  که موسی قوم را به سختی توبیخ کرد، تنها قبیلۀ الوی

سمبولی از بقیت وفادار بودند. امروز نیز در عهد جدید همۀ ایمانداران 

 دعوت به کهانت دارند، اما آیا! حقیقتأ تمامی ایمانداران در آن تمایل، و

بهایی که باید پرداخته بشود و در نمونه درست از آن شهادتِ پادشاهی 

قوم اسرائیل، با وجود اینکه قوم خدا اند؟؟ یا اکثریت به مانند مسیح ایستاده

بودند، این افتخار و صالحیت را از دست دادند، که در آن جایگاه و رابطۀ 

ای وجود دارند که به عمیق با خدا باشند. امروز نیز در کلیسای مسیح عده

تقدیس مانند کاهنین خودشان را عمدأ و با تشخیص برای خداوند 
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خودش را تقدیس و تسلیم به خداوند  ایمانداری که زندگی اند.کرده

کند، و را به خداوند اعالم می ت خودکند، در حقیقت او جدیّمی

 م در تسلط تو و تسلیم به تو باشدخواهم تمام زندگیکه من می»گوید؛می

از  باشم تا زندگی من شهادتی باشد و به مانندکاهن برای تو نماینده

در قوم اسرائیل فرزندان بودند و همه  «حاکمیت و اقتدار و پادشاهی تو

نجات را داشتند، و امروز نیز به همان شکل ایمانداران دارای همان مزایا 

ای به عنوان کاهنین خود را از خیلی مسائل ، اما در آن زمان عدههستند

محروم کرده بودند، که یک نمونه از آن محرومیت ها خوردن مداوم نان 

 فطیر بود.

) آنانی که خودشان را به خداوند تقدیم  « هانذیره» ارتباط دوم:

(  82,  8: 5) اعداد  خوردندنان فطیر می کردند( ایشان باید تمامی عمرمی

نذیره شخصی بود که مادرش او را در هنگام تولد، در عهدی به خداوند 

سموئیل  کالم خدا کرد. به عنوان مثال، درقدیم میبه عنوان نذر یا وقف ت

بینیم که به عنوان نذیره شرایط زندگی متفاوتی نسبت به میو سامسون را 

ز گکردند و هرسایر مردم داشتند؛ ایشان نباید موهای خود را کوتاه می

شند و توانستند با زنان رابطه داشته بانوشیدند، و نمیهیچ مسکراتی نمی

خوردند. نان فطیر سمبولی است از تمایز و جدا فقط باید نان فطیر می

توانند به از تفکرات و شیوۀ زندگی، که حتی اکثر ایمانداران میشدن 

توانند ها نمیکامأل حق دارند! اما نذیره انجام آنها نیز آنها بیندیشند و در

زیرا ایشان در عهد بودند و در تسلیم، تصمیم گرفته بودند که  انجام دهند.

خواهیم ما میامروز نیز اگر  زندگی خودشان را تقدیم به خداوند بکنند.
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مان به پدر، برای او به عنوان کاهن باشیم و به عنوان در تسلیم زندگی

توانیم آنچه را که همه دیگر نمی بقیتی وفادار برای او زیست کنیم!

منظور از همه و دیگران  توانند، بخواهیم یا انجام دهیم!خواهند و میمی

توانند کارهایی را فقط مردم عادی نیستند، حتی ایمانداران، امروز می

بکنند که در آنها هیچ ممنوعیتی وجود ندارد، اما من به عنوان بقیت 

ی باشد که خشنودی اتوانم! زیرا زندگی من در مرحلۀ اول باید بگونهنمی

دوم شهادتی باشد، که من نذیره هستم! و به  رحلۀپدر را جلب کنم و در م

و نذر و یا تقدیم به خداوند  مانند قهرمانان ایمان عهد عتیق خودم را وقف

کنم های خدا استدعا میلهذا ای برادران، شما را به رحمت 2,  8: 82) رومیان  امکرده

های خود را قربانی زندۀ مقدس پسندیدۀ خدا بگذرانید که عبادت معقول که بدن

شماست. و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل 

در این آیه و   (تا شما دریافت کنید که ارادۀ نیکوی پسندیده کامل خدا چیستدهید، 

کند معنای واقعی نذیره را برای ما بازگو می ،در عهد جدید پولس رسول

 به خدا تقدیم کنید... که بدنهای خود را به عنوان قربانی زندۀ مقدس

 که باید بهنان فطیر نه فقط به عنوان خوراک کاهنین بود بلارتباط سوم: 

 شد عنوان هدیه آردی، قربانی صلح و ذبیحۀ سالمتی به خدا تقدیم می

( با توجه به آیات  83تا  88: 4الویان  , 88تا  81: 5الویان  , 2,  1: 2الویان )

در تقدیم هدایای آردی از آرد نرم و بدون خمیرمایه و نان فطیر استفاده 

پرستش ما باید خالی و عاری از شد و این نشان دهندۀ این است که می

های پرستشی بسیاری هرگونه آلودگی و فساد باشد. امروز مسیحیت مکتب

وجود  توانمی به وضوح ودارد که اکثر آنها ساختۀ تفکرات انسانی است، 
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. امروز خمیرمایه را در آنها ) تفکرات و منطقهای انسانی( مشاهده کرد

ند باید خیلی در دعا و تفکر توجه عزیزانی که عطیۀ پرستش و رهبری دار

ای را وارد پرستش کنند. در آیاتی که از داشته باشند که مبادا خمیرمایه

ها نیز باید بینیم که حتی در تقدیم قربانیمی !کالم خدا نقل قول شدند

باید بسیار  مسئله، و با توجه به این شدنان بدون خمیرمایه و فطیر تقدیم می

 های ما نشود.از دنیا و تفکرات انسانی وارد پرستش مراقب بود که چیزی

توان از در گذر و صحت اینکه آیا پرستشهای ما خمیرمایه دارد یا نه؟ می

خود نمایی است؟ یا خشنودی  فیلترینگ اینکه آیا این پرستش من برای

و شگفت زده شدن مردم یا تعریف و تمجید ایشان؟ یا به مانند نان  انسان

غل وغش و شفاف و بدون هیچگونه آلودگی است که فطیر ساده و بی

رضایت خدا را در بر دارد، و فقط به جهت تمجید و اکرام اوست؟؟ 

 استفاده کرد.

ست ارتباط چهارم: نان فطیر در تمامی اعیاد و جشنهای اسرائیل بجز پنطیکا

کردندکه مایه تقدیم میزیرا در این جشن نان را با خمیر شد!استفاده می

اما در اعیاد  در مبحث پنطیکاست حتما به این موضوع خواهیم پرداخت.

دیگر بجز آنچه که گفته شد باید نان بدون خمیرمایه به خداوند تقدیم 

ید ( تمامی زندگی من با 8تا  2: 23, الویان  88: 31شد.) خروج می

الشعاع این فکر خاص باشد! که من، در زیر تسلط و حاکمیت و در تحت

 ر زندگی بکنم. به این معنیزیر تعلیم خداوند هستم! و باید با اصل نان فطی

ام عاری از هرگونه فساد و که در آن سادگی و شفافیت روح، زندگی
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، گراییهایی که از تفکرات االهیاتی و مذهبی، شریعتی، تقدسآلودگی

 .ای گوناگون باشدهو عرفانگرایی و گرایش (صهیونیستی)گرایی، یهودی

د، آن خدمت با شارتباط پنجم: زمانی که فردی به خدمت گمارده می

طبق آیات در  (  21تا  88: 5) داوران  گردید می نان فطیر به او ارائه

از او  ان مالقات فرشته و دعوتش به خدمتزمکه  بینیمزندگی جدعون می

و این  گردد.نان فطیر طلب شد که به عنوان خوراک او نیز معرفی می

توانی به ای و دیگر نمیبرای او به این معنی بود که تو وارد خدمت شده

مانند گذشته باشی! و تمامی طول و مرکزیّت زندگی تو حال باید در 

ای شههای خدا باشد، و تو دیگر برای خودت نقجهت منافع ملکوت و نقشه

ای نیز داری باید در جهت یک هدف نداری و یا اگر در افکارت نقشه

منافع پادشاهی و ملکوت خداوند تر باشد، که چیزی بجز اصلی و کلی

 نیست.

ای برای خدمت به خود، و عده اما شوندبسیاری وارد خدمت میامروز 

برای خودنمایی که دنیا ایشان را تمجید، و  ،دیگر وارد خدمت شده

خواهید گوید؛ اگر میتحسین کنند، اما فراموش نکنیم که مسیح به ما می

اید. خادمین جا دریافت کردهناجر خود را هما !دنیا شما را تمجید کند

های زمانه باشند که از زمان شروع خدمت نان فطیر باید جدعون

خواستۀ الهی به جهت دوری از هرگرایشی،  خورند و به این دعوت ومی

بینیم که . در نمونه ابراهیم را میایستندگویند و برای خداوند میلبیک می

صدق به پیشواز ملکی اش لوط،در بازگشت از جنگ و آزادی برادر زاده
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او آمد و برای او نان و شراب آورد. و به یقین آن نان یک نان حجیمِ 

ست شده نبود، بلکه نانی فطیر درسمبول مشارکت باگتی تُ ایتالیایی و

باشد، نیز می "نان فطیر عالمت بها دادن نزدیک و صمیمانه با خداوند بود.

توانند انواع نانهای ترد، پُر و خوشمزه را امروز اکثر ایمانداران می

بخورند. اما برای آنانی که در خدمت خداوند نذریه هستند و قصد دارند 

صدق به انجام به شفافیت و راستی در نمونۀ ملکیا خدمت خودشان ر

برسانند، باید فطیر بخورند و اعالم کنند! این دعوت خداوند است و 

 !!خدمت من، خدمت نان فطیر

ارتباط ششم: در شب فصح و جدایی اسرائیل از مصر نیز باید نان فطیر 

: 82 ) خروجبود از جدایی ایشان از اسارت مصر خوردند. که عالمتی می

نان فطیر با اینکه در خود قوتی ندارد، اما در آن شب کلید  ( 31تا  38,  84

آزادی بود، به معنای اینکه دیگر اسرائیلیان و قوم خدا شبیه مصریان 

شدند. و فطیر خط جدایی بود میان ایشان و مصر، که ما خودمان را از نمی

 ایم.کرده شما جداکرده و برای خدا از سرزمین گناه و مرگ تقدیس

خواهیم این جشن)فطیر( را در جنبۀ عملی و اما واقعأ ما چگونه می

کاربردی در زندگیمان، ترجمه کنیم؟؟ ما باید با به کارگیری و تمرکز بر 

اصل خمیرمایه در راستای شخصیت سازی حرکت کنیم، باشد که؛ 

 در های ما شهادتی از آن امانت باشد که به ما سپرده شده است.شخصیت

زمانی که یهوشافاط و قوم متوجه حملۀ دشمن  (84: 25دوم تواریخ )

شدند، شروع به دعا و روزه نمودند و ایستاده و نبوت کردند، که آرام 
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باشید و سکوت کنید! و نجات خداوند را ببینید. زیرا نجات و پیروزی در 

آرامش است و شکست و فاجعه در هرج و مرج. زندگی یک ایماندار باید 

آرمش و اطمینانِ اعتبار و پشتوانه فصح، یا صلیب عیسی مسیح شروع با 

بشود. و در آن هفت روز تمرکز را بر روی پاکسازی خمیرمایه، از 

خود و تبدیل شخصیت به شخصیت عیسی مسیح های مسموم شخصیت

بگذارد. به این معنی که تغذیۀ خودمان را بر روی آن حقایق و نان 

ن هیچ آلودگی و مسمومیتی نیست بگذاریم، که آسمانی ) فطیر( که در آ

 22,  28: 5یوحنا ) در حقیقت شناخت عیسی مسیح است، زیرا خداوند در 

حقیقی نان فطیر آسمانی شناخت  «من آن نان آسمانی هستم» گفت:(

روند، هرچه های ما بیرون میها از زندگیاست که به واسطۀ آن خمیرمایه

شوند و های زندگی ما پاکتر میخمیرمایهما در شناخت او رشد کنیم، 

شخصیت ما در آن خانه تکانی و پاکسازی خمیرمایه تبدیل به منزل و 

د با قدرت و پری در آن ساکن توانشود که روح خدا میجایگاهی می

نفسها  ما در پایان این هفت روز وارد آرامی عظیم ؛در نتیجه بشود،

ست. امروز ما در روح وارد آن شویم، که سمبول سلطنت عیسی مسیح امی

شویم، اما در زمان بازگشت مسیح عمأل و علنأ وارد سلطنتِ آرامی می

  پیروزی و آرامی روز هفتم و خداوند خواهیم شد.

  «اصل خمیرمایه » 

مایه نوعی باکتری است که تر به آن اشاره کردیم؛ خمیرهمانطور که پیش

شود خمیر باعث می ؛در نتیجهکند در خمیر ایجاد محیطی اسیدی را می
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ترش شده و باعث تخمیر آن شود. نکتۀ جالب در اینجاست که زمانی 

و به  آرام ی شود، در سکوت و در خفا و بسیار خمیرمایه وارد خمیر م

کند. کالم خدا نیز برای درک ما از این واژه تدریج خمیر را مخمر می

)  «کندخمیر را مخمر می "مایه تمامیخمیر "اندکی» کند که استفاده می

توان در تمامی ( اصل خمیرمایه را می 5: 2, اول قرنتیان  7: 2غالطیان 

بافت کتاب مقدس مشاهده کرد که به عنوان یکی از اصول حیاتی و 

و همیشه نگاه ما درکتاب مقدس  شود.ای کتاب مقدس به ما معرفی میپایه

ان پایه و اساس و زیر بنا و آنچه که به عنو  چارچوبباید به این اصل و 

یگری نیز در کتاب مقدس باشد، البته اصلهای د متمرکز شودشناخته می

اصل خون و جایگزینی)کفاره(،  توان بهمی به عنوان نمونه؛ وجود داردکه

زادگی، اصل مرگ و قیام اصل تضاد و تأخیر، اصل بقیت، اصل نخست

های تفکرات خدا در رشتهها و این اصول به عنوان پایه اشاره کرد که

در این بخش تمرکز ما بر اصل خمیرمایه و  کتاب مقدس معرفی می شوند،

 است.

سیاستمداران و مذهبیون در محافل سیاسی و مذهبی برای اشاعه و تأثیر بر 

کنند. اما از ابتدای تمدن انسانی و جامعه از اصل خمیرمایه استفاده می

ار خدا را به قوم، مبنی بر دور نگاه شریعت موسی، به وضوح فرمان و هشد

زیرا زمانی که موسی در مورد  بینیم!ها میداشتن خودشان از خمیرمایه

کند، تمامی مردم دنیا با آن آشنایی داشتند و خمیرمایه صحبت می

همه خاصیت و و خمیرمایه برای ایشان یک واژۀ غریب و بیگانه نبود، 

خدا در آن زمان و در  اما کردند.ه میاستفادآن و از  کاربرد آن را دانسته
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استفاده  ،و در بعضی از موارد کرده شریعت موسی محدودیت آن را اعالم

دانست که سیاست و کند. زیرا خداوند میاکیدأ ممنوع می از آن را

مذهب همیشه از خمیرمایه برای پیشبرد منافع و مقاصد خودشان استفاده 

 کنند.می

 « در کتاب مقدسهای خمیرمایه سمبول »

همیشه، چه در تعالیم و چه در عمل و از  "در کتاب مقدس؛ خمیرمایه

هردو دیدگاه و بدون اینکه در این رابطه استثنایی را قائل شود، عالمتی 

را به اشتباه و خارج از  معانی  83ای متی باب بوده از شریر و شرارت. عده

به  ،ای است، که زمانییهکنند که انجیل به مانند خمیرمادرست تفسیر می

ا کامأل تمامی دنیا را به زیر نفوذ خود خواهد آورد، ام شود!دنیا معرفی می

 د، زیرا در تمامی بافت کتاب مقدس؛ایرت داراین تعلیم با کالم خدا مغ

است، و مایه تشبیه نشده ، ارادۀ خدا و مکاشفۀ او به خمیرپیام، هدف، نقشه

شود کالم و پیام خدا را چگونه می خداست، عرضِ به کالممُ "این توهینی

به خمیرمایه تشبیه کرد؟ در عهد جدید نیز چندین مورد به مانند عهد عتیق 

بودن از وضعیت طبیعی، زمینی، و  از این واژه به عنوان جدا نمودن و جدا

محیط زیست ما اشاره شده است که در این قسمت پنج نمونه از  نفسانی

 ید را در سمبول بررسی خواهیم کرد. های عهد جدخمیرمایه

آنگاه ایشان را  82: 8) مرقس « دنیوی بودن»نکتۀ اول: خمیرمایۀ هیرودیس

قدغن فرمود که با خبر باشید و از خمیرمایۀ فریسیان و خمیرمایۀ هیرودیس احتیاط 

امیال و شهوات دنیوی  هیرودیس مردی گناه کار بود که خود را بهکنید!( 
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ی تعمید دهنده بود او بسیار از کالم خدا که در دهان یحی فروخته بود،

ای مهم در مورد هیرودیس ترسید. اما حاضر به توبه نبود، و این نکتهمی

 ،اسرائیلبود! او مردی اَدومی بود و با وارد کردن خودش در قوم بنی

لقب پشتیبان و حامی یهود را به خود داده بود. زیرا او معبد را بازسازی 

توان گفت؛ که او ه و کارهای دیگری را نیز انجام داده بود، میکرد

ظاهری فریبنده داشت چون مقام حامی و پشتیبان را داشت و مردم نیز 

آمد، اما ایشان از باطن او د که به نظر عالی میدیدنفقط عملکرد او را می

و را ا گر بود! و مسیح نیزخبر بودند، در حقیقت او به مانند روباهی حیلهبی

او مردی بسیار شهوتران و  کند.معرفی می با همین نام (23: 83لوقا )در 

عیاش بود، و هر عمل نامشروعی برای او جذابیت داشت. او در عین حال 

خوانیم، زمان متکبر و پر از کینه و قاتل بود. چنانکه در انجیل متی می

تمامی  هیرودیس دستور قتل ،آمدن مجوسیان و دادن خبر تولد مسیح

قتل  راجع بهالحم داد، البته این گفته کودکان زیر دو سال را در بیت

کودکان! مربوط به هیرودیس پدر بود. اما هیرودیس پسر نیز درست به 

. به مانند پدرش در کشتن مردم و قتل عام ایشان تبحری خاص داشت

 ذشتۀدهنده را داد، در پرونده و گ عنوان مثال: او دستور قتل یحیی تعمید

ای بود که در هرودیان! شهوترانی و قتل وجود داشت و این خمیرمایه

در این آیات کالم خدا ماهیت  28تا  81: 5آنها بسیار فعال بود.  )مرقس 

کند( خمیرمایه هیرودیس روح دنیوی بودن این خمیرمایه را معرفی می

و ما امروز در کلیسا نیز این خمیرمایه و روح دنیوی بودن را به  است

های گوناگون قصد تضعیف ایمانداران را دارد که از راه بینیموضوح می
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مصرف و در یک حالت ولرم و ناتوانی از شناخت که ایشان را رقیق و بی

خدا قرار بدهد. امروز بسیاری از ایمانداران هستند که ممکن است ده یک 

داده و خدماتی عالی را به انجام برسانند اما در حقیقت روح آنها عجین با 

دنیا باشد و آن امیال و گرایشهای دنیوی را با خود به کلیسا آورند. البته 

شود افکار انسانی دارد. اما همۀ کلیسا می سوء تعبیر نشود که هرکسی وارد

داریم که خمیرمایۀ در وجودمان قدم برمی های گوناگونیما با خمیرمایه

 کند. ای از آن را معرفی میهرودیان جنبه

های هیرودیس این است که سیاست را با حقیقت یکی دیگر از خمیرمایه

میان یهودیان برقرار کرده  را در آمیزد ) هیرودیس حزب خوددر هم می

ی طرفدار سیاستهای نامیدند( ایشان یهودیانایشان را هرودیان می بود، که

کردند که مقاصد و و دائمأ در قوم ایجاد برانگیختگی می هیرودیس بودند

سیاستهای هیرودیس را به انجام برسانند.ایشان با انجام ختنه و سیاستهای 

، برندهداف خود را به پیش میآورده و اهیرودیس مردم را به کنترل در

عرصۀ با سیاستمداران زمانۀ خودشان قوم خدا را  بندوزدهرودیان در 

تبلیغات و اهداف و تفکرات انسانی کرده بودند و کامأل ایشان را از اصل و 

یکی از مخالفین عیسی  هدفی که خدا برای آنها داشت دورکرده بودند.

که  کرد با ملکوتیمسیح هرودیان بودند زیرا ملکوتی که مسیح موعظه می

کنند کامأل  های سیاسی و نظامی برقرارخواستند از طریق فعالیتآنها می

خواهد ابعاد آسمانی را معرفی بکند و قصد در تضاد بود. امروز کلیسا می

دارد مزایای آن ملکوت را به مردم نوید بدهد اما در کلیسا خمیرمایۀ 

 یا و کشانیده هرودیان برقرار است که همه را به سوی احزاب سیاسی
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 گرااصول گرا وبر روی یک فرد سیاسی خاص، یا دستۀ راست را تمرکز

زنند، اند و سنگ یک رهبر یا فردی ملی مذهبی را به سینه میو... گذاشته

اند و متأسفانه این موضوع در نتیجه سیاست را به قوم خدا وارد کرده

ای خاص در کلیسا نیست و امروز اکثریت با این خمیرمایه مربوط به عده

برند و به سر میآلوده شده و در گازهای سمی تولید شده از این تخمیر 

را وارد کلیسا  داشتن رنگ و بوی سیاسی ،زمینی فکرکردن ،دنیوی بودن

 اند.کرده

(  در این  82تا  5: 85) متی « منطق گرایی»  نکتۀ دوم: خمیرمایۀ صدوقیان

دهد که از خمیرمایۀ فریسیان و صدوقیان آیات مسیح حکم به احتیاط می

برحذر باشید. اما در این مبحث تمرکز خود را دور نگاه دارید و از ایشان 

وقیان خواهیم گذاشت زیرا خمیرمایه صدوقیان با فریسیان درا بر روی ص

که پیشتر به آن اشاره کردیم،  خمیرمایۀ هیرودیس ای دارد، تفاوت عمده

هایی تعلیمی اما این دو گروه خمیرمایه ای سیاسی و دنیوی استخمیرمایه

 هستند.

صدوقیان با آن معروف بودند این بود که ایشان به  یکی از چیزهایی که

هیچ چیز ماوراء الطبیعه به مانند روح، وقیامت بدنی ایمانداران، و 

, اعمال  84: 2, اعمال  88: 82, مرقس  4: 3فرشتگان اعتقاد نداشتند )متی

( امروز تعالیم صدوقیان در بسیاری از محافل انجیلی بخصوص  8تا  5: 23

و  یحی )لیبرال( وارد کلیسا شده و به چشم می خورد.روشنفکران مس

اکثریتی دیگر وجود دارند که در باور به این تعالیم به هیچ چیز بجز آنچه 
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ای ندارند. باشد عقیدهملموس است و در چشم انسانی قابل روئیت می

القدس، شفا، ارواح و دیوهای مخرب و خیلی ایشان معجزات، قدرت روح

در ابعاد آسمانی و روحانی وجود دارند و ما ایمانداران چیزهای دیگرکه 

و آنها را داستانهای قدیمی و  کنندامروز به آنها اعتقاد داریم را رد می

دانند که حقیقتی در آنها نیست. ایشان حتی در مورد عطاهای تشبیهاتی می

اند روح القدس بر این باور هستند که تمامی آنها مربوط به قرن اول بوده

که ما بارها در زندگی ایمانی  و به چیزهای دیگری از قبیل شفا و معجزات

ایم اعتقادی ندارند، در صورتی که این هد عینی بر این اتفاقات بودهشا

اند و خدا قصد دارد از حقایق و اتفاقات و آن ابعاد همیشه وجود داشته

ه آنها باور طریق آنها به ما بیاموزد که در پیروزی باشیم، اما صدوقیان ب

 .نداشتند

 2,  8: 82لوقا , ) ( 82تا  5: 85) متی « ریاکاری»خمیرمایه فریسیان  :نکتۀ سوم

به نوعی که یکدیگر را پایمال در آن میان، وقتی که هزاران از خلق جمع شدند 

اول آنکه از خمیرمایه فریسیان » کردند، به شاگردان خود به سخن گفتن شروع کردمی

نشود و نه مستوری که که ریاکاری است احتیاط کنید. زیرا چیزی نهفته نیست که آشکار 

مایه شاگردان را به جهت دوری از خمیر مسیح 8در آیۀ  (معلوم نگردد 

خاصیت خمیرمایه  2آیه دهد. و در فریسیان که ریاکاری است هشدار می

و باالخره خود را  چیزی نهفته نیست که آشکار نگردد» ؛کندرا تشریح می

مایه فریسیان دارای خمیر« تواند در خفا بماندعیان خواهد کرد زیرا نمی

تعددی در کالم خدا توان در آیات مدوجنبه عملی و تعلیمی بود که می

( مسیح معیار  11تا  34: 88, لوقا  8 :82, لوقا 3: 33) متی  کرد آنها را مشاهد
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ایمانداران بر عدالت فریسیان  ورود به ملکوت و سلطنت را افزونی عدالتِ

یز دیگری گفتند! و در عمل چزیرا فریسیان چیزی را می ،دادوکاتبان قرار 

برابری حرف با عمل( و این نیز یکی دیگر از ناگذاشتند. )را به نمایش می

 مشکالت کلیسا است.

خواندند زیرا زمانی که در اناجیل همیشه فریسیان و کاتبان را باهم می

خدا در مورد روز سبت قوانینی  نوشتند.دادند کاتبان میفریسیان تعلیم می

در طی اما را در شریعت موسی برای نگاه داری این روز خاص داده بود 

مین تبصره و فرا 2555قرون متوالی فریسیان و معلمین یهود بیش از 

که همه  و به آن اضافه کردند انشعابی را در مورد این روز خاص نوشتند

تبدیل به یک آموزه و عملکردی  این روز باالخرهو شدند باید رعایت می

و این  !غیر ممکن شد،  زیرا هیچ یهودی قادر به انجام قوانین سبت نبود

کاتبان  فریسیان واز این جهت که حتی  ،دادریاکاری آنها را نشان می

ها عمل دستورالعمل و یضهفرآن قوانین، قوانین نیز هرگز به آن نگارندۀ 

ه فقط این بار سنگینی بود که بر دوش قوم در نتیجکردند. نمی

گذاشتند، امروز نیز در برخورد خمیرمایه فریسی به کلیسا بسیاری از می

امروز  نیستند.گویند که خود به آنها پایبند خادمین، قوانینی را به مردم می

شوم که خیلی از گذارم! متوجه میزمانی که سنجش را بر خودم می

ام  و این نشان ام که آنها را در عمل به کار نبردههایی را زدهاوقات حرف

ام. اما دهندۀ این است که من هم به مانند دیگران دچار آلودگی شده

از وجود ما خداوند در جشن نان فطیر در صدد است که خمیرمایه را 

از ما خارج ها ها و خودگراییتفکرات، منیت ،این نگرشتا  خارج بکند. و
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گوییم با و بدون هیچ مسمومیتی آنچه را که میوانیم با شفافیت تنمیشود ن

آوریم در توازن و مطابق با هم باشند و استوار و آنچه که به عمل می

 محکم در خداوند بدون ریاکاری بایستیم.

و مردم به  شود ریاکاری استکلیسا میازانتقادی که  بزرگترینامروز 

گویید پایبند نیستید، و آنچه که میکنند که شما بهاین انتقاد را می کلیسا

این یک اصل کلی است نه فقط منظور خادمین عزیز باشند، ما نه خودمان 

ه در دهیم که از بدو نطفه این خمیرمایآموزیم و نه به دیگران یاد میمی

وجود ما توسط دشمن گذاشته شده، و مقداری دیگر نیز بنا بر اقتضای 

اند. و حال زمانی که به عیسی زمان و مکان در خمیر زندگی ما ریخته شده

آوریم دشمن سعی بر این دارد که هرآنچه از خداوند مسیح ایمان می

 خمیرمایه متعفن بکند. این نیز توسطست، را ا

ی ترین خمیرمایه دانست توان آن را اصلکه میا هیکی از خمیرمایه

خمیرمایه کاتبان و فریسیان است، آنها به مانند صدوقیان نبودند که اعتقاد 

باشند بلکه آنها کامأل مذهبی و دائمأ در روزه  به مسائل ماورائی نداشته

ای بودند و به فرشتگان و ارواح نیز اعتقاد داشتند. اما اعتقاد چه فایده

اگر در زندگی عملی هیچ چیزی اعم از شخصیت و رفتارم حاکی از دارد! 

توان خمیر پاک و خالص شخصیت مسیح نباشد؟ به این دلیل است که می

ها دانست، زیرا ریاکاری خمیرمایه فریسیان را بزرگترینِ از خمیرمایه

تواند زندگی یک ایماندار را نابود و ای بسیار قوی است! که میخمیرمایه

بکند، مبارزه ما در عرصۀ زندگی خودمان و سایر خواهران و  متعفن
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آزاد کنیم و به  مان باید این باشد که ایشان را از اسارت ریاکاریبرادران

آنها بیاموزیم که در آنچه که هستند شفافیت خود را حفظ کنند. همۀ ما به 

ا باید ایم. امیقین در این گناه افتاده و درجاهایی قدم در ریاکاری نهاده

توجه داشت که با کوچکترین حرکتی این خمیر وارد خمیر پاک و غنی 

 شود.کلیسا خواهد شد و عمل تخمیر شروع می

تا  8: 2) اول قرنتیان « شهوت رانیتکبر و  »نکتۀ چهارم: خمیر مایۀ قرنتس

توان ماهیت این ( در آیاتی که به آنها اشاره کردیم به راحتی می 83

تا  5و در آیۀ ت. مردی با زن پدر خود در ارتباط است! شناخ خمیرمایه را

فخر شما » کند پولس رسول به زیبایی ای موضوع را جمع بندی می 8

سازد؟پس خود را از نیکوست. آیا آگاه نیستید که اندک خمیرمایه تمام خمیر را مخمّر می

هستید زیرا که فصح مایه خمیرخمیر مایۀ کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنانکه بی

بح شده است. پس عید را نگاه داریم نه به خمیرمایۀ کهنه و نه به ما مسیح در راه ما ذ

توان در حقیقت می «خمیر مایۀ بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و راستی

کند)خمیرمایۀ گفت که کل متن در رابطه با زنا و شهوت رانی صحبت می

 قرنتس(

آیم. لکن کنند به گمان آنکه من نزد شما نمیاما بعضی تکبرمی 87,  88 :1) اول قرنتیان 

گر خداوند بخواهد و خواهم دانست نه سخن متکبران را ابه زودی نزد شما خواهم آمد، 

کند که پولس رسول در این آیات به کسانی اشاره می ( بلکه قوت ایشان را

آیم تا قوت شما را نزد شما می» گوید؛سخن ور هستند او به ایشان می

که آیا فقط سخن ور هستند یا عمل نیز دارند و در ادامه پولس « ببینم

کند. اگر رسول با قرنتیان در رابطه با تکبر و پر شدن با غرور صحبت می
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واژۀ تکبر را در اصل زبان یونانی ترجمه کنیم از واژۀ )باد کرده( استفاده 

کرد. در  ژۀ بهتری را جایگزینتوان واشده که متأسفانه در فارسی نمی

ای که در قرنتیان از تکبر استفاده شده مترادف آن را در اصل چند آیه

آید معنی شده ) ما در زبان؛ بادکرده، یا بادی در چهره که از غرور می

 داند.غرور، خودمان را بزرگ کنیم( که کالم خدا آن را خمیرمایه می

را بطه داشت با تکبر و غرور کار  مردی که در فصل پنجم با زن پدر خود 

کرد و ادعا داشت که این کار را کرده و رجز خود را توجیح نمی

خوانیم می 2آیه  2باب خواند که هیچ کسی حق اظهار نظر ندارد، درمی

کنید بلکه و شما فخر می:»گویدکه پولس رسول در توبیخ به ایشان می

 اید؟ید بادکرده و متکبر شده! به جای اینکه فروتن بشوماتم هم ندارید؟

شود، خمیرمایه تکبری بود که ای که در قرنتیان به ما معرفی میخمیرمایه

آمد. زیرا آنها خیلی فاخر به این از گناهان جنسی و شهوترانی بیرون می

خوانیم که در مورد زنا و گناهان دیگر مسئله بودند و در این رساله می

امیدوارم که این صحبت من اشتباه تعبیر  هیچ تدابیری اتخاذ نشده بود.

نشود که هرکسی گناه کرد او را از کلیسا بیرون کنید! اما کلیسا باید همیشه 

های سیاسی بیدار و آگاه و حساس به اموری باشد که زمان ورود خمیرمایه

و دنیوی، انکار قدرتهای خدا، ریاکاری، امیال نا مشروع و جنسی  فورأ 

از پند و تشویق استفاده کند تا آن سیدگی، نصیحت، و وارد عمل شده و ر

القدس شخص به سمت خدا بازگشت کند و با اعتراف نیکو و قدرت روح

بینیم که در این زمینه گناه خود را ترک کند. اما در کلیسای قرنتس می

این مرد به خطر ورود خمیرمایه اگر  !هیچ قدمی را بر نداشت. و با توجه
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گردید، این خمیرمایه نامشروع داشت اصالح نمید رابطۀ که با زن پدر خو

شدند و به کرد و اشخاصی اینچنین رهرو مرد زانی میهمه را مسموم می

کشید و اگر به ایشان تذکری موضوع تمامی بدن را به تعفن می یقین این

 ،کردند که چرانیز داده می شد انگشت را به طرف مرد اول زانی دراز می

توان کسی او را متذکر نشد؟ و به یقین می او این کار را کرد آن زمان که

آمد و معیارها و میزان تقدس حدس زد که چه استداللهایی به وجود می

رسد که ما خره کار به جایی میه نزول و فروکش خواهد کرد و باالرو ب

ن مدت از توانیم چیزی را متذکر شویم زیرا در تمامی ایبه هیچ کسی نمی

گیری نشده  و همۀ کلیسا را به مسمومیت کشیده. این خمیرمایه جلو تخمیر

تواند دروازۀ انواع و اما خمیرمایه تکبر می !حال ممکن است جنسی نباشد

ممکن بود این گناه تمامی کلیسای قرنتس را در  اقصام گناهان دیگر بشود.

خمیرمایه دانید اندک گوید، آیا نمیبر بگیرد به همین جهت پولس می

ای بود عمل این مرد نیز اندک خمیرمایه سازد؟تمامی خمیر را مخمر می

این کلیسا تمامأ به دنبال مسائل بدیهی است شد! که اگر جلوگیری نمی

شد. خمیرمایۀ و شاید به ابعاد دیگری نیز وارد می رفته، نفسانی و جسمانی

رنتس نیز مشاهده توان در دیگر جایهای کلیسای قتکبر) بادکردن( را می

دانستند و از هم کرد که ایشان در حضور مردم دنیا یکدیگر را مجرم می

را در  خود 2کردند. ببینید خمیرمایه تکبر و غرور که از باب شکایت می

کند در غالب یک کلیسا چگونه حرکت کرده و گناهان جنسی معرفی می

بینیم که اوند میبر سر میز شام خد 88کند و در باب مسمومیت ایجاد می

چگونه با مشاجره به سبب این که چه کسی اول باشد از یکدیگر پیشی 
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ای بیشتر را نوش جان کنند. زیرا در آن زمان به گرفتند تا شاید لقمهمی

ای را برای شام تدارک مانند حال فقط نان و شراب نبود بلکه سفره

  دیدند.می

که من از پولس هستم، و من از  شما می گویدغرض اینکه هرکی از  82: 8) اول قرنتیان 

در این آیات چهار بار از کلمۀ من استفاده  اپلس، و من از کیفا، و من از مسیح(

ای بود که در قرنتس مایهیت( یعنی من مهم هستم و این خمیرشده) من

نظمی و سایر مشکالت در قرنتس شده بود. کرد و باعث بروز بیعمل می

کند که چه کسی بود توبیخ کرده و دعوت به فروتنی میپولس ایشان را 

 "فهماند که صلیبکه به جهت شما مرد؟ پولس یا اپولوس؟ و به ایشان می

کند. اما این خمیرمایه در است که ما را از تکبر و غرور آزاد می "آن اصل

گرایی غرور خود را در فرقه با تکبر و ، ایشان از همان ابتداآنها افتاده بود

و برتری خود از سایر ایمانداران قرار داده بودند. در نتیجه نه چشم 

، و نه کسی صحبتی را به زبان آورد، دای بیشتر بخورداشتند که کسی، لقمه

 و نه مایل بودند در خطای برادرشان به جهت اصالح قدمی بردارند.

 که علت آن ورود خمیرمایۀ تکبر و غرور ،قرنتس! کلیسای هرج و مرج بود

در مورد صحبت به زبانها، ترجمۀ به زبانها، نقش زنان  81حتی در باب  ،بود

درکلیسا و پرستش نیز خمیرمایۀ تکبر و غرور اثر خود را گذاشته بود، زمانی 

شدند که موعظه و یا پرستش کنند، بدون مقدمه کسی که ایشان جمع می

و شاید افراد  کردخواسته و شروع به صحبت به زبانها میاز میان جمعیت بر

کردند و اگر خادم یا شخصی به ایشان متذکر دیگری نیز او را همراهی می

ظه و عشد؛ که االن جای صحبت به زبانها نیست بلکه این زمان به مومی
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ای تعلیم اختصاص دارد و باید به احترام در نظم و سکوت باشید، مشاجره

ام، و از از خدا شنیدهکرد که من نظم ادعا میشد و شخص بیبر پا می

کنی؟؟ و متأسفانه امروز نیز خدا پیام دارم و تو به چه حقی مرا توبیخ می

اید. در نتیجه شاهد این قضایا هستیم و احتماأل شما نیز با آن روبرو شده

هرکسی برای خود، امیال، شد، زیرا نظمی میتمامی کلیسا دچار بی

او در آن زمان، او را هدایت  به هر شکل که احساس نماییخودمقاصد، و 

ایشان را به آرامش  81پولس رسول در باب کرد در حرکت بود. می

کنید دو یا چند کند که آرام باشید! و اگر به زبانها صحبت میدعوت می

های آسمانی نفر بیشتر نباشد و حتما ترجمه بشود و تمامی کلیسا را به زبان

است که پولس  چارچوبر این شود مبدل نکنید. دکه کسی متوجه نمی

کند، زیرا زنان نیز از همین خمیرمایه رسول در مورد زنان نیز صحبت می

تکبر و غرور پرشده بودند، و شاید اکثر افرادی که در آن زمان کلیسا را 

دادند زنان بودند و همین تکبر و غرور بود که ایشان را بدون تشکیل می

م کلیسا کشیده بود. پس ریشه و ای به اختالل در نظمقدمه و اجازه

خمیرمایۀ قرنتس منیت و تکبر بود که در جایهای مختلف این کلیسا خود 

 داد.را نشان می

و در مسیح عیسی نه ختنه فایده  7تا  5: 2) غالطیان .نکتۀ پنجم: خمیرمایۀ غالطیان

کیست که دوید! پس کند.خوب میدارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به محبت عمل می

شما را از اطاعت و راستی منحرف ساخته است؟ این ترغیب از او که شما را خوانده است 

خمیرمایه غالطیان » سازد.(ای اندک تمام خمیر را مخمر مینیست.خمیرمایه

ها و بکن که با دستورالعمل  و فریضه «است "مذهبی بودن و شریعتگرایی
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در وجدان ما عمل خواهد کرد القدس به یقین روحها همراه است، نکن

های تعریف اما  نیازی نیست که ما آن را به صورت کتابی از دستورالعمل

های انسانی به دیگران تحمیل کنیم، شاید خدا چارچوبشده در غالب 

توان با قوت روح کند! این الزام را میشما را نسبت به موضوعی الزام می

با دیگری در میان گذاشت؛  شود راای که حاصل میبرداشت و تجربه

جهت جلب  ها زمانی که روح بهیعنی آنچه را که عمأل در گذر از تجربه

آورید یا کند به دست مینظر نسبت به یک موضوع خاص شما را الزام می

اید با دیگران  به عنوان شهادت در میان بگذارید، نه اینکه آنچه را که یافته

و متأسفانه  یک فریضه به دیگری بگویید. هر الزامی که بر شماست در غالب

خواهیم در ما میشود، گرایی در بسیاری از کلیساها دیده میاین شریعت

تقدس و مقدسانه زندگی بکنیم اما چون متوجه معنی حقیقی تقدس 

شناسیم، امیال و های خدا را در راستای تقدیس نمیایم و نقشهنشده

گرایی و معیارهای تقدس قرار معیارهای ظاهری را به عنوان تقدس

شود که کلیسا را در بر ای میمایهدهیم در نتیجه شریعتگرایی خمیرمی

و انتقاد بینی، گیرد و فیض را کنار گذاشته و شروع به ایراد گرفتن، نکتهمی

به عنوان  کشانیم،کنیم و مردم را در اسارتهای وجدانی میاز دیگران می

اگر یکشنبه کتاب مقدس خود را همراه »نکه؛ نمونه به دیگران گفتن ای

حال اگر آن خواهر یا برادر یک روز « کنی!نداشته باشی کار بدی می

فراموش کرد باید در آتش عذاب وجدان بسوزد.یا ممکن است روزی در 

مسیر به محض اطالع از عدم وجود کتاب مقدس خود، از نیمۀ راه باز 

وزهای بعد او نیز عزیزی را به علت گردد و زمان را از دست بدهد و در ر
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ای نداشتن کتاب مقدس متذکر شود و...این گفتار روزی به شکل آموزه

مذهبی تمامی بدن را در بر بگیرد. از برادری شنیدم که در سفرش به 

ۀ در آن مکان هم ؛ کهگفتبه کلیسایی دعوت شده بود و می !کشوری

ایشان گفته شده بود که حق زنان موهایی بسیار بلند داشتند، چون به 

کوتاه کردن موهای سر خود را ندارند و حتمأ باید شلوار بپوشند و حتی 

مردان نیز حق بازی کردن فوتبال را با شلوار کوتاه نداشتند، و هیچ زنی 

حق اصالح کردن ابرو را نداشت نکتۀ جالب اینکه این کلیسا یک کلیسای 

که فقط شریعتگرایی، مرتبط با  :توان گفتمی !پنطیکاستی بود در نتیجه

ادیان نیست و این خمیرمایۀ مذهبی در مسیحیت و کلیسا نیز قابل روئیت 

وارد مسیحیت شده و متأسفانه بسیاری را از  امروز خمیرمایۀ مذهب است.

هدف اصلی و پیام مسیحیت دور کرده و تمرکز را بر مسائل ظاهری و 

ها؛ قهوه و کوکاکوال و ادونتیست عنوان نمونهاند به گرایی گذاشتهفرقه

خورند، و سبت را نگاه خورند و بیشتر سبزیجات میگوشت خوک نمی

هایی که معتبر و شناخته شده هستند دارند. امروز در بسیاری از کلیسامی

گرایی نفوذ کرده و در حال تخمیر، خمیر شناخت خدا خمیرمایه شریعت

 ر اسارت و بندگی در آورد.به واسطۀ فیض است که ایمانداران را د

به یهودی گرایان « "گرای استیهودی» یکی دیگر از خمیرمایۀ غالطیان 

کنند که دهند و فکر میاهمیت خاصی نشان می مسائل ظاهری اسرائیل

مسیحیت برگرفته از بطن یهودیت است. و سنگ اسرائیل را به سینه می 

اند و پیکر کلیساهای خود آویخته های یهودیت را بر دروازهزنند و سمبول

ا استفاده از پرچم اسرائیل بر فراز کلیسا، استفاده از به عنوان نمونه در اروپ
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های یهود در دعا، استفاده از شال دعا، چراغدان هفت شاخه و خاخام

اند و استوار نیز انواع و اقصام سمبولهای یهودی را وارد کلیسا کرده

ن مسموم شده و بر باورهایی که با خمیرمایۀ غالطیااند غافل از اینایستاده

گرایان بزرگترین دشمنان پولس رسول یهودی. اندغلط آنها تکیۀ کرده

گرایان در چالش و مبارزه بود، ایشان پولس بودند چون او مدام با یهودی

گفتند؛ کردند و میرسول را به کفر گویی و تعالیم اشتباه محکوم می

مسیحی بود اما به یهودیت احترام نگذاشت! مسیح پسر شود که چگونه می

الحمی و در زیر شریعت بزرگ شده بود و یوسف جلیلی نجار و مریم بیت

شود! گونه میداشت چمختون شده و سبت را نگاه می ،بر طبق آن سنت

پیرو مسیح یهودی باشی اما نه مختون شوید و نه سبت را نگاه دارید؟ و 

و شما هرگز  ،گوید؟ پولس کفر می!در نظر نگرفترژیم غذایی یهود را 

مسیحی نیستید. پولس نیز در اصالح ایشان مدام در تالش بود که ما در 

مسیح خلقتی جدید هستیم و مسیح آسمانی است و مسائل زمینی دیگر 

ای بود از اصل آسمانی و نمونه مرتبط با او و مسیحیت نیست. یهودیت سایه

ندارد، ( دیگر فرع و مسائل ظاهری معنا و مفهومی  که با آمدن اصل) مسیح

ای بود که باید آن را شناخت. و این مبارزهما حقیقت را یافته و حال 

سم مسیحی قرن اول شروع کرده و در گرایان و صهیونیپولس با یهودی

در صد و پنجاه سال گذشته خصوصأ پنجاه سال اخیر  چالش با آن بود.

گرایی مجددأ وارد کلیسا ولوژی سیاسی و یهودیصهیونیسم مذهبی، و ایدئ

های کلیسا است. در روز شده و این خمیرمایه در حال فاسد کردن پایه

مصلوب شدن عیسی مسیح هرودیان، صدوقیان، و فریسیان همه با هم متحد 
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گرایی و شده بودند! به این معنی که دشمنان مسیح و آنانی در شریعت

پیام بر علیه به قدرت خدا اعتقادی ندارند،امروز صهیونیسم درگیر هستند و 

و آن شناخت حقیقت که خدا در بقیت خود در  حقیقتِ ملکوت مسیح

و مدام این عزیزان را به سخره  اندحال آشکار آن است با هم متحد شده

کنند تا شاید بتوانند مانع از گسترش حقیقت شوند. گرفته و متهم می

حذر ها بردهد که از این خمیرمایهدار را میخداوند همیشه به ما این هش

زیرا که  8: 23)اعمال  کلیسا متعفن بشود باشید و نگذارید که با ورود آنها

در عمل (  صدوقیان منکر قیامت و مالئکه و ارواح هستند لیکن فریسیان قائل به هر دو

گرایی، صهیونیسم و نیز مسیح و پولس رسول مدام با روح یهودی

ها، شریعتگرایی در مبارزه بودند که ما امروز در اسارت فریضه

 .ها، و شریعتگرایی نباشیمدستورالعمل

خوانیم که از کنیسۀ شیطان صحبت و در کتاب مکاشفه میدر نهایت 

کند! کلیسا یا معبد شیطان استفاده نمی واژۀ کند و نکتۀ جالب اینکه ازمی

هودی است به عنوان لقب به کار بلکه کنیسه را که یک واژۀ عبری و ی

نامند که خود را یهود می "دهم آنانی را از کنیسۀ شیطاناینک می 7: 3مکاشفه ).بردمی

کلیسا را در زیر  ،گرایاندر قرن اول یهودی گویند...(بلکه دروغ میو نیستند 

نفوذ خودشان گرفته بودند و شیطان نیز درصدد تخریب کلیسا بود، پولس 

جنگید، بعد از او  مسئلهرسول نیز با تمام قوا تا به روزی که زنده بود با این 

نیز شاگردان امین او  رهرو راه او شدند و کلیسا تا حدی آزاد شد. اما 

ین و معلمین در صدد بازگرداندن متأسفانه امروز مجددأ بسیاری از واعظ

آن تعالیم هستند و این خمیرمایه دوباره به کلیسا زده شده و در حال 
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در این قسمت پنج خمیرمایه را در نمونۀ جشن نان فطیر تخمیر آن است. 

دهد بررسی کردیم که در ها میکه خداوند فرمان خروج آنها را از خانه

های گرایشو غرور( و از  وی، )تکبرایشی دنیتحقق آن باید امروز هیچ گر

گرایی، که باعث انواع شقاق، بدعتها، گناهان و سیاسی، مذهبی، یهودی

شود در بدن مسیح وجود نداشته باشد. این موضوع باید رشتۀ ها میضعف

اصلی زندگی ما باشد، خصوصأ خادمین! که مبادا در زندگی شخصی و 

ممکن است در ظاهر زیبا و ای که کلیسایی این گرایشهای خمیرمایه

وارد بشوند و کلیسا، از دیدگاه مسیح ولرم  و در شرف  جذاب و عالی باشند

 قی شدن باشد.

 «هداری جشن نان فطیر در عهد جدید تحقق و نگ »

را از خمیرمایۀ کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، پس خود   8,  4: 2) اول قرنتیان 

زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. پس عید را خمیرمایه هستید چنانکه بی

دلی و  نگاه داریم نه به خمیرمایۀ کهنه و نه به خمیرمایۀ بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده

در این آیات خداوند راه استفاده و اصل نان فطیر را برای ما (  راستی

ا در ابعاد روحانی کند که چطور باید از او تغذیه بشود و نگاه منمایان می

 4به این جشن یا اصل نان فطیر چگونه باید باشد. اگر به قسمت اول آیۀ 

خود را از  پس» گوید؛توجه کنید پولس رسول در بیان این اصل می

این پاکسازی که پولس در مورد آن صحبت « خمیرمایۀ کهنه پاک سازید

جه در این آیه به معنای همکاری ما با روح خداست، نکتۀ قابل توکند می

گوید!! شما از این خمیرمایۀ کهنه پاک خواهید در اینجاست که او نمی
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 واین دعوتی به همکاری با روح خدا« پاک سازید..»گوید؛شد بلکه می

، به این معنی که باید این اجازه را به روح خدا بدهم و باید با او این است

کند باید بپذیرم و در همکاری را بکنم. زمانی که روح خدا مرا ملزم می

فروتنی تسلیم بشوم و از خداوند درخواست آزادی را از خمیرمایه بکنم. 

به این معنی که « خمیرمایه هستید..چنانکه بی»گوید؛پولس در ادامه می

هویت شما هویتی بدون خمیرمایه است! زیرا ما هویت مسیح را داریم، اما 

ها واع و اقصام خمیرمایهچون نفسانی هستیم همیشه در خطر پذیرش ان

ها به خمیر شخصیتی ما برخورد و ممکن است که این خمیرمایهقرار داریم 

القدس به جهت بکنند. حال نیاز است که این شخصیت را بدست روح

شخصیت سازی و تبدیل شخصیت بسپاریم که مستلزم زمان بوده و کاری 

خمیرمایه پاک و خود را از این » گوید؛مداوم و همیشگی است. و می

ایم زیرا از بدو تولد آنها ما به خمیرمایه و دریافت آن عادت کرده« سازید

شود در ظاهر بدون اند. کودکی که متولد میرا داشته و درما فعال بوده

شود اما بعد از خمیرمایه و به گفتۀ عادات فرهنگی ما معصوم متولد می

کنند، که البته یان میها خودشان را در او نماخمیرمایه ،گذشت زمان

دارند،  مقداری از آنها در ذات ما و در بافت شخصیتی ما از بدو تولد قرار

ها را در فرهنگ و تربیت، آموزش و مایهو بعضی دیگر از این خمیر

دیده و شاهد  آوریم. به یقینبدست می پرورش در خانواده و محیط

داشته باشد، اما را ن اید کودکی را که شاید در خودش این درکبوده

قدرت تظاهر و این توانایی را دارد که به چیزی به غیر از حقیقت وانمود 

کند و بعد از مدتی که بزرگتر شد باورهای او در یادگیری از فرهنگ و 
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کند و در مدرسه به سوی خرافات و قدرتهای تخیلی گرایش پیدا می

تیشن، ، مدیدوران نوجوانی عشق، احساس، ترس از خدا، عدم وجود خدا

احضارارواح، و... بسته به نوع فرهنگ و منطقۀ جغرافیایی) محل سکونت( و 

در  ؛گیرندها در افکار او شکل میاین خمیرمایه تعالیم مدارس و دانشگاه

توان شاهد هزاران خمیرمایه در بافت شخصیتی او از بدو تولد تا نتیجه می

  باشیم. نوجوانی

کانون شادی و جمعی به جهت جوانان باشد که تا امروز باید کلیسا دارای 

هنوز خمیرمایه کامأل مخمر نشده به قوت روح خدا این فرصت در اختیار 

ها جلوگیری بشود، چون یک شخص تا از نفوذ خمیرمایه ایشان قرار بگیرد

ها در وجود او کامأل خمیر شخصیتی او را مخمر چهل ساله انواع خمیرمایه

سال و نوجوان کامأل خمیر شخصیتی او کودک خرداند، اما یک کرده

مخمر نشده و بهترین زمان است که خداوند این اشخاص را در الزام به 

تسلیم و تسلط روح بکشاند تا صدای او را بشنوند و کار عمیق تبدیل 

 شخصیت در آنها آغاز بشود.

خدمت به کودکان در کانون شادی یا خانواده و جوانان در گروه  

هایشان بسیار ها از زندگیروج خمیرمایهتواند در خجوانان و کلیسا می

های ارثی و ذاتی کار تولد تازه و مثمر و حیاتی باشد، البته آن خمیرمایه

القدس در ایشان انجام خواهد هویت تازه و شخصیت سازی است که روح

بر   ها(که از نفوذ شرایط و محیط )خمیرمایهد، و ما باید تالش کنیم دا

مسیح فصح »گوید؛کودکان و نوجوانان کمتر کنیم. در پایان آیه پولس می
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که چگونه آن » گوید؛به ما می 8و در آیۀ « ماست که در راه ما قربانی شد

ای شفاف معندلی به ساده« دلی و راستی نگاه داری کنیمرا به فطیر ساده

خوشا به حال پاکدالن  8: 2) متی گی و پاکی است. بودن است که منشأ آن ساد

پاک دلی به معنای این نیست که ما هیچ وقت  زیرا ایشان خدا را خواهند دید(

کنیم!! بلکه به معنای این است که قلب ما برای خطا و اشتباهی نمی

ایمانداران به مانند شناخت خدا یکدست و یک پارچه و شفاف باشد. ما 

هایی هستیم که زمانی بلورین بودیم اما به خاطر سقوط در گناه ظرف

رنگ تیره را به خود گرفته و آن درخشش و تابش ظرف بلورین ابتدایی 

القدس خود را از دست دادیم. حال باید خود را بدست پاک و امین روح

تا آن شفافیت و بسپاریم تا آن غبار و تیرگی را از درون ما پاک کند 

مسلمأ  "،راستی درخشش را به جهت نور شناخت از خودمان ساطع کنیم. 

متضاد دروغ و کذب است که این دو در این آیه در کنار خمیرمایه 

خمیر مایۀ بدی و شرارت در مقابل فطیر ساده دلی و »» اند، شدهاستفاده 

مثبت  یعنی دو صفت منفی بدی و شرارت! در مقابل دو صفت««راستی

ساده دلی و راستی! خاصیت خمیرمایه بدی و شرارت ) منفی( و فطیر 

مسیح به معنای شخصیت کامل او در ما شفافیت) ساده دلی( و راستی را 

کند. زمانی که ما به زندگی ایمانداران و زندگی کلیسایی نگاه ایجاد می

شویم، مایه به شخصیت آنها میکنیم، کامأل متوجه ورود خمیرمی

 ،کنند و شفاف نیستندماندارانی که دائمأ در شرارت و بدی زندگی میای

 و یانه، خودمحورانه، خودپرستانه و خود نمایانه استرفتار ایشان خودگرا

شود. زمانی که ما با اعتماد به خداوند و باعث اذیت و آزار دیگران می
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تسلیم او سپاریم و القدس میقدرت قیام مسیح خودمان را به دستان روح

آید و یکی دیکر از دلی و راستی به وجود میشویم در ما فطیر سادهمی

شود این است که در کلیسا در مسائلی که باعث تشدید راستی در ما می

مقابل تعالیم ناقص و دروغین و رفتارهای نفسانی بایستیم. امروز تعالیم 

یرمایه دارند و شوند که اکثرأ خطر مسمومیت خمبسیاری در کلیسا گفته می

ای، تفکرات سیاسی، ابعاد فرهنگی، ملیت در آنها افکار انسانی، زوایای فرقه

توان به وضوح مشاهده کرد و ما تا آنجا که پرستی، و نژاد پرستی را می

در  امکان دارد باید در مقابل آنها بایستیم و خودمان را از آنها پاک کنیم.

که با  »گوید؛ه کلیسای افسس میخوانیم که خداوند بکتاب مکاشفه می

و این موضوع را تحسین « ایتعالیم دروغ و انبیای کاذب مبارزه کرده

اند، اما که ایشان در تشخیص این خمیرمایه موفق بوده کندمی

جود داشت که افسس را سخت درگیر کرده وهای دیگری نیز خمیرمایه

دهیم و با آنها مبارزه ها را نمیبود! زمانی که ما اجازۀ ورود خمیرمایه

کنیم آن زمان است که رابطۀ ما با مسیح در جای درست خود قرار می

گیریم. برای ما گیرد و ما با او در یک رابطۀ دوطرفه و صحیح قرار میمی

ها از شخصیتمان بیرون برود بلکه باید در مایهایمانداران نه فقط باید خمیر

ا انجام بدهیم، ما با نزدیک شدن به سمبول نیز ) شام خداوند( این کار ر

داشته و از آن رمیز شام خداوند نان را که سمبول بدن مسیح است را ب

و اثرات شرارت توسط  کنیم ما باید خودمان را از تمامی نفوذتغذیه می

دشمن محفوظ کنیم، و در همین راستا پولس رسول نیز در اول قرنتیان به 
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شوید انی به میز شام خداوند نزدیک میدهد که زمایمانداران هشدار می

 هایی در کلیسا باشد.خود را تفتیش کنید که مبادا چنین خمیرمایه

  «تغذیه از بدن در شام خداوند » 

و گوشتش را در آن شب  بخورند. به آتش بریان کرده، با نان فطیر و  8: 82خروج ) 

 سبزیهای تلخ آن را بخورند.(

چهاردهم ماه دوم آن را در وقت عصر بجا آورند و آن را با نان در روز  88: 7) اعداد 

گوشتش را به »بینیم! در آیات فوق سه نکته را می فطیر و سبزی تلخ بخورند(

با سبزی جات تلخ »2«با نان فطیر خورده شود»8«آتش بریان کنید

که هر سه مورد در خود شخص عیسی مسیح جنبۀ تحقق را به  3«بخورید

کنیم و در ما به عنوان ایمانداران در قربانی مسیح شرکت می خود گرفتند.

آوریم که او برای ما خوردن آن نان که سمبولی است از بدن او به یاد می

این شام از قربانی شد و در آتش غضب و داوری خدا سوخت، و ما در 

کنیم، و آن را با نان ای که روی آتش بریان شده است تغذیه میبدن بره

ای است از شخصیت پاک مسیح و حیاتی که به خوریم که نمونهیفطیر م

های تلخ و زحمات و مصائب او را در شود، و همچنین تجربهما داده می

 آوریم.مرگ بر روی صلیب بیاد می

 «  35,  27: 8انجیل یوحنا » مسیح به عنوان بره: 

 25تا  28: 5 , یوحنا 28: 28, اشعیا  21: 82انجیل یوحنا » مسیح نان ماست: 

» 
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در «  12: 22, لوقا  8: 23اشعیا » مسیح تجربۀ تلخ گناه و داوری را چشید: 

استفاده شده! که  "از واژۀ جالبی با نام نان مشقت 1, 3: 85کتاب تثنیه 

ها و تجربیاتی است که مسیح متحمل آنها شد، که ما نیز امروز منظور تلخی

اگر  2,  8: 824) مزمور در زندگی ایمانی با آن مشقات روبرو خواهیم شد 

کشند اگر خداوند شهر را پاسبانی فایده میخداوند خانه را بنا نکند بنایش زحمت بی

خیزید و ه شما صبح زود برمیفایده است ککنند. بیفایده پاسبانی مینکند، پاسبانا بی

خورید. همچنان محبوبان خویش را خواب خوابید، و نان مشقت را میشب دیر می

شویم به مانند نان هایی را که ما متحمل میزحمات و مصیبتبخشد( می

مشقتی است که عیسی مسیح برای ما در زندگی زمینی خود تجربه کرد و 

 چشید.

 «جشن نان فطیر یادگاری است » 

و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود، و در آن، عیدی برای  81: 82) خروج 

 خداوند نگاه دارید، و آن را به قانون ابدی، نسأل بعد نسل عید نگاه دارید(

از خانۀ غالمی بیرون  این روزرا که از مصر» و موسی به قوم گفت: 7,  3: 83) خروج 

آمدید، یاد آرید، زیرا خداوند شما را به قوت دست از آنجا بیرون آورد، پس نان خمیر 

ای در میان دو ..و این برای تو عالمتی بر دستت خواهد بود و تذکره7خورده نشود..

چشمت، تا شریعت خداوند در دهانت باشد. زیرا خداوند تو را با دست قوی از مصر 

دهد که این عید را به عنوان یادگار نگاه خداوند فرمان می ورد(بیرون آ

دارید. تا فراموش نکنید که خداوند چه کاری را برای شما انجام داده 

دهد که هفت روز نان فطیر  بخورند ) خروج . و به ایشان فرمان میاست

( این عید یادگار آزادی و جدا شدن از مصر یعنی خانۀ  7,  4,  5: 83
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ی و بندگی بود، که در عهد جدید نیز عیسی مسیح همین فرمان را بردگ

هر » خوردند به ایشان داد و گفت:در شبی که با شاگردانش شام را می

لوقا «) کنید به یادگاری از من بجا آورده و بخوریدوقت این کار را می

نکتۀ قابل توجه در این جشنها در این است که تمامی نکاتی  ( 25,  87: 22

ای که خدا به او نشان بینیم! عیسی مسیح در آن هدف و نقشهه در آنها میک

کرد، و این موضوع مهمی است که حتمأ باید داده بود همه را اجرا می

مورد توجه قرار بگیرد که شریعت به اتمام رسیده و تحقق یافت و تمامی 

انتظارات و فرامین و دستورات شریعت در مسیح جامۀ تحقق به خود 

ها، ها، تشبیهات، نمونهرفت، به این معنی که همه چیز اعم از سمبولگ

در جزئیات  فرایض، و دستورات در مسیح به انجام رسیدند. مسیح حتی

داد! به عنوان نمونه زمانی که های خودش نیز شریعت را انجام میصحبت

در میز شام به شاگردان گفت: این را به یادگاری از من انجام دهید، در 

حقیقت عید فطیر و تحقق آن را اعالم کرد، که بدن و خون من همچون 

برۀ فصح است، برای آزادی شما از اسارت گناه که بر صلیب قربانی 

 خواهد شد. 

 «الم کنید فطیر را توضیح داده و اعجشن  »

این است به سبب آنچه » و در آن روز پسر خود را خبر داده، بگو: 7,  8: 83) خروج 

 دستت بر عالمتی  برای تو و این خداوند به من کرد، وقتی که از مصر بیرون آمدم.

تا شریعت خداوند در دهانت باشد. زیرا  ای در میان دو چشمت،و تذکره خواهد بود

 قوی از مصر بیرون آورد(خداوند تو را به دست 
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این جشن، جشنی است که نیاز به توضیح، تشریح و توصیف دارد، خدا به 

اسرائیلیان گفت که این جشن را برای فرزندان خود تعریف کنند و زمانی 

که پسران و دختران ایشان علت این جشن و عالمت را پرسیدند) بیرون 

 ایرانیان آغاز فصل بهاردهید. ما انداختن خمیرمایه( برای آنها توضیح 

کنیم گیریم و قبل از آن بر طبق رسوم خانه تکانی مینوروز( را جشن می)

ایم،  و به یقین همه در این مراسم شرکت کرده و سهمی را بر عهده گرفته

کنند و شویند یا عوض میها را میها و فرشفه، پردهلحدر این روزها م

آورم در آن روزها در کنار یاد می کنند. بهتمامی خانه را گردگیری می

مادرم مشغول به خانه تکانی بودم و همیشه علت این کار را از او 

داد که پرسیدم که سبب و علت این کار چیست؟ او نیز برایم شرح میمی

کنیم چون فصل جدید در شرف ما طبق سنت فرهنگیمان خانه تکانی می

ز نو و تازه باشد. به یقین آغاز است و قصد داریم در سال جدید همه چی

دیدند که پدر و مادرشان تمامی خانه کودکان اسرائیلی نیز زمانی که می

و شده و بیرون بیندازند علت را جویا  کنند تا چیزی را بیابندرا جستجو می

دهد، زمانی خوانیم که خداوند فرمان میمی 8پرسیدند. و در آیه می

 رای او توضیح بده.پسرت از تو پرسید علت و سبب را ب

 8بینیم؛ بیرون انداختن خمیرمایه، جنبۀ منفیدر این کار ما دو جنبه را می

به این معنی که، اگر من تسلیم  2و شرح دادن شریعت خدا جنبۀ مثبت

القدس بشوم و او مرا در آن پاکسازی شخصیتی) پاک نمودن روح

افکار ها و شناخت ناقص ازخدا و ها و دور کردن و زدودن باورپلیدی

توانم شناخت خداوند را که در نمونۀ عهد عتیق ! میآزاد کند (مسموم
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فرمان خدا را مبنی بر نگاه  7در آیۀ  شریعت موسی بود را بدست بیاورم.

ای بر دو عالمتی بر دستت و تذکره »گوید:بینیم که میداری این عید می

و بینش کامل است. زمانی که ما دو چشم عالمت بصیرت « چشمت باشد

کنیم، چشمان ما باز خواهد شد خمیرمایه را از خانه)وجود خود( بیرون می

اش ببینیم و بشناسیم. دست عالمت انجام ارادۀ تا خدا را در تمامی اراده

خداست ما در هویت فطیر هستیم، زیرا شخصیت مسیح فطیر است اما آن 

ایم در ما در یت قبلی خودمان داشتهخمیرمایه کهنه و انسانی که از هو

حال تخمیر و ایجاد مسمومیت است و زمانی که ما آنرا در شخصیت سازی 

و خارج القدس آن را بیرون کشیده کنیم روحتسلیم صلیب مسیح می

کند، آنگاه چشمان روحانی ما باز خواهد شد تا حقیقت او را ببینیم و او می

عملکرد  ما است مطابق با شخصیت ما را بشناسیم و دست ما که معرف 

 بتواند عمل کند.

   «های مرتبط با نان فطیرقربانی » 

شدند، نان هایی که در کنار آنها انجام میدر تمامی این جشنها و قربانی

شد. و دو گاو و یک برۀ نرینۀ یکساله، یک بز به فطیر نیز باید صرف می

د نرم شده را با روغن که باید آرجهت قربانی گناه و هدیۀ آردی 

نظیر عیسی مسیح هایی از شخصیت کامل و بیسوزاندند که همه نمونهمی

های روزانه بود که باید در صبح و عصر به انجام بودند و دیگری قربانی

رسید، و عالوه بر آن هدیۀ ریختنی نیز باید در کنار آنها قرار می

روزانه نیز در اول صبح و  هایهای سالیانه قربانیگرفت،) بجز قربانیمی
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نمونۀ   ها که گفته شدند معرفِگرفت( تمامی این قربانیعصر صورت می

که بر روی جلجتا به جای ما و برای بودندکفارۀ عیسی مسیح  و قربانیکار 

شویم اما چیزی که باید ها نمیما انجام داد. در این مبحث وارد قربانی

ها باید با نان فطیر خورده این قربانیمورد توجه باشد! این است که تمام 

که یادآور تمامی باشدمی های این جشن بشود و این یکی از اهمیت

 کارهای عیسی مسیح در قربانی و مصلوب شدن او بود.

نان فطیر در عهد عتیق نه فقط در جشنها به آن اشاره شده بلکه در 

  .بینیمهای دیگر آن عهد نیز اشاراتی را به آن میجای

زمانی که فرشتگان در راه سدوم و عموره  88در پیدایش فصل نکتۀ اول: 

به دیدن ابراهیم رفتند، ابراهیم در پذیرایی ایشان سه قرص نان فطیر را به 

 ایشان داد.

خوانیم که در دوران مهاجرت نیز می 83و  82در خروج فصل   نکتۀ دوم:

ر بود و در حرکت قوم اسرائیل به سرزمین وعده خوراک ایشان نان فطی

کردند های دیگر که باید از آنها عبور میایشان در صحرای سینا و صحرا

  ن آسمانی که سمبول نان فطیر بود تغذیه کرد.خدا ایشان را با مَ

شد نکتۀ سوم: هدیۀ آردی باید با آرد نرم شده و بدون خمیرمایه تهیه می 

کردند. زیرا نان فطیر و حتی از عسل نیز برای شیرینی آن استفاده نمی

 ( 88: 2نانی بدون طعم بود.) الویان 
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نکتۀ چهارم: در میز نان تقدمه دوازده قرص نان فطیر وجود داشت که هر 

, دوم  4: 1, اعداد  7تا  2: 21کردند )الویان روز باید آنها را تعویض می

 ( 1: 2تواریخ 

بول فطیر بود ن آسمانی که سمنکتۀ پنجم: در تابوت عهد یک کاسه از مَ

 ( 1: 7قرار داشت) عبرانیان 

نکتۀ ششم: در مالقات ابراهیم با ملکیصدق پادشاه سالیم ابراهیم از دستان او 

,  88: 81نان و شراب را گرفت که به یقین آن نان فطیر بود. ) پیدایش 

 (  82تا  8: 4عبرانیان 

و هدیۀ نکتۀ هفتم: در ظهور فرشتۀ خدا به جدعون برای تأیید قربانی 

 ( 28تا  7: 5پذیرفت ) داوران  را بر مذبح فطیر آن تقدیم ،آردی او

 در تاریخ عهد عتیق همیشه پادشاهان و رهبرانی که خدا ترس بودند،

طیر بازگشت داده و هدایت فمردم را به سوی فصح و جشن نان 

های خودشان کردند، که با انجام این مراسم به عنوان یادگار به ریشهمی

گردند و هویت خودشان را به یاد آورند تا بتوانند به آن شخصیت باز 

ان نمونه در دوران بعد از داوود و ومناسب مطابق با هویتشان برسند. به عن

، پادشاهان و رهبران خدا ترسی در یهودا به بابلقوم اسرائیل در اسارت 

مانند عزرا و نحمیا وارد شدند که قوم را به ریشۀ خوردن نان فطیر 

اش باید با فصح و بازگشت دادند. یک ایماندار مبنا و شروع زندگی ایمانی

های خدا باشد، خصوصأ برای بقیتی که فطیرو فهم درست از هدف و نقشه
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اد ساخته است و برای خدا آنها را از اسارتها و قید و بندهای دشمن آز

های شهادت ملکوت و معبد حضور خدا در قوم و مذبح ساختن دیوار

فرستد باید به طور مداوم فصح و نان عیسی مسیح می خت، حاکمیتشنا

و بیداری فطیر را به یاد آورده و به انجام برسانند زیرا کار بازگشت قوم 

آنها همیشه توسط بقیت به انجام رسیده و آنها قوم خدا را در بازگشت به 

هایی که خدا در آنجا کار سنگ اول و خشت و سنگ زاویه و ریشه

زی را در میان قوم خود شروع کرد ) عید فطیر( هدایت خواهند پاکسا

آموزد که چگونه از بدی و شرارت کرد، یعنی جایی که خدا به ما می

و به آن گردیم دلی و راستی شخصیتی آزاد شویم و وارد فطیر ساده

شفافیت و شناخت درست برسیم، باشد که برای خداوند دیوار شهادتی 

برای نشان دادن حضور او و مذبحی سوختنی  برای دشمن و جایگاهی

 باشیم. 

 «جشن بافۀ نوبرها » چهارمفصل 

ای که فصح برگزار این عید جزئی از عید فصح بود و در همان هفته

، در آن هفته ابتدا جشن فصح بود و بعد جشن گرفتگردید، انجام میمی

گرفت که انجام مینان فطیر و بعد از آنها جشن بافۀ جنبانیدنی یا نوبرها 

گرفتند، خدا عمدأ از نظام دامداری نوبر محصول را جشن میروز در آن 

کرد که این و کشاورزی که مهمترینِ از فعالیتهای انسانی بودند استفاده می

 (  81تا  7: 23) الویانقایق را در انجام آنها درک بکنند وقایع و ح



182   
 

 
 

 «ماهیت جشن بافۀ نوبرها » 

کند، پولس رسول در مورد قیام مسیح صحبت می 82باب در اول قرنتیان 

( در این  23تا  25: 82اول قرنتیان توان فصل قیام نیز نامید. )که این را می

اشاره بر شخص عیسی مسیح دارد و پولس نیز با  ،استگاننوبر از برخ آیات

خوابیدگان نوبر از ها و یادآوری آنها از این دو واژه یعنی استفاده ازنمونه

کند زیرا از میان تمامی انسانهایی که در استگان استفاده میو نوبر از برخ

است و وارد اولین کسی بود که از مردگان برخ اند مسیحتاریخ مرده

ورود اسرائیل به سرزمین وعده به ایشان  ابدیت شد. از ابتدای تاریخِ

ه یاد آورده و فرمان برگزاری این جشن داده شده بود، که این جشن را ب

به انجام برسانند. که زمان آن فصل کشت و زرع و حصاد بود، یعنی از 

گرفت. مسلمأ قوم ها در بر مینوبرزمان فصح تا پنطیکاست را زمان 

توانستند در آن زمان چهل سالۀ بیابان این عید را نگاه دارند اسرائیل نمی

ل سال همیشه در زیرا ایشان چیزی برای کشت نداشتند و در مدت آن چه

کردند در نتیجه هیچ قدرت آسمانی تغذیه می نّحرکت بودند و از مَ

اجرایی نداشتند که بتوانند کاری را انجام بدهند اما به محض ورودشان به 

کردند. اما تا قبل از آن آنها سرزمین وعده باید این جشن را برگزار می

 این کار را نکردند.

نی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: چون به زمینی که من ب»   82تا  85: 23) الویان 

دهم داخل شوید، و محصول آن را درو کنید آنگاه بافۀ نوبر خود را  نزد به شما می

کاهن بیاورید و بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما مقبول شوید، در فردای بعد از 

عیب برای جنبانید بره یکساله بیبافه را می. و در روزی که شما سبت کاهن آن را بجنباند
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بینیم که در آیاتی که گفته شد میقربانی سوختنی به حضور خداوند بگذرانید( 

 ،ایشان در ورود به سرزمین کنعان در سال اول محصول زمین را خوردند

در سال دوم دیگر خودشان کشت و زرع کردند و نوبر آن سال را 

 برداشته و جشن گرفتند.

 « نحوۀ برگزاری جشن » 

» کردند نوبری را از آنها برداشت میابتدا،  زمان برداشت گندم و جو 

نوبر به معنای محصول پیش رس است که قبل از برداشت کل محصول 

غالت  کاشته شده چه در میوه جات و چه در مقداری از آن محصولِ

 «قابل استفاده در شکل واقعی است نشیند ومیزودتر از موعد مقرر به بار 

ای خاصیت مخصوص به خودش را دارد، تعدادی از آنها زودتر هر دانه

ز خاک و آب اها شود و زودتر از سایر دانهپوسته سخت آنها شکسته می

ها نیز ریشۀ آنها کنند. در نتیجه خیلی زودتر از سایر دانهزمین استفاده می

های نوبر نسبت ریشه صاد در این است کهتفاوت نوبر با حشود، خشک می

شود و دیگر هیچ اتصالی در خاک ندارد. به بقیۀ حصاد زودتر خشک می

زار خود زمانی که کشاورز برای سرکشی به محصوالت خود  وارد کشت

کشید که ببیند آیا خشک گرفت و به باال میای را از ته میشد! خوشهمی

د؟ یا سخت است و از دل زمین بیرون شده، و هیچ اتصالی به زمین ندار

به یقین که ریشۀ خشک زودتر از زمین و دل خاک بیرون  آید؟نمی

ای که خیس است هنوز به خاک زمین وابسته است زیرا از آید اما ریشهمی

ای است که هنوز برای حصاد آماده نیست کند و این خوشهآن تغذیه می
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شد را ای که برداشته میخوشهو باید برای زمان حصاد آن صبرکرد. 

که در روز بعد از سبت  دادندنامیدند و آن را به کاهن میخوشۀ نوبر می

های مربوط به این روز  برای طبق قوانین گذاشته شده و با انجام قربانی

هیچ  و تا زمان تقدیم خوشه نوبر توسط کاهن به حضور خدا ببرد.تقدیم 

های نوبر با آتش را نداشت ) خوشههای نوبر کسی اجازه خوردن خوشه

 ( 85: 23پختند( ) الویان گردید و با آن نان میبرشته می

کلمۀ بافه در کتاب مقدس اصوال به دو معنی است هم به معنی یک شخص 

مفرد و هم به معنی یک گروه از اشخاص است.که در این قسمت به عنوان 

 کنیم.مینمونه در کالم خدا چند مورد از آنها را بررسی 

از بافۀ یازده برادر او بافۀ  که بیندنمونۀ اول: یوسف در رویایی می 

ها عالمت یکی از پسران یعقوب ، مسلمأ هر کدام از بافهاستدیگرش باالتر 

کردند ( پس در اینجا بافه عالمت یک ها به یک بافه تعظیم می) بافهبود 

 (  4تا  2: 34شخص مفرد است ) پیدایش 

ها جمع هستند کشاورزی ( در این مزمور بافه 5: 825دوم: )مزمور نمونۀ 

های خودش را با ترنم و سرود و کارد و بعد از مدتی بافهکه با اشک می

کند، البته این موضوع در مورد عیسی خوشی و شادمانی برداشت می

در زمان ظهور مسیح او خداوند حصاد است. زیرا مسیح نیز صادق است 

ا اشک و رنج و دردهای صلیب در این زمین و کشت زار در اول خودش ب

زیر لعنت به خاطر گناه انسان کاشت و در زمان بازگشت ثانویۀ خود با 

دارد، های خود را ) فرزندان پدر( را از روی زمین برمیشادی و ترنم بافه
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در ی لعنت شده ات که انجیل عیسی مسیح در این دنیو این آن ثمری اس

 دهد.بذر نجات و حیات امروز انجام میکاشته شدن 

نمونۀ سوم: بافۀ حصاد در آن روز توسط یک تک بافه که سمبولی بود از 

آنگاه بافۀ نوبر  85: 23) الویان  شدعیسی مسیح توسط کاهن به خدا تقدیم می

ای به عیسی در اینجا بافۀ نوبر مفرد است که اشاره( خود را نزد کاهن بیاورید

( عیسی مسیح را نوبراز 23تا  25: 82در ) اول قرنتیان مسیح دارد، 

 کند.خوابیدگان معرفی می

دهم دهد که هرگاه به زمینی که به شما میخداوند به ایشان فرمان می 85: 23الویان  )

در  (داخل شوید و محصول آن را درو کردید آنگاه بافه نوبر خود را نزد کاهن بیاورید

که زمان برداشت  8کند، بافۀ حصادفه صحبت میاین آیه خداوند از دو با

گردید. که قبل از برداشت محصول برداشت می  2محصول بود و بافۀ نوبر

هرگاه به زمینی که به شما » توان اینگونه خواند؛ در حقیقت این آیه را می

دهم داخل شوید و زمان برداشت بافۀ حصاد شد ابتدا بافۀ نوبر خود را می

بردند سمبولی بود از این بافه که به نزد کاهن می« ریدنزد کاهن بیاو

شخص عیسی مسیح و کلیسایی که در دنیا با بذر حیات کاشته شده است. 

ها بودند و این نوبرها بودند که همیشه بهترینها، برگزیدگان، و گلچین شده

داشتند، و ارجحیت در زمان حصاد این نوبرها بودند که برای تقدیم شدن 

با این واژه آشنایی کامل داشتند زیرا زمانی که به آنها  نیز اسرائیلقوم 

دانستند به چه معناست، و شد! بافۀ نوبر خود را بیاورید دقیقأ میگفته می
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در  ،به عنوان نمونه .در تمامی ابعاد زندگی ایشان این موضوع نمایان بود

 کنیم.یز آنها اشاره مبه چند مورد ا ،یق و زندگی اسرائیلعهد عت

: 22, خروج  83تا  88,  2: 83) خروج  ( "زادهنکته اول: نوبر رحم ) نخست

( با توجه به آیات فوق هر ذکور )مذکر( که از رحم انسان و چهارپایان  27

زاده به معنای نوبر است که زاده است، و این نخستشد نخستمتولد می

 رد.در این دو واژه هیچ تفاوتی از لحاظ معنی وجود ندا

نوبر زمین، تمامی نوبر زمین باید بر روی مذبح با شکرگزاری و نکتۀ دوم: 

, تثنیه  88تا  8: 25شد.) تثنیه پرستش و ترنم و شادی به خداوند تقدیم می

را جع ( در این آیات  37ا ت 31: 85, نحمیا  32تا  23: 87, الویان  2تا  3: 88

خوانیم که با شادی به خداوند تقدیم زادۀ زمین یا نوبر آنها میبه نخست به

زاده و نوبرها مختص به خداوند بودند که باید تقدیس شدند، نخستمی

ها همیشه زاده.در عهد عتیق  نخستگردیدشده و با شادی به او تقدیم می

ق به خداوند بودند و وراثت نیز به ایشان اختصاص داشت، آنها دارای متعل

باالتری قرار داشتند زیرا  ایشان نوبری یک رابطۀ خاص و در جایگاه 

 شدند.بودند که از میان بقیه به خداوند تقدیم می

 اما .اینها که گفته شد همه در عهد عتیق به عنوان نمونه و سمبول بودند 

در عهد جدید تحقق آنها و اصل نخست زادگی یا نوبر را  در نقطۀ مقابل و

 کنیم.که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می بینیممی



187   
 

 
 

( متی در این  22تا  23: 8زادۀ مریم بود ) متی نکتۀ اول: مسیح نخست

معرفی مسیح  ،دلیل آنکند که او پسر نخست بود، و آیات عمدأ تأکید می

زادۀ مریم و بلکه او را نخست !درجه و رتبه نبود ،درزاده به عنوان نخست

 کند.او معرفی می نوبری برای

 (  5: 85زادۀ پدر آسمانی بود، ) عبرانیان نکتۀ دوم: مسیح نخست

 2: 8, مکاشفه  88: 8زاده از مردگان بود، ) کولسیان نکتۀ سوم: مسیح نخست

تا در همه چیز او مقدم » خوانیم؛قسمت آخر می 88در کولسیان آیۀ  (

کند که حق عرفی میزادگی را به ما ماین جنبۀ دیگری از نخست« شود

 شود.زاده داده میتقدم به نخست

( در این آیه یوحنای رسول به  81: 3نکتۀ چهارم: ابتدای خلقت، ) مکاشفه 

کند و به ایشان مسیح را نیابت از خداوند با کلیسای الئودکیه صحبت می

که مسیح   !کرد کند و باید به این نکته توجهابتدای خلقت خدا معرفی می

زادۀ خلقت جدید و تازۀ خداست، به این معنی که اولین ابتدا و نخست

انسانی که از خلقت قدیم به خلقت جدید وارد شد عیسی ناصری بود که با 

مرگ و قیامش وارد خلقت جدید شد، پس او ابتدای خلقت جدید 

خداست، و نه ابتدای از مخلوقات خدا فرقۀ منحرف شاهدین یهوه این 

دهند در را در سوء تعبیر به مخلوق بودن عیسی مسیح نسبت می آیه

صورتی، اولین از انسانها که در آن خلقت کهنه اسیر هستند، عیسی مسیح 

 بود که وارد خلقت جدید خدا شد. 
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( در این آیه نیز پولس  27: 8زادۀ برادران ) رومیان نکتۀ پنجم: نخست

که او نخست زاده از  کندرسول در مورد حق تقدم مسیح صحبت می

دارد و باالتر از همۀ برادران و ارجحیت میان برادران است که اولویت و 

سر است بر کلیسا. در حقیقت عیسی مسیح آن بذر، خوشه، و بافۀ مقدس 

 ینوبر همه واست که برای پدر تقدیس شد و بهترین، باالترین، و مقدم بر 

 متعلق به پدر است.

