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که  هدایا بیاورند؛ از هراسرائیل بگو برای من به بنی

به میل دل بیاورد، هدایای مرا بگیرید. و مقامی و 

مقدَسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. 

 (8،  5: 52)خروج
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 «پیشگفتار»

 ]ویراستار[

گناه و سرکشی راه حرکت خدا را به سوی انسان مسدود کرد و انسان نیز 

ی گناه و سرکشی در قلب این امتیاز محروم شد. تا زمانی که مسئلهاز 

انسان حل نشده بود انسان و خدا همچنان از هم دور بودند، از این رو از 

پیشرونده از جانب خدا  همان آغاز پیدایش ما شاهد حرکتی تدریجی و

تا انسان را به جایی بکشاند که گناه را کامل از میان بردارد و  هستیم

و بتواند با او شده ی او به عنوان خالق و دوستدار انسان مجدد احیا ابطهر

طرف خواهان آن بودند از نو  در یک جا ساکن شود و ارتباطی را که هر دو

م کردن خیمه و لَاندازی و عَبرقرار گردد. این چالش تنها از طریق راه

یسی خدمت آن در میان قوم خدا حل و فصل گردید که در تحقق آن، ع

حضور خدا تنها جایی است که انسان  ی حقیقیمسیح به عنوان خیمه

تواند در آنجا آزادانه و بدون اینکه با خطر داوری و انتقام مقدس خداوند می

ارکت ابدی بین ایشان برقرار قات کند و ارتباط و مشالروبرو شود با او م

ی مسیح و ی عیساین امر نهایتأ بعد از دوران سلطنت هزارساله گردد،

کند به یک واقعیت تبدیل زمانی که خدا آسمان و زمین جدید را خلق می

 خواهد شد.
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 «سپاسگزاری»

، به معنای خوار کرده، ناچیز و ناگزیر است، که در عام بیشتر در ممتهن

استاد شاگرد خود را ناگزیر »توان گفت:رود. یا میاتصاف استاد به کار می

، برادرم ادوین صالح را طمطراقهر  از من به شخصه و بدور «کندمی

هایم ناگزیر یمانی و برداشتمرا نسبت به زندگی ازیرا دانم، ممتهن خود می

انگاری دانش هیچ اشاساس و پایه از او آموختم که زندگی مسیحی ساخت،

هایش روحانی و از اعلی آبیاری که سبزینهاز این جهت  زمینی است،

های تمسکی است بر ابعاد آسمانی که جوانه شوند. زندگی یک مسیحی،می

اشفاتی که مک هیاتی تعریف شده!الآن ریشه در مکاشفات دارند و نه ا

های جسم است به معنای جدایی از تنافس و برداشت دستیابی به آنها

قداس و دوری از آنچه حتی مردم خارج از صحن قدس الازندگی درقدس

 دانند. آن را مباح می

زیرا  دو قرینه هستند لت دارد و هرالم خدا دالحجیت سیاق کمکاشفه، بر 

گوید. توسط آنها با ما سخن میالقدس روحبرآمده از حقایقی است که 

موجب روشن شدن مجمل و حصول یقین به عدم وجود احتمالِ  ،مکاشفه

گردد و از بزرگترین قرائنی خالف و تخصیص عام و تقیید مطلق و تنوع می

است که بر مراد متکلم است و هرکس در دستیابی به آن بی اعتنا باشد 

دچار خطا شده و در مناظرات و گفتگوهای خود نیز به خطا خواهد رفت. 
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ای است که حتی مفسرین نامی نیز م خدا زبان محاورهالک بدون مکاشفه،

  اند.حقیقت نهفته در آن را درک نکرده

و رئیس دانشگاه   ICNTایماهواره مدیر شبکه ،دکتر ادوین صالح

ی ت محتوا در حوزهسبدیل و استراتژیمعلمی بی Trinityالمللی االهیاتبین

م خدا الاز ژرفای ک ،داری سرم دستم خدا است که همچون معدنالک

 بندی شده آنها را ارائهحقایق را استخراج و به طریقی کراسه و طبقه

ی او پر از محرکهایی است که برانگیختگی در حرکت رو به دهد. سینهمی

ـ  شودگرایی موجب میجلو و شناخت حقیقت تثلیث را با هنر کمینه

دگی معمول فلسفی یا سادگی و خالی از پیچی یهای خود را بر پایهیافته

از شما به خاطر زحمات و در اختیار گذاشتن  .کندشبه فلسفی بیان می

ی ما ل بر نام عظیم خداوند که همهالج هایتان صمیمانه سپاسگزارم.یافته

بیرون آورد و در بیابان  از اسارت و تاریکی دریواس ه بربا خون بر را

ساکن گردانید.  مسیح عیسی ،ی حضور خودصل این دنیا در خیمهحابی

تابد و ل او بر دهندگان و سازندگانش یکسان میالای که در آن جخیمه

سلطنت ابدی در  ملکوت و سبزپری ،مسافرینش تا رسیدن به پیراستگی

   های آسمانی خواهند بود.طین بر جایالو س ،آرامی

   omid-Baامید ابوالبقایی  
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 «مقدمه»