 «باشد خوشۀ نوبر متمایز » 

) خروج  های حصاد متمایز و متفاوت باشدخوشۀ نوبر باید از تمامی خوشه

ای، و عید جمع را در آخر رعه کاشتهحصاد، نوبر غالت خود را که در مز و عید 85: 23

با توجه به آیه بین  و قتی که حاصل خود را از صحرا جمع کرده ای.( ،سال

برداشت حصاد و برداشت نوبر تفاوتی وجود نداشت، این حصاد از 

شد و تا آخر فصل تابستان ادامه داشت. در حقیقت پنطیکاست شروع می

که قبل از شاهنگ و پیشتازی بود از فرارسیدن فصل حصاد یر پبخوشۀ نو

است. در  گردید و عالمتی بود از حصادی که در پیش روهمه برداشت می

هایی حصاد گندم، که هردو نشانه ،حصاد جو بود و در پنطیکاست ،فصح

رسید. جو همیشه بودند از حصاد عظیمی که در پایان تابستان به انجام می

یعنی از جشن فصح تا جشن  ،رسدشش هفته زودتر از گندم به ثمر می

پنطیکاست که پنجاه روز زمان ما بین آنها قرار دارد، جو را شش هفته 

کردند اما در هردو برداشت نوبر نیز صورت زودتر از گندم برداشت می
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گرفت که در تحقق این موضوح چند نمونه را از کالم خدا بررسی می

 کنیم.می

 . ر بر همۀ کلیسا مقدم باشددر ارادۀ پدر این است که پسنکتۀ اول: 

 (  88: 8کولسیان )

دهد که ابتدا نکتۀ دوم: و خدا در کالمش به ایمانداران این فرمان را می

: 5عدالت خدا را بطلبید آنگاه همه چیز مزید خواهد شد) متی ملکوت و

33  ) 

نکتۀ سوم: ایمان تشویق شده است که محبت اول خود را به یاد آورد و 

و ایمان نخست خودش را در مسیح نگاه دارد. در توجه به  کارهای نخست

در بافت عهد جدید مشاهده  توان به وضوح این کلمه راآیات زیر می

کارهای نخست ( ) اول  2: 2محبت نخستین( ) مکاشفه  1: 2مکاشفه کرد. )

ایمان نخستین ( دلیل اینکه پولس و یوحنا از واژۀ نخست  82: 2تیموتائوس 

کنند این است که  ایشان در صدد آموختن این موضوع به ما استفاده می

برای خدا معنی خاصی دارد، زیرا نخست همیشه « "نخست»هستند که  

محبت نخستین خود »گوید؛ بهترین است، زمانی که یوحنا در مکاشفه می

یعنی بهترین کیفیت و باالترین درجه و کاملترین محبتی که « را به یاد آور

نخست به معنای اوست. و کارهای  "باید در ایماندار باشد، محبت نخستین

 کارهایی است که مورد تأیید و سبب خشنودی خداوند است.
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   «نوبر سمبول حصاد در پیش رو است  بافۀ »

بود از قیام عیسی مسیح که در روز هفدهم ماه  ۀ نوبرها  سمبولیجشن باف

روز پانزدهم شروع جشن روز چهاردهم فصح، گردید، اول برگزار می

ها بود ) با توجه به تقویم ( اگر و روز هفدهم روز جنبانیدن بافۀ نوبر ،فطیر

روز هفدهم یکشنبه باشد که از روز شنبه بعد از ساعت شش عصر آغاز 

ردید و اگر چهاردهم را بر اساس تقویم یهود فصح قرار دهیم، از گمی

چهاردهم تا هفدهم سه روز و سه شب فاصله است، در نتیجه اگر از روز 

برگردیم، عقب  به شود سه روزیکشنبه که از شنبه شش عصر آغاز می

چهاردهم مصادف خواهد شد با روز چهارشنبه غروب، یعنی سه روز و سه 

همانگونه که یونس نبی » که عیسی مسیح به یهودیان گفت؛ ایشب و نکته

سه روز و سه شب در دل ماهی بود پسر انسان نیز سه روز و سه شب باید 

ها سمبولی بود از حصاد در پیش رو، به نوبر بافه« در دل زمین باشد

جزء و »اید!! به این معنی که؛ احتمال مَثَلِ مُشت نمونۀ خروار را شنیده

« ز هر چیز، نشان دهندۀ کیفیت و خصوصیات کل آن چیز استمقداری ا

پس اگر مسیح توان کیفیت حصاد را تخمین زد. در نتیجه از روی نوبر می

نوبر آن حصاد است! حقیقتا باید شکرگزار بود که حصادی که در پیش 

 تواند باشد.است چه حصاد عالی و عظیمی می

چون آن  ،فکار و ضعفهای انسانی باشدنگاه ما به کلیسا نباید از جنبۀ ا زامرو

چیزی که خدا در آسمان در حال ساختن آن است هیچ شباهتی به این 

بینیم ندارد،  زمانی که به کلیسا و نمونه نمونه و چیزی که ما بر زمین می
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شویم که در همۀ ما وجود کنیم متوجه مشکالتی میزمینی آن نگاه می

تواند کلیسا باشد، این ی! که این نمیخاطر دلگیریم و شاک ندارد به همی

چگونه کلیسایی است؟ و این چه شهادتی است به عنوان کلیسا؟ البته در 

زیرا خداوند نیز ناراضی است و  ،توان حق به جانب بوداین مورد می

دهد که وضعیت بینیم که در کتاب مکاشفه به هفت کلیسا هشدار میمی

توبیخ کرد که در شما انحراف و  خود را اصالح کنند و پنج کلیسا را

ها وجود دارد. الزم به ذکر است که این ها، سازشها و مسمومیتآلودگی

از تمامی کلیساهایی که در تاریخ وجود داشته ای بودند هفت کلیسا نمونه

و امروز نیز برقرار هستند.کلیسای زمینی انعکاسی است از آن کلیسای 

الت افتاده و سقوط کرده و نفسانیت و اما چون انسانها در آن ح ،آسمانی

گیری کرد که توان چنین نتیجهحتی روحانیت در حال فعالیت هستند، می

ای است از کار روح خدا و کار نفس انسان، بنابراین کلیسای زمینی آمیخته

هیچ چیزی امروز در کلیسا از ابعاد زمینی و ظاهری کامل نیست و هیچ 

کلیسایی حقیقی ندارد. زمانی که در مورد  شباهتی به آن پاکی و شفافیت

کنیم منظور کسانی هستند که پیروزمندان کلیسا ) بقیت( صحبت می

چشمان  ماهیت و واقعیت کلیسای آسمان را درک کرده، فهمیده و با

اند و درحال تطبیق خودشان با آن کلیسای آسمانی و روحانی دیده

در یک شهر یا  محلی درست است که ما در یک کلیسای حقیقی هستند.

کشور در حال فعالیت، رفت و آمد، پرستش و مشارکت با سایر ایمانداران 

هستیم، اما پیروزمندان و مرد و زن امین خدا، در نگاهشان به این کلیسای 

توان این نارضایتی را نشانۀ بلوغ در زمینی و انسانی ناراضی هستند که می
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ۀ شخصیتی ایماندار دانست. اگر ای عالی از تبدیل در چهررشد و نشانه

های کنیم که همه چیز بر طبق خواستهبینیم و فکر میهمه چیز را عالی می

تعداد نفراتی است  ،سنجش ما از عالی بودنخدا در حال انجام است و 

های کتاب مقدس و شود و تعداد آموزشگاهکه هر روز به کلیسا اضافه می

 را ارکسترها، و فیلمهای مرتبط است، خدا ها، ساختمانها،سازمانها و برنامه

ته شد همگی عالی بوده و کار زیبایی در تاریخ به آنچه که گفو  !شکر

انجام رسیده است، ولی آیا حقیقتأ این سنجش واقعی است؟ یا آن چیزی 

که در آسمان به عنوان کلیسای حقیقی وجود دارد که به یقین دارای 

مقیاس و سنجش کلیسای حقیقی و  های دیگری است؟معیارها و سنجش

آسمانی تبدیل و شباهت شخصیت ما به شخصیت عیسی مسیح است، که در 

ی ایمانداران صورت گرفته باشد. زمانی که مآنجا باید این تبدیل در تما

های ما را در مسیح در جای» گوید؛ (  می 5: 2پولس رسول در ) افسسیان 

ما را در نفس در آنجا نشانید بلکه  به این معنی نیست که« آسمانی نشانید 

در یک حالت کمال و تکمیل شده و به شباهت درآمده در آنجا نشانید! 

البته این واقعیتی است که در آسمان وجود دارد اما بر روی زمین چنین 

در نتیجه زیرا در این مکان و زمان پای نفس و جسم در میان است.  ،نیست

با  خودشان را انه بقیت درحرکت هستندآنانی که در این روند پیروزمند

و مطابق آنچه روح برایشان آشکار کرده استانداردهای کلیسای آسمانی 

 دهند.تطبیق می

حال به اصل موضوع بازگردیم! که اگر نوبر مسیح است پس حصاد چه  

 ،شت مراحلی دارد که نوبرتواند باشد؟ البته هر کِحصاد عالی و عظیمی می
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خود مسیح است( و داشت و نگهداری در منظوراست)بیانگر آن حصاد 

پنطیکاست معرف آن است( و برداشت که در آخر تابستان )آخر بهار که 

شود و مالک زمین  گیرد و همه چیز در انبارها ذخیره میصورت می

خداوند( محصول بدست آمده را بررسی و ثروت خود را محاسبه )

گویم اگر دانۀ گندم که در زمین شما میآمین آمین به  21: 82) یوحنا  .کندمی

مسیح مُرد و در قیام از مردگان افتد نمیرد، تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر آورد.( می

نوبر آن حصاد را به ما نشان داد و این وعده را داد که فصل کشت و زرع 

گردد و هم  حصادی را به عمل خواهد آورد که هم پدر خشنود می

 ا دیده خواهد شد. ثروت خدا در آنج

 «بافه را بجنبانید تا مقبول شوید  »

بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو چون به زمینی که من به  88,  85: 23) الویان 

کنید، آنگاه بافۀ نوبر خود را نزد دهم داخل شوید و محصول آن را درو میشما می

کاهن بیاورید و بافه را نزد خداوند بجنباند تا شما مقبول شوید، در فردای بعد از سبت 

در کتاب مقدس جنبانیدن بافه عالمت زنده بودن است، کاهن آن را بجنباند( 

کند نشانۀ وجود حیات در اوست، و حرکت هر چیزی که حرکت می

قبل در  ه بودن است، طبق توضیحاتی که دردادن چیزی سمبول زند

میرد و جوانه زده و به افتد میای که در زمین میمورد بافه داده شد! دانه

خیزد حال باید بدست کاهن در حضور خدا صورت نوبری از زمین برمی

. که سمبولی از قیام مسیح بود که از قبر و دل زمین جنبانیده بشود
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به جهت کاری که باید برای ما انجام بدهد برخواسته) جنبانیده شد( و 

 وارد حضور پدر شد.

خوانیم که بافه در فردای بعد از سبت جنبانیده بشود، و می 88در آیۀ   

این به این معنی است که سبت بر طبق تقویم یهود روز شنبه است پس 

دانیم مسیح در جنبانیدن بافه باید در روز یکشنبه باشد و همان طور که می

 روز یکشنبه قیام کرد.

بافۀ نوبر بخشی از کل حصاد بود که در خودش تمامیت کیفیت و ماهیت  

کرد. به همان شکل که عیسی مسیح در قیامش آن حصاد را معرفی می

از مردگان قیام کرده  ،ای شد از تمامی آن کسانی که در بازگشت اونمونه

 23. در الویان عظیم برای خداوند جمع خواهند شدو به صورت حصادی 

ها مفرد نیست و در خود معنی جمع نیز در اصل زبان عبری کلمۀ بافه نوبر

بینیم که زمان قیام مسیح گان بود اما میهدارد، مسیح نوبر قیام کرد

و   23,  22: 24) متی های دیگری نیز با او قیام خواهند کرد. ها و بافهخوشه

قدسین که آرمیده بودند برخاستند و بعد از های مقبرها گشاده شد و بسیاری از بدن

در این  (برخاستن وی از قبور بر آمده به شهر مقدس رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند.

کندکه مسیح نوبر از آیه از کالم خدا نوبر را به زیبایی برای ما تشریح می

ای از مقدسین نیز با او قیام کردند. در این میان خفتگان قیام کرد و عده

مسیح به عنوان خوشۀ اصلی و نوبر 8توان دو نکته را مشاهده کرد آیه می

 دند بیانگر حقیقت نوبرها بودند،آن مقدسینی که با او قیام کرده بو 2قیام، 

پیشاهنگ است و آن عده که به معنای دقیق تر مسیح در قیام خود سمبول 
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ه حصاد آنها را ای بودند از نوبرهایی که در آیندبا او قیام کردند نمونه

خواهیم دید. یعقوب نیز ایمانداران کلیسای آن زمان را در رساله خود 

او محض ارادۀ خود ما را به وسیلۀ  88: 8) یعقوب کندای از نوبرها معرفی مینمونه

پولس رسول نیز در  کلمۀ حق تو لید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم(

و نه این فقط بلکه  23: 8رومیان ) کند می رساالت خود به همین موضوع اشاره

پسرخواندگی یعنی خالصی کشیم در انتظار ایم در خود آه میما نیز که نوبر روح را یافته

و ای برادران به شما التماس دارم  شما خانوادۀ استیفان  82: 85اول قرنتیان ) جسم خود( 

 اند(خدمت مقدسین سپردهائیه هستند و خویشتن را به شناسید که نوبر اخرا می

بافۀ نوبر باید به نشانه و عالمت قیام در حضور و خانۀ خداوند جنبانیده 

منظور از جنبانیدن بافه در خانه یا حضور خدا این بود که کاهن  ،بشود

یعنی  االقداسقدسشد و بعد در گرفت و وارد خیمۀاجتماع میبافه را می

جنبانید، بسیاری از بافه را میترین جایگاه و حضور خدا این مقدس

اول به حضور پدر   ،قیام کرد مفسرین معتقد هستند که زمانی عیسی مسیح

نجام گرفت، مرحلۀ اول نادیدنی، و صعود به آسمان در دو مرحله ا ،ترف

به آسمان به حضور یعنی قبل از اینکه کسی او را دیده باشد بعد از قیام 

شدن ( خودش را به پدر نشان داد. به  پدر رفت و زنده شدن ) جنبانیده

همین جهت در مالقات خودش با مریم مجدلیه گفت: به من دست نزن  

مرا در دستان خودت نگیر یا » در اصل زبان  "در اینجا به من دست نزن)

( به این معنا بود که من هنوز  84: 25ترجمه شده است () یوحنا « مهار نکن

و اسرار آمیز در این آیه در همین جاست که ام، نکتۀ جالب نزد پدر نرفته

دانیم مسیح بعد از قیام در حضور تمامی شاگردان به نزد پدر همۀ ما می
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مرا در دستان خودت نگیر » گوید:به مریم مجدلیه میدر اینجا  رفت اما

ام. و لیکن نزد برادران من رفته به زیرا که هنوز نزد پدر خود باال نرفته

د پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما ایشان بگو که نز

ظاهرأ اینگونه است که عیسی مسیح بعد از قیام باید یک مالقاتی « روممی

داد و زنده بودن خودش را برای پدر به را با پدر در آسمان انجام می

ه ر اینجاست که از ازل تا به آن لحظگذاشت. نکتۀ قابل توجه دنمایش می

حتی خنوخ و ایلیا نیز  ،ضور پدر و تخت او نشده بودهیچ انسانی وارد ح

های آتشین به آسمان رفتند به حضور تخت پدر نرفتند! که با ربایش و ارابه

شوند. اما انسانها نگاهداری می  و به یقین در جای، یا ابعادی بدور از چشم

برای اولین بار مسیح به عنوان یک انسان کامل وارد حضور خدا شد و 

اولین بار انسانیت را وارد مشارکت بسیار نزدیک و حضور خدا برای 

شیم که با گناه توانستیم ما بانمیکند. این انسان که به حضور پدر رفت، می

بلکه آن انسانی که در مرگ و قیام و  ،ایمآلوده و مسموم و بیمار شده

بدنی که به او داده شد قدرت ورود، حضور و مشارکت با خدای خالق و 

حال آن  ام مسیح است،دیده را دارد. این یکی از شاهکارهای قینا

چه؟ آن  صعودی که مسیح بعد از چهل روز ماندن با شاگردان داشت

که کار و برنامۀ خدا به جهت برپایی  !صعود از جنبۀ دیدنی و پیروزی بود

  کلیسا و آمدن روح القدس و شروع کار شاگردان آغاز شده است.

ل از باال به پایین به دو نیم تقسیم شد به طریقی راه زمانی که پردۀ هیک

برای حضور مسیح باز شد و آن بافۀ نوبر در حضور خدا جنبانیده شد، 

روزی که ما از مردگان قیام کنیم اگر جزء پیروزمندان کلیسا هستیم 
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زیرا پیروزمندان که نوبر  ،شویممستقیم به حضور تخت پدر ربوده می

ل نوبر اصلی برداشته شوند که در کتاب مکاشفه و کلیسا هستند باید مث

و دیدم که اینک » 1,  2,  8: 81یم ) مکاشفه خوانآیات زیر در مورد آن می

فرماندهی  کوه صهیون کوه سلطنت و مقرّ« بره بر کوه صهیون ایستاده است

خداوند است که در عهد عتیق کوه موریا بود ) کوهی که بر آن معبد 

ساخته شده بود( و بعد کوه صهیون بود که اقامتگاه پادشاه و مترادف 

و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم او و اسم پدر او را بر » .سلطنت است

عنی عددی خاص با این عدد سمبولیک است ی «دارندپیشانی خود موقوم می

بینیم که این صد و در اینجا می.....« و آوازی از آسمان شنیدم » ،تعداد محدود

خواندند و خواندند که دیگران نمیچهل و چهار هزار نفر سرودی را می

دند. زیرا که باکره اینانند آنانی که با زنان آلوده نش»این سرود پیروزی است. 

نیست بلکه منظور بکارت روحانی است  گی ایشان جسمانیباکره« هستند

البته به ) ست از یک گرایش و تمایل و احساس زیرا زن همیشه سمبولی ا

 «کنندرود متابعت میو آنانند که بره را هر کجا که می» معنای کلیسا نیز می باشد( 

اند تا نوبر برای خدا و و از میان مردم خریده شده» یعنی در اطاعت کامل هستند 

آنها را  82این صد و چهل و چهار هزار نفر نوبر هستند که در باب  «باشندبره 

ای را زایید که همۀ امتهای پس پسر نرینه 2: 82) مکاشفه کند پسر نرینه خطاب می

زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده 

شود و مستقیم به تخت ربوده میدر این آیه پسر نرینه جمع است که  .(شد

رود در حالی که در رسالۀ اول تسالونیکیان زمانی که به حضور خدا می

 گویدکند چیزی از تخت نمیپولس در مورد ربایش کلیسا صحبت می
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زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور  84,  85: 1اول تسالونیکیان )

د شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست آنگاه ما که خدا از آسمان نازل خواه

زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم 

(  با توجه به آیات ربایش کلیسا به طور و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود

در ابرها خواهد بود، گیرد و مالقات ما با مسیح کلی در ابرها صورت می

اما این صد و چهل و چهار هزار نفر و پسر نرینه مستقیم به تخت خدا 

توان گروهی خاص یا نوبران نامید، زیرا روند در نتیجه ایشان را میمی

از نوبرها تقدیم گردید  عیسی مسیح نیز مستقیم به حضور پدر به عنوان نوبر

 ) بافۀ نوبری که جنبانیده شد( 

, نوبر  8کنند! حصادکلیسای مسیح دو گروه ایماندار زندگی می امروز در

شود، کنیم که بذر انجیل و نجات کاشته میما در زمانی زندگی می 2حصاد

ای خواهند بود که اما از ما بین این حصادی که باید به عمل بیاید عده

و شرایط الزم برای نوبر بودن در این است که   ،شوندنوبر نامیده می

های ما در این خاک دنیا که از آنجا تغذیه و آبیاری می شویم خشک شهری

 ،بشود. در قبل گفتیم که کشاورزان زمان بازدید از زمین در فصل حصاد

آمد کشیدند و هرکدام که زودتر از خاک بیرون میخوشه را از ته می

ای در خاک ندارد و آنها  به نشان دهندۀ این بود که آن خوشه ریشه

شدند و آنانی که به خاک چسبیده بودند عنوان نوبر حصاد شناخته می

نشان دهندۀ این بود که هنوز نیاز به حرارت و نور دارند تا خشک بشوند، 

پیروزمندان کلیسا یعنی آنانی که در امانت و وفاداری و در راستای 

های آنان از دنیا خشک زودتر از بقیه ریشه ،کنندشناخت حرکت می
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شد و آنهایی که در سیر تکاملی دلشان و با هدایت نفس حرکت  خواهد

کنند ) کلیسایی که هنوز در عدم شناخت و خودگرایی سکونت دارد( می

هایشان خشک القدس دارند که ریشهنیاز به آفتابِ تأدیب و حرارت روح

شدند یکی اینکه ریشۀ کشاورزان از دو نکته متوجه حصاد گندم می بشود.

ها باشد و دیگری اینکه سرخوشه یعنی جایی که در آن دانهآنها خشک 

وجود دارند زرد و طالیی شده باشد، ) وقتی سر یا کاکُل خوشه طالیی 

باشد به این معناست که کامأل پخته و ثمر آورده است( رنگ طالیی رنگ 

شود قدوسیت و شخصیت خداست و زمانی که گندم طالیی رنگ می

ای اگر قبل از زمان حصاد مشروط براینکه خوشهآمادۀ درو کردن است. و 

هایش خشک شده و سر آن طالیی شده باشد  نوبر آن زودتر از بقیه ریشه

 گردد. حصاد محسوب می

های ما نسبت به کند اول اینکه ریشهخداوند از ما دو چیز را طلب می

های دنیا خشک بشود تا بتوانیم کامال از نفس و گناه گرایشهای و چسبندگی

و تسلط دشمن آزاد بشویم و نکتۀ دوم این است که ما نسبت به خداوند  

گندم  با هویت گندم ما یکسان بشود.طالیی رنگ بشویم یعنی شخصیت ما 

ای مغذی و عالی و گرانبهاست اما تا زمانی که سبز است و از خاک دانه

گرفتن ایماندار نابالغ هنوز در حال تواند مؤثر باشد یکند نمتغذیه می

یعنی از نفس طبیعی و گرایشهای انسانی تغذیه  ،از زمین استخوراک 

کند، در نتیجه هنوز سبز است اما زمانی که آفتاب تأدیب و حرارت می

توان در شخصیت و صورت او کند ماهیت گندم را میروح را تجربه می

القدس که با این حرارت و آفتاب یعنی کار روحمشاهده کرد و آنانی 
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کنند هنوز در خاک باید باقی بمانند تا باالخره ریشه آنها نیز مقاومت می

های آنها شود ریشهخشک بشود . نهایتا زمانی که کل حصاد جمع می

( در مورد صد و چهل و چهار هزار نفر  2تا  8: 81خشک است در )مکاشفه 

حصاد تمامی  82,  81خوانیم اما در همان باب در آیۀ ها میباکره و نوبر

و دیدم که اینک ابری سفید پدید »؛کند کهمحصول زمین را برای ما باز گو می

و در دستش داسی تیز  آمد و بر ابر، کسی مثل پسر انسان نشسته که تاجی از طال دارد

» کند که نشین را ندا میای دیگر از قدس بیرون آمده به آواز بلند آن ابر است،  و فرشته

داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنگام حصاد رسیده و حاصل زمین خشک شده 

کند همان ابر اول این ابر که در این آیه در مورد آن صحبت می  «(است

که این  «کنیمدر ابرها با مسیح مالقات می، ما» گوید:که می 84: 1تسالونیکیان 

 می ایمانداران است و نه فقط بقیت و پیروزمندان. مالقات متعلق به تما

تاج گذاری شده و در آسمان جشن مسیح که تاجی از طال دارد..( یعنی )

« عدد سمبولیک پیروزمندان»پیروزی او با صد و چهل و چهار هزار نفر 

اتفاق افتاده است. ) و در دستش داسی تیز...( باالخره تمامی ایمانداران 

بحال آنانی که مثل نوبرها  زودتر ااما خوش ،ک بشوندباید یک روزی خش

داوطلبانه خودشان را تسلیم عیسی مسیح و حرارت  ،از فصل خشک شدن

در  اند تا خشک بشوند. امروز ممکن است ماالقدس کردهکار عمیق روح

اتفاقات دچار اشکها و مصیبتها شده باشیم و خداوند  ،چالشها ،مشکالت

اما ای کاش علت را  ؛هایمان باشددرصدد کاری جدید در زندگی

گشودیم، شاید در رویارویی با دانستیم و دهان به شکوه و شکایت نمیمی

دهد؟ این چه حسی است که آنها بگوییم چرا خدا جواب دعاهایم را نمی

ه کی!! پس تو کجایی؟؟ اما تمامی آنچوند تا به خداباید متحمل آن شوم؟ 
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هایمان بخشکد و شود به این علت است که ما ریشهکه حادث می

اما اگر  نوبر باشیم. ،سرهایمان طالیی بشود و قبل از موسم حصاد

کند زیرا نوبر متحمل بها بر باشید کسی شما را مجبور نمیخواهید نونمی

یم که این صد و چهل و چهار هزار نفر خوانمی 81گردد. در مکاشفه می

خبر بودند، این خواندند که کسان دیگر از محتوای آن بیسرودی را می

سرود شادمانی به علت عبور از آن دردها و رنجهایی بود که ایشان از آنها 

عبور کرده بودند و حال تبدیل به سرود شادمانی شده بود. در زمان 

سرود بسیار راحت است، قوم خدا را در آرامش و راحتی و رفاه خواندن 

که در پشت دریای سرخ در فرار از دست مصریان در  !خروج بیاد آورید

کردند اما به محض نگرانی و ترس بودند و در ماتم و فقان راه را سپری می

ینۀ شادمانی و شکرگزاری کردند. اما گزگذر از دریای سرخ شروع به 

به  ،سرود شادمانی بخوانیم ،فشاردر زمان سختی و  که درست آن است

مانند پولس و سیالس که در زندان بودند و فردا باید به دار آویخته 

خواهیم در جایگاه نوبر و صد و چهل و چهار هزار نفر شدند، اگر میمی

شویم تبدیل هایی که متحمل آنها میباکره باشیم! به یقین فشارها و سختی

این دعوت همۀ ایمانداران است که به و  ،به سرود شادمانی خواهند شد

القدس در تبدیل شخصیت لبیک بگویند. به یقین کار عمیق و سریع روح

 ،شویم نباشدامروز نگاه ما باید به شرایط و مقاومتهایی که با آن روبرو می

خواهد تمامی فرزندانش را به عنوان وارثین و به قصد خدا که می ؛بلکه

دنیا این ماهیت را در  ،لۀ یکی شدن با اونوبر در آغوش بکشد و بوسی

کنید کند که آیا فکر میشخصیت ما ببیند. پولس رسول به زیبایی بیان می
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که امروز در زندگی ما وجود دارد، با آن جاللی که در پیش  این مشکالت

 ( 88: 8رومیان )  رو است قابل مقایسه است؟

هم مسیح را به عنوان نوبر این است که ما در آن  "هازیبایی جشن نوبر»  

فقط یک راه دارد اما « بینیم هم پیام و وعدۀ نوبر به ما داده شده استمی

و به عنوان نوبر نیز جنبانیده بشویم، آن بخشی از حصاد که ما نوبر باشیم 

گیرد نوبرهایی هستند که بعد از روز سبت که مورد خشنودی خدا قرار می

( به این معنی که ما باید نوبرهایی  88: 23 باید جنبانیده بشوند ) الویان

شویم و ( وارد آرامی خداوند می باشیم که در روز هفتم ) پایان کار خدا

شویم، فقط نوبرها برای خداوند به عنوان جنبانیده شده و به خدا هدیه می

شوند بلکه در انبارهای خدا ) خانۀ هدیه هستند و بقیۀ حصاد جنبانیده نمی

او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود  82: 3) متی خواهند شد. او( ذخیره 

را نیکو پاک کرده، گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی 

این آیه در مورد نوبرها صحبت پذیرد خواهد سوزانید.( که خاموشی نمی

انبار و حفظ  ،خداکند بلکه در مورد کلیۀ کلیسا که باید روزی در خانۀ نمی

 بشوند. 

 « نگاهی به جشن نوبرها از دیدگاه تقویم یهود »

 « "؛ از ورود تا جنبانیده شدنمسیح"» 

به موسی داده بود. بره به جهت  82طبق شریعتی که خدا در خروج باب 

شد و بعد در داری میهای قوم نگاهقربانی فصح باید چهار روز در خانه
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گردید. روز شنبه دهم ماه بود که عیسی وارد اورشلیم روز فصح قربانی می

شد یعنی از شنبه تا داری می( شد، و باید برای چهار روز نگاه )خانۀ یهود

، خوانیمدر اناجیل می (  و تمامی وقایعی که دهم تا سیزدهم )سه شنبه،

، با رهبران یهود وارد بحث شد، معجزاتی را انجام مسیح وارد معبد شد

مسیح در روز  در این چهار روز اتفاق افتادند. لهایی را تعریف کردداد، مث

 ،ح شام را با شاگردان خودش خوردصسه شنبه یعنی شب قبل از ف

سبت ) چهارشنبه صبح دستگیر شد و پای میز محاکمه رفت و روز تهیه 

در پیش بود که از روز پنجشنبه مصادف با عید نان فطیر شروع  ( خاص

چهارشنبه بعد از ظهر مسیح بر صلیب مرد و قبل از شروع عید شد و می

فطیر و شروع روز بعد در قبر گذاشته شد و از پنجشنبه صبح طبق کالم 

خدا که سبت فطیر شروع شده بود ) سبت خاص ( مسیح در قبر بود. ) لوقا 

( چهارشنبه غروب که در اصل شروع  38: 87, یوحنا  52:  24, متی  21: 23

جشنبه بود عیسی مسیح در قبر بود این روز سبت خاص بود و مردم روز پن

و ماندند، پنجشنبه غروب شروع روز جمعه بود های خود میباید در خانه

تا شش عصر روز عادی بود یعنی مردم به کار عادی مشغول شدند و در 

این روز زنان برای تهیۀ حنوط) عطریات برای تدهین جسد( از خانه 

شد و تا روز و باز در غروب روز جمعه سبت هفتگی آغاز میبیرون رفتند 

های خود استراحت کردند و تاریخ شنبه ساعت شش عصر همه در خانه

روز شانزدهم از ماه بود  و بعد از ساعت شش عصر روز شنبه یعنی روز 

هفدهم از ماه تا پایان همان روز مسیح از مردگان قیام کرد زیرا فردای 

بر  با تمام جزئیات بود. این مطالب که گفته شد همگیآن روز سبت خاص 
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، عیسی مسیح سه روز و سه شب در بودند که 23و الویان  82طبق خروج 

هایی که به ما در کالم و بر اساس تقویم و تاریخقرارداشت، دل زمین 

 به وقوع پیوسته و اتفاق افتادند.ها پیشگوییدقیقأ  ،گفته شده

  «جنبانید هدایا بیاورید را می روزی که بافه »

عیب برای قربانی جنبانید برۀ یکسالۀ بیدر روزی که شما بافه را می 83,  82: 23) الویان 

سوختنی به حضور خداوند بگذرانید و هدیۀ آردی آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به 

آن برای خداوند باشد و هدیۀ ریختنی  خوشبوروغن خواهد بود تا هدیۀ آتشین و عطر 

در این آیات و بر طبق تحقق آنها نه فقط چهار یک هین شراب خواهد بود.( 

د به عالمت زنده شدن و وو نوبر برخاستگان که عیسی مسیح  ب بافۀ نوبر

های مرتبط با قربانی جع بهرا، بلکه دستوراتی را نیز شدجنبانیده میقیام 

  بینیم.این بافه می

ویرانی معبد در سال هفتاد میالدی، در تا  از زمان برپایی خیمۀاجتماع

گاهی و شام هر روز به طور مداوم گذرانیده های صبحاسرائیل قربانی

های روزانه که در روز دو بار انجام شد، اما عالوه براین قربانیمی

باید به انجام های دیگری نیز به طور خاص در جشنها گرفت! قربانیمی

به  عیب یکسالهنها اشاره شده، برۀ بیرسیدند که در آیات فوق به آمی

گرفت و باید این قربانی بدن و خون را در بر می ؛ 8جهت قربانی سوختنی

ای ) نوشیدنی یا هدیه ؛ 2ریختنی هدیۀ آردی و .شدبر مذبح گذاشته می

شبو وشمزه و خوای خکه باید از مایعات باشد ( این هدایا به عنوان هدیه

 که ؛ 3خوشه نوبرها .گردیدشامل نان و شراب میشد که به خدا تقدیم می
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قربانی  توان چند نکته را مشاهده کرد؛ها میدر این هدایا و قربانی

مشارکت ، سوختنی، مرگ مسیح و بافۀ نوبر، قیام و هدیه آردی و ریختنی

توان از لحاظ روحانی نیز می کند.ما را در مرگ و قیام مسیح معرفی می

اینگونه دید که زندگی ما با مرگ عیسی مسیح تضمین گردید این هدایا را 

و به ما انتقال داده شد، اما به همان شکل که مسیح تسلیم ارادۀ مطلق پدر 

هایی باشیم بود ما نیز با شرکت در این قربانی باید مشابه عیسی مسیح قربانی

 کنیم.که ارادۀ خودمان را به خداوند تقدیم می

کامل است. به این  ای که در اوج سالمت و قدرتهبرۀ یکساله یعنی بر

های خودمان را در اوج قدرت و سالمت به معنی که ما قدرت و توانایی

خداوند تقدیم کنیم ) برۀ یک ساله سمبول مسیح بود که در اوج قدرت 

خود را به پدر تقدیم کرد یعنی نه آنقدر کودک بود که ناتوان در درک 

آنقدر پیر و سالخورده که در انجام آنچه به او و فهم و وقایع باشد نه 

رسوده بنامند( مسلمأ ما شد ناتوان باشد و دیگران او را پیری فمحول می

و کنیم تسلیم قدرت به خداوند  هایمان را در اوج سالمت ونیز باید توانایی

به یقین مشارکت ما با خداوندمان در نان و شرابی است که دائمأ آن را 

(  81, اول قرنتیان  28تا  25: 25, متی  28تا  28: 5کنیم. ) یوحنا تقدیم می

خون خودش صحبت  در این آیات مسیح راجع به خوردن بدن و نوشیدن

کار او، قوت قیام  طور مداوم با تقدیم و بیاد آوردنکند که باید به می

 , 82: 23الویان )هایی که در کنید در قربانی !درما عمل بکند. اگر توجه

های سوختنی، آردی و ریختنی را کند قربانیبه آنها اشاره می (83

بینیم اما در آنها هیچ صحبتی از قربانی گناه و خونی نیست؟! اصوأل می
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دادند و این به معنای این قربانی خونی را برای آمرزش گناهان انجام می

ریختن خون خودش را داشت و در آن  است که عیسی مسیح، لیاقت

ت و کاملیت و قیامتش هیچ گناهی وجود نداشت در نتیجه نیازی معصومی

نبود که برای او قربانی خونی و گناه گذرانیده بشود، او به عنوان قربانی 

و به عنوان قربانی مشارکتی در نان و شراب، و به سوختنی تسلیم به پدر شد 

ها مرگ در این قربانیعنوان بافه نوبر به عالمت قیام به خدا تقدیم گردید.

معنی نتیجه و بیو قیام مسیح را در یک زمان می بینیم که جدا از هم بی

ت هستند. امروزه در کلیسا یکی از مسائلی که باعث انحراف شده این اس

نیز  های ماکنیم و اکثر بشارتصحبت میکه ما دائمأ راجع به مرگ مسیح 

که این حقیقتی  !!شکر را به مرگ مسیح بر صلیب منتهی می شود. خدا

انکار ناپذیر است اما ارادۀ خدا فقط اکتفا به مرگ مسیح بدون در نظر 

قیام او نیست! این یکی از بزرگترین درسهای االهیاتی برای یک گرفتن 

خادم و ایماندار است که مبادا، مرگ مسیح را در زیر اشارۀ مکرر و توجه 

زیرا مرگ و و توجه کنیم، ر مرگ مسیح به قیام ابیاوریم بدون اینکه در کنا

معنی است و قیام او قیام مسیح مکمل یکدیگرند بدون قیام مرگ مسیح بی

نیز امکان پذیر نیست مگر اینکه مرگ او اول اتفاق افتاده باشد. امروز اکثر 

خاطر گناهان من و شما مرد! بشارتهای ما به این صورت است که مسیح به 

ادامه توجه کرد که او در روز سوم از اما باید حتما به این موضوع در 

و همۀ برکات  مردگان قیام کرد و در قیامش حیات، عدالت، امید جدید

صلیب مسیح نیست که به ما حیات و امید و هدف  این آسمانی را داد.

امیدی تازه  ،بلکه قیام مسیح است که زندگی ما را در حیات ،دهدمی
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 کند. در توجه به آیاتِثابت میبخشیده و هدفمند کرده و عدالت خدا را 

أل مرگ عیسی را در قربانی سوختنی، هدیۀ همین سرفصل، موسی عم

کند. و ما ریختنی و جنبانیدن بافۀ نوبرها را در یک جا اشاره میآردی، 

هایمان به نیز باید در توجه به این موضوع در موعظه، تعالیم و بشارت

نیم، به همان اندازه یا بیشتر به کهمان اندازه که به مرگ مسیح اشاره می

مونه در نو  مسئلۀ قیام او توجه داشته باشیم. در کتاب اعمال رسوالن 

دادند محور اصلی و مرکزیت بشارت می بینیم زمانی که شاگردانمی

کردند که ما شاهد هستیم که بشارت قیام مسیح بود و ایشان چنین بیان می

نها به همان اندازه که شاهد مرگ او بر خدا او را از مردگان برخیزانید. آ

دادند. و این مسئله صلیب بودند به همان اندازه قیام او را نیز شهادت می

از آن جهت دارای آن نقطۀ عطف و اهمیت بود که همۀ مردم بدانند، 

خدا قادر به برخیزانیدن انسانی است که خود را در ارادۀ او به پدر تسلیم 

 کند. 

 «یک فریضۀ ابدی باشد « بانی و جشنقر» این فرمان!  »

های تازه مخورید تا همان روزی و خوشههای برشته شده و نان و خوشه 81: 23) الویان 

ای که قربانی خدای خود را بگذرانید این برای پشتهای شما در همۀ مسکنهای شما فریضه

اد بخورید تا زمانی شما اجازه ندارید از نوبر محصول حص ابدی خواهد بود(

که اول قربانی انجام بشود. به این معنی که تا زمان قیام مسیح هیچ توانایی 

در ورود به حضور خدا برای مشارکت  و  ارتباط با او وجود نداشت، بلکه 

ابتدا باید قربانی عیسی مسیح در فصح و نان فطیر و خوشه جنبانیدنی به 
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این جشن برای مسکنهای  »گوید؛در ادامۀ آیه می رسید.تحقق خود می

امروز ما در عهد جدید این مراسم را در غالب « ای ابدی باشدشما فریضه

دهیم، بلکه ما این واقعۀ بزرگِ تاریخ اعمال مذهبی یا تشریفاتی انجام نمی

گیریم، اما حال در ابعاد روحانی این مراسم را به زودی با مسیح جشن می

خوردند قوم اسرائیل هرگز نباید نان می اریم.درا بیاد آورده و نگاه می

تا زمانی که این بافۀ نوبر توسط کاهن  ،چه گندم و ذرت و حتی جو

ای ابدی بود که البته معنای این برای ایشان فریضه شد، وجنبانیده می

: 5غالطیان گردد. )محسوب می "کلیسا ،سمبولیک دارد و اسرائیل حقیقی

 ایمانداران ا هستیم اما باید توجه داشت که ما( ما اسرائیل خد 85,  82

هرگز قادر به انجام کاری نیستیم مگر بر اساس و مبنای کار و قوت قیام 

 مسیح.

 « ها باید در زمان حصاد برگزار گرددجشن نوبربافه »

چون به زمینی که من به شما » ، به ایشان بگو:اسرائیل را خطاب کردهبنی 85: 23) الویان 

دهم داخل شوید و محصول آن را درو کنید آنگاه بافۀ نوبر خود را نزد کاهن می

شد، با توجه به آیه این مراسم باید در فصل حصاد و درو انجام می«( بیاورید

و  37: 83) متی دانیم که فصل حصاد و درو در پیش است! و امروز نیز می

ت این عالم و دروندگان، دشمنی که آنها را کاشت، ابلیس است و موسم حصاد، عاقب

خوانیم که عاقبت این عالم منظور موسم حصاد است و میفرشتگانند( 

دروندگان فرشتگانند که کلیسا را مورد سنجش قرار داده و بر اساس آن 

 شناختی که خداوند از آنها دارد باید از روی زمین برداشته بشوند. 
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و مبنای زندگی قوم خدا همیشه از مسائلی که آن زمان به عنوان اساس 

کرد، صنعت کشاورزی اسرائیل یکی از بخشهای بود با ایشان صحبت می

ها، منبع تغذیه و درآمد ایشان بود و تمامی این مسائل، نمونه ،زندگی

ها و اشاراتی بودند به حقایق روحانی. زمان و فصل حصاد دارای سمبول

حصاد صورت خواهد شوند، و دوم سه مرحله بود اول نوبرها برداشته می

ماند جمع آوری گرفت و سوم بازماندگان یا آنچه که از حصاد باقی می

خواهند شد. که این سه مرحله دقیقأ با تحقق و ربایش کلیسا مطابقت دارد. 

بسیاری از مفسرین بخصوص مفسرین امریکایی به این معتقد هستند که 

ان بالغ و رشد کرده تمامی کلیسا چه نفسانی و چه روحانی و حتی ایماندار

شوند و ربایش کلیسا فقط در یک و نوایمانان همه در یک زمان برداشته می

) از این  .انجام خواهد گرفت قبل از هفت سال جفای عظیم مرحله و

تمامی االهیات قرن  مرکزیت برم زیراجهت مفسرین امریکایی را نام می

بر این باور هستند که  ای دیگر از مفسرینو عده بیست و یکم در آنجاست (

ربایش صورت بر زمین خواهد بود و بعد،  کلیسا در آن سه سال و نیم اول

ای دیگر حضور و عبور کلیسا را در آن هفت سال خواهد گرفت، و عده

دانند تا در زمان آمدن و دیدنی عیسی مسیح کلیسا جفای عظیم قطعی می

ظریات خودشان را بر برداشته شود. الزم به ذکر است که هر سه گروه ن

اند، اما تفاوت عمده در اینجاست، اساس آیاتی از کالم خدا مستند کرده

ی ایمانداران جسمانی و برا ،که گروه دوم در تفسیرشان از آن آیات

دیب و فشار توسط حضور دیدنی دجال را در آن سه سال و نیم نفسانی تأ

هفت سال جفای کنند و گروه سوم که حضور کلیسا را در آن بیان می
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اند. در صورتی که دانند اسرائیل را با کلیسا در هم آمیختهعظیم قطعی می

هفت سال آخر و جفای عظیم توسط دجال مربوط به یهود و اسرائیل 

است. اگر ما آیات مربوط به اسرائیل و یهود را مرتبط با کلیسا بدانیم! این 

سال جفای عظیم قرار فت نیز در آن ه که ما کلیسا راخواهد بود  گونه

، در صورتی که آن آیات مربوط به یهود است و آنها باید در آن ایمداده

جسمانی و رشد نکرده  ،کلیسای نفسانی. البته! هفت سال روی زمین بمانند

. ولی ، و با ایشان به سر خواهند بردزمینبرنیز بخشی از آن هفت سال را 

به پیروزمندان کلیسا داده آزادی و خالصی از حضور دجال  ،وعدۀ فرار

اول نوبرها برداشته  23شده است. پس به همان شکل که در الویان 

شوند ماندگان برداشته میها و باقیشوند و بعد حصاد و در آخر خوردهمی

نیز در زمان ظهور نادیدنی ) ظهور دجال و هفت  در تحقق به همان شکل

. قبل اتفاق خواهد افتاد سال جفای عظیم( و بعد از آن ظهور عیسی مسیح

از جفای عظیم کلیسای پیروزمند در سمبول صد و چهل و چهار هزار نفر ) 

ها و شوند، و در پیروزی با مسیح تاجپسر نرینه( به تخت خدا ربوده می

مقامهای سلطنت در ملکوت را خواهند گرفت. البته اینها که گفته شد همه 

قدند، اما اعتقاد ما بر این است که ما نظریاتی هستند که مفسرین بر آنها معت

نباید با تعصب و یکدندگی به باور خود پافشاری کنیم و باور دیگری را رد 

کنیم بلکه باید روی مسئلۀ ربایش کلیسا حتما انعطاف داشته باشیم و در 

زیرا واقعا اسرار بسیاری در کالم خدا  ،پذیرش عقاید گوناگون باز باشیم

جازۀ مکاشفات آنها را به ما نداده است. اما خداوند اوجود دارد که هنوز 

بر این است که پیروزمندان کلیسا به مانند  23تفسیر من بر طبق الویان 
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نوبرها برداشته می شوند و در قبل از هفت سال و یا بخشی از آن کأل 

انجام خواهد گرفت و در آن هفت سال هرکسی که به عیسی مسیح ایمان 

ردگان یا باقی ماندگان خواهند بود که خداوند آنها را آورد به مانند خو

دارد، و یهود تمامأ در آن هفت سال بر زمین باقی از روی زمین برمی

 مانند و مورد جفای دجال قرار خواهند گرفت. می

های آنها نسبت به گرایشها و پیروزمندان کسانی هستند که ریشه»» :نکته

که امکان پذیر است خشک شده است و  تمایالت جسمانی و نفسانی تا آنجا

ی گذاربسیار آماده و آزاد از خاک زمین هستند که به محض دست

خداوند از خاک این زمین برداشته خواهند شد. اما ایماندارانی که 

به مانند همسر لوط و شخصیتهایی که دلهایشان وابسته به دنیای   دلهایشان

های نی و نفسانی هستند، ریشهحاضر بود و دارای تفکرات انسانی و جسما

در  .و در حال تغذیه از خاک و گرایشهای زمین است !ایشان هنوز خیس

آن زمان ممکن است بخشی از آنها با دیدن دجال بیدار شوند و چون 

به حضور خداوند شروع به استغاثه و طلب خشک شدن  ،ترسی غالب آید

بود، حال این بها چه  بها خواهدهایشان بکنند و مسامأ این مستلزم ریشه

 ««کندخواهد بود!؟ کالم خدا در کتاب مکاشفه اشاراتی را می

که به ما  !اما باید توجه داشت که کتاب مکاشفه با این دلیل نوشته نشد

که  ،های زمان آخر را بدهد، بلکه به این دلیل نوشته شدپیشگویی

ایمانداران در ایمان خودشان راسخ، مستحکم، و بدون ترس در تسلیم 

رای پیروزی و بودن در یک بقیت بکامل به ارادۀ پدر آسمانی بمانند  و 



212   
 

 
 

از روی  خدا هیچ مشکلی برای برداشتن آنهاپیروزمند و گروه نوبری که 

که زمین نداشته باشد آماده بکنند. و این هدف اصلی مکاشفه است نه این

های زمان آخر بشود کتاب مکاشفه تبدیل به یک برنامه و سریال پیشگویی

که همه را هیجان زده بکند و خبر جنگهای آینده را بین کشورها و 

بودن و یا مرد بودن دجال را   و یا زن ،پیروزی یکی و شکست دیگری

اطالع داده و پیشگویی کند. به یقین با این افکار وارد شاخ و برگها و 

نشعابات خواهیم شد و اصل را که آماده شدن ایمانداران برای بازگشت و ا

  کنیم.پیروزی بقیتی است به جهت نوبر را فراموش می

 «مقایسۀ شام فصح و شام خداوند » 

توان گفت: که این جشن سمبولی است از در بررسی جشن بافۀ نوبرها می

موت، بازگشت و میز شام خداوند، زیرا با نزدیک شدن به این میز، 

مشارکت با مسیح را در خوردن نان و شراب که سمبول بدن و خون او 

کنیم. ما باید همیشه این نکته را به یاد داشته باشیم که شام است اعالن می

و چون عید فطیر که به فصح  8: 22.) لوقا خداوند در زمان جشن فصح معرفی شد

رصّد بودند که چگونه او را به قتل معروف است نزدیک شد روئسای کهنه وکاتبان مت

پس در روز اول عید فطیر، شاگردان نزد  84: 25رسانند زیرا که از قوم ترسیدند() متی 

 «(خواهی فصح را آماده کنیم تا بخوری؟کجا می» عیسی آمده گفتند:

خداوند عیسی مسیح در به اتمام رسانیدن عهد عتیق و عهدی که با فصح 

به ما  ،معرفی یک میز مشارکت جدید در عهد جدیدتضمین شده بود و 

ای از عده دهد که عشاء ربانی جایگزین فصح شد.این نکته را نشان می
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کلیساهای مسموم که در سازش با سیاستهای امروزی و افکار انسانی قدم بر 

گرایی را وارد االهیات و کلیسا هایی از صهیونیسم و یهودیدارند، رگهمی

 کنند عشاء ربانی انشعابی از فصح است و چراغدانفکر میاند که کرده

های یهود را بر سر میز شام خداوند هفت شاخه و پرچم اسرائیل و سمبول

دهند در حالی که کامأل این موضوع انحرافی و اشتباه است و میز قرار می

شام خداوند هیچ ارتباطی با فصح آن زمان ندارد!! فصح به انجام رسید 

نی شد و خون بره ریخته شد و فصح واقعی اتفاق افتاد، و ما امروز بره قربا

گیریم، انجام گیریم بلکه عید بافۀ نوبرها را جشن میفصح را جشن نمی

دادن و شرکت در شام خداوند به هیچ عنوان تکرار فصح نیست فصح در 

دوهزار سال پیش با مرگ مسیح و ریخته شدن خون او ) مرگ برۀ فصح( 

به تحقق پیوست و به اتمام رسید و در روز سوم که جشن بافۀ برای ما 

باید نان و شراب خوره شود. زیرا در این جشن است که خدا  ،نوبرهاست

و در  83,  82: 23) الویان دهد فرمان گذرانیدن هدیۀ آردی و ریختنی را می

عیب برای قربانی سوختنی به حضور جنبانید برۀ یکساۀ بیروزی که شما بافه را می

خداوند بگذرانید. و هدیۀ آردی آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود، تا 

برای خداوند باشد، و هدیۀ ریختنی آن چهار یک هین شراب  خوشبوهدیۀ آتشین و عطر 

ایستیم! شام پس هر بار که ما در جلوی میز شام خداوند می خواهد بود(

آوریم که در آن با بافۀ به یاد نمی آوریم، بلکه میزی را به یاد می فصح را

نوبر، جنبانیده شده در مشارکت هستیم. در تمامی مراحل زندگی ایمانی 

 نظر داشت؛ این نکات را مدّ باید در مقایسه شام فصح و شام خداوند
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فصح جشنی بود از یک عهد قدیمی در صورتی که شام خداوند نکتۀ اول:

 است از یک عهد جدید. جشنی

شد اما در میز شام نکتۀ دوم: در شام فصح برۀ فصح قربانی و خورده می

 خداوند برۀ خدا عیسی مسیح برای ما قربانی شده است.

خوردند در حالی که در نکتۀ سوم: در شام فصح گوشت و نان فطیر را می

 خوریم.میز شام خداوند نان که سمبولی است از جسم مسیح را می

خوردند در حالی که ما در نکتۀ چهارم: در میز فصح سبزیجات تلخ را می

  آوریم.میز شام خداوند زحمات و مصائب مسیح را در جلجتا به یاد می

نکتۀ پنجم: در شام فصح خون بره ریخته شد. اما در عهد جدید و میز شام 

 نوشیم.خداوند ما خون مسیح را می

آوریم اما در ا به یاد میفۀ نوبر حصاد رششم: در جشن فصح آمدن با نکتۀ

 را بیان خواهیم کرد.میز شام خداوند ما قیام مسیح را از مردگان 

آوریم که نکتۀ هفتم: در میز فصح کار خداوند را تا به صلیب به یاد می

نگاه ما به قیام عیسی  ،پایان فصح بود، در حالی که در میز شام خداوند

 بعد از صلیب عیسی مسیح است.و واقعۀ  ،مسیح از مردگان

نکتۀ هشتم: در شام فصح انتظار یهود آمدن ماشیح بود. ایشان هر زمان که 

گرفتند یک صندلی خالی در کنار میز خود برای ایلیا فصح را جشن می

) که در  دیدند که قرار است بیاید و ماشیح را به ایشان معرفی کندتهیه می
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کند( در حالی که میز شام خداوند میحقیقت از ظهور اول مسیح حکایت 

پولس رسول نیز در کند. به ما آمدن ثانویه و بازگشت او را معرفی می

کند که این مراسم را تا زمان بازگشت یادآوری این مسئله بیان می

( بین شام فصح و میز شام  25: 88خداوند به یاد آورید ) اول قرنتیان 

که به چند نکته از آنها اشاره هایی نیز وجود داشت خداوند شباهت

 کنیم.می

، به همان شاهد هستیمفدیه و کفاره را  ،در شام فصح ما آزادینکتۀ اول: 

 بینیم. شکل نیز در میز شام خداوند آزادی و کفارۀ خداوند را می

نکتۀ دوم: در فصح یهودیان آزادی خودشان را در فرار از مصر بیاد 

ند آزادی خودمان را از اسارت شیطان بیاد آوردند، ما نیز در شام خداومی

 آوریم.می

نکتۀ سوم: در شام فصح یهودیان خانۀ اسارت خودشان را در مصر بیاد 

آوردند که چگونه در مصر در خانۀ بندگی و اسارت بودند ما نیز در میز می

آوریم که چگونه خون مسیح مارا از اسارت ظلمت شام خداوند به یاد می

 رهانید.و تاریکی 

هایی را از فصح و شام خداوند می بینیم، ها و شباهتکات فوق تفاوتدر ن

مرگ  با کهدادند.در فصح یهودیان این جشن را تا مرگ مسیح انجام می

ها که مسیح به تحقق حقیقی خودش رسید و سه روز بعد جشن نوبر بافه
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میز شام سمبول قیام عیسی مسیح بود شروع شد و ما در آن قیام است که 

 کنیم.خداوند را برپا می

کنیم مدام مرگ مسیح زمانی که در میز شام خداوند شرکت می»» نکته!! 

بلکه در اعالن شام خداوند مهمترین چیزی که باید گفته  !را یادآور نشویم

، نه فقط مرگ مسیح است بلکه قیام مسیح از مردگان نیز باید به بشود

اسم باشد، و اعالم کنیم که خداوند ما را عنوان مرکزیت شام خداوند و مر

زنده و فدیه کرد و در قیامش از نظام شیطان آزاد کرد، و امید و حیات 

 ««جاودانی را در آن قیام به ما هدیه داد.

 «جشن پنطیکاست » پنجمفصل 

 این جشن پنجاه روز بعد از آغاز فصل بهار است ) آغاز فصل حصاد شروع

گردد. همان طور ( و یکی از سه جشن اصلی کتاب مقدس محسوب می

که در بخشهای گذشته به آن اشاره کردیم، در کتاب مقدس هفت جشن 

وجود دارد که از میان آنها سه جشن به عنوان جشنهای اصلی شناخته 

توان جشنهای ها( و بقیۀ جشنها را میشوند ) فصح، پنطیکاست، خیمهمی

به عنوان مثال جشن نان فطیر و نوبر  جشنهای اصلی دانست.مرتبط با 

شدند و جشن کرناها و کفاره نیز جشن فصح انجام می چارچوبها در بافه

ها بودند. در نتیجه سه جشن از میان آن در مقدمه و فرارسیدن جشن خیمه

شدند. که در این بخش به اصلی محسوب می هفت جشن، اعیاد بزرگ و

گفتند ها نیز می، عید هفتهنخواهیم پرداخت. به این جش دومین از آنها
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گردید و زمان و یک روز باید سپری می هفت هفته ،چون از شروع فصح

گذشت و جمعأ پنجاه روز از شروع فصح و آغاز فصل بهار و ماه اول می

گردید به همین خاطر این جشن را عید پنجاهم یا پنطیکاست آغاز می

به  Pentecostبه معنای پنجاه و   pent) کلمۀ  نامیدند.ها نیز میجشن هفته

باشد ( این جشن، جشنی بود که از ابتدای خروج در معنای عید پنجاهه می

کند در مورد بود زیرا زمانی که موسی با فرعون مالقات می افکار موسی

کند که به احتمال منظور همان ی یک عید با او صحبت میبرگزار

» و بعد از آن موسی و هارون آمده، به فرعون گفتند: 8: 2خروج  )پنطیکاست بوده 

گوید: قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید نگاه یهوه خدای اسرائیل چنین می

، زیرا عید تواند فصح باشدبرد نمیاین عید که موسی از آن نام میدارند( 

روج از مصر فصح در مصر انجام شد و عید نان فطیر از ابتدای حرکت و خ

شد. در نتیجه عیدی که  برگزارو زمان ورود به بیابانهای اطراف کنعان 

کند عید پنطیکاست است. در موسی در مورد آن با فرعون صحبت می

جایی دیگر موسی باز رویا و فکر خود را در قبل از خروج به زبان 

فت، با پسران و و موسی گفت با جوانان و پیران خود خواهیم ر 7: 85) خروج آورد می

دختران، و گوسفندان و گاوان خود خواهیم رفت،  زیرا که ما را عیدی برای خداوند 

آیات دیگری نیز در عهد عتیق راجع به این عید وجود دارد که به است ( 

, (  21,  25: 87کنیم.) خروج عنوان نمونه به چند مورد آنها اشاره می

( , )الویان 23,  22: 31(, )خروج  84,  85: 23( , )خروج  82تا  7: 85)تثنیه 

( و در مورد این جشن  در عهد  38تا  25: 28( , )اعداد  28تا  82: 23

کنیم مطالعه کرد که بر آمدن توان در ایاتی که به آنها اشاره میجدید می
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بینیم که خدا اصول القدس و تولد کلیسای مسیح متمرکز هستند و میروح

، در در عهد جدید دلهای ایمانداران بر طبق وعدهحیاتی خودش را بر 

( ,  3(, )دوم قرنتیان باب 2) اعمال رسوالن باب کند. پنطیکاست معرفی می

 ( 8)عبرانیان باب 

 «تاریخچۀ جشن پنطیکاست » 

اسرائیل از مصرایشان جشن فصح را در ماه اول جشن زمان خروج بنی

 ری شده، و بعد از عبور از دریایذاکه به ماه نیسان یا ابیب اسم گ گرفتند.

سرخ و ورود به سرزمین جدید، خدا با ستونهای آتشین در شب  و ابر در 

کرد، با هدایت خدا و رسیدن به کوه سینا برای روز آنها را هدایت می

اولین بار قوم اسرائیل این عید را جشن گرفتند و آن زمان ماه سوم ) 

ه فرمان( را برای حفاظت و زندگی سیوان( بود که قوم قانون اساسی ) د

از خدا بر دو لوح سنگی  توسط موسی دریافت کردند. از آن به بعد بر 

 کند اسرائیل به( می 38: 4طبق تفسیری که استیفان در اعمال رسوالن ) 

ای بود از در حقیقت اسرائیل نمونه شود.گذاری میکلیسای در صحرا نام

را که در زندگی و ظاهر اسرائیل در عهد کلیسا در عهد عتیق زیرا هر آنچه 

هایی بودند از حقایق و اصولی که واقیت کنیم همه نمونهعتیق مطالعه می

بینیم. بعد از آنکه اسرائیل وارد سرزمین وعده شد آن را امروز در کلیسا می

ایشان  های خاصی را در ادامۀ وعده خدا برای حصاد انجام دادند،قربانی

کردند اما در سال دوم از محصول زمین  ن آسمانی تغذیهسال اول را از م

و حصاد خوردند و پنطیکاست را جشن گرفتند، زیرا پنطیکاست جشن 
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آمادگی به جهت فصل حصاد بود. در نتیجه خیلی مهم است که ما 

و  جزئیاتدر ایمانداران این روز را بشناسیم و اهمیت آن را درک بکنیم و 

ق تعمق کرده و حقیقت و تحقق آن را در عهد های آن در عهد عتینمونه

 جدید بررسی کنیم.

  «اسامی جشن پنطیکاست در کتاب مقدس » 

نکتۀ اول:  اولینِ از نامها که به این جشن نسبت داده شده جشن حصاد 

 ( 85: 23بود. ) خروج 

 (  85,  85: 85, تثنیه  22: 31ها ) خروج نکتۀ دوم: عید هفته

 ( 22: 31, خروج  25: 28ها ) اعداد نکتۀ سوم: روز نوبر

 (  22: 31)خروج  نکتۀ چهارم: نوبر حصاد گندم 

 ( 85: 23نکتۀ پنجم: نوبر زحمتکشان یا کارگران اسرائیل ) خروج 

 ( 8: 85اول قرنتیان ,  8: 2نکتۀ ششم: پنطیکاست )اعمال رسوالن 

 « ماهیت جشن پنطیکاست» 

راجع به ماهیت و خصوصیات این جشن باهم بررسی  در زیر چند نکته را

 کنیم.می
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نکتۀ اول: طبق گفتۀ موسی به فرعون این جشن باید در بیابان برگزار  

گردید، و این اولین جشنی بود که قوم بعد از گذشت از دریای سرخ می

: 85, خروج  85: 4, خروج  3,  8: 2در بیابان آن را انجام دادند. ) خروج 

7 ) 

ۀ دوم: این جش در ماه سوم به مدت بیست و چهار ساعت باید نکت

شد، زیرا پنطیکاست و روز پنجاهم بود و پنجاهمین روز داری مینگاه

, اعمال  8: 2گرفت. ) اعمال رسوالن بیست و چهار ساعت را در بر می

 ( 2,  8: 87, خروج  8: 85, اول قرنتیان  85: 25رسوالن 

معنای پنجاهمین! معروف بود اما در عهد عتیق از نکتۀ سوم: این جشن به 

این نام برای این جشن استفاده نشده،  ولی در عهد جدید سه بار واژۀ 

پنطیکاست برای این جشن به کار رفته است. ) این جشن در پنجاهمین 

 (85,  82: 23افتاد الویان ها در ماه سوم اتفاق میروز از جنبانیدن نوبر بافه

 «کاست در عهد عتیق تحقق پنطی» 

: 28, اعداد  88: 82) خروج قرار داشت  فصح در روز چهاردهم ماه اول

اسرائیل روز پانزدهم از ماه اول ( و زمان خروج بنی 2,  1: 23, الویان  85

بود، ایشان روز چهاردهم را در مصر جشن گرفتند و فردای آن روز که 

: 28, اعداد  5: 23) الویان جشن نان فطیر بود اسرائیل از مصر خارج شد. 

اسرائیل بعد عبور از دریای سرخ و همراهی ( بنی 88: 82خروج  88,  84

خداوند در ماه سوم به کوه سینا رسیدند و در آنجا خداوند با ایشان 
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. در نگاهی مالقات کرده و فرامین، احکام، و فرایض خودش را به آنان داد

را جشن گرفتند و  یسان( جشن فصحدهم ماه اول ) نمجدد و کلی؛ در پانز

در ورود به ماه دوم سی روز زمان سپری شد و چهار روز نیز در ماه سوم ) 

بینیم ) هفت هفته ( و در روز پایان سیوان( جمعا چهل و نه روز زمان را می

این هفت هفته و در روز پنجاهم بود که خداوند با انگشت خود ده فرمان 

یهودیان که   (نطیکاست ده فرمان به قوم داده شد در روز پ را نوشت، )

گیرند در حقیقت روز نوشته شدن ده فرمان کاست را جشن میامروز پنطی

پنطیکاست روز نزول  گیرند اما به جهت ما مسیحیانرا جشن می

القدس و شروع کلیسا است. در آن زمان خدا با انگشت خود شریعت روح

دو لوح سنگی نوشت، اما در عهدجدید بر و احکام و فرایض آسمانی را بر 

ها و مکاشفات طبق پیشگویی حزقیال نبی، تمامی آن احکام و فریضه

. ) دوم نوشتایمانداران  القدس بر دلهایروح آسمانی را خداوند توسط

 (  25,  22: 35, حزقیال  3: 3قرنتیان 

ین مقطع کند، در اها صحبت میدر مورد عید هفته 85,  82: 23در الویان 

زمان بسیار حائز اهمیت است زیرا محل تلفیق فصح و پنطیبکاست را شاهد 

هستیم، خداوند به اسرائیل فرمان داده بود زمانی که به سرزمین موعود 

م آن را به کاهن به جهت برسند در زمان حصاد و برداشت، نوبر و تقدی

نند و در حضور خدا چهل و نه روز یا هفت سبت را صبوری ک جنبانیدن

در روز پنجاهم این روز را جشن بگیرند و بافۀ نوبر، همراه با قربانی خاص 

 آن را به خداوند تقدیم کنند. 
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 هم تاریخزیرا توان شهادتی بزرگ دانست این واقعۀ روز پنجاهم را می

، که در ورود به سرزمین گرفتدر اسرائیل جامۀ تحقق به خود  این جشن

در زمان عهد وعده این کار را انجام دادند و هم در عهد جدید برای ما، 

( خداوند عیسی مسیح در آن  8: 2,  3: 8کتاب اعمال رسوالن )جدید در 

چهل روزی که بعد از قیام با شاگردان وقت سپری کرد تمامی عهد عتیق 

اعمال رسوالن در حقیقت  را با جزئیات به ایشان یاد آوری نمود.کتاب

تحقق پنجاهمین روز )پنطیکاست( و شروع یک دورۀ جدید بود. مسیح در 

بعد از قیام چهل روز با شاگردان خود در بحث و گفتگو بود و در مورد 

هایی که الزم شگوییپیملکوت خدا و آمدن و اصول آن ملکوت و تمامی 

صحبت کرد و بعد به آنها بود شاگردان از عهد عتیق به یادآورند با ایشان 

فرمان داد که به باال خانه بروند و منتظر وعدۀ پدر باشند و ایشان به مدت 

القدس آمد و عهدی روح در روز پنجاهم، ده روز انتظار کشیدند و باالخره

جدید بر دلهای شاگردان نوشته شد و از آن روز اسرائیل حقیقی ) کلیسا ( 

 د. فعالیت خود را بر زمین آغاز کر

  «اهمیت عدد پنجاه » 

عدد پنجاه در کتاب مقدس عدد آزادی و خالصی و عددی است که در 

به همین خاطر در اسرائیل هر پنجاه سال  بینیم،آن نجات را از اسارت می

گردید، که در آن تمامی مقروضین یک بار جشنی به نام یوبیل برگزار می

گردیدند و زمینها به مالکین خودشان شدند و اسیران آزاد میبخشیده می



223   
 

 
 

شدند و هر نوع گرو، قرض، بدهکاری و اسارت و بندگی بازگردانیده می

 رفت و همه در آزادی بودند.و بردگی از بین می

نکتۀ اول: خداوند دستور داده بود که هر پنجاه سال یکبار شیپورهای 

 ( 84تا  8: 22یوبیل نواخته بشوند و این سال را جشن بگیرند ) الویان 

 35تا  22نکتۀ دوم: سن بازنشستگی در اسرائیل پنجاه سال بود، کاهنین باید 

 شدند.کردند و در سن پنجاه سالگی بازنشست میسال خدمت می

نکتۀ سوم: بنی اسرائیل بعد از پنجاه سال ازادی از مصر به دامنۀ کوه سینا 

رسالت، و هویت رسیدند و در آنجا بود که یک رابطه، شناخت، خدمت، 

 را بدست آوردند.

نکتۀچهارم: در روز پنطیکاست بود که خداوند یک هویت و خدمت 

جدید را به شاگردان داد. زیرا از آن روز به بعد دیگر ایشان را شاگردان 

 شناختند.کردند بلکه ایشان را دیگر با نام رسوالن مسیح میخطاب نمی

نا و دریافت شریعت خدا هنوز یک اسرائیل تا قبل از رسیدن به کوه سیبنی

قوم و ملت بودند و هویتی نداشتند و بعد از دریافت احکام و فرایض که 

خداوند در کوه سینا به ایشان داد به یک ملت جدید و کهانت ملوکانه 

تبدیل شدند، شاگردان مسیح نیز تا قبل از پنطیکاست هنوز هویت شاگرد 

سوالن مسیح در بعد از دریافت را داشتند و رسالت ایشان به عنوان ر

اهمیت عدد پنجاه در  !درک لقدس و پنطیکاست اتفاق افتاد. دراروح

توان به آیاتی دیگر از کالم خدا استناد کرد که در زیر به کالم خدا می
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,  1: 88, اول پادشاهان  82: 5) پیدایش  کنیمهایی از آنها اشاره مینمونه

  81: 7, لوقا  15: 5, مرقس  85,  2تا  8: 24, الویان  4: 2, دوم پادشاهان  83

 «رسد برنامه خدا با سبت به پایان نمی» 

و از فردای آن سبت، از روزی که بافۀ جنبانیدنی را آوره باشید،  85,  82: 23) الویان 

هفته تمام بشود. تا فردای بعد از سبت هفتم پنجاه روز  برای خود بشمارید تا هفت

خوانیم که در این آیات می بشمارید و هدیۀ آردی تازه برای خداوند بگذراانید(

شود یعنی در فردای سبت ها جنبانیده میاین عید در روزی که نوبر بافه

بعد از  هم به انجام برسد و روز این شمارش به مدت هفت سبت پشت سر

کنیم بافۀ نوبرها نه  !توجه اگر یعنی روز پنجاهم جشن برگزار شود.آن 

فقط در روز قیام عیسی مسیح است بلکه در روز پنطیکاست نیز این اتفاق 

های یکشنبه و نه روزهای شنبه( نه در آن هفت سبت افتاد )یعنی روز

هفتگی بلکه در اولین روز از هفتۀ جدید، و این عالمتی بسیار مهم است! 

کند که برنامۀ خدا با سبت به اتمام که به ما این نکته را یادآوری می

رسد. بسیاری از جوامع مسیحی به روز شنبه و سبت گرایش دارند که نمی

زمانی که ایشان به  !جای تأسف دارد حتما آن روز را جشن بگیرند،

کنند و سبت استفاده می« شبات شالوم»کنند از واژۀ یکدیگر برخورد می

دانند، در صورتی که حتی فتگی عهد عتیق را جزئی از مراسم کلیسا میه

روز شنبه را جشن  ما در حقیقتما نباید درمورد آن نیز تفکر کنیم، 

گیریم به همین جهت کلیسا بلکه فردای روز سبت را جشن می گیریمنمی
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پیدا کرد دیگر سبت  از زمان اعمال رسوالن که از یهودیت به امتها انتقال

 را جشن نگرفت. 

که هم « فردای روز سبت  »گوید:به آیات فوق توجه کنید!! خداوند می

و هم در پنجاه روز بعد « "جنبانیدن بافۀ نوبرها»روز قیام عیسی مسیح بود 

القدس تولد و روزی که کلیسا با نزول روح "دقیقا مصادف بود با یکشنبه

گفته شد کلیساهایی که روزهای شنبه را جشن  در نتیجۀ آنچه که یافت.

گیرند ) ادونتیست( صد در صد در انحراف هستند و برداشت و عملکرد می

ایشان با کالم خدا در تضاد است. ما نباید هرگز روز شنبه را به عنوان 

جشن گردهمایی کلیسا بشناسیم و به یادآوریم! ) البته در بعضی از نقاط 

که انتخاب روز  اندرا در روزهای شنبه اجاره کرده ایمانداران ساختمانی

و مهم  دیگر امکان پذیر نبوده و این موضوعی کامأل خالی از اشکال است

آن است که معنی این روز را درک کرده باشیم( برای ما روز بعد از سبت 

روز قیام و پنطیکاست است و یکشنبه برای ما یک روز جدید از یک هفته و 

است. ) سبت یا روز شنبه پایان یک دوره است و یکشنبه  ای جدیددوره

آغاز و شروع یک دورۀ جدید( ما مسیحیان در پایان یک دوره نیستیم بلکه 

، عهد هستیم در آغاز یک دورۀ جدید هستیم، در حقیقت ما در عهد جدید

عتیق روزی بود که با شنبه به پایان رسید یعنی پایان هفته ) یک دوره(  اما 

ای جدید است که آن را ت کلیسا یکشنبه روزی جدید از آغاز دورهبه جه

قیام کرد و کلیسا را تولدی نو داد  روزی که مسیحیعنی!   ،گیریمجشن می

 و ما در آن تولد و آغاز یک عهد جدید در حال زندگی هستیم. 
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 «اهمیت روز یکشنبه » 

بردند، که میدیدیم که؛ بافۀ نوبر را در روز بعد از سبت به حضور خدا 

تحقق آن در عهد جدید قیام پسر یگانۀ خدا در روز اول هفته و یکشنبه 

بود که ما ایمانداران این روز را به عنوان روز پرستش خداوندمان عیسی 

روز پنطیکاست روز فردای »گیریم. در حقیقت مسیح در قیامش جشن می

را که در آن دو شخصیت از تثلیث « القدس استسبت و روز روح

القدس را در ریزش بر و روح 8پسر خدا در قیام توان مشاهده کرد، می

که این موضوع اثبات محکمی است بر اهمیت روز  2دلهای ایمانداران 

 یکشنبه که ما از لحاظ روحانی یکشنبه را آغاز یک دورۀ جدید ببینیم.

 «و شباهت آن با پنطیکاست عهد جدید اولین پنطیکاست در کوه سینا » 

بعد از سپری شدن پنجاه روز و رسیدن قوم اسرائیل به کوه سینا موسی به 

ها، رعد و رود و اتفاقات عجیب، حضور خدا، صدای شیپورباالی کوه می

پیوندد و کوه ای به وقوع میالعادهخارق تش، و حوادثبرق، ابرغلیظ، آ

شت لرزند و دچار وحبه لرزه در آمده و تمامی قوم از ترس به خود می

(  28تا  88: 82, عبرانیان  15تا  32: 1, تثنیه  87تا  85: 87شوند ) خروج می

که ایلیا  بعد از چهل شبانه روز فرار توجه به اصل اشارۀ نخست؛ زمانی و با

از دست ایزابل در بیایان، بر فراز کوه حوریب قرار گرفت همین اتفاق 

و برق، آتش، باد، و بعد از آن صدای خدا شنیده شد.) اول  افتاد و رعد

( در روز پنطیکاست نیز بعد از اینکه عیسی مسیح  81تا  8: 87پادشاهان 

کاهن اعظم ما وارد دروازه و جایهای آسمانی شده بود، )در کوه صهیون 
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بینیم( این اتفاقات به وقوع آسمان که انعکاس آن را در باال خانه می

های آتش، وزش باد، و صدای خداوند را در حضور خدا، زبانه پیوست که

,  27تا  22: 82) عبرانیان کردند مشاهده گردید زبانهایی که تکلم می

زمان موسی در  توان شباهت اولین پنطیکاستمیکه (  1تا  8: 81مکاشفه 

القدس با باد شدید و کوه سینا و پنطیکاست در عهد جدید و نزول روح

و لرزیدن آن مکان که شاگردان در آنجا حضور داشتند و  نزول آتش

ترسیدن مردم در بیرون از خانه را به وضوح مشاهده کرد، به همان شکل 

بینیم در عهد جدید نیز ها میکه حضور خدا را در کوه سینا با عالئم و نشانه

خدا با عالئمی وارد عرصۀ زمان و مکان شد و کاری جدید را در اسرائیل 

در حقیقت پنطیکاست  و به نمایش گذاشت. هی ) کلیسا( شروع کردحقیق

در کنار کوه سینا روز تولد یهودیت است! که در روز پنجاهم بعد از 

خروج ایشان ده فرمانِ نوشته شده را با انگشت خدا دریافت کرده و 

هویت خودشان را به عنوان قوم خاص خدا شناختند  و آن روز را جشن 

عهد جدید در روز پنطیکاست خدا فرامین خود را بر دو گرفتند. اما در 

: 88لوح سنگی ننوشت بلکه بردلهای گوشتین فرزندان خود قرار داد.) لوقا 

 ( 13تا  38: 38, ارمیا  28: 82,متی  25

نکتۀ جالب در مقایسه و شباهتها در اینجاست که؛ در روز پنطیکاست سه 

نطیکاست عهد عتیق در کنار کوه هزار نفر نجات پیدا کردند و در بعد از پ

سینا قوم خدا قوم خدا به بت پرستی روی آورده و سه هزار نفر از آنها 

که جالل خدا » گوید:کشته شدند. در جایی دیگر پولس رسول به ما می

و آن جالل بزرگتر و عظیم تر از آن جاللی « درخشداز چهرۀ عیسی می
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مسیح متوسط عهد جدید است که بر روی صورت موسی بود زیرا عیسی 

و جالل عهد عتیق جاللی است در حالی که موسی متوسط عهد قدیم بود. 

ماند، فانی است در صورتی که جالل عهد جدید جاللی است که باقی می

(  بین چهرۀ موسی و  3و این مقایسه را پولس رسول در )دوم قرنتیان باب 

گیری کند. در نتیجهجالل عهد جدید و چهرۀ عیسی به زیبایی بیان می

 کنیم. ها در این قسمت به اختصار به چند مورد از آنها اشاره میاین مقایسه

نکتۀ اول: در عهد عتیق خداوند در پنجاهمین روز با قوم اسرائیل در کوه 

با اسرائیل  در بعد از قیام مسیح نیز سینا مالقات کرد و در پنجاهمین روز

 حقیقی ) کلیسا ( مالقات کرد.

، ودر پنطیکاست کتۀ دوم: در پنطیکاست عهد عتیق ده فرمان نوشته شدن

 های ما نوشته شد.عهد جدید فرامین محبت خدا بر دلها و فکر

نکتۀ سوم: در عهد عتیق فرامین با انگشت خدا نوشته شد، اما در عهد  

 جدید فرامین با روح  خدا نوشته شد.

نکتۀ چهارم: در پنطیکاست عهد عتیق سه هزار نفر کشته شدند اما در 

 پنطیکاست عهد جدید سه هزار نفر زنده شدند. ) ایمان آوردند( 

نکتۀ پنجم: در پنطیکاست عهد عتیق نتیجه، هشدار و اخطار بر روی مسئلۀ 

داوری و مرگ بود، در حالی که در پنطیکاست عهد جدید تشویق و 

 را شاهد هستیم.دعوت به حیات 
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نکتۀ ششم: در عهد عتیق سخن بود در عهد جدید روح است که عمل 

 کند.می

نکتۀ هفتم: در عهد عتیق جالل بر روی صورت موسی بود اما در عهد 

 شندگی بر روی صورت عیسی مسیح بود.الل و درخججدید 

نکتۀ هشتم: در عهد عتیق نقابی بر چهرۀ موسی گذاشته شده بود زیرا مردم 

اقت و استطاعت نگاه کردن به آن جالل را نداشتند در حالی که در ط

عهد جدید آن نقاب برداشته شده و ما با نگاه کردن به درخشش جالل 

 شویم.عیسی مسیح از جالل به جالل تبدیل می

کردند اما در عهد نکتۀ نهم: در عهد عتیق آن جالل را از دور نظاره می

 ایم.جدید ما وارد آن جالل شده

نکتۀ دهم: در عهد عتیق کاهنین خادم یک عهد قدیمی بودند، در حالی  

 که ما خادمین یک عهد جدید هستیم.

نکتۀ یازدهم: در پنطیکاست عهد عتیق این اتفاقات بر روی کوه سینا اتفاق 

افتاد اما در عهد جدید پنطیکاست از کوه صهیون آسمان آغاز گردید و در 

 قرار داد. ریزش کلیسا را تحت پوشش

تری را از پنطیکاست و رویدادهای آن ببینیم خواهیم تصویر واضحاگر می

اینک چه خوش و » را از این دیدگاه مطالعه کنیم:  833توانیم مزمور می

این روز پنطیکاست در باال « دلپسند است که برادران به یکدلی باهم ساکن شوند
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در عهد عتیق  «آیده ریش فرود میمثل روغنِ  نیکو بر سر است که ب»خانه بود. 

 ود آمد اما در عهد جدید در آسمان روغن مسح و تأییدربرریش هارون ف

و مثل شبنم حرمون است » پدر آسمانی بر روی چهرۀ عیسی مسیح ریخته شد. 

 روی کوه سینا به شکل ردر عهد عتیق ب« آیدهای صهیون فرود میکه بر کوه

هشدار و اخطار ریخت در حالی که برای ما این ریزش بر روی صهیون 

آسمانی بود و از آنجا بر روی کلیسا آمد و کلیسا را در زیر آبشار برکات 

  .القدس قرار دادروح

 «خون در پنطیکاست » 

زمانی که کتاب عهد یا عهد نامه در کنار ده فرمان به اسرائیل داده شد، در 

سرائیل و خدا بسته شد و در این کتاب تمامی مفاد حقیقت عهدی بین ا

ها در آن یعنی قوانین مدنی، اجتماعی، بهداشتی، و مراسم و انواع فریضه

مکتوب گردید. و خدا این عهد را با پاشیدن خون بر آن و بر قوم اسرائیل 

شد اما در می ها پاشیدهرسمیت داد، در فصح خون بر قایمۀ در خانه

در نبود، بلکه بر خود عهد نامه و مردمی که  چارچوبر پنطیکاست خون ب

و موسی خون را  8: 21) خروج شد. داد پاشیده میآنها را تحت پوشش قرار می

اینک خون آن عهدی که خداوند بر جمیع این سخنان » گرفت و بر قوم پاشیده، گفت:

نمود شکر نمود و بدیشان و پیاله را گرفته، شکر  28,  24: 25متی «( ,,,) با شما بسته است

همۀ شما از این بنوشید زیرا که این است خون من در عهد جدید که در » داده، گفت:

را از آیه زمانی که این دو شود( راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می

کنیم موسی و خداوند عیسی مسیح هر عهد عتیق و جدید باهم مقایسه می



231   
 

 
 

که این  ؛گویدنند! موسی در خروج میکدو راجع به خون صحبت می

شد خون، خون عهد است و عیسی مسیح نیز در شبی که باید مصلوب می

در نتیجه هر دو عهد قدیم و جدید  «این خون، خون عهد است» گفت:

شوند و در هر دو عهد این است که تأیید و تضمین می "بواسطۀ خون

این طومار یا عهد نامه ) کند )خون بره است که حقانیت آنها را ثابت می

شد و نه در تابوت عهد! زیرا در آن در کنار تابوت عهد نگاهداری می

قرار تابوت فقط دولوحۀ ده فرمان، عصای هارون، و ظرفی از من آسمانی 

 داشت (( 

و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این  25تا  21: 38) تثنیه(  82تا  7: 38) تثنیه 

کتاب، تمامأ به انجام رسانید، موسی به الویانی که تابوت خداوند را بر تورات را در 

این کتاب تورات را بگیرید و آن را در پهلوی تابوت » داشتند وصیت کرده گفت:می

وظیفۀ کاهنین و عهد یهوه، خدای خود، بگذارید تا در آنجا برای شما شاهد باشد.( 

قبیلۀ اسرائیل بیاموزند و شریعت ها را به دوازده الویان این بود که طومار

خدا را به ایشان یاد بدهند، همانگونه که در عهد عتیق بنی اسرائیل 

عهد » زیر عهد خون ! امروز نیز کلیسا درای بود از کلیسای در بیاباننمونه

در جایهای آسمانی قرار دارد و این وظیفۀ خادمین است که  و« جدید

وند برای کلیسای خود در نظر گرفته حقایق، اصول، و ظوابطی را که خدا

معادل و قرینۀ این عهد که در عهد  را به همۀ ایمانداران آموزش بدهند.

عتیق بر طومارهای چرمی نوشته شده بودند کتابها و رساالت عهد جدید 

به این معنی که عهد ، اندالقدس نگاشته شدههستند که بعد از ریزش روح

القدس و خون انی نبوده بلکه با الهام روحجدید ساخته و پرداختۀ فکر انس
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همان شکل  عیسی مسیح که ضامن عهد جدید است نوشته شده است. به

در عهد جدید نیز ما در  ،( خون را بر مردم پاشید 8: 21خروج ) که موسی 

که خون القدس است زیر آبشار خون عیسی مسیح هستیم و این کار روح

و این  کندد نگاهداری و حفاظت میریخته شدۀ عیسی مسیح را برای اب

خون را بر روی کلیسا  و فرزندان پدر به نمایندگی از طرف عیسی مسیح 

پاشد. در نتیجه وظیفۀ رهبران و خادمین کلیسا این است که فرایض و می

ها و حقایق عهد جدید را به همان شکل که کاهنین و الویان چارچوب

به ایمانداران آموزش داده و  ،مسؤل بودند که به قوم آموزش بدهند

 تعلیم بدهند.

بینیم در آنجا مکاشفۀ کتاب خروج را مطالعه کنیم می 15تا  22اگر از فصل 

، این جزئیات در ، به موسی داده می شود با جزئیات ساخت خیمۀ اجتماع

خدا در  القات موسی بابه موسی داده شد، یعنی بعد از م بعد از پنطیکاست

وقوع پیوستن پنطیکاست اول بعد از هفت هفته خروج از باالی کوه و به 

مصر و رسیدن به کوه سینا، در روز پنجاهم خدا مکاشفۀ افکار و فرامین 

و را به خدا نزدیک شده و ا خودش را به موسی داد که چطور قوم بتوانند

در اینجا بود که خداوند کلیسای خودش را در نمونه  پرستش کنند.

ود. خدا اسرائیل را به عنوان کلیسای در غربت هدایت اسرائیل بنا نمبنی

اجتماع را معرفی احکام جشنها، و خیمۀها، کرد و کهانت هارون، قربانی

ای که به موسی داد قوم را نسبت به تمامی فرامین با کرد، و در مکاشفه

آموزش دهند که چگونه به  ،ای که بر عهدۀ الویان و کاهنین نهادوظیفه

عنوان قومی فدیه شده به خدا نزدیک شوند.  )تمامی جزئیات مربوط به 
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تا  8خروج و از باب  15تا  22توان از باب ها، پرستش و جشنها را میقربانی

بینیم همگی دارای هر چه را که در عهد عتیق می الویان  مطالعه کرد( 24

رساالت عهد جدید قرینۀ چیزی هستند قرینه در عهد جدید هستند، تمامی 

که در خروج و الویان نوشته شده است که تمامی ابعاد آسمانی آنها را 

به زیبایی کهانت  ،بخصوص پولس رسول ،کنندرسوالن بازگو می

کند که همۀ ایمانداران در خدمت ایمانداران را در عهد جدید بیان می

ۀ روحانی ما ایمانداران کهانت هستند، یا در جایی دیگر در مورد خیم

در عهد عتیق خیمه زمینی بود ما امروز در  که همان طور ،کندصحبت می

خیمۀ آسمانی مشغول به خدمت هستیم، و همان گونه که در عهد عتیق 

های صلیب مسیح را در شد ما نیز امروز قربانیها گذرانید میقربانی

ها ر غالب مراسمکه همگی در عهد عتیق د ،زندگی نفسانی خود داریم

رسید، همانطور که بنی اسرائیل جشنها را نگاه و به انجام می ،تحریف شده

در ابعاد  ،را در زیر خون و عهد جدیدداشتند ما نیز امروز جشنها می

چه به  ،که چگونه کلیسا دآموزکنیم و خداوند به ما میروحانی تجربه می

تی نزدیک را داشته باشد و صورت انفرادی و چه جمعی بتواند با او مشارک

به واسطۀ آن کمالی که در خداوندمان عیسی  او در پرستش هبتوانیم ب

,  7تا  2: 2) اول پطرس  نزدیک شویم. است مسیح به عنوان کاهن اعظم

 ( 85,  7: 2, مکاشفه  5: 8مکاشفه 
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 «قرص نان با خمیرمایه  هدیۀ آردی، دو» 

که بر خالف تمامی جشنها که  یکی از نکات جالب در این جشن این بود

شد!! در این جشن به نکتۀ نان فطیر بدون خمیر مایه باید استفاده می

کنیم که باید در هدیۀ آردی دو قرص نان با جدیدی برخورد می

( واقعا  38تا  25: 28, اعداد  28تا  82: 23شد ) الویان خمیرمایه پخته می

ع متعجب بودند که در روز عجیب بود و خود یهودیان نیز از این موضو

 زیرا ،کردندپنطیکاست دو قرص نان را باید با خمیرمایه پخته و تقدیم می

از این جهت که در تمامی هدایای  خدا مغایرت داشت و فرمان با کالم

ای وجود داشته باشد!! به گونه خمیرمایهآردی و پخته شده نباید هیچ

شت، زیرا خدا هرگز فرمانی هایی وجود دایقین در این فرمان خدا علت

و از فردای  84تا  82: 23) الویان کند. آنکه منظوری داشته باشد بیان نمیرا بی

آن سبت، از روزی که بافۀ جنبانیدنی را آورده باشید، برای خود بشمارید تا هفت هفته 

تمام بشود. تا فردای بعد از سبت هفتم، پنجاه روز بشمارید و هدیۀ آردی تازه برای 

، خداوند بگذرانید. از مسکنهای خود دو نان چنبانیدنی از دو عشر بیاورید از آرد نرم باشد

خداوند به قوم گفت: و از  و با خمیرمایه پخته شود تا نوبر برای خداوند باشد.(

فردای بعد از سبت پنجاه روز بشمارید ) یعنی روز پنطیکاست( و هدیۀ 

آردی تازه برای خداوند بیاورید و این هدیه از دو عشر ) دو دهم ( آرد 

های آرد آن کیسهنرم تهیه کنید و از منازل خود بیاورید، ) هرچه که از 

سنجش ایشان بود دو دهم آن را به جهت هدیۀ آردی و پخت دو قرص 

اما در فصح پخت هرگونه نان با  کردند(نان با خمیرمایه باید تقدیم می

و حتی شخص خاطی از خمیر مایۀ برای تقدیم هدیۀ آردی ممنوع بود 
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,  87,  82: 82گردید و حکم ایشان مرگ بود ) خروج میان قوم منقطع می

(  با توجه با آیات این دستور اکید بود  85تا  2: 83, خروج  31,  38,  25

که هرگز خمیرمایه وارد فصح نشود حتی در جشن نان فطیر نیز این دستور 

مبنی بر پخت نان بدون خمیرمایه الزم االجرا بود! زیرا خمیرمایه سمبولی 

 در ابعاد روحانی که مازمانی بود از شرارت و کذب و نفوذ فاسد کننده ، 

) تغذیه از  کنیمپزیم و یا قربانی بدون خمیرمایه تقدیم مینان فطیر می

و بر ضد  در حقیقت بر ضد این شرارت و ذات شریر بدن و تسلیم کامل (

کنیم که خداوند ما اعالن می دروغ و کذب و بر ضد نفوذ فاسد کننده

و  بدون هیچ گناهی بود. اهیت کامل وعیسی مسیح شخصیتأ و ذاتأ و در م

بینیم این موضوع را در دوری و اجتناب از خمیرمایه در دو جشن اول می

که » اما در پنطیکاست خداوند دقیقأ فرمان متضاد این را داد  و گفت:

ای را با آرد نرم تازه و خمیرمایه بیاورند و این اسرائیل قربانی تازهبنی

نان فطیر تمرکز بر شخص عیسی فرمان به علت بود که در عید فصح و 

مسیح است زیرا فقط مسیح است که در او هیچ گناه و فسادی نیست و 

در فصح تمرکز روی قربانی و عاری از هرگونه آلودگی و تباهی است. 

ماهیت و شخصیت قربانی بود، و در مسئلۀ نان فطیر این تمرکز بر متحد 

تیجه تأکید بر این شدن با ذات و شخصیت عیسی مسیح قرار داشت، در ن

ای در آنجا وجود نداشته باشد، اما در این جشن بود که خمیرمایه

کز بلکه تمر ،بخصوص ) پنطیکاست ( تمرکز بر شخصیت عیسی مسیح نیست

زیرا کلیسای مسیح تا زمان بازگشت او  ،یاشدمی ی مسیحبر روی کلیسا

 هرگز کلیسا و باشدهای نفس نمیعاری از عنصر گناه و ضعف و خمیرمایه
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در عهد نیز دو قربانی »» .در آن کمال ابدی بر روی زمین نیز نخواهد بود

شدند، یکی ذبیحه عتیق و جود داشت که باید با نان با خمیرمایه تقدیم می

( و دیگری قربانی هایی بود که باید  83: 4تشکر و سالمتی بود ) الویان 

شدند ) الویان ن تقدیم میاست کدار در روز پنطیهمراه با نان خمیرمایه

که در رساله به غالطیان و قرنتیان پولس رسول به زیبایی ««( 22تا  82: 23

کند؛ که زندگی تحقق این مسئله را در عهد جدید اینگونه بیان می

های نانی هستند که با وجود داشتن کلیسایی و اعضای آن به مانند قرص

ه شدن به معنای این است که قوت خمیرمایه باید جنبانیده بشوند.) جنبانید

قیام مسیح ما را به جنبش و پیشرفت و تبدیل و شباهت شخصیت مسیح 

 درآورد.  

ئله بود که خمیرمایه مانع جنبانیده شدن پولس رسول کامأل متوجه این مس

.....پس خود را از  4,  5: 2شود ) اول قرنتیان در زندگی ایمانداران می

خمیرمایه سازید تا فطیر تازه باشید چنانکه بیخمیرمایه کهنه پاک 

به این قسمت از آیه توجه کنید!! این نکته به این معناست که  هستید...(

خمیرمایه در ما وجود دارد و عنصر گناه و شرارت و فساد ذاتأ و از بدو 

تولد در ما قرار داشته و این ماهیتی غیر قابل انکار است که در ما ساکن 

انسانیت  ن آیه خمیرمایۀ کهنه از آن ذات و شخصیت قدیمی واست.  در ای

کند که باید خودمان را از آن پاک کنیم. پولس رسول کهنه صحبت می

و در ادامه « خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید » گوید:ابتدا می

؟؟ زیرا هویت مسیح که «خمیرمایه هستید..چنانکه بی» گوید:می

توان گفت: که ما از لحاظ ا داده شد. در نتیجه میخمیرمایه بود به مبی
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خمیرمایه هستیم، اما از لحاظ شخصیتی در ما خمیرمایه وجود هویت بی

دارد،  و این آیه عنصر فهم روحانی است که پولس رسول بر باور کلیسای 

 ریزد.قرنتیان و غالطیان و غیر مستقیم بر کلیساهای دیگر می

خمیرمایه را طلب تدا نان بیکاست از ابخداوند نیز در جشن پنطیو 

دار را بجنبانید که های خمیرمایهکه همان نان ،گویدکند بلکه مینمی

ت و در این مورد خاص به جنبانیدن یا جنبش به معنای داشتن حیات اس

ود حیات در داشتن قوتِ قیام مسیح در ما ) کلیسای مسیح( جنبش و وج

 !، باشدت به زندگی خودمان ادامه بدهیماشاره دارد که با داشتن این قو

و آن گردد خمیرمایۀ ذاتی و شخصیتی در ما پاک شود ثمرۀ آن باعث  که

حال ما  .بشود هویت بدون خمیرمایه که از مسیح به ما داده شده جایگزین

القدس آن خمیرمایه مورثی که با ایمانداران باید اجازه بدهیم که روح

ها و شناختی که از خداوند در در گذر از تجربه ایم راخود به کلیسا آورده

پاک سازد؛ نکتۀ الزم به ذکر و قابل توجه در کند وجود ما مکشوف می

هنه و خمیرمایه هستیم و مبادا خواهر ! که همۀ ما دارای طبیعت کاینجاست

را نسبت به ایشان  و برادرمان را در مسیح به زیر قضاوت آوریم و خودمان

القدس کار تقدیس را ایم که روحببینیم، اگر اجازه داده بدون خمیرمایه

در ما شروع کند و تا حدودی نیز کار و ثمرۀ روح در ما نمایان است، و 

اگر خداوند برای تأیید مسح و خدمت من دست به آیات و معجزات نیز 

بزند دلیل بر خالی بودن من از خمیرمایه نیست. پاکسازی خمیرمایه 

رونده که تا به بازگشت مسیح با ما خواهد بود. ا پیشروندی است کند ام

هرچه در شناخت شخصیت مسیح رشد کنیم آن هویت بدون خمیرمایه 
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-در نتیجه ،پس .درما عمل خواهد کرد و شخصیت ما تبدیل خواهد شد

که  قرص نانی توان این گونه بیان کرد که آن دوگیری این سر فصل می

شود، حاکی از آن است که خداوند دیم میبا خمیرمایه در پنطیکاست تق

نوز آن ریشۀ گناه به وجود ایمانداران و فرزندانش ه در ،کنداعالن می

القدس در ما و با وجود اینکه روحطور کامل برچیده و خشکیده نشده 

و نیاز به کار  ،های آن طبیعت کهنه مستلزم زمانهست هنوز زدودن ریشه

القدس در روز پنطیکاست در دارد. روحالقدس عمیق، و جراحی روح

وجود ما رخنه کرد و در ما اقامت گرفت اما خمیرمایه در وجود ما هنوز 

اسرائیل را از مصر وجود دارد به عنوان مثال: خداوند در یک شب بنی

خارج کرد اما چهل سال طول کشید که مصر را از وجود آنها بیرون کند 

به آن پرداختیم. ایشان به یک شب و این دقیقأ همان مبحثی است که 

هویتشان عوض شد اما در تبدیل شخصیتشان خداوند چهل سال در گذر 

ها در ایشان کار کرد تا بتواند بقیتی را آماده کند که شخصیتشان از تجربه

خداوند یک باشد.  ) سلطنت هزار ساله( متناسب با ورود به سرزمین وعده

اد و حال ما دو هزار سال است که در بار آتش روح را در پنطیکاست فرست

زیر باران برکات روح هستیم و آن ریزش هنوز ادامه دارد و هر انسانی که 

و بی درنگ، در  گیردبه عیسی مسیح ایمان آورد روح خدا در او قرار می

همان لحظه در زیر آبشار ریزش روح از آسمان وارد می شود و در زیر 

ناخت و رشد در زندگی را بدست ریزش این روح توانایی فهم و ش

 خواهد آورد.
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های کاریزماتیک با یکی از مشکالتی که بعضی از کلیساها بخصوص نهضت 

آن مواجه هستند این است که دائمأ از تصویرهای عهد عتیق برای توضیح 

شنویم که در کنند و مدام میو تشبیه حقایق عهد جدید استفاده می

القدس کنند که ای خداوند آتش روحیهایشان آتش روح را طلب مدعا

را بفرست غافل از اینکه دو هزار سال است  آتش روح در جریان و در 

حال ریزش است و نیاز به تمدید و تکرار مجدد ندارد زیرا هرگز منقطع 

بینیم که گاهی خدا از آسمان آتش در عهد عتیق می نگردیده است.

در زمان ایلیا و در زمان موسی در کوه سینا  ؛فرستاد به عنوان نمونهمی

بینیم که آتش کارهای خاصی را آتش  نازل شد و در جاهای دیگری می

افتاد و هایی خاص این اتفاق میداد، اما در عهد عتیق بنا بر دورهمی انجام

ما امروز نباید از این عبارت استفاده کنیم که پدر آتش روح را بفرست!! به 

القدس در روز تن این واژه به این معنی است که روحعقیدۀ من گف

پنطیکاست به طور نصفه ریخته شده و هنوز مقداری از آن باقی مانده 

کنیم که یک بار در دعا از خداوند باقی مانده را طلب می است و ما

توان از . البته میالقدس را بفرستدیگرآسمان را باز کرده و آتش روح

ای تشویق به درک معنی درست آن به عنوان جمله !این عبارت با توجه

آمیز، و تشبیه و اصطالح استفاده کرد، که در حقیقت آتش ریخته شد و 

ریزش ادامه دارد و چیزی از آن کم نخواهد شد و دیگر نیازی نیست که 

از خداوند باز شدن فلکۀ ریزش روح را طلب کنیم، اگر منظور از ریزش 

و هیجان جدید در پرستش و قویتر کردن روح و طلب آن در دعا شور 

توان به شکل دیگری دعا های عطایاست؟ خداراشکر! اما میعالئم و نشانه
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کرد و حتما نباید از اشارات عهد عتیقی استفاده کرد. امیدوارم سوء تعبیر 

ای که ای را از هزاران واژهبلکه نمونه ،انتقاد نیست هرگز منظور من ،نشود

است بیان کردم که بدون فهم، معنی و درکی درست از  در میان ما رایج

آوریم که به یقین ریشه در عدم شناخت و تعالیم اشتباه آن  به زبان می

القدس ریخته شد و به در پنطیکاست روحکنیم. دارد و ما آنها را تکرار می

است و فقط یک هدف را  "و بیدار "ایماندار داده شد و در او ساکن

کهنه و شخصیت  که از گسترش و توسعۀ خمیرمایه ذاتکند دنبال می

و در ازای آن اجازه بدهد که هویت مسیح در قدیمی ما جلوگیری کرده 

مسئلۀ  آتش در عهد عتیق جدا از ت و تار پود وجود ما رخنه بکند.شخصی

( پس  2: 82, عبرانیان  17: 7کار پاکسازی ) مرقس داوری سمبولی بود از 

و  قرار گرفتن در حالت خلسه ط هیجان، شور و نشاط،آتش برای کلیسا فق

سیخ شدن موهای بدن و باال و پریدن نیست! بلکه اصل و تمرکز کالم خدا 

جلوگیری از رشد خمیرمایه در زندگی یک  ،القدسروی مسئلۀ آتش روح

, افسسیان  32تا  84: 1, افسسیان  22تا  85,  88: 5رومیان )  ایماندار است.

در این آیات فعالیت  (  1تا  8: 8, رومیان  83تا  8: 3, کولسیان  83تا  3: 2

القدس را در جلوگیری از گسترش فساد خمیرمایۀ شخصیت کهنه را روح

 بینیم.می

ح در صبیایید آنچه را که تا بحال خواندیم مرورکرده و نتیجه را ببینیم!! ف

 ریخته شدۀمورد عیسی مسیح برۀ خداست که ایماندار با ایمان به خون 

گیرد. در در زیر پوشش حفاظتی و هویتی این خون مهیا شده قرار می

مایه را کنار گذاشته و به طور عملی اسرائیل باید خمیرجشن نان فطیر بنی
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بر روی نان فطیر ) بدون خمیرمایه( تغذیه و رژیم غذایی خودشان را 

در  ،است کردند. در حقیقت جشن نان فطیر جشن تغییر اشتهاتنظیم می

این جشن باید بیاموزیم که اشتهای خودمان را از آن گرایشها و تمایالت 

نفسانی و انسانی و آن طعامی که دشمن در سفرۀ دنیا به طور وسوسه انگیز 

و زیبایی چیده است به اشتهایی که ظاهرأ هیچ چیزی در آن نیست تغییر 

طعام دنیوی نیست و با  غذایی ین رژیما دهیم، درست است که چیزی در

ای ندارد اما راهی است برای حفاظت ما از مغایرت داشته و طعم و قیافه

بینیم و در فطیر تغییر مسمومیت کامل. پس در فصح تغییر هویت را می

کنیم. در عید بافۀ نوبرها خداوند عیسی مسیح را در قوت اشتها را تجربه می

ن و نخست زاده از بینیم که به عنوان نخست زاده از مردگاقیامتش می

خلقت جدید به دست راست پدر به عنوان خداوند ما ایستاده و در 

شود  که هنوز عنصر گناه به طور آوری میپنطیکاست این نکته به ما یاد

لقدس در ما اد اینکه هنوز روحاز کلیسا برداشته نشده و با وجو کامل

های ضعف طور جمعی و فردی به خاطر کند ایمانداران بهزندگی می

انسانی و نفسانی که در وجودشان است، خارج از کمال و بدور از شفافیت 

به همین جهت خداوند در پنطیکاست هدیۀ آتشین  ،برندو پاکی به سر می

و یک  عیب و همراه نان هفت برۀ یکسالۀ بی 88: 23الویان ) کند. را به ما معرفی می

گوساله و دو قوچ، و آنها با هدیۀ آردی و هدیۀ  ریختنی آنها قربانی سوختنی برای 

در این آیه به دو  برای خداوند.( خوشبوخداوند خواهد بود و هدیۀ آتشین و عطر 

به این معنی که خداوند   2شبووعطر خ 8کند؛ هدیۀ آتشیننکته اشاره می

قدس به ابعاد زمان و مکان و ریزش آتش پنطیکاست و نزول روح ا در
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در زندگی فرد، فرد ایمانداران و کلیسا این آتش را تا به امروز، او اقامت 

تک تک ما روشن و با هدف جلوگیری از گسترش خمیرمایه در زندگی 

باقی نگاه داشته که ثمرۀ این تالش و کار، رسیدن عطر خوشبوی مسیح به 

یری از تعفن خمیرمایۀ طبیعت مشام همه است یعنی هدیۀ آتشین با جلوگ

در پایان جشنها و در  کند.نفسانی و هویتی ایماندار ایجاد عطر خوشبو می

ها است شاهد این خواهیم بود که خرین از جشنها که عید خیمهبررسی آ

ها نمادی است از عید خیمه) شود. ای دیده نمیمایهدیگر هیچ خمیر

مند عیسی مسیح و آن بقیت زیرا کلیسای پیروز ( سلطنت عیسی مسیح

القدس برای فهمد و تسلیم آتش روحوفاداری که این حقایق را می

شوند، زمانیکه جلوگیری از اشاعۀ خمیرمایه و جایگزینی شخصیت مسیح می

رسند خمیرمایه کامال از آنها برداشته به کمال و بلوغ رشد روحانی می

رمایه نیست بلکه کمال شده و دیگر در سلطنت با مسیح هیچ اثری از خمی

القدس ما را کامأل از هرگونه کفارۀ عیسی مسیح، کالم خدا و خدمت روح

 خمیرمایه پاک ساخته است. 

 «عشر آرد نرم  "قرص نان از دو "دو» 

در قبل خواندیم که درعید پنطیکاست باید دو قرص نان با خمیرمایه به 

شد و حال در این عنوان هدیۀ آتشین و عطر خشبو به خداوند تقدیم می

 کنیم که چرا دو قرص؟؟را بررسی می« دو قرص » قسمت 
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در کتاب مقدس عدد خاصی است که دوگانگی کار خدا را نشان  2عدد دو

ها را بینیم که خدا قربانیدهد در بسیاری از جایهای کتاب مقدس میمی

 .کنددو به دو اشاره می

شد  ن به خداوند تقدیم میدر روز پنطیکاست باید دو قرص نا نکتۀ اول:

 (  7: 82, پیدایش  81: 8, الویان  4تا  8: 81الویان )

شیپورهایی را که برای آگاه ساختن لشکر خداوند و حرکت نکتۀ دوم: 

خروج ,  85تا  8: 85ای بود ) خروج کردند دو شیپور نقرهقوم استفاده می

27 :8  ) 

,  84تا  8: 25ت ) خروج نکتۀ سوم: خدا ده فرمان را روی دو لوحه نوش

 ( 88: 38خروج 

این دوگانگی در کار خداوند نشانۀ توافق و شهادت است. نکتۀ چهارم:  

کنند شهادت ایشان مورد تأیید زمانی که دو نفر بر سر یک مسئله توافق می

که برای اثبات هر  باشد و این نکته در شریعت موسی نیز گفته شده بودمی

دو نفرحد  برای تأیید باشد و مسلمأشهادت دو یا سه نفر میای نیاز به مسئله

( این موضوع را در شب  25تا  88: 85, متی  82: 87آن بود ) تثنیه   اقل

بینیم که دو نفر را برای شهادت بر علیه او اجیر محاکمۀ عیسی مسیح نیز می

که این بینیم کردند تا بتوانند شورای سنهدرین را متقاعد کنند و نهایتأ می

) متی چند شاهد در توافق باهم نبودند و شهادت ایشان کذب اعالم شد.

 ( 58تا  27: 25
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نکتۀ پنجم: زمانی که ابتدا خداوند دوازده شاگرد و بعد هفتاد شاگرد خود 

را به جهت بشارت به سرزمین اسرائیل روانه کرد ایشان را دو به دو فرستاد 

عدد دو ) دو قرص نان ( شهادتی بود برای  ( 2,  8: 85, لوقا  5تا  8: 7) لوقا 

 هدفی خاص (  

نکتۀ ششم:  یکی دیگر از نکات جالب در مورد عدد دو تقسیم انسانیت به 

) خداوند در عهد عتیق انسانها را به دو گروه یهودیان و  یهود و امتها بود

غیر یهودیان تقسیم کرده بود( در صورتی که در عید پنطیکاست هر دو 

اهم جنبانیده شدند و انسان جدیدی را تشکیل دادند که نه یهود گروه ب

 بود و نه امت و یونانی، )سمبول امتها در عهد جدید (

زیرا که جمع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم خواه یهود،  83: 82)اول قرنتیان 

یهود و امت   خواه یونانی، خواه غالم، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم(

دادند که در دنیا قدرت انجیل عیسی مسیح و کار هر دو شهادت می

,  25تا  88: 2کند ) افسسیان القدس انسانیت جدیدی را ایجاد میروح

 ( 2: 85اعمال رسوالن 

 ای است از مسیح و کلیسا که این دو در اتحادنکتۀ هفتم: عدد دو نمونه 

ا وجود اینکه بدن و سر در حال ب کنندشهادت متحدی را ایجاد می باهم،

 ما در روح و حیات باهم یک هستند.ضر از هم جدا هستند احا
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خواست دا میخ»توان گفت؛گیری کار خدا در دو قرص نان میدر نتیجه

هایی که در قبل وجود توافق نظر و شهادت و اتحادِ حیاتی را در جدایی

 «داشت را برطرف کند

  «دو عُشر» 

از مسکنهای خود دو نان چنبانیدنی از دو عشر بیاورید از آرد نرم باشد،    84: 23) الویان 

از واژۀ دو عشر در چندین ( و با خمیرمایه پخته شود تا نوبر برای خداوند باشد

جای دیگر کتاب مقدس و تاریخچۀ قوم اسرائیل استفاده شده که بیانگر 

 کنیم.کته از آنها اشاره میحقیقتی خاص بود که در نمونه به چند ن

( در این آیات کالم خدا  35,  22: 85) خروج  "نکتۀ اول: مَنّ آسمانی

کند، که در حقیقت بیانگر دو عشر را به ما معرفی می یواحد سنجش

قوم در روز ششم باید دو برابر ) دو عشر( از من آسمانی را جمع  ،باشدمی

 کافی داشته باشند.کردند که در روز هفتم نیز خوراک می

شد.) از دوعشر آرد نرم تهیه می ،هدیۀ آردی باید نکتۀ دوم: در عید نوبرها

 (  83: 23الویان 

نان تقدمه دوازده قرص نان قرار داشت که باید برای  نکتۀ سوم: در میز

 ( 4تا  2: 21) الویان شد. از دو عشر آرد نرم استفاده میقرص نان تهیۀ هر 
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حقیقت معنی دو عشر به معنای حیاتی مضاعف است ) دو نکتۀ چهارم: در 

ام تا به شما حیاتی مضاعف عطا نمایم، نه یک برابر ( مسیح فرمود من آمده

 (  85: 85عشر بلکه دو عشر) یوحنا 

که دو برابر  :»در زمان صعود به آسمان به الیشع گفتایلیا  نکتۀ پنجم: 

بینیم که ایلیا چهارده می و در نتیجه «مسح من بر تو ریخته خواهد شد

  معجزه و الیشع بیست و هشت معجزه دقیقأ دو برابر را به انجام رسانید.

های ده فرمان از دو دهم استفاده شده بود، یعنی ده نکتۀ ششم: در لوحه

فرمان روی دو لوحه نوشته شده بود که روی هر کدام پنج فرمان قرار 

  داشت.

مسح و برکتی مضاعف از روح خدا دانست  تواننکتۀ هفتم: دو عشر را می

که در روز پنطیکاست روی یهود و امت جاری کرد، در حقیقت آن 

در شد چیزی که در پنطیکاست عهد عتیق در ظاهر باید انجام می

القدس، برکتی مضاعف از آسمان فرو پنطیکاست عهد جدید با ریزش روح

داد و هم این رار میریخت چون هم یهود را باید در زیر برکات و مسح ق

القدس که در جشن پنطیکاست روح گردید.مسح شامل حال امتها می

را از شخصیت خدا ات ها، و مکاشفدست و انگشت خداست فرامین، فریضه

تا  38: 38نه بر لوح سنگی بلکه بر قلبهای گوشتین ایمانداران نوشت ) ارمیا 

ی از امت و یهود بود که ( این دو قرص نان عالمت 3, دوم قرنتیان باب  31

حیات، و در آسمان و زمینی جدید در عهد جدید و با یک اسم، زبان، 

و هدف خدا این بود که اعالم   ،اورشلیم آسمانی ( ثبت نام شده بودند)
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الحال همه چیز » ,  8تا  8: 28مکاشفه ) کند همه چیز نو و تازه شده است. 

پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت » 84: 2دوم قرنتیان «( ) سازم را نو می

 «( اینک همه چیز تازه شده است های کهنه در گذشتتازه است؛ چیز

: 25متی «( , ) به زبانهای تازه صحبت خواهید کرد»  25تا  82: 85مرقس )

 «خون مسیح در عهدی جدید»  28تا  25

 «آرد نرم »  

عالمت مسح و برکتی مضاعف است که  ،با توجه به سر فصل قبل دو عشر 

خداوند به ما عطا کرده، یعنی در شخصیت خداوند خصاصت وجود 

بینیم که خدا همیشه برای منتخبین و ندارد! در کالم خدا می

به عنوان ) شود. برگزیدگانش برکت، پری و مسحی مضاعف را قائل می

ضاعف کامأل مشهود این جنبۀ م در مَنّ آسمانی و ردای ایلیا، و... ،نمونه

گندمی که حصاد  شد.دو عشر باید از آرد نرم شدۀ گندم گرفته می است(

سته شدن، پوستۀ یاب رفته و در آنجا در فرایند شکباید به آس شود،می

شود و آنقدر سائیده شود تا تبدیل به آردی نرم میسخت از آن گرفته 

به عنوان هدیۀ گردد. این تنها آردی بود که مختص به نان تقدیمی، 

آتشین بود، البته که در اینجا آرد نرم شده دو معنی را در خود دارد؛ آرد 

که در انسانیتش آرد نرم  8نرم شده، نمادی است از شخصیت عیسی مسیح

شد و بود، زیرا هیچ خُرده و ناخالصی از نفس و جسمانی در او دیده نمی

د محور باشد، عیسی ای در او وجود نداشت که خود گرا و خوهیچ پوسته

 روح خداوند و اطاعت پدر، آردی نرممسیح کامأل در زیر دست تربیت 
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آرد نرم شده بود که خداوند از او به جهت کار عظیمش استفاده کرد، 

رنجهایی که ما باید در  شده برای ما نمادی است از زحمات، مصیبتها، و

( در  85: 3) فیلیپیان  2رسیدن به شباهت شخصیت مسیح متحمل شویم

اند، عیسی مسیح نیز به عنوان کالم خدا همۀ ایمانداران به گندم تشبیه شده

دانۀ گندم در دل زمین کاشته شد و دو هزار سال است که حصاد عظیمی 

ها، تأدیب و ( را در آسیاب تجربه هارا به بار آورده و همۀ ما ) گندم

زندگی به  ی ما دردهد و از زحماتی که در این راه براشناخت قرار می

کند تا ما را تبدیل به آردی نرم بکند، پس وجود می آید استفاده می

ها، توان گفت: که آرد نرم شده حاصل زحمات ، امتحانات، وسوسهمی

 باید شود. ما نیززجرها و مشکالتی است که یک ایماندار با آنها مواجه می

با نگاه به خداوندمان به عنوان انسان کامل در زیر دست تأدیب و تعلیم 

القدس، پوستۀ سختمان را بشکنیم، باشد که با تبدیل به آردی نرم روح

 فطیری به جهت تغذیۀ دیگران باشیم.

 شهید هایک هوسپیان چه عالی سرودند؛

 بشکن این پوستۀ سخت من    ای خدا به روح خود

 قید جسم        بینمت در عمق وجودتا شوم آزاد ز، 

این پوستۀ سخت دقیقأ آن چیزی است که در نفسانیت، خود محوری و 

خودگرایی باید از ما گرفته بشود، تا شخصیت ما در آن زیبایی و لطافت 

,  81: 22, اشعیا  28: 28, اشعیا  21: 82) یوحنا گردد شخصیت مسیح تبدیل 
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برای ما بیان  زیبایی زحماتی را کالم خدا به از این آیات ( 5تا  8: 23اشعیا 

در تسلیم، و بدون مقاومت در دستان  که مسیح به عنوان آرد نرم کندمی

در آیات زیر نیز در مورد آرد نرم و خاصیت  پدر برای ما متحمل گردید.

 ( 25تا  28: 5, یوحنا  81: 814خوانیم ) مزمور آن می

در  ،دهیم این دو دانههم قرار می زمانی که دو دانۀ گندم را در کنار

رد اما زمانی که هر دوی آنها خُاتحاد نیستند و فقط در کنار هم قرار دارند 

آمیزند و یک خواهند شوند در هم میشده، شکسته، و به آرد تبدیل می

 ،کند که در آمدن پنطیکاستخداوند به ما این نکته را یاد آوری می شد.

یهود و امت هر دو باید در دستان خداوند ماهیتشان خرد شده و شکسته 

گرایی، سیاستها خودگرایی، نژاد پرستی، ملی های تعصبات،بشوند و پوسته

شوند برداشته هایی که مانع از ورود حیات الهی میو تمامی آن پوسته

د. در بشود، تا با تبدیل به آردی نرم با هم در اتحاد حیاتی قرار بگیرن

ز وجود ندارد و ارزش غذایی ستۀ گندم هیچ چیز مفیدی بجز سلولپو

گندم فقط در درون و محتوای آن است، به همان شکل نیز پوستۀ ما که از 

دنیا و گرایشهای آن سخت شده برای خداوند هیچ ارزشی ندارد و 

ها را شکست و واحدی خداوند در پنطیکاست، در یهود و امت این پوسته

خوانیم، در می "وجود آورد که آن را در کالم و در تشبیه آرد نرمرا به 

توان گفت که کدام قسمت مربوط به آرد، دیگر گندم مطرح نیست و نمی

اند و ما فقط آردی نرم را درهم آمیخته شدهباشد زیرا کدام گندم می

های آسیاب شده است. کلیسای حقیقی و بینیم که ثمرۀ تمامی گندممی
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های نژادی و فاقد هویتهای انسانی است و هرگز نباید هویت  حبدن مسی

 ملیتی وارد جماعت خدا بشود.

اند و در ماهیت هایی باشیم که هنوز آسیاب نشدهما نباید به مانند گندم

خوشه سر بلند کرده و سنگ نژاد و ملیت و باورهای خودمان را به سینه 

باید به مانند آردی نرم باشد که بزنیم!  در حالی که کلیسای حقیقی مسیح 

هیچ هویتی از گذشتۀ خود را همراه ندارد. ما هرگز در طبیعت آرد را 

آرد ثمرۀ فعل و انفعاالتی است که گندمِ طبیعت را به بینیم زیرا نمی

 .توان با آن نان پخت و غذا تهیه کردکند که میشاهکاری تبدیل می

باشیم ابتدا باید  تبدیل به آردی برای اینکه ما نانی در دستان خداوند 

مرغوب و نرم شویم، تا به همان شکل که خدا پنج هزار نفر را با آن چند 

دنیای گرسنه  تغذیۀ به عنوان طعامی برای را نان و ماهی سیر کرد ما

تواند گندم را در دهان مردم . خداوند نمیو به کار ببرد استفاده کرده

و پوستۀ سخت ، خوراکی عالی نیستبگذارد زیرا گندم به خودی خود 

باید در آسیاب  ) ما ایمانداران ( هاآن باعث آزار خواهد شد. همۀ گندم

ها ها و شناخت، در کار تقدیسی که خداوند در کندن آن پوستهتجربه

دهد تبدیل به آردی بشویم که در حضور خداوند با مسح انجام می

کلیسای جای ابراز  شویم.القدس برای هزاران هزار گرسنه پخته بروح

مسائل نژادی و ملیتی نیست بلکه مکانی است برای شناخت خدا و 

در تبدیل جدو جهد شکرگزاری برای دریافت این هویت آسمانی و 

 عیسی مسیح، و آن آرد نرم آسمانی.غل و غش شخصیتمان به شخصیت بی

در نتیجه دو قرص نان پخته شده با آرد نرم، عالمتی بود از اتحاد حیاتی 
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های جدای، هر دو را که فاقد هرگونه برچسب و دیواربین یهود و امتها، 

 (  82: 2یک گردانیده ) افسسیان 

 «یادآوری » 

که  خوانیم که این نان باید با خمیرمایه پخته شودمی 84: 23در الویان »» 

ما، که باید با آتش ت از آن ذات قدیمی و هویت قبلی اسعالمتی 

القدس است برای جلوگیری القدس پخته شود. پنطیکاست آتش روحروح

از اشاعۀ و گسترش خمیرمایه! تا زمانی که خمیر خام است خمیرمایه دائمأ 

باشد، اما وقتی که خمیر به تنور برای پخت وارد در حال تخمیر می

میرد و دیگر کاری از پیش نوعی باکتری است می شود، خمیرمایه کهمی

نخواهد برد، پخته شدن با خمیرمایه عالمت انسانیت کهنه و هویت قدیمی 

اما خداوند در آتش ما است که در بعد از نجات نیز هنوز در ما باقی مانده 

پنطیکاست که دو هزار سال پیش جاری کرد و تا کنون مشتعل است 

های گوناگون و متوالی در زیر کار هدیۀ آتشین ایمانداران را در قرن

سوزاند و عطر خوشبوی معرفت مسیح آورده و خمیرمایه را در ایشان می

 ««کند. به خاطر متوقف شدن و عدم گسترش خمیرمایه از آنها تراوش می

 «دو قرص نان و هدایا در حضور خداوند جنبانیده بشود » 

خود دو نان جنبانیدنی از دو عشر بیاورید از آرد نرم از مسکنهای   25,  84: 23) الویان 

باشد و با خمیرمایه پخته شود تا نوبر برای خداوند باشد. و کاهن آنها را با نان نوبر به 

جهت ه جهت هدیۀ جنبانیدنی  به حضور خداوند با آن دو بره بجنباند تا برای خداوند ب
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ن دو قرص نان باید طبق دستور خداوند هدایا و ای کاهن مقدس باشد( 

شدند. در اصل زبان عبری توسط کاهن در حضور خداوند جنبانیده می

معنی شده، و در ترجمۀ انگلیسی که به «  تنوفا» واژۀ جنبانیدن یا لرزانیدن 

به معنای بیدار شدن و زنده «  wavy» التین و اصل زبان نزدیک تر است 

شاگرد و رسول عیسی شدن است. در پنطیکاست زمانی که صد و بیست 

القدس پرشدند شروع به لرزیدن کردند و زبانهای آنها شروع مسیح از روح

به صحبت به زبانهایی کرد که تا به حال به آن تکلم نکرده و آشنایی 

در نتیجه ایشان تبدیل به قربانی جنبانیدنی شدند و بر طبق کالم  نداشتند.

زیرا در یک وجود نداشت  تفاوتی بین امت و یهود شاهد هستیم که دیگر

 88: 2, افسسیان  83: 82تعمید به بدن خداوند متصل شدند. )دوم قرنتیان 

همگی  و با وجود اینکه در ایشان هنوز خمیرمایه وجود داشت ( 22تا 

ایشان برای خداوند هدیۀ مقدسی بودند که باید به جهت جنبانیدن در 

مسیح پوشش کلیسا  شدند. امروزحضور خدا به کاهن اعظم تقدیم می

است و ما ایمانداران چه فردی و چه جمعی در مسیح مقدس هستیم و در 

خود هیچ تقدسی نداریم  و در زیر تقدس و کمال مسیح مقدس محسوب 

 ( 24: 2, افسسیان  1: 8) افسسیان شویم می

  «این جشن محفل مقدس باشد » 

باشد؛ و هیچ کار از در همان روز منادی کنید که برای شما محفل مقدس  28: 23) الویان 

جشن پنطیکاست  شغل مکنید. در همۀ مسکنهای شما بر پشتهای شما فریضۀ ابدی باشد(

رسید و در آن روز محفل مقدس بود و در روز بعد از سبت به انجام می
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کتۀ قابل توجه در اینجاست که شد، ندر آن روز انجام می هیچ کاری نباید

های هفتگی ) روزهای شنبه ( سبتهای خاص نیز وجود داشت که بجز سبت

د شد که در آن روز همه به مانندر روزهای برگزاری جشنها اعالم می

ی روزانه کشیده، متوقف شده و فقط روزهای سبت هفتگی دست از کارها

ها را انجام ر آن، قربانیبا اندیشه در هدف برگزاری این جشنها و تعمق د

شد زیرا یاد در عهد عتیق سبت باید حتمأ اجرا میداده و پایکوبی کنند. 

آور سلطنت عیسی مسیح و هفتمین دوره از کار خداوند با انسان بود، با 

بینیم اصراری در دل عهد عتیق نهفته شده منجمله از آنها این وجود می

اه اول فصح و بعد در روز پانزدهم سالیانه بود که در چهاردهم م جشنهای

عید نان فطیر و در روز هفدهم و بعد از سبت، جشن بافۀ نوبرها قرار 

گیری کرد که روز یکشنبه قیام عیسی توان چنین نتیجهداشت. پس می

مسیح بود و اگر بعد از این روز چهل و نه روز یا هفت هفته را بشماریم روز 

بعد از سبت هفتمین هفته یا روز پنجاهم روز یکشنبه خواهد بود! و این 

موضوع به تنهایی پیشگویی خواهد کرد که عهد عتیق یک تحول و جهش 

به جهت یاد آوری! این موضوع را » است،از شنبه به یکشنبه  قالیانتو 

بلکه  ،گیریمما در روز شنبه سبت را جشن نمی ؛کنیم کهدوباره تکرار می

گیریم و در روز اول هفته در گردهمایی برای روز یکشنبه را جشن می

, اعمال  2,  8: 85شویم.)اول قرنتیان عا و پرستش جمع میدمشارکت، 

منظور از روز خداوند روزی  85: 8کاشفه , م 8: 28, متی  4: 25رسوالن 

 است که مسیح از مردگان قیام کرد(
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 « ای ابدی است این فریضه» 

جشن پنطیکاست و درک معنی مکاشفۀ آن باید برای ابد به یاد آورده شود 

و به انجام برسد، البته نه در مراسم و تشریفات و ظاهر بلکه در معنی 

که خدا در عهد عتیق شریعت خود روحانی آن که این روز روزی است 

را بر دو لوح سنگی نوشت و به موسی داد و در عهد جدید در زیر خون 

مسیح  خدا مکاشفات آسمان و شریعت آسمانی را بر دلهای ما نوشت، در 

حقیقت در جشن پنطیکاست تحقق روحانی نمونۀ عهد عتیق آن را 

در زمان خاص یعنی این جشن را سالی یک بار و  بینیم. در عهد عتیقمی

در عهد گرفتند اما حال ما پنجاه روز بعد از عید بافۀ جنبانیدنی جشن می

القدس هنوز در پنطیکاست اصلی جدید در زیر آبشار و ریزش جریان روح

هستیم و دوهزار سال است که این ریزش به طور مداوم ادامه دارد. ما نه 

و در روح و جریان  سالی یک بار و در غالب یک مراسم بلکه هر روز

انی فعال شدن حیات حیاتی شناخت خداوند در زیر ریزش این روح آسم

فعالیت این حیات  هدایای جنبانیدنی سمبول و معرف را شاهد هستیم و

است که در زمان قرار گرفتن روح در پنطیکاست بر آن صد و بیست نفر و 

شد. این  پرشدن آنها یک حیات و فعالیت و جنبش جدید در آنجا شروع

شود و این هدایا، هدایای مقدسی به جهت کاهن و خداوند محسوب می

به این معنی است که در این جشن کلیسا جدا و تقدیس و از آن خداوند 

گذارد و آن گردد، خداوند در این روز دست خودش را بر کلیسا میمی

و  25 :23الویان ) ود. شکند و برگزیدگی به کلیسا داده میرا انتخاب می

را بان نوبر به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند با آن دو بره بجنباند تا  کاهن آنها
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به » در توجه به آیه در قسمت آخر برای خداوند به جهت کاهن مقدس باشد( 

خداوند در پنطیکاست روح را « ای مقدس باشد جهت کاهن هدیه

عیسی مسیح به رتبه ریزد تا بدن متشکل شده و برای کاهن اعظم ما می

ملکیصدق تقدیس و تقدیم گردد. لهذا هرکسی که در این بدن توسط 

ایمان به عیسی مسیح و تولد تازه تعمید یافته است در پنطیکاست سهیم 

اما عمل و جشن  شود،شده و از برکات و مزایای آن بهره مند می

است و برای تمامی بدن تدارک دیده  "یک حقیقت جمعی !پنطیکاست

این  «باشدای خاص میکه فقط مربوط به عده» توان گفت؛ده پس نمیش

همیشه  که هرگز نباید آن را فراموش کرد،یک مسئلۀ ابدی و خاص است 

ما باید در زیر پوشش پنطیکاست زندگی کنیم زیرا هنوز ادامه دارد و ما 

 ادامه د از آمدن مسیح نیزپوشش  تا با ابد خواهیم بود که بعدر زیر این 

 خواهد داشت.

 «پنطیکاست عید نوبر حصاد گندم » 

، و هدیۀ آردی تازه برای تا فردای بعد از سبت هفتم، پنجاه روز بشمارید 85: 23) الویان 

 22: 31) خروج توان در آیۀ  بعد دید مترادف این آیه را می «خداوند بگذرانید

  جمع در تحویل سال ( ها را نگاه دار یعنی عید نوبر حصاد گندم و عیدو عید هفته

بذری را که خداوند عیسی مسیح در مرگ و قیامش کاشت بذر گندم 

گویم اگر آمین آمین به شما می 21: 82یوحنا :» فرمایداست زیرا در این مورد می

این « افتد نمیرد، تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار آورددانۀ گندم که در زمین می

کند تولید شده و در حال جریان ن صحبت میحصاد که مسیح راجع به آ
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ها را نگاه دار که منظور خوانیم که عید هفتهاز خروج می 22است، در آیه 

عید نوبر حصاد گندم است یعنی اولین نوبر این حصاد در دو هزار سال 

پیش دیده و برداشته شد ) منظور شاگردان مسیح بودند ( و از آن به بعد 

ادامه خواهد  کلیسا بر زمین زمان حیات تا آمد که به وجود "اصل نوبرها

ها را با هدیۀ نوافل دست خود نگاه دار و آن را به و عید هفته 85: 85) تثنیه داشت. 

وز نوبرها چون هدیۀ در ر 25: 28اندازۀ برکتی که یهوه خدایت به تو دهد بده (, )اعداد 

و  بگذرانید محفل مقدس برای شما باشدهای خود برای خداوند عید هفته آردی تازه در

در این آیات در مورد دادن برکاتِ نوبرها به   هیچ کار خدمت در آن مکنید(

کند، و علت بیان این آیات در این سر فصل این است خداوند اشاره می

اگر  که؛ عید پنطیکاست جشن حصاد گندم و نوبر حصاد گندم است.

های به جای واژۀ پنطیکاست، از واژهآیاتی از کالم خدا  کنیم در !توجه

که  کندمی عید نوبرها استفاده و عید حصاد ،هاعید هفتهدیگری مانند 

 ساعته 21که نه فقط جنبۀ یه عید  آنها معرف آن روز خاص هستند تمامی

گرفت که آن را را داشت! بلکه زمانی را نیز در بر می در غالب یک مراسم

یا قبل از وقوع  ،آوردند. زیرا ما یک جشن راباید در فصل حصاد بیاد می

یا بعد از آن! اما در اینجا جشن پنطیکاست  ،کنیمیک اتفاق برگزار می

و  جشنی است که باید قوم خدا چندین مرحله زمانی در آن باقی بمانند

با اعالم آغاز فصل  فقط یک روز به عنوان محفل مقدس نباشد که در آن

قوم اسرائیل در زمان  ی و پایکوبی نکنند،جز به شاد هیچ کاری حصاد

های نوبر گندم را کردند و خوشهشروع فصل حصاد نوبرها را اعالم می

دیدند در آن روز آرد کرده و از آن نان بدون خمیرمایه تهیه می
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ها هفتهبعد از عید نوبرها بود جشن بخصوص که پنجاهمین روز

کردند و به اتمام گزار می)پنطیکاست، جشن حصاد یا نوبر حصاد( را بر

اما در حقیقت پنطیکاست فقط مختص به یک روز نیست و در  رسید.می

شد که اثرات و بازتاب آن یک فصل چندین مرحله باید به یاد آورده می

گرفت، و این کامأل با عهد جدید مطابقت دارد، در عهد در بر می کامل را

و دقیقا همان  یسی مسیح استقیام ع عیدبعد از جدید پنطیکاست پنجاه روز

ها بود که در پنجاهمین روز در عهد عتیق پیشگویی شده بود و عید هفته

ایشان این جشن را به پیشواز از حصادی که در پیش بود جشن گرفتند، در 

پیشوازی بود از حصادی که دوهزار سال پیش  ،عهد جدید پنطیکاست

اتفاق افتاد و االن نیز در ادامه است و کلیسا این موضوع را باید دائمأ در 

 روح و جاهای آسمانی جشن بگیرد.

 «باران اول » 

شوی، مثل زمین مصر زیرا زمینی که تو برای گرفتن آن داخل می 82تا  85: 88) تثنیه 

کاشتی و آن را مثل باغ بقول به تخم خود را می نت که در آز آن بیرون آمدی نیساکه 

کنید زمین کردی. لیکن زمینی که شما برای گرفتنش به آن عبور میپای خود سیراب می

نوشد، زمینی است که یهوه خدایت بر ها است که از بارش آسمان آب میها و درهکوه

آخر سال پیوسته بر آن است و آن التفات دارد و چشمان یهوه خدایت از اول سال تا 

فرمایم بشنوید، و یهوه می چنین خواهد شد که اگر اوامری را که من امروز برای شما امر

خدای خود را دوست بدارید و او را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایید، 

ا غله و آنگاه باران زمین شما یعنی باران اولین و آخرین را در موسمش خواهم بخشید ت

در صحرای تو برای بهایمت علف خواهم داد تا  شیره و روغن خود را جمع نمایی. و



258   
 

 
 

قوم اسرائیل در مصر کشتزارهای خودشان را از رود نیل  (بخوری و سیر شوی

نیل سمبول و سرچشمۀ آبیاری نفس است که پر از »  کردندآبیاری می

باشد که از مییکی از بزرگترین رودهای دنیا رود نیل « هاستمحرک

کند و سرزمین مصر را به دو نیم تقسیم می ،شود و در گذرحبشه شروع می

کند، اما در سرزمین وعده و اسرائیل تا به دریای سرخ امتداد پیدا می

البته فقط رود اردن وجود » بینیم کنونی چنین سرچشمه و رودی را نمی

خدا به ایشان  بینیم کهدر این آیه می« دارد که بسیار محدود است

شوید آبیاری آن با مصر متفاوت که به آن وارد میسرزمینی»گوید: می

رهای گرفت و شما بذکشی انجام میاست. زیرا در مصر آبیاری با کانال

عده سرزمینی کردید اما سرزمین وکاشته شده را با به راحتی آبیاری می

که از آسمان باید  ها استها، و درهها، کوهناهموار است که پر از تپه

زمینی، جسمانی  ابعاد طبیعی دنیا نمادی هستند از وضعیت «سیراب گردد 

و نفسانی که برای آبیاری آنها محرکهای فراوانی وجود دارد، آنقدر 

برای وسوسه و گناه بگردیم،  کفراوان که دیگر نیاز نیست بدنبال محر

جریان است و پر از زیرا رود عظیم نیل در دنیا که نماد آن مصر است در 

ها است. اما در ابعاد روحانی آبیاری و ریزش ها و وسوسهمحرکها و فریب

و آب مورد نیاز ما آبی آسمانی است و نه آبی که  آن باید از آسمان باشد

 . شوداز زمین به ما داده می

کند که چون شما قومی در ایات فوق خدا قوم اسرائیل را خطاب می

خواهید بنوشید باید از آسمان برای آبی را که میآسمانی هستید حتی 

زمینی است که یهوه خدایت بر آن التفات دارد و چشمان یهوه  82) آیۀ شما مهیا شود 
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در این آیه نکتۀ زیبایی وجود   خدایت از اول سال تا آخر سال پیوسته بر آن است(

کند، ی میاولین نکته و در مورد پنطیکاست باران اول را معرف دارد که در

اگر مرا دوست داشته باشید و در آن رابطه حیاتی و » رماید؛فخداوند می

باران اول را برای شما خواهم فرستاد و من زندگی بکنید  محبت با

آنگاه »  1: 25الویان ) این آیه مشاهده کرد  توان مترادف این آیات را درمی

محصول خود را خواهد آورد و بارانهای شما را در موسم آنها خواهم داد، و زمین 

و خداوند خزینۀ نیکوی خود  82: 28درختان صحرا میوه خود را خواهد داد( ) تثنیه 

یعنی آسمان را برای تو خواهد گشود تا باران زمین تو را در موسمش بباراند و تو را در 

جمیع اعمال دستت؛ مبارک سازد و به امتهای بسیار قرض خواهی داد و تو قرض 

به یقین در این آیه در مورد قرض به معنای داد و ستد   ی گرفت(نخواه

کند که بادست کند! بلکه در مورد پری روحانی صحبت میصحبت نمی

یافتن به آن تمامی موانع برای رسیدن  به شناخت و دریافت برکات 

ابراهیم رابه  ،تواننۀ این موضوع میموخداوند از بین خواهند رفت. در ن

جنگ و آزادی برادرزادۀ خود لوط باز  و زمانی که ازا !یاد آورد

بدست آمده را به  تمامی غنائم رفت و او به پیشوازگشت، پادشاه سدوم می

او پیشکش کرد و در همان زمان ملکیصدق نیز برای او نان و شراب را 

بینیم که ابراهیم تمامی غنائم را رد کرد و در جواب پیشکشی آورد و می

خواهم مبادا فردا بگویید من از تو هیچ چیزی را نمی»گفت:پادشاه سدوم 

در نتیجه ابراهیم دولت این جهان را « که من ابراهیم را دولتمند ساختم

رد کرد و پری را که از آسمان برای وی ریخته شده بود را پذیرفت و 

بینیم که در زندگی ابراهیم چگونه این پری او را به سرافرازی و نهایتأ می

هیون در یهوه خدای خویش وجد و شادی ای پسر ص 23: 2یوئیل )  برکات رسانید.
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اش به شما داده است و باران اول و آخر را در نمایید، زیرا که باران اولین را به اندازه

پطرس در روز پنطیکاست از این آیه نقل قول   وقت برای شما بارانیده است(

کاست در دوهزار سال پیش در پنجاه کند؛ که دقیقأ باران اول در پنطیمی

بر زمین این دنیا و  ،روز بعد از قیام ریخته شد و این اولین بارانی بود

 بذری که کاشته شده بود که در عیسی مسیح و از حیات خودش شروع به

. در این راستا خود مسیح را در قیامش از مردگان به آبیاری نمود ریزش و

از خود کلیسای اولیه را به عنوان نوبر تقدیم بینیم که بعد عنوان نوبر می

ی است که تا به امروز برای ما باقی مانده ! و این اصلشده معرفی نمود

 است. 

 «باران آخر » 

تواند وجود داشته باشد، در جوامع امروز بدون باران هیچ حصادی نمی

نیز کشاورزی بخش مهمی از زندگی بشری را به خود اختصاص داده و 

از نگرانی امتها در این است که هر ساله برای رفع نیاز مردمشان بخشی 

حصاد و برداشت قابل توجهی را داشته باشند، بدون شک این موضوع 

، البته که با زندگی مکانیزه ایشان ی استفمستلزم داشتن آب به اندازۀ کا

عیت اند اما نهایتأ همۀ نیازها به وضهایی را در این رابطه اتخاذ کردهتصمیم

شود، باشد که بتوانند محصول خوبی را آب و هوا و ریزش باران ختم می

 در زمان حصاد برداشت کنند. 

خداوند این قول و وعده را به اسرائیل داده بود که زمین آنها را برکت 

دهد و باران اول و آخر را خواهد فرستاد که ایشان بتوانند گندم و ثمرۀ 
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باران در  ر موسم معین برداشت کنند.مو و شراب و روغن خودشان را د

کالم خدا همیشه عالمتی بوده از بیداری، احیاء، نشاط و طراوت و با 

، یعنی هم در باران اول و هم در باران مرتبط است القدسریزش روح

آخر، وعدۀ خدا این است که باران را بباراند و خود او مثل بارانی بر 

بیایید نزد خداوند بازگشت نماییم زیرا که او  3تا  8: 5) هوشع  قومش ریزش بکند.

بعد از  دریده است و ما را شفا خواهد داد؛ او زده است و مارا شکسته بندی خواهد نمود.

دوروز مارا زنده خواهد کرد. در روز سوم مارا خواهد برخیزانید و در حضور او زیست 

ریزش  خود خداوند در آن شناخت حقیقی خواهد آمد و خواهیم نمود.( 

 خود را بر ما خواهد بارانید، اما نتیجه ریزش آن روح چه باید باشد؟؟

آنانی که در مورد نهضت پنطیکاستی و کاریزماتیک در حال جستجو و 

اند که باران اول در روز پنطیکاست ریخته شد صحبت هستند بر این عقیده

شد و و باران دیگری در قبل از آمدن عیسی مسیح بر دنیا ریخته خواهد 

اگر بر این مسئله باور داشته باشیم که خدا باران بیداری و احیاء را بر دنیا 

باید از خودمان بپرسیم که ثمرات این باران چه خواهد  ،خواهد فرستاد

ها و عطایا و معجزات؟ بود؟ آیا صحبت به زبانها؟ شفا و آزادی؟ عالئم و نشانه

آنها مزایا و بازتاب آن که همگی ؛ اما در جواب این پرسشها باید گفت

و بجا  باشند!! البته که من مخالف تجهیز روح به جهت آزادیباران می

آوردن معجزات و رساندن برکات به دیگران نیستم، اما این هدف 

القدس در ریزش آخر نیست بلکه هدف اصلی روح القدس از بارانروح

یک چیز اول و آخر و هرچه که در بین این دو ریزش در جریان است 

پس خداوند »کند؛ به آن اشاره می 3: 5است! که کالم خدا دقیقأ در هوشع 
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معرفت او را تعاقب نماییم. طلوع او مثل فجر یقین است و بر ما  را بشناسیم و به جدو جهد

زیرا تمامی رمز  «کند خواهد آمدمثل باران و مانند باران آخر که زمین را سیراب می

 که القدس در شناساندن خداوند عیسی مسیح به ما استو راز و کلید روح

و لیکن چون او  83: 85یوحنا ) کند حتی خود عیسی مسیح نیز به آن اشاره می

یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم 

شما خبر خواهد  کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امر آینده بهنمی

القدس بیاید تا ما را با مسیح و شناخت او آشنا که روح این موضوعداد.( 

به دو  3: 5کند یکی از اهداف اصلی کتاب مقدس است. در کتاب هوشع 

و  ۀ شناختی است که خداوند با مکاشفهکند! یکی مرحلنکته اشاره می

که در کالم مکاشفه دهد. زمانی کند به ما میکالمی که برای ما بازگو می

و از شخصیت خود کرده گیریم و خداوند خودش را معرفی می

شناسیم این عمیق می کند و زمانی که او را در آن ابعادِبرداری میپرده

و « تا خداوند را بشناسیم» گوید:که میباشدمی  3 مترادف نکتۀ اول از آیه

و این « معرفت او را تعاقب نماییم جدو جهدو به »خوانیم در نکتۀ دوم می

القدس با و اجازه به روح ،شناختحاصل شدن به این معنی است که بعد 

گرایش و تمایل خواسته او را به جا آورده  و با ادامه دادن در کالم به 

های شخصی خودمان جایی برسیم که خداوند را عمیق تر در تجربه

  بشناسیم

بود که وعده  «بهاری »باران اول ستالقدس در روز پنطیکاریزش روح

داده شده بود. خدا در باران اول اسرائیل روحانی و آسمانی ) کلیسا ( را 

و این حصاد که  منظور و در نظر داشت که در زیر برکات این باران بیاید
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با مرگ و قیام عیسی مسیح و حیات او که در زمین این دنیا کاشته شده 

اند( ثمر کامل و نیکوی خود را که او را پذیرفتهبود ) بر دلهای انسانهایی 

  در موسم حصاد و درو بیاورد.

 «زمان حصاد » 

(  85: 23, الویان  85: 85حصاد، پنطیکاست با باران اول شروع شد ) تثنیه 

، در صنعت بارید و باران آخر در فصل دروباران اول در فصل کاشت می

گرفت )که زمان در زمین کنعان درو در دو مرحله انجام می کشاورزی آن

در زمان برداشت بار امروز نیز در بحث کشاورزی قابل روئیت است( یک 

نوبرها، و دیگری برداشت خود حصاد که نماد آنها در عهد عتیق فصح و 

و با مرگ عیسی مسیح  پنطیکاست است، زیرا در فصح بذر بر زمین افتاد!

کاشته شد، در پنطیکاست آن حیات نوبر خودش را نشان  حیات در زمین

یکاست اول به نمایش داد یعنی در مسیح و اولین ثمری که کلیسا در پنط

گذاشت، و دومین زمان حصاد را در بعد از پنطیکاست و در ادامه آن 

بینیم. اگر بخواهیم ساده تر کنیم؛ نوبر را در همان فصح و فصل می

ردند اما میوه و ثمر آن حصاد را در زمان عید کپنطیکاست برداشت می

های این جشنها کار خدا را در میان دورهتوان به وضوح می .هاخیمه

مرگ  ؛بخصوص دید که چگونه و با چه هدفی به انجام رسیدند. در فصح

پنطیکاست اولین حصاد نوبر که در و در  بذر حیات، مسیح و کاشته شدن 

ح خداوند اولین از نوبرها بود و بعد از آن چهل روز قبل از آن خود مسی

توان مشاهده کرد که دوهزار می را به عنوان اولین حصاد از نوبر کلیسا
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ای در شهر اورشلیم اولین نمونۀ نوبر به نمایش سال پیش در باال خانه

در پیش ها تمامی فصل تابستان را گذاشته شد. و تا رسیدن به جشن خیمه

بردند تا سر می در کشت و آماده سازی حصاد به که بایدبینیم رو می

ها در پایان تابستان تمامی حصاد را برداشت کنند. بتوانند در جشن خیمه

ای که توان نمونۀ کاملی از کار خدا در انجام آن ارادهها را میاین دوره

از قبل آماده کرده بود دید که خداوند عیسی مسیح را نوبر از برخاستگان 

پسر انسان در قیام و جالل به خلقت جدید، و سر کلیسا به عنوان و نوبر 

نمایش گذاشته بشود و بعد از آن در یک مدت زمانی که حال دو هزار 

سال است به طول انجامیده، حصاد کامل کار خداوند و برداشتن یک 

اند را انسانیت جدیدی که به صورت و شباهت شخصیت مسیح تبدیل شده

 بیاورد و ایشان را نیز به نمایش بگذارد.  در پایان کار خود

 «گندم و جو » 

یهود و اسرائیل از دو نوع غله ) گندم و جو ( برای پختن نان استفاده 

کردند، تفاوت میان برداشت گندم و جو چیزی حدود شش یا هفت می

به این صورت که حصاد جو قبل از حصاد گندم و چیزی  !هفته است

که این موضوع نیز معانی زیبای هد گرفت. حدود شش هفته صورت خوا

خود نهفته است. بین فصح و پنطیکاست فاصلۀ زمانی هفت بسیاری را در

هفته بود یعنی جو در زمان فصح و قیام عیسی مسیح برداشت شد ) جو 

شود یعنی آماده سمبول عیسی مسیح است( زیرا جو زودتر برداشته می

,  7: 28ت به گندم برای برداشت بیشتر است. ) دوم سموئیل بودن جو نسب
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( جو دارای خواصی  22,  28: 31, خروج  23: 2, روت  22: 8, روت  85

آید و ثمر خود را نشان عمل میگندم  به است که خیلی زودتر از 

مسیح را به  ،دهد در نتیجه در فصح و روز سوم آن که عید قیام استمی

ن ثمر جو می بینیم و با توجه به آیات در پنطیکاست از عنوان برداشته شد

شد زیرا پنطیکاست عالمتی بود از حصاد گندم. جو آرد گندم استفاده می

در کالم خدا عالمتی است از پیروزمندان و بقیتی وفادار و آنانی که قبل 

های از اینکه آفتاب دنیا بخواهد کاری در زندگی ایشان انجام بدهد ریشه

شود، در نتیجه خداوند جو را سمبولی از پیروزمندان در شکیده میآنان خ

کلیسا قرار داده که خیلی سریعتر از دیگر اعضای کلیسا به آن نتیجه بلوغ و 

قبل از سایر اعضا برای حصاد آماده رسند و رشد و کمال روحانی می

  شوند.می

  « نوبر اشاره به کیفیت حصاد دارد » 

رسید طبق تقویم یهود در اولین ماه به انجام می اولین برداشتی که بر

نوبر همیشه  برداشته شدن نوبرها بود که به خاطر بارش بارانها بهاری بود.

دیدن نوبر به کیفیت حصاد پی  یعنی با اشاره به حصاد در پیش رو دارد.

خواهیم برد. ) منظور آخر تابستان و فصل جمع آوری است که مصادف 

ها و سمبول سلطنت هزار سالۀ مسیح ( کشورهای خیمه خواهد بود با جشن

اند که در غربی روز شکرگزاری را به عنوان پایان فصل حصاد معین کرده

ها به ای است که با پنطیکاست آغاز شده و با عید خیمهاصل پایان دوره

 . پایان خواهد رسید



266   
 

 
 

وبر عید حصاد نبود بلکه جشن ن« ها هفته» در حقیقت عید پنطیکاست 

به حصادی دارد که در  حصاد بود، همانطور که گفته شد نوبر همیشه اشاره

رن اول و پنطیکاست در کتاب پیش رو است. امروز زمانی که به کلیسا در ق

خدا چنین  ،گیری کرد که اگرتوان نتیجهکنیم میرسوالن نگاه میاعمال

ن چقدر کار عظیم و زیبایی را در عید پنطیکاست انجام داد و ثمر آ

مبارک بود و چه برکت و پری عظیمی در آنجا دیده شد! که تمامی 

اورشلیم را در زیر نفوذ خود آورد، پس چقدر بیشتر در آن حصاد نهایی 

که قبل از آمدن مسیح باید برداشت بشود شاهد پری و برکت خواهیم 

بود. پنطیکاست فصل تقدیم هدایای ما به تمامی دل و جان به خدا و 

که در و جشنی است (  82تا  7: 85تثنیه ) مودن در حضور اوست شادی ن

این  . امروز خداوند همدانیم خدا چه نوبری را به ما نشان دادهآن می

 کند.را در ما نمایان می بودن خود نوبر را به ما معرفی کرده و هم نوبر

القدس آن روح نوبر است و کار او در بخش گذشته اشاره کردیم که روح

باشیم  "خواهد که ما حصاد عادینوبر سازی است در نتیجه او نمی فقط

بلکه همۀ ایمانداران باید نوبر باشند، اما باید به واقعیت در پیشدانی خدا 

افتخار نیز توجه کرد! که این مسئله به این شکل  نخواهد بود و همه این 

القدس و را نخواهند داشت که نوبر باشند. زیرا خود را در زیر دست روح

اند. پس پنطیکاست زمان اند و تسلیم کامل را نداشتهشرایط او قرار نداده

 شادی و جشن است و منتظر به ثمر نشستن کار عظیم خداوند، زیرا نوبر آن

او را در دل ما قرار داده است که تجربۀ نوبر شدن را با  القدس() روح

ر تسلیم کامل از او طلب داشته باشیم، با پیش شرط اینکه از او بخواهیم و د
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کرده که این کار را در ما به مانند جو سریع و بدون وقفه به انجام برساند، 

 ها باشیم. باشدکه! این افتخار در ما به ثمر بنشیند که از نوبر

 «ها کلیات جشن خیمه» ششمفصل 

در فصلهای گذشته در این مورد صحبت کردیم که سه جشن اصلی و چهار 

توان مشاهده کرد ای را در تقویم مذهبی یهود میحاشیهجشن فرعی و 

ها بودند. در این بخش به که سه جشن اصلی آن فصح، پنطیکاست و خیمه

پردازیم در عهد ها میبررسی سومین عید از اعیاد یهود یعنی عید خیمه

عتیق بارها از جنبۀ نبوتی به این عید اشاره شده یعنی هم انبیای بزرگ 

، زیرا این جشن در اندکوچک راجع به این عید صحبت کردهوهم انبیای 

معنی که نهایت و پایان اصل ثمره و نتیجۀ تمام جشنهای قبل است، به این 

ها است. جشن تمامی آن فصلهایی که گذشت در عید خیمه و نقطۀ عطف

ها به جشنِ جشنها ) باال ترین از جشنها ( نیز معروف بود، به عنوان خیمه

برد به او لقب قهرمان ی که در مسابقات مدالهای زیادی را میمثال، کس

دهند، به همان شکل این جشن نیز بهترین و باالترین از قهرمانان را می

 شود.جشنها نامیده می

  «ها به چه زمانی اشاره دارد جشن خیمه» 

یکی از سواالتی که در االهیات مسیحی  و این جشن جنبۀ نبوتی داشت

این جشن اشاره به آینده اسرائیل دارد یا به  این است که آیاآید پیش می

ها سه ماه فاصله بود، یعنی در ماه بین پنطیکاست و عید خیمه آیندۀ کلیسا؟
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 ،گندم) چهارم تا ششم تقویم یهود چیزی وجود نداشت زیرا فصل رشد

و حصاد بود، اما عید فصح و پنطیکاست به فاصلۀ هفت هفته به هم  (جو

ها با سه ماه فاصله با توان گفت که جشن خیمهوصل بودند، در نتیجه می

جشنهای بهاری جشنی مستقل بود که در پایان تقویم مذهبی و شرعی یهود 

در فاصلۀ زمانی بین پنطیکاست تا خیمه ها زمین خشک و  قرار داشت.

سوزان بود زیرا هیچ بارانی وجود نداشت و هیچ محفل مقدس یا  آفتاب

جشنی تعیین نشده بود که قوم خدا بخواهند به اورشلیم جهت گردهمایی 

دانان و مفسرین مسیحی بر این باور هستند که این  سفرکنند. بیشتر االهیات

ها و وجود فصلی خشک و سوزان خیمه فاصله زمانی بین پنطیکاست تا

ی نبوتی یا پیشگویی را در خود دارد و این جشن هنوز در این ابعاد اجنبه

به تحقق نرسیده و این جشن مربوط به آینده است. حال سوالی که در 

آید این است که آیا این جشن مربوط به آیندۀ این زمینه پیش می

اسرائیل است یا کلیسا در عهد جدید؟؟ در این راستا سه مکتب تفسیری و 

که آنها را باهم بررسی  دیدگاه در مسیحیت وجود داردو  نظریۀ سه 

  کنیم.می

بر این باور هستند که این جشن مختص اسرائیل و قوم نظریۀ اول: ایشان 

برگزیده است و هیچ ارتباطی با کلیسا در عهد جدید ندارد، و از فصح تا 

شود و از آن زمان عقربۀ ساعت خدا پنطیکاست مربوط به دورۀ یهود می

مانند و پدیدۀ ایمانی باقی میشود زیرا ایشان در بیبرای یهود متوقف می

خداوند عیسی مسیح است که از  گیرد که بدن آسمانیکلیسا شکل می

ای پرانتزی در کار یهود و امتها متشکل شده است، در نتیجه این دوره
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خداوند است که زمان به پایان رسیدن آن در زمانهای آخر قبل از آمدن 

های ساعت به یهود بازگشت خواهد کرد و جشن عیسی مسیح مجدد عقربه

 ها از برای یهود خواهد بود.خیمه

ای دیگر از مفسرین بر این باور هستند که این جشن هم عده نظریۀ دوم: 

مربوط به یهود است و هم کلیسا یعنی فصح در مسیح به تحقق پیوست و 

میان یهودیان به تحقق خود ها در پنطیکاست در کلیسا و جشن خیمه

قسمت جشنهای اول فصح، فطیر،  ربه این معنی که چها خواهد رسید.

ها و پنطیکاست متعلق به کلیسا است زیرا فصح قربانی مسیح ، نان نوبربافه

نوبرها در مورد قیام و قوت قیام مسیح است و بافه ،فطیر شخصیت و رسالت

و چون جشن کرناها جمع شدن  باشدمیتولد کلیسا مربوط به و پنطیکاست

یهود از سراسر دنیا در یک منطقه مشخص است که امروز به اسم کشور 

شناسیم و این فاصلۀ بین عید پنطیکاست و جشن کرناها اسرائیل آن را می

زمانی است که روح القدس در فعالیت است و زمانی که این فعالیت 

مین برداشته شود در آن وقت پنطیکاستی کلیسا به اتمام برسد و از روی ز

ایمان مجدد از آن مرگ روحانی بیدار در نواختن کرناها اسرائیل بی

(استخوانهای مرده دوباره جمع  34بشود ) طبق رویای حزقیال باب 

ها را در زمان بازگشت مسیح جشن خواهند خواهند شد و جشن خیمه

توان این میکنیم تا حدودی آیاتی که به آنها اشاره می))در گرفت. 

: 3, یوئیل  8: 2, یوئیل  22: 88, رومیان  38: 21متی  ؛نظریه را مشاهده کرد

( مفسرین این مکتب براین باورند که جشن ( 22تا  23: 23, الویان  28

کرناها مربوط به یهود است و در مورد عید کفاره نیز بر این باور هستند که 
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باید از  !ود به عنوان یک ملتقوم یه ،این عید سمبولیک است و در زمانی

ایمانی خودشان دست بکشند و آنوقت خداوند روح تضرع و گناه بی

بخشایش را خواهد فرستاد و توبه ایشان را خواهد پذیرفت و همگی قوم 

یهود این پیروزی را جشن خواهند گرفت. این مکتب بخصوص در رابطه 

کنند م خدا بیان مینظریه خود را با استناد آیاتی از کال با این موضوع

: 7, عبرانیان  82تا  88: 2, یوئیل  8: 83, زکریا  81تا  7, زکریا  85الویان )

ها نیز براین باور هستند که این ( ایشان در رابطه با عید خیمه 81تا  88

دارد! از د و هم جنبۀ سمبولیک و یادگاری ای نبوتی دارجشن هم جنبه

ور خروج اسرائیل از مصر است و از این جهت یادگاری است، چون یادآ

این جهت نبوتی است، زیرا جمع شدن و آرام گرفتن اسرائیل را از تمامی 

توان زحمات و رنجهایشان در سلطنت و پادشاهی الهی را در این جشن می

 دید.

هیچ کدام از آنها و نگرشها حقایقی وجود دارد که  البته در تمام این نظریه

نیستند، اما به هر صورت در آنها ضعفها و نقصهایی وجود صد در صد اشتباه 

ایشان جشنها را منفک  ، یکی از آن نقصها این است کهدارد. به عنوان مثال

ها را بدون تواند خیمهکسی نمی بینند در صورتی کهاز یکدیگر می

ها باید ی رسیدن به خیمهاتقویم بر بر طبق که ، زیراپنطیکاست تجربه کند

تواند پنطیکاست پنطیکاست عبور کرد به همان شکل نیز کسی نمیاول از 

تجربه بکند، این جشنها به مانند زنجیری به یکدیگر متصل  را بدون فصح

توانیم بگوییم که هستند که باید یک به یک تجربه بشوند در نتیجه ما نمی

ها برای یهود است و بقیه جشنها مربوط به ایشان نیست! یهود فقط خیمه



271   
 

 
 

بکند تا زمانی که از پنطیکاست عبور نکند.  ها را تجربهتواند خیمهمین

یهودیان ایماندار، اولین فصح تاریخی را در زمان موسی تجربه کردند و 

بعد اولین پنطیکاست حقیقی را در عهد جدید تجربه کردند در نتیجه آنها 

انی که دیگر ایمانداران کلیسا و مسیحی بودند و نه ایماندار یهودی! آن

دید جشن گرفتند ایمانداران مسیحی بودند و پنطیکاست را در عهد ج

ایمانی قرار داشتند، هیچ یهودی و در بییهودیان خارج از این ابعاد 

ها( را تجربه بکند مگر توانست آخرین جشن ) خیمهایمانی نمیاسرائیلی بی

اول مسیح را به کرد. یک ایماندار باید اینکه اولین جشن را نیز تجربه می

) فصح حقیقی( و بعد  عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرد و تجربه بکند

القدس و اتصال به بدن مسیح را در پنطیکاست حقیقی، یعنی پری روح

تعمید روح تجربه بکند و به حیات و آن جریان حیاتی در بدن مسیح 

 ها باشد.تواند در اتتظار جشن خیمهمتصل گردد آنگاه می

وم: مفسیرین این مکتب بر این باور هستند که این جشن مربوط به نظریۀ س

اسرائیل ندارد و تحقق این جشن با مسیح  باشد و هیچ ارتباطی با کلیسا می

زیرا در حقیقت و کلیسای مسیح است. من نیز با این نظریه موافق هستم 

اید ای مهم که همۀ ما باین جشن به مسیح و کلیسای او اشاره دارد. مسئله

در نظر داشته باشیم این است که یهودیان در زیر ریزش و بارش 

القدس در زمانهای آخر باید مسیح را تجربه بکنند و باید توجه داشت روح

القدس وجود ندارد. در نتیجه تمامی ای با روحکه خارج از مسیح تجربه

د القدس خواهنهایی که چه یهود و غیر یهود در این دوره با روحتجربه
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ای چه یهود و القدس تمامی آنها را به هر زمینهداشت این است که روح

 چه غیر یهود، وارد حیات و زندگی الهی خواهد کرد.

در این جشن در نمونه به سرگردانی قوم یهود نیز اشاراتی شده، و پولس 

و این  85,  5: 85) اول قرنتیان کند که؛ بطه برای ما بازگو میرسول در این را

ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم چنانکه ایشان بودند؛ و نه بت پرست امور نمونه

قوم به اکل و شرب نشستند و برای لهو و » شوید مثل بعضی از ایشان چنانکه مکتوب است:

و نه زنا کنیم چنانکه بعضی از ایشان کردند و در یک روز بیست هزار نفر « لعب بر پا شدند

و نه مسیح را تجربه کنیم چنانکه بعضی از ایشان کردند و از مارها هالک  هالک گشتند

گردیدند و نه همهمه کنید چنانکه بعضی از ایشان کردند و هالک کننده ایشان را هالک 

توجهی آنها به جشنها قوم اسرائیل در عهد عتیق بی  یکی از مشکالت کرد.( 

هایی ئله بیدار باشم و از تجربهامروز ما نیز باید در دقت به این مس بود. و

اعتنایی به جشنها داشتند پند بگیریم که ما نیز در اشتباه که اسرائیل در بی

یخی خروج عظیم آنها توان ابعاد تارایشان قرار نگیریم. به عنوان نمونه می

از اسارت مصر توسط قدرت عظیم خداوند مشاهده کرد ) خروج باب  را

کرد، آنها در گذر از ر خروج از بیابان مشاهده( و جشن نان فطیر را د82

در در نمونه تعمید را تجربه کردند و در هدایت توسط ابر  ،دریای سرخ

یای این جشن را در آسمانی زواوز و ستون آتش در شب و خوردن من ر

در بعد از  (  2,  8: 82, اول قرنتیان  82تا باب  83خروج باب تجربه دیدند )

تقویم یهود و رسیدن به دامنۀ کوه سینا در ماه سوم، خروج در ماه اول 

ای از نویسد که نمونهخدا ده فرمان خود را با انگشت بر دو لوح سنگی می

آمدن روح و نوشته شدن احکام و دستورات شناخت خدا بر دلهای ما بود 
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و در نتیجه هدف خدا را برای ورودشان به   ( 87تا باب  82) خروج باب 

بینیم. قوم سرزمین وعده و خوردن ثمره و میوۀ آن سرزمین را می

اسرائیل در مصر فصح را شناختند، و در مسافرتشان نان فطیر را شناختند و 

و حال در سرزمین کنعان در دامنۀ کوه سینا پنطیکاست را تجربه کردند 

کردند، در یک نگاه ساده که به آن اشاره ه میها را تجربایشان باید خیمه

بدون اینکه خود متوجه باشند تمامی جشنها را تجربه ، کردیم اسرائیل

ایشان در  بودند و تراژدی که به وجود آمده بود این بود که کرده

به معنای پسر ضعیف یا  ) قادش به معنای مقدس و برنیعرسیدنشان به قادش برنیع 

جزیریه  . قادش برنیع مکانی در شمال شرقی شبهخود ضعف داردچیزی مقدس که در 

سینا و در جنوب بئرشبع و در مرز جنوبی سرزمین اسرائیل قدیم واقع شده است. قادش 

برنیع از شمال به ننیجب واقع در صحرای سین و از جنوب به صحرای فاران سینا محدود 

ن شدند، آنان از قادش به فاران شود در این بیابان بنی اسرائیل چهل سال سرگردامی

کردند و از آنجا به دریای سرخ بازگشتند. مریم خواهر موسی در این مکان سفر می

اسرائیل درگذشت و به خاک سپرده شد و در این مکان بود که موسی از صخره برای بنی

سرزمین وعده داده شده به ابراهیم و اسحاق و یعقوب را آب را جاری کرد(

با رد کردن چنین دعوتی از طرف خداوند ایشان در اصل  ورد کردند 

کشید که در ها انتظار آنها را میها را رد کردند، زیرا عید خیمهعید خیمه

آن حصاد زیبای سرزمین وعده همراه با شیر و شهد و پیروزی و نیکویی 

خداوند را جشن بگیرند، اما ایشان این کار را نکردند در نتیجه نتوانستند 

ها را به انجام برسانند. همانطور که گفته شد ایشان فصح و نان خیمه عید

فطیر و پنطیکاست را به انجام رسانیدند اما در زمان ورود به سرزمین وعده 
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ها ها با نپذیرفتن سرزمین وعده! از انجام عید خیمهو رسیدن عید خیمه

 ( 81, باب  83) اعداد باب  ناتوان ماندند

 «و اسرائیل جسمانی  ایمانیگناه بی» 

ایمان آن نسل بیخدا با قرار دادن قوم اسرائیل در چهل سال سرگردانی 

را از میان برداشت و فقط یوشع و کالیب و نسل جدید به آن سرزمین 

وارد شدند. در نتیجه گناهی که باعث عدم ورود قوم به سرزمین وعده 

گناه راه بخشایش و ایمانی بود،  زیرا خدا برای برداشتن شد گناه بی

ها فراهم کرده بود و برای هر گناهی یک مصالحه را از طریق قربانی

قربانی خاص در نظر گرفته شده بود. اما برای یک گناه آنها سرزمین وعده 

 1و باب  3که در عبرانیان باب  ایمانی بودرا از دست دادند و آن گناه بی

  81و  83های در اعداد بابخوانیم و مترادف آن را نیز در مورد آن می

د عبرانیان را بدقت مطالعه کنی 1و  3توان مشاهده کرد. اگر بابهای می

مفرد است و راجع به یک گناه خاص  خواهید دید که گناه در این آیات

متاسفانه امروز چقدر « ایمانی و نه گناهان جسمگناه بی» کند، صحبت می

موضوع رایج است که اگر گناه  شاهد هستیم که در بین ایمانداران این

کنید راه بخشایش دیگر وجود ندارد! و واعظین و معلمین گناه در عبرانیان 

کوبند که در صورت تکرار گناه را به مانند پوتکی بر سر ایمانداران می

نجات خود را از دست خواهی داد، در صورتی که گناه در عبرانیان مفرد 

. کیست که روزانه کندصحبت نمی است و اصأل در مورد گناه در جسم

متحمل گناه نگردد و دست به تکرار آن نزند؟ کیست که در ضعف جسم 
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بواسطۀ » توان گفت؛فریاد ناسپاسی خود را بلند نکرده باشد؟ چگونه می

آیا این معرفی ضعیفی از خون « گناه نجات خود را از دست خواهی داد

ا که تمامی گناهان بشر را حرمت ساختن فدیۀ آن خون گرانبهمسیح و بی

توان ) اول از ازل تا به ابد برداشت نیست!؟ در غیر این صورت چگونه می

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، » گوید:را تفسیر کرد؟ که می 7: 8یوحنا 

او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک 

خیلی فراتر و وحشتناک تر از گناه جسم  تواندپس این گناه می« سازد

باشد که این قوم به خاطر آن چهل سال سرگردان بودند و از رسیدن به 

ایمانی به این معنی است که نتوانی سرزمین وعده محروم شدند. گناه بی

برم و تا به آخر من شما را می» گوید:او که میبه حرف خدا اعتماد کنی 

مهیا و نان فطیر را آماده کرد و در پنطیکاست او که فصح را « امین هستم

اثبات نمود، به یقین قادر است ما را تا به آخر محفوظ بدارد و حقیقتأ که 

ایمانی چقدر مهلک و زیانبار خواهد بود، اعتمادی و بیرد کردن او در بی

پس نسل جدید که زیر  و ایشان به خاطر بی ایمانی خودشان هالک شدند.

( از  ند به همراه یوشع و کالیب ) برگزیدگان نسل اولبیست سال داشت

(  82تا  85: 2) یوشع  ها را برگزار کردندرود اردن گذشتند و جشن خیمه

بینیم که این جشن در ورود به ( می 81تا  7: 23در مقایسه آن با ) الویان 

آیات دیگری از  در توانمی طورسرزمین وعده برگزار گردید. و همین

 88تا  8: 8) نحمیا  ا در رابطه با این موضوع آیاتی را مشاهده کردکالم خد

از آنجایی که این جشن ثمره و پایان  (  5تا  8: 3, عزرا  22تا  87: 5, عزرا 

یت بود. در تمامی جشنهای اسرائیل بود برای ایشان بسیار مهم و حائز اهم
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ت و دشان به سرزمین وعده فصح، پنطیکاسنتیجه نسل جدید در ورو

یوشع و کالیب نیز به عنوان پیروزمندان ها را تجربه کردند و خیمه

اسرائیل و بقیت پیروزمندی که از نسل قدیم باقی مانده بودند در کنار بنی

ها را جشن گرفتند آنها با وجود اینکه چهل سال در ایشان جشن خیمه

ه عنوان بیابان سرگردان بودند خداوند این افتخار را به ایشان داد تا ب

  پیروزمندان وارد سرزمین وعده شوند.

 «ها در بررسی عهد جدید تحقق جشن خیمه» 

توان شباهتها دهیم میزمانی که عهد عتیق را در کنار عهد جدید قرار می

و تفاوتهایی زیبایی را از اسرائیل جسمانی در عهد عتیق و اسرائیل روحانی 

چهار اناجیل یا  مشاهده کرد. در( را در عهد جدید  و حقیقی ) کلیسا

توان دید به این تاریخی عهد جدید تحقق دو جشن اول را می کتابهای

و دهد معنی که خداوند عیسی مسیح در خود تحقق فصح را نشان می

تاب کند و در کجشن فطیر و عید بافۀ نوبرها را در قیام خود معرفی می

را ببینیم. اما  ها یا پنطیکاستتهتوانیم تحقق عید هفرسوالن نیز ما میاعمال

در مطالعۀ تاریخ کلیسا تحقق جشن سوم و مهمترین از جشنهای اصلی یعنی 

گیری کرد که این توان چنین نتیجهبینیم، پس میها را نمیجشن خیمه

جشن از دیدگاه کلیسا جشنی است که در آینده و طبق پیشگویی باید 

همه چیز بر طبق نمونۀ عهد عتیق  اتفاق بیفتد، در کلیسای عهد جدید که

بینیم و بعد همه چیز را میسمبول در حرکت است ابتدا همه چیز را در 

در واقعیت و حقیقت، به همانگونه که اسرائیل طبیعی و جسمانی چهل سال 
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بعد از فصح و پنطیکاست در سرگردانی نتوانستند وارد سرزمین وعده 

حرکت همین مسیر قرار گرفته و در یز در بشوند! متأسفانه امروز کلیسا ن

در مطالعۀ تاریخ کلیسا چیزی است، امروز کلیسا در سرگردانی است زیرا 

توان دید. ایمانداران های خدا را نمیاعتمادی به وعدهایمانی و بیجز بی

وارد شده و در کلیسا هزار سال گذشته  در نسلهای متمادی و تاریخ دو

وادی خشکِ دنیای مسیحیت بدون درک و  اند و در همین بیابان ومرده

اند، اما خدا در حال برخیزاندن تجربۀ این سه جشن زندگی را به سر برده

های خدا خواهند یک بقیت و نسل جدیدی است که با ایمان وارد وعده

 ( 1شد ) عبرانیان باب 

 1ترین مسائل روحانی از نظر درک و مفهوم عبرانیان باب یکی از مشکل

چطور ایماندار قبل از اینکه وارد سبت حقیقی و پیروزی نهایی است که 

ها سلطنت علنی و عملی هزار سالۀ با عیسی مسیح بشود، بتواند جشن خیمه

را در روح تجربه بکند. این یکی از مسائل مهم عهد جدید است که 

خداوند به همان شکل که نسلی را وارد سرزمین وعده کرد امروز نیز نسل 

را بر پا خواهد داشت که هر سه جشن را تجربه بکنند یعنی با یا بقیتی 

در پنطیکاست. و نهایتأ در ابعاد روح و  القدسنجات مسیح و کار عمیق روح

روحانی با مکاشفۀ شناخت مسیح و با نگرش در این موضوع وارد 

هایی خواهیم شد که روح و نفس ما آرامی خداوند را تجربه محدوده

 در زندگی ما ایجاد پیروزی بکند.  و این تجربهکرده 
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امروز کلیسا نیز با  نسل و ملت اسرائیل چهل سال در سرگردانی بودند

در یوبیل خدا فرمان » برد گذراندن چهل یوبیل در سرگردانی به سر می

داده بود که هر پنجاه سال یک بار جشنی را برگزار کنند که در آن 

و امالک به صاحبان اصلی خود آزادی اعالم شود و اسیران آزاد شوند 

االن کلیسا دوهزار  15×25با احتساب « بازگردند و قرضها پرداخت شوند.