که شاید بیشتر از هر موضوع دیگری در ت بحثی اساجتماع م یخیمه

کتاب مقدس در مورد آن نوشته شده و به تنهایی ده فصل را از کتاب 

مورد اشاره در کتاب  ،البته تنها موضوع خروج به خود اختصاص داده است

 جزئیات و دقت کامل در با بلکه، مبحثی کلیدی است که !خروج نیست

 خوانیمبه آن می اشعار[ راجع و ی]مزمور، تاریخکتاب مقدس کتابهای دیگر

باشد! دارای معانی خاص و مهمی  باید است که به یقینای نکته ؛در نتیجه

القدس که عامل نگارش کتاب مقدس ، نویسندگان کتاب مقدس و روحالوا

گذاشتند، حتی بیشتر از اجتماع نمیاست، آنقدر تأکید را بر روی خیمه

شرح اختصاصی را در مورد  داده شده. یمان روی این نکته مانورمعبد سل

اجتماع نه فقط توان از این نقطه نظر بررسی کرد که خیمهاین خیمه می

، بلکه گردیدزمانی نیز در جایی برپا مییک چادر در حال حرکت بود و در 

مباحث تر از سایر م برجستهالالقدس آن را در کموضوعی مهم بود که روح

مهمی است که در استنتاج برای ما به نکات ی دارادر توجه قرار داده لهذا، 

 د شد.نطور کامل بازگو خواه
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 «اجتماعیمعانی خیمه»

 رکزیت خاصی در تمام فرهنگ، تاریخبرای قوم خدا دارای م اجتماع،خیمه

  "ت ایشان بودالتکامل و تحو حرکت،

قوم اسرائیل را بررسی موقعیت بعد از خروج که  زمانی مکان و در هر

به ایشان ترین مبحث زندگی مهمترین و مرکزیاجتماع خیمه ،کنیممی

یل بسیاری دارد! زیرا تمامی قسمتها و الرود. البته این موضوع دشمار می

هایی از جنبه خوردت و هر آنچه در آن خیمه به چشم میالوسایل و ابزار آ

برای قوم اسرائیل دارای  اجتماعخیمه. لذا اگر است شخص عیسی مسیح

ان قرار مرکزیت بود و باید در مرکز افکار، وجود و حضور ایشان در هر مک

و همان معانی و دروس را در بر خواهد داشت  داشته باشد، برای ما نیز

قرار داشته باشد. اکثرا فراموش  مانمرکزیت زندگی ایمانیدر  ، بایدمسیح
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چنین و با خود ؟ و کیستکه مرکزیت ایمانی ما چیست  کنیممی

کلیسای ما است و گاهی آن مرکزیت را  ،که مرکزیت زندگی مااندیشیم می

دانیم، یا با تکیه بر فرهنگ و زبان و قومیت خود مرکزیت فرقه خود می

 ای ممکن استبرای عده کنیم، حتین میالزندگیمان را در این محافل اع

در حالی که برای یک ایماندار  باشد دارای مرکزیت تاریخ و سنت کلیسا

 مسیح باشد باید شخصهایشان ، مرکزیت زندگیبیدار کلیسای حقیقی و

و تصوری نباید مرکزیت زندگی یک ایماندار را شخص، تفکر هیچ 

قوم  ـ در وجود عیسی مسیح یزنده الشعاع قرار بدهد جز شخصتحت

 یز ملموس باشد. و برای دیگران نخدا)کلیسا( باید این مرکزیت دیده شده 

 اند حال آگاهانه یا ناسیاری از کلیساها امروز از این واقعیت منحرف شدهب

کند، ایشان مرکزیت زندگی ایمانی خود را آگاهانه تفاوتی را ایجاد نمی

 اند.هیات قرار دادهالا یدئولوژی وا ، معلم معروف، کشیش،شبان، واعظ

ر در آنها آزادی افکار وجود کلیساهای امریکای شمالی که بیشتبخصوص 

 را مرکزیت زندگی ایمانی و روحانی ـ در همه اما در اکثریت نه البتهدارد ـ 

به  دیگر بسیاری از مسائل را جایگزین این موضوع مهم اند وفراموش کرده

برنامه و خدمات کلیسایی در جای  .اندقرار داده های کلیساییامهبرنمانند 

ماهیت و  ،تواند مرکزیتو مهم هستند اما نمی خود بسیار عالی، زیبا

هیچ چیزی جز به شخص مسیح . بنابراین موجودیت یک کلیسا باشند
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که اهمیت آن را قرار بگیرد باور و تفکر ایمانداران  اجازه ندارد در مرکزیت