سال است که در حالت سرگردانی یوبیل ها را پشت سر گذاشته و فقط 

امروز ما  اند که در هر یوبیل وارد ابعاد روح و آرامی شوند.بقیتی توانسته

القدس یسا، پنطیکاست و تعمید روحفصح خداوند را در خون و با تولد کل

امروز  ایم، اما باید توجه داشت که این پایان کار نیست!را تجربه کرده

دهد و پنطیکاست را کلیسا و مسیحیت قرن بیست و یکم فصح را تعلیم می

ها ندارد، در نتیجه اما شناختی از جشن خیمه کندموعظه و تشویق می

آرامی و سبت آسمانی بشود، باید این  تواند وارد آن سرزمینکلیسا نمی

دوران صحرا نشینی و سرگردانی به زودی به پایان برسد و نسلی جدید 

بپاخیزند و دعای ما باید این باشد که جزئی از این نسل جدید باشیم که 

 شوند.ها در ابعاد و تجربیات روحانی میوارد جشن خیمه

 « گیرینتیجه» 

توان مبحث فوق را اینگونه تشریح جدید می در مقایسۀ عهد عتیق و عهد»»

کرد!! در ماه اول تقویم یهودی ایشان فصح را جشن گرفتند که خروج از 

سرزمین مصر بود. در دورۀ عهد جدید فصح در مرگ مسیح و ماه اول 

اتفاق افتاد که تاریخچه آن در اناجیل است. در عهد عتیق و در ماه سوم 
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و عید پنطیکاست را جشن گرفتند و  سیدندقوم اسرائیل به صحرای سینا ر

ما نیز در عهد جدید و در کتاب اعمال رسوالن جشن پنطیکاست را شاهد 

هستیم، در تاریخ جسمانی اسرائیل عهد عتیق آنها چهل سال سرگردانی را 

ایم که تجربه کردند، در عهد جدید ما چهل یوبیل را پشت سر نهاده

گیرد، اسرائیل عهد عتیق در ماه هفتم ر میدوهزار سال تاریخ کلیسا را در ب

به کنعان رسیدند ما نیز در عدد هفت در کتاب عبرانیان و مکاشفه به پایان 

های او به جهت تمامی انسانها کار خداوند در انجام اهداف و نقشه

 ««رسیم.می

 «ترتیب عدد هفت و جشنها » 

اشاره کردیم اما چیزی بینیم که به آنها در مطالعۀ جشنها هفت جشن را می

که در اینجا حائز اهمیت است ترتیب قرارگیری آنها است. هفت ضریبی 

نقشه و اهداف خدا در سه  عدد کاملیت 3سه» ست از سه در چهار ا

طبیعت و انسانی و نفسانی  خلقت، عدد ،1شخصیت تثلیث است و عدد چهار

نشانۀ خوبی باشد این  راگر ترتیب قرارگیری آنها سه به چها  ««است 

(  به یک واقعه انسانی و  3نیست زیرا از یک مسئلۀ روحانی و مقدس ) سه

توان به هفت ( که در بیان این نمونه می 1شود ) چهارجسمانی ختم می

کلیسای مکاشفه اشاره کرد که نخست به سه کلیسای اول؛ افسس، اسمیرنا، 

یالدلفیه، الئودکیه پرغاموس و بعد به چهار کلیسای دوم طیاتیرا، ساردس، ف

کند که ترتیب قرارگیری آنها از سه به چهار است! و این به این اشاره می

و ضعیت کلیسا در حال تزلزل و کیفیت در حال افت است.  معنی است که
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ر مثل اول را در کنار دریا و سه ادر حالی که در هفت مثل ملکوت چه

چهار به سه است. در  کند که ترتیب آن ازمثل دوم را در خانه صحبت می

بینیم که ترتیب قرارگیری آنها از چهار جشن بهاری به بررسی جشنها می

رود و عالمت این است که هرچه به سه جشن پاییزی و پایان تابستان می

شویم کیفیت روبه صعود است و ابعاد، پایان هدف خدا نزدیکتر می

جشنها  قرارگیرییب توان ترتاجتماع نیز میشود. در خیمۀتر میآسمانی

را به زیبایی و در نمونه نظاره کرد. به این ترتیب که فصح را در صحن 

بیرونی و جشنهای مربوط به نان فطیر، بافۀ نوبرها و پنطیکاست را در قدس 

ها را در پایان این جشنها که عید خیمه االقداسقدس، و مشاهده کرد

ابعاد آسمانی و سمت یک به  باید توان نتیجه گرفت کهاست دید. پس می

 در حرکت هستیم. باالتر نگاه کرد زیرا در آن مسیر

آیا این جشن به تعویق افتاده یا با جشن دیگری جایگزین » 

 «شده است؟ 

اسرائیل به در مورد تقسیم شدن پادشاهی متحد 82در اول پادشاهان باب 

 (یهودا) در شمال )اسرائیل( و دو سبط در جنوب دو پادشاهی، ده سبط

بعام وارث او شد و بر تخت پسرش رح ،خوانیم که بعد از مرگ سلیمانمی

سپاهش به نام یربعام که با او به  ناپادشاهی او نشست، وی با یکی از سردار

شود. یربعام بر علیه رحبعام شورش کرده و ده مخالفت برخاست روبرو می

زیر سلطۀ خود دهد و به قبیلۀ اسرائیل را به قسمت شمالی انتقال می

کشاند. در زمان بر تخت نشستن رحبعام او بر قبیلۀ یهودا و بنیامین می
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الزم به ذکر است که قبیلۀ الوی نیز که در کار کهانت » کردسلطنت می

یربعام پسر نباط تخت پادشاهی را از « بودند نیز در آنجا حضور داشتند

ن اجازه را داد تا بین آنجا به شمال اسرائیل انتقال داد و به یقین خدا ای

تا بهتر بتوانند اقتدار و حاکمیت خود را  اسرائیل این شکاف به وجود بیاید

 به نمایش بگذارند.

( شرح این واقعه را برای ما 21تا  8: 82اول پادشاهان )در کالم خدا  

هایی ها و تعویق( متوجه جایگزینی 33تا  22کند و در ) آیۀ بازگو می

به جهت جدایی آن ده قبیله شمالی از دو سبط یهودا  ام شویم که یربعمی

در جنوب انجام داد. او در صدد تفرقه و جدایی ما بین دو قسمت شمالی 

ها را یک و جنوبی اسرائیل بود به همین دلیل زمان برگزاری، جشن خیمه

هفته به تعویق انداخت و به جای برگزاری این جشن در ماه هفتم این 

ترسید که زمان کرد. او می ه دیرتر در ماه هشتم برگزارمراسم را یک ما

برگزاری جشن همه به پادشاهی رحبعام بروند و برطبق رسومِ سالهای 

ها را برگزار کنند و این تفرقه گذشته و تقویم اسرائیل جشن بزرگ خیمه

و به یقین اگر این اتفاق  به پیوند بینجامد و پادشاهی او به پایان برسد.

فرزندان ما همگی  مگر شد کهباز می به این مسئله چشمان ایشان افتادمی

برادر!؟ چگونه این دیوار جدایی بین ما  و ،ستیمابراهیم، اسحاق و یعقوب ن

شکست و نابودی  شد واین دیوار جدایی شکسته می حاکم است؟ در نتیجه

 ودیتی کاذبهدر نتیجه این ترس یربعام پرستش و ی یربعام نیز قطعی بود.

را برقرار نمود! او دو گوسالۀ طالیی را به مانند هارون در سمبول خدایان 

توان این درس ساخت و ایشان را به پرستش آنها دعوت کرد. در اینجا می



282   
 

 
 

که اگر ما بخواهیم خدا را به اشتباه  ،و به این نتیجه رسید !را آموخت

اما در معرفی کنیم ممکن است مسئله در ظاهر در همان لحظه حل بشود 

دراز مدت و در ذهن مردم باقی خواهد ماند. در حقیقت اگر یک تعریف 

یا تعلیم یا باور غلط را در ذهن کسی تزریق کنیم در طول زمان و دراز 

و عضوی از  مدت به شکل باوری تمامی ذهن او را در بر خواهد گرفت

اور او ب توان آنچه بهوجود او خواهد شد و بعد با تیزترین ابزار نیز نمی

جدا کرد، یعنی زمانی که او را با و عضوی از وجود او شده را چسبیده 

کاری  کند و پذیرش حقیقت برای اوکنیم او را نفی میحقیقت روبرو می

مردم اسرائیل به یاد داشتند که هارون چه  آسان نخواهد بود. در اینجا

به یاد آورد کاری را کرده بود و یربعام مسلمأ در زمان جدایی از رحبعام 

زمانی را که موسی به باالی کوه رفته بود و هارون به اسرار مردم 

ای را از طال تراشیده و در انظار ایشان قرار داده بود. در این نکته گوساله

توان دید چیزی که از اول خطا بود حال مظاعف و دو برابر به وضوح می

به یقین در ذهنها  اگر در معرفی خدا یک خطا بکنیم!شده است. یعنی ما 

و در آینده رشد کرده و تشدید خواهد شد و به جای باقی خواهد ماند 

یربعام یک گوساله را در  یک گوساله دو گوساله درست خواهد شد.

ئیل گذاشت و دیگری را در دان قرار داد و این باعث شد که مردم بیت

در حقیقت این میراثی  ستش خدایی دروغین و کاذب بروند،به سمت پر

 بود که از هارون و زمان او به جای مانده بود. 

نکتۀ قابل توجه و درس این واقعۀ بخصوص برای عزیزانی که در خدمت 

 چارچوبهستند در این است که اگر در ذهن مردم تعلیمی خارج از 
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کالم خدا گفته شود و اشتباهی صورت بگیرد خارج کردن آن باور غلط از 

ان در آینده کاری سهل و آسان نخواهد بود. راه مبارزه با این ذهن ایش

) یوحنا مسئله این است که تمرکز ما بر این باشد که مسیح بلند کرده شود 

متأسفانه و من اگر از زمین بلند کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید(  32: 82

و افکار و ها امروز در کلیسای فارسی زبان آنقدر در خرافات، تئوری

تصورات عجیب و غریب وارد شده است که اگر ریشۀ آنها نخشکد در 

. پرستش زمان یربعام روندی بود آینده با دو گوساله سر بلند خواهد کرد

به میراث در افکار باقی مانده بود.   ( 32خروج فصل )که از زمان هارون  

ها برای کوها و تپهیر بعام عالوه بر ساخت گوساله مکانهایی بلند را بر فراز 

خود ساخته بود او حتی کهانتی را در بدل از کهانت الوی برقرار نمود که 

نبودند. تقویم یهود هفت ماه  هیچ کدام از آن کاهنین از قبیلۀ الوی

داشت! یعنی تمام جشنها و کارهای مقدس در این هفت ماه به انجام 

فعال و مذهبی یهود از های دیگر همه فرعی بودند، تقویم رسید و ماهمی

ماه اول با فصح شروع و تا ماه هفتم ادامه داشت و پنج ماه باقی مانده غیر 

گرفت، تا رسیدن فعال بود یعنی هیچ مراسم یا کاری در آنها صورت نمی

 گرفتند.سال بعد و شروع بهار در ماه اول که فصح را جشن می

رد و به تقویم مذهبی یربعام گناهی دیگر را نیز به آن گناهان اضافه ک

یهود یک ماه دیگر اضافه کرد و دستور داد که در ماه هشتم عیدی شبیه به 

گرفتند برگزار کنند و ها که در یهودا و جنوب جشن میعید خیمه

انه روز چهاردهم ماه کهایی را نیز بگذرانند، و حتی در حرکتی زیرقربانی
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روز پانزدهم انتقال داد. کالم هفتم را که روز فصح و قربانی بره بود را به 

که به که این همان گناهی بود  »فرماید؛راجع به این موضوع می خدا

نبی را  ،در نتیجه «جهت آن خدا قصد داشت داوری را بر یربعام بفرستد

فرستاد تا او را به پذیرش گناه و توبه دعوت کند اما او نه پذیرفت و نه 

انی که یربعام این باور دروغین و زم ( 83) اول پادشاهان فصل  توبه کرد.

کاذب را معرفی کرد در حقیقت دو کار را انجام داد، اول اینکه جشن را 

به تعویق انداخت دوم چیزی دیگر را جایگزین کرد. و این اصلی است 

و این اصل همیشه  کندان از آن در رابطه با اصل بقیت استفاده میطکه شی

در اینجا نیز او  «صل تعویق و جایگزینی ا. »در دروغهای او نمایان است

ها جایگزین کرد. در بسیاری از جایهای کالم چیزی را به عوض عید خیمه

این حرکت شیطان را به وضوح  ،و خصوصأ در جامعۀ مسیحی و کلیسا

توان دید که کتاب مکاشفه دلیل روشنی بر استفادۀ شریر از این اصل می

در کتاب مکاشفه یوحنای رسول پنج بار در باشد، در مطالعۀ هفت کلیسا می

کند، شیطان در زمان ورود به محیط کلیسا مورد شیطان به اسم صحبت می

که او هرگز به  :»توان گفتشود در حقیقت میبسیار زیرکانه وارد می

شود و او به مانند فرشته چون سریع دیده می «آیدمانند شیری غران نمی

می و بسیار نامحسوس خمیرمایه را تزریق نور در بدل از کالم به آرا

کند. کار شیطان در اصل آوردن خمیرمایه و به تعویق انداختن و می

تعویض کردن حقیقت با فریب است. در نتیجه ما باید بسیار آگاه باشیم و با 

 (  88: 2چشمانی باز در مسیر درست حرکت کنیم) دوم قرنتیان 
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ده قبیله که در شمال ساکن بودند  تالش یربعام به جهت این بود که این

یهودا و بنیامین دور نگاه دارد، او با تعویق و را از دو قبیلۀ جنوبی یعنی 

اندیشید که اگر من بتوانم این تعویض این جشن در دل خود چنین می

جشن را به حقیقتش نزدیک کنم و در چشم ایشان درست جلوه دهم به 

ن تفاوت به نزد برادران و خواهران یقین قبایل جنوبی نیز در زمان ندید

کند! چه فرقی می» خود در شمال خواهند آمد و با خود خواهند گفت:

چند  یک روز زودتر یا دیرتر، ایشان نیز با نام یهوه برگزار خواهند کرد هر

های دیگر باشد به هرحال هم کهانت دارند، هم مذبح و که در سمبول

ت شمال بکشاند و با زیارت این به سمیربعام قصد داشت همه را « قربانی

اکن مذبح خود را بنا کند، غافل از اینکه اگر چنین بشود! آلودگی و ام

مسمومیت نه تنها ده قبیله، بلکه همگی دوازده سبط اسرائیل را به قهقرا و 

و مسموم  ،آلوده کردن ،تضعیف کار شیطان تخریب،نابودی خواهد کشاند.

ه امروز در متأسفانه تراژدی ک ،ها استبا انواع خمیرمایه کلیسا ساختن

 !ین استاکلیسای فارسی زبان شاهد آن هستیم تمامی کلیساها خصوصأ 

الن ی این جشن را جشنی برای آینده اعکه بسیاری از رهبران مسیح

دانند و یا آن را با کنند یا اینکه این جشن را فقط از آن یهودیان میمی

کلیسا این حقیقت ورود به در نتیجه  ،اندیگر جایگزین کردههای دفعالیت

سیح را که االن ما باید در رشد روحانی و شناخت وارد آن سبت سلطنت م

کنند کنار گذاشته و فقط به جنبۀ آینده آن نگاه میرا و آرامی بشویم 

 ها نگاهی است به آینده و آمدن سلطنت هزاردرست است که جشن خیمه

کنم اما طبق عبرانیان باب أل آن را تصدیق میسیح! من نیز کامسالۀ عیسی م
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کند نویسنده ) به احتمال پولس( خطاب به ایمانداران اینگونه بیان می 1

جشن فرا  البته که باید زمان این ،ه آینده نیستکه این جشن فقط مربوط ب

اما  ،ی آن را در بازگشت مسیح تجربه کنیمبرسد و حقیقت عملی و علن

االن ایمانداران و کلیسا  ،ل این جشن باید در ابعاد روحانی تجربه بشودحا

ها را نیز باید تجربه را تجربه کنند بلکه خیمه و پنطیکاست باید نه فقط فصح

ل باید درروح اتفاق بیفتد، بعد د، و آن پیروزی و سبت آرامی که اوکنن

 .در نفس و جسم نیز تجربه بکنند

 «ها جشن خیمه جنبۀ تاریخی و نبوتی»  

ها به در االهیات مسیحی دو مکتب وجود دارد که تفسیرشان از جشن خیمه

ها جنبۀ نبوتی دارد اما آیا این نبوت  این ترتیب است که جشن خیمه

دانیم جشن فصح و مربوط به اسرائیل است یا کلیسا؟ همانطور که می

جنبۀ تاریخی پنطیکاست جنبۀ تاریخی خودشان را داشتند اما در مورد 

ها در کتاب مقدس به آن صورت که در فصح و پنطیکاست جشن خیمه

رسوالن توان یافت، به عنوان مثال در اعمالگفته شده آدرسی را نمی

اما در مورد  !ی شدالقدس آمد یا در شب فصح بره قربانبینیم که روحمی

ف نظر بینیم. در همین راستا این دو مکتب اختالچیزی را نمیها خیمه

دانند و مکتب دوم دارند مکتب اول جنبۀ تاریخی آن را انجام نشده می

خالف آن را باور دارند که باید جنبۀ تاریخی این جشن انجام بشود. گروه 

ها را خود مسیح انجام داد اول بر این باورند که جنبۀ تاریخی جشن خیمه

توانیم این ی میو در او به تحقق پیوست و در این زمان ما از لحاظ روحان
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جشن را تجربه بکنیم. گروه دوم بر این باورند که این جشن هنوز انجام 

های ابدی آن را نشده و کلیسا در آینده باید وارد آن سلطنت بشود و جنبه

دو مکتب )  تجربه بکند.اگر بخواهیم وارد جزئیات بشویم باید نظریات این

های تاریخی این جشنها و نبههای زیر جگروه( را در نظر بگیریم در جدول

 توان مشاهده کرد.تحقق آنها را در عهد جدید با جزئیات می

 

 جنبه تاریخی در نمونه ها و تحقق جشن ها در اسرائیل

 رویداد روز ماه مکان جشن

آغاز فصل بهار ، ریزش  41 اول مصر فصح

 41 اول مصر نان فطیر بارانهای بهاری ، حصادجو

خروج-مصر نوبرها  41 اول 

تپنطیکاس  پنجاه رو بعد سوم کوه سینا 

هااز بافه نوبر  

 زمان حصاد گندم 

ماه های 

 غیر فعال

اصحرای سین  چهارم 

 تا

 ششم

چهل سال 

 در سمبول

هیچ جشن یا مراسمی 

 برگزار نمیشد . 

این سه ماه چهل سال 

سرگردانی در بیابان را 

 معرفی میکند .

فصل باران های آخر ،  اول هفتم کنعان شیپورها

حصاد ، تولید شراب و 

 زیتون ، حصاد میوه ها 
 دهم هفتم کنعان کفاره ها

 پانزدهم هفتم کنعان خیمه ها

 



288   
 

 
 

 جدول تحقق جشن ها در عهد جدید 

 

 رویداد زمان مکان جشن

 اناجیل فصح

مصلوب شدن ، دغن 

شدن و قیام عیسی 

 مسیح

حیات روحانی ، تجربه نجات مسیح ، دریافت 

 مسیح

تپنطیکاس  

کتاب 

اعمال 

 رسوالن

 پنجاه روز بعد از قیام

 مسیح

ریزش و تعمید روح القدس ، پدید آدم بدن 

ا ) مسیح ، ریزش نخستین روح در دوران کلیس

 باران بهاری (

دوران 

تاریکی 

 کلیسا

رسالت 

پولس و 

 شاگردان

قرون وسطی ، 

مترادف با ماه چهارم 

و پنجم و ششم عهد 

 عتیق

 پولس ، پطرس ، یوحنا ، و شاگردان دائما – 4

در حال اصالحات و ترمیم ، بیداری ، توبیخ ، 

ی از به جهت جلوگیر سا تادیب و هشدار به کلی

ورود خمیر مایه و مبارزه با یهودی گرایی و 

. بودند عرفان گرایی  

ماده شدن به جهت فصل حصادآ – 2  

 بیداری کلیسا مکاشفه کِرِنّا
ا در صدای خدا )) به مانند شیپور هشنیده شدن 

 کتاب مکاشفه (( صحبت خدا با کلیسا

 کفاره

هر روز به 

جهت 

 تفتیش

توبه و آماده سازی 

 کلیسا

تی بقی تکمیل و آماده سازی کلیسا در راستای

 پیروزمند

 خیمه ها
کتاب 

 عبرانیان
 بیداری کلیسا

وح تفسیری از عهد عتیق ریزش بارانهای آخر ، ر

 داری مردم دنیا ، خصوصا بیداریشناخت ، بی

از خواب بی ایمانی دیهو  پیروزی 

 بازگشت

ثانویه 

 مسیح

 ربایش پیروزمندان
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 «جشن کَرِنّاها » هفتمفصل 

ها جشن پایان تابستان بود که سه جشن در هم ادغام شده جشن خیمه

نامیدند، جشن اول نواختن بودند و به طور کلی آنها را جشن خیمه ها می

ها ها یا کرنا بود و جشن دوم جشن کفاره و جشن سوم و پایانی خیمهشیپور

گردید، که به ترتیب همه در ماه بود که به مدت یک هفته برگزار می

در  زمان آن هفتم و روزهای اول و دهم و پانزدهم به انجام می رسید که

به  پس با توجه پایان فصل حصاد و ثمره و پایان تقویم شرعی یهود بود.

در  ،اولین روز از ماه هفتم به عید کرناها معروف بود !آنچه که گفته شد

آمدند و مردم را این روز از سراسر سرزمین اسرائیل کرناها به صدا در می

دادند که به زودی این روز باید آغاز بشود و روز از آغاز ماه هفتم خبر می

ائیل سالی یک بار کفاره نیز در پیش است یعنی روزی که تمامی قوم اسر

در حضور خداوند در ندامت و توبه و پاک سازی بیایند و به سر برند. 

های خاص مربوط به های روزانه قربانیایشان در این روز عالوه بر قربانی

در کتاب مقدس به این روز و جشن  رسانیدند.این روز را به انجام می

خوشا به حال قومی که  82: 87ر )مزمونه: بینیم به عنوان نموخاص اشاراتی را می

در این آیه  داوند خواهند خرامید(دانند، در نور روی تو ای خآواز شادمانی را می

,  22تا  23: 23تشبیهی است از نواختن شیپورها )الویان « آواز شادمانی»

 ( 5تا  8: 27اعداد 



290   
 

 
 

 « کَرِّنا چیست؟ » 

نامیدند، در آن زمان اسرائیلیان می« شوفار» در اصل زبان عبری کرنا را 

ابزاری به مانند ترومپت و ترمبون و سازهای مدرن نداشتند بلکه 

نواختند کردند و میشاخ بز یا شاخ گاومیش درست میشوفارهایی را از 

 البته خدا بعد به موسی فرمان داد که دو شیپور از جنس نقره بسازند.

 «کرنا یا شوفار از جنس شاخ » 

 25,  83تا  1: 5, یوشع  7: 22, الویان  88: 25, خروج  87,  85: 87) خروج 

کردند ) ( حیوانی را که قربانی می 2: 22, اول تواریخ  8: 2, اول سموئیل 

گذاشتند قوچ، بز، گاو ( احشاء آن را به جهت قربانی سوختنی بر مذبح می

کردند. در استفاده میو شاخ آن را برای ساخت کرنا و نواختن شیپور 

( اشاره کرد؛ قوم در حمله به  25: 5توان به ) یوشع نمونۀ استفادۀ آن می

اریحا هفت بار و روز هفتم هفت دور به دور شهر و دیوارهای بلند و قطور 

اریحا چرخیدند و قبل از اینکه فریاد بزنند کرناها که از شاخ قوچ و 

حا فرو ریخت. در گاوهای ساخته شده بود را نواختند و دیوارهای اری

بینیم که اعالن این سال نیز با نواختن ای دیگر سال یوبیل را مینمونه

 (  21تا  8: 22شد، که از جنس شاخ بودند. ) الویان کرناها اعالم می
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 «ای کرناهای نقره» 

, ( در این آیات در مورد ساختن و طریقۀ استفاده  7,  8,  2: 85) اعداد 

,  83,  82: 2, دوم تواریخ  8: 27خوانیم. ) اعداد کرنا از جنس نقره می

نقره در کالم خدا همیشه عالمت و  ( 5: 78, مزمور  5: 4دوم تواریخ 

باشد که احکام و نحوۀ و مقدار، سمبول فدیه، کفاره و فیض خدا می

و  85تا  88: 35.) خروج توان در آیات زیر مشاهده کردپرداخت آن را می

حسب شمرده اسرائیل را بروقتی که شمارۀ بنی» خطاب کرده گفت:داوند به موسی خ

هنگامی که  ،گیری، آنگاه هرکس فدیۀ جان خود را به خداوند دهدشدگان ایشان می

شماری مبادا در حین شمردن ایشان وبایی در ایشان حادث شود هرکه به ایشان را می

موافق مثقال قدس که یک  گذرد این را بدهد، یعنی نیم مثقالسوی شمرده شدگان می

یراط است و این نیم مثقال هدیۀ خداوند است. هرکس از بیست ساله و قمثقال بیست 

باالتر که به سوی شمرده شدگان بگذرد هدیۀ خداوند را بدهد. دولتمند از نیم مثقال 

ای برای کفاره جانهای خود به خداوند زیاده ندهد و فقیر کمتر ندهد، هنگامی که هدیه

جتماع بده تا اسرائیل گرفته آن را برای خدمت خیمۀ ادهند و نقد کفاره را از بنیمی

 ری به حضور خداوند باشد و به جهت جانهای ایشان کفاره کند(اسرائیل یادگابرای بنی

این دو شیپور به احتمال زیاد از یک قطعه نقره ای که برای حق نخست 

( طبق  28تا  15: 3) اعداد  شد ساخته شده بودزادگی اسرائیل تقدیم می

شد آیات فوق برای هر نخست زاده مبلغی باید به عنوان فدیه پرداخت می

که از نقره بود، به همین خاطر نقره در کالم خدا عالمت یا بهای فدیه 

های جمع آوری شده دو شیپور را تهیه کردند که است، ایشان از این نقره

 شدند.ته میبه جهت اهداف خاصی در اسرائیل نواخ
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 «چرا دو شیپور؟ » 

عالمت شاهد بودن و  2در بسیاری از بخشهای کتاب مقدس عدد دو 

,  82: 87, تثنیه  5: 84, تثنیه  4: 5, مرقس 25: 88) متی شهادت دادن است

این دو شیپور نیز از  ؛در نتیجه ( 8: 83, دوم قرنتیان  88,  84: 8یوحنا 

سمبولی بودند از شهادت بازخرید دادند. دو شیپور چیزی شهادت می

ای که اسرائیل آنها را تجربه کرده بود. نکتۀ جالب اینکه شدن و یا کفاره

به عنوان یهودی و یونانی نام  2در عهد جدید پولس رسول نیز از عدد دو

 2باب  نانسان جدید ساخته شدند ) افسسیابرد که هر دو به عنوان یک می

خوانیم که شما با طال و نقره ر این آیات می( د 25تا  88: 8, اول پطرس 

شیپور  2اید بلکه به خون گرانبهای مسیح، در نتیجه عدد دو و دوفدیه نشده

ای که خدا به جهت تمامی ملتها عالمتی بود از اتحاد قوم خداوند و فدیه

 یهود و غیر یهود مهیا ساخته بود.

 « صدای شیپور » 

از صدای نبوتی ) صدا و کالم خدا( که شیپور در کالم خدا سمبولی است 

(  85: 1) اول تسالونیکی  رسید.به واسطۀ فرشتگان یا انبیا به مردم می

فرشتگان مأموریتشان اعالم نمودن کالم و پیام خداست حتی در مورد 

ربایش کلیسا و آمدن مسیح فرشتگان به مانند شیپورهایی که نواخته 

( در آیات  8: 8, هوشع  8: 28) اشعیا  شوند، آن را اعالم خواهند کردمی

دهد که صدای خود را به مانند شیپور فوق خداوند به این انبیا فرمان می
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و کرنا بلند کنند. در جایی دیگر حزقیال نبی به مانند دیدبانی بر اسرائیل 

صدا و هشدار خود را همچون شیپوری بلند کرد و ایشان را از خطرات 

( یوحنای رسول صدای  4تا  8: آیۀ 33زقیال کرد ) حپیش رو آگاه می

 8: 1, مکاشفه  85: 8خداوند را به مانند شیپوری نواخته شده شنید ) مکاشفه 

شیپور ( و در کالم خدا به آیات دیگری نیز اشاره شده که کالم خدا به 

,  82,  8: 2نواخته شده یا نواختن شیپور تشبیه شده است. ) یوئیل 

,  28: 87, ارمیا  8: 1, الرمیا  83: 24, اشعیا  3: 88شعیا , ا 8تا  5: 3عاموس

ل ئو( در مراسم و فصلهای خاص نیز هارون و پسرانش مس 24: 28ارمیا 

( امروز در کلیسا  85,  1,  3: 85, اعداد  8: 28کرنا بودند ) خروج  نواختن

و بدن مسیح این دو شیپور در نمونه و سمبول وجود دارند و نواخته 

ند، خداوند در کلیسا خدماتی را به جهت بیداری و آگاهی کلیسا  شومی

شوند. اینها خادمین کلیسا قرار داده که همچون شیپور و کرنا نواخته می

کنند هستند که صدای خداوند را در نیازهای فرزندان او منتقل می

( شیپورها باید دارای صدای واضح و روشنی  85تا  8: 1افسسیان ))

ا قوم از میان تمامی هیاهو آن را تشخیص داده و پیام آن را بودند تمی

ها را مطالعه اگر در طول تاریخ وضعیت نظامی ارتش کردند.درک می

شویم که از شیپورها برای بیداری و حرکت سپاه استفاده کنیم متوجه می

شد سپاه کردند به عنوان مثال اگر با صدای خاصی شیپور نواخته میمی

شد که باید به طرف راست حرکت کند یا با صدای خاص متوجه می

به طرف چپ یا جلو، ایست، شد، حرکت که از شیپورها نواخته می دیگری

گردید. امروز با آمدن تکنولوژی، کنترل می هشدار، حمله، یا خطر،
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ماهواره، زنگ اخبار، اینترنت، فکس و موبایل دیگر استفاده از شیپور به آن 

این  شود.شد انجام نمیصد سال پیش دیده میصورت که حتی در 

موضوع را به زیبایی پولس رسول در مورد صحبت به زبانها برای ما بیان 

کند که اگر شیپور درست نواخته نشود از کجا باید بدانیم که به کدام می

کنیم ای صحبت میاشناختهرکت کنیم، زمانی که ما به زبان نجهت باید ح

خیزد، چگونه بدانند که صدایی باشد که از روح برمیکلیسا چگونه متوجۀ 

( پولس در این آیات از  8,  4 :81چه پیامی در آن است؟ ) اول قرنتیان 

کند که این عطا به صحبت به زبانها را دارند انتقاد میانی که عطای کس

جهت بنای شخصی است و برای دیگران همچون زبان غیر و بیگانه و 

کند که زبانها را در اینجا به نواختن کرنا تشبیه می مفهوم است. پولسبی

مصرف است. در نتیجه این صدا باید مفهوم باشد بیاگر نواختن آن بی

انند بر اساس آن صدا حرکت ی مفهوم باشد که ارتش و لشکر بتودارا

بکنند، و در تشبیه صدای شیپور، دعا به زبانها نیز باید با مفهوم و نظم خاص 

, مرقس  8: 83اخته بشود تا پیام آن درک بشود.) اول قرنتیان ترجمه و نو

( نکتۀ مهم دراین مبحث که خیلی باید مورد توجه  88: 8, لوقا  22تا  23: 1

شنوند؟ شنوند! و چگونه میقرار بگیرد این است که؛ قوم خدا چه می

القدس کرد که ما باید در روحروزی عزیزی از واعظی برایم نقل قول می

القدس در ما بیاید و این پری را مرتبط با غوطه ور شویم و پری روح

کنم کالم صحبت به زبانها می دانست، البته نظر شخصی من که فکر می

خدا نیز همین نظر را داشته باشد این است که پری و غوطه ور شدن 

وری و پری القدس زبانها و صحبت به زبانها نیست! بلکه آن غوطهروح
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التر و بهتر را برای ما دارد که شناخت و مکاشفات الهی است. البته آثاری با

شمارم!! اما باید ار نمیوسوء تعبیر نشود، من هرگز صحبت به زبانها را خ

االهیات ما درست باشد، االهیات پنطیکاستی درافراط، اسرار براین دارد 

ا حتما باید با نشانه صحبت به زبانها باشد. آی القدسکه پری روح

)واعظ معروف امریکایی که با مارتین لوتر موعظۀ مشترکی را در نیویورک  گراهامبیلی

های متعدد و مشاوره با چند رئیس جمهور امریکا به شهرت اجرا کردند و به خاطر موعظه

القدس را نداشت؟ و خیلی صحبت نکرد پری روح اکه هرگز به زبانه رسید( 

 ،نویسندۀ کتاب زندگی هدفمند( هستیداز شما که مرید ریک وارن ) 

هرگز به زبانها صحبت نکرد و ادعایی نیز ندارد او حتی زبانها و صحبت به 

القدس را که ایشان پری روح »؛توان گفتکند، آیا میزبانها را رد می

یا این مردان خدا در زمان بشارت یا موعظه در زیر مسح  «نداشتند؟

ای جمعی قدس و غوطه ور شدن مسئلهالپری روحالقدس نبودند؟ روح

ای فردی است که شود و صحبت به زبانها عطیهاست که به کلیسا داده می

 شود.به ایماندار به طور شخصی و برای بنای شخص او داده می

 «طریقۀ استفاده از شیپورها » 

 نکته اشاره کرد.  7توان به نهدر طریقۀ استفاده از شیپورها در کالم خدا می

شود  اجتماع اسرائیل استفاده می تۀ اول: از شیپورها برای احضار قوم ونک

سبط اسرئیل به مانند  82خوانیم که تمامی ( در این آیه می 2: 85اعداد )

بودند که برای جمع آوری آنها از یک ملت و کشور باید در اتحاد می

کلیسا در عهد جدید به عنوان  ( 83: 24) اشعیا  شد.شیپورها استفاده می
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,  25: 88, متی  2: 25یک بدن واحد در مسیح باید گرد هم آیند ) مزمور 

( در دعای ربانی خداوند از اتحاد و یگانگی  84, یوحنا باب  85: 1افسسیان 

کند. و در زمان بازگشت مسیح نیز شیپورها نواخته خواهند شد صحبت می

(  38,  35: 21متی ) دنیا جمع خواهند شد  و برگزیدگان او از چهار گوشۀ

در نتیجه به همان شکل که در عهد عتیق شیپورها به جهت جمع آوری 

شدند به همان شکل نیز در عهد جدید خداوند از قبایل اسرائیل نواخته می

پیام خود در تشبیه شیپور و صدای روح برای جمع شدن و اتحاد و یگانگی 

 کند.استفاده می ایمانداران در زیر یک پرچم

نکتۀ دوم: زمان حرکت و مسافرت قوم اسرائیل از اردوگاهی به اوردوگاه  

دیگر و پدیدار شدن ابر هدایت در روز و ستون آتش در شب  شیپورها 

کردند و در مسیر ها و اسباب خود را جمع میشدند و قوم خیمهنواخته می

, عبرانیان  35تا  88: 85 اعداد,  23تا  82: 7ایستادند. ) اعداد حرکت می

( امروز نیز کلیسا باید دائمأ با گوشهای باز به صدای خداوند در  83: 88

بینیم که و میتوجه کند، کند القدس ما را هدایت میجاللی که روح

که ایمانداران هشدار داده نویسندگان عهد جدید در رساالت خودشان به 

توجهی القدس بیبه صدای روحامروز دلهای خود را سخت مسازید. مبادا 

نوازد اگر گوشهای خودمان را کنید!! زیرا زمانی که شیپور نواختن را می

و  هباز نکنیم به یقین از حرکت در مسیر درست ) شناخت خدا( جا ماند

 طعمۀ دشمن خواهیم شد.
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ادگان و روئسای قوم اسرائیل به کار سوم:  شیپورها برای احظار، شاهزنکتۀ 

شد تمامی ( زمانی که شیپور یک بار نواخته می 1: 85اعداد رفت ) می

و زمانی که شیپورها دوبار نواخته شدند روئسای قبایل اسرائیل جمع می

تا  8: 31, حزقیال  32: 854شدند. ) مزمور گردید تمامی قوم جمع میمی

های ( امروز نیز خداوند در کنفرانسها و در جمع 85: 8, مکاشفه  4

خادمین و رهبران و اجتماعات کلیسایی تمامی فرزندان خود را مشارکتی 

 خواند.فرا می

نکتۀ چهارم: شیپورها برای هشدار و آگاهی قوم از خطرات نیز به صدا در  

( امروز نیز  4,  5: 3, عاموس  8: 2, یوئیل  4تا  2: 85آمدند ) اعداد می

ی که در دنیا اتفاق زنگ خطر و هشدار را نسبت به وقایع  خداوند در کلیسا

. باشد، تا کلیسا به حضور خدا وارد شده و آوردفتد به صدا در میامی

 روی او را به جهت حفاظت و امنیت بطلبد.

: 85آمدند ) اعداد نکتۀ پنجم: شیپورها برای جنگ با دشمن به صدا در می

(  در زمان حمله دشمن نیز شیپورها نواخته می شد و قتی که خدا 7

شنید ) البته که این گفته در سمبول است و همگی شیپورها را میصدای 

کرد. امروز جنگید و آنها را آزاد میدر تشبیهات هستند( برای قوم خود می

نیز زمانی که کلیسا در ابعاد روح و آسمانی بایستد و در نام خداوند عیسی 

وم خداوند به کمک قمسیح شیپورهای کمک و آزادی را به صدا در آورد 

خود خواهد آمد و آنها را از زیر فشار و حمالت دشمن رهایی خواهد 

تا  1: 4, داوران  31: 5, داوران  24: 3, داوران  28 ,87: 1بخشید. ) ارمیا 
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توان در ( مترادف این آیات را در عهد جدید می 4,  5: 38, اعداد  22

,  38: 85ن کنیم مشاهده کرد ) اعمال رسوالآیاتی که به آنها اشاره می

این زمانی است که ما در جایهای آسمانی و در آن (  88تا  85: 5افسسیان 

جنگ روحانی شیپورهای آزادی و کمک را به تخت فیض خدا 

فرستیم و خداوند در جواب آن شیپورها با فرشتگان و قدرتهای خود به می

ما  کمک ما و مقابله با دشمن خواهد آمد و آن زنجیرها را از دست و پای

  باز خواهد کرد.

نکتۀ ششم: شیپورها به جهت روزهای خوشی و شادمانی قوم به صدا در 

( زمانی که جشن و خوشی و پایکوبی بود  85: 85آمدند.) اعداد می

آمدند تا مردم در این جشنها با شادمانی، پیروزی و شیپورها به صدا در می

مسئله را به وضوح در  برکات خود را با خدا و دیگران جشن بگیرند که این

بینیم. در زمان داوود پادشاه سه خیمه در اورشلیم وجود خیمۀ داوود می

آید ما فقط خیمۀ داشت، اما امروز زمانی که از خیمه صحبتی به میان می

بان بر پا شده و دارای سه قسمت آوریم که در بیاموسی را به یاد می

آن را خیمۀ شهادت یا ( است، و االقداسقدسصحن بیرونی، قدس و )

نامیدند. در صورتی که خیمۀ موسی بر کوه موریا قرار داشت و اجتماع می

داوود خیمۀ خود را بر کوه صهیون ساخت و تابوت عهد را از خیمۀ موسی 

خارج کرد و به خیمۀ خود به صهیون برد. خیمۀ داوود سه قسمت نداشت 

عاد مشخص و خیمه یا یعنی چادری بود با یک اب ،و دارای یک قسمت بود

چادری را درکنار آن برپا داشت و تخت خود را بر آن قرار داد. در زمان 

هایی که در سرزمین اسرائیل وجود داشتند را خیمۀ خیمه ،3سه داوود هر
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و دو خیمه بر کوه صهیون قرار  ،که یکی بر کوه موریا !گفتندداوود می

نواختند و ما زندگان میداشت. در خیمۀ داوود بود که دستۀ کُر و نوا

که خیمۀاجتماع محل برگزاری کنیم اکثرأ در اشتباه این نکته را تفسیر می

در صورتی که هرگز در خیمۀ موسی  ،سرود و پایکوبی کاهنین بود

قی و پرستشی در کار نبود!! و طبق دستور خدا هیچ صدایی در آنجا یموس

امأل جدی و بدون هیچ آنجا جایی ساکت و ک ؛زیرا ،شدشنیده می !نباید

-در آن مکان صورت می هاصدایی بود و فقط اجرای مراسم و قربانی

منظور از شادی کردن در خیمۀ خداوند خیمۀ اجتماع  ؛در نتیجه .گرفت

,  8: 83یا خیمۀ موسی نیست بلکه منظور خیمۀ داوود است. ) اول تواریخ 

سموئیل , دوم  3: 825 مور, مز 2,  1: 14, مزمور  27تا  21: 82اول تواریخ 

بر پرستش و شادمانی در خیمۀ داوود و به روش  ( این آیات 87تا  83: 5

دهد که این امروز نیز خداوند همان فرمان را به ما می داوود تمرکز دارند

 روزها را در خوشی و شادمانی سپری کنیم.

نکتۀ هفتم: شیپورها در روزهایی که محفل مقدس بودند نیز نواخته 

با نواخته شدن های مقدس( )محفل یل در این روزهاشدند قوم اسرائمی

کرنا یا شیپور برای شفاعت و دعا و روزه و امور خاصی که خدا از ایشان 

: 88, مزمور  4تا  8: 2, یوئیل  85: 85) اعداد شدند. انتظار داشت جمع می

لیسا، نیاز به ( امروز نیز در ک 25: 85, دوم پادشاهان  25تا  81: 3, صفنیا  3

روزهای فرا خوانی و نواختن شیپور است که در شفاعت و دعا و روزه به 

کنیم در حقیقت سر ببرند، زمانی که ما اعالن روز دعا و شفاعت و روزه می
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شیپورها به جهت گردهمایی در راستای اهداف خاص و مقدس خداوند 

 نواخته خواهند شد.

شدند که تقویم با شیپور اعالم میها نکتۀ هشتم: تمامی جشنها و آغاز ماه

ط نواختن شیپورها ها نیز توسآغاز ماه فرا رسیده و تمامی فصلها و مراسم

( در  21: 23, الویان  83,  5: 87, خروج  85: 85گردید.) اعداد مخابره می

عهد جدید نیز در صحبت روح خدا به کلیسا از طریق خادمین خداوند 

: 3شود که از توجه به آنها غافل نباشیم!! ) جامعه می زمانها را  به ما یادآور

,  4: 8, اعمال رسوالن  1: 23, الویان  28: 2, دانیال  5: 8, جامعه  84,  8

در این آیات کالم خدا  برای ما  ( 28,  87: 3, اعمال  8: 2اول تسالونیکیان 

موسمی  کند که نواخته شدن شیپورها از آغاز فصل واین نکته را بازگو می

دادند. امروز کلیسای مسیح باید به جدید و آنچه در پیش رو بود خبر می

تواند مانند تقویم باشد و تمامی زمانها را خبر دهد، زیرا کلیسا فقط که نمی

در ماه اول ) فصح ( زندگی کند!! امروزه شاهد هستیم که کلیساهایی فقط 

سی مسیح و بخشایش ها، مشارکت و فعالیتشان در مرگ و قیام عیموعظه

اند و هیچ شیپوری شود و هنوز در ماه اول باقی ماندهگناهان خالصه می

ای دیگر از کلیساها در شود، عدهبه جهت حرکت این کلیسا نواخته نمی

یعنی زبانها، ، اندحرکت به جلو در ماه سوم و پنطیکاست متوقف شده

عالمات و نبوتها، خوابها و ها، عطایا، معجزات، شفا و آزادی، قدرتها و نشانه

ها که همه مختص ماه سوم است و تعالیم ایشان نیز در همین مسیر سیر رویا

شود، که ماه چهارم و کند و به جهت ایشان نیز شیپوری نواخته نمیمی
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پنجم و ششم و نهایتا ماه هفتمی نیز در پیش است و باید، در زندگی 

 تدریجی کلیسا بیاید

های آن ای بر کاغذ که از ماهویم روحانی دارد و نه نوشتهکلیسا، نیاز به تق 

عبور کنیم. آن تقویم نوشته شده برکاغذ که وقایع را به ما یاد آوری 

کرد در عهد عتیق قرار داشت! برای ما تقویم روحانی باید به معنای می

حرکت در روح و شناخت و حرکت در جهت شنیدن صدای خدا از 

است  گر و از ایمان به ایمان باشد که در آن شناختای دیمرحله به مرحله

 .خواهد شدرورود به ابعاد دیگر میسّ که،

در عهد عتیق  «ماندهای سال میدر حقیقت شناخت خداوند به مانند ماه» 

گاه یک واعظ و شد، امروز هربرای هر رویداد و اتفاقی کرنایی نواخته می

آورد و برای قوم خدا را می ایخادم و یا معلم در روح خداوند مکاشفه

است که خبر از حرکتی  کند این خود به معنای نواختن کرناییبازگو می

دهد. اگر شما خدا می به جلو یا آغاز موسمی جدید در جهت شناخت

ای را با الهامِ روح و آگاهی از آن برادر و خواهر عزیز در خداوند مکاشفه

کنید این خود به یقین م میبرای سایر عزیزان در کلیسای مسیح اعال

تواند نواختن شیپوری باشد که حرکت رو به جلو یا هشدار و برکتی را می

دهد. و این شیپور به این معناست که فصل قدیم گذشت و حال خبر می

ایم و باید در سایه آن مکاشفه و شناخت وارد ماه یا فصلی جدید شده

به پایان خود برسد و برای  آن زندگی بکنیم تا زمانی که این فصل حقایق

 ورود به فصل دیگر شیپوری نواخته بشود.
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-هدایا به خداوند نواخته مینکتۀ نهم: شیپورها در زمان تقدیم قربانی و  

های خود خواستند هدایا و قربانی( زمانی که قوم می 85: 85)اعدادشدند 

کرنای شدند و خداوند صدای آن را تقدیم کنند باید کرناها نواخته می

ای که به حضور تخت رحمت او همراه با آن دود و و کفاره ،ای فدیهنقره

آنگاه  شنید،خواست را میعطر و خوشبوی آن قربانی که از او بر می

ای که در آن بخشایش قوم  در فدیهوعدۀ خود را مبنی بر پذیرش و 

, دوم  5تا  8: 27, اعداد 82تا  88: 28) اعداد  .آوردخون بود به یاد می

در خدمت شفاعت و پرستش و  نیز ( زمانی که ما 28,  24: 27تواریخ 

شوند شیپورها نواخته می ،ایستیمیادآوری خون خداوند در عشاء ربانی می

,  82: 83) عبرانیا  پذیرد.و خداوند قربانی لبها و خوشی و پرستش ما را می

( با توجه به  7تا  2: 2, اول پطرس  85,  7: 2, مکاشفه  5: 8, مکاشفه  85

این  از گانه رانه توان موارد استفادۀنکته شرح دادیم می 7آنچه در این نه

تمامی قوم اسرائیل با صدا و نحوۀ  شیپورها در اسرائیل مشاهده کرد، 

دادند که آیا این صدای آنها تشخیص میتمایزها، و تفاوتهای  نواخته شدن

 پایکوبی یا... هشدار است یا صدای جمع شدن یا جشن و

البته در کالم خدا استفاده از شیپور و کرنا در موارد دیگری نیز به کار  

 کنیم.رفته که به اختصار نکاتی را بررسی می

نکتۀ اول: در عهد عتیق از کرنا به جهت مسح و تدهین پادشاهان نیز 

شد شد، به این معنی که با همان شاخ و کرنا که نواخته میاستفاده می
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, دوم  83: 7ریختند.) دوم پادشاهان ن مسح را بر سر پادشاهان میروغ

 ( 83: 23, دوم تواریخ  85: 82, دوم سموئیل  81: 88پادشاهان 

نکتۀ دوم: در تقدیم و تقدیس معبد اورشلیم به خداوند سلیمان از کرنای 

 (  81تا  88: 2شاخی استفاده کرد. ) دوم تواریخ 

سال یوبیل که هر پنجاه سال یک با در  اعالن نکتۀ سوم: از کرنا به جهت 

,  3تا  8: 58, اشعیا 22)الویان باب   شد.افتاد استفاده میاسرائیل اتفاق می

 ( 87,  88: 1لوقا 

در عهد جدید از کرنا برای اعالن آخرین داوری و بازگشت  نکتۀ چهارم: 

, اول  82: 88, مکاشفه  7تا  8: 8ثانویۀ مسیح استفاده خواهد شد. )مکاشفه 

تا  81: 8, صفنیا  38: 21, متی  22, 28: 82, اول قرنتیان  85: 1تسالونیکی 

 ( 81: 7, ذکریا  88

  « گیری نتیجه» 

توان از جشن کرناها چنین برداشت کرد که این جشن، جشنی ساده و می

معنی نبود بلکه این روز که اول ماه هفتم بود معانی غنی و عمیقی را در بی

توان این سر نخ را تا به کتاب می 85که از کتاب اعداد باب خود داشت 

را  کرنا(؟ شیپور )چگونه خداوند مکاشفه به وضوح دید و جستجو کرد، که

اده و از در اختیار ایشان قرار د نیازهای قوم رفع برای به عنوان ابزاری

به صدای  در عهد جدید القدسصدای روح))  .کنداستفاده می آن

شیپوری تشبیه شده که از دهان خادمین  به جهت تمام نیازهای کلیسا 
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شنویم شود. پس الزم است، امروز که صدای او را مینواخته می

دلهای خود را سخت  «"شودکرنایی که به اقسام گوناگون نواخته می"»

نسازیم، هرکه گوش دارد خوب گوش کند که کرنای خداوند چه 

 ((نوازد!!!می

  «روز کرنا » 

 ( 8: 27, اعداد  22تا  23: 23) الویان 

و آغاز  آوردندشیپورها را در اول هر ماه از روی روئیت ماه به صدا در می

پانزدهم ماه هفتم  ها در روزدادند. عید خیمهآن ماه را به مردم خبر می

قرار داشت اما در روز اول ماه هفتم، کرناها به صدا در آمده و آغاز ماه 

دادند. در این روز کرناها با شدت و هفتم و آمدن این جشن را خبر می

شد به همین خاطر این روز را روز کرنا یا عید توجه خاصی نواخته می

دن کرنا در این روز نامیدند. مفسرین در مورد نواخته شمیشیپورها 

اند، گروهی بر این باورند که نواخته اشتهنگبخصوص تفسیرهای خاصی را 

ربایش کلیسا در عهد جدید. اما  شدن شیپور در این روز سمبولی است از

عقیدۀ شخصی من بر این است که شیپورها در ابتدای ماه هفتم به جهت 

بود که روز کفاره در شدند. در اصل اعالنی اعالم روز کفاره نواخته می

و مردم باید در آن پاکی و تقدس آمادۀ فرارسیدن جشن  !!پیش است

کرناها اعالن تقدیس را برای تمامی قوم »توان گفت:ها باشند. یا میخیمه

این آیات در مورد پاکسازی معبد صحبت  81, 83: 8) دانیال  «کردندمی

ص متعلق به کدامین کنند( کرناها بدون در نظر گرفتن اینکه هر شخمی
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شدند و باید تمامی قوم در معبد قبیلۀ یهود بود در اسرائیل نواخته می

ی و شرکت هر یهودی در آن بسیار شدند، این روز روزی، جدّجمع می

 مهم بود.

نواخته شدن شیپور یا کرنا در ابتدای ماه هفتم معانی روحانی دیگری نیز 

 آن را بررسی خواهیم کرد.که دراین قسمت دو نکتۀ دیگر از داشت! 

نکتۀ اول: در جشن شیپورها و نواخته شدن کرناها در حقیقت اعالن روز 

، تقویم  8سال نو یهود نیز بود، زیرا یهودیان دو تقویم داشتند؛ تقویم شرعی

شد که ماه اول و جشن تقویم شرعی یهود از ماه نیسان شروع می 2عادی

ها به هفتمین ماه بود با جشن خیمهفصح در آن بود و در ماه تیشری که 

لحاظ شرعی فقط هفت ماه  زرسید در حقیقت تقویم یهود اپایان می

شد و در پایان تابستان و در ماه هفتم به داشت، از ماه اول بهار آغاز می

اما تقویم عادی آنها از ماه هفتم ) تیشری( با نواخته شدن  رسیدپایان می

تفویم ؛ رسید. در نتیجهاه ) الول( به پایان میشد و در مشیپورها آغاز می

 عادی ایشان دوازده ماهه و تقویم شرعی آنها هفت ماه داشت.

 

 

 



306   
 

 
 

 جدول تقویم عادی و تقویم شرعی یهود 
 

 رویداد جشن ها ماه سوم ماه دوم ماه اول فصلها

 بهار

 نیسان

 

 

4 

 ایار

 

 

2 

 سیوان

 

 

3 

ماه اول : 

 نیسان ، فصح

ا،فطیر ، نوبره  

جشن فصل در روز  - 4

چهاردهم ، جشن فطیر 

در روز پانزدهم ، جشن 

 نوبرها در روز هفدهم 

آغاز تقویم شرعی  -2

 اسرائیل

ماه سوم : 

سیوان 

 پنطیکاست

چاه جشن پنطیکاست پن

روز بعد از عید بافه 

. نوبرهای برگزار میشد  

نتابستا  
 تموز

1 

 آو

1 

وللای  

6 
  

 پاییز
 تیشری

1 

 حشوان

8 

 کیسلو

9 

ماه هفتم : 

ا ، تیشری ، کرن

کفاره ، خیمه 

 ها

جشن شیپورها  – 4

)کرنا( در روز اول ماه ، 

جشن کفاره ها در روز 

دهم ماه و جشن خیمه 

ها در روز پانزدهم ماه 

 برگزار میشد.  

ی پایان تقویم شرع – 2

اسرائیل و آغاز تقویم 

 عادی

 زمستان
 طِوِت

41 

 شواط

44 

 آدار

42 
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شد و تقویم شرعی با فصل عادی با ماه هفتم تقویم شرعی آغاز میتقویم 

ابتدا و انتهای هر دو  در نتیجه گردید.بهار و ماه اول ) نیسان( آغاز می

ایشان سال  گرفت.گردید و یا پایان میآغاز می ، یا4و هفت 8با یکتقویم 

و  گرفتندرسیدن ماه هفتم از لحاظ تقویم مذهبی جشن مینو را با فرا

گرفتند در حقیقت هفت ماه بعد نیز آغاز تقویم عادی خود را جشن می

ی ابتدای بهار، به مانند ما گرفتند یکآنها دوبار یک سال را جشن می

گیریم و دیگری پایان فصل بهار و نیان که سال نو را در بهار جشن میایرا

اول و بارانهای ) شد. ابتدای فصل پاییز که تقویم عادی آنها شروع می

نکته و دوگانگی تقویم یهود دارد  آخر در کتاب مقدس نیز اشاره با این

بارید اما تا بارش اصوال در ماه اول و بهار بارانهای اول می ( 23: 2یوئیل ()

باران آخر هفت ماه فاصلۀ زمانی وجود داشت، که تحقق این موضوح 

توان که میبرای ما که در عهد جدید و کلیسا هستیم چیز دیگری است! 

پایان کار خدا شروع دیگری در » در یک جمله آن را اینگونه بیان کرد:

ای رسد دورهای به پایان میزمانی که در کار خدا دوره« کار اوست

جدید آغاز خواهد شد، که این یکی از شاهکارهای کالم خداست! که در 

 تمامی بافت کتاب مقدس قابل روئیت است و تقویم یهود نیز دلیل

، که خداوند در پایان یک دوره،باشدمیکوچکی برای اثبات این حقیقت 

. چیزی که امروز به عنوان یک مسئلۀ کردهرگز پایان او را اعالم نخواهد

پندارند که می شنوم درک مسئلۀ ابدیت استبغرنج در میان نو ایمانان می

 ابدیت، باید خیلی تکراری باشد، زیرا زمان در آنجا نیست و خیلی

 یاها سرگردان باشیم و پرستش کنیم؟ معناست! پس باید ما فقط در ابربی
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بینیم؟ البته که این افکار، افکاری انسانی دیگر فصل و گذری از آن را نمی

واژۀ  این است که تقویم عبری دوگانگی ای زیبا با توجه بهاست اما نکته

صار در ابدیت در یونانی به معنای یک خط یک نواخت نیست بلکه اع

پایان  یی...هاها در دورهها در دورهاعصار در اعصار است یعنی دوره

 ای تقویم یهود را قرار داده بود که پایان یک تقویمناپذیر، خدا به گونه

بودند یعنی در ماه هفتم  "ساس هفتشروع تقویم دیگری بود و همه برا

 پایان کار خدا هرگز ؛در نتیجه ،شدتقویم عادی شروع می ،تقویم شرعی

ای را به ای دیگر است، خدا همیشه دورهنیست بلکه شروع دوره "نقطه

ای که ما در کند حتی دورهای جدید را آغاز میرساند و دورهپایان می

 باید به اتمام برسد و به یقین به اتمام« عهد جدید» کنیم آن زندگی می

تقویم روحانی کلیسا برسیم! ) در  خواهد رسید. زمانی که ما به ماه هفتم نیز

تشبیه و از لحاظ روحانی به انتهای تقویم روحانی عهد جدید نزدیک 

ای و ماه اول و دوره و کلیسا ربوده خواهد شد هستیم( شیپورها نواخته،

جدید از تاریخ که با سلطنت مسیح است آغاز خواهد شد به همین جهت 

زیرا  ابتدا و انتها معرفی کرد،مسیح خود را در بیان لقب! اول و آخر، 

, اشعیا  88تا  8: 8.) مکاشفه مسیح کامل کننده یا پایان دهندۀ ایمان ما است

 ( 1تا  8: 82, عبرانیان  1: 18

این روز نیز سبت در این روز به مانند روزهای دیگر جشن نکتۀ دوم: 

ن گرفت، ایشد و در این روز نباید هیچ کاری صورت میآرامی اعالم می

روز خاص روز استراحت و پایان کار کاهن اعظم بود و هیچ کاری توسط 

زیرا از لحاظ کفاره همه چیز انجام شده بود و  گرفتاو صورت نمی
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بینیم تأکید خاص شده بود که هیچ کاری در این روز همچنان که می

( در پنطیکاست نیز  8, 4: 23انجام نشود درست به مانند فطیر ) الویان 

( در عید کفاره نیز با تأکیدی  28: 23الویان ) بینیم فرمان را میهمین 

 کشیدن از تالش و کار شاهد هستیم خاص فرمان خدا را به جهت دست

گذاشت از میان قوم و اگرکسی این فرمان را زیر پا می  (22: 23الویان )

 ،(  در نتیجه آرامی عنصر اصلی 38تا  28: 23گردید ) الویان منقطع می

ه هیچ زیرا این جشنها بدون در نظر گرفتن مسئلۀ آرامی ب ،افت جشنها بودب

این موضوع در ابعاد روحانی باید بدیهی است  جهی دارای مفهوم نبود.و

های ایمان و بسیار حائز اهمیت باشد! زیرا زمان ورود ایماندار به محدوده

خشنودی قرارگرفتن در مسیح باید از تمامی تالشهای جسمانی خود برای 

 ایمقصور ورزیده ست بردارد. چقدر! ما در این زمینهو انجام ارادۀ خدا د

که هنوز برای انجام ارادۀ خدا از تمامی تالشهای نفسانی و جسمانی و 

کنیم که خدا را کنیم و سعی میافکار و تخیالت خودمان استفاده می

صیت در حقیقت آنجه که باید خدا را خشنود بکند شخ !؟خشنود کنیم

 تبدیل شدۀ ما است.

زمانی که خدا به یگانه پسر خود در زمان تعمید به دست یحیی نگاه کرد 

خشنودی پدر فقط « این است پسر حبیب من که از آن خشنودم» گفت:

خشنودی پدر را  ااست که م یدر یک زمان حاصل خواهد شد و آن زمان

چرا ایم به کار ببریم. یتی که در زندگی اتخاذ کردهبه خاطر آن وضع

عیسی مسیح خشنودی پدر را در آبهای تعمید فراهم کرده بود؟ زیرا مرگ 

و قیام خود را پذیرفته بود که من باید بمیرم و در یک تازگی حیات و 
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جالل به عنوان یک انسان وارد ابعاد آسمانی بشوم، و از مسیر مرگ صلیب 

ور کنم، و آن زمان که خدا به قبر که بعد به آسمان منتهی خواهد شد عب

این است پسرحبیب من که » به مسیح به عنوان یک انسان نگاه کرد گفت:

شاگرد خود و  ه مسیح در باالی کوه تبدیل با سهزمانی ک« از او خشنودم

این است پسر حبیب من » ندا از آسمان رسید که  موسی و ایلیا بود مجددأ

از پسر خود خشنود بود ؟ زیرا در  چرا پدر« که از او خشنودم او را بشنوید

( و کوه تبدیل به وضوح عیسی  84( قبل از فرا رسیدن ) باب 85) متی باب 

باشد، در انسانیت با وجود اینکه پسر خدای حیّ می ،مسیح اعالن کرده بود

خود برای انجام ارادۀ پدرش حاضر است که بدست روئسای یهود بر 

از مردگان قیام کند. پس اصلِ مرگ  صلیب برود و کشته بشود و روز سوم

کند و نفس را بر صلیب میخکوب و قیام است که در ما ایجاد تبدیل می

و موجب رضایت و خشنودی کند میکرده و در حیات تازۀ ایماندار قیام 

پدر خواهد شد. ما باید بیاموزیم و به دیگران نیز منتقل کنیم که با زور، 

توان موجبات خشنودی خداوند یهوده نمیتقلید، وانمود کردن، و تالش ب

در آن تبدیلی است که در فکر، نگرش،  ،را فراهم کرد، بلکه خشنودی او

ثمرۀ آن تبدیل طبیعتأ در ما حقیقت آید در شنوایی، و بینایی به وجود می

ایجاد اعمالی خواهد کرد که دیگر نیاز به زور و فشار برای خشنودی خدا 

ض، رحمت، حکمت، شفقت و هر آنچه در مسیح نباشد و از ما محبت، فی

آرامی در این جشنها بسیار  ؛شود تراوش خواهدکرد. در نتیجهدیده می

گردید و ایشان از هرچه که بود مهم بود، زیرا این اعمال باید متوقف می
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,  88تا  8: 1) عبرانیان  رفتندکشیدند و به حضور خدا میباید دست می

 ( 33تا  35: 85, رومیان  28, 24: 3رومیان ,  28تا  87: 2غالطیان 

شود که القدس به مانند شیپوری است که نواخته میامروز در مسیح روح 

ایمانداران وارد آرامی بشوند تا در آن آرامی به شناخت حقیقت رسیده و 

کلیسای قرنتس یکی از کلیساهایی  موجبات آزادی ایشان فراهم گردد.

سازهای بادی بود و هرکسی برای خود در بود که دارای بزرگترین 

اخت. هرکسی در این کلیسا بدون توجه به نوای ساز خود را میگوشه

آورد نظم الهی، بدن مسیح و شناخت خدا هرچه در فکر داشت به زبان می

دست  ،کرد، پولس رسول نیز در باب اول درستو بر آن نیز پا فشاری می

 !شودیشان را به جهت بیداری متذکر میگذارد و اخود را بر این نقطه می

دانستند، در بابهای ای اپولس میای خود را طرفدار پولس و عدهزیرا عده

نظم و را از این سمفونی بی بینیم که چگونه پولس رسول ایشانمختلف می

کند که این نوع تک نوازی ) خودگرایی و خود محوری ( با خبر می

کند که مقایرت دارد و یاد آوری می رفتار با محبت حقیقی و واقعی

عدم توجه به منافع خود و برتر دانستن دیگران نسبت به خود  محبت یعنی

البته که این کار به هیچ عنوان راحت نیست زیرا نفس ما ( » 3: 2) فیلیپیان 

 کنید !در این مورد به آیات زیر توجه« چنین چیزی را دوست ندارد

نواختن کرنا و بربط در همنوازی و ردیف  ایشان را به پولس به زیبایی

تواند شود که هرکسی نمیکند و متذکر میسمفونی بدن مسیح دعوت می

و استفاده  به طور انفرادی در این سمفونی بنوازد حتی در صحبت به زبانها

دهد چون یا جان که صدا میو همچنین چیزهای بی 8,  4: 81) اول قرنتیان  از عطایا!!
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زیرا اگر کرنا نیز  شود؟در صداها فرق نکند، چگونه آواز نی یا بر بط فهمیده می بر بط اگر

متأسفانه امروز در اکثر  سازد؟(صدای نامعلوم دهد که خود را مهیای جنگ می

کلیساها خصوصأ کلیسای فارسی زبان شاهد گردش به دور گوسالۀ طالیی 

سالهای گذشته  های پنطیکاستی و کاریزماتیک افراطی هستیم، درنهضت

کلیسای ایران بزرگترین صادر کنندۀ دعای نجات بود! اما امروز صنعت 

های ها، باالو پایین پریدن، خندهگزاری، افتادناخراج ارواح، دست

و فریادهای عجیب و غریب هستند و با تأکید بر این باور غلط معنی، بی

را پری روح  اند که روح خدا در فعالیت است. و این اتفاقاتایستاده

نامند، البته که من خود از زمینۀ پنطیکاستی هستم و در دعای شخصی می

خوانم! و ایمان دارم که لحن خود نیز به زبانها صحبت کرده و سرود می

کلیسای ایران و  "تند مرا فقط به جهت اصالح خواهید دید، باشد که

عنای واقعی فارسی زبان در سراسر دنیا پری روح را در شناخت مسیح و م

 کلمه تجربه کنند.

 «ماه هفتم » 

بنی اسرائیل را خطاب کرده، بگو: در ماه هفتم در روز اول ماه، آرامی »  21: 23) الویان 

در ماه اول  سبت برای شما خواهد بود، یعنی یادگاری نواختن کرناها و محفل مقدس(

اسرائیل یولین تجربۀ بنعدد شروع و ا« عدد یک»تقویم، فصح اتفاق افتاد 

ملکوت خدا و  "لیکن اول 33: 5) متی  با خداوند در ماه اول آغاز گردید

: 8عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد( , ) پیدایش 

 "در ابتدا 2,  8: 8، خدا آسمان و زمین را آفرید( , )یوحنا "در ابتدا 8
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نزد خدا  "همان در ابتداکلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. 

بود(  در ابتدا یا شروع، در فصح ایماندار وارد شناخت عیسی مسیح 

شود. ایمانداری که برطبق نمونۀ کتاب مقدس در ورود فصح را تجربه می

کند، باید ابتدا بیاموزد که عدالت و ملکوت خدا در خوردن نان فطیر می

که عدد اه سوم  )عدد سه(شود، و بعد از آن وارد پنطیکاست و محاصل می

شود، در این جشن القدس است میتکمیل شهادت پدر و پسر و روح

گردد و ایماندار وارد تجربه و القدس معرفی میشخص سوم تثلیث روح

. پری به معنای این است که ایماندار با قدرتها گرددشناخت و پری او می

 به شناخت و متحد شدن با حیات الهی عو برکاتی که به او داده شده شرو

القدس بدهد، بعد از ماه سوم به ماه هفتم و اجازۀ تبدیل را به روح بکند و

رسیم که عدد هفت، عدد کاملیت، کمال و پری است. ها میجشن خیمه

چه در شناخت و  ،ایماندار در این جشن پری الوهیت را در تمامی ابعاد

چهارم و پنجم و ششم عبور کرده تجربه  هایهرآنچه که از آنها در ماه

کند و در ثمرات آن پری و پیروزی زندگی کرده و حاصل کار می

 بیند.خداوند را در ثمرات می

عدد هفت عدد جالبی است زیرادر تمامی بافت کتاب مقدس خصوصأ در  

شود و بیش از ششصد بار درکالم خدا تکرار، و به کتاب مکاشفه دیده می

داشت پس  ها در ماه هفتم قراراز آنجایی که جشن خیمه ت.کار رفته اس

. در توجه به اهمیت توان این جشن را در سمبول حائز اهمیت دانستمی

  این عدد در کالم خدا به چند نکته اشاره خواهیم کرد.
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هفت کاهن به همراه تابوت عهد در میان هفت شیپور بدور  نکتۀ اول:

چرخیدند و در روز هفتم، هفت دور دیوار اریحا به مدت شش روز باید می

دادند تا دیوارهای شهر فرو ریخت که این باید این کار را انجام می

 (  5و  2موضوع بیانگر پیروزی کامل است ) یوشع باب 

ت عهد به خیمۀ داوود هفت کاهن شیپور را نکتۀ دوم: در زمان ورود تابو

 ( 28تا  21: 82نواختند.) اول تواریخ می

هر  ب مکاشفه دارای هفت شیپور بودند کهدر کتا نکتۀ سوم: هفت فرشته

نواخت و در نواختن آخرین و هفتمین شیپور یپور خود را میشکدام 

 (  88ا باب ت 8تابوت عهد در معبد خدا در آسمان ظاهر شد ) مکاشفه باب 

سمبولی بود از ظهور مسیح و البته باز شدن آسمان و روئیت تابوت عهد 

بازگشت او بنابراین، شیپورها در روز اول ماه هفتم برای دعوت اسرائیل به 

شدند، زیرا ایشان در روز کفاره جهت روزی که در پیش بود نواخته می

شدند. اما امروز یها آماده مگردیدند و برای جشن خیمهباید تقدیس می

بریم به چه معناست!؟ مسلمأ این اصل برای ما که در عهد جدید به سر می

کلیسا در تاریخ خود فصح و پنطیکاست را تجربه کرده است و در طی 

زمانهای متمادی و گوناگون نیز همچون اسرائیل نواختن شیپورها را در 

ا برای اهدافی تجربه دیده است، ) در مبحث شیپورها خواندیم که آنه

شدند( در زمان حال و مطالعۀ تاریخ کلیسا متوجه خاص نواخته می

شویم که خدا شیپورهایی را به هدف بیداری کلیسا در طول اعصار می

مختلف توسط مردان و زنان و خادمین خود نواخته، و پیامهای گوناگون 
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کی کلیسا عنوان نمونه در دوران تاری ، بهرا به فرزندان خود رسانیده است

 ،و زمانی که چیزی از شناخت حقیقی خدا در کلیسا وجود نداشت

 ( که یک کشیش martin lutherخداوند شخصی را به نام ) مارتین لوتر , 

او نیز شخصی  ه زبان المانی بود را بر خیزانیدکهترجم انجیل بممتجدد و 

( رهبر  jen calvinگران همچون )ژان کالون , به مانند سایر اصالح

فرقۀ پروتستان بود که در کلیسا شیپور بیداری را نواختند. در  شناسسر

( یک  john Wesleyدر قرن هجدهم ) جان وزلی , ی دیگرانمونه

روحانی اهل بریتانیا پدید آمد که تمرکز خاصی روی مسئلۀ قدوسیت و 

ا را متمایز بودن ایماندار از دنیا داشت، وی شیپور فطیر را نواخت تا کلیس

حتی بعد از لوتر پاک سازد. بعد از آن  ،هااز تمامی خمیرمایه و ناپاکی

هایی در اوایل قرن بیستم هستیم با نام ) نزول شاهد ورود نهضت

را نواختند و  القدس , پنطیکاستی ( که ایشان شیپور عید پنطیکاستروح

القدس مردم را در آن قوت، شادی، نشاط، شراکت و دوستی با روح

اورند. در نتیجه شیپور فصح را لوتر نواخت و به تعبیری شیپور فطیر را بی

های پنطیکاستی شیپور جان وسلی نواخت و در اوایل قرن بیستم نهضت

که  آید دراین است!!ی که پیش میسوالعید پنطیکاست را نواختند. حال 

؟ به یقین آیا همه چیز در اینجا به پایان رسید و دیگر شیپوری نواخته نشد؟

در صد سال اخیر شیپورهای دیگری را نیز نواخته که اینگونه نیست و خدا 

ایم که امروز است. در مطالعۀ تاریخ کلیسا شاهد آمدن مردان و زنانی بوده

و تسلیم به واسطۀ نواخته شدن شیپور ایستادگی به عنوان بقیتی وفادار 

، در این موضع ایمانداران در تقدیس و تقدیم کامل توسط ایشان ما
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ایم و این در اصل نواخته شدن شیپور در ابتدای ماه هفتم است ایستاده

 زیرا در آن روزها و ساعات پایان نقشۀ خدا هستیم.

در شرف و ابتدای  ما در پایان تقویم کلیسا و ،به آنچه که گفته شد !توجه با

ده ماه هفتم هستیم و خداوند شیپور بقیت وفادار خود را به جهت شنی

در این روزهای آخر با تقدیم و تسلیم   شدن صدای او نواخته!! باشد که؛

که به طور کامل برای ما مهیا شده است خودمان را برای ای در آن کفاره

 ،توان گفتها آماده کنیم. تاریخ و ساعت را نمیفرا رسیدن جشن خیمه

ایم و اشتهگذو پشت سر اما ما سه شیپور فصح، فطیر و پنطیکاست را شنیده

ایم و در پایان هستیم یعنی آمدن جشن حال به شیپورهای آخر رسیده

گونه که تقویم شرعی یهود به پایان نت هزار ساله عیسی مسیح. به همانسلط

و شد تقویم کلیسا نیز در شرف اتمام رسید و فصلی جدید شروع میمی

از را با آمدن سلطنت مسیح آغ تکمیل است و خدا یک تقویم جدید

 خواهد کرد.

 «جشن کفاره » هشتمفصل 

که عتیق و کتاب مقدس جشن کفاره است  ششمین جشن از جشنهای عهد

زیرا  ،ترین و مهمترین از اعیاد کتاب مقدس دانستتوان آن را جدیمی

در این جشن رقص و پایکوبی به آن صورت که در دیگر جشنها بود به 

توبه کار در حضور خدا حاضر خورد و قوم در حالتی فروتن و چشم نمی

وز رنامیدند. این به همین خاطر این روز را روز کفاره می ،شدندمی
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جشنی ملی بود که تمامی قوم برای پاک سازی خود در آن شرکت 

 گرفت که همگیهای خاصی نیز انجام میکردند، در این روز قربانیمی

اسرائیل دو بز را  به جهت کفاره و بخشایش گناهان بودند در این روز قوم

شد و دیگری که به دیدند که یکی از آنها قربانی میبرای خداوند تهیه می

سرگردانی و در جایی بدور از دید هر انسانی در  ی بود دربز عزازیل مسمّ

 گردید.صحرا رها می

و پشت  االقداسقدسسالی یک بار در روز جشن کفاره کاهن اعظم وارد 

رفت و برای بخشایش قربانی به حضور خدا میشد و با خون پرده می

پاشید و آن خون در آن روز کفارۀ خون را بر تخت رحمت می ،گناهان

کرد و ایشان گردید و آنها را از هر گناه و خطا پاک میگناهان قوم می

تا  4: 22, اعداد  85, الویان باب  32تا  25: 23شدند. ) الویان بخشیده می

توان در کتاب عبرانیان بابهای ات را در عهد جدید می( مترادف این آی 88

مطالعه کرد. البته در تفسیر باید کمال دقت را به کاربرد تا از مسیر  85تا  8

کفاره( با مرگ و )درست خارج نشویم! زیرا این جشن یا روز بخصوص  

درست از معانی  ک، متأسفانه کلیسا به درمرتبط است صلیب عیسی مسیح

فهم  زیرا نه تنها از لحاظ فکری و .روز در تجربه نرسیده است روحانی این

باید معانی این جشن را درک کرد بلکه باید در تجربه نیز از آن عبور 

کنیم. تمامی جشنهای کتاب مقدس نه تنها یک واقعیت تاریخی و االهیاتی 

 را در خود دارند بلکه دارای یک واقعیت تجربی نیز هستند.
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 «اره ماهیت جشن کف»  

دلی غمگین از گناهان و  باد قوم باید با تواضع و فروتنی و در این عی

کردند و آمدند و اظهار ندامت میهایشان به حضور خدا میخطا

 7: 12, الویان  28تا  25: 23دادند ) الویان های الزم را نیز انجام میقربانی

شد و محفل نواخته می( در عید کفاره نیز به مانند تمامی جشنها شیپورها 

ساعت ادامه داشت و ایشان در  21گردید که در عمل مقدس اعالم می

 دادند.این زمان کارهای بسیاری را انجام می

گذارم، بر یک سنگ هفت چشم و همانا آن سنگی که به حضور یهوشع می 7: 3) زکریا 

اد و عصیان این که من نقش آن را رقم خواهم دگوید باشد اینک یهوه صبایوت میمی

در این آیه پاک شدن گناه زمین در یک  زمین را در یک روزرفع خواهم نمود(

روز اشاره به آینده و پیشگویی در مورد اسرائیل و بازگشت مسیح است. در 

اسرائیل و روزی که خداوند بازگشت بکند، بعد از ربایش کلیسا، بنی

به مسیح ایمان  است، در یک روز یهودی که روی زمین باقی مانده

خواهند آورد و گناه ایشان پاک خواهد شد. در کتاب مقدس کلمۀ روز ) 

ساعت است و هم به معنای یک مدت زمان  21یک روز( هم به معنای 

های فراوانی وجود دارد که درآن مقطع و طوالنی، درکالم خدا نمونه

ای از ساعت باشد و هم به معنای دوره 21تواند به معنای بکارگیری می

زمان، در نتیجه باید بسیار مراقب بود تا در تفسیر خودمان منظور از یک 

 21روز را درست اعمال کنیم که آیا واقعا در متن به کار رفته به معنای 

و اشاره به  23در مورد الویان  ای از زمان!؟ساعت است یا به معنای دوره
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که در ابعاد روحانی برای ما دارد  روز از لحاظ تاریخی و دروسی را یک

ای باید چند نکته را در نظر گرفت. اگر در تفسیر کتاب مقدس به واژه

ای برخور کنیم که نیاز به تفسیری خاص دارد، و اگر در جایی دیگر واژه

بینیم  این دو حتما باید تفسیری یکسان را داشته باشند و هرگز مشابه را می

شکلی متفاوت تفسیر کرد! به عنوان نمونه؛ اگر فصح توان به این دو را نمی

ساعته باشند،  21ساعته هستند باقی جشنها نیز باید  21و پنطیکاست جشنی 

ساعته  21اما باید در نظر داشت که با وجود اینکه فصح در یک جشن 

. هر انسانی که به عیسی مسیح اتفاق افتاد هنوز ابعاد این جشن ادامه دارد

ساعته در عهد عتیق  21وجود اینکه فصح در یک زمان  د، باآورایمان می

ساعت نخواهد بود و تبدیل به  21افتاد اما در عهد جدید ابعاد آن اتفاق 

ای از زمان خواهد شد که ایمان دار بعد از ایمان وارد ثمرات و دوره

بینیم که در ای دیگر پنطیکاست را میبرکات آن خواهد گردید. در نمونه

ساعت اتفاق افتاد اما ابعاد آن برای آنان که  21ن به مانند فصح در آن زما

ایمان دارند هنوز ادامه دارد و در تجربه برای ایشان اتفاق خواهد افتاد. 

برای  !در نتیجه آن یک روز که از جنبۀ تاریخی در عهد عتیق اتفاق افتاد

 ما هنوز ادامه دارد. 

  «این جشن محفل مقدس باشد » 

خوانیم که به مانند جشنهای دیگر این جشن نیز می 32تا  25: 23ان در الوی

باید محفل مقدس باشد. و نباید قوم در این روز هیچ کاری را انجام 

الجرا بود که اگر کسی در این روز ا، این فرمانی قاطعانه و الزمدادندمی
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روز کار کند باید از میان قوم منقطع گردد. این عید از غروب تا غروب 

ساعت ادامه داشت. )البته این فرمان در مورد جشنهای  21بعد به مدت 

های خاص و هفتگی نیز صادق بود( تمامی اسرائیل در این دیگر و سبت

کشیدند و در تفکر، خوشی و روز باید دست ازکار و فعالیت خود می

آرامش در مورد کار تمام شده و کامل کفاره توسط کاهن اعظم تعمق 

گردید و قربانی االقداس مید. زمانی که کاهن اعظم وارد قدسکردنمی

تمامی قوم باید از همۀ  آورد در آن عصر و فردای آنکفاره را به جا می

گردیدند و در مورد بهای پرداخت شده به فعالیتهای خود متوقف می

کردند و در جهت بخشایش و آمرزشی که نصیب آنها شده بود تفکر می

روزشان را در تعمق سپری   وند در این کار بزرگمشارکت با خدا

کردند. البته این بخشایش کاری بود که انسان در انجام آن هیچ می

دخالتی نداشت بلکه کاری بود که برای ایشان به انجام رسیده بود و 

قربانی تقدیم شدۀ کفاره حاصل گردیده بود و آنها فقط در مشارکت و 

ساعت  21کردند و کرده بودند تفکر میپرستش و در برکتی که دریافت 

,  28,  24: 3, رومیان  85تا  2: 2افسسیان )گذرانیدند  را در شادی می

 8: 84, یوحنا  88تا  8: 1, عبرانیان  35تا  28: 88, متی  33تا  35: 85رومیان 

آرامی که در  تجربۀ ( این آیات به 32: 88, رومیان  35: 87, یوحنا  1تا 

بر صلیب برای ما مهیا شده است اشاره دارند، ایشان باید این کفاره مسیح 

یک روز را در سکوت و جدیت و دعا و انجام ندادن هیچ کاری سپری 

 کردند تا بتوانند ارزش این قربانی را درک کنند.می
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  «در این روز جانهای خود را ذلیل سازید »  

در این  بلکه دادندعالوه بر این که در این روز هیچ کاری را انجام نمی

,  4: 27, اعداد  32تا  25: 23گرفتند! ) الویان ساعت روزه نیز می 21

(  7: 24( مترادف این آیات در عهد جدید ) اعمال رسوالن  38: 85الویان 

این تنها روزی بود که در تمامی جشنهای کتاب مقدس توأم با روزه بود، 

ساعت روزه  21ص برای یعنی تمامی مردم در یک زمان و آن روز بخصو

معرف « جانهای خود را ذلیل سازید»گرفتند ) روزۀ ملی (  در حقیقت می

این موضوع است که بخشی از این جشن روزه بود تا به جسم و اشتهای 

 جسمانی اجازۀ تسلط را ندهند.

 81: 7گیرند؟ ) متی از عیسی مسیح پرسیدند که چرا شاگردان تو روزه نمی

است نیازی به  زمانی که داماد با ایشان» ن گفت:ب ایشا( و مسیح در جوا

شود در آن آید که داماد از ایشان گرفته میروزه نیست اما زمانی می

( در نتیجه چون داماد امروز در  82: 7متی « ) روزها روزه خواهند گرفت

آسمان است، کلیسا این وظیفه را دارد که در زمانهای خاصی چه به طور 

ه صورت جمعی در روزه باشند. در کالم خدا روزه همیشه فردی و چه ب

عالمت ذلیل ساختن تمایالت بدن یا جسم بخصوص اشتهای نفس است. 

کردند تا را به عنوان روزۀ ملی اعالم می یاسرائیل روزهای)در تاریخ بنی

در حال نزدیک شدن  همۀ قوم در اتحاد این کار را انجام دهند(  امروز ما

خدا در کلیسا هستیم، ) پایان فصل( زیرا فصح و پنطیکاست ما  به پایان کار

به پایان رسیده، و فصل کشت و زرع ما در شرف اتمام است و در حال 
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و باید اشتهای نفسانی و ورود به فصل پایانی در تشبیه، روز کفاره هستیم! 

جسمانی خود را ذلیل سازیم امروز ما در روزهایی هستیم که شاگردان 

در دوری داماد باید روزها را در روزه به سربرند و به یقین این خداوند 

روزه نباید، از روی ظاهر و مراسم و تشریفات و خود نمایی و عاداتی که 

اند باشد. بلکه کلیسا باید در روزه و دعا و معنی خودشان را از دست داده

این بیشتر از هر زمانی نیاز داریم در  شفاعت به جهت بیداری باشد. ما

آور را در تمامی بافت دنیا یعنی در روزهایی که شیطان قرص خواب

فرهنگ، علم، سیاست، اقتصاد، و اجتماع ریخته است و ایشان را به 

خوابهای عمیق خرافات، جهالتها، خرافات و دوری از خدا فرو برده است! 

در روزه و دعا به جهت بیداری و قدرت گرفتن از خدا برای سم زدایی و 

ها از شناخت حقیقت باشیم. متأسفانه امروز در کلیسا نیز این مسمومیتابر

و ایمانداران را در خواب عمیق انحرافات کشانده است، در وجود دارد 

 31: 28داد.) لوقا غیر از این بود خداوند هشدار نمیه حقیقت اگر چیزی ب

عا کنید تا دهد که بیدار باشید و د( خداوند مدام به کلیسا هشدار می 35تا 

امروز کلیسا چه در ابعاد جهانی و محلی در خطر در آزمایش نیفتید، 

آزمایشات بزرگی است زیرا شیطان در غذای کلیسا مسمومیت ها را وارد 

کرده است و اگر کلیسا بیدار نباشد در زمان بازگشت به یقین به مانند 

وری و بر اثر پرخ ،در خواب غفلت ها که به خواب رفته بودندباکره

 سنگینی در تغذیه از سُفرۀ دنیا خواهد بود.

اسرائیل باید خود را خوار و ذلیل نی روز کفاره بنیدر این روز یع

ساختند و در حضور خداوند در روزه و توبه و ندامت به گناهان خود می
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طلبیدند، و مسلمأ خدا جانی را کردند و خدا را در بخشش میاعتراف می

 48,  54: 887) مزمور  ساخته به خود نزدیک خواهد کردکه خود را ذلیل 

( در نتیجه مصیبت دیدن و ذلیل شدن ) مصلوب شدن نفس ( برای ما 

شها و اتفاقات در زندگی فرزندان خدا تصادفی نیست لنیکوست، تمامی چا

افتد، ون اجازه و حکمت الهی در زندگی ما اتفاق نمیدو هیچ چیزی ب

ه چیز را به جهت خداوند هم ،شیم و چه نباشیمچه ما مقصر اتفاقات با

حقیقت این خداست که حوادث و در  ،ریزی کرده استخیریت ما برنامه

در  چیند، و مبادا در مصیبتهای پیش آمدهاتفاقات زندگی ما را به نظم می

بخواهیم رأت بکنیم دهان خود را باز کنیم و به مانند ایوب ج !!ندگیز

تر تحمل ، به یقین خداوند گناه را راحتکنیم پیش آمدنشان شکوهبرای 

که گناه برای  ،منظور از این صحبت این نیست !!البته، کند تا شکایت رامی

زیرا گناه عملی زشت و قبیح است اما در مقایسه با  ،خدا قابل قبول است

تواند با این مسئله روبرو بشود زیرا تر میشکایت به نظر من خدا راحت

ای تفکر کرده و از اما اگر لحظه ،سازدهان را پاک میخون مسیح گنا

د؟ به یقین کنکنیم که آیا چه چیزی شکایت را پاک می سوالخود 

را خون مسیح پاک  انجوابی نخواهیم یافت که پسند ما باشد!! زیرا گناه

اما شکایت را مصیبت و تأدیب الهی پاک خواهد ساخت، خداوند  ،دکنمی

علت شمارۀ یک! و (  5: 82کند) عبرانیان فرزندان خود را تأدیب می

تأدیب فرزندان توسط پدر دهان شکایت کنندۀ ایشان است. قوم در این 

ساختند بلکه باید شکایت را نیزکنار روز خاص نه تنها باید جان را ذلیل می

ای را تعلیم های افراطی آموزهشتند. متأسفانه در بعضی از فرقهگذامی
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شروع به مقابله و  در زندگی هایتان، دهند که به محض ورود مصیبتمی

و و نهیب زدن کنید؛ که ای شیطان دستت را از زندگی من بردار، دور ش

در آن محدوده نیست و نهیب فقط نثار .... در صورتی که اصأل شریر 

این شود، شیطان مدتها است که رفته است اما و خیالی می دشمن فرضی

ای در زندگی ما است صدد تکمیل حوضهخدا است که به مانند ایوب در

ایوب حس مدعی، ادعا و آن پاکسازی دهان شکوه کننده است. زیرا در 

ورود مصیبتها را در  خدا گاهی اجازۀ، گر وجود داشتکننده و شکوه

 ،ی که ایوبت از شکایت و ادعا برداریم. زمانسدهد تا دزندگی ما می

ر درخاک و خاکست» بتهای خود دید گفت: خدا را به چشم در پشت مصی

روز کفاره در اصل روزی است که ما باید خدا را به چشم  «کنمتوبه می

در زندگی خودمان ببینیم و به گوش بشنویم و در خاک و خاکستر توبه 

ی و جسمانی هستیم، زمانهایی در زندگی کنیم، که چقدر ما هنوز نفسان

هایمان که ایمانی با وجود گذشت سالها خدمت موعظه و تعلیم درزندگی

شویم ها میرود، متوجه وجود تلمباری از نفسانیت و شکایتپرده کنار می

که چقدر به خاطر بودنشان و برحق دانستن آنها سماجت و پافشاری 

ما است، او به مانند پدری مهربان و  ایم، خدا در صدد وارث ساختنکرده

دهد تا به غیرت آراسته شویم! باشد که دلسوز ما را در مسیر تأدیب قرار می

را داشته باشیم. هر ایمانداری که مصیبت و ذلت نفس  وراثت لیاقت آن

کرد از میان قوم منقطع خود را نپذیرد و در آن روز نیز این کار را نمی

ردن قابل توجه در اینجاست که خدا در حال کار کگردید. نکته مهم و می

با ما است و خواری نفس، قضاوت و داوری است که خدا در زندگی ما 
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اما اگر بر  32, 38: 88.) اول قرنتیان آورد تا از داوری آینده مصون بمانیممی

شود از خداوند شد. لکن هنگامی که بر ما حکم میکردیم،حکم بر ما نمیخود حکم می

با توجه به آیات و آنچه که گفته  شویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود(دیب میتأ

در روز کفاره خدا قوم خود را به خاطر گناهان و خطاهایشان به زیر شد!! 

مصون بمانند. ایماندارانی که در  آورد تا در آیندهقضاوت و داوری می

رابطه و حساب اند دائمأ در صدد این هستند که موضع درست ایستاده

خودشان را با خدا پاک نگاه دارند و از نجاسات و گرایشهای نفسانی پاک 

 بشوند.

  « این جشن در روز دهم ماه باشد » 

هم ماه هفتم باید در تمامی قوم در روز د ( 4: 27, اعداد  4: 23) الویان 

بانی را قربانی شدند و بز قراجتماع یا معبد جمع می جلوی در خیمۀ

االقداس ، و کاهن اعظم خون آن را وارد حضور خدا در قدسکردندمی

شد و در ه میدکرد. و بزعزازیل بدست کاهنی تنومند به بیرون برمی

گردید. اعداد در کتاب مقدس معانی فراوانی داشتند و عدد بیابان رها می

هفت عدد کاملیت و کمال است و معرف کار تمام شدۀ عیسی مسیح است 

در نتیجه این جشن در ماه هفتم برگزار  ای که برای ما انجام داد،هدر کفار

عدد آزمایش، امتحان، قانون، نظم، و عدد مسئولیت  85، عدد دهگردیدمی

هی کشید مترس! اینک ابلیس بعضی از شما را از زحماتی که خوا 85: 2)مکاشفه است 

مت خواهید کشید در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت ده روز زح

این ده روز که در آیۀ  لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو بدهم(
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مذکور به آن اشاره شده، به معنای مدت زمانی است که در آن کلیسا 

ای دیگر ده فرمان را به عنوان مسئول است که امین بماند و در نمونه

تا روز  ما بین شیپور اول یزن بینیم. و در اینجا در ماه هفتمقانون الهی می

کفاره ده روز فاصله بود که مردم خود را در آن ده روز آماده کنند تا 

بتوانند در روز دهم مسئولیت خود را به درستی به انجام برسانند، و بعد از 

ناهان آن یکسال را که اعظم و تقدیم خون قربانی خداوند گورود کاهن 

ند یکسال دیگر در حضور خداوند زندگی اند را ببخشد تا بتوانسپری کرده

در پیش رو  ی کهسال نیازی نیست  تاکنند. البته خدا را شکر که به جهت ما 

گردد بلکه ابدی است و یکبار ، زیرا نجات تمدید نمیداریم، تمدید بشود

االقداس شد و با خون خود کفارۀ ابدی را برای همیشه مسیح وارد قدس

در آنجا در حضور تخت فیض پدر ایستاده و ما بر  به انجام رسانید. حال او

ایم و های آسمان که بر روی کلیسا گشوده شده است ایستادهدر دروازه

کنیم دائمأ در مشارکت با پدر و در زمانی که به گناهان خود اعتراف می

و اگر به  7: 8) اول یوحنا زیر پوشش خون عیسی مسیح قرار خواهیم داشت. 

راف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر گناهان خود اعت

جشن کفاره که در آسمان  این آیه دقیقأ مترادف است با  ناراستی پاک سازد(

های آسمان با اعتراف و ذلیل به انجام رسیده و ما در حضور دروازه

ساختن نفس، خودمان را واجد شرایط و شایسته در زیر فیض خداوند 

 کنیم.برای دریافت بخشش به طور دائمی  می

تجربۀ جشن کفاره زمانی است که کلیسا چگونگی مواجه شدن با نفس، 

گرایشها، و اشتهای نفسانی را بیاموزد. عضو، خادم و رهبر کلیسا اگر نتوانند 
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نفس را از حالت نفسانیت در زیر تسلط صلیب عیسی مسیح ببرند وارد 

دهد مصیبتها و تأدیب وارد زندگی اجازه می وضعیتی خواهند شد که خدا

پوشاند! به این دلیل میهای ما را با خارها آنها بشود. پس اگر خدا بستر

زادگی است که در آرامش دنیوی به سوی از دست دادن حق نخست

نرویم، بهتر آن است که در زمان حال در تأدیب الهی باشیم تا در زمان 

نسبت به مصیبتهای زندگی مشخص کنیم و داوری!! همیشه موضع خود را 

خیلی زود دهان به شکوه و شکایت نگشاییم، ببینیم که در کجا خود را 

تسلیم کامل نکرده که خداوند در جواب آن گردنکشی و عدم اعتماد و 

) نفسانیت ما را در وضعیت مصیبت قرار داده تا بتواند گوشهایمان باز کند. 

بخشد و گوش ایشان را در تنگی ه مصیبت ایشان نجات میمصیبت کشان را ب 82: 35ایوب 

کند و شکایت را با مصیبتها خدا گناهان را با خون پاک می»»  کند(باز می

 ««دارد از ما بر می

 «خدمت مذبح بخور » 

( در این آیات خداوند به  1: 7, عبرانیان  81تا  82,  2تا  8: 85) الویان 

این حق را ندارد که به دلخواه وارد دهد که هارون موسی فرمان می

االقداس و حضور خدا شود، بلکه فقط سالی یک بار و در روز خاص قدس

کفاره اجازۀ ورود را دارد او باید با مجمر طالیی و بخور معطر کوبیده 

با آتشی که بر مجمر شد و بعد از ورود در مقابل تابوت عهد شده وارد می

کل بخار و دود تمامی ابر جالل را بپوشاند. بود بخور را بسوزاند تا به ش

البته این کار  داشت تا تمامی بخار فضا را پرکند(هارون اجازۀ ورود را ن)
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یت آن عید تحقق و واقجنبۀ سمبولیک داشت اما در عهد جددر عهد عتیق 

د و بخار از دعا و شفاعت کاهن اعظم صحبت بینیم آن بخور و دورا می

مونه کار شفاعت و خدمت کهانت عیسی مسیح کند که هارون در نمی

 8: 8, مکاشفه  2: 818) مزمور است که برای قوم در دعا و شفاعت ایستاده. 

( بخور و بلند شدن دود بخور در کالم خدا عالمتی  8: 2, مکاشفه  2تا 

است از خدمت کهانت خداوند ما عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم، در 

مسیح در خدمت کهانت »دهد، نجام میشفاعتی که برای مقدسین ا

« ) دهدمتوسط ما در دعا و شفاعتی است که به جهت کلیسا انجام می

 8: 2, اول یوحنا  2: 2, اول تیموتائوس  31: 8, رومیان  22,  21: 1عبرانیان 

در آنجا ( زمان صعود مسیح به آسمان و حضور او در کنار تخت پدر، 

مقدسین به نمایندگی از کلیسا انجام کهانت و شفاعت خود را به جهت 

 دهد.می

ای دیگر از خدمت و مذبح طالیی بخور می بینیم که؛ مکاشفۀ در نمونه

کریا االقداس در زمان خدمت کهانت ذظهور اول عیسی مسیح  در قدس

ۀ مسیح پدر یحیی تعمید دهنده به او داده شد. و در زمان بازگشت ثانوی

در  دهد.یی است که کلیسا انجام میهااین خدمت در دعا و شفاعت

در آمدن  آمدن اول عیسی مسیح و بازگشت او، مقایسۀ این دو نمونه یعنی

اول شاهد هستیم که مردم در بیرون از معبد ایستاده بودند و ذکریا در 

شد، االقداس مشغول دعا و کارهایی بود که باید برای قوم انجام میقدس

های کاهنین رو و خواهشهای مردم و شفاعت و این در زمانی بود که دعاها

فرستد. به همان به ازدیاد بود و دقیقأ در این زمان خدا مسیح را به دنیا می
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شکل در زمان حال و ظهور دوم مسیح، کلیسای حقیقی و روحانی درست 

دعا و  ،به مانند ذکریا خواهند شد ایشان با شدت و افزایش بیشتر در روح

های خدا خواهند ایستاد و در دعا و حقق یافتن نقشهشفاعت برای قوم، و ت

شفاعت بیشتر آمدن او را طلب خواهند کرد و ناگاه خداوند بازگشت 

خوانیم که این بخور و ( در این آیات می 2تا  8: 8خواهد کرد. ) مکاشفه 

دود آن با دعای مقدسین رو به باال و آسمان خواهند رفت که دقیقأ 

کفاره در عهد عتیق و کاری که مجمر طالیی بخور  ای است از جشننمونه

  داد.انجام می

در این جشن عناصر مشخصی وجود داشت که باید مراسم این جشن 

 رسید.ها به انجام میچارچوبدر آن 

نکتۀ اول: یکی از عناصر جشن عید کفاره مذبح طالیی بخور بود، امروز ما 

کنیم! نیاز به جشن گرفتن آن روز ایمانداران اگر بخواهیم کفاره را تجربه 

نیست بلکه نیاز به حقیقتی است که در آن جشن به شکل سمبولیک دیده 

شود و آن حقیقت شفاعت و کهانت کلیسا، در حضور خدا با دعا و می

ن و فکر قبلی به شت مسیح است. اما با در نظر داشتشفاعتها به جهت بازگ

!؟ متأسفانه امروز کلمۀ کنیممی برای چه و یا برای چه چیز شفاعت ؛اینکه

ها در حال از دست دادن ارزش حقیقی شفاعت نیز به مانند سایر واژه

برای نجات و یا  باشد و ایمانداران اکثر این کلمه را برای شفاعتخود می

برند، البته که شفا پیداکردن بستگان و دوستان و یا فرزندانشان به کار می

اما معنی شفاعت فقط محدود به این مسائل که ما ن دعا کرد، ااید برای ایشب
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شود، امروز بزرگترین خدمتی که کلیسا در حضور تخت کنیم نمیفکر می

تواند انجام بدهد این است که برای تجهیز، آماده بودن، فیض می

بیداری، مقابله، و ایستادگی در برابر حمالت دشمن که قصد دارد کلیسا را 

توان به شخص بکند شفاعت بکند. در نمونه میاز درون و بیرون نابود 

قایق بودند او به باالی کوه عیسی مسیح اشاره کرد، زمانی که شاگردان در 

برای دعا رفته بود تا برای ایشان که در زیر حمله بودند شفاعت بکند و 

قوت را بطلبد تا در این طوفان پایدار بمانند. در نتیجه شفاعت را با 

پنداریم به مسائلی نکنیم که در فکر خودمان مینگری محدود سطحی

درست است! ما باید دعا و شفاعت را متمرکز به ایمانداران و کلیسا کنیم 

زیرا هدف خداست که ایمانداران در پاکی بدور از تعالیم غلط و 

های انحرافی باشند، کلیسا باید برای تجهیز تک تک ایمانداران خمیرمایه

تا به صورت و شباهت شخصیت عیسی مسیح تبدیل در دعا و شفاعت باشد 

 گردند.

و پیراهن کتان مقدس را بپوشد و زیر جامۀ کتان بر  21,  1: 85) الویان نکتۀ دوم: 

بدنش باشد و به کمر بند کتان بسته شود و به عمامۀ کتان معمم باشد اینها رخت مقدس 

و بدن خود را درجای  ..21است. پس بدن خود را به آب غسل داده آنها را بپوشد..

مقدس به آب غسل دهد و رخت خود را پوشیده، بیرون آید و قربانی سوختنی خود و 

کاهن اعظم قربانی سوختنی قوم را بگذراند و برای خود و برای قوم کفاره نمایید( 

داد، و در این شستشو آمادۀ ورود باید خود را با مراسم خاصی شستشو می

نیز به مانند عمل گردید، البته که این قربانی میاالقداس و انجام به قدس

سایر اعمال در عهد عتیق جنبۀ سمبولیک دارد که در عهد جدید اشاره به 
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د، ) آب به معنای کالم خدا است( شستشو در شسته شدن در کالم خدا دار

بلکه شسته  ،کندکه کالم خدا ما را پاک می !کالم خدا به این معنی نیست

زیرا در این عمل است  ،شدن در کالم خدا معنای احیا را نیز در خود دارد

 24,  25: 2زداید. ) افسسیان که کالم خدا تمامی گرایشهای ما را از دنیا می

, عبرانیان  88: 5اول قرنتیان  3: 82, یوحنا  2تا  8: 3, یوحنا  2: 3, تیطس 

کرد اعظم ابتدا باید خود را پاک می هارون کاهن ( 4: 28, مزمور  22: 85

تا بتواند برای قوم قربانی را انجام دهد، تحقق این موضوع اشاره به عیسی 

مسیح دارد که در پاکی کامل و عاری از هر خطا و گناهی وارد حضور 

خدا شد که حتی بعد از مرگ و قیام نیز این کاملیت و پاکی برای بدن 

نی عیسی مسیح از مریم گرفته شد ، با وجود انسانی او مهیا گشت. بدن انسا

اما  ،او وجود نداشت رهیچ گناهی دو   اینکه او خود مقدس و قدوس بود

بدن انسانی او به مانند هر انسان دیگری در محیطی بود که آلودگی و 

بینیم که بعد از قیام بدن او فساد بیولوژیکی در آنجا وجود داشت و می

شد یعنی بدنی که در آن هیچ اثری از زخم و تبدیل به بدنی غیر فانی 

ضرب و ناراحتی و تأثیرات دنیا وجود نداشت و با آن بدن جدید و قیام 

یافته و کاملیت  وجودش وارد آسمان شد و به جهت تمامی ایمانداران 

 کفاره را انجام داد. 

شستشو شدن در کالم خدا برای ما ایمانداران به معنای طراوت، احیا و  

الحال شما  3: 82) یوحنا همۀ ما به همراه دارد است که کالم خدا برای  پاکی

شنیدن و فهمیدن کالم درست به  (ام پاک هستیدبسبب کالمی که به شما گفته

کند که تمامی آن مانند شستشویی است که ما را در ابعادی وارد می
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 چسبد پاکاضافات و چیزهای زایدی که در طول روز به افکار ما می

توانیم با دلیری به تخت فیض شود آنگاه ما در آن پاکی و قدوسیت میمی

 و حضور خدا وارد شویم.

( هارون  23,  1: 85نکتۀ سوم: تمامی لباسهای کاهن از کتان باشد ) الویان 

پوشید و بعد از تقدیم لباسهای کتانی میباید قبل از ورود و تقدیم قربانی 

گذاشت و کرد و همانجا در قدس میبه در میقربانی تمامی آنها را از تن 

، هارون لباس زیبای کهانت بر تن داشت گردیدمیبا لباس دیگری خارج 

که تمامأ با گوهرها که همگی سمبول بودند پوشیده بود و همیشه باید در 

( با توجه به آیات و لباس  2تا  8: 28پوشید ) خروج حضور قوم آنها را می

کرد و از زیر تا به رو حتی باید آنها را از تن بدر میزیبای کهانت هارون 

کرد، زیرا برای انجام مراسم کمر بند و عمامه همه را با کتان تعویض می

در روز کفاره نیازی به زیورآالت و رنگها در لباس کاهن ) لباس عزت و 

زینت( نبود، و مراسم با لباس کتان سفید از سر تا به پا ) جامۀ تقدس( انجام 

گرفت کاهن بعد از کار کفاره یعنی پاشیده شدن خون بر روی مذبح می

پوشید و آن لباسهای آغشته به مجددأ لباسهای عزت و زینت خود را می

باقی االقداس ها را همانجا در حضور خدا در قدسخون قربانی

در توان می ،زیبایی کار هارون را در مقام کاهن اعظم گذاشت.می

که مسیح نیز دقیقا همین کار را کرد او  دید!حقیقت آن در مسیح  با مقایسه

در  یاست کهانت را بر عهده داشته است.از ازل در حضور پدر بوده و ر

توان گفت که کهانت از تثلیث همیشه کهانت وجود داشته و هرگز نمی

توان از دستوراتی که خدا به زمان هارون شروع شده است، سرنخ را می
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اختن خیمۀ اجتماع و لباس کاهنین داد پیگیری کرد. خدا به موسی در س

دهم ای که در آسمان به تو نشان میآنها را از روی نمونه» موسی گفت:

در اسرائیل  یعنی قبل از اینکه فرایض و مراسم و خدمتها و کهانتی« بساز

ای از نمونه :های آن را خدا به موسی نشان داد و گفتنمونه ،تعیین بشود

کهانت قبل از هارون  ؛در نتیجه ،بینی تمامی آنها را بسازدر آسمان می که

توان در این راستا می اسرائیل در آسمان وجود داشته است.و موسی و بنی

به دو نمونۀ دیگر نیز اشاره کرد که قبل از اینکه شریعت موسی در آن 

 جزئیات و خدمات معرفی بشود کهانت وجود داشت.

قبل از و ( 81صدق کاهن خدای متعال بود ) پیدایش نمونۀ اول: ملکی

کهانت هارون کهانت ملکیصدق وجود داشت که اشاره به کهانت ابدی 

باشد، و قبل از کهانت او ابدی است به یقین ازلی نیز میپس اگردارد. 

هارون و دیگر  وی زمین بدست موسی و انجام خدماتاینکه کهانتی بر ر

د ملکیصدق کهانتی را در حضور خدا معرفی روئسای کهنه به انجام برس

که در حقیقت شخص  ازلی و ابدی ای بود از کهانتکرده بود که نمونه

 دوم تثلیث عیسی مسیح آن را بر عهده داشت. 

تقلید شیطان توان به می !نۀ دوم: در وجود کهانت دیگر قبل از موسینمو

از کهانت اشاره کرد که کهانتی دروغین را معرفی کرده بود!! زیرا در 

زمان موسی و حتی قبل از آن زمان در تمامی ملتها ) مصر و کنعان و..( 

پرستشهایی وجود داشت که در تمامی آنها کاهنینی مشغول به کهانت 

چطور  بودند. در تفکر این موضوع باید در نظر داشت که ایدۀ کهانت
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ا و کشورها قبل از زمان موسی و وارد فکر انسان شد؟ چگونه ملتها، امته

یعت از چند و چون کهانت با خبر بودند؟ ایشان در تمامی مراسمات، و شر

پرستش بتهایشان، پرستش و کهانت داشتند که مسلمأ ریشۀ آن در حضور 

عظم شیطان است اما چگونه!؟ زیرا خود شیطان در خدمت کهانت کاهن ا

هایی که از ( عیسی مسیح بود،  در توصیف آسمان ) شخص دوم تثلیث

خوانیم متوجه نزدیک بودن آن ( می 28شیطان در کتاب ) حزقیال باب 

فرشته در قبل از سقوط به حضور خدا و نزدیکترین به کاهن اعظم 

م تو کروبی مسح شدۀ سایه گستر بودی و تو را نصب نمود 81: 28) حزقیال شویم می

در عهد خرامیدی ( تا بر کوه مقدس خدا بوده باشی و در میان سنگهای آتشین می

کاهن اعظم مشغول به خدمت  و تحت فرمان عتیق کاهنینی در خدمت

و حال اگر این نمونه را به نمونۀ آسمان و کهانت ازلی و ابدی  بودند

پیش ی که سوالشخص دوم تثلیث عیسی مسیح پسر یگانۀ خدا مقایسه کنیم! 

آید در اینجاست که چه کسانی خدمت کهانت را در آسمان در کنار می

فرشتگان  سوالدادند؟ مسلمأ پاسخ این کهانت کاهن اعظم انجام می

سیح چه کسی دیکترین شخص به کاهن اعظم عیسی مهستند، و اما نز

توان تواند باشد!؟ به یقین پاسخ شیطان است. پس با این تفاسیر میمی

شنایی مسیح و شیطان در عهد جدید شروع نخواهد شد، و گفت: که آ

یطان آشنایی داشت. خدمت کهانت اعظم، شخص دوم تثلیث از ازل با ش

 تثلیث و انجام ارادۀ پدر در وحدانیت هستی برای ادارۀ امور و مدیریت

به عهدۀ شخص دوم تثلیث و پسر بود و شیطان به عنوان فرشتۀ  ،در آسمان

عزیزترین و مهمترین خادمی بود که در مقام کهانت به ، نارشد، نزدیکتری
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کرد. اگر توجه کنیم!! زمانی که شخص دوم کاهن اعظم خدمت می

زمان نزدیک شدن  تثلیث در شخص عیسی ناصری بر روی زمین ظاهر شد،

شیطان به او مسیح غافلگیر نشد، زیرا او را قبل از تجسم به خوبی 

در انجیل یوحنا به وضوح در مورد  شناخت به همین جهت عیسی مسیحمی

خصوصیات، سابقۀ کاری، ریشه و منشأ حضور شیطان اطالعاتی را به ما 

شیطان » ! او گفت:دهد که تا آن زمان کسی از آن با خبر نبودمی

( او دروغگو و از ابتدا قاتل بود او  11: 8دروغگویان است )  ردروغگو و پد

از این جهت این موضوع ( »  85: 85)  .و نابود کند ، بکشدآید تا بدزددمی

م؛ زیرا عیسی در مقام کهانتِ ازلی و ابدی را در این قسمت بیان کردی

خود در قبل از ظهورش در ابعاد زمان و مکان، جالل خود را به مانند 

گذاشت او نیز جالل هارون که باید ردای عزت و جالل خود را کنار می

ابعاد زمان و مکان به مانند ما انسانها  و عزت خود را کنار گذاشت و وارد

( و در آن پاکی و  2: 2)فیلیپیان « شد و در جسم انسانی مجسم گردید

تقدس کامل به شباهت انسان آمد و کتانی را بر تن کرد که معرف عدالت 

کامل آسمان بود. عیسی مسیح در انسانیت خود نیز در عدالت و قدوسیت 

به آسمان وارد قدس آسمانی گردید و کامل بود، در نتیجه با صعود 

خدمت کهانت خود را برای کلیسا به عهده گرفت. امروز ما مسیحیان نیز 

مۀ کتانی لباس عدالت زیرا جا بایداین جامۀ عدالت را بر تن داشته باشیم

به عنوان لباس کهانت مسیح و کاملیت او بدون هیچ گناهی بود که خود 

و عزت خود را کنار گذاشت و بعد وارد  را با آن پوشانیده و لباس جالل

حضور پدر شد و حال در این دوره از زمان، در آن لباس کهانت مشغول 
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 به خدمت است. زیرا زمانی که یوحنا او را دید  لباس کتانی بر تن داشت

 ( 8: 87) مکاشفه 

 «قربانی در روز کفاره » 

قوم و دو قربانی برای  گرفت، دودر آن روز چهار قربانی صورت می

( یک گاو نرینه و یک قوچ 21,  88تا  2: 85قربانی برای هارون )الویان 

برای قربانی گناه به جهت هارون و خانوادۀ او. دو بز نیز باید برای قربانی 

ردند و کشد که یکی را برای خداوند ذبح میگناه از قوم گرفته می

ی برای قربانی گردید. و قوچ دیگردیگری در صحرا به جهت قوم رها می

عالوه بر این چهار قربانی، چهار قربانی دیگر نیز به آنها  سوختنی قوم.

گرفت.  اضافه می شد که جمعأ درر روز کفاره هشت قربانی صورت می

( یک گاو نرینه همراه با یک قوچ، و هفت برۀ یکساله،  88تا  4: 27اعداد )

کردند، یک بز را می های گناه و خونی همراهقربانی آردی که با قربانی

نی و تهای سوخهای روزانه که شامل قربانیبرای قربانی گناه، و قربانی

دادند. )تمامی جزئیات نوشیدنی و آردی بود را نیز در کنار آنها انجام می

ان دنبال کرد، در آن روز فقط کتاب الوی 8توان از فصل قربانیها را می

قربانی را در یک روز باید که چندین گرفت بلصورت نمی ک قربانیی

دادند که تمامی ابعاد و زوایای رابطۀ درست با خدا و بخشیده انجام می

چقدر برای خدا و توان دید که آوردند( در نتیجه میشدن را به جا می

عدالت و اینکه خداوند ما را از  ،قدوسیت، پاک بودن ورود به آن حضور!

که باید تمامی این ابعاد در نظر  آن وضعیت گناه و خطا پاک کند مهم بود
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ها معرف یک چیز است که آن قربانی شد. تمامی این قربانیگرفته می

ها را در خود کامل و ابدی یعنی شخص عیسی مسیح تمامی این قربانی

زمانی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شد فقط قربانی سوختنی یا  داشت.

های سوختنی، خونی، ذبیحۀ نیقربانی گناه نبود بلکه تمامی جزئیات قربا

گناهان سهوی همه و همه جمع آوری شده و در سالمتی، آردی، قربانی

شخص عیسی مسیح به کمال رسید. هیچ انسانی در هستی وجود نداشته که 

توان جالل بتواند تمام این ابعاد و زوایا را در خود در بر بگیرد، پس می

به جهت ما ایمانداران مشاهده عظیم و عظمت کار خدا را در عیسی مسیح 

 کرد.

 «خدمت کفاره » 

توان به سه نکته داد میدر نگاهی به کفاره و خدمتی که کفاره انجام می

 اشاره کرد.

شد.) الویان نکتۀ اول: قربانی که برای هارون و خانوادۀ او گذرانیده می

صحبت ( کالم خدا دراین آیات به وضوح راجع به این قربانی  81تا  3: 85

بینیم این است که در مرحلۀ کند، اولین چیزی که در این آیات میمی

کرد که اش قربانی میاول هارون باید گاوی ر ا به جهت خود و خانواده

و با این چیزها هارون  5,  3: 85)الویان خود و خانوادۀ او نیز تقدیس بشوند.  

وچی برای قربانی سوختنی،و داخل قدس بشود، با گوساله ای برای قربانی گناه، و ق

هارون گوسالۀ قربانی گناه را برای خود اوست بگذراند و برای خود و اهل خانۀ خود 

آورد و بعد از انجام این کار دو بز را به حضور خداوند می  کفاره نماید(
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شد و دیگری در انداخت که یکی از آنها قربانی و کشته میبرآنها قرعه می

 گردید خارج از شهر در تنهایی و سرگردانی رها میبیابان و وادی های 

که از آن  بعد از انجام این کار هارون خونی را ( 85تا  4,  2 85الویان )

اه ریخته شده بود را برداشته و به پشت پرده ما بین گوساله برای قربانی گن

رفت  و آن را بر تخت و کرسی رحمت که به االقداس میقدس و قدس

پاشید و هفت بار این کار را تکرار کرده و خون را می سمت شرق بود

ها خدمت مجمر طالیی بخور را پاشید. هارون همزمان با انجام قربانیمی

ها را داد که در پر شدن دود و بخار بتواند تمامی این قربانینیز انجام می

 به جهت کفارۀ خود و قوم به انجام برساند. 

 شد. رائیل گذرانیده میای تمامی قوم اسقربانی که باید برنکتۀ دوم: 

پس از آنکه هارون از آن دو بز که بر آنها قرعه  (82: 85الویان )

کرد، آن را قربانی کرده و انداخت یکی را به جهت قوم آماده میمی

اش قربانی کرده خون آن را به مانند خون گاوی که برای خود و خانواده

برد و هفت مرتبه بر تخت رحمت االقداس میبود مجددأ وارد قدس

پاشید و به این صورت هارون تمامی قوم را در آن روز بخصوص در می

 آورد.زیر پوشش کفاره و بخشش خدا می

نکتۀ سوم: کفاره و قربانی بود که برای تقدیس خیمۀ شهادت که بعدها در 

این (  32,  25تا  85: 85شد. ) الویان گرفت گذرانیده میمعبد انجام می

آیات در مورد تقدیس پرستشگاهی است که کاهن اعظم در آنجا خدمت 

کرد. هارون بعد از اینکه برای خود و خانواده و تمامی قوم کفاره را می
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. یک قربانی نهایی را برای پرستشگاه و تمامی وسایلی که در دادانجام می

را به  داد.که دانیال این موضوع و تقدیس پرستشگاهآنجا بود انجام می

گفت و و مقدسی را شنیدم که سخن می 81,  83: 8) دانیال کند زیبایی توصیف می

گفت، پرسید که رویا در بارۀ قربانی دایمی مقدسی دیگری از آن یک که سخن می

کند، تا به کی خواهد بود؟ و معصیت مهلک که قدس و لشکر را به پایمال شدن تسلیم می

در  «(و سیصد شام و صبح، آنگاه مقدس تطهیر خواهد شدتا دو هزار » او به من گفت: 

ها به آیات قدس به معنای همان پرستشگاهی است که در آن قربانی این

کند. قدس یا رسید و دانیال به کفاره شدن این جایگاه اشاره میانجام می

شد، زیرا جایگاهی که در چادر اجتماع بود باید حتما تقدیس و کفاره می

آسمان و متعال در آنجا بود، حتی این کفاره شامل و سایل حضور خدای 

( بعد  85تا  8: 35شد ) خروج آن مکان به مانند مذبح طالیی بخور نیز می

شد هارون خون را بر از اینکه مذبح طالیی بخور در قدس تقدیس می

پاشید تا چیزی ناپاک در آن بار بر مذبح می داشت و هفتمی

شدند و کفارۀ نماند شاخهای مذبح با خون تقدیس میاالقداس باقی قدس

خداوند در تمام ابعاد و جزئیات و وسایل و فضای آن جایگاهِ پرستش با 

 شد.ها تقدیس میقربانی

 «تنها هارون اجازۀ کفاره داشت » 

اجازۀ ورود یا حضور در خیمۀ اجتماع را در زمان  کاهن اعظم کسی بجز

( کاهن اعظم خود به تنهایی این کار  84: 85 نداشت ) الویان انجام کفاره

ین قوم و خدا به انجام برساند، حتی بکرد تا کار مصالحه و آشتی را را می
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نیاز نبود کسی به هارون کمک کند و خود به تنهایی تمامی کارها را در 

یمانی در زندگی ا !!ن یک موضوع بسیار مهمداد و ایحضور خدا انجام می

ی خداوندمان عیسعمل کفارۀ کار نجات و کفاره نتیجۀ  ما است که تمامی

، گاهی به انجام رسانید بدون هیچ دخالتی از طرف انسان مسیح بودکه

خدا الشهای خودمان به کار توانیم با سعی و تکنیم که میات ما فکر میاوق

وجهی نجات در توان انسان نیست و  کمک کنیم در صورتی که به هیچ

دخالتی در امر نجات جز به ایستادن و دریافت برکات آن تواند هیچ نمی

های مذهبی و باورهای نجات داشته باشد. متأسفانه اکثر ما که از زمینه

 برای خشنود ساختن خدا جدو جهده انسان باید دائمأ در آییم ،کدینی می

ایم در صورتی که مسئلۀ و حال با همان باور پا به مسیحیت گذاشته باشد

هیچ نقشی نداریم و هیچ تالش و  چ ربطی به ما ندارد و ما در آننجات هی

ند در بکنیم و هیچ فعالیتی نیست که انسان بتواتوانیم به خدا کمکی نمی

در بیرون پرستشگاهی  رابطه با نجات به انجام برساند.  بلکه انسان باید فقط

ۀ که خداوند ما در قدس آسمان وارد شده و عمل کهانت را به جهت هم

رساند و بر زمینی که خدا ما را قرار داده بایستیم و شاهد ما به انجام می

 باشیم و مزایا و برکات آن را دریافت بکنیم.او کار عظیم 

 «فقط کاهن از پرده عبور کند »  

در آن روز بخصوص فقط هارون اجازه داشت که به پشت آن پرده وارد  

پردۀ صحن داخلی به عنوان (  82,  82,  2: 85حضور خدا بشود ) الویان 

کرد، که اال قداس را از هم جدا میحائل یا دیواری بود که قدس و قدس
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تنها  .عالمتی بود از جدایی که بین خدا و انسان وجود داشت سمبول و

راه وصل شدن این ابعاد، کارکاهن اعظم بود که به مانند پُلی از این 

را برای خود و تمامی قوم  کرد و کار کفارهطرف به آن طرف حرکت می

داد، البته در عهد عتیق خود هارون نیز به کفاره نیاز داشت زیرا انجام می

او نیز به مانند همۀ ما انسانی عادی و ضعیف بود، اما در عهد جدید خداوند 

دهد زیرا او از هر جهت ای را برای خود انجام نمیما عیسی مسیح کفاره

 او وجود نداشت، مسیح تنها پُلی است که مامل بوده و هیچ گناهی در اک

برد که در آنجا بخشایش، رستگاری، مصالحه و را در حضور خدا می

توان در مورد می  32,  38: 25آرامش را دریافت کنیم. ) در خروج 

هیچ کس اجازۀ ورود به  این پرده مطالعه کرد( قرارگیریکیفیت و نحوۀ 

کفاره نداشت، که آن هم فقط سالی در روز  پشت پرده را جز کاهن اعظم

به ی که کالم خدا از ورود افراد دیگر اگردید. در نمونهیک بار برگزار می

بینیم، ایشان با این کند، پسران هارون را میپشت پرده برای ما بیان می

توانند به مانند پدرشان به پشت پرده بروند قدم را برداشته و تصور که می

االقداس( گذاشتند که ناگاه جالل خدا فضا را قدسپا به صحن داخلی ) 

در برگرفت و خدا شدیدأ پسران هارون را مجازات کرد که منجر به 

(  2,  8: 85, الویان  88تا  8: 85, الویان  21تا  22: 7مرگشان شد. ) الویان 

و تفکرات و به  جدو جهدخود را با تالشها،  ایمانداری که سعی دارد نجات

من قادر هستم آن را نگاه دارم حفظ بکند، و ایمانداری که  خیال اینکه

کند من سهم خودم را برای نگاهداری نجات باید انجام بدهم تصور می

شود که خدا دهد و وارد ابعادی میدقیقأ کار پسران هارون را انجام می
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به هیچ وجه اجازه نداده که هیچ انسانی جرأت بکند برای حفظ نجاتش 

و پایان نجات  مراحل، حفظ، انجام بدهد. در صورتی که انجامکاری را 

همه و همه از الف تا یا در اختیار عیسی مسیح است برای همین است که 

(  5: 28, مکاشفه  8: 8کند ) مکاشفه مسیح خود را ابتدا و انتها معرفی می

ح به انتها کاری است که خود مسیتمام زندگی ما درابعاد نجات از ابتدا تا 

اید انجام بدهد و ما هیچ نقشی در آن نخواهیم داشت و هرگز اجازۀ این ب

در رساله به عبرانیان پولس  کار به ما داده نشده و نخواهد داده شد!! 

مسیح به » کند که؛رسول برای ما این موضوع را به زیبایی تشریح می

ما ازلی و ابدی وارد آن ابعاد گردید، تا جهت همۀ ما در مقام کاهن 

: 85) عبرانیان  « بتوانیم به عنوان ایمانداران از برکات نجات استفاده بکنیم

 ( 25تا  88: 5, عبرانیان  22,  28: 24, متی  22تا  87

 «شیده شود خون هفت مرتبه پا» 

 شدپاشیده شدن خون بر کرسی یا تخت رحمت هفت مرتبه انجام می

کرد و معرف کفارۀ نگاه می( که به جنبۀ نبوتی و آینده  81: 85الویان )

شامل  مصالحه با خدا و بخشایش او راتا کامل مسیح برای قوم خود بود 

( عالمت و "همیشه در کتاب مقدس ) هفت مرتبه حال ایشان بکند.

سمبول، نبوتی از پایان این عصر و دوره را در خود دارد و به فرارسیدن 

که خدا وارد آرامی و همچنین ظهور و  ( 8) پیدایش بابهفتمین روز 

های عیسی مسیح اشاره دارد. البته در کالم خدا نمونه سالهسلطنت هزار
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که به زمانهای حال و آینده  ،دیگری نیز در مورد )هفت مرتبه( وجود دارد

 کنند. و آمدن عیسی مسیح اشاره می

پیدایش  نمونۀ اول: یعقوب هفت مرتبه برادر خود عیسو را تعظیم کرد )

33 :3 ) 

االقداس باید هفت مرتبه بر روی تخت : خون قربانی در قدسنمونۀ دوم 

, الویان  4: 81, الویان  88: 8, الویان  5: 1شد ) الویان رحمت پاشیده می

 (  84تا  81: 85

مرتبه از سوی خدا  نمونۀ سوم: قوم اسرائیل برای گناهان خود هفت

 (  28,  21,  28,  88: 25شدند ) الویان تأدیب می

نمونۀ چهارم: در حمله به اریحا قوم اسرائیل  به فرمان خداوند هفت مرتبه 

 (  82تا  1: 5بدور دیوار شهر اریحا چرخیدند و دیوار فرو ریخت ) یوشع 

نمونۀ پنجم: ایلیا هفت مرتبه به جهت بارش باران دعا کرد و در مرتبۀ 

 (  11,  13 :88هفتم باران بارید ) اول پادشاهان 

میشک و عبدنغو به فرمان نبوکد نصر  ک،نمونۀ ششم: زمانی که شدر 

تر پادشاه در تون آتش انداخته شدند آتش آن کوره باید هفت مرتبه داغ

 (  87: 3دانیال گردید ) می
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نمونۀ هفتم: نعمان سریانی سردار لشکر سوریه به دستور الیشع نبی خدا در 

پاکی از مرض جذام باید هفت مرتبه غسل رود اردن به جهت شفا  و 

 (85: 2کرد. ) دوپادشاهان می

ها روغن باید توسط کاهن هفت مرتبه بر نمونۀ هشتم: در پاکسازی جزامی 

 (  88تا  85: 81شد. ) الویان آنها پاشیده می

نمونۀ نهم: پطرس از خداوند پرسید چند مرتبه باید برادر خود را ببخشم؟ 

 22,  28: 88متی « ) هفتاد بار هفت مرتبه» اب او گفت:عیسی مسیح در جو

( در نتیجه مواردی که به آنها اشاره کردیم پاشیده شدن خون سمبولیک 

ای است به کاملیت خون عیسی مسیح برای تجهیز و آماده است و اشاره

در  سازی کلیسا برای زمانهای آخر در ظهور ثانویه و پادشاهی خود. 

توان به شام فصح در یت خون و درک این موضوع مینگاهی دیگر به اهم

مصر اشاره کرد! که باید خون بر دو قایمه و قسمت افقی درب خانۀ 

طور در جشن پنطیکاست خون شد، و همیناسرائیلیان در مصر پاشیده می

شد، و اشاره االقداس پاشیده میبر مردم و کتاب عهد خدا در قدس

هفت مرتبه بر کرسی رحمت پاشیده  کردیم که خون قربانی نیز باید

ای که باید در کلیسا تجربه بشود در حقیقت و شد، در نتیجه روز کفارهمی

از لحاظ روحانی درک و قدرت خون مسیح است در بخشش تمامی 

تواند با آمدن به حضور خدا و گناهانی که در عهد جدید کلیسا می

 اعتراف به گناهان تجربه بکند. 
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 « بز عزازیل » 

اش و زمانی که مراسم کفاره توسط کاهن اعظم برای خود و خانواده

شد مراسم رها سازی بز عزازیل در صحرا و وادی پرستشگاه تکمیل می

( بعد از خروج  25,  22,  25,  85: 85گردید ) الویان سرگردانی آغاز می

اجتماع و تکمیل کار کفاره، دست خود را بر سر بز هارون از خیمۀ

شت و تمامی گناهان قوم، انحرافات، اشتباهات و هر خطایی که در گذامی

کرد و بعد از اتمام، بز عزازیل قوم بود را به نمایندگی از ایشان اعتراف می

) سرگردان( را در وادی و بیابانها توسط یکی از کاهنین با دست زور آور 

را د خو و بعد از بازگشت اوگردید، او بدور از همۀ مردم و قوم رها می

گشت. البته شست و بعد از پوشیدن لباسهایش وارد جماعت اسرائیل میمی

تمامی این اعمال همه سمبولهایی از کارهایی بودند که خداوند عیسی 

های ما به ابعاد داوری مسیح در مرگش و بردن گناهان و خطایا و ناپاکی

او به کفاره  دیگری انجام داد، مسیح این کار را برای خود نکرد زیرا خود

 نیازی نداشت او به نمایندگی از جانب تمامی کلیسا این کار را انجام داد.

  «مسح کاهن» 

در  !شاره کردیمت که به آنها ااکفاره عالوه بر تمامی آن مراسم در روز

که بتواند در حضور  ،گرفتپایان مراسم مسح کاهن اعظم نیز انجام می

پسران کاهن  ( این مراسم شامل 31تا  27: 85) الویان  .خدا خدمت کند

شد که بعد از فوت او بتوانند برای تمامی قوم اعظم )پسران هارون( نیز می
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ها را به انجام برسانند، کاهنی که در این کاهن باشند و کار کفاره و قربانی

کار  گردید باید برای سایر کاهنین و قوم اسرائیل و پرستشگاهروز مسح می

داد. به همان شکل که گفته شد خداوند ما عیسی مسیح کفاره را انجام می

کاهن مسح شدۀ پدر است که از طرف او به جهت ما کار مصالحه، بخشش 

و فیض را در عهد جدید با انجام کار عظیم خود بر روی صلیب و خدمت 

مکاشفه  , 5: 8, مکاشفه  7تا  2: 2کهانت خود به انجام رسانید ) اول پطرس 

هارون و مسیح اشاره میان تفاوت  دو  توان به( در این رابطه می 85,  7: 2

 کرد.

نکتۀ اول: هارون برای خود به کفاره نیاز داشت، در صورتی که مسیح  

 .نیازی به انجام کفاره برای خود نداشت

نکتۀ دوم: هارون و قربانی دو شخصیت متمایز از هم بودند در صورتی که 

و هر دو شخصیت در ذات او وجود  کاهن است و هم قربانیسیح هم م

در خود هم ذات قربانی دارد و هم ذات تقدیم کننده. این دو  او ،دارد

صفت کهانت و شفاعت کننده در او نه جدا شدنی هستند و نه قابل تغییر، 

گونه یعنی عیسی مسیح در طبیعت و شخصیت الهی خود بدون گناه و هیچ

مطلق به عنوان کاهن ما است، و در شخصیت  خطایی و در کمال

اش به عنوان قربانی. در اینجاست که زیبایی کار هارون و آن انسانی

هارون هویتأ کاهن بود و آن توان به وضوح مشاهده کرد حیوان را می

توان در ای بود برای قربانی. حال این دوگانگی را میحیوان وسیله

که او در ذات الهی کهانت داشت، شخصیت عیسی مسیح نیز مشاهد کرد 
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شد ) در حقیقت عیسی مسیح اما در انسانیت قربانی بود که باید تقدیم می

پدر  "و به عنوان قربانی خود را تسلیم "به عنوان کاهن خودش را تقدیم

, عبرانیان  1تا  8: 8, عبرانیان  24تا  22: 2, افسسیان  25: 2غالطیان  , ) کرد(

 ( 82تا  88: 7

 « ای ابدی باشد این فریضه»  

عید کفاره جشنی بود که قوم اسرائیل سالی یک بار در روز دهم ماه هفتم 

آوردند و دستور بر این بود که این حتمأ باید این مراسم را به جا می

آن در عهد جدید جامۀ تحقق به  ای ابدی باشد. اما ابدی بودنفریضه

زیرا ابدیت این جشن در خود عیسی مسیح است، او در  !!گیردخود می

قربانی ابدی،کفارۀ مرگ و قیامش ابدی است، او یک بار برای همیشه 

عیسی مسیح در قدرت  ؛ابدی و بخشایش ابدی را به ارمغان آورد، درنتیجه

های عهد عتیق را برای ما تبدیل به واقعیتها و غیر فانی خود ابعاد و نمونه

( و ما امروز در تجربۀ روحانی 85: 85وحانی کرد. )عبرانیان های رتجربه

ایم و او یکبار برای همیشه کفاره شده یحدانیم که توسط خون مسخود می

خود را تقدیم کرد، و ما در  یک بار برای همیشه به نمایندگی از طرف ما

ای ابدی که این فریضه آورد ابعاد روحانی کار عظیم او را به یاد خواهیم

در مسیح برای ما ادامه خواهد داشت. در آیاتی که  و دائمی از عهد عتیق

توان مشاهده کرد که چگونه خداوندمان عیسی کنیم میبه آنها اشاره می

مسیح این جشن را برای ما ابدی و از جنبۀ مراسم و تشریفات تبدیل به 
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 88تا  8: 1) مکاشفه  که تا به ابد در تجربۀ آن باشیم. ،واقعیت روحانی کرد

 ( 81تا  8: 2, مکاشفه 

 «روز کفاره، بخشایش خداست به جهت تمامی گناهان » 

گناهان، خطایا، و  روز کفاره بخشایش خدا بود برای تمامی معصیتها،

این کفاره و کار مصالحه تمامی ابعاد شرارت و حضور که  های قومناپاکی

: 85) الویان  گرفت.شریر و پاکسازی ذات و شخصیت انسانی را در بر می

خوانیم می 85آیۀ هایی که در تمامی واژه ( 24تا  21: 7, دانیال  28تا  85

باید از قوم برداشته  ( 1، نجاسات 3،خطایا 2، گناهان 8یعنی؛ ) تقصیرها

 شد. که در زیر به اختصار به شرح هرکدام خواهیم پرداختمی

غرور و تکبر، خودگرایی،  تکتۀ اول: منظور از تقصیرها؛ انحرافات روحانی،

خودمحوری، و پوچی است که کفاره مسیح شامل تمامی این تقصیرها 

 (  2: 23, اشعیا  81: 2, تیطس  38: 23) متی  شودمی

به این معنی است که ما از هدف و ارادۀ خدا  نکتۀ دوم: منظور از گناهان؛

, یعقوب  84: 2ایم ) اول یوحنا ، به بیراهه رفته و سقوط کردهخارج شده

تقصیرهای ما مربوط است به »(  1: 3, اول یوحنا  23: 81, رومیان  84: 1

انحرافات در روح ما و گناهان ما مربوط است به خروج ما از مسیر ارادۀ 

 «گرددخدا که منجر به سقوط می
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 نظمی، فریب خوردگی، ونکتۀ سوم: منظور از خطایای ما؛ بی اطاعتی، بی

هایی که خداوند در زندگی ما قرار داده است .) اشعیا تجاوز از محدوده

 (  23: 8, دانیال  1: 3, اول یوحنا  8: 28

ها در مورد تعفن و مسمومیت و آلودگی از نکتۀ چهارم: نجاسات و ناپاکی

, اعداد  24: 81کند.) الویان لحاظ اخالقی و جسمانی در ما صحبت می

مسیح با طبیعت پاک و عاری از  یسیع ( 28: 82رنتیان , دوم ق 22تا  4: 87

گناه با خون خود تمامی پاکسازی و مصالحه را برای قوم خود در ابعاد 

هیچ بُعد  ؛ها مهیا ساخت در نتیجهناپاکی تقصیرها، گناهان، خطایا، و

ای از زندگی ما نیست که تحت پوشش خون عیسی مسیح نباشد و وزاویه

ای بود که مسیح در فاره و در عهد عتیق به عنوان نمونهاین کار  در روز ک

 مرگ و قیامش در ابعاد روحانی و ابدی برای ما مهیا ساخت.

 «تفسیر جشن کفاره در عهد جدید » 

جشن کفاره جشنی خاص بود زیرا تمامی زوایای آن مربوط به کفاره و   

قربانی مسیح و خونی بود که ریخته شد. به همین خاطر تمامی نویسندگان 

های خود به عید کفاره اشاره دارند، بخصوص عهد جدید اغلب در نوشته

ا یکی توان آن ردر رساله به عبرانیان ) به احتمال نویسنده، پولس! ( که می

ترین کتابهای عهد جدید دانست که در آن به تمامی ترین و غنیاز عمیق

ها هرچه که در عهد عتیق در مراسم و سمبول» ابعاد این جشن اشاره شده 

حال با « بود در عهد جدید، در رساله به عبرانیان برای ما بازگو شده است

 کنیم.ن نگاه میکتاب عبرانیا این مقدمه به چند نکته از این تفاسیر در



350   
 

 
 

گرفت مسلمأ به ها انجام میمراسمی که در قربانی ؛"هانکتۀ اول: قربانی

قربانی مسیح اشاره دارند. در عهد عتیق زمانی که قوچ، گاو یا بزی را 

کرد! به این کردند در حقیقت اصل جایگزینی در آنجا کار میقربانی می

و گردید و بخشایش قربانی میمعنی که به جای انسان، حیوانی جایگزین و 

گردید و گناه آن انسان بخشیده ا مییهکفاره به واسطۀ خون آن حیوان م

ها و هایی که در تمام روزهای عید، سبتقربانی؛ ، در نتیجهشدمی

شدند همگی به قربانی عیسی مسیح، بدن و های روزانه تقدیم میقربانی

گشت. مسلمأ این عمل گناهان میخون او اشاره داشتند که باعث بخشایش 

ها و نبوتهایی بودند تا زمان آمدن مسیح ادامه داشت که همگی پیشگویی

,  24: 7رساند ) دانیال از کاری که مسیح در آینده باید به انجام می

گناه را قربانی و روی ( در گذشته هزاران حیوان بی 85تا  8: 85عبرانیان 

ین موضوع با قربانی عیسی مسیح او نیز بر گذاشتند، در مقایسۀ امذبح می

مذبح جلجتا قربانی شد، فقط با این تفاوت که آنها بر مذبح معبد قربانی 

شدند ولی مسیح بر مذبح جلجتا. و از آنجایی که خون بز، گوسفند و گاو 

توانست برای همیشه رفع گناهان را بکند کاهنین هر روز باید این کار نمی

های عهد عتیق در ( قربانی 81تا  88: 85) عبرانیان  .کردندرا تکرار می

هایی بودند از کاری که عیسی مسیح باید در آینده ها و نمونهاصل سایه

کردند در اصل ها گناه را پاک نمیآن قربانی؛ داد، در نتیجهانجام می

توان این کردند. میجریمه و تنبیه آن گناه را به آینده موکول می

اوت عمدۀ عهد عتیق و جدید دانست که خدا در آن زمان به موضوع را تف

کرد، اصوأل اساس شخصیت خدا واسطه انجام قربانی گناه را داوری نمی
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 اما در آن زمان به خاطر اصل جایگزینی و ایمان آن !داوری گناه است

کرد و به گناه کار که با ایمان آن قربانی را به حضور کاهن تقدیم می

متی که خدا در آن قربانی نصیب انسانها کرده بود، گناه خاطر فیض و رح

کرد، و بعد تمامی پوشانید و به آینده موکول میرا در زیر آن خون می

های اصل موکول شده به آینده که در زیر قربانی نمونه آن گناهان

جایگزینی انباشته شده بودند در زمان صلیب عیسی مسیح بر او ریخته شده 

ای وجود نداشت که خون تسویه گردیدند و دیگر آیندهو همگی آنها 

مسیح نیز کفاره را به آینده موکول کند. در اصل گناهان در صلیب مسیح 

 پاک شدند. 

پوشیده شدن گناه و پاک شدن آن دو نکتۀ متفاوت و متمایز از 

پوشاند در حالی که در عهد گناه را می ،یکدیگرند!! در عهد عتیق کفاره

و  زیرا خون مسیح قدرت پاکسازی ،کندگناه را پاک می جدید کفاره

پاک کنندگی دارد در حالی که خون حیوان فقط قدرت گرفتن یک 

در اصل جایگزینی خداوند موقتأ از  فرصت را به جهت آینده دارد.

کار کرد، اما در حقیقت جایگزینی باید از جنس گناهحیوان استفاده می

سانی مستحق مجازات و داوری است باید حتما باشد، به این معنی که اگر ان

یک انسان به جای او جایگزین گردد. در عهد عتیق هنوز مسیح به دنیا 

ای بودند که در آنها نمونه و سایه قط ها فتمامی قربانیو وارد نشده بود! 

هیچ قدرتی در راستای بخشش گناهان وجود نداشت و فقط قدرت به 

ان را در خود داشتند. و از آنجایی که خدا تأخیر انداختن مجازات گناه

اش تمامی آینده را پیشدانی و محدود به زمان نیست و در آن نامحدودیت
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گردید زمانی که حیوان برای قربانی به کاهن تقدیم می داند،تا به ابد می

کرد، بلکه به مسیح!! که او باید در در حقیقت خدا به آن حیوان نگاه نمی

برۀ ه را پرداخت بکند. و چون از ازل و پیش از بنیاد عالم آینده این جریم

آن حیوان فقط سمبولی بود از حقیقتی که  ؛خدا ذبح شده بود، در نتیجه

جتا یک بار سال بعد بر صلیب جل 2555و در عمل از ازل در فکر خدا 

برای همیشه اتفاق افتاد، پس پرواضح است که قربانی مسیح تمامأ و کامأل 

 ترین جایگاه قرار دارد و کامل و مطلق و هیچ کاستی در او نیستدر عالی

 توان آن را باالترین قربانی به جهت پاکسازی گناهان دانست.می که

و پسر خود را قربانی کرد  ،صلیب جلجتا آن مذبحی بود که در آن پدر 

تواند کس نمی و کفاره دیگری نیست و هیچ هیچ نیازی برای قربانیدیگر

نه  اره و قربانی که خدا در مسیح برای گناه کار انجام داده استبه آن کف

چیزی را اضافه کند و نه چیزی را از آن کم کند! مسیح یک قربانی و 

کفارۀ کامل و تمام شده است که از هر سو نظاره کنی هیچ نقصی در او 

 (  35: 87, یوحنا  81: 84نخواهی یافت.) یوحنا 

و تعلیمی و تکرار نشدنی است که مسیح  این موضوع یک مسئلۀ تاریخی 

یک بار برای همیشه برای گناهان و اصل جایگزینی مُرد و بعد از آن دیگر 

مرگ بر انسان غالب و مسلط نیست در نتیجه کفاره به طور کامل و ابدی 

انجام داده شده است و حال ما ایمانداران باید وارد این حقیقت بشویم 

از مسائل یکی نی بلکه حقیقتی عملی و تجربی! اما نه به صورت حقیقتی ذه

که امروز در محافل مسیحی با آن مواجه هستیم این است که بغرنج 
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به این معنی که مطلب، موعظه،  !اندمسیحیت را ذهنی پذیرفتهبسیاری 

اند و به صورت ذهنی مند شدهشهادت، و یا تعلیمی را شنیده و به آن عالقه

اند و از اند و جایگزین باور قبلی خود کردهپذیرفتهو عالقه مسیحیت را 

بر  نامند. بسیاری دیگر با استنادروی تقلید آن را دین یا ایمان مسیحی می

اند کنند که مسیح را شناختهها فکر میاالهیات و مطالعات و شنیدن موعظه

اند، در حقیقت در صورتی که آگاهی ذهنی و سطحی را بدست آورده

مسئلۀ تاریخی و االهیاتی نیست که ما درس آن را بخوانیم و  مسیحیت یک

برای ما توضیح داده و تشریح بکنند و ما نیز بر اساس آنچه که شنیده ایم 

بگوییم که مسیح برای ما قربانی شد، امروز ایماندار و کلیسا باید وارد 

و تجربۀ این فهم و شناخت بشوند که مزایای این کفاره و ابعاد و عملکرد 

متأسفانه ما ایمانداران با اکتفا به مسائل ذهنی و  بازتاب این کفاره چیست!؟

آنچه که در ذهن ما است آن عمق و درک عمیق را از مسئله کفاره 

داری را در دنیا پیدا توان ایمانکه هرگز نمی ؛نداریم، الزم به ذکر است

را من تمامی عمق و طول و عرض حقیقت کفارۀ مسیح  !کرد که بگوید

ام، بلکه همۀ ما در زوایا و ابعاد این و مزایای آن را چشیده تجربه کرده

حقیقت در حال پیشرفت هستیم و در اقیانوس برکات کفاره مسیح در حال 

 باشیم. شنا کردن می

، در بخشهای قبل گفتیم که کفاره برای "نکتۀ دوم: کفاره و خدمت کفاره

جهت هارون و خانواده خود و شد، یکی به چند نیاز انجام داده می

اجتماع یا معبد باید کفاره دیگری برا قوم و باالخره برای پرستشگاه، خیمۀ

ی که این چهار نکته را با عهد جدید و شخص رسید، حال زمانبه انجام می
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بینیم که مسیح برای خود هیچ کنیم! میمسیح، کاهن اعظم مقایسه می

دای مجسم شده و از مریم باکره و بدون ای را انجام نداد زیرا او خکفاره

گناه متولد شده بود و در طول زندگی خود در گفتار و رفتار خود معصوم 

گناه و کامل بود در نتیجه هیچ نیازی به بخشش و کفارۀ گناهان را و بی

توانست نجات شد هرگز نمینداشت. اگر مسیح گناهی را مرتکب می

تواند بدهی شخص دیگری را ر نمیدهنده و جایگزین باشد، شخص بدهکا

تواند جایگزین بشود که هیچگونه بدهکاری  شخصی می ،پرداخت کند

نداشته باشد، در نتیجه هیچ انسانی در دنیا وجود نداشته و نخواهد داشت 

تا بتواند در مقابل عدالت خدا که این لیاقت و شایستگی را داشته باشد 

شخص و برای او کاری را انجام  حاضرم به خاطر این» بایستد و بگوید:

های فراوانی در مقابل عدالت خدا زیرا خود او نیز به یقین، بدهی« بدهم

کند دارد. با این تفاسیر مسیح نیازی هایی که گناه ایجاد میاز جرائم

تا  8: 2نداشت که به مانند هارون برای خود قربانی انجام بدهد ) عبرانیان 

( این آیات در مورد کامل بودن کاهن اعظم ما  28تا  22: 4, عبرانیان  5

کنند که او کاهنی است که نیاز ندارد اول برای عیسی مسیح صحبت می

بینیم خود شفاعت بکند و بعد برای قوم خدا، اما در مقایسه او با هارون می

کرد عیسی که هارون برای خانوادۀ خود قربانی میکه به همان شکل 

ۀ خود که کلیسا و همۀ ایمانداران باشند قربانی را مسیح نیز برای اهل خان

با فدا کردن جان خود برای همیشه مهیا ساخت، امروز کلیسا اسرائیل 

! مسیح در صلیب به جهت اسرائیل روحانی و آسمانی، فرزندان خداست

,  5تا  8: 2پدر و برادران و خواهران خود کفاره را مهیا ساخته. )عبرانیان 



355   
 

 
 

, عبرانیان  28تا  88: 4, عبرانیان  5تا  8: 3, عبرانیان  7ا ت 2: 2اول پطرس 

,  83تا  88: 2, افسسیان  85تا  7: 2, مکاشفه  82تا  88: 7, عبرانیان  1تا  8: 8

در این آیات تمامی ابعاد خانوادۀ مسیح یا  ( 5: 8, مکاشفه  85: 5غالطیان 

کفاره را برای ایشان صدق اهل خانۀ او را که کاهن اعظم ما به رتبۀ ملکی

 بینیم.مهیا ساخته می

)  "گردیدمعبد یا پرستشگاه نیز باید تقدیس مینکتۀ سوم: در روز کفاره 

( به همان شکل که بر زمین کاهن باید وارد پرستشگاه  81,  83: 8دانیال 

که برای خدمت کفاره و قربانی تقدیس  ،خون آن مکان گردید و بامی

د، در کتاب عبرانیان نویسنده به طوری عجیب و کرشده بود را پاک می

کند که مسیح نیز با مرگ و قیامش زیبا این موضوع را برای ما تفسیر می

خواهیم مسیحیت را به ابعاد زمینی وارد پرستشگاه آسمان شد. اما ما می

بکشانیم!! البته که مسیحیت بازتاب زمینی دارد و عملکرد آن بر روی زمین 

حقایق مربوط به مسیح و ها و تمامی ها و بنیاداما ریشه شود!!دیده می

است، بنابراین زمانی که مسیح قیام کرد با خون خود  کلیسا در آسمان

آن چیزی که امروز بر زمین  ؛وارد پرستشگاه آسمانی شد، در نتیجه

بینیم نگرشی بسیار محدود است از آن حقیقت آسمانی. در حقیقت می

مانند هرمی وارونه دید که نوک تیز آن بر زمین و ید به امسیحیت را ب

بینیم ، یعنی آن چیزی که ما بر زمین میهای آن بر آسمان قرار داردپایه

ت به مانند نوک آن هرم است و آن چیزی که در واقعیت و یقدر حق

، در اصل ما باشندمیهای آن هرم خارج از ابعاد دید ما است به مانند پایه

بینیم و به خیال خودمان که همه چیز در اینجا ونه میهمه چیز را وار
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د و فقط اندکی از ناست، در صورتی که تمامی حقایق در آسمان قرار دار

ختمان، سازمان اعم ن است. تمامی فعالیتهای مسیحی، سازمین نمایا آن بر

بینیم همگی نوک از بشارت و تعلیم و موعظه و هر چیز مرتبط را که می

ها چه توان تصور کرد که آن پایهپس مییحیت هستند، هرم حقیقت مس

توانند داشته باشند، و این باید موضوعی در درجه اول تفکر، و عظمتی می

درک باشد که به این زاویۀ بخصوص از کار مسیح، در پاکسازی پرستشگاه 

  یا تقدیس پرستشگاه نگاهی ویژه داشته باشیم.

 «پرستشگاه آسمانی یا حقیقی » 

بررسی پرستشگاه حقیقی و آسمانی و مقایسۀ آن با نمونۀ زمینی، باید به در  

 چند نکته توجه کرد!

زیرا خدا به موسی فرمان داد  ؛نکتۀ اول: معبد یا خیمۀ آسمانی وجود دارد

که معبد یا پرستشگاه را از روی نمونۀ واقعی آن که در آسمان به تو نشان 

, مکاشفه  87: 88, مکاشفه  2,  8: 8ان , عبرانی 35: 25ام بساز ) خروج داده

در  ،به آیاتی که به آنها اشاره کردیم !( با توجه 8تا  2: 2, مکاشفه  5: 83

ساخته زمینی های آسمان خیمه یا معبدی وجود دارد که از روی آن نمونه

و یا سنگ  هناند، اما آن معبد حقیقی و آسمانی که هرگز از آجر، آشده

کتُب کتاب مقدس بتوانند  انبیا یا نویسندگان ،اینکه برایساخته نشده بود!؟ 

و  زمینیاز زوایای حقیقت و زوایایی معبد حقیقی را درک کنند خداوند 

داد، ها و چیزهایی را به آنها نشان مینمونه مسائل قابل درک و فهم انسانی!

 اما در حقیقت آن جایگاه، معبد یا خیمۀ آسمانی بُعدی روحانی، و جایگاه
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حضور خداست و جایی است که خدا در اقتدار و سلطنت خود در آنجا 

 جلوس کرده است.

ای که در زمان نمونه حقیقت و اصل پرستشگاه آسمانی است؛نکتۀ دوم: 

هایی از آن اصل بودند، موسی و بعد در زمان سلیمان ساخته شد سایه

قرار دهید و ورشید درست به مانند اینکه شما یک شیء را در تابش نور خ

بیفتد به همان شکل نیز این پرستشگاه آسمانی حقیقت و  سایه آن برزمین

اجتماع( برزمین قرار آن  )خیمۀاصل آن در آسمان قرار داشت و سایه

ای که موسی و بعد سلیمان ساختند فقط شهادتی بودن از یک داشت خیمه

 (  85تا  8: 7, عبرانیان  2تا  8: 8حقیقت آسمانی ) عبرانیان 

به همان شکل  سمانی از سه آسمان تشکیل شده بود؛نکتۀ سوم: پرستشگاه آ

 االقداس (که خیمۀ اجتماع از سه بخش ) صحن بیرونی، قدس و قدس

تشکیل شده بود پرستشگاه آسمانی نیز از سه آسمان تشکیل شده بود، اولین 

ن دوم، آسما« اتمسفر» شود آسمان، آسمانی است که باالی سر ما دیده می

فضای هستی ما است که به جایهای آسمانی و جایی که نیروهای نادیدنی 

، آسمان سوم حضور خدا و جایی شوددشمن در فعالیت هستند شناخته می

ایم و این است که ما آن را به بهشت، معبد، یا شهر سماوی تشبیه کرده

 8: 82دوم قرنتیان )همان جایی است که پولس رسول به آنجا ربوده شد  

خوانیم که پولس رسول به آسمان سوم ربوده شد و ( در این آیات می 1تا 

دانم در جسم نمی» گوید؛ناگاه در وضعیتی که خود نیز در توصیف آن می

او در آنجا چیزهایی را دید « بود یا در روح به آسمان سوم ربوده شدم 
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های پایه توانست آنها را توصیف کند او در اصل از نوک هرم بهکه نمی

ای را در مقابل خود دید که پی بردن به عمق و مسیحیت رفت و دریاچه

سلیمان   ( 81: 22, مکاشفه  4: 2طول و عرض آن از محاالت بود.) مکاشفه 

ای است از حقیقت نیز درک کرده بود که معبد ساخته شدۀ او نمونه

چگونه تواند خدا را در خود در بر بگیرد، آسمانی آن و هرگز نمی

  توان خدا را در جایی سکونت داد که بدست انسان ساخته شده استمی

 ( 21: 84, اعمال  17: 4, اعمال رسوالن  8: 55, اشعیا  24: 8اول پادشاهان )

گونه که هارون معبد یا به همان شد؛نکتۀ چهارم: پرستشگاه باید تقدیس می

االقداس و قدساجتماع را از سه منطقه یعنی صحن خارجی، قدس خیمۀ

شد که هیچ گناهی کرد، پرستشگاه آسمانی نیز باید تقدیس میتقدیس می

؛ اگر توجه! کنیم امروز در آن سه آسمان وجود نداشته باشد، در نتیجه

ماند! در آن هیچ عنصری از االقداس میکه به مانند قدس حضور خدا

و . اما قسمتی از آن که در زیر آسمان سوم گناه وجود ندارد

کار در آنجا زندگی  گناه انسان دارد جایی است کهقرار االقداس قدس

و هرچیزی که  کند ) آسمان اول ( یعنی جایی که گناه مرگ و فسادمی

نیز محدوده و باید در این  ،خالف ذات الهی باشد در آنجا وجود دارد

ی پاکسازی در جایهای آسمان !دازی انجام بشود، اما قبل از آن بایپاکس

به ابعاد مین شروع نشد! بلکه گناه از آن صورت بگیرد زیرا گناه از روی ز

تمرد و او  ،زمین سرایت کرد که لوسیفر ) شیطان( عامل اصلی آن بود

اطاعتی را در مقابل ارادۀ خدا به دل خود راه داد و باعث طغیان و بی

 اولین گناه و گناه کار در آسمان به واسطۀپس  شورش درآسمان شد،
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یطان به وقوع پیوست. مدتی است تعالیم منحرف و بسیار خطرناکی ش

نند کای از مفسرین رو به رشد است که بر این باور سماجت میتوسط عده

گر و اه به زمین نبود بلکه او فقط وسوسهکه شیطان عامل ورود اولین گن

زمان مصلوب شدن مسیح هرگز گناهی نکرد و این انسان  اغواگر است و تا

که عامل اصلی گناه و به وجود آمدن آن است، در صورتی که  است

-کنند. میهای کالم خدا عکس این موضوع را ثابت میحقیقت و نمونه

اجتماع را دانیم که در نمونۀ عید کفاره کاهن باید تمامی سه بخش خیمۀ

که گناه کجا بود کرد، اما نکتۀ اصلی در اینجاست تقدیس و پاکسازی می

شد، فقط باید از روی زمین پاکسازی می شد!؟ گناه نهکسازی میکه باید پا

اطاعتی پاکسازی بلکه باید در آسمان نیز اثرات آن طغیان و شورش و بی

خواند که اولین بار ایمانی میدینی و بیگشت که خدا آن را سرّ بیمی

را  81و اشعیا  28افتاد. زمانی که حزقیال   در حضور تخت خدا اتفاق

بینیم که لوسیفر که بعد کنیم به وضوح این موضوع را میمطالعه می

شیطان نام گرفت از نزدیکترین فرشتگان به جایگاه خدای حقیقی بود و با 

رستشگاه پ ایمانی و گناه را واردتصمیمی که در دل خود گرفت عنصر بی

بر تمامی پرستندگان در آسمان بود و تمامی آسمان کرد زیرا شیطان ره

کردند. پس و پرستش می زیر هدایت و رهبری او قرار داشتهفرشتگان در 

. زیرا فرشتگان و این اتفاق در جایی افتاد که محل پرستش و پرستشگاه بود

 کردند،لوسیفر از زمان خلقت خودشان تا به لحضۀ شورش پرستش می

ین که گفته شد چیز دیگری از علل سقوط کالم خدا بیش از ا !!البته

کند جز به اینکه آن را سرّ لوسیفر فرشتۀ ارشد ) شیطان( برای ما بازگو نمی
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ایمانی بخواند. در نتیجه تمامی آن سه بخش آسمان در زیر دینی یا بیبی

,  82: 82) ایوب قرار گرفته بود فرشتگان گناه این  آلودگی و نجاست 

با توجه به آیات از دیدگاه خداوند تمامی  ( 2: 22, ایوب  88: 1ایوب 

( عناصر و اثراتی از گناه را در خود  ابعاد هستی ) هر سه بخش آسمان

داشتند. البته منظور از پاکسازی آسمان! کفارۀ فرشتگان نیست، زیرا آنها 

در حضور قدوسیت ابعاد آن و در   ارواحی خدمتگزار و در روح هستند

دیدند و با تمامی آن شفافیت که حضور و خدا را به چشم می خدا بوده

یح کفارۀ مسر بر گرفته بود عمدأ گناه کردند به این دلیل هرگز خدا را د

و از  ددیدنانسانها خدا را نمی شامل حال آنها نخواهد شد و از آنجایی که

. حال این کفاره شامل حال ایشان گردید هی نداشتنداهای او آگنقشه

عاد و در جایهای آسمانی های گناه آنها از تمامی ابد تمامی اثرات و لکهبای

کند خون عیسی مسیح نه فقط گناهان ما انسانها را پاک میپاک بشود. 

بلکه نجاسات و اثرات عنصر گناه  را حتی از حضور تخت خدا و جایهای 

 8: 7یان , عبران 2تا  8: 8عبرانیان )آسمانی تا به زمین پاک خواهد ساخت.  

شیطان و فرشتگان تحت فرمان ( مسیح با ورود به حضور و تخت خدا  28تا 

او را به زیر افکند، به همین جهت ایمانداران بر او غلبه یافتند، یعنی به 

خاطر خون بره توانایی نگاهداری شهادت خود را یافتند و زندگی در آن 

گیری در نتیجه(  82 تا 8: 82شرارت و نجاسات را دوست نداشتند ) مکاشفه 

توان به وضوح قدرت عظیم خون و کفارۀ مسیح را مشاهده کرد که می

چگونه تمامی آسمان را از حضور و عنصر و نجاساتی که شیطان از سقوط 

خود برجای گذاشته بود پاک ساخت مسیح عیسی با صعود خود به آسمان 
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گذاشت و اطاعتی شیطان و فرشتگانش باقی نهیچ اثری از شورش و بی

حال در حضور تخت پدر همه چیز پاک و تقدیس و مقدس گشته است 

امروز جنگ  سلطنت مسیح به زمین خواهد رسید. که اثرات آن در زمان

پاکسازی همین موضع یعنی تگان الهی با فرشتگان دشمن بر سرخدا و فرش

 آسمان دوم است که در زمان بازگشت مسیح کامأل پاک خواهد شد.

 «عنوان معبد یا خیمۀ حضور کلیسا به » 

شود! که پولس در عهد جدید عنصر جدیدی به عنوان کلیسا معرفی می

: 3کند. ) اول قرنتیان رسول آن را معبد یا هیکل خدا بر زمین معرفی می

در آسمان اقامتگاهی دارد که تمامی ابعاد آن با خون مسیح  خدا(  84,  85

آن اقامتگاه خدا بر زمین است  شامل حال زمین شده است و امروز کلیسا

: 2, افسسیان  85: 5) دوم قرنتیان که خدا با روح خود در آن حضور دارد.

( در نتیجه کلیسا نیز باید در زیر کار کامل  7تا  2: 2, اول پطرس  22تا  25

و کفارۀ مسیح که بر جلجتا برای ما مهیا شده است تقدیس گردد، البته 

قربانی یح بر جلجتا برای تمامی گناهان بشر زمانی که برۀ خدا عیسی مس

که در تأیید این موضوع  !شد از نظر خدا تمامی کار صورت گرفت

در  «تمام شد » توان به کالم مسیح بر روی صلیب اشاره کرد، که گفت:می

که تمام  "که مسیح بر صلیب نگفت شویم،! به این واژه متوجه میتوجه

ه اعالم کرد، یعنی تمامی آن چیزهایی بلکه کار را تمام شد "خواهد شد

کنیم باید اتفاق بیفتد از دیدگاه خدا اتفاق افتادند و به اتمام که ما فکر می

کند و نه به خدا به کار تمام شدۀ مسیح نگاه می در حقیقتخود رسیدند. 
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( کار تمام شدۀ مسیح  35: 87, یوحنا  1: 84کار در شرف اتمام او!! ) یوحنا 

بدی است اما چون ما ایمانداران در ابدیت زندگی یک موضوع ا

کنیم و در ابعاد زمان و مکان هستیم، این ابعاد را با ایمان و لحظه به نمی

توان این دو کنیم. اما چگونه میلحظه و در رشد ایمانی تجربه می

تطبیق داد!؟ زیرا از موضوع، یعنی کار خدا را از نظر ابدیت و زمان با هم 

ار مسیح بر صلیب، باید کار را تمام شده دانست،  و از سوی یک سو با ک

دیگر باید آن را تجربه کنیم تا به اتمام برسد!؟ در مطابقت دادن این 

ای اشاره کرد ) البته باید توجه داشت که  توان به نمونهموضوح می

توان از آنها برای فهم بهتر ای را کامل دانست!  اما میتوان هیچ نمونهنمی

توانند پسر و دختری که در صدد ازدواج با هم هستند می استفاده کرد (

ازدواج خود را در محضر ) دفتر ثبت ( یا اگر در خارج از ایران هستند در 

و سوگند امانت و کرده شهرداری یا حضور قاضی یا مراجع قانونی ثبت 

اج وفاداری را نسبت به یکدیگر اعالم کنند، حال از نظر خدا این ازدو

رک آن ت و هیچ نقصی در آن نیست، زیرا مداتفاق افتاده و کامل اس

اند و قاضی یا سر صادر شده است و شاهدین آن را دیده و تأیید کرده

از طرف دولت آن کشور این مرد و زن را زن و شوهراعالم کرده  دفتر

توانند از آن لحظه به بعد در یک خانه به شکل رسمی با هم است و آنها می

ندگی کنند اما ایشان بعد از چند ماه در صدد برگزاری جشن عروسی ز

هستند و با شور و نشاط غیر قابل توصیفی برای آماده سازی مقدمات جشن 

کنند، که یک بار دیگر در کلیسا آن عقد عروسی لحظات خود را سپری می

روحانی و شادی خود را با دیگران سهیم شوند و برکات الهی را دریافت 
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ها در رقص و پایکوبی، شام و خوشید و بعد در شادی با دیگران کنن

باشند. حال این فاصلۀ زمانی میان عقد در محضر و دو یا سه ماه بعد از آن 

تا فرار سیدن جشن عروسی زمانی است که عروس و داماد باید خود را 

آماده کنند، خصوصأ عروس که باید تدارک مبلمان، لباس، خرید، 

تمامی جزئیات را در نظر بگیرد و در این دو یا سه ماه که به دعوتنامه و 

زندگی حال ما یکی  روز عروسی باقی مانده آماده بشود. این دقیقأ با

است؛ در لحظۀ نجات در دادگاه الهی و حضور تخت آسمان با مسیح 

خواهد با او متصل گشتیم و قانونأ به عنوان همسر و بدن انسانی که خدا می

زمانی که در آن  و شده ایم، اما این دوره وصلزندگی کنیم در ابدیت 

کنیم در تدارک آن روزی هستیم که اتفاق در محضر، یعنی زندگی می

 ها به نمایش بگذاریم،را عمأل و علنأ در جشن و خوشی کار تمام شدۀ مسیح

 ،مسیح زمانی که روی صلیب مرد قانونأ و به طور رسمی و ابدی سند کفاره

فرشتگان و انسانهایی که او را  بخشایش و نجات با مرگ و قیام او در حضور

دوهزار  د امضا گردید و به ثبت رسید، و حالیدند و ناظر این واقعه بودند

زمانی که  و دوره در حال زندگی هستیم، تاپیوند سال است که در این 

جشن  آن وصالی که روی صلیب بین ما و خداوند انجام شد را در شادی

بگیریم. پس کار مسیح برای کلیسا تمام شده است و ما در زمان، در حال 

هایی را بدست بیاوریم که در لحظه، حرکت هستیم که تجربیات و آمادگی

یابی به آنها امکان پذیر نیست! و در زمانهای مکرر حاصل امکان دست

ت از گردند، در حقیقت زمان برای ما هم لعنت است و هم برکت!! برکمی

توانستیم درک کنیم، و این نظر که اگر زمان نبود ما هیچ چیز را نمی
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لعنت از این نظر که اگر رابطۀ ما با خدا در موضعی درست نباشد ما را به 

ایم زمان برد. اگر ما در شناخت خداوند سلوک کردهسوی هالکت می

به بعد، تواند برکت باشد، زیرا از زمانی نجات و شناخت خداوند چقدر می

توان زمان لذتها، تجربیات، برکات، و زمانی را که باقی مانده است را می

هایمان سپری کنیم. به یقین فرشتگان ها در ابعاد روزمرۀ زندگیپیروزی

حسرت ما فرزندان و ایمانداران را خواهند خورد زیرا ایشان از ابعاد زمان 

بخشیده شدن، آرامش خارج هستند و به جهت آنها تجربۀ کفاره و خون و 

توانند این موضوع را یافتن و پیروزی بر دشمن میسر نبوده و هرگز نمی

کنند و درک کنند، آنها فقط خادمینی هستند که از بیرون به ما نگاه می

ایم، کار دوست دارند به مانند ما که از منجالب گناه بیرون کشیده شده

، زیرا هیچ موجودی در هایشان تجربه کنندعظیم خداوند را در زندگی

هستی نیست که بتواند به مانند انسان خدا را تجربه کند! که دلیل آن به 

خاطر بودن زمان است زیرا اگر زمان نبود ما آنی به انسانهای جالل یافته 

 .توانند این لحظات را تجربه بکنندشدیم که نمیتبدیل می

فصح و پنطیکاست را کلیسا خواهد به همان شکل که خدا می نهایت؛ در 

ها را نیز در آن کار تمام شدۀ کفاره مسیح بر تجربه بکند، امروز خیمه

صلیب جلجتا که برای ما مهیا شده است تجربه بکند. امروز این جشن برای 

کلیسا است! و هرگز نباید کلیسا این روز را به مانند یهود در غالب مراسم و 

ۀ این جشن زندگی بکند. ما باید هر تشریفات جشن بگیرد بلکه باید در تجرب

روز ابعاد جدیدی را از کفارۀ مسیح حس کنیم که چه بهایی برای ما 

پرداخت شد و کاری را که مسیح در تاریخ انجام داد امروز در زندگی ما 
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توان دو جنبه از پرستشگاه الهی را در گیری میبه تحقق برسد. در نتیجه

سمانی و دیگری جنبۀ زمینی، که بر این قسمت مشاهده کرد یکی جنبۀ آ

جنبۀ زمینی آن دانست و کلیسا ) اسرائیل  اسرائیل را توانمی ،طبق کالم

 جدید ( را جنبۀ آسمانی این حقیقت نامگذاری کرد.

  «پردۀ حائل » 

در طول تاریخ به عنوان یک روز خاص شناخته هر کدام از جشنها 

خود به اتمام رسانید و جنبۀ اما مسیح تمامی آن روزها را در  ،شدندمی

فقط درخود مسیح  نها بخشید. این مراسم و روزها نهتحقق روحانی به آ

دیده می شود بلکه در  یعنی جنبۀ قربانی شدن و کفارۀ او در ابعاد روحانی

باید این جشنها تجربه بشوند. باید توجه داشت که ما به خود کلیسا نیز می

و مسیح سر این کلیسا است!! و اگر مسیح  عنوان کلیسا در مقام بدن هستیم

ها ها عبور کرده، به یقین بخشی از این تجربهبه عنوان سر، از این تجربه

توان، ها میباید تجربۀ شخصی کلیسا باشد که به عنوان نمونۀ این تجربه

آن  )) االقداس را نام برد.عبور به پشت پردۀ حائل ما بین قدس و قدس

 شود به کلیسا نیز ارتباط دارد یعنی آنخود مسیح میچیزی که مربوط به 

باید به نوبۀ خودمان تجربه  چیزی که مسیح برای ما تجربه کرده ما نیز

در روز کفاره که در روز دهم  ماه هفتم قرار داشت هارون به  کنیم ((

ای شد، که در حقیقت ورود به پشت آن پرده نمونهپشت پرده داخل می

(  85تا  4: 7داد ) عبرانیان باید انجام میکه مسیح می بود از آن حرکتی

دهد که تا زمانی این پرده و حائل در القدس در نمونه به ما نشان میروح
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اجتماع یا معبد آویخته بود! امکان ورود به حضور خدا وجود خیمۀ

خوانیم که این راه باز شد و در حضور خدا نداشت، اما در آیۀ فوق می

بین زمین و آسمان وجود ندارد. یعنی تا زمان آمدن  یا حائلیدیگر پرده 

مسیح هیچ ارتباطی بین زمین و آسمان وجود نداشت اما با آمدن مسیح و 

زده شد و راه حضور خدا به جهت ایمانداران  مرگ و قیامش پرده کنار

باید حتمأ  ( 22تا  87: 85, عبرانیان  22,  28: 24متی )برای همیشه باز شد،  

کنیم! ه این نکته توجه داشت که ما هرگز راجع به بدن خدا صحبت نمیب

هرجا که صحبت از بدن و اعضای جسمانی در میان است منظور و نظر به 

زیرا عیسی مسیح  انسانیت عیسی مسیح است و نه الوهیت و خداوندی او!! 

ای در به عنوان پسر انسان و نمایندۀ انسان است، او برای ما به مانند پرده

مقابل جالل و قدوسیت خدا ایستاده بود زیرا اگر او به عنوان حائلی ما 

بین ما و پدر در مدت هزاران سال از عهد عتیق تا به زمان مصلوب شدن 

ای ماند، زیرا اگر برای لحظهگرفت هیچ انسانی زنده نمیخود قرار نمی

گشت همچون آتشی فروبرنده و جالل و قدوسیت خدا نمایان می

داشت، سوزاننده تمامی نسل بشر چه اسرائیلی و چه غیر را از میان بر می

مسیح خود را به عنوان حائلی قرار داده بود اما نه بجهت اینکه خدا 

زار بود بلکه خدا خواست با ما ارتباط داشته باشد یا از ما بینمی

ت به کاری ارتباط داشته باشد، او قصد داشتوانست با هیچ انسان گناهنمی

انسان گناه کار محبت و فیض خود را نمایان سازد اما انسان گناه کار 

توانست و استطاعت حضور و دخول به آن مقدس را نداشت. این نمی

توان سمبولی از این جدایی بین خدا و انسان دانست که خود حائل را می
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 !ستودنی است ،مسیح در آن مقام ایستاده بود، حقیقتأ این محبت و لطف

جالل و قدوسیت پدر ایستاده بود که مانع از که پسر خدا خود در حضور 

سوزاندن ما توسط آن جالل بشود. مسیح زمانی که روی صلیب مرد به 

خاطر لیاقت و شایستگی و بهایی که پرداخته شد این پرده که بدن خود او 

بود پاره شد و چون خدا نسبت به ما ادعایی نداشت و خشم و غضب و 

ا همه در بدن پاره شدۀ و خون ریخته شده مسیح پرداخت شده طلب خد

توانست با انسان مصالحه بکند و صلح و آرامش بین خدا و بود خدا می

  گردد.انسان برقرار

 «ورود مسیح به پشت پرده » 

که مسیح به آسمان حضور خدا صعود کرد، خون خود را به عنوان  زمانی

آسمان برد و در حضور دست راست نمونه و یادگاری و بهای کفاره به 

ها و تشبیهات عهد عتیق ایستاد، و در صعود! از پدر در تحقق تمامی نمونه

صدق کاهن خدای پردۀ آسمان سوم به عنوان اولین انسان به رتبۀ ملکی

متعال عبور کرد. در بخشهای گذشته اشاره کردیم مقام و جایگاه عیسی 

از ازل تا به  متثلیث، قبل از بنیاد عالمسیح به عنوان پسرخدا و شخص دوم 

به این معنی نبود که عیسی  موضوع کاهن اعظم بوده است و اینابد 

مسیح در زمان صعود به آسمان در صدد فراگیری کهانت و چند و چون 

آن باشد!! که کسی به او طریقۀ شفاعت و کهانت را بیاموزد بلکه او از ازل 

ن نوان شخص دوم تثلیث بود، و شیطاکاهن اعظم جالل و تخت پدر به ع

در مقام رهبر پرستش در کهانت آسمانی به « لوسیفر» به عنوان فرشتۀ نور



368   
 

 
 

) هردو واژۀ کاهن و خادم دارای یک  کردنمایندگی از پسر خدمت می

» خوانیم که کاهنین ( در لباس کاهنین می 28باشند( در ) خروج معنی می

در حضور  را )ایفود( نه بند خاصیا سیجلیقه باید یک « هارون و پسران 

کردند که از دوازده سنگ یا گوهر گرانبها پوشیده شده بر تن می خدا

سبط اسرائیل بود که بر  دوازده سنگ یا گوهر گرانبها عالمت دوازده !!بود

است یعنی جایی که تمامی   ن قرار داشتند ) سینه سمبول دلسینه کاه

توان گفت قوم خدا همیشه بر دل او می .احساسات و عاطفه ما قرار دارد

قوم خدا را بر دل و قلب خود قرار داده  و وارد  ،قرار دارند یا کاهن

شد، باشد که؛ از این طریق محبت خود را در شفاعت به حضور خدا می

را مطالعه  28جهت قوم نمایان کند( با این تفاسیر زمانی که حزقیال 

زد و در همین سنگهای گرانبها قدم می بینیم که شیطان نیزمی کنیم می

که در مورد رخت  28الذکر را با کتاب خروج فصل زمانی که فصل فوق

کهانت هارون که خدا به موسی فرمان ساخت آن را داده بود مقایسه 

شویم که خدا سه سنگ را از دوازده سنگ که بر لباس کنیم، متوجه میمی

دوازده عدد حاکمیت و نداده بود. قرار داشت را به شیطان  کهانت هارون

هدف از بیان این » این به شیطان داده نشده بود.  اقتدار خداست که

مطلب به نتیجه رسیدن در مورد کهانت مسیح است که کهانتی ازلی و 

و در بعد از صعود به این مقام منصوب  در یک شب ابدی است که او

الویان « ) بوده و خواهد بودنگردید بلکه او از ازل تا به ابد در این مقام 

خوانیم که کاهن باید ( در این آیات می 2تا  8: 28, و خروج  23: 85

پوشید و فقط زمان لباسی فاخر و زیبایی در تمامی مدت شبانه روز  می
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کرد و لباس سفید انجام مراسم و قربانی در روز کفاره آنها را از تن بدر می

 مراسم و پاشیدن خون بر تخت رحمت و پوشید و بعد از انجامکتانی می

و به خدمت خود   کردرا به تن می پایان مراسم مجددأ لباس فاخر خود

)که چون در  دقیقأ مشابه کار عیسی مسیح است عداد و این موضوادامه می

صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی 

تا  5: 2 در شباهت مردمان شد ) فیلیپیانکرده، صورت غالم را پذیرفت و 

( و این به معنای در آوردن آن لباس فاخر کهانت و پوشیدن آن جامۀ  8

 سادۀ کتانی است که خود را به مرگ تسلیم کرد. 