اصرار و تاکید خاصی  ،خدا با دستوربینیم و اجتماع میبه وضوح در خیمه

  کند.یاین مورد صحبت مدر 

اجتماع دارای هفت نکته مهم است که ما را با حقیقت و اهمیت آن خیمه

 کند؛آشنا می

در آن  خدا ،”زمین است اجتماع مرکزیت حضور خدا برخیمه :اولنکته 

برای اقامت و  جایی به عنوان زمین یبر روی کره اجتماع رازمان خیمه

گردد که به شخص مسیح باز می این موضوع نیز حضور خود انتخاب کرد.

خدا در زمان سلف »(2، 1:1)عبرانیانباشدمیمرکزیت حضور خدا در پسرش 

های مختلف بوساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود در به اقصام متعدد و طریق

پسر خود متکلم شد که او را وارث  (")در پسر خود این ایام آخر به ما بوساطت

 یهعدر زمان مطال «او عالمها را آفرید یوسیلهجمیع موجودات قرار داد و ب

پدر در من »ماید:فرعیسی مسیح دائما می ،اناجیل بخصوص انجیل یوحنا

اجتماع را در خیمه پسرحضور پدر در شخص  ینمونه« حضور دارد

 د.بینیم که حضور خدا در آن مکان بومی

خدا تمامی ، ”مرکزیت پادشاهی و اقتدار خدا در میان قومدوم: نکته 

 رار دادهاجتماع قو حاکمیت خود را در خیمه پادشاهی اجرایی، اموراداری،
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 کردمیاز آن مکان صادر  بود و تمامی دستورات را برای رهبری قوم

 اجتماع قرار داشت.بیت رهبری قوم اسرائیل در خیمه مرکزیت درحقیقت

به  جز ، در هیچ جای دیگری”مرکزیت فدیه و قربانی مسیح سوم: نکته

اجازه قربانی و انجام فدیه داده نشده بود و این موضوع بیانگر  اجتماعخیمه

این است که قربانی فقط مختص به شخص عیسی مسیح است و اوست که 

تمامی . و شایستگی این را داشت که قربانی بشود فقط اجازه، لیاقت

آوری و به تحقق مسیح، جمعها در عهد عتیق در شخص عیسی قربانی

برای آمرزش گناهان، که  ما اجازه نداریم در هیچ جای دیگریرسیدند، 

و در ( »12: 4)اعمال .انجام دهیم را قربانی )فدیه(مراسمو رستگاریبخشایش 

اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا  نیست زیرا کههیچ کس غیر او نجات 

 «.نشده که بدان باید ما نجات یابیم

، در هیچ نکته، مکان و یا ”چهارم: مرکزیت فیض و رحمانیت خدا نکته

 بینیمنمیدر بخشایش گناهان  فیض خدا را اجتماع،جز به خیمه شخصی

  فرد گناهکار را بخشیده باشد و هم او را تشویق و یاری رساند. که هم

فعالیت  یاجازه فقط کاهنین اجتماع، درخیمه”پنجم: مرکزیت کهانت نکته

ساختن قلب خدا در در خدمات کهانت را داشتند، کهانت به معنای خشنود 

م کاهنین دائما در آن مکان و در حضور خدا با انجا اوست. یانجام اراده
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در این مکان بود که خدا  کردند.ها خدا را خشنود میمراسم، دعا و شفاعت

زیرا تنها یک (»5: 2تیموتائوس اول)بوساطت کاهنین با انسان وارد رابطه شد

خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن 

ی بین ما و است که واسطه تنها یک انسان «انسان که عیسی مسیح است

و دست او در دست  ،دست ما در دست او ،در خدمت مصالحه خداست زیرا

 خداست.

 ، تمام افکار”خدا در ابدیت یششم: مرکزیت تمامی تفکرات و نقشه نکته

اجتماع و وسایل نمونه برپایی خیمه از ازل تا به ابد در نقشه و هدف خدا را

باید تمامی این تصاویر را در مکاشفه فهم آن که برای درک و  بینیمآن می

  باز کرد و مورد بررسی قرار داد. روحانی

خدا در  لالت وجود و جتمامی ،”ل خداالهفتم: مرکزیت ج نکته

 گردید. اجتماع ابراز، دیده، حس و تجربه میخیمه

که در بیرون  از خیمه قوم اسرائیل به سه دسته تقسیم شده بودند آنانی 

دعوت خاصی برای  آنانی که، 0بودند آنانی که در خیمه ،1داشتندقرار 

این ان به موسی و هارون اشاره کرد ـ توکه از آن جمله می 3کهانت داشتند

 ای برایتوان مقدمهمی ،شرح آنها بیان کردیم در را هفت نکته و آنچه

 دانست.  اجتماعخیمهحقایق مرکزیت  دستیابی به
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 «اجتماعخیمهابعاد تثلیثی در » 

توان آن را به عنوان یکی وجود دارد و می اجتماعخیمهنکته جالبی که در  

به  در آنکه  م خدا دانست، ابعاد تثلیثی آن مکان استالاز شاهکارهای ک

 خورد.وضوح چندین تثلیث به چشم می

توان تثلیثی از تمامی هستی دانست زیرا اجتماع را میکل خیمه نکته اول:

صحن (در 3قداسالاقدس ،0، قدس1)صحن بیرونیه بخش بوددارای س

ح برنجی و حوض بمذ ین. چیزی جز به خاک،ی زمـ سمبول کره بیرونی

 [ وصلیبمذبح: ] , [خاک: زمین]که در نمونه؛  خوردبه چشم نمی برنجی

در  مجسم شدن خداوندکردند ـ را معرفی می [م خداالحوض برنجی:ک]

م همه بر روی زمین اتفاق الشخص عیسی مسیح یا تجسم خداوند در ک

  افتاد.

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را (»1: 1)پیدایش سمانهاسمبولی است از آس قد

جتماع را دید، به آیه ایمهتوان هر سه ابعاد خر این آیه میالبته د «آفرید

قرار دارد که خدا در یک بعد خاص  «در ابتدا خدا»توجه کنید! 

 صحن بیرونی «زمین»بیانگر قدس است و  «آسمانها» ،قداس استالاقدس

صحن بیرونی کره زمین است و قدس آسمانها است یعنی جایی  ؛در نتیجه
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یا آسمان که  قداس مکان حضور خداالاکه خدا هستی را آفرید و قدس

 گردد.مفرد بیان می

القدس( که پسر را در صحن روح، )پدر، پسر  و ”نکته دوم: شخص خدا

 بینیمقداس میالاالقدس را در قدس و پدر را در قدسبیرونی، روح

ای است از وجود انسان که از سه اجتماع نمونهخیمه ،"انسان نکته سوم:

 قداس:الاقدس: نفس و قدس ،بیرونی صحنبخش آفریده شده است؛ بدن: 

 روح.

شود، فدیه یا ه دیده میسه مرحل نقشه خدا در ،”نکته چهارم: نقشه خدا

قداس یا الاقدس پرستش: , قدس مشارکت: , بیرونیصحن: آمرزشیی اراده

عدالت در صحن بیرونی، تقدس در قدس و »گفت:توان به زبان دیگری می

 .«قداسالال در قدسالج

نی، را در صحن بیرواو ، فدیه ”نکته پنجم: کار و شخص عیسی مسیح

یا در بیانی دیگر  قداسالارا در قدس اشپادشاهی کهانت را در قدس و

توان رسالت او را در صحن بیرونی، کهانت را در قدس و سلطنت او را می

 قداس معرفی کرد.الادر قدس
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از کار  توان آن را شاهکاری مرموز و سرّیاجتماع میدر توجه به خیمه 

خاصی در آنها  یای که ظاهرأ نکتهاثاثیهدانست که در همان اسباب و  خدا

. یکی از خورد معانی بسیار عمیقی را برای ما قرار داده بودبه چشم نمی

نکاتی اجتماع به نویسندگان معروف که در کتاب خود راجع به معانی خیمه

که در مرحله  ؛نویسدتثلیثی آن چنین می یاشاره کرده در نگاه به جنبه

که بر روی زمین  ،سمانی خداای است از جایگاه آاجتماع نمونهخیمه اول؛

ای از آن را نمونه ؛و در مرحله دوم کندمتگاهی را برای خود احداث میاقا

 قات خدا و انسان است و در مرحله سوم؛الکه محل مداند میعیسی مسیح 

کند که در آن ای از مسیح و کلیسا معرفی میرا نمونه اجتماعخیمهاو 

 یواسطه به ما را تمامی ایمانداران باهم در مشارکت هستند، چرا که مسیح

ایمانداران در قدس او با  رده است.مزایای آن سهیم ک خود در فدیه

: 9)عبرانیانکندل میالوارد ج راآنها  قداسالاو در قدسدارد  مشارکت

م بود که مثلهای چیزهای سماوی به اینها طاهر شود، لکن خودِ زالپس (»22

تمای چیزهایی که در روی زمین  «تر از اینهاهای نیکوسماویّات به قربانی

. یکی از آیات هستند و واقعیتهای آسمانی هایی از حقیقتبینیم نمونهمی

رسیم که که با دیدن آن به یقین می بسیار جالب در کتاب مقدس

که  است (14: 1)یوحنا القدس استآن فقط شخص روح ینویسنده

و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی؛ و »فرماید:می

البته، از آنجایی که این  «لی شایسته پسر یگانه پدرالل او را دیدیم، جالج
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یر توان از سافارسی کهن گرفته شده است آن را می یترجمهترجمه از 