مسیح بعد از قیام از پردۀ حضور خدا عبور کرد و حال در این دوره از 

و در بازگشت ثانویۀ خود  کلیسا و به دور از چشم ما انسانها  آنجا ایستاده

االقداس آسمان خارج خواهد شد و با آتش مجددأ از آن جایگاه و قدس

جالل و داوری به جهت داوری این دنیا و برقراری سلطنت خود بازگشت 

پشت  خواهد کرد. یکی دیگر از مسائلی که در مورد ورود کاهن اعظم به

ن ورود که در زماکس اجازه نداشت خوانیم این است که هیچپرده می

کاهن اعظم با او داخل شود! بلکه تمامی قوم تا زمان خروج کاهن اعظم 

ایستادند، و این موضوعی است باید در حیاط صحن بیرونی در انتظار می

که ما ایمانداران به آن باور داریم که تا زمان بازگشت مسیح هیچ انسانی 

آید در ینجا پیش میتواند وارد آسمان بشود. حال سوالی که در انمی

اینجاست! با توجه به اینکه کاهن اعظم ما عیسی مسیح  حال در 

زمانی که خارج نشود ) بازگشت ثانویه(  االقداس آسمان ایستاده و تاقدس

هیچ ایمانداری اجازۀ ورود به حضور خدا را ندارد! پس ایماندارانی که 
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روند!؟ اکثر می میرند به کجاروند و میقبل از آن خروج از دنیا می

بالفاصله به میرد میایمانداران بر این باور هستند که زمانی ایمانداری 

، اما بر طبق نمونۀ عهد عتیق چنین چیزی امکان پذیر رودحضور خدا می

تا در  3: 2) دوم قرنتیان میریم برهنه خواهیم شد، نیست زیرا زمانی که ما می

زیرا به جهت ما ایمانداران نداشتن یم ( پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباش

قد بدن است در زمان مرگ ما روحی هستیم که فا بدن یعنی برهنگی، و

که باید با جسم انسانی پوشیده بشود. و شخص برهنه اجازه نداشت وارد 

شد کسی اجازۀ ورود را حضور خدا بشود. پس تا کاهن اعظم خارج نمی

زیرا میدانیم که هرگاه این خانۀ زمینیِ خیمۀ ما ریخته   3تا  8: 2) دوم قرنتیان نداشت 

ها و جاودانی در آسمانها. زیرا ای ناساخته شده بدستشود، عمارتی از خدا داریم، خانه

کشیم، چونکه مشتاق هستیم که خانۀ خود را که از آسمان است که در این هم آه می

زمانی که ایمانداری فوت  م.(الواقع پوشیده و نه عریان یافت شویبپوشیم، اگر فی

 بلکه در جایی در عالم اموات رود!!کند بالفاصله به حضور خدا نمیمی

ایمانان و گناهکاران نگاهداری قسمتی که بی شود، نه آننگاهداری می

شوند بلکه در حضور عیسی مسیح و آرامی او و حضور فرشتگان و به می

های ما در حقیقت روح جایی که به فردوس و بهشت توصیف شده است.

رود که در آنجا حضور او را حس رود بلکه به ابعادی میبه آسمان نمی

کنیم جایی که فرشتگان و مقدسین همه در آرامش خدا در استراحت می

د عیسی مسیح های ما در زمان بازگشت خداونکه بدن اند تا زمانیآرمیده

برای  بشود آنگاهملبس  به آن لباس آسمانی و جدید در مقام کاهن اعظم،

البته نه تمامی ایمانداران بلکه  .اولین بار وارد حضور پدر خواهیم شد
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بینیم ایمانداران پیروزمند، زیرا ما در کتاب مقدس دو نوع ربایش را می

( که در زمان خروج  84: 1یکی ربایش بر ابرها است ) اول تسالونیکی 

آسمان دوم یعنی جایی که  کاهن اعظم ما از آسمان سوم و قدس خدا در

در  افتاد، که این ربایش خواهد شیطان قبأل در آنجا سکو نت داشت اتفاق

، اما یک گروه از در آسمان دوم برای همۀ ایمانداران است ابرها و

هزار نفر  811کتاب مکاشفه در سمبول  81ایمانداران هستند که در فصل 

نامد که ایشان را پسر نرینه میهمین کتاب  82شوند که در فصل معرفی می

مستقیم به تخت خدا ربوده خواهند شد، ایشان جزء پیروزمندان کلیسا 

کتاب مکاشفه تمایز ایشان را با سایر  81هستند که در توجه به فصل 

بینیم زیرا ایشان طبقۀ خاصی از ایمانداران هستند که بهایی ایمانداران می

و در  د، بلوغ و پیروزی آنها شده استاند که منجر به رشرا پرداخت کرده

که به همراه بره مستقیم به تخت  هر شرایطی او را متابعت خواهند کرد

( در این آیه به زیبایی  88,  85: 3)  فیلیپیان  خدا ربوده خواهند شد

توان آرزوی پولس رسول را دید که قصد دارد شاگرد اول باشد و به می

هرکه  4: 28هزار نفر بپیوندد! ) مکاشفه  811جمع پیروزمندان در سمبول 

غالب آید...( هر آنچه را که در شرح خروج کاهن اعظم از حضور پدر 

: 25توان در این آیات مشاهده کرد ) یوحنا های آن را میشنیدیم نمونه

 (  84: 8, افسسیان  28,  24: 85, یوحنا  84

ود به مسیح قیام کرده و جالل یافته پیشاهنگ ما است در ور 

تا  84: 5صدق ) عبرانیان االقداس آسمان و پشت پرده به رتبۀ ملکیقدس

( که ما نیز باید بدنبال آن پیشرو و پیشوای ایمانمان متمرکز باشیم و  25
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االقداس در روز عید عمل ورود به جایگاه آسمانی و قدس» کنیم  حرکت

ای بود از رسید که نمونهکفاره عمأل بدست کاهن اعظم به انجام می

 «االقداس آسمان شد روزی که مسیح وارد قدس

 «ورود ایماندار به پشت پرده »  

یکی  توان به دو جنبه اشاره کرد،در ورود کاهن اعظم به پشت پرده می

ورود عیسی مسیح است و دیگری ورود ایمانداران که هم شامل 

باشد. ابتدا ایمانداران در قید حیات و هم شامل ایمانداران فوت کرده می

توانند وارد آن کنیم! که چگونه ایشان میایمانداران زنده را بررسی می

االقداس بشوند؟ ایمانداران زنده که شامل حال امروز ما نیز ابعاد و قدس

االقداس بشوند، انند وارد حضور و قدستوشود در دعا و در روح میمی

که ما باید برای چه  آید، این استسوالی که اکثر در این موضع پیش می

و در اصل هدف دعا چیست؟ یا اگر از قبل خدا در ارادۀ خود  !دعا کنیم

های خدا غیر قابل تغییر هستند پس چرا مستحکم است و بعضی از اراده

باید دست به دعا بلند کرد!؟ در حقیقت نیز اینگونه است گاهی اوقات ما 

ندارند زیرا خدا خود واقف  کنیم که اصأل نیاز به دعابرای مسائلی دعا می

در اصل یکی از ها هدایت کند، اما است که چگونه ما را در آن مسیر

دعا تنها راه ورود به آسمان است، زمانی که دعا  اهداف دعا این است که

کنیم در حقیقت کانال و مسیری به سوی ابعاد آسمان گشوده خواهد می

توانیم باروح و ایمان وارد حضور خدا شویم! البته دعا به شد، آنگاه می

تنهایی کافی نیست زیرا باید در روح و در ایمان بلند کرده شود، دعا 
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هایمان دستهای همیشه باید با ایمان قلبی همراه باشد، زمانی که بر زانو

طلبیم، پدر را در آن حضور می کنیم ورا درروح و با ایمان بلند می خود

ن است که چیزی را در جسم احساس نکنیم اما باید توجه داشت که ما ممک

در روح در مقام فرزند هستیم و به ما کهانت نسبت داده شده است و باید 

زمان  به این موضوع باور داشته باشیم که ما دعوت به کهانت داریم آن

، و در است که چه به صورت فردی و جمعی وارد حضور خدا خواهیم شد

 از یک را ه جدید وارد خواهیم شد.به این موضع ما با خون بره و ورود 

( همۀ  22تا  87: 85, عبرانیان  85تا  8: 7, عبرانیان  25تا  84: 5عبرانیان)

 ر را به واسطۀ روح خواهند داشت، ایمانداران دسترسی به حضور پد

ه ورود ای که پاره شد اجاز( زیرا به واسطۀ آن پرده 88تا  88: 2افسسیان )

ایم و به وساطت عیسی مسیح و خون او در ورود ایمانداران به را یافته

و امت انسان جدیدی ساخته شد و از آنجایی که آن پشت پرده از یهود 

لباس و  ،و شسته شده است ،بخشیده ،کفارهانسان جدید خلقتی جدید،

گردد! عدالت جدیدی را بر تن کرده است که عدالت مسیح محسوب می

االقداس و حضور خدا را دارد، بنابراین ما در نتیجه حق ورود به قدسدر 

 االقداس  خواهیم شد.روح و در ایمان وارد قدس

توانند وارد حال ایماندارانی که در قید حیات نیستند چگونه می

االقداس شوند!؟ مردگان با وجود اینکه بدن آنها به خاک خواهد قدس

رود و چون روح ایشان کفاره شده خدا میرفت اما روح آنها به حضور 

توانند حضور خدا و کاهن اعظم را حس کنند ) مکاشفه است در نتیجه می

در این آیات منظور از مذبح صلیب است( آنانی که در زیر  88تا  7: 5
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خاک این دنیا نفوس ایشان به جهت مسیح به شهادت رسیده در حضور 

ادی که به فردوس مسمّی است فریاد خدا و آرامی او و فرشتگان و آن ابع

,  28,  25: 3, فیلیپیان   21تا  22: 82خواهند زد که تا به کی..) عبرانیان 

 (  23: 8, فیلیپیان  22تا  25: 85لوقا 

 « االقداس نتیجۀ ورود به پشت پرده قدس» 

پشت پرده  زمانی که در روح و با قدرت ایمان وارد حضور خدا و

ظر شواهد جسمانی باشیم البته گاهی ممکن است که این شویم نباید منتمی

اتفاق صورت بگیرد و این تجربه آنقدر عجیب باشد که باعث شود ما گریه 

کنیم یا بدن در یک حالت کرختی قرار بگیرد و یا گرمایی را حس کنیم! 

پذیر است اما به خودی خود  نباید، دلیل و شواهد این اتفاقات امکان همۀ

ور خدا یک تجربۀ عمیق روحانی است. حضور خدا باشد. حضالزم برای 

االقداس در روز کفاره چیز در حقیقت نتیجۀ ورود به پشت پردۀ قدس

 شود چیزی رادیگری است!! شخصی که در روح وارد آن حضور می

 نامیم.شنود که ما در زبان انسانی آن را مکاشفه میبیند و میمی

خود تجزیه و تجلیل  ، که بافقط خواندن کتاب مقدس نیست "مکاشفه

این چیزی جز به منور شدن کنیم و در کنار آن دو آموزه نیز بشنویم، بلکه 

ر جایی ینکه چیزی را ببینم و چیزی را بشنوم باید دذهن نیست! اما برای ا

ص گوینده حضور داشته باشد تا بتوانم، ببینم و قرار بگیرم یا باشم که شخ

پشت پرده( دیدن و شنیدن )بشنوم. در نتیجه ورود به ابعاد حضور در روح  

توان آن را مکاشفۀ خاص نامید که به معنای منور شدن چیزی است که می
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توانیم با دعا و ذهن یا مکاشفۀ تعلیمی نیست، امروز هرکدام از ما می

 ای را دریافت کنیم که بسیار خاصخواندن کالم از روح خدا مکاشفه

 آن کنیم یک قدم بهای را دریافت میاست و هر بار که چنین تجربه

نزدیکتر خواهیم شد و این باید اساس زندگی یک صورت و شباهت 

ایماندار و دعای در روح با قدرت ایمان باشد، در واقع رسالۀ عبرانیان کأل 

دارد و به همین جهت نگاشته شده است که به  کزبر همین موضوع تمر

و فقط داشتن نجالت و  !اران بگوید فقط به نجات بسنده نکنیدایماند

 ،البته !هدفمند کافی نیست و تعالیم و زندگی دریافت مدارک الفا و امگا

که آنچه گفته شد عالی است اما این تنها قدم اول و پلۀ اول است برای 

حرکت، حال ما باید در یادگیری و تعلیم به دیگران باشیم که چگونه وارد 

ی و جمعی باشیم، و در این راستا شت پرده در روح و دعا به صورت فردپ

فقط باید یک هدف دنبال شود! دیدن و شنیدن اصراری که در 

ای که این مکاشفه تک تک سلولهای االقداس وجود دارد به گونهقدس

ایمانی ما را تبدیل به ارتعاشی کند که صورتهای ما همچون موسی در 

اگر من از زمین بلند  32  82یوحنا ) درخشش آن جالل آسمانی در روح باشد. 

در زمان اعمال رسوالن مردم از  کرده شوم همه را به سوی خود خواهم کشید(

ورود به پشت پرده  ،دان در بعد از پنطیکاستترسیدند زیرا شاگرکلیسا می

گردید مردم درخششی که در آنجا منعکس می ؛را آموخته بودند در نتیجه

داشت و حقیقتا بدن مسیح را به حیرت و تمجید و ترس و پرستش وامی

کردند که اثرات آن بینش و شنوایی بود که در پشت زنده را زندگی می

 بود.پرده حاصل شده و بدست آمده 
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 «تجربه ورود به پشت پرده » 

االقداس و انجام قربانی یک تجربۀ خاص زمان ورود کاهن اعظم به قدس

کرد. امروز کشید که حتمأ کاهن باید آن را دریافت مینیز انتظار او را می

، قدرت دعا ،برای ما نیز که دعوت به کهانت داریم زمانی که در روح

آموزیم که چگونه وارد آن ابعاد بشویم ورزیدگی و تمرین می ایمان،

کنیم که پایه و اساس و هدف کهانت ما را مشخص چیزی را دریافت می

هدف زندگی ایمانی ما این نیست که از آتش جهنم  ،کند، در نهایتمی

 باشد که وارد ابعادی شویم که تا باید هدف غایی ما این ،بلکه !فرار کنیم

نشده است، قبل از اینکه هستی وجود  به حال هیچ انسانی به آن وارد

ظرفی  انسان را به عنوان فکر و پیشدانی ابدی خود داشته باشد خدا در

انتخاب کرده بود که این ظرف تمامی افکار، احساسات و ارادۀ او را به 

شخص دوم تثلیث پسر  ،خلقت تصادفی نبود این نمایش بگذارد و هرگز

اعظم را بر عهده داشت و زمانی  ام کهانتیگانۀ خدا نیز از ازل تا به ابد مق

که خدا در پیشدانی ازلی و ابدی خود تصمیم گرفت که ظرفی را بسازد 

که متجلی تمامیت افکار و ارادۀ او باشد آن ظرف را منطبق با شخص دوم 

دید به این معنی که با آن صورت و شباهت منطبق باشد )  تثلیث می

ح برای ما به مانند سر و ما مثل بدن باید ( به همین خاطر مسی25: 8پیدایش 

به او متصل، و از یک جنس باشیم یعنی یک اتصال روحانی در جایهای 

آسمانی و یک رابطۀ خاص باید بین مسیح و کلیسا همیشه برقرار باشد که 

باهم در یک هدف و پیشه و جالل سهیم هستند. پس قبل از به وجود 
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شده بود که در کهانت در شراکت آمدن هستی انسان برای کهانت طرح 

با کاهن اعظم این کهانت برای ابد در عالم هستی به نمایش گذاشته بشود، 

زیرا در عالمی که هنوز هیچ چیزی در آن حیات نداشت پسر در مقام 

کهانت اعظم قرار داشت و تمامی فرشتگان نیز در زیر دست او عمل 

که در مورد فرشتگان وجود دادند، یکی از موضوعاتی کهانت را انجام می

کهانت یعنی توانایی »دارد این است که آنها خدمت کهانت دارند

در نتیجه چون فرشتگان به نیت کمک به « خشنودی و انجام ارادۀ خدا

اهداف خدا خلق شده بودند  و آرزوی آنها نیز خشنودی خدا بود در زیر 

ما به محض دست کاهن اعظم ) عیسی مسیح ( مشغول به خدمت بودند، ا

اطالع شیطان از انتخاب انسان به عنوان کاهن و خدمت کهانت در اتحاد 

حیاتی با عیسی مسیح برزمین و آسمان غرور و تکبر این نزدیکترین به 

اطاعتی و شورش به کاهن اعظم که خود نیز در مقام کهانت بود را در بی

تاب مقدس و از نکات جالب در قبل از معرفی الویان در ک زیر کشید، یکی

! زیرا در بعد از خروج این بود که امتهای دیگر از کهانت باخبر بودند

تمامی تمدنها و باورهای ایشان کاهن وجود داشت و کهانت عملی 

توان حتی در تمدنها و باورهای قبل از موسی عجیب، و غریب نبود و می

آن باخبر  نیز کهانت را دید. اما به راستی چگونه ایشان از کهانت و کیفیت

های توان از فریب و بدلهای شریر از نمونهبودند!؟ مسلمأ این کهانت را می

کرد آموخته بودند، آدم و آسمانی که در تقلید از آنها روی زمین اجرا می

باید از میوۀ درخت حیات می حضور خدا در باغ عدن حوا در

زمین خوردند و در اتحاد حیاتی با مسیح وارد کهانت آسمانی و می
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کردند، اما در فریب از شیطان سقوط کرده شدند و شیطان را نابود میمی

و آن مقام را از دست دادند، در نتیجه وارد کهانت شیطان شده و انسان 

کند و نمایندۀ کاهن شیطان شد! امروز شیطان توسط انسان تاخت و تاز می

دائمأ کاری آورد و او را به جا می شیطان بر زمین انسان است و ارادۀ

توان کند که دل شیطان خشنود بشود. در حقیقت سقوط انسان را میمی

سقوط کهانت نیز نامید، متأسفانه در سقوط انسان فقط نگاه ما به گناه است 

که گناه چه کار و عواقبی را به واسطۀ آن سقوط در زندگی ما آورد، اما 

کرد، و نهایتأ در اصل آن سقوط ما را از حق کهانت برای خدا محروم 

انسان را اسیر نیرویی کرد که باید فقط برای او کهانت کند، این موضوع 

توان به وضوح در آیات زیر که وضعیت ما را در از دست دادن را می

 1تا  8: 834) مزمور کند مشاهده کرد ت و خدمت کهانت دشمن بیان میکهان

های چون صهیون را به یاد آوردیم، بربطهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، نزد نهر

خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود زیرا آنانی که ما را به اسیری برده 

بودند در آنجا از ما سرود خواستند و آنانی که ما را تاراج کرده بودند شادمانی خواستند 

رود خداوند را در زمین چگونه س« یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید» که 

ها آمده و قوم اسرائیل را به اسارت بردند و به ایشان بابلی« بیگانه بخوانیم؟

 ،هاگفتند که دیگر در اورشلیم کهانت نکنید بلکه در بابل نزد ما در بتکده

های خود را بگذرانید سرودهای خود را بخوانید و پرستش کنید و قربانی

یهوه!! بلکه به جهت مردوک خدای بابل!!  اما نه به خدای آسمان یعنی

دقیقا این موضوع همان چیزی بود که در باغ عدن برای آدم و حوا اتفاق 

های پرستش آنها از ایشان گرفته شد، زیرا آنها در غفلت و افتاد، که بربط

فریب خود را به اسارت بردند حال شیطان هزاران سال است که انسان را 
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کند وادار به د ساخته و بر آنها حکومت میدر پرستشگاهایی که خو

پرستش و گذراندن قربانی در مذاهب، ادیان، باورها، مراسم، خرافات، 

جهالتها و خدمت برای جالل و به نمایش گذاشتن خود کرده است، امروز 

که  بینیمدجال می ظهور دنیا در خدمت کهانت به شیطان است و در زمان

از یهودیانی که باید در  وس خواهد کرد واو در معبد جدید اورشلیم جل

خواهد که از خدمت خود  تقاضا خدمت کهانت خدای حقیقی باشند 

( زمان نجات ما  8: 28, لوقا  2: 21) متی دست کشیده و او را پرستش کنند 

آورد او ما را در وضعیتی می ،و پرداخت بهای اسارتمان توسط عیسی مسیح

، یعنی در یک اتحاد حیاتی با او در مقام او باشیم به که باید در خدمت

کاهن اعظم شریک بشویم. در حقیقت در این موضوع  ما با نجات دهنده 

( زیرا "گیردشویم ) نجات مورد شراکت قرار نمیو مقام او شریک نمی

مسیح کار نجات را بر روی زمین و بر صلیب جلجتا به اتمام رسانید و در 

در مقام نجات دهنده نیست بلکه در مقام  زمان صعود به آسمان او دیگر

به جهت تمامی ما در حضور و دست راست خدا مشغول به  کاهن اعظم

و شریک خواهیم خدمت است  و ما در اتحاد حیاتی در خدمت کهانت با ا

شته باشد. اما در تواند در خدمت نجات سهمی را دایشد، هیچ انسانی نم

تی که کاهن اعظم ما در آسمان به مقام کهانت و در آن اتحاد و در خدم

رساند ما بر زمین همان خدمت را متجلی، و انجام خواهیم داد، انجام می

فقط در زندگی بلکه در شخصیت ما نیز به نمایش گذاشته یعنی خدا نه 

بشود و او از رفتار و گفتار ما خشنود بشود و در دنیایی که در اسارت 

، شهادتی از عظمت و کهانت خدای دیگری مشغول به زندگی هستند
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حقیقی خداوندمان عیسی مسیح باشیم. توصیۀ من به عزیزانی که عطای 

شناخت و تعلیم کهانت خدای حقیقی  تعلیم دارند این است که در جهت

کند و خدای این دنیا که در بدل ازآن کهانت حقیقی در فریب تفکر می

 موزند. ها و انحرافات را بشناسند و به دیگران بیاشباهت

  «سی سالگی سن ورود به کهانت باشد » 

تا در  این است قانون الویان که از بیست و پنج ساله و باالتر داخل شوند 21: 8) اعداد 

زمانی که موسی قانون کهانت را به کار خیمۀ اجتماع مشغول خدمت بشوند( 

سالگی هیچ الوی حق ندارد تا سن سی» فرمان خداوند گذاشت گفت:

به این معنی که زندگی ما از زمان تولد روحانی تا « کهانت بشودوارد 

زمان یادگیری معانی و ابعاد کهانت مستلزم مدت زمانی خاص خواهد شد! 

سال اول زندگی بینیم که سیدر نمونۀ این موضوع عیسی مسیح را می

هایی بود که کالم خدا خود را در سکوت و به عنوان یک انسان در تجربه

سال را کند، اما به یقین هر ساعت و ثانیۀ آن سیآنها صحبتی نمی در مورد

اشد که ما را او در کسب تجربیاتی بود که از آنجا بتواند کاهنی دلسوز ب

که ایمانداری تولد ( زمانی 82 :1عبرانیان ) درک کرده و حس کند 

قوم ماند که تازه وارد کند او دقیقأ به مانند یک الوی میروحانی پیدا می

سال تجربه نیاز است تا بتواند کهانت خود را به خدا شده است، اما سی

سالۀ آن مهم نیست بلکه در درستی به انجام برساند، البته مدت زمان سی

حقیقت مدت زمانی الزم است تا ارادۀ پدر در زندگی شخصی ما به انجام 

دانش در خواهد که فرزنبرسد، امروز در زندگی ایمانی خداوند از ما می
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آن زمان تربیت و تجربه و در سکوت و در زیر دست معلمین و خادمین 

که در آن زمان الویان بودند تعلیم بیابند تا بتوانند خود نیز وارد خدمت 

خواهد تا ایمانداران دیگر را در خدمت بشوند. خداوند از خادمین می

شخصیت کهانت تربیت بکنند ) شاگرد سازی( که ایمانداران در تبدیل 

تار و رفتارشان به نمایش ای باشند که خدا را در گفگونهشان به زندگی

گذاشته و معرفی بکنند تا دنیا بدانند که ما چه کسی را خدمت و کهانت 

متأسفانه امروز تا شخصی چند  کرده و چه کسی هدف زندگی ما است!!

همین کنند، به گذرد، او را وارد خدمت کهانت میماه از ایمان او می

برای  که« دهد؛ جهت است که پولس رسول تیموتائوس را هشدار می

گذاری گذاری و اعالم خواندگی اشخاص عجله نکن!! زیرا دستدست

عالمتی بود از معرفی اشخاص به خدمت کهانت البته این دیدگاهی است 

 .باید در آن ابعاد درست اجرا بشودکه حتما 

اتحاد با مسیح در خدمت کهانت او باشیم و خواهد که در خداوند از ما می

رویم در ابعاد روحانی و با تمرین و تجربه و زمانی که به پشت پرده می

دهد فهم درست و درسهایی که خدا در تجربیات زندگی به ما می

رشد و ابعادی دیگر  ،آموزیم که دعا را پلکانی برای ترقیمکاشفه( می)

شد، االقداس میوارد قدس خور و خونبکنیم. زمانی که کاهن اعظم با ب

شد که این حضور و جالل طلعتی را در در حقیقت وارد حضور خدا می

که به عبری و اصل زبان  !نامدبرداشت که کالم خدا آن را جالل خدا می

شود که این جالل و نور از انسان نبود بلکه جالل ) شکاینا( خوانده می

  خدا بود.
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های پنطیکاستی و ایی که وابسته به نهضتامروز در اکثر کلیساه 

گویند! بینیم که به آن خدمت نبوتی میکاریزماتیک هستند خدمتی را می

که این خدمت با خدمت کهانتی بسیار متفاوت است، البته الزم به ذکر 

است که آن خدمت کهانتی نیز به درستی و معنای  حقیقی کلمه تعریف 

معناست که شخصی برای دیگران عطا و نشده است، خدمت نبوتی به این 

کند، یا زمان دعوت یا هدفی را خواندگی آنها را از جانب خدا اعالم می

کند. ) ازدواج و کار و خدمت که او در فکر دارد، از جانب خدا تأیید می

و..( هرگز منظور من از این صحبت این نیست که خدمت نبوتی وجود 

موضوع این است که خدمت نبوتی به  ندارد بلکه منظور من از بیان این

نای بنیست!! خدمت نبوتی برای آن معنایی که امروز شاهد آن هستیم 

تر از نبوت، خداوند در صدد شود، اما فربهکلیسا و بدن جمعی گفته می

بازکردن کهانت برای ما است که بتوانیم در آن آزادی که از اسارت یک 

او درخدمت کهانت او اندیشه های خدای دروغین که سالها در بتکده

االقداس و حضور او ایم، برای ما حاصل شده، وارد قدسکرده و قدم زده

شویم و خدای حقیقی را بشناسیم  و در آن شناخت با او رابطۀ کهانت 

) خشنودی دل او( که در بازتاب این خشنودی ) شکاینا(  داشته باشیم

 88تا  82: 3یم ) دوم قرنتیان بینیم منعکس کنجالل او را در ابعادی که می

) این ماندخواندند، نقاب بر دل ایشان برقرار میبلکه تا امروز وقتی که موسی را می

لیکن هرگاه به سوی خداوند رجوع االقداس است ( نقاب به مانند پردۀ قدس

اما خداوند روح ) زیرا در مسیح آن پرده پاره شد ( شود کنند نقاب برداشته می

است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است. لیکن همۀ ما چون با چهرۀ 
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نگریم از جالل تا میآینه خداوند را در ایم ( االقداس شده) وارد قدس نقاببی

دوم » شویم چنانکه از خداوند که روح است.( جالل به همان صورت متبدل می

ن است که پولس رسول در آن به ما قرنتیان رسالۀ کهانت ایماندارا

آموزد که چگونه برای خداوند کاهنین باشیم و فهم روحانی در می

خواهد که در زندگی روحانی ای است که خداوند از ما مینکته "کهانت

( بدون مشاهدۀ جالل در آن  5,  2: 1به آن توجه کنیم ) دوم قرنتیان 

توانیم خدارا بشناسیم و تد ما نمیافورود در آن ابعاد اتفاق می که با حضور

در آن شناخت تبدیل بشویم و بدون آن تبدیل چیزی از ما به بیرون 

شکست  ما در خدمت کهانت خودمان ؛درخشیده نخواهد شد در نتیجه

تواند آن کهانت درست را به دنیا سا میخواهیم خورد، آیا امروز کلی

ال نشان دادن انگشت معرفی کند و نشان بدهد؟ آیا امروز کلیسا در ح

قضاوت، حکم و داوری نیست؟ آیا امروز کلیسا سنگ مذهبی بودن و قالب 

در صورتی که کلیسا باید » زند؟سازی و شریعتگرایی را به سینه نمی

 «باشد« شکاینا»نمایانگر و متجلی جالل 

  « ظهور جالل » 

توانست وارد حضور خدا در در روز کفاره کسی بجز هارون نمی

و مسیح نیز در صعود و قیامش به آسمان دقیقأ جنبۀ  االقداس بشودقدس

و باالجماع سر دینداری  85: 3) اول تیموتائوس حقیقی آن را به اتمام رسانید 

عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود 

ر اصل }د به جالل باال برده شد(گردید و به امتها موعظه کرد و در دنیا ایمان آورده و 
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شد  "شد یا در جالل دریافت "زبان قسمت آخر آیه: در جالل پذیرفته

( در این آیه در مورد جالل کاهن  2تا  8 :84) یوحنا ترجمه شده است{ 

ای بود از آن کهانت کند که نمونهصدق صحبت میاعظم در نمونۀ ملکی

بافت و هدف کتاب مقدس از ابتدا ( تمامی  25تا  21: 84آسمانی ) یوحنا 

تبدیل در این م شدن، ر مورد ظهور این جالل، تجربه، سهیاین بوده که د

جالل با ما سخن بگوید و بیان کند که خدا در فکر خود از ازل انسان را به 

-این هدف خلق کرد که او شریک جالل پسر در کهانت اعظم باشد! و می

ی کشیده شد و انسان برگزیده در بینیم که برنامه خدا به جهت دیگر

اسارت خدایی دروغین و جالل کاذب، موقت و فاسد گرفتار شد. حال 

کند و هم ما را در تربیتی مشابه خدا در نجات، هم ما را از اسارت آزاد می

دهد که در تمامی ابعاد با تربیت الویان و در شرایطی قرار می

چیز را دیده و بیاموزیم و هایمان در شناخت و فهم روحانی همه زندگی

را کاشته است شکوفا شویم و از حال وارد  در همین زمینی که خدا ما

حضور و شناخت جالل او شویم و در آن تابشی که بر روی چهرۀ مسیح بر 

ها را کسب کنیم. در کتاب مقدس در ابعاد و ما تابیده خواهد شد تجربه

ه چند مورد از آنها اشاره ب شود کهزمانهایی این جالل به ما معرفی می

 کنیممی

 (  2: 4نکتۀ اول: جالل خدا به ابراهیم ظاهر شد ) اعمال رسوالن 

: 21, خروج  85,  4: 85نکتۀ دوم: جالل خدا بر اسرائیل ظاهر شد ) خروج 

85  ,84  ) 
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 (  32,  31: 15اجتماع ظاهر شد ) خروج نکتۀ سوم: جالل خدا در خیمۀ

حضور خدا در معبد اورشلیم ظاهر شد ) اول نکتۀ چهارم: جالل و 

 ( 81: 2, دوم تواریخ  88: 8پادشاهان 

نکتۀ پنجم: موسی جالل خدا را دید که تابش آن جالل در صورت او نیز 

 ( 3, دوم قرنتیان  33نمایان بود ) خروج 

جالل خدا در کوه تبدیل تمامی مسیح را در بر گرفت ) متی نکتۀ ششم: 

 (  8: 7, مرقس  88,  84: 8پطرس  , دوم 8تا  8: 84

 (22: 4درخشید ) اعمال رسوالننکتۀ هفتم: جالل خدا بر چهرۀ استیفان می

 8: 55) اشعیا  نکتۀ هشتم: چهرۀ خدا به واسطۀ شناخت بر کلیسا خواهد بود

 (  24: 2, افسسیان  24: 8, کولسیان  88: 8, رومیان  8: 82, مکاشفه  3تا 

تر از جالل عهد عتیق جدید به مراتب بزرگتر و عظیمنکتۀ نهم: جالل عهد 

 ( 1,  3خواهد بود ) دوم قرنتیان فصل 

,  28: 81نکتۀ دهم: جالل خدا باید تمامی زمین را در بربگیرد ) خروج 

 ( 2: 15, اشعیا  81: 2, حبقوق  3: 5اشعیا 

 گردد وکند با کفاره آغاز میچیزی که ایماندار در جشن کفاره تجربه می

رسد و بعد ، یعنی اول کفاره و قربانی به انجام میرسدبا جالل به اتمام می

از اطمینان آمرزش و بخشایش وارد حضور و دیدن تجربۀ جالل خدا 
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قسمت اول جشن کفاره خدمت کاهن اعظم بود و بعد » خواهد بود، 

االقداس و تجربۀ دیدن جالل خدا و آن تابشی که از ورود به آن قدس

باعث تبدیل ما در آن شناختی که از عیسی مسیح بدست  آن جالل

شود و این باید هدف زندگی یک ایماندار متحد شده با آوریم میمی

 «عیسی باشد

 « دوبز قربانی و تحقق آنها در عهد جدید» 

 خدمت مصالحهبز را در روز کفاره  و در در بخشهای قبل خواندیم که دو

دو معنی را در خود داشتند که در مسیح ، این دو بز آوردندنزد کاهن می

ای از خود مسیح به صورت عملی به انجام رسیدند و هرکدام از آنها جنبه

آید بودند که امروز باید در تجربۀ کلیسا دیده بشود. سوالی که پیش می

بز  در این جا است که آنها معرف چه چیزی در مسیح بودند!؟ بین این دو

و دیگری در  شدبه جهت یهوه قربانی می انداختند که یکیقرعه می

. بزی که کشته گردیدمراسمی در وادی و بیابان در سرگردانی رها می

گردید و خون آن را کاهن شد برای مصالحه و آشتی با خدا قربانی میمی

پاشید که به برد و بر تخت رحمت میاالقداس میبه پشت پرده قدس

رداشت و مصالحه بین ما و هان ما را بعنوان برۀ خدا که گنامرگ مسیح به 

( بز دوم که  81تا  8: 7, عبرانیان  83تا  88: 83اشاره دارد.) عبرانیان  خدا

 قیام و به گفتۀ بسیاری از مفسرین معرف شناسیمآن را با نام عزازیل می

بز » ) مرگ مسیح  .خدمت مسیح است که تقصیرهای ما را بر خود گرفت

هر دو وسیلۀ صلح با خدا و آشتی با او « بز عزازیل»  و قیام مسیح« قربانی 
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داد و بز بز قربانی به جهت گناه ما را با خدا مصالحه میرا مهیا ساختند( 

عزازیل که سمبول قیام مسیح بود در کهانت دائمأ ما را در حالت صلح و 

 دارد.مصالحه با خدا نگاه می

به آن پرداختیم به این تفضیل در طریقۀ مراسم بز عزازیل که قبل نیز 

گذاری کاهن، توسط کاهن تنومندی به صورت بود که بعد از دست

گردید و در آن شد و در بیابانها رها میبیرون از شهر اورشلیم برده می

های قوم را با خود و آلودگی سرگردانی تمامی تقصیرات، نجاسات، خطایا

خدمت مصالحه  کرد، مسیح نیز در آندر آن وادی سرگردانی حمل می

) شهر سماوی ( دور  تمامی گناهان ما را برای همیشه از حضور خدا

کردن است! زمانی که  کرد.کلمۀ بخشایش در اصل زبان به معنای دور

او دور شده و فاصله  شد به این معنا بود که گناهان ازکسی بخشیده می

یر به گرفته ) حمل شده به جایی دیگر( که نمونۀ آن را داوود در مزام

با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما  82تا  85: 853) مزمور کند زیبایی بیان می

به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلند تر است، به 

ای که مشرق از مغرب دور او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه همان قدر رحمت

در این آیات واژۀ دور   گناهان ما را از ما دور کرده است (است به همان اندازه 

بخشایش است. در زمان مرگ و قیام کرده است در اصل زبان به معنای 

عیسی مسیح او گناهان ما را با خود حمل کرد و به عالم اموات و وادی 

سرگردانی موت در جایی که دست هیچ انسانی به آنجا نمی رسد منتقل 

: 1, افسسیان  85تا  88: 22, اعمال  81: 3رسوالن , اعمال 28: 4کرد ) لوفا 

,  82: 2, اول یوحنا  7: 8, اول یوحنا  83: 3, کولسیان  83: 2, کولسیان  32
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(کلمۀ عزازیل در عبری به معنای مقصر  31تا  38: 38, ارمیا  83: 3مزمور 

ایی است و مقصر از جهت اینکه خود او تقصیری ندارد  و حامل تقصیره

شود که خود او در آنها دخالتی نداشته. و بز عزازیل یا بز مقصر در می

( البته بر سر کلمۀ  1: 23شود ) اشعیا معنای دیگر بز مسافر نیز نامیده می

ز آنها واژۀ عزازیل را به ای انظرات متفاوتی دارند و عدهعزازیل مفسرین 

، مهار ریر را نگاه داشتهنامند به این معنی که بز عزازیل شمعنای شریر می

توان تمامی تفاسیر را در خدمت داد. البته که مید و شکست میکرمی

مصالحه و مصلوب شدن مسیح دید و در پیروزی و قیام او شکست شیطان 

را مشاهده کرد، در تجربۀ کلیسایی این موضوع مربوط به خود عیسی 

این بخش از جشن را مسیح و تحقق آن در خود اوست اما ما چگونه باید 

اشاره به شهادت و اتحاد بین مسیح و  2تجربه بکنیم!؟ در حقیقت عدد دو

( به عنوان  2بدن 8دهند سررا تشکیل می کلیسا دارد ) مسیح و کلیسا دو

و در اینجا دو  85و دو شیپور را در اعداد  81الویان نمونه دو کبوتر را در 

یسا هر دو درگیر خدمت مصالحه بینیم که در نمونۀ مسیح و کلبز را می

هستند، و آن قسمتی که مربوط به قربانی است فقط به خود مسیح مربوط 

شود! یعنی در این قسمت ما قربانی نمی شویم و قربانی منحصر به فرد و می

نظیر است و ما در آن نقشی نخواهیم داشت، اما با توجه به اینکه مسیح و بی

ند و عدد دو که متشکل از این اتحاد و کلیسا به مانند سر و بدن هست

خدمت  این هم درشهادت است به این معنا است که مسیح و کلیسا با

و همه چیز از خدا که ما را به واسطۀ  88: 2) دوم قرنتیان مشغول هستند  مصالحه

از زبان پولس عیسی مسیح با خود مصالحه داد و خدمت مصالحه را به ما سپرده است ( 
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که خدا خدمت مصالحه را به ما سپرده است که به تمامی دنیا خوانیم می

این مژده را برسانیم که با خدا مصالحه کنند در نتیجه این خدمت مصالحه 

خود مسیح بود بلکه  نظیرها منحصر به فرد و بینه فقط از جهت قربانی

حال در   کاربرد این عید و قربانی در کلیسا نیز باید خود را نمایان سازد.

نگاهی به جنبۀ کاربردی بز عزازیل در زندگی کلیسایی چند نکته را باهم 

 کنیم؛بررسی می

شد و خدمت آن ایجاد مصالحه این بز در حضور یهوه تقدیم می نکتۀ اول:

ای که باید ما بین خدا و انسان بود، به همان شکل نیز کلیسا به عنوان وسیله

 گردد. شود به خدا معرفی و تقدیم میبدر خدمت مصالحه از آن استفاده 

که و عیبی به حضور خداوند تقدیم ۀ دوم: بز عزازیل باید بدون هیچ لنکت

مسیح و کلیسای او باید بدون هیچ در تحقق این موضوع نیز  گردید ومی

,  88: 8اول پطرس به حضور خداوند تقدیم بشوند. )  آلودگی و فسادی

 ( 24,  25: 2افسسیان 

گردید هردو در کار مصالحه : بز عزازیل با بز یهوه که قربانی مینکتۀ سوم

هم شراکت داشتند به همانگونه نیز مسیح و کلیسای او هر دو در خدمت با

 28تا  84: 2, دوم قرنتیان  84: 2) عبرانیان  مصالحه با هم در شراکت هستند

) 

ماند تا خدمت مصالحه را شد و زنده مینکتۀ چهارم: بز عزازیل کشته نمی

در زنده بودن به انجام برساند درحالی که بز یهوه در مرگ خود مصالحه 
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کند تا انسانها را با خدا رساند. امروز نیز کلیسا زندگی میرا به انجام می

مصالحه بدهد در حالی که مسیح مرد تا ما را با خدا مصالحه بدهد در این 

زنده بودن و زندگی  8کرد؛ مرگ مسیح توان مشاهدهنکته دوجنبه را می

  2دهدکلیسا که در کنار مسیح خدمت مصالحه را انجام می

گردید تا شریر و ماند و رها میبز عزازیل به این جهت زنده مینکتۀ پنجم: 

روح او را مهار کرده و بر او پیروز بشود، مسیح و کلیسای او نیز تنها 

ان و نیروهای شیر مسلط و پیروز توانند بر شیطقدرتهایی هستند که می

 ( 82تا  8: 82, مکاشفه  25تا  82: 85بشوند ) مرقس 

نکتۀ ششم: بز عزازیل یا بز حامل تقصیرها در دور کردن گناه و خدمت  

شد، امروز نیز مسیح و کلیسای او در خدمت به بخشایش باید سهیم می

,  84تا  82: 2مردم به جهت بخشایش گناهان فعال هستند ) یعقوب 

, لوقا  28تا  88: 2, دوم قرنتیان  25,  87: 85, مرقس  55: 4رسوالن اعمال

 ( 23تا  25: 25, یوحنا  17: 21

شد یعنی در جایی که نکتۀ هفتم: بز عزازیل به بیرون از لشکرگاه برده می

گرفت! امروز نیز کلیسا در بیرون از لشکرگاه عار اسرائیل را بر دوش می

,  3: 82, رومیان  83تا  85: 83کند. ) عبرانیان با خود حمل میعار مسیح را 

 ( 8: 2, صفنیا  81: 1, اول پطرس  22: 5, لوقا  25: 88عبرانیان 

نکتۀ هشتم: بز عزازیل به دست مردی تنومند به بیرون از قوم و شهر به 

گردید. ، و در تنهایی رها میجایی که دست هیچ انسانی به او نرسد برده
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ا نیز به جایی به بیرون از این دنیا برده خواهد شد که به دور از کلیس

,  22: 85نفوظ، بالیا و حمالت دشمن تا آمدن مسیح به سر برد.) الویان 

تا  31: 28, لوقا  5: 3, غزل غزلها  85تا  83 82, مکاشفه  5تا  8: 82مکاشفه 

دو بز را به جهت قربانی شاهد هستیم  گفته شده؛نکات گیری در نتیجه ( 35

گردید که در تحقق آنها مرگ مسیح که یکی کشته و دیگری زنده رها می

کرد و خدمت مصالحه به کلیسای زنده سپرده شده مصالحه را ایجاد می

 که در قدمهای مسیح حامل و اعالم کنندۀ این خدمت باشد.

 «  مترادف مصالحه  ،کفاره» 

این کتاب برای شما  س و آیات که در فصل هشتمعۀ این درودر مطال

 85عزیزان شرح دادیم و با توجه به کالم خدا در کتاب الویان فصل 

 85نام دارد، که در کتاب الویان  "کلیدی در آنها نهفته که واژۀ کفاره

ه بار از آن چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی استفاده شده دچهار

اصول و پایۀ حقیقی » مۀ مصالحه است. است، که در حقیقت همان کل

 88: 2توان به ) رومیان به عنوان نمونه می« باشدمی "مصالحه ،واژۀ کفاره

معنی هستند، در واژه مترادف و هم ، ( اشاره کرد که در آنجا این دو

ه کلمات دیگری نیز در کالم خدا به کار رفته است که مترادف واژۀ کفار

 کنیم.بررسی میبه اختصار آنها را 

  .باشدکه به معنای گرفتن چیزی با پرداخت بها می نکتۀ اول: باز خرید؛
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زمانی که قصد آزادی اسیری را داریم باید بهای آزادی  نکتۀ دوم: فدیه؛

 کنیم. آن را پرداخت

پوشاند و رحمت یا قربانی که خشم خدا را می نکتۀ سوم: پوشانیده شدن؛

 کند.خدا را جاری می

به معنای این است که آنانی که به دالیلی در دشمنی  چهارم: مصالحه؛ نکتۀ

با یکدیگر هستند در صلح و آشتی بیایند که در حقیقت پایۀ و بیس کفاره 

با او آشتی مصالحه است ) ما که در گناه و دشمنی با خدا بودیم را 

آن  تر ازواژۀ کفاره بسیار عمیق :»توان گفت دهد( با این تفاسیر میمی

تری زیرا معنای عمیق «تصویر جزئی است که در ذهن ما وجود دارد

چون بازخریدکردن، فدیه، پوشانیدن خشم خدا، مصالحه و آشتی با خدا و 

شود و تقدیم شدن خون قربانی بر روی تخت رحمت است که کفاره می

گردید. حال بیایید این کفاره مصالحه بین خدا و قوم ایجاد می !در نتیجۀ

بۀ تاریخی و تحقق آنها را در مسیح و کلیسای او بررسی کنیم!! جریمه و جن

گرفت به خون بها یا فدیه تبدیل هایی که برای گناه انجام میقربانی

که این خون بها یا فدیه باعث بازخرید شدن قوم خدا از اسارت شد  شدند

 و این بازخرید شدن و پرداخت خون بها به پوششی برای قوم تبدیل شد

زمانی که هارون با خون  تا خدا از ایشان بگذرد و رحمت او جاری شود.

شد و آن خون را بر روی تخت قربانی وارد پشت پرده و حضور خدا می

شد که نتیجۀ این کرد به این عمل او کفاره گفته میرحمت تقدیم می

که تحقق تمامی این  کردکفاره صلح قوم را با خدای خودشان ایجاد می
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توان در عیسی مسیح مشاهده کرد. بر صلیب واژگان را به وضوح می

ما را از اسارت شیطان و گناه بازخرید  ،جلجتا خون بها و فدیه مسیح

کند که نتیجۀ آن کنار رفتن خشم خدا از وضعیت گناه ما است و می

زمانی که خون و بدن او بر صلیب جلجتا تقدیم شد و وارد آسمان گشت 

صلح و آشتی با خدا اعالن انجام رسید و در آن کفاره بود که کفارۀ ما به 

  ««نهایت روز کفاره آشتی و صلح خالق و مخلوق بود »»گردید. 

 «قدرت خون » 

بینیم که در جاهایی برای خشنودی و به تمامی این جشنها می !در توجه

شد، در نتیجه خون رضایت خدا باید، خون ریخته و قربانی انجام می

ها مهیا بانیرد که از قاصلی این جشنها بو و  مرکزیت عنصر ،عامل

گردید که تمامی آنها به خون مسیح اشاره داشتند! خون در روز کفاره می

شد که این هفت بار در سمبول باید هفت بار بر تخت رحمت پاشیده می

کند که کلیسا را به هدف کاملیت کار و خون عیسی مسیح را معرفی می

در حقیقت کلیسا بدون خون عیسی مسیح هرگز به کمال  رساند.می

) منظور از کمال زمانی است که عنصر گناه به طور کامل از  نخواهد رسید

مال برای هر و این خون و قدرت آن در رسیدن به ک کلیسا برداشته شود(

ایمانداری کفاره و ریخته شده است، هر ایماندار حقیقی که به صلیب 

شود، نهایتأ دعا و کند و به خون او متمسک میعیسی مسیح نگاه می

گناه به طور آرزویش این است که در زندگیش و در ورود به ابدیت ریشه

ها بر این معقدند که که در این ای از فرقهکامل برداشته شود. البته عده
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زندگی ریشۀ بعضی از گناهان خشکیده خواهد شد، اما کالم خدا برکمال 

اشاره دارد، تا زمانی که ما در این دنیا و زندگی هستیم  برداشته شدن گناه

اما زمانی نفوذ و اثرات گناه در زندگی هر ایمانداری محسوس است، 

ای که برای روح و نفس و خواهد رسید که خون عیسی مسیح در کفاره

بازخرید شدن جسم ما از ابعاد مرگ و فساد پرداخته است، وارد ابدیت و 

که در ابتدا در فکر خدا قرار داشته است، پس برای کمالی خواهیم شد 

ورود به این ابعاد در زندگی ایماندار دو چیز الزم است!! یکی قدرت 

خون عیسی مسیح و دیگری قوت قیام یافته عیسی مسیح است که هر دو در 

خون  ر و سوخت موتور عمل خواهند کرد،زندگی ایماندار به مانند موتو

وخت آن موتور، و حیات الهی او به مانند موتوری عیسی مسیح به مانند س

است که قدرت دارد ما را به پیش ببرد. در تمامی بافت کتاب مقدس 

توان قدرت در خون را به وضوح مشاهده کرد که ها میبخصوص قربانی

با  بینیم.در عهد جدید این قدرت را در خون و قربانی عیسی مسیح می

که خون مسیح در زندگی  ه از کارهایی رابه این سرفصل چند نمون !توجه

 کنیم.ما انجام داده را باهم بررسی می

نکتۀ اول: با خون عیسی مسیح ما عادل شمرده و عدالت را کسب خواهیم 

 (  7: 2کرد. ) رومیان 

و در آن قرار  نکتۀ دوم: ما در خون مسیح مشارکت را کسب کرده

 ( 85: 85ایم ) اول قرنتیان گرفته
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) افسسیان  ایمسوم: ما به واسطۀ خون مسیح خریداری و بازخرید شدهنکتۀ 

8 :4 ) 

نکتۀ چهارم: به وساطت خون مسیح ما به حضور خدا دسترسی داریم  

 ( 83: 2افسسیان )

ایم  به وساطت خون مسیح ما با خدا مصالحه و آشتی کرده نکتۀ پنجم:  

 ( 81: 8کولسیان )

 (  22: 7اند ) عبرانیان ما پاک شده با خون مسیح گناهان نکتۀ ششم: 

ایم ) عبرانیان نکتۀ هفتم: ما به وساطت خون مسیح وارد عهدی جدید شده

85 :22  )  

 ( 25: 83ایم )عبرانیان نکتۀ هشتم: ما به وساطت خون مسیح تقدیس شده

نکتۀ نهم: وجدان ما از هرگونه الزام و محکومیت به وساطت خون مسیح 

 ( 4: 8یوحنا پاک شده است ) 

نکتۀ دهم: تنها به واسطۀ خون عیسی مسیح ما به پشت پردۀ قدس االقداس 

 (  25,  87,  1: 85ایم ) عبرانیان دخول پیدا کرده

ایم  نکتۀ یازدهم: به خون مسیح اجازه ورود را به ابعاد آسمانی پیداکرده

 (  22تا  4: 7عبرانیان )

 ( 22: 3اند ) رومیان فدیه شدهدوازدهم: در خون مسیح گناهان ما نکتۀ 
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 (  8: 5در خون او ما به کمال خواهیم رسید ) عبرانیان نکتۀ سیزدهم: 

ایم نکتۀ چهاردهم: ما با خون مسیح بر دشمن خودمان شیطان پیروزی یافته

 (88: 82) مکاشفه 

های خون مسیح را در زندگی یک ایماندار در این نکات، تحقق و قدرت

شود! بلکه فقط خون او شامل بخشایش گناهان ما نمی بررسی کردیم، که

 خیلی فراتر از بخشایش گناهان در زندگی یک ایماندار عمل خواهد کرد.

 «رابطۀ کفاره و سال یوبیل » 

آن فرا رسیدن سال یوبیل سالی ملی بود که هر پنجاه سال یکبار شیپور 

ن آزاد داران بخشیده، و اسیراشد و در آن تمامی قرضنواخته می

ای دوره شداینکه همه چیز به اصطالح ریست می و بعد از ،گردیدندمی

که در نمونۀ این آغاز جدید خدمت گردید. میآغاز جدید در اقتصاد 

 87,  88: 1لوقا ) . او در ناصره در اولین موعظۀ خود فرمود: بینیممسیح را می

را بشارت دهم  و مرا فرستاده تا روح خدا برمن است زیرا که مرا مسح کرده تا فقیران » 

به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا  شکسته دالن را شفا بخشم و اسیران را

کند که در این آیات به سال پسندیده اشاره می «(کوبیدگان را آزاد سازم

کند سی منظور آن سال یوبیل است! این یوبیل که مسیح به آن اشاره می

ل بود که از زمان موسی شروع شده بودکه تقریبأ هزار و و دومین یوبی

 گرفت. ششصد سال تاریخ را در برمی
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شد و هر سبت هفتمین روز از هفته محسوب میدر نظام فرهنگی یهود 

گردید، ایشان شش سال زمین خود را هفت سال نیز یک سبت اعالم می

دند تا کرکردند و در سال هفتم زمینهای خود را رها میکشت می

یک سبت برگزار  استراحت کند، و بعد از گذشت هفت، هفت سال نیز

سال بود و در سال پنجاهم سبتی را اعالم  17که جمعأ  گردیدمی

الفضی کردند که سال یوبیل نامگذاری شده بود که در ترجمۀ تحتمی

به معنای فریاد زدن است که در آن سال پنجاهم ناگاه « یوبل » عبری 

داد، این شد و همۀ مردم را از آغاز سال یوبیل خبر میواخته میشیپورها ن

شیپور در سال پنجاهم و در ماه هفتم و روز دهم مصادف با روز کفاره 

گردید( که این شد. ) سال پنجاهم در روز کفاره برگزار مینواخته می

که به شرح آنها ماه هفتم و روز کفاره در خود معانی را داشت  رد آغازِ

  خواهیم پرداخت!!

) اشعیا  گردیدنکتۀ اول: در این روز آزادی در سراسر اسرائیل اعالم می

( به همان شکل که پنطیکاست در پنچاهمین  28تا  88: 1, لوقا  83تا  8: 58

روز قرار داشت و روز آزادی و خوشی و برگزاری جشن بود، سال یوبیل 

آزادی که در آن عیسی  نیز در پنجاهمین سال قرار داشت و سال فریاد

 ( 88: 5, رومیان  8: 2غالطیان ) اسارت و بردگی آزاد ساخت  مسیح ما را از

سال مقدسی همچون سبت به جهت زمین بود،  ،نکتۀ دوم: پنجاهمین سال

گرفت و خدا وعده داده بود در این سال هیچ کِشتی در زمین انجام نمی

ال ششم! سال هفتم تا و محصول س که در این سال زمین را برکت دهد
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 تواند بازدهی وو زمین به مدت پنجاه سال می نهم را نیز در بر بگیرد،

برکت را ایجاد کند، امروز برای تمامی آن سالهایی که باید در خداوند 

سکوت کنیم و درتسلیم و اعتماد به او باشیم، وعدۀ خدا ما را در بر خواهد 

 باشد.یازهای ما میگرفت و او قادر به مهیا ساختن تمامی ن

در این سال هر یهودی یا اسرائیلی باید به میراث خود باز گشت نکتۀ سوم: 

کرد یعنی اگر مجبور شده بود به هر دلیلی زمین خود را گرو بگذارد، می

: 22شد ) الویان یا به عنوان بدهی واگذار کرده بود به او بازگردانده می

 (  1: 35, اعداد  21,  23,  84تا  83

شدند! اگر فقیری هارم: تمامی اسیران باید در آن سال آزاد مینکتۀ چ

پول الزم را برای پرداخت بدهی خود نداشت و خود را به جهت کنیزی 

در  اشار معرفی کرده بود که به جای بدهکارییا غالمی به شخص طلبک

، شخص طلبکار باید او را به عنوان برادر در خانۀ ار کندخانه و امالک او ک

پذیرفت اما در سال پنجاهم ) یوبیل( باید او و حتی فرزندانش خود می

توانستند زندگی کنند )الویان شدند و در آزادی کامل میهمگی آزاد می

 ( 22تا  32: 22

شد ندای خوشی و کتۀ پنجم: شیپوری که در این سال نواخته مین

( در  82: 82داد ) مزمور شادمانی بود، زیرا خدا قوم خود را برکت می

سال زمان این سال نه تنها سال خوشی و شادمانی و برکات بود، بلکه این 

این  موضوع را پیشگویی کرده بودند که نیز  جبران نیز بود! حتی انبیا

: 3ن رسوالزیان قوم را جبران خواهد کرد. ) اعمال خدا در یوبیل ضرر و
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( پطرس در این آیات به زیبایی سال یوبیل را برای ما از لحاظ  28تا  87

که در بیان این موضوع از واژۀ اوقات استراحت  کندروحانی بازگو می

گناه در روح و وجدان  هایی که در رابطۀ باکند، یعنی الزامصحبت می

از ست که حال سال یوبیل و زمان استراحت شما ،کردیدخود حس می

 گناه آزاد شوید. و الزامِ محکومیتِ اسارت

نکتۀ ششم: هر یوبیل سمبولی بود از خدمت عیسی مسیح، زیرا یوبیل خود 

آن در حقیقت! عظم در روز جشن کفاره بود، ازیر بنا و مبنای کار کاهن 

خدمتی که ما را در مسیح آزاد کرده زیر بنای آن کار کفاره عیسی مسیح 

وبیل آزادی از اسارت گناه و اسارت دشمن و بر صلیب است که در ی

و برای تمامی ایمانداران در آن  هزیانهایی که به ما رسیده بود آزاد کرد

 ارث فساد ناپذیر جبران کرد.

(که مترادف آن  87تا  84: 1زمان شروع خدمت عیسی مسیح او در ) لوقا 

ر مورد (آن را اعالم کرد. مسیح به شش نکته د 3تا  8: 58در ) اشعیا 

خدمتی که بر اساس سال یوبیل بود اشاره کرد که در زیر این نکات را 

 بررسی خواهیم کرد.

 "نکتۀ اول: روح خدا بر من است زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت

 دهم.

 بخشم. "نکتۀ دوم: مرا فرستاده تا شکسته دالن را شفا

  "نکتۀ سوم: اسیران را به رستگاری



400   
 

 
 

 بخشم. "ران را بینایینکتۀ چهارم: کو

 سازم. "نکتۀ پنجم: کوبیدگان را آزاد

 خدا موعظه کنم. "دیدۀنکتۀ ششم: از سال پسن

توان در این اگر به این شش نکته دقت کنیم تمامی عهد جدید را می

ها مشاهده کرد! اولین نکته بشارت و خبر خوش است، زمانی که اعالن

توان آن را بخشی از یوبیل شنود، میانسانی بشارتِ خبر خوش را می

خواهد آن شخص به آن وارد شود. در دومین نکته دانست که خدا می

ای که در بینیم، ما در زمان بشارت به اولین نکتهشفای شکسته دالن را می

خود به آن پی می بریم فقر است، و تازه متوجه ورشکستگی روحانی خود 

ما وجود  روحانی درشویم که هیچ چیزی برای رسیدن به ثروت می

ندارد! و دلهای ما از جهت اینکه نتوانستیم خدا را خشنود کنیم شکسته 

ایم. در سومین نکته خدا آزادی و رستگاری خواهد شد زیرا او را نشناخته

و زندانهای اسارت و گناه دشمن را برای ما خواهد را به ما خواهد داد 

خواهد داد و چشمان ما را گشود و در چهارمین نکته ما را بینش روحانی 

های خود را به ما عطا خواهد خواهد گشود و مکاشفۀ فهم و درک نقشه

تنها به خاطر عدم خشنودی  کرد و در پنجمین نکته ما در زندگی نه

های عالی او دلهای ما شکسته است و از خداوند و نرسیدن به آن معیار

و به  ای هستم!! (من که مردشقیوای بر 21: 4) رومیان وضعیت خود نا امید هستیم 

ایم، زیرا شیطان ما را در آن زندگی مجال نخواهد کوبیدگان تبدیل شده

ها و ابعاد مختلف در زیر حمله داد و دائمأ هر کدام از ما را از طریق راه
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ای دیگر توسط ای به دست خانواده، عدهآورده و کوبیده است، عده

الت و کوبیده شدن آزاد خواهد ز زیر حمدوستان و... نهایتأ مسیح ما را ا

هزار سالۀ او خواهیم ماند که به  کرد و در آخر منتظر بازگشت و سلطنت

ای را شروع خواهد کرد. در نتیجه سال یوبیل یقین خداوند سال پسندیده

سال آزادی، فدیه، مصالحه و صلح بود که نجات دهندۀ ما آزادی ما را با 

 ساخت. کا ر و در کفارۀ خود مهیا

  «یوبیل در راه است » 

از زمان آدم تا به آخر کار خداوند باید در هفت هزار سال به پایان برسد 

فت هزار سال است که ه نیستهرگز منظور از این گفته عمر زمین که 

روی کره زمین برای اتمام کار و نقشۀ خود در راستای بلکه نقشۀ خدا بر 

زار سال است. یعنی اگر از زمان نجات و ابراز تمامی جالل خود هفت ه

خلقت تا شریعت و نجات و آمدن مسیح و نهایتأ سلطنت مسیح و سالهای 

کلیدی را جمع بزنیم هفت هزار سال خدا تاریخ و زمان را مقرر کرده و 

ما تا به  !ا در سالهای یوبیل نگاه کنیمر اگر این شش هزار سال گذشته

( که این  25×825=5555ایم، )شتهامروز صد و بیست یوبیل را پشت سر گذا

شش هزار سال در مورد آن شش روز خلقت سخن خواهد گفت ) مزمور 

( روز هفتم روز  84: 2, پیدایش  8: 21, ایوب  8: 3, دوم پطرس  1: 75

( و عدد صد و  1و فصل  3, عبرانیان فصل  5تا  8: 25آرامی است ) مکاشفه 

نفس و جسم بر انسان و شروع بیست اشاره دارد به پایان دورۀ تسلط 

: 8رسوالن , اعمال 81تا  82: 2, دوم تواریخ  3: 5سلطنت روح ) پیدایش 
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در نتیجه تحقق این یوبیل و تمامی این  ( 1: 2, اعمال رسوالن  82

افتاد در زمان بازگشت و ظهور ثانویۀ چیزهایی که در این سال اتفاق می

د! یعنی زمین فدیه خواهد شد، مسیح تمامی آنها در اصل دیده خواهند ش

آرامش به زمین خواهد آمد، لعنت از زمین برداشته خواهد شد، گناه به 

پایان خواهد رسید، مصالحه و آشتی  خدا با انسان شروع خواهد شد و 

 بسیاری از نبوتهای عهد عتیق نیز به تحقق و نتیجۀ خود خواهند رسید 

در نتیجه زمانی که در ابدیت خیمۀ خدا با خیمۀ آدمیان خواهد بود (  3: 28مکاشفه )

حاکی از زمانی است که خداوند فدیه و کار  «سال پسندیده» گفت: مسیح

که ما با ایمان به عیسی مسیح وارد  رساندخود را به نهایت و اتمام می

ان خود نرسیده ایم که هنوز به پایآخرین یوبیل این دوره از زمان شده

در روز پنطیکاست با آمدن زیرا این یوبیل پنجاه ساله نیست. )) است

القدس این یوبیل اعالم شد و ما دوهزار سال است که در زیر پوشش روح

 (( و چتر یوبیل آخر هستیم

 «ها و آخرین از جشنها جرئیات جشن خیمه» نهمفصل 

اسرائیل یعنی در زمان در پایان فصل حصاد و پایان تقویم روحانی بنی

و بهترین میوه ها در آخر تابستان قوم به مدت هفت روز جشن  حصاد

و یکم همین ماه به  گرفتند یعنی از روز پانزدهم ماه هفتم تا روز بیست

مدت هفت روز در جشن و شادی و پایکوبی بودند و باید حتمأ در این 

ادر ساخته شده از کردند و در خیمه یا چهای خود را ترک میروز منزل

شدندو در شادی و خوشی برگها و شاخۀ درختان ) آالچیق( ساکن می
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سالی که گذشت و حصاد برکت گرفته در آن سال را در حضور خدا 

گرفتند. روز اول و هشتم این هفتۀ بخصوص را نیز به مانند سبت جشن می

 گردید. کردند و یک محفل مقدس محسوب میهفتگی تعطیل اعالم می

توان آن را تکرار ها در کل قرینۀ جشن فصح است که میجشن خیمه

ها برای گناه تقدیم جشن فصح نیز نامید! با این تفاوت که در فصح قربانی

ها به جهت پیروزی و محصول تقدیم شدند اما در جشن فصح قربانیمی

در عهد عتیق حقایق بسیاری گردید. در معانی سمبولیک در این جشن می

دارد که در عهد جدید برای ما به تحقق رسیده یا خواهد رسید، وجود 

قبل از ورود به جزئیات این جشن نگاهی به اسامی یا القابی که به آن 

 اندازیم.نسبت داده شده می

: 81, زکریا  83: 85, تثنیه  31: 23) الویان ها؛ لقب اول: جشن یا عید خیمه

ای که هبا آن واژ ها مطابقهالفضی جشن خیم( معنی تحت 1: 3عزرا  85

( نام به معنای سایبانها « سوکا» ، جمع کلمۀ عبری وتکُّوسدر عبری بود ) 

اسرائیل در داشت که این جشن به زندگی با تاریخ ابتدایی زندگی بنی

زمانی که از مصر خارج شده بودند اشاره دارد، ایشان بعد از خروج از 

هایی را ساختند که بتوانند برای مدت خیمهمصر برای اولین بار در بیابان 

(  5تا  8: 33, اعداد  34: 82زمانی در آنها سکونت داشته باشند ) خروج 

ایشان در یک اقامتگاه موقت در سر راه رسیدن به سرزمین وعده و اقامت 

 دائم خود سکنی گزیدند.
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) خَرمن جایی که در آن محصول و حصاد آوری؛ جشن جمعلقب دوم: 

( این آخرین فصل از حصاد غالت و  85: 23گردید() خروج میجمع 

 گردیدند.آوری میها بود که باید برای فصل در پیش رو جمعمیوه

این جشن، جشنی پر از شادی و خوشی بود اما لقب سوم: محفل مقدس؛ 

ی بود و قوم اسرائیل آن را در در عین حال جشنی مقدس و کامأل جدّ

, هوشع  7: 82, هوشع  82: 85کردند. ) تثنیه ا میتقویم خود با جدیت اجر

( این جشن نیز به مانند جشن کفاره جدیت را در  3تا  8: 88, مزمور  2: 7

گردید اما به آن خوشی و شادمانی برداشت و با حالتی روحانی برگزار می

 کردند.اضافه می

کردیم همانگونه که درقبل نیز به آن اشاره جشن ماه هفتم؛ لقب چهارم: 

عدد هفت، عدد پری و کاملیت است و این جشن نیز پری و کاملیت را در 

 ( 81: 8بر داشت. ) نحمیا 

 (  82,  81: 8) نحمیا ها؛ ها، آالچیق یا آلونکلقب پنجم: خیمه

 «ها باران در جشن خیمه» 

در یافتن کلید و درک درست معانی و مفهوم روحانی این جشن باید به 

رسید و همچنین و حصاد نهایی که در سال به انجام می بارانهای فصلی

گذراندند و خوشی غایی که با اقامت در هایی که در اسرائیل میقربانی

 بردند متمرکز شد!! که هرکدام از این رویدادها معانیآن خیمه به سر می

در این فصل تمامی آنها را بررسی خواهیم کرد.  خاص خود را داشت، که
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کنیم؛ اگر به یاد داشته باشید در بررسی رانهای فصلی را مرور میدر ابتدا با

پنطیکاست( به شرح این موضوع پرداختیم که در نظام )جشنهای پیشین 

که پنطیکاست را « به عنوان نمونه اسرائیل» کشاورزی و فرهنگهای کهن 

شود! که این دو گرفتند، به دو حصاد و دو بارندگی اشاره میجشن می

ه جهت آماده کردن فصل حصاد و مستعد کردن زمین برای به ثمر باران ب

برطبق تقویم عادی و مذهبی یهود  ؛هبارید در نتیجدر آوردن محصول می

شدند، آنها در فصح و اسرائیل که هر دو در یک سال برگزار میو بنی

ها بارانهای و در عید خیمهکردند پنطیکاست بارانهای بهاری را تجربه می

ابتدایی را، یعنی  فصل بارندگی در اصل از پاییز که مصادف با جشن 

گردید و باران آخر در زمان فصح و پنطیکاست در ها بود آغاز میخیمه

ای از مفسرین زمان بارش باران اول را فصح و بارید، البته عدهبهار می

این های آخر، و علت ها را زمان بارش باراندانند، و خیمهپنطیکاست می

دوگانگی از این جهت بود که تقویم عادی و مذهبی یهود در یک زمان 

 هبی و عادی اسرائیل در ماه هفتم نبودند! یعنی ماه اول تقویم غیر مذ

 تقویم مذهبی ایشان از اول بهار  گردید و ماه اولتیشری( آغاز می)

به  «تیشری » شد، ) تقویم عادی اسرائیل از ماه هفتم نیسان ( آغاز می)

و تقویم مذهبی از ماه اول ) نیسان ( به « ادار » مدت دوازده ماه تا ماه 

بود. )به تقویم مذهبی و عادی یهود در  «تیشری » مدت هفت ماه تا ماه 

همین کتاب مراجعه شود( در نتیجۀ آنچه که « جشن کرناها»فصل هشتم 

 م عادی به بارانهای اول در تقوی (  هم راجع 23: 2گفته شد! ) یوئیل 

ها( و هم در مورد بارانهای اول در بهار ) تقویم مذهبی ( صحبت خیمه)
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توان گفت که هر دو تقویم خدمت درستی را در فهم کند، پس میمی

اما برای اینکه بتوانیم این موضوع را خالصه دادند. این کالم انجام می

ن، اشارات گیری کنیم و با توجه به اینکه هر دو باراکرده و بهتر نتیجه

روحانی به عهد جدید دارند! باران اول را مرتبط با کلیسا در قرن اول  و 

 باران آخر را مرتبط با زمانها آخر و پایان دورۀ کلیسا می دانیم.

اسرائیل وعده داده بود که اگر در عهد او بمانند بارانهای خداوند به بنی

( در  84تا  85: 88یه الزم را در فصلهای الزم به ایشان خواهد داد ) تثن

مقابل نیز به ایشان فرمان داده بود که اگر اطاعت نکرده و از فرمان او 

انهای الزم را به جهت مستعد کردن زمینهایشان از ایشان بارسرپیچی کنند 

باز خواهد داشت، در نتیجه ایشان در زیر داوری و تأدیب خداوند در 

همیشه بارانها سمبولهایی از گرفتند، سالهای خشکسالی و قحطی قرار می

هایی بودند که خدا در فلسطین آن زمان به اسرائیل داد که ایشان از وعده

توانستند به تأدیب مند شوند، پس ایشان! در نبود باران، میبرکات او بهره

, اول  84تا  85: 88خدا پی ببرند و علت آن را متوجه بشوند. ) تثنیه 

تا  18: 88, اول پادشاهان  4تا  8: 84پادشاهان , اول  32,  31: 8پادشاهان 

( باران و  82تا  85: 8, یوئیل  83تا  5: 1, عاموس  82: 85, امثال  15

که ما در عهد جدید با بارندگی و سیراب شدن زمینها عالمت برکتی بود 

کنیم، می القدس و مکاشفۀ کالم خدا در واقعیت آن را تجربهریزش روح

( به باران تشبیه  82تا  8: 22, اشعیا  3تا  8: 32در ) تثنیه  حتی کالم خدا نیز

,  4: 2, یعقوب  82: 85, هوشع  32,  28: 2شده است و همچنین در ) یوئیل 

القدس به باران ( روح 3تا  8: 22, مکاشفه  37تا  34: 4, یوحنا  3: 5هوشع 
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ا و حیاتی و برکت آور، رودهای خروشان که در جریان پری از تخت خد

بره جاری هستند تشبیه شده است. باران همیشه در عهد عتیق از بیداری و 

طراوت و احیا شدن حکایت دارد که در عهد جدید با معانی خاص و کالم 

القدس و ؛ ریزش روحالقدس مرتبط هستند، به عنوان نمونهخدا و روح

ه ای که او در شناخت خداوند عیسی مسیح در کلیسای قرن اول بمکاشفه

رسوالن داد به مانند آن باران اولی بود که در بارش خود تمامی زمین 

توان آن را بهار تاریخ دلهای ایمانداران و کلیسا را آبیاری کرد، که می

القدس و آمدن او و افاضۀ کلیسا و آغاز فصلی جدید دانست که با روح

شفۀ القدس و مکاشد و از آن زمان روحمکاشفه و فهم روحانی جاری می

ای خروشان در جریان فهم و شناخت خداوند در کالم به مانند رودخانه

هستند. ) در کتاب یوئیل باران اول به بارانی که به آرامی و مالیمت 

  ( 23: 2شود و آموزندۀ عدالت است تشبیه شده است یوئیل باریده می

ری از در هفتاد سال اخیر در تاریخ جهان معاصر شاهد ریزش بارانهای بسیا 

ریزش روح  ،به عنوان نمونه !ایمالقدس در ملتهای گوناگونی بودهروح

القدس و شناخت خداوند عیسی مسیح در ملتهای خاورمیانه بخصوص 

مر را در آن شاهد هستیم. در ثایران که فصل ریزش، احیاء، میوه و 

هایی دانست که در پنطیکاست توان ثمرۀ ریزش آموزهحقیقت این را می

رسوالن ریخته شد و امروز به امانت در اختیار ما برای حمل و آموزه به بر 

نسلهای بعدی، تا رسیدن به هدف ) پایان فصل ( گذاشته شده است ) 

( هزاران هزار نفر در تجربۀ نجات مسیح و پری  3, یهودا  2تا  8: 5عبرانیان 

یم القدس و فهم عمیق و مکاشفات کالم خدا در سالهای گذشته سهروح
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بودند و باران آخر بارانی است، که بر طبق پیشگویی یوئیل بر تمامی اقوام 

و انسانها ریخته خواهد شد. این بارانی است که باغبان با صبر و تحمل در 

در )  در مورد باران آخر(.  4: 2بوده است ) یعقوب انتظار ریزش آن 

در ماه اول  اول که خدا آن را به مانند باران خوانیممی (   23: 2یوئیل 

همان  خواهد ریخت، به این معنی که در ریزش به معنای واقعی کلمه

صورت را خواهد داشت و به همان گونه که در قرن اول بر رسوالن 

پهناورتر  ریخت خواهد بود!! اما در برکتی مضاعف و مقیاسی وسیع و بسیار

قویم مذهبی و از باران اول، زیرا باران آخر مصادف خواهد بود به اتمام ت

 آغاز فصل و دورانی جدید ) ماه هفتم (

: 31کالم و برکت را در خود داشت ) حزقیال  فقط بارش روح،باران اول 

ها و باران آخر ریزش سیل عظیمی از باران روح را ( اما در جشن خیمه 25

 جهانی حضور و شناخت خدا را به همراه شاهد خواهیم بود که پری

بارش و ریزش با آیات، معجزات، قوات، و عطایای خواهد داشت که این 

همراه با مکاشفات و منور شدن کالم خدا به فراوانی دیده خواهد  ،روح

ای را در این ابعاد وسیع کسی به در تاریخ کلیسا چنین تجربههرگز شد که 

ای نبوتی این را اشارهتوان خود ندیده و اتفاق نیفتاده است، همچنین می

ۀ تاریخ که هر ملتی چه یهود و امت باید در این سیل برکات به پایان دور

که آنها را در برخواهد گرفت سهیم باشند. امروز ما در زمانهای آخر 

خواهد که در انتظار و دعا در پی کنیم و خداوند از ما میزندگی می

ریزش باران آخر در این امانت بایستیم و از او تعجیل در بارش را طلب 

: 2, یوئیل  4: 2, یعقوب  82: 85, هئوشع  3: 5, هوشع  8: 85یا کنیم ) زکر
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تا  85: 38, ارمیا  21: 2, ارمیا  1: 15, مزمور  85,  7: 52, مزمور  32تا  23

همان طور که باران اول در ابتدای شروع کلیسا معنی و مفهوم »( 81

خاصی داشت باران آخر نیز در روزهای آخر کلیسا معنی و مفهوم خاصی 

بارش آخر به مانند بارش باران را در خود خواهد داشت با این تفاوت که 

ن اه هفتم نیز بارابیشتر از بارانهای دیگر بود در مزمان ایلیا که هفت برابر 

 «آخر با شدت و قدرت و برکت بیشتری نسبت به قرن اول خواهد بود

 (  15تا  18: 88اول پادشاهان )

 « ها زمان حصاد در جشن خیمه» 

ها حصاد عظیمی بود که باید برداشت در حقیقت هدف از بارندگی

شد. گردید، که کیفیت آن حصاد با بارانهای اول و آخر سنجیده میمی

افتاد، ایجاد ل و چیزی که ما بین این دو فصل اتفاق مینتیجۀ این دو فص

لزوم یکدیگرند!! بدون باران بود زیرا حصاد و باران الزم و م دو حصاد

حصاد امکان پذیر نیست و دلیل باران و ریزش برکات آسمانی نیز ایجاد 

حصاد و ثمرۀ آن است. اولین حصاد ما بین باران اول و باران آخر حصاد 

گردید که اول بود که با جشن فصح و پنطیکاست آغاز می گندم و جو

,  22: 2گردید) روت آوری میکه جمع حصاد گندم بودبعد حصاد جو و 

ما بین فصلهای حصاد    ( 88: 5, داوران  32تا  22: 31, خروج  23

های چهارم و پنجم و شش قرار داشت که ها، ماهپنطیکاست و خیمه

بودند که اصوأل در آنها بارانی وجود نداشت و هایی سوزان و خشک ماه

رسیم مجددأ حصاد را خواهیم دید که ها میخیمه زمانی که به ماه هفتم و
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باشند، بعد از برداری میهمگی در زیر آفتاب خشک شده و آمادۀ بهره

گردید که زمین را برای ها دوباره بارندگی آغاز میحصاد و برداشت میوه

رداند. در این فصلها نه فقط گندم و جو کاشته و کشت جدید مساعد گ

شدند بلکه در پایان فصل کشت و زرع و همزمان با جشن برداشت می

گردید. در حقیقت جشن ها نیز آغاز میها حصاد و برداشت میوهخیمه

,  85: 23ها در پایان سال بود ) خروج آوری میوهها جشن جمعخیمه

زمین تمامی محصوالت منجمله روغن و در پایان حصاد (  22: 31خروج 

گردید اما در ابتدای فصل حصاد گندم و جو به عنوان شراب برداشت می

( بسیاری  82تا  85: 88شدند ) تثنیه نوبرهای کل فصل حصاد برداشت می

 از اشاراتی که در عهد عتیق به باران و بارندگی بخصوص به دو فصل

ها و جو و در پایان فصل میوهحصاد، که در ابتدا فصل حصاد گندم و 

تمامی محصوالت شده است! و عده و قول خدا را مبنی بر وجود داشتن 

محصول کافی ) گندم، جو، میوه، روغن، شراب( برای تمامی قوم 

: 2, یوئیل  85: 8, یوئیل  22تا  25,  7,  8: 2, هوشع  81: 88بینیم. ) تثنیهمی

,  88,  85: 2, نحمیا  23: 81, تثنیه  84 :82, تثنیه  5: 5, مکاشفه  21,  23

ای از مفسرین با توجه به اینکه الزم به ذکر است که عده( » 37: 85نحمیا 

 حصاد جو زودتر از حصاد گندم بود حصاد جو را را ابتدا ایمان آوردن

کنند که بعد از آن حصاد گندم و ایمان آوردن امتها اتفاق یهود تفسیر می

توان یافت رسوالن و قرن اول میا در کتاب اعمالافتاد، و تحقق آن ر

که ابتدا وعدۀ فصح و پنطیکاست به انجام رسید و یهودیان و شاگردان به 

 «مسیح ایمان آوردند و بعد نجات مسیح به امتها انتقال یافت
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   «معانی سمبولیک مربوط به حصاد » 

یهودی که بعد نداران م که حصاد جو عالمتی بود از ایمادر قبل نیز گفتی

و حصاد گندم سمبول  آوری شدنداز پنطیکاست برای خداوند جمع

ایمانداران غیر یهودی بودند که بعد از حرکت فیلیپس به سامره و بعد از 

خوانیم امتها نیز به رسوالن و کلیسای نخستین میوقایعی که در اعمال

ه مسیح کلیسا ملحق شدند، این موضوع در تحقق فصح و پنطیکاست بود ک

رفتند که سمبول آن و شاگردان برای بشارت ملکوت اول به یهودیه می

امتها برای  زمانی که پولس و دیگر شاگردان بهجو و حصاد آن بود و در 

 رفتند حصاد گندم نیز فرا رسید.بشارت می

ای از تنوع بودند و سمبول کسانی که از هر زبان، نژاد و قومی نوبرها نشانه

این نمونه در روزهای آخر مجددأ  آوری شده بودند. جمعبرای خداوند 

و قوم و نژادی نوبرهایی را به تکرار خواهد شد و خداوند از هر ملت 

که در  ،جهت آخرین حصاد و تاریخ کلیسا برای خود انتخاب خواهد کرد

ملتهایی از تمامی  ،قبل از آمدن عیسی مسیح از این حصاد که آخرین است

 25: 82, اول قرنتیان  88: 8, یعقوب  4: 2ه باشند ) یعقوب اقوام وجود داشت

( خدای پدر به عنوان باغبان  1: 81, مکاشفه  82: 85, اول قرنتیان  23, 

اصلی و آسمانی با صبر و تحمل منتظر است که این میوۀ نخستین و میوۀ 

روزهای آخر به ثمر خود برسند، که میوۀ نخستین در قرن اول در کلیسای 

های آخر طبق اشارات یعقوب با از پنطیکاست به ثمر رسید و در روز بعد

بارانهای اول و آخر ثمرۀ حصاد میوۀ خداوند به عنوان باغبان آسمانی به 
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( روغن غله و شراب در کتاب مقدس   8,  4: 2آید ) یعقوب عمل می

القدس شادی و وجد در خداوند و مسح روحسمبولی هستند از کالم خدا، 

غله عالمت پری کالم خدا و شراب سمبول شادی و وجد در او است و که 

ها و این میوه ؛القدس می باشد. در نتیجهروغن نیز به معنای مسح روح

! زیرا آنها کنندثمرات و بارانها در مورد وضعیت طبیعی دنیا صحبت نمی

 هایی از یک وضعیت روحانی بودند، و زمانی که با این موارد روبرونمونه

افکار و نگاه ما باید به سمت مسائل روحانی باشد. خدای پدر شویم می

آوری قصد دارد که آخرین حصادِ از جانها! بزرگترین گردهمایی و جمع

ها در پایان تقویم سال در تاریخ کلیسا باشد، اگر توجه کنیم!! عید خیمه

مدن این سمبول اشاره به آ ( که 85: 23افتاد ) خروج یهودی اتفاق می

خداوندمان عیسی مسیح و برداشته شدن حصاد گندم در مقایسه با 

کنند اما واقعیت ایمانی ندارند، و که تظاهر به ایمان می کرکاسهایی

( در روزهای آخر  13تا  35,  35,  27: 83متی )آوری نیکان دارد. جمع

دوران فیض و کلیسا و قبل از آمدن عیسی مسیح حصاد بزرگ انجام 

فت و بسیاری برای آمدن خداوند آماده خواهند شد و در آن خواهد گر

زمان به یقین باران بیداری و احیاء خواهد بارید تا گندم ها را برای 

به کمال و ایمانی هستند  دحصاد آماده کند، و آنانی که در بلوغ و رش

آخرین تیرهای خود را شلیک کند و در رارت نیز بلوغ خود برسند و ش

( یوحنای  25تا  84,  85تا  83: 81) مکاشفه  ال برسدبه کمنقص خود 

کند، که اولین آیات به زیبایی بیان می رسول هر دو حصاد را در این

تا  83)از آیات انداران است و دومین حصاد شریران! تصویر آن حصاد ایم
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برداشته شدن و ربوده شدن کلیسا و گندمی که حصاد آن آماده است  85

تصویر شریران را باز گو کرده که  25تا  84در آیات  کند ورا بیان می

مانند تاکستانی در زیر پا له خواهند شد که خون ایشان در این قضاوت و 

شود( یوئیل نبی نیز در مورد داوری در چرخشت غضب خدا ریخته می

کند که در پایان برکت مضاعف باران آخر در حصاد آخرین صحبت می

و هم باران آخر را  ان اول را خواهیم داشت دوران تاریخ هم بارش بار

ها همگی در زیر پوشش این دو باران که فصح، پنطیکاست و خیمه

برتری مضاعفی نسبت به حصاد یا  خواهند بود. اما باران یا حصاد آخر

 باران اول خواهد داشت.

  «جشن ماه هفتم » 

ه واسطۀ موسی امر فرموده و در تورات چنین نوشته یافتند که خداوند ب  81: 8) نحمیا 

در بخشهای گذشته اسرائیل در عید ماه هفتم در سایبانها ساکن بشوند( بود که بنی

بارها در مورد اهمیت و معانی عدد هفت بخصوص در جشن کرنا و کفاره 

ها بیشتر از تمامی جشنها قبلی صحبت کردیم! اما عدد هفت در جشن خیمه

عدد هفت به پایان و کمال زمان و برکاتی گیرد، زیرا مورد توجه قرار می

که در دوران سلطنت هزار ساله مسیح جریان دارد و به روز هفتم و آرامی 

ای که در مورد که خداوند برای انسان مقرر کرده متمرکز است. نکته

که روزها از  ؛محاسبۀ روزها در تقویم عبری باید در نظر داشت این است

، به عنوان مثال روز یکشنبه گردیدمحاسبه میغروب تا به غروب روز دیگر 

ساعت و یک  21از عصر یا غروب روز شنبه تا غروب روز یکشنبه به مدت 
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، در نتیجه غروب روز چهاردهم که شروع روز شدمحسوب میروز کامل 

داد، یعنی پایان روز و روز را روی هم قرار مین دپانزدهم بود ای

 ،هفت در مقایسه این موضوع با عددم بود. شروع روز پانزده چهاردهم

که عدد هفت مصادف با روز خداوند و پادشاهی عیسی مسیح و  !بینیممی

 پایان روز ششم و شروع سلطنت و پادشاهی خداوند خواهد بود.

  «ها روزهای خاص جشن خیمه» 

روز پانزدهم ماه هفتم روز اول این جشن بود که باید به مدت هفت روز 

ها صورت گردید و قربانییکم این جشن برگزار میتا روز بیست و 

 ) الویان  شدند.ها با خوشی و شادی ساکن میگرفت و مردم در خیمهمی

در روز هشتم این جشن که روز بیست و دوم ماه هفتم بود (  11تا  35: 23

(  32: 27, اعداد  35: 23شد ) الویان روز سبت و محفل مقدس اعالم می

( سمبولیک که در این جشن  8,  4,  82این اعداد )  البته هرکدام از

بینیم معانی روحانی خاص و مربوط به خود را داشتند! که در کتاب می

الویان )چندین بار به عنوان عدد استراحت استفاده شده   82 ددمقدس ع

( و در تحقق این موضوع در  88: 7, استر  32تا  31: 23, الویان  4تا  2: 23

 خص عیسی مسیح آرامی ما است. عهد جدید ش

,  3تا  8: 2های خداست ) پیدایش عدد هفت، عدد کمالِ هدف و نقشه

,  82,  5,  1: 8مکاشفه ,  31: 23, الویان  88تا  7: 7, خروج  88:  31خروج 

( در تحقق این موضوع و عدد هفت در عهد جدید در  2: 1, مکاشفه  25
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ۀ خدا در زندگی خودمان خواهیم مسیح ما به پری و کمال و تکمیل نقش

 رسید. 

عدد هشت، عدد قیام و شروع فصلی جدید است که به فردای روز سبت 

گردد، که در آن زمان بافۀ نوبرها در حضور خداوند جنبانیده باز می

داد. در شد که برای اسرائیل نیز از آغاز روز و فصلی جدید خبر میمی

شدند، البته این هفت روز گذرانیده میها در این ها نیز قربانیجشن خیمه

آنها پرداختیم  شرحبه ها خشهای گذشته در مبحث قربانیرا در ب موضوع

های این هفت روز را بررسی اما در این سر فصل به اجمال، قربانی

های کنیم زیرا در این هفت روز در مقایسه با جشنهای دیگر قربانیمی

 گرفت! بیشتری انجام می

: 28دادند ) اعداد قربانی را به عنوان قربانی فصح انجام می در فصح یک

و هفت قوچ و چهاده بره و هفت بز گاو  81( و در جشن نان فطیر نیز  85

برای قربانی گناه( و هدایای آردی و ریختنی به عنوان ذبیحۀ خشبو و )

 (  22تا  84: 28شدند. ) اعداد معطر تقدیم می

بینیم که دو گاو و یک قوچ های خاصی را میقربانیدر روز پنطیکاست نیز 

: 28شدند.) اعداد و هفت بره همراه با قربانی آردی و ریختنی تقدیم می

 (  38تا  24
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در جشن شیپورها ) کرناها ( نیز یک گاو جوان، یک قوچ، یک بز، هفت  

 یهای آردبرۀ نرینه یکساله که در کنار آنها نیز همچون سایر جشنها قربانی

 (  2تا  2: 27رسید.) اعداد و ریختنی به انجام می

درروز کفاره؛ یک قوچ، یک گاو، و هفت بره، و یک بز نر به جهت قربانی 

شدند ) اعداد و ریختنی به خداوند تقدیم می گناه همراه با هدایای آردی

شد بز ( در این روز عالوه بر بز قربانی که به یهوه تقدیم می 85تا  8: 27

حال در گردید. ی نیز به بز عزازیل معروف بود در صحرا رها میدیگر

ها در آن روز ها و قربانیها، با جشن خیمهمقایسه این جشنها و قربانی

ها به مراتب از سایر جشنها بیشتر توان احساس کرد زیرا قربانیتفاوت را می

گرفت و از های خاصی انجام میاست، در هرروز این جشن باید قربانی

سیزده میش در روز اول به همراه هفتاد صبح تا به غروب ادامه داشتند، 

شدند، و یک میش و یک میش برای هر روز در آن هفت روز قربانی می

گردید یهودیان آن هفتاد میش را روز هشتم قربانی می میش نیز در

. در نددانستند که باید پیام نجات را بشنوسمبولی از هفتاد ملت دنیا می

هفتاد و  گردید! که در حقیقت عددقر بانی میجمع هفتاد و یک میش 

یک، سمبولی از شورای سنهدرین ) شورای عالی یهود( بود که هفتاد 

مشایخ و یک کاهن اعظم که ریاست شورا را بر عهده داشت تشکیل 

وچ نیز گردید و دو قگردید. در این هفت روز چهارده قوچ قربانی میمی

هشتم، در کنار آنها نود و هشت بره برای هفت روز که در روز  دو روز

گردید. بجز میش) گاو( قوچها و هشتم چهارده برۀ دیگر به آنها اضافه می

های دیگری نیز به مانند قربانی آردی، گوشتی، و ریختنی ها و قربانیبره
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و هشتاد و دو عشر آرد نرم گردید. در این هفت روز جمعأ صد تقدیم می

گردید که در روز هشتم نه دهم آرد ی هدیۀ آردی استفاده میشده برا

شد و هشت بز برای قربانی گناه و هفت بز نرم شده به خداوند تقدیم می

نیز  های روزمرهبرای قربانی .به جهت هفت روز و یک بز در روز هشتم

چهارده بره و در روز هشتم نیز دو بره برای آن محفل مقدس گذرانیده 

ها را جمع کنیم متوجه خواهیم شد اگر تمامی این قربانیشد، حال می

که همۀ آنها با ضریب هفت، هشت، و ده هستند و همانگونه که در قبل نیز 

گفته شد عدد هفت عدد کمال و عدد هشت عدد قیام و عدد ده، عدد 

 نظم و انظباط و مسئولیت در مقابل فرامین خداوند است.

  « ها جشن خیمه رابطۀ بین جشن فصح و» 

ها دانیم که فصح در ماه اول، و پنطیکاست در ماه سوم و جشن خیمهمی

شروع تقویم مذهبی بود و  فصح ماه اولِ. گردیددر ماه هفتم برگزار می

گردید، خداوند عمدأ چنین ماه هفتم تقویم غیر مذهبی محسوب می

رار بگیرد. حال به ها قای بین فصح و خیمهای را داده بود که رابطهاجازه

  .کنیمجهت درک بهتر، مقایسه بین آنها را به این شرح بازگو می

از آنجایی که فصح در ماه اول شروع تقویم مذهبی و هفتمین نکتۀ اول: 

ت ها پایان کار خدا اس، جشن خیمهداشتماه از تقویم غیر مذهبی قرار 

 .قرار دارد مذهبیکه در پایان تقویم مذهبی و در ماه اول تقویم غیر 



418   
 

 
 

ها و روز اول جشن خیمه ،ها استروز اول فصح آغاز ماهنکتۀدوم:  

 .نواختن شیپورها است که در اول ماه هفتم قرار دارد

گردید و در روز دهم ماه اول بره به جهت قربانی انتخاب مینکتۀ سوم: 

گردید بز یهوه کشته ها که جشن کفاره برگزار میروز دهم جشن خیمه

 .شدمی

در روز چهاردهم ماه اول که زمان فصح بود برۀ خدا قربانی نکتۀ چهارم:  

گردید و در پایان روز چهاردهم و آغاز روز پانزدهم بدن بره باید از می

در ماه بینیم؛ ها میشد که در رابطۀ با جشن خیمهروی قربانگاه برداشته می

 گردید.جشن آغاز میهفتم و روز پانزدهم 

خوردند که در زمان جشن فصح به مدت هفت روز نان فطیرمی م:نکتۀ پنج

ها از پانزدهم تا بیست و یکم ماه اول بود، به همان شکل نیز در جشن خیمه

گردید که از پانزدهم تا روز بیست و به مدت هفت روز جشن برگزار می

 .یکم ماه هفتم ادامه داشت

جنبانیدن بافۀ نوبرها نکتۀ ششم: در روز پانزدهم ماه اول ) جشن فصح( 

ها، افتاد، که در مقابل آن در جشن خیمهبود، که در روز هشتم اتفاق می

  روز هشتم محفل مقدس بود.

توان شباهت جشن اول و هایی که گفته شد به زیبایی میبا توجه به مقایسه

جشن هفتم را مشاهده کرد. آغاز تقویم مذهبی، شروع کار خداست که 

شود و پایان تقویم مذهبی، پایان کار خداست در می با نجات ما شروع
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 این ،درحقیقت آرامی و پیروزی و سلطنت با مسیح.ورود ما به خوشی و 

که از  !کنندر را به ما معرفی میهفت جشن مراحل زندگی یک ایماندا

تغذیه  گردد، و در نان فطیرفصح با تجربۀ نجات، در زیر خون بره آغاز می

یابد، در پنطیکاست مجهز شدن آن خون مبارک ادامه می و رشد ما در زیر

القدس و شاهدان او خواهیم بود و در شیپورها، اعالن آمدن ما با روح

درکفاره تجدید رابطۀ ما و پاکسازی زندگی ما انجام خواهد  و خداوند

ها که بازگشت خداوند و سلطنت او را به ما و باالخره با خیمه گرفت

ر آنها نهفته البته حقایق بسیار دیگری نیز د رسد.پایان میکند به معرفی می

در جشن فطیر و جنبانیده شدن بافۀ نوبرها کار مسیح است به عنوان نمونه؛ 

بینیم، در را در ظهور اول و مرگ و قیام و صعودش به آسمان می

قرص نان در حضور خداوند و جنبانیدن آنها در روز  پنطیکاست با دو

بینیم که از یهود القدس به کلیسا میدا را در فرستادن روحپانزدهم کار خ

ها،  در شیپورها و کفاره آخرین و امت متشکل شده اند و در جشن خیمه

بینیم که جمع قبل از ظهور عیسی مسیح می کار خداوند را بر زمین، 

روز هفتم  ه کردن ایمانداران به جهت حصاد وآوری بقیت ایماندار و آماد

 و سلطنت با مسیح خواهد بود.

 «ارتباط جشنها با آسمان » 

این جشنها با وجود اینکه زمینی بودند و روی زمین جشن گرفته و برگزار 

گردیدند! اما ارتباطی با آسمان داشتند، به همین جهت مسیح در ) متی می

« تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است» ( گفت: 88: 28
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که در این آیه او آسمان و زمین را در مرگ و قیامش از مردگان به هم 

ان هیچ اتصاد دائمی باهم کند، تا قبل از قیام مسیح زمین و آسممتصل می

بعد از خروج و اخراج انسان از حضور خدا در باغ عدن اتصال  نداشتند.

صال زمین و آسمان قطع گردید و خدا همیشه در صدد این بود که این ات

را مجدد برقرار کند. و اگر از زاویۀ دید دیگری به عهد عتیق در کتاب 

مقدس نگاه کنیم متوجه قصد خدا در برقراری این ارتباط خواهیم شد. اما 

انسان همیشه بر این سعی داشت که این اتصال را با تالش خود انجام 

انسان  کههستیم، برج بابل  شاهد ساخته شدن بدهد که در نمونۀ این تالش

به  بدون اتکا و مشورت با خدا و با تمسک به افکار پلید خود  سعی داشت

که زمین در زیر تسلط همانگونه  و آن را تسخیر کند! آسمان متصل بشود

یک نیروی پلید و شرور و در اسارت او بود، حال در پیش برد مقاصد او 

ن در انسان در ساخت برج بابل آلت دستی کار آمد برای تسخیر آسما

به قلمرو زمینی خود دستان شیطان قرار داشت تا بتوانند آسمان را نیز 

ای را نداد، اما خدا خود به طور دائم و خدا چنین اجازهمتصل کنند که 

بارها در تالش برای برقراری این ارتباط بوده که نمونۀ آن را در رویای 

خداوند را دید که ( او در این رویا  83,  82: 28بینیم ) پیدایش یعقوب می

اشتیاق خدا را برای اتصال به زمین  بر سر نردبان ایستاده!! که این موضوع

کند که راه یا نردبانی برقرار گردد که خدا و انسان بتوانند باهم معرفی می

اما در حقیقت آرزوی در ارتباط باشند، اگرچه این موضوع سمبولیک بود! 

توان حضور دیگر عهد عتیق نیز می هایداد که در بررسیخدا را نشان می

؛ به عنوان مثال، های دیگر مشاهده کردو اتصال خدا رابه زمین در سمبول
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که اتصال زمین و آسمان بود و بعد از آن معبد اورشلیم  اجتماعدر خیمۀ

ن اتصالها راه بازگشت، که انسان در ای ،این اتصال را برقرار ساخت، باشد

با او کشف کند، از آن طرف شیطان نیز تمامی اتحاد حیاتی را شناخت و 

کرد تا این اتصال بین زمین و تالش خود را برای قطع این اتصال می

 آن را منقطع سازد. درببرد یا اگر اتصالی نیز وجود دا آسمان را از بین

او فقط از طریق  ؛شیطان هرگز قدرت مقابله با خدا را ندارد در نتیجه

کرد که نردبانی که این اتصال بر زمین اقدام می هایانسان و خرابی پایه

ای بر بر سر آن خدا ایستاده و به جهت ارتباط با زمین برقرار است پایه

به شکست اکثریت قوم بقیتی  !باشد و معلق بماند، اما با توجه زمین نداشته

همیشه پیروزمندانه با امانت و وفاداری اتصالی بسیار نازک را نگاهداری 

د که خدا با انسان در ارتباط و اتصالی روحانی باشد و این اتفاق کردنمی

بخصوص پایان عهد عتیق که قوم اکثریت  را در تمامی دوران عهد عتیق

که خدا بقیتی را حفظ شاهد هستیم!! در فساد و خرابی قرار داشتند 

ن در داستانهای انبیا و پایان دوران عهد عتیق های ایشاکند که نمونهمی

خدا این اتصال را به طور دائم و یک بار  در عهد جدید روئیت است. قابل

سازد و باالخره این نردبان جایگاه درست برای همیشه در مسیح برقرار می

تدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود در اب 2,  8: 8کند ) یوحناخود را پیدا می

) نردبان(  خوانیم که کلمۀ خدا در جسممی 81و کلمه خدا بود و در آیۀ 

در شخصی به نام عیسی ناصری برای همیشه و به طور دائم به زمین متصل 

گردید و این نردبانی بود که دیگر هیچ فساد و آلودگی را به خود 

( در این آیات  17تا  14: 8) یوحنا  خوردگیرد و هرگز فریب نمینمی
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تصل نتنائیل به چه زیبایی آسمان و زمین را به هم م 17بخصوص آیۀ 

ای استاد تو پسر خدایی! تو پادشاه اسرائیل هستی در » ساخت!! او گفت:

و ته نردبان پادشاه اسرائیل را بر « پسر خدا»حقیقت با این گفته سر نردبان  

توان در ابعادی دیگر دوگانگی نیز می 28کرد، در آیۀ زمین معرفی می

شما  آمین آمین به:» شخصیت مسیح را مشاهده کرد، پس بدو گفت

و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان  گویم که از اکنون آسمان را گشادهمی

قسمت دوم آیه به این معنی است « کنند خواهید دیدصعود و نزول می

 روند که پسر انسان در پایۀکه فرشتگان از روی این نردبان باال و پایین می

این نردبان ایستاده و پسر خدا در باالی نردبان است، که در اعتراف نتنائیل 

بینیم که این دوگانگی شخصیت مسیح را به تصویر نیز مشابه آن را می

کشد، تو پسر خدایی معرفی قسمت آسمانی شخصیت مسیح است و تو می

ایۀ پ ،پادشاه اسرائیلی ) پسر انسان ( قسمت زمینی و انسانی این شخصیت

این نردبان یک بار برای  ؛در نتیجه کند،را معرفی می زمینی نردبان اتصال

همیشه در تجسم عیسی مسیح به زمین متصل گردید، تا زمانی که عیسی 

گشاده بود و این واقعیت  آسمان باز و مسیح بر روی زمین بود این نردبان

ود کرد وجود داشت و در زمانی که مسیح مصلوب و قیام و به آسمان صع

که در » این نردبان از بین نرفت زیرا مسیح به شاگردان خود فرمود؛

( به 17: 21لوقا «) اورشلیم بمانید تا وقتی که از اعلی به قوت آراسته شوید

القدس به شما متصل گردد، و این این معنی که آسمان با آمدن روح

عی به نردبان یک بار برای همیشه، نه در یک شخص! بلکه در انسان جم

عنوان کلیسا نگاهداری بشود و بماند. به همانگونه که در عهد عتیق اسرائیل 
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اجتماع و معبد آنها را های این نردبان بود که در سمبول خیمۀحافظ پایه

القدس خدا این بینیم در عهد جدید و در روز پنطیکاست  با آمن روحمی

که ی زمین مستقر نمود زمین فرود آورد و بر بر رو نردبان را از آسمان به

های آن بر این بدن جمعی ) بر سر آن پسر خدا عیسی مسیح است و پایه

باشد، که راهی را بین کلیسا( و بدنی است که متعلق به سر ) مسیح( می

آسمان و زمین غصب شده بدست شیطان، برای همیشه  و تا به ابد برقرار 

تمامی قدرت در » فت:( گ 88: 28باشد!! به همین جهت مسیح در ) متی 

آنچه که گفته شد حاصل آسمان و زمین به من داده شده است، در 

 چگونگی برقرراری ارتباط بین زمین و آسمان را می توان مشاهده کرد.

ای برای آماده سازی افکار شما عنوان مقدمهدر حقیقت مطالب فوق را به 

!! این جشنها معزیزان بیان کردیم که فصل جدیدی را از جشنها آغاز کنی

شدند و بسیاری از اوقات بر روی زمین انجام میواقعیتِ قابل لمس، در 

قوم اسرائیل حتی متوجه علت برگزاری این جشنها نبودند، زیرا تمامأ 

ایشان اولین بار نبود که  نمونه؛کارهایی ظاهری و انسانی بود. به عنوان 

کاشت و حصاد گندم و جو، پختن نان گاهی با  را از قبیل یکارهای

خمیرمایه و...کارهای دیگری که به طور روزانه در گاهی بی خمیرمایه و

دادند، اما خداوند به تمامی فعالیتهای ایشان معنا هایشان انجام میزندگی

ا معنای روحانی مکه امروز نیز به زندگی مبحثی است آن  ،داد و این

مانند نسلهای پیشین یا قوم اسرائیل، اگر چه با اندکی  بخشد، ما نیز بهمی

دهیم که به روزمرگی اختالف سلیقه اما هر روزه همان کارها را انجام می

بیان، و تعریف شده است. اما در همین کارهای روزانه و روزمرگی است 
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در آموزد، قوم اسرائیل هر روز سهای روحانی را به ما میداوند درکه خ

ن زمان بود فعالیت ورزی و دامداری که صنعت اجتماعی آزمینۀ کشا

کرده، و همان  خواست که توقفداشتند  اما خداوند گاهی از ایشان می

و فهم روحانی انجام دهند و قصد  چارچوبالب یک کار روزانه را در ق

داشت به ایشان یادآوری کندکه شما در یک ارتباط و اتصال به آسمان 

در این ارتباط و اتصال سلوک کنید! به یقین  و اگر کنیدزندگی می

 . زندگی برای شما نباید کسل کننده باشد

قوم اسرائیل در زمان انجام این فرایض در حقیقت جشنهایی را برگزار 

د، در رسیکردند که در آسمان و در ابعاد روحانی نیز به انجام میمی

آن حقیقتی که از  ای هستندکاس و سایهحقیقت جشنهای کتاب مقدس انع

در آسمان در حال انجام بود. زمانی که در مورد جشن فصح که باید در 

کردند صحبت ای را بر زمین ذبح میآن روز در ساعتی بخصوص بره

ای که خدا در قبل از کاسی بود از برنامهعکنیم، در اصل این موضوع انمی

خود را به عیب م تدارک دیده بود و در فکر داشت که برۀ بیبنیاد عال

در نتیجه تمامی جشنها به ازل و قبل از بنیاد  جهت گناهان بشرتقدیم کند.

عالم یعنی زمانی که تمامی آنها را خدا در پیشدانی خود انجام داده بود 

کردند. و حال سایه و انعکاس آنها دائمأ باید یادآوری، و جشن نگاه می

سایه و انعکاسی از  توانتمامی جشنها را می ؛شد. در نتیجهگرفته می

 که به عنوان نمونه؛حقیقت آسمانی آنها دانست،
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در فصح عیسی مسیح بر روی زمین مُرد، و در آسما ن خورشید  نکتۀ اول:

بدست پدر تاریک شد که این تاریکی سمبولی بود از آن حقیقتی که در 

 افتاد.آسمان اتفاق می

سیح از مردگان قیام بافۀ نوبرها م دوم: در جشن فطیر و جنبانیدننکتۀ 

خود را در آسمان به حضور پدر تقدیم  کرده و به عنوان نوبر برخاستگان

 کرده بود.

نکتۀ سوم: در جشن پنطیکاست و ده روز قبل از آمدن آن عیسی مسیح به 

القدس را از آنجا به زمین و به جهت آسمان صعود کرده بود و روح

 کلیسا فرستاد.شاگردان منتظر و تشکیل بدن خود یعنی 

: در جشن شیپورها نیز خداوند از آسمان به زمین برای دریافت نکتۀ چهارم

  پادشاهی این دنیا و سلطنت هزار سالۀ خود نزول خواهد کرد.

نکتۀپنجم: در جشن کفاره مسیح در تحقق کفارۀ بزرگ خود وارد 

 پرستشگاه آسمانی شد و کارکهانت خود را به جهت تمامی ایمانداران در

 آسمان آغاز کرد.

 ها نیز شاهد سکونت انسان با خدا خواهیم بودنکتۀ ششم : در جشن خیمه

 که این جشن در ابدیت نیز ادامه خواهد داشت.
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تر مسائل جنبی که حقیقت جشنها را روشن» فصل دهم 

 «خواهد کرد 

 «های اسرائیل هفته» 

اند. د دارند، ایشان فتنه انگیخته و رفتهاما این قوم، دل فتنه انگیز و متمر 21,  23: 2) ارمیا 

گویند که از یهوه خدای خود بترسیم که باران اول و آخرش را در در دلهای خود نمی

  دارد (های معین حصاد را به جهت ما نگاه میبخشد و هفتهموسمش می

کند که در آیات فوق ارمیای نبی در اشاره به جشنهای خداوند شکایت می

گر و نامطیع شده است و جشنهای خداوند را فراموش شکوه دل این مردم

و » کند اند که یهوه خود این جشنها را برگزار میکرده و از یاد برده

ها چه حال این هفته« دارد های معین حصاد را به جهت ما نگاه میهفته

ای چه معانی داشت؟ و دارهایی بودند که خدا آنها را نگاه میهفته

ای که ما در فارسی ) هفته( درست از همان واژه بیان عبری بودند!؟ در

ما با این تفاوت که ما به آن ) ـه( آخر اشود، کنیم استفاده میاستفاده می

کنیم. اما در عبری این حرف را به کار نبرده و آن را ) چسبان اضافه می

کتاب ها را در توان تعداد کثیری از این هفتخوانند، که میها ( میهفت

 مقدس مشاهده کرد.

نکتۀ اول: در اولین جایی که در کتاب مقدس به این واژه اشاره شده 

توان هفت روز ( که در این آیات می 3: 2, پیدایش  8: 8است ) پیدایش 
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 گرددخلقت را مشاهده کرد که به عنوان یک دورۀ هفت روزه معرفی می

به بعد روز هفتم، نقطۀ  کند و از آنکه خدا در آن روز هفتم را تقدیس می

گردد که شش روز قبل را عطف و نهایت و پایان اهداف خدا محسوب می

کند. در حقیقت هفت اول یا اصل اشارۀ نخست خیره و ابراز میدر خود ذ

شود و در تمامی بافت کتاب مقدس تا به این موضوع، از پیدایش آغاز می

های خدا بر اساس این هفت یابد و تمامی اهداف و نقشهبه آخر ادامه می

 ریزی شده است.برنامه

( البته این هفت از لحاظ  82تا  4: 38) خروج  نکتۀ دوم: هفت روز هفته؛

شروع اشارۀ نخست  از تاریخی نبود بلکه از جنبۀ روند تکرار هفت بعد

بینیم که خدا کار خود را باشد، در آیات فوق نیز هفت روز هفته را میمی

کند که شش خدا قوم برگزیدۀ خود، اسرائیل را دعوت می دهد،ادامه می

روز هفته را کار کنند و روز هفتم را در آرامی باشند، که ایشان به یاد 

آورند که خدا در شش مرحله یا روز سمبولیک جهان را خلق کرد و در 

روز هفتم آرامی گرفت، و اسرائیل نیز در نمونۀ این موضوع روزهای 

 ی او را رعایت کنند.هفته، سبت و آرام

دهد که خداوند فرمان می ( 22تا  82: 23ها؛ ) الویان نکتۀ سوم: هفتۀ هفته

، هفت را نگاه دارند و در روز بعد از گذشت هفت در پنطیکاست هفت،

و  حصادهفت ) چهل و نه روز( در روز پنجاهم جشن جنبانیدن بافۀ 

گردید زیرا معرفی میها نیز که به جشن هفته پنطیکاست برگزار گردد

 گذاشتند.هفت هفته را باید پشت سر می
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گردد ها از آفرینش آغاز میاگر توجه کنید! هفت ها؛نکتۀ چهارم: هفتۀ ماه

ها، و حال به هفتۀ گردد، بعد هفتۀ هفتهبعد به روزهای هفته تبدیل می

به این ( که تقریبأ این آیات اختصاص  11تا  8: 23رسیم ) الویان ها میماه

های ها همه در قالب هفتموضوع دارند، فصح و پنطیکاست و عید خیمه

اول هفت  ،شدند، در نتیجهبخصوصی در هفت ماه سال جشن گرفته می

روز) روز هفتم( بعد هفت هفته ) پنطیکاست ( و بعد هفت ماه که در آن 

گرفتند، فصح که توأم با نان فطیر بود، سه بار یک هفته را جشن می

ها که از روز پانزدهم ماه هفتم طیکاست به مدت یک هفته و جشن خیمهپن

 .گردیدتا روز بیست و دوم برگزار می

تا  8: 28, خروج  4تا  8: 22) جشن یوبیل ( ) الویان  ؛نکتۀ پنجم: هفت سالها

کردند و در سال خود را کشت می ( قوم اسرائیل شش سال زمینهای 5

ت می دادند و آن را سال سبت زمین هفتم به زمینهای خود استراح

داد تا سال هفتم نامیدند، البته در سال ششم زمین دوبرابر محصول میمی

را نیز در بر بگیرد! به همین جهت زمانی که قوم این سال را رعایت 

نکردند خدا هفتاد سال یا هفتاد سبت ایشان را به اسارت بابل فرستاد ) دوم 

( البته این تنبیه به خاطر این بود که ایشان  2,  8 :7, دانیال  28: 35تواریخ 

خواست سبت و آرامی خدا را فراموش کرده بودند زیرا خدا از آنها می

که در این سبتها به یاد آورند که قصد دارد کار تقدیس و پیروزی و 

سلطنت خورا در دل انسان به انجام برساند، و انسان باید در انتظار آمدن 

ه وارد آرامی سبتِ سلطنت مسیح گردد، زمانی که ما آن روز باشد ک

ای افکارمان را از آمدن مسیح و سلطنت با او در انحراف ببریم! وارد دوره
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در جسم و  جدو جهدو  از زندگی ایمان خواهیم شد که فقط در تالش

و اصأل توجهی به هدف و دعوتی که خدا ما را برای آن هستیم،  نفس

در زندگی روزمره و چه در زندگی خدمتی باید  خوانده است نداریم. ما

گاهی توقف کرده و به یاد آوریم که این زندگی و اهداف در چه مسیری 

در حرکت هستند!! و نهایتا همۀ آنها باید در راستای هدفی باشند که خدا 

قصد دارد ما را در روز هفتم که در آن سلطنت، پادشاهی و پیروزی خود 

 قرار خواهد ساخت وارد آرامی بکند. را در تمامی هستی بر 

به همان شکل که در پنطیکاست هفت  ای در هفتِ سالها؛نکتۀ ششم: هفته

کردند به ماندند و در روز پنجاهم جشن را برگزار میهفته باید منتظر می

ماندند و در سال بعد از همان شکل نیز هفت، هفت سال باید در انتظار می

کردند که سال ن یوبیل را برگزار میآن یعنی درسال پنجاهم جش

 (  84تا  8:  22استراحت و آزادی از اسارت بود ) الویان 

واهد ا هفت هزار سال تاریخ را در برخنقشۀ خد ها؛نکتۀ هفتم: هفتِ هزاره

 گرفت و در هزارۀ هفتم سلطنت خداوند عیسی مسیح به تحقق خود

مین در شخص عیسی بر روی کرۀ ز خواهد رسید و خداوند عمأل و علنأ

 مسیح و کلیسا سلطنت خواهد کرد.

 «مقایسۀ سبت و روز بعد از سبت » 

 یکی از موضوعاتی که متأسفانه دوستان ادونتیست به آن توجهی ندارند

روز بعد از سبت است!! گفتیم که روز سبت در روز هفتم قرار داشت و 
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در این قسمت روز  که در مقایسه این دو روز بعد از سبت روز هشتم بود،

 کنیم.چند نکته را بررسی می

در اصل روز سبت روز آفرینش دنیای طبیعی ما است و روز بعد نکتۀ اول:  

 از سبت شروع آفرینش و طبیعت روحانی و آسمانی است.

 بینیم و در روز بعد از سبترا می روز سبت ما اولین آدم در نکتۀ دوم:

  دومین آدم یعنی عیسی مسیح.

: در روز سبت، آرامی انسان را می بینیم و در روز بعد از سبت سوم نکتۀ

 آرامی خدا را با انسان را شاهد هستیم. 

بینیم اما در روز بعد از در روز سبت تالش و کار انسان را میچهارم: نکتۀ 

 سبت کار و عملکرد روحانی را شاهد خواهیم بود.

 وز بعد از سبت کلیسابینیم، در ر: در روز سبت اسرائیل را میپنجمکتۀن

: روز سبت عالمتی به جهت شریعت و عهد موسی بود در حال ششم نکتۀ

 گردد.که در روز بعد از سبت عهد جدید ظاهر می

اما در روز  بینیم: درروز سبت دستورات و فرایض شریعت را میهفتم نکتۀ

 بعد از سبت کار و عملکرد فیض را شاهد هستیم. 

در روز سبت تمرکز بر روی کارهای انسانی است اما در روز نکتۀ هشتم: 

بعد از سبت تأکید بر کارهای فیض خداست. در نتیجه ما امروز در روز بعد 
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کنیم و برای ما در مسیح سبت به اتمام رسیده است و از سبت زندگی می

ما در روز بعد از سبت با قیام خداوند از مردگان و ورود به ابعاد آسمانی، 

این آرامی جدیدی که خدا برای ما ایمانداران و کلیسای خود در  در

 کنیم.ابعاد آسمانی و تجربی روح، مهیا ساخته زندگی می

 « ارتباط جشنها با خیمۀ اجتماع » 

اجتماع، ساخته شده به فرمان خدا و بدست قوم اسرائیل در بیابان خیمۀ

م و هدایت آنها سینا بود، که خدا با حضورش در آنجا باعث تشویق قو

هایی باشد، تا که ایشان پرستش خدای حقیقی را در قالب مراسم و قربانی

هایی از د بیاموزند که همه نمونهگردیکه در آن خیمه برگزار می

ای بودند که در شخصیت و ماهیت و پیام و رسالت عیسی مسیح در آینده

که باید قوم ه شد رسید. البته جشنها نیز به آنها اضافواقعیت به تحقق می

کردند. بین ها و طی مراسمی خاص آنها را برگزار میاسرائیل در تاریخ

ها به معبد تبدیل شد همیشه یک ارتباط اجتماع که بعدجشنها و خیمۀ

خاصی وجود داشت!! زمان خروج اسرائیل از مصر خداوند به دست 

نها در کنار ای را بنا کرد که باید تمامی جشموسی برای اقامت خود خیمه

گردید، خداوند به برگزار می ها معبد اورشلیم(و داخل آن خیمه ) یا بعد

قوم اسرائیل به صراحت این فرمان را داد که هیچ قربانی یا مراسمی بدور، 

یا خارج از آن مکانی که نام خداوند در آن قرار داده شده بود انجام 

ها همه باید در ات، سمبولها، تشریفنشود! بنابراین تمامی مراسم، قربانی

توان تمامی این گرفت که میاجتماع یا معبد انجام میداخل یا کنار خیمه
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( مطالعه کرد. به عنوان نمونه در  85, و  82حقایق را در ) تثنیه فصلهای 

گردید در صحن بیرونی خیمۀ ای که باید قربانی میجشن فصح یا بره

ای دیگر بافۀ یا در نمونه شد. اجتماع بر روی مذبح برنجی تقدیم می

گردید و در اخل خیمۀ اجتماع به خداوند تقدیم مینوبرها در د

القدس روح پنطیکاست دو قرص نان را در قدس به نشانۀ حضور

جنبانیدند. یا در جشن خیمه ها با نواختن شیپورها تمامی قوم در یک می

فاره نیز شاهد اجتماع جمع می شدند و در جشن کگردهمایی بر در خیمه

اجتماع هستیم که مردم با سکوت و با برگزاری این مراسم باشکوه در خیمه

ایستادند و کاهن اعظم به جهت خود، تمامی ت در جلوی درب میجدیّ

داد. و بعد اجتماع کفاره الزم را انجام میاش و تمامی خیمهقوم، خانواده

 گردید.ها برگزار میجشن خیمه ،از خروج کاهن

خوانیم که کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن ( می 81: 8) یوحنا  در

است! « خیمه » شد، که واژۀ به کار رفته به جای ساکن شد، در اصل زبان 

یعنی کلمه ازلی و ابدی و شخص دوم تثلیث و خود خدا، در جسم ظاهر 

ها در اصل سمبولی بود از گردید و در میان ما خیمه زد. جشن خیمه

که جشن پیروزی و کامیابی و شادی  یافتن خدا در میان قوم خودحضور 

ها حکایت را به همراه داشت و از فصل حصاد و برداشت ثمرات و میوه

کرد. البته این جشن به آینده نیز اشاره دارد که خدا در میان قوم خود می

اینک  »گفت:و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می 3: 28 ) مکاشفهساکن خواهد شد 

های او خواهند بود و خیمۀ خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم

هر کدام از این جشنها  ؛در نتیجه خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود.(
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ارتباطی مستقیم با خیمۀاجتماع و معبد داشتند. اگر به تصویر کلی 

بیرونی فصح را دید و توان در صحن اجتماع نگاه کنیم میخیمه

پنطیکاست را در جنبانیدن بافۀ نوبرها در قدس دید که با جنبانیدن دو 

گردید. شیپورها را در خارج از قرص نان حضور و برکت خدا اعالن می

نواختند و در قدس هفت بارکفاره در خونش به تخت رحمت و میخیمه

وم خدا گرداگرد ها قشد. و باالخره در جشن خیمهصندق عهد پاشیده می

یک هفته داشتند و برای ی خود را بر پا میهااجتماع، خیمهمعبد یا خیمۀ

 گرفتند.جشن می

  «ها از لحاظ تاریخی اهمیت جشن خیمه» 

آید زیرا که ها نقطۀ عطف و پایان تمامی جشنها به حساب میجشن خیمه

، در رسیدندتمامی آن شش جشن قبلی در این جشن خالصه و به اتمام می

گردد. حال در این نتیجه این جشن بزرگترین از جشنها محسوب می

کنیم که در قسمت این جشن را از لحاظ تاریخی و نبوتی بررسی می

تاریخ عهد عتیق این جشن به زبان انبیا چگونه بیان شده و در آن ابعاد چه 

 تأثیری داشته است.

عمر  پایانی د و در روزهاینکتۀ اول: زمانی که موسی صد و بیست ساله بو

یوشع   های خود را به جانشین خودبرد تمامی مسئولیتخویش به سر می

ایمانی و قوم را نصیحت و پند داد که مانند نسل پیشین که بر اثر بی سپرد

در صحرا هالک شدند رفتار ننمایید و در ورود به سرزمین وعده به فرمان 

ی را که خدا به نسل اول داده بود خدا موسی یک بار دیگر تمامی فرامین
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در کتابی به الویان و کاهنین تحویل داد تا بتوانند برای نسلهای آینده 

نگاه داری کنند. ایشان این کتاب را در کنار صندق عهد نگاهداری 

این هشدار را داد که در « تثنیه» کردند و خدا به ایشان در آن کتاب می

(کتاب  35تا  85,  83تا  7: 38) تثنیه  اطاعتی و شورش زندگی نکنند!!بی

کتاب تمامی مکاشفاتی  بینیم. در اینتثنیه را در پایان پنج کتاب موسی می

که برای نسل بشر به جهت شناخت خدا تا آن زمان و آمدن مسیح موعود 

دار هد خدا و پرچمنتخاب شدن قوم یهود به نام قوم برگزیده و شااو 

این کتاب به قلم موسی و هدایت روح القدس پادشاهی خدا الزم بود در 

این کتاب هم شامل تمامی معجزات و قدرتها و کارهای  نگاشته شده بود.

نسل  العاده خدا در خروج اسرائیل از مصر بود، و هم شامل شکستخارق

شد، ایمانی در بیابان میکت ایشان در زمینۀ بیاول در بعد از خروج و هال

صایح و پندهای موسی، راجع به مسائل اخالقی، و در پایان این کتاب ن

اجتماعی، شریعتی و نکات مربوط به پرستش خدای حقیقی که تا آمدن 

بینیم. در این کتاب ثمرات اطاعت مسیح برای هدایت قوم الزم بود را می

اطاعتی و شورش و ضدیت بر علیه دستورات و اعتماد به خدا و لعنتهای بی

ود و همچنین هدف و موجودیت این قوم و علت خداوند نیز نوشته شده ب

خودگرا و ملی پرست و نژاد  یکه نه فقط قومانتخاب ایشان نیز مرقوم بود 

پرست نباشند بلکه ایشان مجرا و ظرفی باشند به جهت برکت تمامی مردم 

دنیا و باالخره آخرین و کلیدی ترین مطلبی که در این پنج کتاب تکرار 

وعود بود که باید از این فصل و این قوم و نژاد شده وعدۀ ظهور مسیح م

گذاشت. کاهنین و الویان برای نجات تمامی نسل بشر پا به این دنیا می
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داری این کتاب بودند  و باید با دقت و حفاظت تمامی این مسئول نگاه

فرایض و دستورالعملها و پند و نصایح را به دوازده قبیلۀ اسرائیل تعلیم 

 دادند.می

پیوست! که زمان ایان هر هفت سال نیز اتفاق جالبی به وقوع میدر پ

آزادی و اعالن سبت هفت ساله بود یعنی بعد از گذشت هفت سال اعالم 

قوم  بادورانی را به طور کامل  خداوند گردید که هفت سال گذشته ومی

اند، آنگاه جشن خود بوده و قوم نیز به طور کامل در اطاعت خداوند بوده

و الویان این کتاب را که در مقدمۀ همین سر  گرفتندها را جشن میخیمه

داشتند و برای قوم فصل به شرح آن پرداختیم از کنار صندوق عهد بر می

کردند، این کتاب باید در حضور تمامی قوم و از اول تا به آخر قرائت می

اجتماع با صدای بلند خوانده رهبران قبایل اسرائیل در جلوی خیمه

شد، البته راجع به نحوۀ قرارگیری این کتاب! کالم خدا اطالعاتی را می

دهد که آیا این کتاب در داخل صندوق عهد قرار در اختیار ما قرار نمی

 ،است !گرفت یا در داخل آن!؟ اما چیزی که در مورد این کتاب مهممی

برگزاری جشن  شایی و خواندن تمامی نکات آن بود که در زمانبازگ

نده ایچ کدام از جشنها خوگرفت، این کتاب در هها انجام میخیمه

شد نه در فصح و نه در پنطیکاست و نه هیچ جشن دیگری! و فقط در نمی

گردید و توسط این روز بود که با جزئیات و به طور کامل قرائت می

تا  8: 2, مالکی  7تا  4: 4شد ) دوم تواریخ کاهنین و الویان تعلیم داده می

بجز درسهای مربوط به قوانین شریعت و تأکید آنها توسط کاهنین و  ( 85

ها دستورات دیگری نیز به الویان در پایان هفت سال و آغاز جشن خیمه
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( زمانی که پادشاهی بر  25تا  81: ÷84پادشاهان داده شده بود ) تثنیه 

ای از این کتاب شریعت و عهد را نسخه کردتخت خود جلوس می

در حضور همه در کنار  و دادبه کاهنین و الویان ارائه مینوشت و می

شد تا همیشه دستورات و اوامر پادشاه بر اساس تخت سلطنت قرار داده می

در اصول کتابی باشد که مکاشفۀ افکار و ارادۀ خدا در آن قرار داشت، 

شد یکی در نتیجه این کتاب شریعت یا عهد در دو مکان نگاه داری می

عهد و دیگری در کنار تخت سلطنت یا تخت خدا که پادشاه  کنار صندوق

ای از آن مکاشفه و حقیقتی بودند کرد، که هر دو نمونهبر آن جلوس می

شد و انعکاس آن برروی که در تخت آسمان و تخت الهی نگاهداری می

 هر روزشد، پادشاه زمین در کنار تخت رحمت و تخت پادشاه دیده می

کرد و خود را مطابق با آن ورزیده و مطالعه می از این نسخه و کالم باید

کرد، حتی کاهنین و الویان نیز باید از آن نسخه گذاشته شده تربیت می

کردند و هر هفت سال یک بار نیز در در کنار تخت رحمت مطالعه می

ها باید آن را در حضور همه با صدای بلند قرائت برگزاری جشن خیمه

 ( 8, نحمیا فصل  3دند ) عزرا فصل کرمی

ای که خدا به یوحنای رسول داد او به آسمان در عهد جدید در مکاشفه

ربوده شد و در آنجا تختی را دید که شخصی بر آن جلوس کرده بود که 

در دست داشت و یوحنا در اشک و آه  م شده را با هفت مهرکتابی مختو

ن آن کتاب را نداشت ) مکاشفه دید که کسی لیاقت باز کردبود زیرا می

( که ناگاه شخصی که به شیر سبت یهودا یا برۀ خدا  2, فصل  1فصل 

های آن را گیرد و مهری بود آمده وکتاب را از دست تخت نشین میمسمّ
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گشاید، و این کتاب ، کتاب نجات و بازخرید نمودن تمامی یک به یک می

در  .اندد و کفارۀ بره را پذیرفتهانانسانهایی است که به خون بره شسته شده

بینیم که به جهت هفت هزار سال نقشۀ خدا را می ،بازگشایی این هفت مهر

رسد و آن میراثی که خداوند از ابتدا وعده داده نجات به پایان خود می

بیند رسد و در رویایی که یوحنا می( به تحقق می 25: 8بود ) پیدایش 

خدمت را در عهد جدید به قوم خدا واگذار  االرباب اینشاهان و ربشاه

نگاهدارند و اشاعه دهنده تمامی مکاشفات که ایشان نیز حافظ،  کندمی

الهی به انسانها باشند. در حقیقت ما در عهد جدید با کتابی گشوده روبرو 

ها در اصل جشن گشوده شدن این کتاب است( زیرا هستیم ) جشن خیمه

که فقط هر هفت سال یکبار !! کتاب بسته نیستدر عهد جدید به جهت ما 

ها  در آن را باز کنیم! بلکه چون آسمان برما باز شده است و ما در خیمه

القدس ساکن هستیم این پیروزی خداوند در کلیسای او با حضور روح

کتاب دائمأ گشوده است و امروز مسئولیت و رسالت کلیسا آموزش دادن 

این مورد  ایمانداران است، و چیزی که در تمامی این مکاشفات به سایر

قرار بگیرد این است که همچون سایر نکات و مطالب  !باید مورد توجه

راجع به باز بودن کتاب و آسمان و  ،وصصکتاب مقدس این نکتۀ بخ

 تعلیم دهیم.و توانایی ایمانداران در دریافت مکاشفات کالم را بیاموزیم 

در برخور با آن  ز قیامش در راه عموآسح مسیح بعد ادر نمونه این موضو

: 21لوقا )های ایشان را منور ساخت دو شاگرد کتاب را باز کرده و ذهن

 (  2, مکاشفه فصل  1, مکاشفه فصل  3تا  8: 84, اعمال  15تا  11,  24
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 «ها با معبد سلیمان ارتباط جشن خیمه» 

ه کلیات آن بها و معبد سلیمان در قبل از ورود به ارتباط جشن خیمه

، معبدی که سلیمان ساخت به دستور داوود پادشاه و با اندازیمنگاهی می

القدس گرفته بود به سلیمان انتقال داده شد. ) اول الهامی که از روح

 8: 8( که جزئیات ساخت آن را در ) اول پادشاهان 27و  28تواریخ فصل 

(  4تا فصل  3فصل , دوم تواریخ  8تا فصل  2, اول پادشاهان فصل  88تا 

توان مطالعه کرد. در صحن بیرونی معبد سلیمان مذبح عظیمی به جهت می

قربانی وجود داشت که در کنار آن ده حوضچه نیز قرار داشت که 

شستند و در کنار این ده حوضچه، حوض گوشتهای قربانی را در آن می

. در دادندبزرگی نیز وجود داشت که کاهنین خود را در آن شستشو می

 نمونۀ آن در قسمت قدس معبد نیز ده چراغدان طال وجود داشت که در

اجتماع که . در خیمهوجود نداشت اجتماع یک چراغ را بیشترخیمۀ 

موسی آن را ساخت در قسمت قدس یک میز وجود داشت اما در قدس 

سلیمان ده میز طالیی برای تقدیم نان تقدمه تهیه شده بود، اما در هر دو 

مه و معبد سلیمان فقط یک مذبح بخور وجود داشت،  و در قدس خی

اجتماع قرار داشت قسمت قدس االقداس معبد همان صندوق که در خیمه

اجتماع به خیمۀ داوود منتقل شد و بعد گذاشته شده بود. البته بعد از خیمه

و امی آن ده حوضچه و ده چراغدان ز آن به معبد سلیمان برده شد. تما

تقدمه که در معبد وجود داشتند همگی به کار مسیح و کلیسای ده میز نان 

او اشاره دارند زیرا کلیسا کهانت ملوکانۀ مسیح است به همین دلیل نیاز 
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های شکرگزاری و خدمت است که در ابعاد آسمانی و روحانی قربانی

 هاده حوضچۀ شستشوی قربانی مسیح در جایهای آسمانی را اشاعه بدهند.

راغدان سمبول منور شدن و روشن ی مسیح بودند، و ده چسمبول قربان

شدن و روشنایی کلیسا با شناخت مسیح است، و ده میز نان تقدمه عالمت 

در  باشد.داشتن تغذیۀ کامل از مسیح است که او خود آن نان آسمانی می

زمان خیمه و معبد سلیمان تنها یک مذبح طالیی بخور وجود داشت که 

همتا بودنِ شفاعت و وساطت منحصر به فرد و بی این یک بودن سمبول

( او تنها واسطه و شفیعی است  5,  2: 2عیسی مسیح است ) اول تیموتائوس 

 (  5: 8که قربانی او یک بار برای همیشه تقدیم شد ) عبرانیان 

و تقدیم، تکمیل  تکمیل ساختمانِ معبد و قرارگیری وسایل داخل آن زمان

و حتمأ باید مراسم  هفت سال به طول انجامید شدۀ آن به حضور خداوند

و مسح رکند پُتقدیم معبد قبل اینکه حضور خدا و جالل او آن مکان را 

,  88تا  8: 8رسید ) اول پادشاهان خدا کاهنین را در بربگیرد به اتمام می

 ( 81تا  8: 2اول تواریخ 

رای درک آنچه که در پیش رو است نیاز هست که چند نکته را راجع ب]» 

 «[و ساخت معبد سلیمان یاد آوری کرد! به موقیت قرارگیری 

نکتۀ اول: این معبد در شهر اورشلیم و برکوه موریا یعنی جایی که ابراهیم 

 (  87تا  84: 88عبرانیان )  .اسحاق را قربانی کرد واقع شده بود
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د سلیمان در جایی که داوود آن را تهیه دیده بود یعنی نکتۀ دوم: معب

در اول تواریخ ( »  8: 3) دوم تواریخ  .خرمنگاه ارنون یبوسی واقع گردید

اجتماع توان ارتباط ارنون یبوسی را با خیمۀمی 21و دوم سموئیل  28

  « مطالعه کرد

ج از نکتۀ سوم: سنگها و مصالح تعیین شده برای ساخت معبد درجایی خار

 (  8: 3, دوم تواریخ  4: 5) اول پادشاهان  .گردیداورشلیم تهیه می

کارفته در ساخت معبد همه از لبنان تهیه نکتۀ چهارم: تمامی چوبهای به

های آن از جواهر گردید که پوشیده شده از طال بودند و تمامی میخمی

 .بود

مۀ آنها از نکتۀ پنجم: در معبد وسایل و اسباب خاصی وجود داشت که ه

 اجتماع گرفته شده بودند.نمونۀ خیمه

) اول  .نکتۀ ششم : معبد سلیمان در طی هفت سال تکمیل و تقدیم شد

 (  34: 5پادشاهان 

اجتماع بر مبنای نام خداوند ساخته نکتۀ هفتم: معبد سلیمان همچون خیمه

 شده بود.

 گردید.ها به خداوند تقدیم نکتۀ هشتم: این معبد باخون قربانی

   نکتۀ نهم: معبد سلیمان با حضور و جالل خدا تقدیس گردید.
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 «اهمیت مراسم تقدیم معبد » 

تابوت عهد سالها در خیمۀ موسی خدمت کرده بود که در زمان پادشاهی 

داوود به خیمۀ او انتقال پیدا کرد و حال به معبد سلیمان انتقال داده شده 

قداس بود که بر آن دوکروبی االبود، محل قرارگیری تابوت عهد قدس

های آن به سمبول پایان خهاتهیه شده از چوب زیتون قرار داشتند که ش

 4: 2از این درخت خارج شده بود ) دوم تواریخ  سفر ایمانداران و زائرین

( در صندوق عهد شریعت خدا در قالب دو لوحه قرار داشت و  85تا 

ی خود در پرستش خداوند کاهنین و الویان با نواختن شیپور و سازها

ای که خداوند به خواندند و تمامی ایشان به دستور داوود و رتبهسرود می

معبد  آن زمان بود که جالل خدا، درکردندآنها عطا کرده بود خدمت می

صد و  را پر ساخت و کسی دیگر توانایی خدمت نداشت در آن لحضه

شد و جالل خدا تمامی آن مکان را پر بیست شیپور همزمان نواخته می

ت قرار گرفت. الزم مو ابر جالل خدا بر باالی قربانی و تخت رحساخت 

به ذکر است که تمامی این اتفاقات در ماه هفتم که همزمان با جشن ماه 

ها ( که مصادف با جشن خیمهم، یوم گیپور یا روز توبه وکفارههفتم یا ) اتانی

حقیقت تمامی معبد ساخته شده بدست سلیمان بود به وقوع پیوست. در 

جالل او تقدیس  با ها به خداوند تقدیم ودر ماه هفتم و جشن خیمه

مقایسه زمان }(   2,  8: 8, اول پادشاهان  3: 2گردید. ) دوم تواریخ می

تقدیم خیمۀ موسی در ماه اول ) جشن فصح ( و تقدیم معبد در زمان 
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(  38تا  8: 15توان در ) خروج ها ( را میهسلیمان در ماه هفتم ) جشن خیم

  {مطالعه کرد

خیمۀ موسی تمامأ به شخصیت و ماهیت و عملکرد و هدف عیسی مسیح 

ی صورت گرفته در آن نیز به عملکرد او اشاره و تمامی کارهااشاره دارد 

دارد. اما معبد سلیمان نه فقط به خود مسیح و کار و هددف او اشاره دارد 

است. رکز تممشود نیز لیسا که پری قامت مسیح در آن دیده میبلکه به ک

ه خدا نقش "است که مرکزیت این صلیب در عهد جدید بعد از کار مسیح،

: 3و کلیسا نقش معبد و هیکل خدا را بر عهده دارد. ) اول قرنتیان  است!

 ( یعنی 22تا  88: 2, یوحنا  22تا  87: 2, افسسیان  85: 5, دوم قرنتیان  85

که  شده استنگاشته بعد از واقعۀ صلیب بقیۀ عهد جدید با این نگرش 

ل حضور و هیکل خداوند است، ن معبد و اقامتگاه و پایگاه و محفکلیسا آ

که ارتباطی بین کلیسا در عهد جدید و معبد » توان گفت:در نتیجه می

در معبد صد و بیست شیپور وجود « سلیمان در عهد عتیق وجود دارد

مدند و بعد از آن جالل آکه یک صدا و یک نواخت به صدا در میداشت 

خدا به مانند ابری بر معبد قرار گرفت که در مقایسه آن پنطیکاست را 

وزش باد  و بیست نفر از شاگردان مسیح با دشاهد هستیم که در آن روز ص

پر شده و  همه یکسان و متحد و یک صدا  در پرستش و  القدسروح

د نوای آسمانی را نواختند و در آن زمان بود که نفسانیت ستایش خداون

. البته در تقدیم شدن معبد نمود کنار رفت و روح خدا خود را ابراز

ای نیز وجود دارد!! ت عمدهسلیمان، و تقدیم کلیسا در پنطیکاست تفاو
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ها بود اما تقدیم کلیسا و بدن زیرا تقدیم معبد در ماه هفتم و جشن خیمه

 داوند در جشن پنطیکاست و ماه سوم اتفاق افتاد.خمسیح به 

و خیمۀ موسی در ماه اول و جشن فصح تقدیم گردید،  !اگر توجه کنیم

اولین کلیسا نیز در قرن اول در ماه سوم  و در جشن پنطیکاست به خداوند 

ها اتفاق افتاد، ، تقدیم معبد سلیمان در ماه هفتم و در جشن خیمهشدتقدیم 

القدس هایی که روحه معانی اعداد در کتاب مقدس و نمونهحال با توجه ب

توانیم علت از آنها در صدد آموختن درسهای روحانی به ما است می

اند بررسی کنیم. تصویری برگزاری جشنها را در زمانهایی که اتفاق افتاده

بینیم در زمان اعمال رسوالن اتفاق که در تقدیم کلیسا در پنطیکاست می

یک بار دیگر کلیسا در پایان دورۀ خود باید به خداوند تقدیم  افتاد اما

بشود! به این معنی که ما ابتدای کار خداوند را در نجات و در جشن فصح 

اجتماع است و بعد از آن یعنی گذشت هفت بینیم که نمونۀ آن خیمۀمی

تولد کلیسا و تقدیم شدن این معبد روحانی را در جایهای آسمانی هفته 

ز قیام و صعود مسیح در جالل و در پایان دورۀ کلیسا یک بار دیگر بعد ا

ها و هم زمان با شاهد تقدیم کلیسا به خداوند هستیم که در جشن خیمه

در نتیجه کلیسا که معبد   فرارسیدن سلطنت هزارساله اتفاق خواهد افتاد،

مقدس خدا است در این زمان در حال آماده، مجهز، تبدیل، و تقدیس 

ها در ربایش شدن به جهت روزی است که این معبد در سمبول عید خیمه

مردم  به خدا تقدیم گردد و جالل خداوند آن را پر سازد باشد که تمامی

ا در کنار همسر و پادشاه او جالل کلیسا ر دنیا در ظهور و سلطنت هزارسالۀ

 نند.خود ببی
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 «ها و ار تباط آن با کتابهای عزرا و نحمیا جشن خیمه» 

در کتاب مقدس دو کتاب در دستۀ انبیای کوچک وجود دارد که با نام 

شوند که به آنها کتابهای بازسازی یا انبیای نبی عزرا و نحمیا شناخته می دو

بعد از اسارت برای بازسازی معبد شود، ایشان در بازسازی نیز گفته می

اورشلیم بازگشتند و تمامی تمرکز این انبیا و خادمین به یهودیان بازگشت 

(  8, نحمیا فصل  8عزرا فصلباشد)و بازسازی دیوارهای اورشلیم می کرده

تنها قبیلۀ بازمانده بود، و  "شویم که یهودادر مطالعۀ این آیات متوجه می» 

امروز موازی آن اتفاقات که « کردندها را رعایت میتنها ایشان این جشن

، در ابعاد روحانی به جهت کلیسا نیز به تحقق برای یهودیان اتفاق افتاد

 کنیم؛خواهد پیوست که به شش نکته از آنها اشاره می

اجتماع در ماه اول تقدیم گردید و جالل نکتۀ اول: در زمان موسی خیمه

زمان معبد سلیمان نیز این اتفاق در ماه هفتم خدا آنجا را پر ساخت که در 

افتاد و جالل خدا معبد را در زمان تقدیم و نواخته شدن صد و بیست 

شیپور به طور یکسان و یکنواخت پر ساخت، در عهد جدید نیز در زمان 

ای در اورشلیم جمع شدند و رسوالن صد و بیست شاگرد در باالخانهاعمال

 ور خدا را اعالم کردند. باهم یک صدا و یک نوا حض

نکتۀ دوم: درتاریخ و سلسله پادشاهی اسرائیل به طور مداوم معبد خداوند 

شد به همین خاطر در زمانی در بت پرستی و گناه و نجاسات کشیده می

تا  8گشت ) حزقیال فصل جالل خدا آن معبد را ترک کرده و خارج می

امروز نیز به یقین چنین خطری برای کلیسا وجود خواهد داشت، در  (88
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نگاهی به تاریخ کلیسا متوجه خواهیم شد که در گذشت اعصار کلیسا نیز 

 ،هاآلودگی ،ار مسمومیتیرات بوده و در زیر حمالت دچدستخوش تغی

های دیگر بوده است، و این امکان و خطر تعالیم انحرافی و سازشها با مذبح

د دارد که جالل خدا کلیسا را ترک کند و فقط بقیت وفاداری باقی وجو

بمانند که این جالل را به عنوان مشعلهای اعالن شهادت و حاکمیت 

 داری کنند.پادشاهی عیسی مسیح نگاه

نکتۀ سوم: زمانی که جالل خدا معبد را ترک کرد قوم به زیر داوری 

شاند خداوند به یقین او را آمدند!! هرکسی که معبد خدا را به آلودگی بک

ای که خدا به هر نابود خواهد کرد. باتوجه با آزادی عمل در اراده

ردانیده و به انحراف و پرستش شخص داده ایشان از خدا روی برگ

نصر که نبوکدیان غیر پرداختند در نتیجه خدا در داوری اجازه داد خدا

اریخ کلیسا نیز شاهد این برد که در تبابلی ایشان را هفتاد سال به اسارت ب

ماند، واقعه هستیم! یکی از دورانی که در کلیسا به مانند اسارت بابل می

توان دوران تاریکی و قرون وسطی است که جالل خدا به اکثریت یا می

گفت به طور کلی از کلیسا خارج گردید و خدا اجازه داد، قوم او که 

در وضعیت اسارت و تاریکی پرستی و خرافات و جهالتها رفته بودند بت

 توجه به تضرع و توبه تفقد بکند  زمانی که مجددأ از ایشان با بمانند، تا

 ( 84,  85: 3اول قرنتیان )

نکتۀ چهارم: درزمانی باالخره این اسارت به پایان رسید و خداوند پیام 

خود را به جهت آزادی قوم به بابل فرستاد تا ایشان را به شهر خدا 
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توان آن را پیام بازسازی و بازگشت و احیای از گرداند که میاورشلیم ب

پیام آزادی که خدا برای ایشان به بابل فرستاد و بسیاری به قوم نامید. البته 

و با ایمان پذیرفتند و ه و فقط بقیتی این پیام را باور کرد گوش فرا نداده

است که زمانی به اورشلیم برای بازسازی بازگشتند، نکتۀ قابل توجه در اینج

(   این پیام به قوم رسید که ایشان در بابل ) مکان هرج و مرج و سر و صدا

یز نشود در اسارت بودند، امروز و جایی که حقیقت به درستی بیان نمی

به کلیسای خود یعنی کلیسایی که بعد از قرنها در هرج و مرج و  وندخدا

 بازی و تعالیم سازشگرانهقهفر در اسارتِ و و جنجال دنیا فرورفته قیل و قال

دهد، حال گرفتار است، پیام بازگشت، نوسازی و بازسازی و احیا را می

آید در اینجاست که آیا تمامی کلیسا به این پیام جواب سوالی که پیش می

ای محدود به این پیام لبیک خواهند مثبت خواهند داد!؟ یا بقیت و عده

  بازگشت خواهند کرد؟که خدا از ایشان انتظار دارد  و به موضعی گفت

نکتۀ پنجم: بازگشت این عده به اورشلیم، فراهم کردن رفاه و آسایش برای 

خود نبود بلکه کار، رسالت، و هدف، و مأموریت ایشان بازسازی و نوسازی 

های معبد را مجدد مستحکم و احیا شهر و اماکن مقدس بود. ایشان پایه

ح را دوباره بنا نمودند و دیوارهای معبد و حصار شهر اورشلیم ساخته و مذب

ها در زمان معین و به ایشان عالرغم تمامی مخالفتها و کارشکنی .را ساختند

موقع کار را به پایان رسانیدند. به همان شکل نیز در زمان لوتر و بیداری 

را  ایکلیسا بعد از هزار سال جهالت و خرافات و تاریکی خداوند عده

مجدد بپا خیزانید که شروع به احیاء کالم خداوند نمودند و بسیاری از 

و آن  ،ریزی شدندمله نجات محض فیض، از آن زمان پیها منجپایه
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و ای که از اسارت خارج شدند شروع به بازسازی زیر بنای فاسد عده

 سازشگرانۀ االهیات مسیحی نمودند.

د و دیوار اورشلیم در زمان عزرا و نکتۀ ششم:  بعد از پایان بازسازی معب

توان بازسازی و ارتباط آن را ها را برگزار کردند که مینحمیا جشن خیمه

 ( مطالعه کرد. 8, نحمیا فصل  3با این جشن در ) عزرا فصل 

حال چند نمونه از نحوۀ برگزاری این جشن و کاری که خداوند در این 

 کنیم؛ بررسی می جشن انجام داده بود را به عنوان یادآوری

های خود در اسرائیل به اورشلیم نکتۀ اول: تمامی آن بقیتی که در شهر 

بازگشت کرده بودند باید به مانند یک تن، متحد و در یگانگی و توافق 

 ( 8: 8,  4و فصل  3, نحمیا فصل  8: 3) عزرا  شدندباهم جمع می

نکتۀ دوم: تمامی ایشان با یگانگی و متفقأ از دروازۀ آب عبور کردند و در 

وتمامی قوم مثل یک مرد در سِعَۀ پیش دروازۀ آب  8: 8) نحمیا آنجا گرد هم آمدند 

جمع شدند و به عزرای کاتب گفتند که کتاب تورات موسی را که خداوند به اسرائیل 

لی بود از پاک شدن به واسطۀ کالم دروازۀ آب سمبو امر فرموده بود بیاورد(

( در نمونۀ ورود از این دروازه در عهد جدید  24تا  23: 2خدا ) افسسیان 

به معنای ورود به کالم خدا و شناخت حقیقی است که به واسطۀ آن پاکی 

و آزادی در ما ایجاد خواهد شد که ثمرۀ آن یکدلی خواهد بود که 

ای بود که ایشان را به ۀ آب دروازهتمامی ما را عبور خواهد داد. درواز
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که در حضور مذبح در  حوض سیلوآم یعنی جای فراوانی و برکت وآبی

 کرد.شد هدایت میها ریخته میجشن خیمه

در ورود و برگزاری جشن انجام دادند  نکتۀ سوم: اولین کاری که ایشان

ساختن مذبح به جهت آمادگی و کاری بود که مذبح در قربانی و خونی 

که باید به عنوان کفاره ریخته بشود انجام بدهد و این اولین و 

(  در تحقق  5تا  8: 3عزرا  ترین حرکتی بود که آنها انجام دادند )بنیادی

ته چیزی که برای ما مهم است این است که برای کلیسایی که از این نک

و جالل خدا از آنجا مسیر منحرف شده و دعوت خود را از دست داده 

شده است! و برای کلیسایی که در اسارت بوده و حال صدای  خارج

خداوند را شنیده و درصدد است که به عنوان بقیتی وفادار بازگشت بکند 

ترین نکته، یعنی معبد خداوند و مذبحی الزم است که به اولین و بنیادی

کند برده شود!!  در نتیجه برای که کار و کفارۀ مسیح را برای ما آشکار می

انی که قصد بازگشت دارند صلیب مسیح که همان مذبح است باید کس

 مرکزیت و اولویت داشته باشد. 

نی ماه هفتم عزرای کاهن برای ها یعنکتۀ چهارم: در روز اول جشن خیمه

ه و تمامی توانستند بشنوند تورات را قرائت نمودتمامی کسانی که می

ای که عزرای کاهن ( نکته 88 , 82تا  8: 8ن را تعلیم داد ) نحمیا جزئیات آ

برای قوم قرائت نمود اشاره به سال یوبیل و سال آزادی و برگزاری جشن 

( موسی دستور آن را  25تا  21,  88تا  7: 38تثنیه ) ها بود که در خیمه

امروز نیز در کلیسا و زندگی فردی و جمعی ما به عنوان قوم  .داده بود
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به معنای باز شدن کالم خدا و فهم  !هاجشن خیمه ،خدا در عهد جدید

به همان گونه که   های خدا را درک کنیم.نقشه ،روحانی است که بتوانیم

وانند کتب را گشود تا بت را راهی عموآس ن دوشاگردِعیسی مسیح ذهن آ

ها بود که ( در جشن خیمه 15تا  11, 24: 21لوقا )درک کرده و بفهمند 

چشم ) بینش روحانی( قوم را باز کرد! عزرا گوش ) شنوایی روحانی(  و 

امروز زمانی که ما دربارۀ ملکوت خدا و پادشاهی عیسی مسیح و بقیتی که 

اند که از آن وضعیت استراحت و راحت خود حاضر به پرداخت بها شده

که نیاز به بازسازی و نوسازی کار خدا و  بیرون بیایند و وارد ابعادی بشوند

صلیب باید در آنجا مرکزیت و اولویت داشته  های خدا و مذبحی کهنقشه

کنیم که زندگی ما در کنیم، و در مورد جایی صحبت میباشد صحبت می

آنجا به مانند ساختن معبد اهمیت داشته باشد یعنی جایی که شهادت و 

حفاظت ما به مانند دیوارهایی مستحکم باشد! در چنین شرایطی است که 

الم خود را به جهت درک عمیق مفاهیم آن دهد و کخدا به ما مکاشفه می

 خواهد گشود.

نکتۀ پنجم: زمانی که قوم کالم خدا را شنیده و معانی و مفاهیم آن را 

ها را رعایت کنند و کالم درک کردند متوجه شدند که باید جشن خیمه

در حقیقت (  5,  2: 3, عزرا  88تا  81: 8خدا را اطاعت کردند. ) نحمیا 

واهد آمد که ما شنوایی و بینایی درست را از مفاهیم اطاعت زمانی خ

کالم خدا بدست آوریم و زمانی که کالم در دلهای ما کاشته شود در فهم 

امروز خیلی از  آن کالم توانایی اطاعت را بدست خواهیم آورد.

خواهند که از کالم خداوند اطاعت ایمانداران در کلیسای خداوند می
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حقایق کالم خدا ندارند! در کنند اما چون هیچ فهم و شنوایی درستی از 

شکست  منجر بهاطاعت ایشان نفسانی و انسانی خواهد بود و نهایتأ  نتیجه؛

 گردد.می

ها را بر طبق آیات پس ایشان بعد از شنیدن کالم و درک آن جشن خیمه

د از آزادی از گفته شده برگزارکردند، در تحقق این موضوع کلیسا نیز بع

ای و خرافی و انواع و اقصام تعالیم مسموم، منحرف و اسارتهای فرقه

و در آنجا پادشاهی، حاکمیت و  شودها بافراطی باید وارد جشن خیمه

و خالص و بدون هیچ  خداوندی عیسی مسیح را در تمامی ابعاد، شفاف

ی آلودگی و مسمومیتی جشن گرفته و شادمانی نماییم، زیرا پادشاه

خداوند در شرف ظهور و آمدن است و فقط بقیت وفادار است که متوجه 

ای کلیسا در شوند و دیگر اعضمیو وارد خوشی و ابعاد آن  شده،این زمان 

های ظاهری و در آلودگی خود مبتال بابل و اسارت و استراحت در خوشی

 هستند.

  «ها و ارتباط آن با کتابهای حجی و زکریای نبی جشن خیمه» 

 «ی جَّکتاب حَ» 

کتابهای حجی و زکریا در زمانی نگاشته شدن که مخالفتهای زیادی از 

معبد خدا صورت گرفته بود  و سوی مخالفان در مورد بازسازی و نوسازی 

( و خدا  21,  23: 1طور کلی متوقف شده بود ) عزرا  کار بازسازی معبد به

بازسازی معبد خدا را مجدد دو نبی را برای بیداری قوم فرستاد تا کار 
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آغاز کنند، حجی و زکریا آن دو نبی بودند که در کنار انبیای دیگر، هم 

ی و هم از جنبۀ روحانی مردم را تشویق کردند تا ترمیم و ملاز جنبۀ ع

بینیم به خاطر همت ( و نهایتأ می 2: 2بازسازی معبد را از سر بگیرند ) عزرا 

ل به اتمام رسید و جشن فصح و نان و دلیری این دو نبی کار معبد و هیک

( اما در حقیقت داستان  82,  81: 5) عزرا  فطیر را در آن روز جشن گرفتند

رسد، این انبیا که به انبیای نوسازی و بازسازی در اینجا به اتمام نمی

شناخته شدند حامل پیامی از جانب خداوند بودند که بسیار کلیدی بود و 

چیز و تمامی مطالب  شد، شاید بپرسید چرا همهها مرتبط میبه جشن خیمه

گردد!؟ زیرا همانگونه که در فصلهای گذشته نیز ها ختم میبه جشن خیمه

توان در سه دوره به آن اشاره کردیم؛ دوران پیشرفت و تاریخ کلیسا را می

ها فصح و دومین، پنطیکاست و از جشنها مشاهده کرد که اولین از دوره

ها نامید. تمامی تاریخ و االهیات کلیسا در این شن خیمهسومین دوره را ج

سه جشن خالصه شده و در فصح کار قربانی و باز خرید و آزادی از اسارت 

بینیم، در پنطیکاست تولد شیطان را در صلیب عیسی و مرگ و قیام او می

شاهد القدس را در راستای آماده کردن حصاد کلیسا و شروع کار روح

ها ها که با جشن کرنا و کفاره و در آخر خیمهجشن خیمهو در هستیم 

شود پایان کار خدا و جشن پیروزری و آغاز ساطنت هزار سالۀ شروع می

بینیم، امروز اکثر ایمانداران و کلیسا خود را به دو جشن عیسی مسیح را می

اند! ایشان فصح را خوب فهمیده و را جع به فدیۀ مسیح اول محدود کرده

کنند، کلیساهای دیگر نیز و نجات و صلیب به زیبایی صحبت میو خون 

که مقداری بیشتر از ایشان، پیشرفت کرده اند در مورد کار عمیق روح 
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و ابراز  صحبت کرده ( تولد کلیسا لقدس، پنطیکاست و عالئم ظاهری آن )ا

کنند. اما در حقیقت امروز زمانی است که خداوند رسوالن و معلمین و می

 تمامی جشنها که در مورد نقطۀ عطفِ !فرستد و فرستادهصی را میاشخا

ها ( که پایان و خالصۀ تمامی جشنها و آغاز دوران جدیدی که در )خیمه

های خدا را به پیش رو است صحبت کنند. و در این راستا اهداف و نقشه

جهت بیداری اعالم کنند، حال در تاریخ اسرائیل نیز همین موضوع را 

که مترادف )یم؛ اسارت قوم در بابل هفتاد سال به طول انجامید بینمی

حال خداوند در  رت کلیسا به مدت بیش از هزار سال (خواهد بود با اسا

پایان فصل و آماده کردن حصاد برای صاحب حصاد انبیا و معلمین و 

پیامهایی را خواهد فرستاد که قوم را تشویق به بازسازی و نوسازی و ترمیم 

که مرکزییت و اولویت صلیب مسیح و همچنین معبد که نمادی مذبح 

است از یک زندگی جمعی و درست با حضور خدا در جماعت بکنند. و 

ها که نمادی است از پیروزی نهایتأ مردم را به برگزاری جشن خیمه

 دعوت کنند. خداوند و حصادی که در پیش رو است

این انبیا نیز پیام خاصی را در این بازسازی، نوسازی و  ؛این تفاسیر با

کنیم )  نام بیداری به همراه داشتند، زمانی که به کتاب حجی نگاه می

شاهد مخالفتهای حجی به معنای، جشن یهوه یا تولد در زمان جشن است (

باعث متوقف شدن کار معبد خدا شده بود و در سال  بسیاری هستیم که

د پیام خدا به حجی نبی آمد و او شروع به تشویق و قبل از میال 225

تحریک قوم نمود که در یک همبستگی کار بازسازی معبد خداوند را به 

( قبل از رسیدن پیام این انبیا مردم مشغول  2,  8: 2اتمام برسانند ) عزرا 
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: 8ساختند ) حجی ها میها و خانهکار روزانه خود بودند و برای خود سازه

شود که پیام خدا به ایشان به این مضمون از زبان حجی نبی نازل می( و  1

اما خانۀ خدا در  ،زیبا متوقف باشید هایآیا درست است که شما در خانه

ها باشد!؟ زیرا بقیتی که از اسارت بابل خارج شده و برای ها و ویرانهخرابه

و  مشغول بودند، در زمان کارشکنی بازسازی خانۀ خدا در اورشلیم

اندیشیدند که حتمأ مخالفتها دست از کار کشیده و در فکر خود چنین می

ها و با چنین کارشکنی ،مگر نه !زمان بازسازی خانۀ خدا هنوز فرا نرسیده

شدیم؟ امروز نیز به یقین ما در چنین وضعیتی قرار مخالفتهایی روبرو نمی

م!! که هنوز گرفته یا قرار خواهیم گرفت که ممکن است با خود بیندیشی

زمان این کار و یا خدمت و کار به جهت کلیسای خداوند هنوز فرا 

شویم با این فکر که و از آنجایی که با ترسها و مقاومتها روبرو می نرسیده،

ممکن است خدا مانع شده باشد پا را پس بکشیم در صورتی که واقیت را 

این تفکرات دست از ایم. ایشان نیز در در زیر این اوراق منفی پنهان کرده

کار خداوند کشیده و مشغول روزمرگی و کارهای عادی خود شده بودند 

کنید که زمینهای  !فرماید که توجهکه خداوند از زبان حجی به ایشان می

شما خشک شده و جیبهایتان سوراخ و کارها و اعمال دستهایتان آن 

اشته شده است و را ندارد و باران اول و آخر از شما باز د مطلوب بازدهی

 راب و غله است در زیان فرو رفته محصول و زمینهایتان که روغن، ش

( در نهایت حجی نبی ایشان را به  87تا  85: 2, حجی  88تا  8: 8حجی )

کند و بقیت وفادار به این پیغام ساخت و بازسازی معبد ویران تشویق می

 رسانند تمام میبه ا را یک گفته و با تحریک روح خداوند آنخداوند لب
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( نکتۀ قابل توجه در اینجاست که تمامی این نبوتها در  82تا  82: 8حجی )

زمانی در ماه ششم داده شد و حجی نبی دقیقأ به این موضوع اشاره 

در روز اول ماه ششم از سال دوم داریوش پادشاه، کالم  82,  8: 8) حجی کند  می

یهو خداوند به واسطۀ حجی نبی و به زربابل بن شالتیئیل والی یهودا و به یهوشع بن 

.. در روز بیست و چهارم ماه ششم از سال دوم داریوش 82صادق رئیس کهنه رسیده.. 

کنیم کتاب حجی رجوع می زمانی که به فصل دوم پادشاه این واقع شد(

که پایان جشن رسد!!زمان ورود به ماه هفتم و روز بیست و یکم فرا می

ها از روز پانزدهم ماه ) جشن خیمه باشدها و پیروزی خداوند میخیمه

گردید و به مدت یک هفته تا روز بیست و یکم ماه هفتم به طول آغاز می

توان شاهکار کالم خدا نامید این را می(  7تا  8: 2انجامید( ) حجی می

توان به اهمیت این دهد میزیرا با تاریخ دقیق و عالمتهایی که به ما می

جشن پی برد، حجی در نبوتی که از جانب خداوند به بقیت وفادار 

کند که یک بار دیگر خداوند همه چیز را به جنبش دهد بیان میمی

تحریک و بیدار خواهد  خواهد کشید و آسمان و زمین و تمامی ملتها را

ساخت و آرزوی تمامی ملتها را به ایشان خواهد بخشید و جالل خداوند 

اید پر خواهد ساخت که به یقین یکبار دیگر این خانه را که بنا نموده

 جالل آخر از جالل نخستین عظیم تر خواهد بود.

خوانیم تمرکز بر روی بیست و یکم ( را می 8: 2زمانی که کتاب ) حجی 

باشد ها میاست که آخرین روز از روزهای جشن خیمه ) تیشری( ماه هفتم

که پیام خدا از جانب حجی نبی به قوم رسید و در روز بیست و دوم 

آرامی  باشد را درها میمحفل مقدس را که روز هشتم از جشن خیمه
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( جالل آخر این خانه مربوط به جشن  7: 2جشن بگیرند. طبق ) حجی 

ای را که سلیمان باشد که یهودیان در این روز جالل خانهها میخیمه

آوردند، ) زمان تقدیم کردن معبد به خداوند ساخته بود را به یاد می

ها بود( حال زمانی که این معبد توسط سلیمان مصادف با جشن خیمه

دوباره در زمان حجی بازسازی شد، خداوند به طریقی این زمان را برکت 

باشد، اما زمانی که ها ن تقدیم آن در زمان جشن خیمهداده بود که زما

جالل خدا معبد را پر ساخت با زمان سلیمان که جالل خدا به شکل ابری 

عیسی  خدا در معبد را فرا گرفت متفاوت بود، زیرا این بار حضور شخص

 به این آیه توجه کنید!!  مسیح بود که معبد را بر روی زمین پر ساخته بود.

یوحنا از داد( و چون نصف عید گذشته بود، عیسی به هیکل آمده تعلیم می 81: 4یوحنا )

ها است، پس حتما کشد که منظور جشن خیمهعیدی صحبت را به میان می

و  این عید ادامه دارد که چند روز از آن گذشته و به نصف، رسیده است.

ز آخر که روز و در رو)گوید؛ همین فصل توجه کنیم! می 37تا  34اگر به آیۀ 

ه تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. هرک» بزرگ عید بود، عیسی ایستاده، ندا کرده گفت: 

بطن او نهرهای آب زنده جاری  از گویدکسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می

خواهد یافت  ح که هرکه به او ایمان آرد او رااما این را گفت دربارۀ رو« خواهد شد

تمامی ( الل نیافته بود.عطا نشده بود،چونکه عیسی هنوز ج القدس هنوززیرا که روح

ند ها و ارتباط این جشن با نهرهای آب زنده داراین آیات به جشن خیمه

خواندیم که عیسی به  81که باعث حیات و برکت همه خواهد شد. در آیۀ 

زحمت و مشقت  معبد آمد!! کدام معبد!؟ معبدی که در زمان حجی، با

دیم گردید و باالخره در چهارصد سال ها تقه شد و در جشن خیمهساخت

 ) در بعد از بازسازی( خداوند خود هابعد در یکی از همان جشن خیمه
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وارد آن معبد شد که حجی نبی در این مورد و عده داده بود که جالل 

 از این جالل باالتر و عظیم تر خواهد بود.  آخر

کنیم ه در عهد جدید و کلیسا زندگی میحال ارتباط این موضوع با ما ک

چیست!؟ کلیسا خانۀ خدا است و امروز الحال ما در حال بازسازی و ترمیم 

سال با عبور از  2555ای که در طی این خانه و هیکل هستیم، خانه

فراوان و خرابی شده است، این  تغییراتها دستخوش انحرافات و فرقه

هایی که خداوند از مارتین لوتر و بیداری ها از زمانترمیم و بازسازی

طریق رسوالن و انبیای خود در کلیسا به وجود آورده آغاز شده است. 

و معبد خدا را در  امروز نیز صدای خدا را نسبت به ترمیم و بازسازی مذبح

ها شنویم. در طی زمان و تاریخ کلیسا بارها کارشکنیادامۀ همان پیغام می

نبش شده اما امروز به جهت ما زمان بازسازی مجدد مانع از حرکت این ج

فرا رسیده، یعنی ارجعیت و مرکزیت صلیب عیسی مسیح به عنوان مهمترین 

اصل و عنصر ایمانی خودمان و کار عمیق صلیب مسیح را مجدد به کلیسا 

گردانیم! زیرا امروز معنی و مفهوم و واقعیت حقیقی صلیب رو به باز

ای خرافی شده است و فقط آن را بر گردنها ئلهخاموشی و تبدیل به مس

  بر روی اندام انسانها به شکل تتو و یا بر سر در کلیساها یا منازل آویخته یا

بینیم، بدون توجه با اینکه صلیب و یا بر عقب ماشینهایشان حک شده می

حقیقت آن بسیار عمیق تر از آن چیزی است که ما امروز به آن 

تی که مذبح باید مرکزیت زندگی یک ایماندار به اندیشیم! در صورمی

صورت فردی و جمعی باشد. معبد خدا باید بازسازی شود و حضور و 

جالل خدا در آن تجربه گردد زیرا که شهادتِ جمعی زندگی روحانی ما 
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نهایتأ دیوارهای شهر که از آن طریق دشمن، انحرافات و فسادها را  .است

زی کنیم و سنبلط و طوبیا را از شهر خدا در شهر خدا وارد کرده بازسا

ما که امروز در زمان بازسازی این خانه  ( 3تا  8: 1بیرون کنیم ) نحمیا 

مان همه در جهت هستیم باید تمامی تمرکز، اتحاد، همبستگی و رسالت

بازسازی و ترمیم این زندگی جمعی باشد، یکی از فجایع کلیسای قرن 

ست، هرکسی در سیر تکاملی دل خود و بیستم و یکم زندگی انفرادی ا

پسندد زندگی ها و برداشتش از کالم خدا انجیلی را که میخواسته

دهد غافل از اینکه در فریب و خود محوری و بدور کند و بشارت میمی

اگر امروز آن  از بدن جمعی ) کلیسای حقیقی( در انحراف خوابیده!!

قط یک دلیل دارد، نبودن شود فجالل و حیات کلیسای اولیه دیده نمی

اتحاد و یکدلی در میان ایمانداران، و به یقین اگر این یکدلی در میان 

دا خواهد بود و اگر جالل ایمانداران حاصل گردد ثمرۀ آن جالل خ

 ل گردد ثمرۀ آن شناخت و فهم کالم اوست در مکاشفه!خدا حاص

  «کتاب زکریا » 

و »؛ کند( صحبت می 28تا  85: 81زکریا نیز در مورد این جشن در ) زکریا 

از جمیع امتهایی که به ضد اورشلیم آیند هر سال  واقع شد که همۀ باقی ماندگان

« ها را نگاه دارند و عید خیمهبرخواهند آمد تا یهوه صبایوت پادشاه را عبادت نمایند 

و به ها سمبولی است از سلطنت عیسی مسیح پس باید به احترام سلطنت با اعید خیمه)

(و هرکدام از قبایل زمین که به جهت عبادت یهوه صبایوت پادشاه برنیایند، اورشلیم بیایند

بر ایشان نیز ) باران(  بر ایشان باران نخواهد شد. و اگر قبیلۀ مصر بر نیایند و حاضر نشوند

نخواهد شد. این است بالیی که خداوند وارد خواهد آورد بر امتهایی که به جهت نگاه 
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ها بر نیایند، این است قصاص مصر و قصاص همۀ امتهایی که به جهت ن عید خیمهداشت

 « مقدس خداوند» بر زنگهای اسبان ها بر نیایند. در آن روزنگاه داشتن عید خیمه

 های پیش مذبح خواهد بود.ل کاسهثمنقوش( خواهد شد و دیگها در خانۀ خداوند م)

، مقدس یهوه صبایوت خواهد بود و باشدیهودا میبلکه همۀ دیگهایی که در اورشلیم و 

 گذرانند آمده از آنها خواهند گرفت و در آنها  طبخ خواهندهمۀ کسانی که قربانی می

آیات فوق  انی در خانۀ یهوه صبایوت نخواهد بود (کرد و در آنوقت بار دیگر هیچ کنع

در تفسیر ترین بخشها یکی از غنی ترین بخشهای کالم خدا و یکی از مشکل

  باشد!می

کرد، در زیر عهد عتیق و قدیمی زندگی می اسرائیل کهاز آنجایی 

افکارشان نیز در همان مسیر، سیر کرده و قرار داشت. ایشان یک معبد 

که دارای کهانت و مذبحی بود که بر آن  قدیمی در اورشلیم داشتند

این گرفت، اما در عهد جدید، صلیب مسیح تمامی قربانی انجام می

را در خود به همراه داشت. درنتیجه ما در  هاها، تشبیهات و سمبولنمونه

کنیم و تمامی آنچه را عهد جدید از جنبۀ روحانی به این حقایق نگاه می

که در عهد عتیق نگاشته شده است را باید در صلیب مسیح تفسیر کرد. 