تر دانست اما در اصل زبان یونانی که یوحنا از آن استفاده ها دقیقترجمه

به این صورت  توان یافتکند و متاسفانه در فارسی معادل آن را نمیمی

بینیم که در توجه می «و کلمه جسم گردید و در میان ما خیمه زد»است

بکار رفته  "خیمه زد ،یونانی در اصل زبان "ساکن شد یکلمهجایگزین 

اجتماع الفظی آن است که در مورد خیمه. )البته این واژه معنی تحتاست

ای که در دقیقا تصویری است از خیمه ،"در میان ما"نیز به کار رفته است( 

در مداقه به ترتیب  گردید و دارای مرکزیت بود.بین قوم اسرائیل بر پا می

این موضوع را به وضوح  تواناسرائیل میقرارگیری دوازده قبیله بنی

اجتماع قرار گرفته بودند و دور خیمهبه ایشان چادرهای مشاهده کرد که 

سه قرار داشت ـ در هر طرف سه قبیله ]کزیت سکونت آنها در مر الکام

سه قبیله در ظلع  قبیله در طرف شمالی ، سه قبیله در طرف جنوبی ،

قیقا به همین موضوع اشاره یوحنا نیز د [غربی و سه قبیله در ظلع شرقی

م خدا بر پا چند هزار سال پیش در میان قو همان خیمه که درکند؛ می

در میان ما خیمه زد! کجا جسم گردید و  ی خداگردید، امروز، )پسر( کلمه

و در ادامه  )زندگی ایمانداران(در مرکزیت کلیسای حقیقی !؟خیمه زد

 « م...ل او را دیدیالج و»گوید:می
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 «خیمه بیرون»

اجتماع نمونه ای بود از فیض و مشارکت عیسی مسیح با ایمانداران خیمه

گردند)شفاعت، کهانت، مند میمسیح از مزایای آن بهره یفدیهکه در 

اجتماع، خدا دستور داد که در آن از هدایا، فیض( در زمان ساخت خیمه

 منظور ـ های عادی و پوست حیوانات معمولی استفاده کنندتخته چوب

استفاده  ]خز سمور و روباه و.. [از پوستهایی که برای پالتو پوست اینکه

لفین و یا شیر آبی شود در ساخت آن بکار نرفت بلکه از پوست بز و دمی

حال ممکن است این سوال در ذهن ما خطور کند که چرا،  استفاده گردید.

از لوازم  ر داشتقرا و مرکزیت ای که آنقدر مهم بود و در جایگاه خاصسازه

یا شاید ممکن است با خود فکر  !عادی در ساخت آن استفاده شده است؟

را بنا  منحصر به فردای سازهکنیم اگر من در ساخت آن مشارکت داشتم 

اجتماع، !! در نگاه از یک نظر به خیمهشود که باعث حیرت همگان کردممی

هایی از پوست کتانی و تخته چوبی که با تکه یپردهچیزی جز به چند 

خورد، حیوانات معمولی مسقف شده بود چیزی قابل توجه به چشم نمی

شد، در دقیقا این همان نکاتی است که در شخص عیسی مسیح دیده می

انسانیت و تجسم او به عنوان یک انسان هیچ نکته قابل توجهی چشم نواز 

د، او در کودکی بسیار عادی و از هر نظر شولی دیده نمیالنیست و هرگز ج

ای از نور پا در زمان تولد از مریم با حالهو  به کودکان دیگر شباهت داشت
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ای که در تصاویر از کودکی او بر دیوار ف نکتهالبه دنیا نگذاشت بر خ

بلکه او در آخوری پَست به دنیا آمده  اندلیساهای کاتولیک حکاحکی کردهک

اجتماع تماما سمبول عیسی مسیح ز آنجایی که خیمهاگردید، و مجسم 

 کندنیست و بسیار عادی جلوه می ی زیبابیرون دارای منظر نمای است از

خشک  زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین( »2، 2: 52)اشعیا

نگریم باشد. و چون او را میخواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی می

مردود وصاحب غمها و  رد که مشتاق او باشیم خوار و نزد مردمانمنظری ندا

رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب 

ای است از نمونه بود، مزین شده با وسایل عادیکه  این خیمه  «نیاوردیم

دنیا زمان ورود مسیح به این  سم انسانی عیسی مسیح در ظهور اول،تج

ف او به عنوان خدای آسمانها هیچ چیز خاصی در او وجود نداشت که معر

 باشد.

  «درون خیمه»

اجتماع وسایلی گرانبها در ترتیبی خاص و زیبا به در نمای درونی خیمه 

در سمبول الوهیت،  التوان به طخورد که از آن جمله میچشم می

 ل و ارزشمندی مسیح اشاره کرد. القدوسیت، ج

در . ]کردندقات میالجایی بود که در آن خدا و انسان باهم م اجتماعخیمه

 [ قات ترجمه شده استالبه خیمه م اجتماعخیمهها برخی از ترجمه
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احتیاج به  یا اگر خواستهایستادند و اسرائیل در جلوی درب خیمه میبنی

از او  آن را ای دیگر را در دل داشتند با نزدیک شدن به یهوهنکته شفا و

زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان »(5: 2)اول تیموتائوسطلب کنند

بین   «نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که عیسی مسیح است

خدا و انسان یک واسطه بیشتر وجود ندارد و آن خیمه دقیقا عیسی مسیح 

و زمین نقش پل ارتباطی را بر عهده  بود که بین یهوه خدای آسمانها

  داشت.

 «قربانی در خیمه»

که آنها را بر روی مذبح برنجی  ها بودمحل گذرانیدن قربانی تماعاجخیمه 

همگی  دادند وقداس قرار میالاخارج از قدس و قدس، در صحن بیرونی

معرف ابعاد قربانی عیسی مسیح بودند. البته تمامی اسباب و اثاثیه در 

هایی از شخصیت، ماهیت و عملکرد عیسی مسیح را اجتماع جنبهمهخی

کردند، اما مذبح برنجی دقیقا به کار مسیح بر صلیب جلجتا معرفی می

فدیه و نجات را برای آمرزش گناهان  ،اشاره دارد که در ریزش خونش

 . تمامی انسانها ارائه داد
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 «جایگاه پرستش»

قوم اسرائیل پرستشهای خود را انجام  اجتماع جایی بود که در آنخیمه

او قربانیِ تسبیح را به خدا  یپس به وسیله(»15: 12)عبرانیاندادندمی

 این آیه در «باشندلبهایی را که به اسم او معترف می یبگذرانیم، یعنی ثمره

زیرا در آن مکان نه فقط  کندمعرفی می اجتماعخیمهپرستش را در ابعاد 

 شد.ش باید انجام داده میقربانی بلکه، پرست

 «اه امور اداریجایگ»

قوم اسرائیل دارای مرکزیت در میان اجتماع در ابتدا نیز گفتیم که خیمه

مرکز  اجتماعخیمهکردند به این معنی که هر کجا ایشان کوچ می بود

به همین جهت است که عیسی مسیح  بودآنها ری پرستشی و مرکز امور ادا

تمامی امور روزمره و پرستش قرار  یادارهدر  باید به عنوان مرکزیت کلیسا

 به این معنی ل خداوند استالو ج اجتماع یادآور قدوسیتخیمه .داده شود

انسان  که او همیشه جدا و بدور از گناه بوده و هرگز اجازه نداده که

ناه باعث ایجاد دیواری حائل میان خدا و ـ گ به او نزدیک شود گناهکار

دارد و ما را به تنها چیزی که دیوار جدایی را از میان بر میانسان گردید ـ 

شفاعتی است که ی قربانی و ، خون ریخته شدهکندحضور خدا نزدیک می

شخصی  اصل جایگزینی، و در رساندبرای ما به انجام می ]مسیح[آن واسطه
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گیرد و با شستشو شدن در حوض گناه را به خود می به جای ما و برای ما

گردد که ما از گناه و اثرات گناه پاک و مبرا ن میالبرنجی این موضوع اع

 توانیم به جهت پرستش به حضور خدا وارد شویم. هستیم و حال می

این یکی از  نداده و نخواهد داد، گناهکاران پرستش را به انس یخدا اجازه

توانند خدا را کنند که میفکر می بزرگترین اشتباه ادیان است، زیرا

بپرستند، پرستش خدا هرگز امکان پذیر نیست زیرا برای پرستش باید ابتدا 

با  گناهکاربه خدا نزدیک شد و نزدیکی امکان پذیر نیست، زیرا انسان 

 .نزدیک شدن به خدا نیست قادر بهحمل گناه 

ای حقیقی باشد، برای اینکه تواند پرستندهنمی طور عادیانسان به 

 الما کام انزم است که گناه و بار گناهالای حقیقی باشیم، ابتدا پرستنده

اجتماع خیمه یعیسی مسیح قرار بگیرد که در نمونهبرداشته و بر شخص 

داد و به دست خود را بر حیوان منتخب قربانی قرار می گناهکارشخص 

و آن شد میگناه منتقل به حیوان بی ان اوکرد و گناهاعتراف می گناه خود

گردید و در پاره شدن بدن و ریخته حیوان در اصل جایگزینی قربانی می

شدن خونش که سمبولی از پرداخت جریمه بود گناه از شخص خاطی 

 شد. برداشته می
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م خدا و الک ،بود و شستشو در حوض برنجیمت دریافت حیات العخون 