را از  81ریا حال به عنوان نمونه چند نکته از این حقایقِ گفته شده در زک

جنبۀ تاریخی آنها در عهد عتیق و از جنبۀ روحانی آن نکات درعهد جدید 

 کنیم؛بررسی می

رفتند و یهوه که نکتۀ اول: هر سال یکبار تمامی قوم باید به اورشلیم می

کردند ) زکریا خداوند و پادشاه شهر عدالت و صلح است را پرستش می

موضوع تمامی ایمانداران از هر نژاد  ( در تحقق و مترادف این 85,  7: 81
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و زبان و ملیتی باید به ابعاد آسمانی و شهر خدا یعنی اورشلیم آسمانی 

عیسی مسیح حرکت بکنند و در ابعاد روح وارد حضور پر جالل خداوند 

بشوند و در آنجا در روح و راستی خداوند عیسی را که بر تخت پادشاهی 

زیرا خداوند  !ریم و احترام نمایندخود جلوس کرده است را پرستش، تک

 نه در سامره نه در ؛اعالم کرد و فرمودمَردود عیسی مسیح پرستش زمینی را 

اورشلیم بلکه در جایی که پرستندگان حقیقی پدر را در روح و راستی 

سیح خداوند امروز با مسائل ( م 23: 1پرستش خواهند کرد،  )یوحنا 

سازش نخواهد کرد و نخواهد  !وجه و شریعتی به هیچ تشریفاتیظاهری، 

تنها زمانی  ،و مورد پسند عیسی مسیح پذیرفت، بلکه تنها پرستش حقیقی

الحال در اتفاق خواهد افتاد که در روح و راستی باشد و چون او الی

پرستش و زیارتی که در زکریا  !این ،است صهیون آسمانی جلوس کرده

اورشلیم( امروز در عهد جدید خوانیم ) سالی یکبار در در مورد آن می

خواهد  که وارد ابعاد آسمانی و خداوند از تمامی ملتها و فرزندان او می

روح و راستی به حضور تخت فیض و پادشاهی بشوند و پرستش را در 

: 21رسوالن , اعمال 4: 8رسوالن , اعمال 21تا  25: 1یوحنا انجام برسانند. )

ورشلیم زمینی یعنی جایی که خداوند ( ا 21تا  22: 82, عبرانیان  88

 مصلوب شد که در کتاب مقدس به سدوم و مصر ملقب است که در اسارت

تا  21: 1غالطیان  ,  8: 88) مکاشفه  بوده و فرزندان او نیز در اسارت هستند

( امروز باید مراقب باشیم که مبادا کلیسا را بر ابعاد زمینی استوار سازیم 25

اسم، تشریفات، تجمالت و مسائل ظاهری بکنیم! اگر فکر و کلیسا را وارد مر

کند سخت در کنیم که دکوراسیون کلیسا ما را وارد ابعاد آسمانی میمی
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یم زیرا وارد ابعاد آسمانی شدن، هرگز میسّر نخواهد بود! مگر اینکه ااشتباه

در روح و راستی زندگی کرده او را پرستیده و بشناسیم. حال چه فرقی 

اگر در یک کلبۀ محقر و دور افتاده در جنگلی دور وارد آن ابعاد  کندمی

شویم یا در قصری مجلل!؟ زیرا آن ابعاد هرگز با منطق و افکار و 

با آنچه در زمین  ،استداللهای انسانی مترادف نیست و کامأل ابعاد روحانی

 وجود دارد و با آن روبرو هستیم مقایرت دارد.

جمع شده بودند تا اورشلیم در یک گردهمایی  نکتۀ دوم: تمامی ملتها در

ها را جشن بگیرند و در پرستش، شاه شاهان را اکرام کنند ) زکریا خیمه

( ایشان برای نگاه داشتن این جشن و مراسم باید یک  88,  85,  81: 81

کردند، آنها نظم و ترتیب خاص را که خداوند دستور داده بود رعایت می

گرفتند و در مرحلۀ دوم پنطیکاست و ا جشن میابتدا باید فصح ر در

کردند زیرا تمامی ها را برگزار میباالخره در ماه هفتم جشن خیمه

جشنهای عهد عتیق همگی باید در صلیب تعریف و تفسیر و در مسیح تجربه 

بشوند، لذا باید به یاد داشت که ما در تمامی این جشنها در صدد تجربۀ 

ین درک به پیش رفت که خارج از مسیح هیچ مسیح هستیم و باید با ا

چیزی معنا ندارد. امروز یهودیان متعصب و مسیحیان ارتودکس هنوز این 

که تمامی مسیح است  در در صورتی که فقط گیرندجشنها را جشن می

توانند وارد ابعاد این جشنها بشوند و سایر مراسمات را نیز تجربه ملتها می

 بکنند.
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گرفت و ها را جشن نمیقومی در این روز جشن خیمهاگر نکتۀ سوم: 

باران پیش و « گردید کردند باران خداوند از آنها منقطع میقصور می

 « دا در نگاه داری این جشنها بودباران آخر سمبولی از ریزش برکات خ

ن نکته در اینجاست! ایماندارانی ( تحقق روحانی ای 88,  84: 81زکریا )

میت، پادشاهی و ملکوت سبک سرانه نگاه کنند و وارد که به حقیقتِ حاک

ابعاد شناخت و پرستش در روح و راستی نشوند و به آن توجهی نکنند، در 

خطر این خواهند بود که خداوند در زندگیشان آن برکت الزم را جاری 

(  82تا  5: 1نکند! در نتیجه زندگی ایشان بایر و خشک بماند.) عاموس 

یعنی زمانی که  ،مان ریزش باران آخر استها در زجشن خیمه

برای تفقد از تمامی قوم خدا در روزهای آخر ریخته شده و  القدسروح

، قوم خدا و ایماندارانی که وارد تجربۀ ریزش باران ریخته خواهد شد

منظور از باران آخر، باران شناخت و » آخر و شناخت خداوند نشوند 

)عدم باروری  ی روحانی و نازاییوارد خشکسال« مکاشفۀ خداوند است 

و از دست دادن محصول حصاد زندگی خود خواهند شد. به  روحانی(

همانگونه که خداوند بارانهای اول را در شناخت برای ما فرستاد! او در 

صدد است که بارانهای آخر را نیز به فراوانی به جهت شناخت برای ما 

تا  8: 5عاد جالل با او بشویم ) هوشع باشد، تا او را بشناسیم و وارد اب .بفرستد

 (  32تا  88: 2, یوئیل  85تا  7: 3, یوئیل  4: 2یعقوب ,  8: 85, زکریا  3

نکتۀ چهارم: تمامی ملتها و اقوام در صورت عدم برگزاری این جشنها به 

توان تنبیهی از جانب خداوند گردیدند که همگی آنها را میبالیا مبتال می

گردید. درصورت بروز این اخطار قبلی بر ایشان واقع میدانست که با 
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بالیا دیگر هیچ تضمینی برای امنیت این قوم وجود نداشت، ایشان در 

زمان سرشماری هر نفر باید نیم مثقال نقره به جهت فدیه پرداخت 

( یعنی هر اسرائیلی برای امنیت و مصون  85تا  88: 35کردند ) خروج می

کردند که در صورت عدم پرداخت بها را پرداخت می ماندن از بالیا این

: 85, اعداد  2: 25دیگر تضمینی برای مصون ماندن وجود نداشت ) امثال 

خریم!! اما در عهد جدید که ما با مثقال نقره و پول امنیت نمی ( 25تا  18

سائل در آن زمان ظاهری و در سمبول بودند، در عهد جدید زیرا این م

خون بها و بدست آوردن امنیت به خاطر صلیب عیسی  کفارۀ حقیقی و

(  او تنها  25تا  88: 8مسیح و خون پاک عیسی مسیح است ) اول پطرس 

هایی که بر گناه کاران و شخصی است که امروز از آمدن بالیا و داوری

جلوگیری خواهد کرد، در خارج از  ،اندایماندارانی که سرپیچی کرده

ر زیر داوری و قضاوت خدا و هالکت ابدی قرار مسیح تمامی انسانها د

( زمانی که ایمانداران ارزش  85تا  4: 8خواهند داشت.  )دوم تسالونیکیان 

آموزند بینند و میخون مسیح را در تجربۀ جشنها و در ابعاد روحانی می

گونه از بالیا و داوریها در زندگی شخصی و خانوادگی آنها وارد دیگر هیچ

 (  85تا  8: 78مزمور نخواهد شد )

بینیم زنگهایی بودند که بر نکتۀ پنجم: یکی از نکاتی که در این جشن می

حک شده « مقدس خداوند» آویختند و بر آنها با صنعت حکاکی می اسبها

 ای ( این زنگوله یا زنگها بر طبق آیۀ فوق از تُنکه25: 81بود! ) زکریا 

مس، زر، یا برنج و یا سایر فلزات  ای رایج در آن زمان که ازقرص یا تکه)

( 38تا  35 28خروج)توان نمونۀ آن را نیز در  شد ( که میساخته می
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شد و روی آن مشاهده کرد که با نواری به رنگ خاص به اسبها بسته می

بر بدنۀ دیگهایی که در آنها  و حتی کلمه مقدس خداوند حکاکی شده بود

همین واژه منقوش بود. و این نکتۀ گردید نیز گوشتهای قربانی طبخ می

توانست تمایز بین قوم خدا و مردم عادی )کنعانی( بود که کسی دیگر نمی

گر کنعانی به معنای شخصی است که معاملهخانۀ خدا )هیکل( بشود، )) وارد

که به یقین این  دهدهای نادرست و نا مقدس انجام مییا کسی که معامله

( (نسانی و جسمانی در خانۀ خدا جایی نداردروش و عملکردها و تفکرات ا

بینیم، اما در عهد البته این موضوع را در اسرائیل زمینی و عهد عتیق می

, اشعیا  82: 3, اول تیموتائوس  5: 3جدید کلیسا خانۀ خدا است. ) عبرانیان 

( و تنها قربانی که مقبول خداوند است،  7تا  2: 2, اول پطرس  2تا  8: 2

 سیح کاهن اعظم ما تقدیم شده است ت که بوساطت عیسی مقربانی اس

( و امروز دیگر هیچ قربانی از  85,  82: 83, عبرانیان  7تا  2: 2اول پطرس )

گاو و گوسفند و بز درخانۀ خدا قابل قبول نیست، زیرا صلیب آن مذبحی 

در عهد عتیق .}است که در آنجا ظرف خانۀ خدا قرار داده شده است

دادند بر روی آن مقدس مردم به خانۀ خداوند هدیه میظرفی را که 

خداوند منقوش بود، امروز ما ایمانداران آن ظروف هستیم که این ظروف 

ی به عمل ما در خانۀ توانند ظرف جالل و یا ذلت باشند که بستکمی

( ما آن کهانت ملوکانه  28تا  87: 2) دوم تیموتائوس  خداوند دارد{

ما بر تمامی ما مقدس خداوند را منقوش ساخته هستیم که کاهن اعظم 

است!! حال با توجه به این تفاسیر که ما مقدس خداوند هستیم باید در 

گفتار و رفتار، ظرف جالل باشیم و نه ظرف ذلت و خواری، آنانی که 
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قدوسیت خداوند  !ها را در ابعاد روحانی تجربه کرده و متوجهجشن خیمه

که در زمان بازگشت وند شمیشوند، ظرف منقوش به مقدس خداوند می

باسهای پاک ) کتان سفید ( مزین با ل ،مسیح در همراهی با لشکر آسمان

  (81تا  8: 87خواهند شد و عدالت خداوند را بر تن خواهند کرد ) مکاشفه 

 «جشنهای بعد از اسارت » فصل یازدهم 

 «تجدید» جشن تقدیم 

نامند زیرا آنها بعد از ن جشنها را جشنهای بعد از اسارت میاز این جهت ای

جشنها در زمان پادشاه  یکی از این اسارت و آزادی قوم از بابل اتفاق افتاد.

شناسیم و لکه استر بود که با نام جشن پوریم و استر آن را میایران و م

دیگری جشنی بود که در زمان برادران مکابی در چهارصد سال سکوت 

ا بین عهد عتیق و عهد جدید با نام جشن تقدیم یا تجدید صورت خد

پس در اورشلیم عید تجدید شد و زمستان بود و عیسی در  23,  22: 85) یوحنا گرفت. 

ای است به این جشن خاص این آیه اشاره خرامید (هیکل در رواق سلیمان می

جشنهای شد! همانگونه که شرح دادیم تمامی که در زمستان برگزار می

گردید و تا آخر تابستان که در ماه هفتم بهار آغاز می یهود از اوایل

( اما 23رسید ) براساس الویان گرفت به پایان میآخرین از آنها انجام می

این جشن در فصل زمستان بود و با جشنهای تاریخ مذهبی و شرعی زمان 

ضافه شد، در به جشنهای یهود اموسی تفاوت داشت، و بعد از اسارت بابل 

کتابهای تاریخی یهود  )کتابهای خارج از کتاب مقدس( این جشن به 
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جشن تقدیم مذبح معروف است. زمانی که قوم خدا در بعد از اسارت و 

بازسازی معبد مذبح را ترمیم کردند و آن را به خداوند تقدیم نمودند 

بح جشنی را بر پا کردند که از آن زمان به بعد آن را جشن تقدیم مذ

( ) کتاب مکابیان کتابی است مشتمل  22,  28: 2نامیدند!! ) کتاب مکابیان 

چهار صد سال سکوت بر دو جلد که از کتابهای تاریخی عهد عتیق است و 

به کتاب مقدس  اما به دالیلی کند،قبل از آمدن مسیح را معرفی می

 هاست ک تیتوس فالویوس یوسفوس این کتاب نوشتۀ مسیحیان راه نیافت،

او یک تاریخ نگار  !شناسندن یوسف فالوی میادر فارسی بیشتر تحت عنو

امه نویس بزرگان دینی و شاهان اجدادی یهود ، و زندگینیهودی، رومی

بود که تاریخ یهود را با تأکید ویژه بر سدۀ نخست میالدی ثبت کرده 

در  (است او در اورشلیم متولد شد پدر او از نسل کاهنان معبد اورشلیم بود

ا نام انتیاکوس اپیفانوس تمامی بای آن زمان یکی از سرداران سوریه

خدایی بود و قصد نطقۀ یهودیه را به تصرف خود در آورد، او انسان بیم

عقب نشینی کرد او به  داشت مصر را تصرف کند اما به فرمان امپراطور روم

سوریه  جهت انتقام جویی از یهودیانی که در فلسطین و در زیر پادشاهی

ساکن بودند به اورشلیم وارد شد و قسمتی از اورشلیم را مجددأ تخریب 

کرد، او بسیاری از زنان و کودکان را در کشتاری عظیم از بین برد، 

بزرگترین افتخار اپیفانوس این بود که وارد معبد اورشلیم شد، او در ورود 

ظروف و  به معبد خداوند مذبح طالیی بخور و چراغدان طالیی و تمامی

اسباب مربوط به خدمت را برداشت و تمثالی از ژوپیتر خدای بزرگ 

االقداس قرار داد و دستور داد که تمامی یهودیان این رومیان را در قدس
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بت را بپرستند، او به جهت نجس کردن معبد خوک را در معبدِ قدس 

را  خداوند برای خدای روم و یونان ژوپیتر قربانی کرد و خون تمامی آنها

و شد در معبد پاشید، او چیزی را که بر طبق شریعت نجس نامیده می

خوردن و قربانی کردن آن منع شده بود را عمدأ در عمل به انجام 

رسانید. او قوانین دیگری را نیز که جزء فرایض و احکام یهود بود را نیز 

توان به ختنه پسران، حرمت و نگاهداری نقض کرد که از آن جمله می

سبت، حالل و حرام و نجس و مباح اشاره کرد که هرکسی در رعایت  روز

شد و فقط باید خوک در معبد قربانی کرد باید کشته میآنها اقدام می

گردید! و او تمامی سربازان خود را با الزام و اجبار به رعایت احکام می

د خود گمارده بود تا کسی از قوانین او سرپیچی نکند و در چنین زمانی بو

که یک عده از یهودیان بر علیه سپاه سوری دست به شورش زدند، که 

قبل از  851از کاهنین به نام مکابیان بودند، ایشان در سال ای خانواده

میالد تمامی سوریان را به رهبری یهودای مکابی از اورشلیم بیرون 

امی انداختند. او تمامی معبد خدا را دوباره بازسازی نمود و آنجا را از تم

نجاسات پاک نمود و بت ژوپیتر و مذبح آن را از معبد خارج نمود و از 

که این پاکسازی معبد را   ( 27,  25تا  21: 1بین برد ) کتاب اول مکابیان 

  که دقیقأ چنین اتفاقی خواهد افتاد  نیز دانیال نبی پیشگویی کرده بود

ر اتفاق افتاد یعنی دسامب 22( این اتفاق درست در روز  81,  83: 8دانیال )

د!! در این روز در روزی که معبد بدست یهودای مکابی بازسازی گردی

که ایشان هر روز  یمی به مدت هشت روز صورت گرفتاورشلیم جشن عظ

حالل خواندن به معنای  نامیدند. )« حالل«از این هشت روز جشن  را 
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ی سرودهای تبرکی است( که در این روز با حالل خواندن شکرگزار

گرفتند و تمامی معبد و های نخل را در دست میکردند و شاخهمی

ساختند. البته از این منازلشان را با چراغ  )و ریسه در زمان حال( مزیّن می

ای نیز بیرون آمده که هنوز یهودیان بر آن باور دارند که در میان افسانه

اتمام نرسیده و در اند که روغن آن هشت روز به آن روز پیاله ای را یافته

 ریختندآن هشت روز همچنان با آن پیاله روغن بر چراغدانها روغن می

پیاله ظرفی بود در دست کاهن که با آن روغن را بر چراغدان )

شاخه  7شاخه به نه 4ریخت( امروز یهودیان چراغدان خود را از هفتمی

در نتیجه  ،اندکه در هر طرف چهار چراغدان و یکی را در وسط تغییر داده

نه چراغدان را به سمبول آن هشت روز و یکی را در وسط که تمامی آن 

 بینیم.ها و روزهای جشن ایشان میهشت روز را در بربگیرد در کنیسه

و طبق پیشگویی معبد اورشلیم سمبول به هم پیوستن و اتحاد یهودیان بود 

( 8: 3الکی شد!! ) ممالکی مسیح موعود باید وارد هیکل و معبد خود می

خوانیم که مسیح موعود در روز عید تجدید یا در نتیجه در یوحنا می

تقدیم مذبح وارد معبد شد. مسیح عمدأ به خاطر نشان دادن ارتباط این 

پس در اورشلیم   23,  22: 85)یوحنا جشن با خود او در این جشن شرکت کرد،  

ای نکته خرامید(سلیمان میعید تجدید شد و زمستان بود و عیسی در هیکل در رواق 

بود،  "دیگر که در این جشن وجود دارد زمان آن است که در زمستان

دسامبر برگزار  22امروز نیز ما جشن کریسمس را در زمستان و دقیقأ تاریخ 

کنیم! یعنی جشنی که یهودیان آن را جشن نور و چراغها و روشنایی می

نامند که در این روز درختان نخل و دیگر درختان  را با چراغها و می
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گرفتند. امروز ما جشن کریسمس را کردند و جشن میها تزئین میسمبول

گیریم، اما الاقل دقیقأ با توجه به اینکه روز تولد مسیح نیست جشن می

 توان آن را با درکی درست و معانی بهتری به مانند روز ورود خداوندمی

( و  8: 3در ابعاد زمان و مکان طبق پیشگویی مالکی جشن گرفت. )مالکی 

سال پیش نور عالم، خدای مجسم در میان ما ساکن  2555با تأمل بر اینکه 

شد آن را برگزار کرد. تاریخ برگزاری این جشن دوماه بعد از عید 

ا روز بود که بین یهودیان اختالف باال گرفت زیرها بود و در این خیمه

راهزن و مزدور  ،گرگ ،دزد ؛مسیح در این روز ایشان را در باب مثلها

 87در آیۀ  ( 85تا  8: 85خطاب کرد و خود را شبان گوسفندان ) یوحنا 

خوانیم؛ اختالف میان یهودیان باال گرفت، تا همین فصل است که می

ای دیگر گفتند ی که مسیح را دیوانه و دیو زده معرفی کردند و عدهحدّ

تواند چشم کوران را باز کند!؟ ایشان ه او دیوانه نیست، چگونه دیوانه میک

خواهی ما را کافر خطاب کنی اگر واقعا مسیح به مسیح گفتند تا به کی می

شما گوسفندان » هستی  به ما آشکارا بگو؟ که مسیح در جواب ایشان گفت:

یوحنا « ) کنندشناسند و مرا متابعت میمن نیستید زیرا ایشان آواز مرا می

 21خواستند او را سنگسار کنند و در آیۀ ( یهودیان می 24تا  21 85

د پس یهودیان دور او را گرفته، بدو گفتند: تا کی ما را متردّ» خوانیم؛ می

به چالش کشیده  درست در این زمان بود که یهودیان مسیح را  «داری؟

ایشان به یاد و احترام  که اگر مسیح هستی آشکارا بگو!! در صورتی که 

یهودای مکابی که در نمونۀ مسیح و بنیانگذار این جشن بود این عید را 

قبل از میالد معبد را پاکسازی نمود و  851کردند که در سال برگزار می
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دانستند و در انتظار، آن روزها را ایشان تمامی این پیشگویی ها را می

ظار آمدن او بودند به معبد آمده کردند حال مسیح و آنکه در انتسپری می

کردند و مسیح در همین راستا ایشان را توبیخ و آنها او را دیوانه خطاب می

کند که این توهین به روح القدس که سالها و در دورانهای متمادی با می

  داد هرگز بخشیده نخواهد شد.ها این لحظه را به شما نوید میپیشگویی

 ( 38: 82متی )

کند زیرا ایشان این جشنها را ند از رهبران یهود انتقاد میعیسی خداو

اما او دوباره این کار را کرده  (37تا  85: 23) متی  دادنددرست انجام نمی

و معبد را پاکسازی نمود و خود را نور عالم معرفی کرد، که در این منور 

 توان مشاهده کرد!! شدن دو درس را می

(  84: 1را پاک خواهد ساخت. ) اول پطرس نکته اول: خداوند خانۀ خود 

زمانهایی وجود دارد که خداوند به جهت پاکسازی وارد خانۀ خود 

خواهد شد و کسانی که مراقب آن خانه هستند گاهی اصأل درک 

نخواهند کرد که قصد و نیت خداوند چیست!؟ خداوند هرچند وقت یک 

واهد کرد. گاه بار به کاری که بدست انسان ساخته شده است سرکشی خ

اندیشیم که آنچه که ساخته شده است همه بدست اوست و ما با خود می

کنیم که همه چیز کامأل در ارادۀ او و درست است، غافل به یقین اعالم می

از اینکه داور خداوند است و این ما نیستیم که خانۀ خداوند را داوری 

وبیخ، الزام، تشویق و کنیم. ما باید داوری را به او بسپاریم که در تمی

شود وضعیت کار خودمان رادر حبتی که از کالم برای ما مکشوف میص
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القدس ببینیم. کار خداوند دائمأ کار خداوند بر اساس مکاشفۀ روح

باشد به همین جهت در پاکسازی جشن نان فطیر پاکسازی خانۀ خود می

اثری از  کردند تا مباداتمامی خانه و محل سکونت خود را تفحص می

خمیر مایه در آنجا وجود داشته باشد و این جشن نیز ) تجدید یا تقدیم 

که در آن خداوند خانۀ خود را  مذبح( ارتباط نزدیکی با پاکسازی داشت!!

پرستی، نجاسات و نفسانیت و خیلی چیزهای دیگرکه ما وارد خانه از بت

این است که جالب در این پاکسازی  کند اما نکتۀکنیم پاکسازی میمی

کند، زیرا خدا در کند، بلکه کارهای ما را پاک میخداوند ما را پاک نمی

، امروز کسی انسانها نیست. در تحقق این موضوع این مقطع در پاکسازی

کسی  یا «که تو برای کار خدا مناسب نیستی»؛تواند به دیگری بگویدنمی

ود، زیرا ما چنین که فالن خواهر یا برادر باید از کلیسا بر !ادعا کند

ای را نداریم که بخواهیم پاکسازی را بدست خود بگیریم و  اجازه

گیری کنیم که چه کسی مناسب است و چه کسی نا مناسب بلکه این تصمیم

کند و او هرگز قصد ندارد خداوند است که فرزندان خود را پاکسازی می

گر شخصی ایجاد که فرزندانش را از خانۀ خود ) کلیسا( بیرون کند، اما ا

کند و از این تخریب دست نکشد آن زمان است که کلیسا با خرابی می

از بدن  مشورت و دعا این اختیار را به جهت اصالح آن شخص و حفاظت

خواهد داشت که شخص خاطی را بیرون کند، که در این نمونه؛ پولس 

ن رسول آن فرد زانی را که با زن پدر خود رابطه داشت از کلیسا بیرو

او باید مدتی از برکات فیض حتی به قیمت جان او برای اصالح  کرد.

بیرون گذاشته بشود اما به یقین روح نجات را خواهد داشت. نهایتأ  این 
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خداوند است که کلیسای خود را پاک خواهد ساخت و ما این اجازه را 

عدالت خودمان دیگری  نداریم که سنگ قضاوت را برداشته و در ترازوی

ضاوت کنیم که چه کسی مقدس است و چه کسی نا مقدس، و تنها این را ق

مسئولیت و رَدا بر دوش خداوند است و اوست که در مکاشفۀ فهم روحانی 

این موضوع را به رهبران آشکار خواهد کرد، باشد، که ایشان به افکار 

سازد و نه پاکسازی خداوند واقف باشند. پس خداوند اعمال ما را پاک می

مگر اینکه ما دلهای خودمان را سخت ساخته و در  ،ا بیرون انداختن ماما ب

در آن صورت است که کلیسا ! مقاومت کنیم مبارزه و راستای اصالح

 ای جز خروج ما از محدودۀ فیض نخواهد داشت.چاره

نکتۀ دوم: خداوند در منور ساختن خود و نور شناخت است که این 

تجهیز خواهد کرد جشن تجدید در  موضوع کلیسا را تشویق، تقویت و

اصل جشن نور و پاکسازی و روشنایی به جهت قومی بود که در زمانی 

حضور خدا از میان ایشان و معبد رفته بود، قومی که در آلودگی، 

پرستی و انحراف بودند اما خدا همیشه فرصتهایی را در اختیار بقیتی بت

ام ایشان در کتاب همچون مکابیان خواهد گذاشت ) درست است که ن

مقدس ما نیست اما در تاریخ یهود نام ایشان برده و کار ایشان در جهت 

شود( آنها بقیتی در میان اکثریت پاکسازی معبد خداوند به یاد آورده می

قوم بودند که برای خداوند ایستادند و معبد را پاکسازی و چراغانی کردند 

را به قوم او  و مجددأ یک وضعیت پاک پرستشی و شناخت خدا

 بازگرداندند.
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 «جشن پوریم » 

توان آن را در کتاب استر این جشن به جشن استر نیز معروف است که می

مطالعه کرد. این جشن نیز به مانند جشن تجدید معبد یا  7بخصوص فصل 

رفت که تا به امروز تقدیم مذبح از جشنهای بعد از اسارت به شمار می

از ریشۀ کلمۀ پور «پوریم  کلمۀشود.میتوسط یهودیان جشن گرفته 

باشد در نتیجه این آید که در زبان فارسی پهلوی به معنای ) قرعه( میمی

( مرتبط است یعنی؛  4: 3نامیدند که با ) استر ها میجشن را جشن قرعه

زمانی که هامان وزیر پادشاه ایران با قرعه انتخاب و فعالیت خود را شروع 

باشد هنوز ه این جشن مربوط به زمان بعد از اسارت میکرد. با وجود اینک

به عنوان جشن ساالنه در میان یهودیان برقرار است. که در بررسی این 

در زمان خشایار شاه  جشن ابتدا به معانی روحانی آن خواهیم پرداخت.

پادشاه ایران ملکه وشتی، ملکۀ آن زمان بود و به خاطر رفتار بدی که 

را از مقام خود به عنوان ملکه عزل نمود و از تمامی داشت پادشاه او 

دخترانی که از سراسر پادشاهی ایران به در بار آورده بودند تصمیم گرفته 

شد که جایگزینی به جای ملکه وشتی انتخاب بشود، در نتیجه دختر زیبا و 

 با وقاری با نام استر جایگزین ملکه وشتی گردید.

دارد که با نام دو زن مسمّی هستند که  در کتاب مقدس وجود ،کتاب 2دو

یکی کتاب استر و دیگری کتاب روت که به یقین! وجود این دو کتاب در 

، زیرا این دو زن سمبولی از رابطۀ خدا در تثلیث کالم خدا تصادفی نیست

روت سمبول رابطۀ مسیح با کلیسا است که در آن پسر را  هستند، با انسانها
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ازدواج » بینیممیان امتها یعنی روت موآبی می در یافتن عروس مناسب در

توان در این کتاب سمبولی از، ازدواج مسیح با کلیسا روت و بوعز را می

تمامی تمرکز کتاب استر بر روی یهود است که در آن ملکه « دانست 

ایمان که باعث خشنودی پادشاه ) خدای وشتی سمبولی است از یهود بی

سرکشی و مبارزه هستند که خدا در زمان آخر  شوند و دائمأ درپدر( نمی

، و به همسری خود ایمان را با یهود ایماندار ) استر( جایگزیناین یهود بی

ای دیگر این دو زن را سمبول دو قوم توان به گونهکند. میانتخاب می

 نی که با مسیح و استر، قوم زمینیمعرفی کرد؛ روت، کلیسا و قوم آسما

 ی پدر در ارتباط هستند. یهود( که با خدا)

دربار پادشاه ایران شخصی به نام هامان از فرزندان عمالیقه و از نسل  ،در

عیسو حضور داشت )) در زمان موسی و ورود قوم اسرائیل به صحرای سینا 

ها بودند که در یکی از دشمنانی که ایشان با آنها روبرو بودند عمالیقی

اال برد و یوشع و بن هور دستان او را جنگ با ایشان موسی دستان خود را ب

باال نگاه داشتند! که تا زمان باال بودن دستان موسی سربازان اسرائیلی به 

ها بر رسیدند و به محض پایین آمدن دستان موسی عمالیقیپیبروزی می

 دربار پادشاه ایران از همان نسل ،در حال (( آمدنداسرائیل غالب می

ای شریرانه در و برای نابودی قوم خدا نقشه شخصی حاضر شده )عمالیقه(

سر دارد!! قابل توجه اینکه دشمنی شیطان هیچگاه به اتمام نخواهد رسید 

و تا به آخر و بازگشت مسیح به مخالفت و شرارت خود ادامه خواهد داد، 

او از روز نخست با آمدن زریت موعود که به حوا وعده داده شده بود 

امی بافت عهد عتیق تنفر و مبارزۀ او را بر علیه کرد و در تممخالفت می
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انسان به خصوص قومی که حامل این زریت بودند شاهد هستیم. او در 

 نقشۀ خود اورشلیم را نابود ساخت و قوم خدا را به هفتاد سال اسارت

خوانیم که حال عده ای به اورشلیم بازگشت فرستاد در کتاب استر می

کنند که قلمرو و پادشاهی ایران زندگی میای هنوز در کرده و عده

ای دیگر در استان در امپراطوری خود بود و شیطان در نقشه 824دارای 

صدد نابودی این دسته از یهودیان است که همگی آنها را نابود سازد. 

کند که بتواند نقشۀ خود را عملی سازد. البته که خدا ای میهامان دسیسه

مُردِخای عموی استر مردی حفظ خواهد کرد، بقیت خود را در همه جا 

فرو نیاورد،  بود که در مقام بقیت وفادار هرگز سر تعظیم را در مقابل هامان

زیرا او دستور داده بود که همه از او اطاعت کنند و با توجه به داشتن مهر 

( در ماه اول تقویم  5تا  8: 8پادشاه از حمایت او نیز برخوردار بود! ) استر 

ها انداخته شد، د که ماه نیسان است و زمان برگزاری جشن فصح قرعهیهو

در  ر(اه )ادااز ماه به ماه تا مدت دوازده م ها از روز به روز واین قرعه

( در این زمان بود که هامان  4: 3رسید ) استر حضور هامان به انجام می

استان  824امپراطوری ایران که در  به خشایار شاه گفت که بعضی از اتباع

ساکن هستند قوانین خود را دارند و هیچگونه اطاعتی از پادشاه فارس 

ندارند! او پیشنهادی را به خدمت پادشاه عرض کرد که قانونی را وضع 

کند، که هرکسی قوانین پادشاه را اطاعت نکند کشته شود، و خود نیز 

ین را مخارج این کشتار را متحمل خواهد شد! پادشاه نیز ندانسته قوان

، این نامه در سراسر استانها پخش شدند نوشته و با انگشتری خود مهر کرد

که تمامی یهودیان اعم از زن و بچه و تمامی مردان در تاریخ سیزدهم ماه 
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هایی ادار یعنی پایان سال همگی کشته شوند، این فرمان در غالب نامه

: 3فرستاده شد ) استر مختوم به مهر پادشاه به تمامی استانداران این استانها 

( با رسیدن این خبر به گوش یهودیان تمامی آنان در ماتم فرو  82تا  8

رفته و دست به استغاثه و گریه و زاری بلند کردند. زمانی که مردخای که 

به دیدار استر که در آنوقت ملکه آن  در دربار پادشاه بود این خبر را شنید

که به جهت تعویض پیام پادشاه »پراطوری بود شتافت! و به او گفت:ام

اقدام کند که اگر چنین کاری نکند خدا از راه دیگری نجات را خواهد 

فرستاد، در حقیقت او استر را به چالش کشید که حتمأ خدا در صورت 

خواهد گشود اما تو این افتخار را از دست  دیگر را عدم موافقت تو راهی

 یانی که در شهر شوش باقی یهود استر با ( 81تا  8: 1خواهی داد.) استر 

پایتخت( بودند سه روز و سه شب در روزه به سر بردند و در پایان آن سه )

تا  82: 1روز جان خود را به خطر انداخته و به حضور پادشاه رفت ) استر 

( استر به این خاطر جان خود را به خطر انداخت!؟ زیرا پادشاهان آن  84

 خواست بهو اگر شخصی میزمان از قدرت بسیاری برخوردار بودند 

حضور پادشاه شرفیاب بشود، باید حتما با وقت قبلی و کسب اجازه این کار 

توانست وارد حضور پادشاه کرد و هرگز شخصی با فکر خود نمیرا می

بشود حتی اگر یکی از همسران او باشد! استر نیز کامأل به این مسئله واقف 

ار کرد او دانست ممکن است پادشاه به همانگونه که با وشتی رفتبود  و می

( باالخره استر قدم را برداشت و  81تا  8: 2را کنار گذاشته یا بکشد )استر 

خطر را به جان خریده و به حضور پادشاه رفت، پادشاه نیز بدلیل اینکه 

داشت دعوت او را پذیرفت و باهم به استر را به فراوانی دوست می



476   
 

 
 

ین اولین مالقات او ضیافتی رفته که استر مقدمات آن را فراهم دیده بود، ا

با پادشاه بر سر یک سفره بود و تمامی شب را پادشاه نتوانست استراحت 

، پادشاه در آن شب از شخصی دعوت نمودکه داستانهای حماسی کند

هخامنشی را برای او قرائت کند در آن شب کاتبان داستان حماسه و 

ای پادشاه شجاعت مردخای که جان پادشاه را از خطر رهانیده بود  را بر

خواندند ) در آن زمان تمامی اتفاقات و رویدادها توسط کاتبان دربار در 

شد( پادشاه در طومارهایی به جهت آیندگان مکتوب و نگاهداری می

آیا به این فرد پاداش نیز » پایان داستانِ حماسی از غالمان و کاتبان پرسید؛

هرگز پاداشی  خیر! او» ایشات در جواب پادشاه گفتند:« داده شده ؟

را به حضور صبح روز بعد پادشاه برخواسته و هامان « دریافت نکرده است

توان از شخصی که مستحق پاداش است چگونه می» طلبید و به او گفت:

دید هامان نیز که در خیال این پاداش را از آن خود می«قدردانی نمود!؟ 

ت، در جواب پنداشو تجلیل و ارتقاء درجه را در رویای پوچ خود می

ناگاه  «که این شخص حقیقتأ که مستحق پاداش کالنی است» گفت:

(  1تا  8: 5پادشاه منظور و نظر خود را نسبت به مردخای بیان کرد ) استر 

هامان در یک لحضه خود را در زیر ستونهای فروریختۀ طویل و قطور 

با  افکار پلید خود دید. در ضیافت دوم پادشاه استر را خطاب کرده و

حال برای چه مرا به این ضیافت » گفت: ای که به او داشتتوجه به عالقه

هر آنچه که بخواهی من برای تو انجام خواهم  ای؟و سفره دعوت کرده

ملکه استر نیز از فرصت استفاده « داد حتی اگر نیمی از پادشاهی من باشد!!

طعه با تو کرد و برای قوم خود شفاعت نمود و پادشاه را از این دسیسه و
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به فرمان چه » در هیجان برخاست و گفت: خبر ساخت، پادشاه ناگاه

کسی؟ و چه کسی، به چه جرأتی! چنین دستوری را صادر کرده است!؟ در 

نهایت همه به هامان اشاره شد، و هامان فهمید که لحظاتی بیش به زندگی 

ه و دست به التماس و طلب بخشش به حضور پادشااو باقی نمانده است 

گشود، او حتی خود را به پایهای استر انداخت و طلب رحمت نمود، 

دید احترامی به مقام خود میپادشاه نیز که این موضوع را توهین و بی

های هامان به دستور اعدام او را بدست مردخای داد. نهایتأ تمامی دارایی

نیز او استر رسید و انگشتری صدارت هامان نیز به مردخای داده شد و استر 

( اما  2,  8: 8را بر خانۀ هامان گماشت و او نخست وزیر دربار شد ) استر 

ها بودند به اینجا ختم نخواهد شد! زیرا مشکالت یهودیان که در این استان

شد و قانونی که پادشاه مهر به ما سبق نمی قانون ماد و هخامنشی عطفِ

در نتیجه پادشاه الزم گشت و حتمأ الزم االجرا بود، کرده بود معکوس نمی

ر صد و بیست و هفت بود که قانون جدیدی را وضع کند که یهودیان د

ی فارس بتوانند به زندگی خود ادامه دهند و تمامی استان امپراطور

کسانی که توطعه کرده و با هامان در نابودی یهودیان همراهی کرده 

در نتیجه دستوری (  81تا  3: 8بودند را از آن ممالک پاکسازی کند ) استر 

دوازدهم که ماه  دهمسیزدر روز کامأل متضاد با دستور اول صادر شد که 

در  و بایستندتمامی یهودیان در دفاع از دارایی و جان خود  باشد! ماه ادار

هفتاد و پنج هزار از خائنینی که همدست هامان بودند و همگی غیر  نهایت

، حتی در و را از میان برداشتندایرانی و از قبایل عمالیقی و فرزندان عیس

شدند و خداوند  کشته پایتخت و کاخ سلطنتی شهر شوش نیز پانصد نفر
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بادست زور آور خشایار شاه و همت ملکه استر و اصرار مردخای یک قوم 

را از نابودی نجات داد و ده فرزند هامان نیز در این نبرد به دار آویخته و 

ساکن شوش بودند در روزهای سیزدهم  کشته شدند، بنابراین یهودیانی که

و چهاردهم و پانزدهم ماه ادار را روز جشن و استراحت و روزه و هدیه 

 اعالن کرده و نامگذاری کردند.   دادن به هم به جهت این روز بزرگ را

هایی را نوشت و دستور داد که هرسال ( مردخای نیز نامه 88تا  8: 7استر )

 ماه ادار را به عنوان جشن پوریم زدهم یهودیان روز چهاردهم و پان

یهودیان هنوز (  3تا  8: 85, استر 32تا  8: 7ها ( برگزار کنند. )استرقرعه)

کنند و این عادت را در جشن پوریم از زمانهای دور تا به امروز رعایت می

نویسند، ایشان در زمان فرارسیدن اسم هامان را در زیر کفشهای خود می

کوبند و به خود را به نشان شادی و رقص بر زمین می این جشن پایهای

پایهای ما که خدا هامان را در این روز در زیر کنند این شکل اعالم می

(پولس  25: 85سایید!! که در تحقق روحانی این موضوع در ) رومیان 

گوید: و خدای سالمتی به زودی شیطان را در زیر پایهای شما رسول می

هد جدید ما به دنبال پایمال کردن هیچ انسانی نیستیم خواهد سایید( در ع

های شیطانی برای نابود کردن قوم خدا ای بود از دسیسهزیرا هامان نمونه

ای است از دجال، زمانی که در پایان و از لحاظ نبوتی و پیشگویی نمونه

مورد یهودیانی که روی زمین  ، دجال درتاریخ به آن هفت سال برسیم

ای را برقرار خواهد ساخت زیرا زمانی که کلیسا اند دسیسهباقی مانده

تا زمانی که  ،ماند دبرداشته بشود بقیتی از یهود روی زمین باقی خواهن

بتوانند وارد سلطنت هزار ساله بشوند، اما به همانگونه که استر به حضور 
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پادشاه شرفیاب و حضور یافت و برای قوم شفاعت نمود، در زمان بازگشت 

با ربوده شدن و حضور یافتن کلیسا به تخت پادشاهی مسیح برای  مسیح

بازماندگان یهودِ روی زمین که تنها شاهدین خدای حقیقی روی زمین 

های دجال شفاعت خواهند کرد که این هستند  و دوری ایشان از دسیسه

قوم نابود نشوند زیرا خداوند با داوود عهدی را دارد که این قوم را 

باشد! که بقیتی از ایشان در ایمان وارد سلطنت هزار سالۀ حفاظت کند، 

فرمود؛ اگر خدا این روزها  21مسیح بشوند. در همین راستا مسیح در متی 

ماند حتی برگزیدگان )) برای کسی باقی نمیکرد هیچرا کوتاه نمی

 برگزیدگان این روزها کوتاه خواهد شد(( 

  دارد؛  نکته 2دوسه روز و سه شب روزه نیز اشاره به 

به جلجتا و صلیب، که عیسی مسیح سه روز و سه شب به مانند  نکتۀ اول:

روزه گرفتن خود را وارد ابعاد محرومیت و تنهایی کرده و بعد از آن 

 باعث نجات قوم شد.

هزار سال تاریخ یهود دارد  نکتۀ دوم: این سه روز و سه شب اشاره به سه

بسیار سخت به سر بردند که دوهزار  که در اسارت و سرگردانی و شرایطی

گردد و هزار سال نیز قبل از آن، خدا سال آن از آمدن مسیح محسوب می

است  ایدر زمانهای آخر بقیتی را از یهود نجات خواهد داد که استر نمونه

از بقیت ایمانداری که در شفاعت برای قوم در زمانی که دجال قد علم 

ه بر طبق پیشگویی پولس رسول در د کباعث خواهند ش ایستاده، وکند 

ای از کند عده( که در مورد یهود صحبت می 88تا فصل  7رومیان فصل )
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ایشان همراه با کلیسا وارد سلطنت هزارساله عیسی مسیح شوند. بنابراین 

به کلیسا سپرده شده است و سلطنت زمین به ایمانداران  سلطنت آسمانی

مان برای خداوند روی زمین به جهت یهودی! که کار کهانت را در آن ز

 ارشاد و هدایت مردم آن زمان به انجام برسانند.

 «اختالف بین کنیسه و کلیسا » فصل دوازدهم 

 «روز شنبه » 

های منحرف، یا موضوعی که در کلیسا و محافل مسیحی بخصوص فرقه

جا داشته و ها که روی این موضوع بخصوص تأکید بجا یا بیدیگر فرقه

، مسئلۀ روز شنبه یا یک شنبه است! برانگیز بوده سوالبسیار  برای ایشان 

را باید جشن بگیریم یا روز  "که آیا ما به عنوان مسیحیان روز شنبه

؟ در حقیقت این موضوع، مبحثی بسیار مهم است که در بسیاری از "یکشنبه

کنند و روز یمحافل مسیحی بخصوص کلیسای ادونتیست بر آن پافشاری م

اند، حتی کلیساهایی که از شنبه را برای روز پرستش خود نامگذاری کرده

اند به مانند شاهدین یهوه و دیگر بدعتها روز شنبه را این کلیسا منشعب شده

های خود روز گیرند. با توجه به اینکه هنوز یهودیان در کنیسهجشن می

 گیرندرا جشن می ز خداوند(یکشنبه ) روو مسیحیان  شنبه ) سبت یا شبات(

 در این بخش به بررسی این دو موضوع خواهیم پرداخت.

آمد! زیرا در روز سبت برای یهودیان یک جایگاه تمرکز به حساب می

( در قبل از ورود به آن هفت جشن، کالم خدا در مورد  3تا  8: 23الویان )
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هشت  رااری از مفسرین جشنهای کتاب مقدس کند. بسیسبت صحبت می

ای است که در پایان هر هفته الزم االجرا فریضه سبت دانند زیراجشن می

روز خداوند به  ا معانی سبت و روز خداوند چیست!؟ آیاواقع . اماباشدمی

شنبه اشاره دارد یا به یکشنبه!؟ سبت همانند ختنه عالمتی بود بین خدا و 

این اعمال را انجام باید  ای ابدی مکررأقوم اسرائیل که به عنوان فریضه

( حتی در ده فرمان موسی نیز که بر دو  88تا  82: 38) خروج دادندمی

لوحۀ سنگی نوشته شده خداوند فرمان نگاهداری سبت را نوشت ) خروج 

های ( خود یهودیان نیز در سنت و نوشته 28تا  8: 2, تثنیه  82تا  8: 25

اند که سبت متعلق ان کردهخود به مانند تلمود و دیگر تفسیرها به وضوح بی

به هیچ امتی نیست بلکه میراثی است که فقط به اسرائیل تعلق داشته و به 

ایشان داده شده است. قبل از اینکه کهانت، قربانی و یا مراسمی وجود 

داشته باشد روز سبت به عنوان پیش فرض در باور و سنت یهود وجود 

به یک پرستشگاه، کهانت و داشته است زیرا برای اجرای درست سبت نیاز 

باشد و در این روز بخصوص بود که یک قربانی سوختنیِ ها میقربانی

رسید ساعت شبانه روز به انجام می 21که در  های روزانهمضاعف بر قربانی

کلمه سبت یا شبات به معنای آرام  ( 85تا  7: 28شد. ) الویان گذرانیده می

به این معنی که انسان از کار دست  باشدگرفتن یا دست به کار نزدن می

بینیم که را می 8در نمونۀ کالم خدا پیدایش فصل  خود آرامی بگیرد که

جهان را خلق کرد و در روز هفتم آرامی  !خدا در شش روز یا دوره

گرفت و روز هفتم را تقدیس کرد و آن را از بقیۀ روزهای کار جدا نمود 

ها را به ی این روز را داد، خدا سبتاسرائیل نیز فرمان نگاهدارو به بنی
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و نیز سبتهای خود را به ایشان  82: 25) حزقیال عنوان عالمت به اسرائیل داده بود 

عطا فرمودم تا عالمتی در میان من و ایشان بشود و بدانند که من یهوه هستم که ایشان را 

خداوند و و ایشان در این روز با پرستش و شادی اعمال نمایم ( تقدیس می

 خواندند ( را می 72آوردند و ) مزمور پیروزی و برکات او را به یاد می

اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس  81,  83: 28اشعیا )

بخوانی و آن را محترم  من بجا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم

ایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی! های خود رفتار ننمداشته، به راه

آنگاه در خداوند متلذّذ خواهی شد و تو را بر مکانهای بلند زمین سوار خواهد کرد. و 

  ( نصیب پدرت یعقوب را به تو خواهم خورانید. زیرا که دهان خداوند این را گفته است

ترم دانستن در این آیات اشعیا نبی این آیات را با خوشی، مقدس و مح

کند. در نتیجه روزهای سبت همیشه به روزهای خداوند مترادف می

( و به روزهای آینده یعنی زمانی که  2, و فصل  8آفرینش ) پیدایش فصل 

کفارۀ خداوند ما را وارد آرامی خواهد کرد اشاره دارد. خدا در ابتدا 

ن شکل که وارد آرامی شد و این روزها را به ما نوید داد! یعنی به هما

خود وارد آرامی شده است روزی خواهد آمد که انسان نیز وارد آرامی 

 شود. خواهد شد که وارد شدن به این آرامی در سه مرحله دیده می

های ما که در سرگردانی، گمراهی و روح روح ما است؛سبت مرحلۀ اول: 

در شرایطی مردود که گناه و مرگ در ما ایجاد کرده است قرار دارد، 

) متی زمان آشنایی ما با خداوند و تجربۀ حیات او وارد آرامی خواهد شد 

بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم  28 88

کش و گرانباری است که هم بار گناه هت زحمتاین آرامی به ج بخشید(

کشد و هوده میکشد و هم برای رستگار شدن  زحمت بیرا به دوش می
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کند. با پذیرش و رسد، حال خدا او را به نزد خود دعوت میبه جایی نمی

کنیم و شناخت مسیح و با تجربۀ تولد تازه ما از خداوند آرامی دریافت می

هوده ما برای خشنودی و رستگاری از ما بی زحمت تالشها و کارهای

آرامی  شود، در نتیجه ما وارد شود و بارهای گناه ما ریخته میگرفته می

یم و این اولین آرامی، و اولین سبت است که در روح ما شوروحانی می

 افتد.اتفاق می

ن یوغ مرا بر خود گیرید و از م 27: 88) متی ما است؛ مرحلۀ دوم: سبت در نفس 

 باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت (تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می

های خود...برای اینکه نفس ما از حالت سرکش، خود خواه و برای نفس

خود محور به یک نفس مطیع و شنوا و حلیم و افتاده تبدیل بشود نیاز دارد 

که از خداوند تعلیم بگیرد!! و این مستلزم آن است که ما در زیر یوغ 

خداوند و روح او قرار بگیریم و اجازه بدهیم خداوند در زیر تسلط روح و 

درت صلیب نفس را رام بکند که افتاده و حلیم گردد و تعلیم پذیر با ق

سبت( ما در نفس به مانند بشود و نفس ما باالخره به آرامی خود برسد ) 

رکاری ماهر دارد، باشد! تا این اسب کش هستیم که نیاز به سوااسبی سر

 سرکش و وحشی را تبدیل به اسبی رام و مطیع بکند.

بدنهای ما دائما در حالت  امروز، سم ما است؛مرحلۀ سوم: سبت در ج 

های جسمانی قرار دارد و زمانی که این بدن یا ضعف و بیماری و ناراحتی

) خوابیدگان در مسیح  خیمه را کنار بگذاریم و در خداوند استراحت بکنیم

( بدون هیچ درد و بیماری در انتظار و دریافت بدنهای جالل یافته و 
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پس در سه مرحله »بدنهای ما نیز وارد آرامی بشود.  جدید خواهیم بود که

آرامی در روح، آرامی در نفس و باالخره آرامی در جسم یا بدن سبت را 

 «تجربه خواهیم کرد و وارد آرامی خواهیم شد

در تاریخ و سنت یهود از زمانی که سبت آغاز گردید کاربرد و تصاویر 

دیان بر این باور داشتند، توان مشاهده کرد!! یهوزیبایی را از آن می

گردید بستگی به خوشی و شور و حال روز ای که از یکشنبه آغاز میهفته

و خوشی داشتند بازتاب  شنبه داشت به این معنی که اگر سبتی پر از شادی

گرفت. ایشان مرکزیت هر هفته آن تمامی روزهای دیگر هفته را در بر می

روزهای دیگر هفته همه انشعابی از روز دانستند  و را در سبت آن هفته می

سبتی بود که گذشته بود. در حقیقت ایشان هفته را به دو دسته تقسیم 

کرده بودند به این شکل که یکشنبه تا روز سه شنبه از سبت هفتۀ گذشته 

گیرد و چهارشنبه تا روز جمعه آمادگی به جهت سبت در پیش انشعاب می

 باشد.رو می

باور داشتند که همه چیز برای سبت است زیرا سبت حرف یهودیان بر این 

های یهودی نیز بر این باور اخامکند، خاول و حرف آخر را مطرح می

داشتند که خداوند تمامی روزهای هفته را با یکدیگر در یک ردیف قرار 

باشد، در داده و منظم کرده است بجز روز سبت که روزی استثنایی می

ت را به عروس تشبیه کرده که برای پادشاه خود باور دیگری ایشان سب

گفتند؛ که سبت و آمادگی در آن به مانند پوشیدن شود و میآراسته می

لباس عروسی برای داماد است! زیرا ایشان همیشه در انتظار آمدن مسیح 
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و امید جشن  های خود را با این انتظارموعود و ماشیح بودند و سبت

ی ماشیح در میان ما باشد و حتی برای روز که در سبت بعدگرفتند می

کردند کردند و اولین کاری که میسبت لباسهای خاصی را در بر می

دادند و فقط وقت دست کشیدن از کار بود. ایشان هیچ از کار انجام نمی

را برای لذت و خوشی و بودن در کنارعزیزان در جشن استفاده 

نیز بود و آنها در این روز  کردند. روز سبت یک محفل مقدس جماعتیمی

احکام  در خانه یا کنیسه در گردهمایی در خوشی و شادی و به یاد آوردن

که در این  ؛شدند. الزم به ذکر استهای خداوند با هم جمع میو نیکویی

,  33تا  38: 85نحمیا )گرفت روز هیچ گونه داد و ستدی نیز صورت نمی

ع نیز در روز سبت نان تقدمه تعویض اجتما( در خیمۀ 22تا  82: 83نحمیا 

, اول تواریخ  8: 21) الویان  گرفتگردید و نان جدید بر میز قرار میمی

 ( سبت نمونه و نمادی از وضعیت درونی دل و نفس و فکر بود  32: 7

دادند بلکه آن را در باطن و ایشان نه فقط باید سبت را  در ظاهر انجام می

کردند. هرگونه و خطا و انحراف در روز سبت حکم دل نیز باید تجربه می

( در روز سبت هیچگونه آتشی نباید  3تا  8: 32آن سنگسار بود ) خروج 

توان در آیات زیر مشاهده گردید که عدم اطاعت آن را میافروخته می

ای را وارد ( زیرا آلودگی، انحراف و وسوسه 18تا  32: 82کرد ) اعداد 

زد بقیه نیز از نفر دست به انجام کاری ممنوعه میکرد! اگر یک قوم می

 تقلید از او دست به انجام  همان کارممنوعه میزدند. 

خداوند در یک معنی روحانی قصد دارد به ما بیاموزد که سبت آرامی 

اوست و خدا در مسیح و کفارۀ او به ما این آرامی را بخشیده و ما را از زیر 
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خدا حلم را  و نفس ما در زیر یوغ و تعلیمبار گناه و محکومیت رهانیده 

، بنابراین ما نباید دست خود را دراز کرده و سعی کنیم که با آموزدمی

های خودمان کاری را بکنیم که تالش انسانی و با هوش و ذکاوت و نقشه

ای به آن کار تمام شده وارد مسیح چیزی اضافه و یا لطمه به اعتبار کفاره

ذا کار کردن های را نخواهد داد، لاوند چنین اجازهکنیم که به یقین خد

امی زیرا آرامی گرفتن و آر، در روز سبت توهینی بود به کفارۀ مسیح

نیازی نیست  ؛رانیدن قربانی بود در نتیجهداشتن مستلزم پرداخت بها و گذ

که ما کاری را جز به شادی و خوشی و تفکر در کار تمام شدۀ عیسی مسیح  

 انجام بدهیم.

ها با افکار انسانی آلوده گردید و باعث شد که ر زمان سبتالبته در گذ

رفتار سبک سرانۀ قوم حرمت این روز را به سُخره بکشاند و دل خدا را 

قوم خود در  نسبت به شکایت خدا را ! که در کتاب حزقیالآزرده سازد

ل ایشان به یقین گناهی ( این عم 21تا  82: 25بینیم؛ )حزقیال این باره می

تفسیرها  ،های تالشآنها را مبتال به خمیرمایه ،هاوسوسه و سازشبود که در 

انسانی کرده بود و سبت را مغایر با احکام الهی و آسمانی  هایو نگرش

گروه از اعمال  37های یهودی ساخته بود!!  در کتب و رساالت خاخام

گرفت که هرکدام از این میوجود داشت که در روز سبت نباید انجام 

قانون و  37×  37=8228گروه نیز دارای یک بخش بودند در نتیجه اگر  37

 ،فریضه برای روز سبت وجود داشت که همگی تبصره و تعابیری بودند

مفسرین یهودی، ایشان آنقدر در جزئیات وارد شده و در سیر  ساختۀ ذهنِ

از اصل دور شده و از آن  هک تکاملی دلشان تعابیر و تفاسیر کرده بودند
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خورد و سبت هدف غایی خداوند به جهت روز سبت چیزی به چشم نمی

و شادمانی به بار سنگینی از الزام و وظیفه و  خوشی، به جای زمان آزادی

اجبار تبدیل شده بود. متأسفانه امروز نیز در بعضی از کلیساها به محض 

ند با باری گران از ورود به جای تجربۀ شادی و خوشی آرامی خداو

شویم، که در نگاهی به کوله بار گذاشته العملها روبرو میفرایض و دستور

شده چیزی بجز عذاب وجدان و گناهان غیر حقیقی و محکومیت 

توان دید! و به یقین با خود خواهیم گفت آیا واقعا امروز روز خداوند نمی

مخمصه خواهیم ت و لرزان ترک و آرامی اوست!؟ و بعد با زانوان سس

به همین جهت مسیح آمده تا قوم خود را از زیر بار این اعمال و   کرد.

 ها برهاند او عمدأ مقابل چشم فریسیان در روز سبت دست به معجزهفریضه

زد یا در مسیر عبور ایشان شاگردان او در روز سبت دست به خوشه می

از کالم خدا گشود و کردند و او چشمان ایشان را میچینی دراز می

: 81, لوقا  2تا  3: 5, لوقا  82: 83کرد.) لوقا ها را برای آنها بازگو مینمونه

( و آنها به همین خاطر ستاد بحران خود را فعال کرده و برای به  5تا  8

دام انداختن و کشتن او وارد مشورت شدند زیرا دوست داشتند که سبت 

می بینیم که  !برسانند، در توجه را بر طبق احکام و دستورات خود به انجام

و دستورالعمل بودند   قانون و احکام 8228حفظ و اجرای حاضر به ایشان 

تا  8: 82متی ) است شفا را دریافت نکند!!  اما انسانی را که در رنج و عذاب

ای دیگر مسیح در کنار حوض بیت حسدا در ( در نمونه 82تا  8: 5, لوقا  81

بینیم که سال زمین گیر بود را شفا داد و می 38ه روز سبت مرد مفلوجی ک

ایرادی نگرفتند و به دراز کردن دست  ،ایشان در این مقطع به شفای مرد
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مگر » او به جهت جمع کردن بسترش ایراد گرفتند و به او گفتند؛

توانی بستر خود را جمع که امروز روز سبت است و تو نمی ؟دانینمی

خواستند مسیح و آن مرد را ( در نتیجه ایشان می 25تا  8: 2یوحنا «) کنی!! 

. در بکشند زیرا در روز سبت دست خود را به انجام کار دراز کرده بود

ای دیگر مسیح عمدأ در روز سبت مرد کوری که مادر زاد به این بال نمونه

( در حقیقت این رفتار ریاکارانۀ  85تا  83: 7مبتال بود را شفا داد ) یوحنا 

ذهبی یهود موضوع مبارزۀ مسیح بود و مدام آنها را در این رابطه سران م

ها یک کشید تا چشمان ایشان را بگشاید و تمامی این نمونهبه چالش می

قانونی را که خدا در مورد سبت گذاشته بود با » کند؛ مسئله را باز گو می

تعالیم و تفاسیر تلمودی به فساد کشیده شده بود و مسیح آمد تا به ایشان 

خداوند را نشان داده و تعلیم دهد، ))در معنی حقیقی سبت و پرستش 

حقیقت سبت برای انسان بود و نه انسان برای سبت! روز سبت برای 

شده بود، نه به جهت اینکه در آن روز از انسان سوء استفادۀ انسان خلق 

استفاده بشود. به همانگونه که انسان در جسم و بدن نیاز به استراحت دارد 

 در ابعاد روحانی نیز باید در استراحت و آرامی قرار بگیرد((

 «پسر انسان خداوند است و مالک روز سبت » 

کنند و مسیح را رعایت میخداوند باالتر و فراتر از کسانی است که سبت 

و خالق روز سبت است. یهودیان با رعایت تمامی احکام سبت  ،خداوند

درک درستی از حقایق و معانی روحانی آن نداشتند به همین خاطر بود 

اینکه بتوانند سبت را  که خداوند و مالک روز سبت را کشتند.آنها برای
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قربانی روز سبت و  تداداری بکنند به دو چیز نیاز داشتند ابدرست نگاه

دوم مالک سبت، در قربانی روز سبت به گوشت و خون دو بره نیاز بود که 

 قربانی و خون ،ها قصد داشت به ایشان بیاموزدخداوند در این قربانی

واقعی آرامش را  معنای  ،است که در کفاره و فدیه شدن آنها به سبت

امروز  ؛نیاز بود ، در نتیجهها به کهانت دهد، که برای انجام آن قربانیمی

و   !نه کهانتی وجود دارد و نه معبدی که در آن این اعمال صورت بگیرد

 «سبت بدون خون و کهانت و معبد، سبتی است فاقد ارزش و معنی واقعی 

توان ز اشاره دارد، پس میو آرامش ابدی نی از طرفی سبت به آمدن مسیح

هم قربانی است  !مسیحدر نهایت  «سبت اشاره به یک شخص دارد» گفت؛

و هم آرامی که تمامی نقشه الهی در او خالصه شده است که با شناخت و 

پذیرش و پاک شدن گناهان در خون او ما سبت حقیقی را در روح و 

( زمانی که مشکل 28: 88متی )کنیم  نفس و بدنهای خودمان تجربه می

نیا به اتمام برسد، با گناه در کفارۀ مسیح حل شده و کار او در این د

بازگشت او روز سبت و آرامی سلطنت هزار سالۀ عیسی مسیح تمامی زمین 

پس برای  7: 1عبرانیان ) ن سبتی است باقیست!!را فرا خواهد گرفت، لذا، ای

  ماند(قوم خدا آرامی سبت باقی می

 «روز یکشنبه » 

اوند( در مبحث در مقایسۀ  جشن سبت ) روز شنبه ( با روز یکشنبه ) روز خد

کردیم و در این قسمت روز یکشنبه و روز مطالعه قبلی روز شنبه یا سبت را 
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خداوند یعنی روزی که کلیسا آن را به عنوان یک روز رسمی و پرستشی و 

 کنیم.گیرد بررسی میگردهمایی ایمانداران جشن می

مشکلی که امروز در کلیسا با آن روبرو هستیم این است که بعضی از 

گیرند و گروهی دیگر مانند ادونتیست ها روز شنبه را جشن می ها بهکلیسا

گیرند روز یکشنبه را به عنوان روز جشن و گردهمایی ایمانداران جشن می

و این به اصطالح چالشی است بین کنیسه و کلیسا! اما خود عیسی مسیح به 

بت ما به وضوح نشان داد که او خود، سبت حقیقی و مالک و صاحب س

( و عالوه بر اینکه مسیح مالک و خداوند روز سبت  28:  88است ) متی 

هر روز هفته و هر روزی است که ما در آن  است او خداوند و صاحب

و او در این روزها است که به ما فرصت شناخت و  کنیمزندگی می

ها و مسائلی که ها و فریضهمسیح با آن سنت دهد. مسلمأپرستش خود را می

وز سبت به عنوان سنت و بار توسط معلمین و فریسیان و رهبران یهود در ر

خواست که ایمانداران بر دوش مردم گذاشته شده بود مخالف بود و می

« ( او به زن سامری گفت: 23: 1در پرستش حقیقی او آزاد باشند. ) یوحنا 

روزی خواهد آمد که پرستندگان حقیقی پدر را در روح و راستی پرستش 

و  چارچوبو نه به خاطر یک روز بخصوص، که آنقدر آن را در « د کنن

مقررات و دستورالعملها قرار بدهند که ما معانی واقعی پرستش را فراموش 

بکنیم. در قرن اول نیز این مشکل در کلیسا وجود داشت زیرا 

گرایان در شهرهایی به مانند ترکیه و بخشهای دیگر آسیای صغیر به یهودی

، بجا آوردن د شدند و ایمانداران را در رعایت کردن روز سبتکلیسا وار

یکی از مبارزین  ،در الزام و اجبار قرار دادندختنه و رعایت نکات بهداشتی 
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ها و تعالیم خود مدام با در آن زمان پولس رسول بود که با رساله

گرایی که قصد داشتند مسیحیت را معکوس کرده و گرایان و سنتیهودی

کرد. امروز نیز در در بسیاری ابی از یهودیت تبدیل کنند مبارزه میبه انشع

گرایی و از کلیساها بخصوص در اروپها ) آلمان ( آنقدر روح یهودی

 کندکه اکثر ایمانداران را به سمتصهیونیسم مسیحی قوی عمل می

که پولس رسول با تمام وجود با آنها جنگیده بود  باورهای یهودی

 اهند شبات خوامروز هنوز ایماندارانی وجود دارندکه میکشانیده است، 

باورهای آن به کلیسا تزریق کنند و آن را به مانند سبت( را با مراسم و )

در این زیرا  ،کلیسای غالطیه که آمیخته با فیض و شریعت بود مبدل سازند

با فرایض،  ،أل آزاد ساخته بودفیضی که مسیح در آن ما را کام ،کلیسا

ا و خرافات شرعی آمیخته شده بود، در نتیجه ایمانداران در ایمان هسنت

خود لنگان در حرکت بودند و اطمینان نجات خود را از دست داده 

کردند که حفظ ایمان به وسیلۀ اعمال است و دچار فکر می ، ایشانبودند

ترس از دست دادن نجات شده بودند و در انجام آن فرایض یا در افراط 

 در تفریط و خستگی.بودند یا 

حال به جهت فهم و درک بهتر سبت و روز خداوند بیایید فکر خود را با 

 چند سوال به چالش بکشیم!!

سوال اول: آیا عیسی مسیح خود سبت را نگاه داشت یا نه؟ در جواب این 

خواست نگاه بله، مسیح سبت را آنگونه که خدا می» توان گفت:سول می

کرد! او سبت را در تمامی ابعاد یهود تقاضا میداشت نه آنگونه که سنت 
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ی، در سبت او پدر خود را پرستش د اما نه در ابعاد ظاهرکرآن رعایت می

پرداخت و به نیاز کرد و به کار موعظه، تعلیم و شفای بیماران مییم

توان این را تفاوت میان نگاه داری کرد که مینیازمندان رسیدگی می

یهودیان دانست، پرواضح است که مسیح در آن زمان سبت توسط مسیح و 

باید سبت را نگاه زاده در زیر قوانین شریعت میبه عنوان یک یهودی

( زمانی که پسری در میان یهودیان متولد  2تا  1: 1داشت ) غالطیان می

کردند و او را در آغوش شد او را در روز هشتم بعد از تولد ختنه میمی

آموختندکه در تا تعلیم بیابد، از آن به بعد به او می گذاشتندشریعت می

زیر قوانین شریعت زندگی بکند و به یقین به مسیح نیز از کودکی این 

( در نتیجه مسیح هر دو قوانین  3: 2موضوع را آموخته بودند ) غالطیان 

بنیادی شریعت را اجرا کرد یعنی هم در کودکی مختون گردید و هم در 

، کردقوانین سبت را رعایت می دقیقأ بر طبق دستورات خداابعاد روحانی 

و مسیح به عنوان یک انسان  چون در بین یهود و خدا عهدی وجود داشت

عهدی خاص که به  هذا باید در زیر از یک مادر یهودی متولد شده بود، ل

این قوم داده شده بود زندگی بکند. این عهد و عالمتها یعنی سبت و ختنه 

ختنه در زمان عهد با ابراهیم و سبت ) اسرائیل داده شده بود،بنی به یهود و

در زمان موسی( و از آنجایی که اسرائیلیان فرزندان ابراهیم، بر حسب 

جسم و یهودی و در زیر شریعت موسی بودند باید این دو فریضه را رعایت 

ن کردند )) این قوانین به امتها داده نشده بود و در آن دوره از زمامی

 فقط از آن اسرائیلیان بود((
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با توجه به اینکه مسیح  داشتند؟سوال دوم: چرا رسوالن سبت را نگاه می

یهودی زاده و در زیر قوانین شریعت بود باید به قوانین شریعت عمل 

خوانیم که ایشان نیز رسوالن نیز میکرد و در کتاب اعمالمی

داشتند، حتی پولس میو اجرای مراسم آن قدم بر روز سبت داریدرنگاه

رفت و در آنجا بشارت رسول خود بر طبق عادت هر روز شنبه به کنیسه می

,  28: 82رسوالن , اعمال 11تا  12,  24,  81: 83رسوالن داد ) اعمالرا می

(  2رسوالن فصل , اعمال 1: 88رسوالن , اعمال 83: 85رسوالن اعمال

( رعایت  85: 8اساس ) رومیان پولس رسول دقیقأ فرمان خدا را بر 

مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست، برای نجات هر کس  زیرا که از انجیل) کرد؛ می

و اول به یهودیان و بعد به امتها بشارت  که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی(

رفت و ها میداد، او ابتدا به عنوان یک یهودی زاده به کنیسهمسیح را می

داد و چون شنبه روزی بود که یهودیان را به قوم خود می بشارت مسیح

شدند پولس رسول نیز در کنیسه برای نگاهداری سبت جمع می

توانست برای اجرای فرمان خدا قدم بردارد و بشارت مسیح را به قوم  می

خود برساند. آن دوره در اعمال رسوالن دورۀ انتقال یک عهد به عهد 

عتیق در شرف اتمام  و عهد جدید در مسیر شروع دیگر نیز بود یعنی عهد 

قرار داشت  به همین جهت رسوالن بخشی از خدمت خود را در عهد 

شد و رساندند و بعد از آن خدمت عهد جدید شروع میعتیق به  پایان می

بینیم که ایشان بعد از اگر در دقت بر اعمال رسوالن متمرکز شویم می

ایشان بر اول هفته بود و بر  بلکه تأکید مدتی سبت را نگاه نمی داشتند
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( دیگر سبت را نگاه  2: 85, اول قرنتیان  4: 25رسوالن اساس ) اعمال

 گرفتند.کردند بلکه روز اول هفته یعنی یکشنبه را جشن میداری نمی

سوال سوم: از چه زمانی سبت برچیده و کنار رفت؟ مسلمأ در عهد عتیق 

(  5: 2, مراثی ارمیا 84تا  85: 8کردند ) اشیا باید سبت را نگاه داری می

کند خداوند به وضوح در مورد رفتار ریاکارانۀ رهبران یهودی صحبت می

که این سبت را به طور نادرست و با آلودگی فکری و بارهای انسانی اجرا 

و تمامی شادی او و عیدها و هاللها و سبتها و جمیع  88: 2) در هوشع کردند می

خداوند این فرمان را داد که روزی خواهد  ا موقوف خواهم ساخت(مواسمش ر

که جشنها و سبتها به کنار رفته و برچیده بشود که در آیات اشاره رسید 

توان این اخطار را به یهود دید که اگر در  چنین و شده به وضوح می

ایمانی و خارج از شناخت و ارادۀ خدا حرکت پرستی  و بیضعیتِ بت

تمامی مراسم و جشنها باز خواهد  اوند هشدار داد که ایشان را ازبکنند خد

داشت که در صلیب مسیح این هشدار به تحقق خود رسید و تمامی آن 

احکام و فرایض در مسیح عیسی به پایان رسید، زمانی که مسیح بر صلیب 

گفت تمام شد!! بخشی از آن اتمام سنتها و فرایضی بود که قوم یهود 

فقط، آنها را درست به اجرا در نیاورده بودند بلکه در  متأسفانه نه

انصافی بر مردم گذاشته بودند و های نادرست و فساد و بارهای بیانگیزه

دادند. پولس رسول نیز این جشنها را به سبک و افکار خودشان انجام می

کند که هیچ کسی در موضوع را در رسالۀ خود به کولسیان یاد آوری می

ها شما ن گوشت و روزهای خاص و روئیت حالل ماه و سبتمورد خورد

زیرا آنها هیچ کدام اصل نبوده ( 84,  85,  88: 2را محکوم نکند ) کولسیان 
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جواب باشندکه در مسیح، به تحقق رسیده و هایی از گذشته میو سایه

یان نیز پولس رسول به شرح همین موضوع داده شده است. در رسالۀ روم

خواهد روزی خوانیم که شخصی می( می 81) رومیان فصل  در پردازدمی

پندارد درست است جشن بگیرد! و شخصی دیگر روزی را که خود می

دیگر را در فکر دارد، و پولس رسول کامأل بدور از قضاوت و داوری در 

پولس رسول هرگز » کند. تعلیمی زیبا این موضع را برای ایشان باز گو می

یل نکرد نه در کلیسای یونانی و نه در میان ایمانداران سبت را بر کسی تحم

 «یهودی 

های سوال چهارم: امروز ایمانداران عهد جدید در زیر کدام یک از عهد

کتاب مقدس قرار دارند؟ مسلمأ سبت از عالمات پیوند خدا با بنی اسرائیل 

( این  82تا  8: 25, حزقیال  88تا  82: 38) خروج  باشددر زمان موسی می

ها یا عهدهای قبل از عهد با عالمت و مشخصۀ سبت هرگز متعلق به دوره

های بعد از آن نیز تعلق نداشت و این عهد مختص آن نبود و حتی به دوره

اسرائیل بود یعنی وعدۀ سبت نه به ابراهیم داده شد و نه موسی و زمان بنی

و یعقوب و نه به نوح و نه به آدم و نه به کس دیگری!! قبل از به اسحاق 

موسی و بعد از موسی نیز به کسی داده نشد  و در هیج عهدی سبت به 

عنوان نشان آن عهد دیده نشد!! زمان به دنیا آمدن مسیح خود او نیز در 

تا این عهد را به طور کامل از جهت شرایط و  زیر این عهد متولد شد.

آن بر آورده سازد و بر روی صلیب پروندۀ آن را ببندد و تمامی نیازهای 

توان گفت: مسیح خود انتظارات و عواقب آن را به پایان برساند. می

(  28تا فصل  25شریعت خدا شده و در میان ما ساکن شد!  ) متی فصل 
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پولس رسول نیز این عهد را عهدی قدیمی و پوسیده معرفی کرد که در 

، عهد عتیق، عهدی د و مسیح عهد جدیدی را برای ما آوردشرف نابودی بو

بود که معرف داوری و بیان کنندۀ غضب خدا و موت بود ) دوم قرنتیان 

هر خاص خود را دارد که تعمید ( عهد جدید عالمت و مُ 88تا  8: 3

آورد، خون مسیح القدس است و آرامی و خوشی را به ارمغان میروح

القدس است که در ) اشعیا مهر و نشانۀ آن روحضامن عهد جدید است اما 

( پنطیکاست را شاهد هستیم که برای  1تا  8: 2رسوالن , اعمال 88تا  7: 28

اولین بار ریخته شد و در هیچ عهد دیگری ریزش روح و ورود ایمانداران 

اگر ما سبت را بر مسیحیان امروز و چه یهود و امت  ؛بینیم. در نتیجهرا نمی

هر نیم به مانند این است که یک عهد قدیمی را با یک عهد و مُتحمیل ک

و مشکل خواهد کرد  ایجاد شبهِ !!که به یقینکرده باشیم، جدید جایگزین 

القدس را دشوار خواهد ساخت درک و ارزش خون مسیح و تعمید روحو 

خشنودی خدا توان کنیم که با اعمال ظاهری است که میفکر می نهایتأ و

در همین راستا پولس رسول به غالطیه نوشت که آنها در  ،ت آوردرا به دس

نها را با گرایان آزیر یک عهد جدید هستند و اجازه ندهند که یهودی

تعالیم انحرافی از مسیر درست خارج کنند و با الزام و اجبار آنها را به زیر 

ایماندار ( اگر یک  88,  85: 1قدیمی ببرند  ) غالطیان یک عهد قوانین 

درک کند که در زیر چه عهدی قرار دارد مسئلۀ سبت برای او سهل و 

آسان گشته و حل خواهد شد، و هیچ سبت و جشنی که در کتاب مقدس 

دیگر برای او  مروز با سنت و خرافات آمیخته استبه آنها اشاره شده و ا
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 اهمیتی نخواهد داشت زیرا تمامی آنها بر صلیب مسیح میخکوب شده و از

 اند. بین رفته

سوال پنجم: چرا ایمانداران در عهد جدید روز خداوند و یکشنبه را جشن 

گیرند!؟ البته که در برخی کشورها شرایط برای اینکه روز یکشنبه را می

جشن بگیرند مسائد نیست! به عنوان نمونه چون در ایران روز جمعه تعطیل 

در این روز  کلیساهارسمی است گردهمایی و جلسۀ پرستشی در برخی از 

شد. اما چیزی که مهم است درک و فهم روحانی مسئلۀ سبت برگزار می

است، امروز در بسیاری از کلیساها و بخصوص در فضای مجازی ایمانداران 

« شبات شالوم » هایی مانند گویند و از واژۀروز شنبه را به هم تهنیت می

کامأل اشتباه است، و  کنند در صورتی که این تهنیت گفتناستفاده می

ها دانست به این معنی توان آن را بخش خاکسری از بیان واژهحتی نمی

که گفتن یا نگفتن آن مهم نیست! بلکه کامأل سیاه است و هرگز نباید بیان 

کنند که شود زیرا خود را به چیزی وصل کرده و بر طبق آن معرفی می

و دیگر در فکر و برنامۀ خدا خداوند دقیقأ و به وضوح آن را کنار گذاشته 

 نیست.

در اینجا قصد داریم ده دلیل را بیان کنیم که چرا باید روز اول هفته و  

؟ البته روز اول هفته مهم نیست که چه روزی باشد خداوند را جشن بگیریم

اما در فکر و ذهن ما باید آن روز به روز خداوند معرفی بشود، اگر جمعه 

گیرد در تمامی فکر نداران صورت میدر کشوری گردهمایی ایما

ایماندارانِ حضور یافته در آن روز باید روز خداوند باشد، درست است 
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کشورها شرایط  که یکشنبه روز خداوند و قیام اوست اما شاید در بعضی

 مناسب آن روز برای گردهمایی نباشد.

از دلیل اول: در جشنهای کتاب مقدس جنبانیدن بافۀ نوبرها در روز بعد 

سبت فصح بود که بافۀ نوبر را در حضور کاهن می جنبانیدند که سمبول و 

عالمتی بود از قیام عیسی مسیح در نتیجه مسیح روز سبت قیام نکرد بلکه در 

روز اول هفته و روز بعد از سبت بود که قیام کرد، بنابراین قیام مسیح هیچ 

 م کرده بودارتباطی با یهودیت نداشت، اما اگر مسیح روز سبت قیا

ارتباطی با آن در عهد عتیق ببینیم در حالی که عمدأ در برنامۀ  توانستیممی

 خدا بر طبق آیات فوق الذکر مسیح روزی قیام کرد که روز اول هفته و

 روز بعد از سبت است.

هفته انتظار بود، خداوند  ،روز پنطیکاست روز بعد از هفت  دلیل دوم:

هفته برای آمدن پنطیکگاست انتظار بکشید و  ،فرمان داد که بعد از هفت

در روز پنجاهم جشن را برگزار کنید، عمدأ خداوند روز چهل و نهم را 

معین نساخت که روز شنبه بود بلکه دقیقأ به روز پنجاهم و یکشنبه اشاره 

القدس در روز اول هفته بر ایمانداران فرود آمد و نه کردۀ بنابراین روح

دورۀ و عهدی  ن معنی که یک روز و یک کار و یکدر روز سبت، به ای

 (  8: 2رسوالن , اعمال 85,  82: 23الویان جدید آغاز شده است )

دلیل سوم: شاگردان در روز اول هفته برای شنیدن کالم و پرستش و 

 ( 4: 25رسوالن اعمالشدند. )شکستن نان به دور هم جمع می
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های خود را به ه هدایا و پولایمانداران در روز اول هفتدلیل چهارم: 

 (  2: 85اول قرنتیان کردند. )آوری میجهت کار خداوند جمع

آرامی در خلقت بود و روز اول هفته آرامی  ، روزدلیل پنجم: روز هفتم

در نجات بود زیرا نجات ما در روز اول هفته با قیام عیسی مسیح  تضمین 

آرامی در »  5تا  8: 28متی  « ,آرامی در خلقت »  3تا  8: 2شد. ) پیدایش 

 ( «نجات 

ای از شریعت و عهد موسی بود و ایماندار دلیل ششم: سبت عالمت و نشانه

ای جدید بنابراین روز خداوند در زیر عهدی است جدید با عالمت و نشانه

 عهد و نشانۀ ما است.

اما دلیل هفتم: سبت در عهد عتیق اجباری و عدم رعایت آن مرگ بود، 

جدید هیچ دستوری به جهت نگاه داری هیچ روزی دیده  در عهد

شود حتی برای یکشنبه نیز دستور و قانونی الزم االجرا وجود نداشت، نمی

. اگر باشدمی بنابراین درک و فهم روحای نسبت به این روز است که مهم

شوند از ایمانداران در روز یکشنبه در گردهمایی برای پرستش جمع می

کنند بلکه چون دوست ا الزام نیست که این کار را میروی اجبار و ی

دارند و قیام خداوند را در روح و فکر بیاد آورند و این باید بینش اصلی و 

 درک ما از این روز باشد.

دلیل هشتم: تمامی دستورات اخالقی ده فرمان توسط مسیح داده شده و 

تعالیم خود جای تکرار شدند و تمامی این فرامین را مسیح و شاگردان در 
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بینیم که در عهد جدید ای را نمیو هیچ تبصره !داده و مکتوب ساختند

به معنای   . رعایت کردنفرمان چهارم را در جنبۀ روحانی رعایت نکنیم

نگاه داری روز شنبه نیست بلکه آگاه بودن از برنامۀ خداست برای دریافت 

ایم در روح و ی رسیدهنجات و ورود به آرامی! و حال که در مسیح به آرام

 فکر باید بیاموزیم که چگونه این روز را در پرستش باشیم.

بیرون انداخته شده و  هاکلیسای قرن اول مسیحیان از کنیسه دلیل نهم: در

ها فاصله گرفتند و جفا بر آنان آمد بنابراین آنها از شریعت موسی و کنیسه

 ،ین اتفاقا( در نتیجه  1,  3: 8در کلیسا به دور هم جمع شدند ) اعمال 

کنیسه و کلیسا و سبت و روز خداوند شاهد هستیم.  بین خط جدایی را ما

ز ایمانداران یهودی سبت و ست که تا مدتی بعد از آن زمان نیدرست ا

اما این دو روز هیچ گونه تطبیقی  دگرفتنروز خداوند یکشنبه را جشن می

در قرن اول سرانجام  .شدندبا یکدیگر نداشته و باالخره باید از هم جدا می

سبت در تاریخ کلیسا برای  ای به بینیم که هیچ اشارهاین اتفاق افتاد و می

( بعد از  27تا  21: 82شود. ) اعمال نگاهداری آن روز خاص دیده نمی

ت به ایمانداران غیر یهودی نیز تحمیل نشد، حتی گاه سبآن تاریخ هیچ

نیز نتوانستند، و باالخره کلیسا  گرایی فعال بودندآنانی که در فرقۀ یهودی

ه و روز یکشنبه ) روز خداوند ( را برای پرستش و بر این موضوع غالب آمد

گردهمایی نگاه داشتند. ایماندارانی که در قرن اول سبت را نگاه 

 قصد داشتند گرا یا صهیونیستی بودند کهر ایمانداران یهودیداشتند اکثمی

که در  !ای از فیض و شریعت را همزمان باهم  به اجرا بگذارندآمیخته

نهایت بعد از کلیسای قرن اول از کلیسا کامأل محو شده و در قرن دوم 



501   
 

 
 

 ن ایمانداران نه در کنیسهبینیم. جالب اینکه!! ایدیگر آثاری از آنها را نمی

و در میان ایمانداران، به تعبیری از آنجا رانده  محبوب بودند و نه در کلیسا

 و در خود مانده و معلق بودند،

در  دلیل دهم: تاریخ کلیسا جشن گرفتن روز خداوند را توسط ایمانداران

کند، یکی از رسوالن قرن اول به نام برنابا که با بعد از قرن اول تأیید می

های خود که در سنت کلیسا به سبت دست نوشتهپولس همراه بود با 

گیریم، ما روز خداوند را با خوشی جشن می»گوید: رسیده است می

الزم به ذکر « )) روزی که خداوندمان عیسی مسیح از مردگان قیام کرد

است که این دست نوشتۀ برنابا در قرن اول است که با پولس رسول در 

در کتاب مقدس برده شده و منظور سفرهایش همراه بود و نام او نیز 

نام شده نیست ((در کلیسا کتابی وجود دارد به  "انجیل برنابای جعل

که از قرن اول به جای مانده!! در آن کتاب از زبان « نسنت رسوال»

که ما در روز خداوند جمع شده و »کند؛ایمانداران آن زمان نقل قول می

 « کرد با شکرگزاری در شام خداوند شرکت خواهیم 

در  «شاگرد حواری یوحنا و سومین اسقف انطاکیه»انطاکی  ناتیوساگ

های کهن به این آنانی که در سنت»میالدی این گونه نوشت: 885سال 

های کنند بلکه زندگیها را اجرا نمیدیگر سبت !اندامید جدید رسیده

ن اند که ما ایمانداراخودشان را در محور و مرکزیت روز خداوند نهاده

  « شایستۀ شاگرد بودن و پیروی از معلم خودمان عیسی مسیح را داشته باشیم
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یکشنبه روزی است » میالدی اینگونه نوشت: 832جاستین شهید نیز در سال 

کنیم و این روز یعنی روز اول که همۀ ما آن را در گردهمایی رعایت می

و به دنیا  هفته، روزی است که خداوند تاریکی را به روشنایی تبدیل کرد

ما این روز را به عنوان «  ارائه داد و روزی بود که از مردگان قیام کرد

روز خداوند و به یادبود رسوالن و نویسندگان کالم خدا به تمامی دنیا 

کنیم باشد، که تمامی ایمانداران این روز را تا روزی که فراهم اعالم می

 بشود جشن بگیرند.

میالدی و  255ترتولیان در سال میالدی و  822 ایرانیوس نیز در سال

بَتی ونگاهداری روز سَمیالدی همگی مسیحیتِ  382یوس در سال یوسب

سبت را مردود شمرده و روز اول هفته را به عنوان روز رسمی پرستش و 

روز  ؛حفظ یادبود قیام عیسی مسیح از مردگان اعالم کردند. درنتیجه

شن و گردهمایی در این روز قبل از یکشنبه و نگاهداری این روز و ج

زمانی که یکشنبه را به  328اقدام پاپهای روم یا کنستانتین بزرگ در سال 

گرا مسیحیان یهودی کردند وجود داشت. عنوان یک روز رسمی معرفی

بینیم که کلیسا دادند اما میهنوز تا حدودی به نگاهداری سبت ادامه می

و در روز خداوند در روح شدم  و  85: 8اشفه ) مکگرفت روز خداوند را جشن می

عیسی مسیح نبود که سبت را  از عقب خود آوازی بلند چون صدای صور شنیدم (

به یکشنبه تبدیل کرد، زیرا یکشنبه هیچ وقت سبت نیست بلکه فقط یک روز 

ای دیگر یا از خاص است، در حقیقت مسیح ما را از یک دوره وارد دوره

یک عهد جدید و وارد آرامی کرد. در عهد عتیق  یک عهد قدیمی وارد

کنند های دیگری نیز وجود دارد که از آرامی خداوند حکایت مینمونه
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ت در مقابل خشم، غضب و نه؛ نوح که معنی نام او آرامی اسبه عنوان نمو

 83: 3خداوند آرامی را در آن کشتی نصیبشان ساخت ) پیدایش  ،داوری

های این کشتی در روز هفدهم ماه برکوهینیم که ب( و در شگفتی می 85تا 

دهم آرارات نشست که روز هفدهم ماه دقیقأ مصادف خواهد بود با روز هف

 ماه اول تقویم شرعی و هفدهم ماه هفتم تقویم عادی و روز یکشنبه.
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