کرد. بعد از اجرای این مراسم شخص تعمید آب را در سمبول معرفی می

توانست از گناه پاک شده و در موضع پرستش و مشارکت با خدا خاطی می

 قرار بگیرد.

 «ساخت خیمه»

اگر من و شما اجتماع را از درون به بیرون داد که خدا دستور ساخت خیمه

ای را به ما بودیم و دستور ساخت سازه طراح و معمار]آرشیتکت[به عنوان 

بینیم می اجتماعخیمهای دیگر از آنچه در ساخت دادند به یقین به گونهمی

مبنای کار خود قرار  ،ونکردیم و ابتدا پایه و زیر ساخت را از بیررفتار می

دیوارها را بر اساس مصالح مربوط در  ،و بعد از برپایی ستونهادادیم می

چنین در ای را ایندادیم یا اگر خیمهان به یکدیگر پیوند میردیف و چیدم

ها هدستور کار خود داشتیم بعد از نصب تیر چوبها بر زمین آنها را با پرد

کردیم و بعد به داخل رفته و بعد از قرار دادن مذبح برنجی و محصور می

جالب در ساخت  ینکته، اما شدیمحوض برنجی به قدس وارد می

از درون به  کند وبر عکس عمل می ،که خدادر این است ماع اجتخیمه

دهد و بعد از آن میز را در دستور کار قرار می 1ابتدا بنای تابوت عهد ،بیرون

، 4قداسالاهای گرداگرد قدس، تخته3ییالو چراغدان ط 0نان تقدمه

های اطراف در قسمت ، تمامی تیرها و پرده5قداسالهای اطراف قدس اپرده
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را در جایگاه  3، زینتهای آویزان به دور دیوارها1برنجی مذبح، 1خارجی

کند کار خدا را معرفی می ،دهد. این موضوع در سمبولشان قرار میمناسب

ف مذاهب و ادیان که از الگردد، درست بر خاز درون آغاز میکه همیشه 

اند که هکنند، ایشان همیشه سعی را بر این داشتبیرون شروع به فعالیت می

اما در  بسازند تا بتوانند بر کشمکش درونی غالب آیند چیزی را از بیرون

  .به آن ابعاد دسترسی نخواهند داشت این غفلت که هرگز

 «تابوت عهد»

دهد اجتماع خدا دستور ساخت آن را میاولین چیزی که در برپایی خیمه

 . تابوت عهدنداردتابوت عهد است که مستقیما ارتباطی با ساختمان خیمه 

توانست قرار بگیرد زیرا در ابعاد نیز میآن حقیقتی است که حتی خارج از 

ی فلسطینیان آنها تابوت عهد را با خود به زمان پادشاهی داوود و حمله

اجتماع بر جای خود قرار داشت و داوود رفته و غنیمت بردند اما خیمه

بینیم که تابوت عهد، ارتباطی تابوت را به خیمه باز گرداند، پس می

گردد ارد اما از مهمترین اجزای آن محسوب میاجتماع ندمستقیم با خیمه

آن بر زبر اجتماع دانست که ی مرکزی خیمهتوان آن را مغز و هستهو می

تخت رحمت و حضور خدا قرار داشت و خون قربانی نیز به جهت آمرزش 

 شد.گناهان بر آن پاشیده می
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ا قرار داشت که سمبولی است از روح ما، خد تابوت عهد در درون خیمه

 یدهد و بعد از احاطهوح ما قرار میابتدا حضور و حاکمیت خود را در ر

خره تمامی وجود ما را در بر الکند و بانفس از آنجا به بیرون حرکت می

تابوت عهد از  یبدنه. سازدشهادت خود آماده میآن را برای گیرد و می

دوگانگی شخصیت که در سمبول  ساخته شده بودبا روکش طال چوب 

 الگذاشت)چوب معرف انسانیت کامل و طعیسی مسیح را به نمایش می

های ای از من آسمانی، عصای هارون و لوحهو در آن کاسه مت الوهیت(الع

 .ده فرمان قرار داده شده بود

 «میز نان تقدمه»

در صحن مسکن و در قدس قرار داشت و در سمبول  میز نان تقدمه 

هر کدام از  کرد.ی ما را با عیسی مسیح در مشارکت با او معرفی میرابطه

 یمعرف یکی از دوازده قبیله ،آن میز قرصهای نان قرار داده شده بر

مساوات در ابراز و  اسرائیل بود که همه در یک اندازه و جنس تهیه شده

هیچ   ـ ندگذاشترا به نمایش می تمامی فرزندان خودمحبت خدا نسبت به 

عدد  10عدد دوازده داران به عنوان فرزندان خدا نیست.تفاوتی میان ایمان

است که ما را تا به ابد در محبتی یکسان  کاملیت خدا در ابدیت و کمال

کردند ی کاهنین از آن تغذیه میهر روز خانواده دوست دارد. نانی که

ی است تغذیه روزانه و برکت حیات، ز اینکه عیسی مسیح نانسمبولی بود ا
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ساخته  المیز نان تقدمه نیز از چوب و ط یدر جهت رشد روحانی ما. بدنه

شده بود که باز دوگانگی ماهیت مسیح را در قالب انسان کامل و خدا 

 کرد.معرفی می

 «الچراغدان ط»

در  هفت شاخه بود کهو دارای ساخته شده  الاز ط النیز کام الچراغدان ط

 ی او برای دادن نور مکاشفهارادهدر قدرت و  را کاملیت خدا ،سمبول

که  کرد. نور توسط چراغدانمعرفی می القدستوسط روح ی کالمبواسطه

گردید و تابیده و اتاق منور می در طرف مقابل میز نان تقدمه قرار داشت

قرصهای نان  ساخت،می ر میز نان تقدمه نمایاننانهای گذاشته شده را د

م او القرار داده شده بر میز سمبولی از شخص عیسی مسیح و ک

مسیح)کلمه( در پوشش جسم تبدیل به  بودند،]کلمه جسم پوشید[

کنیم، پس قرصهای نانی شد که ما روزانه به عنوان کاهنین از او تغذیه می

م او الفه کبرای اینکه ما قادر به دیدن آن کلمه باشیم نیاز به نور مکاش

دن نان به جهت ما هرگز قادر به دیباشد داریم، لذا اگر آن اتاق تاریک 

ادر به دیدن دوازده قرص نان ق را چیزی که ما تغذیه روزانه نخواهیم بود و

یقت این نور مکاشفه است که ، در حقاست الروشنایی چراغدان ط کندمی

القدس روح یمکاشفه، اگر ما به کندم خدا را برای ما قابل فهم میالک

دسترسی نداشته باشیم و اگر روح القدس در ما روشنایی مکاشفه ایجاد 
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به همین جهت کسانی که در  ،م خدا نیستیمالنکند هرگز قادر به فهم ک

م الای را از کهیچ نکته کنندایمان نیستند و کتاب مقدس را مطالعه می

می پندارند و یا آن را  تهی شوند و یا آن را از حقیقتخدا متوجه نمی

کنند! اما به محض اینکه ما به داستانی حماسی از مردی فداکار ترجمه می

القدس کبریت را کشیده و چراغدان را آوریم، روحعیسی مسیح ایمان می

بینیم که دوازده در آن لحظه در روبروی خود میزی را می ،کندمنور می

و بعد  ده در مقابل ما قرار دارد ـمجسم ش کلمهـ  قرص نان بر آن قرار دارد

 پی خواهیم برد. از تغذیه از آن به حقیقت حضور او 

کردند و آنها را با نانهای پختن نان تازه اقدام میبرای باید روزانه  کاهنین

سمبول  ،برای ایمانداران کردند کهپخته شده در روز قبل تعویض می

در حضور خدا برای خادمین هر روز باید . دریافت پیام تازه است

القدس پیامهای روح یمکاشفه یواسطههای روزانه از خداوند به هدایت

البته که تمامی ما  ،تازه را دریافت کنند و آنها را به قوم خدا منتقل کنند

و باید در تغذیه از نان آسمانی که داریم در مقام کاهنین و خادمین قرار 

ر بشناسیم و در ابراز آن معرف شخصیت عیسی مسیح است او را بیشت

سوخت چراغدان نیز از روغن زیتون تهیه . کوشش کنیم شخصیت

روح  یجنبههفت  «3، 0: 11اشعیا»]القدس بود. گردید که سمبول روحمی

 [کند.به روشنی برای ما بازگو می را خدا
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 «اجتماعدر خیمه و اعداد ، مصالحرنگها»

 در کتاب مقدس دارای معانی مختص به خود هستند و اعداد فلزات ،رنگها

 .کنیمگوناگونی را در بکارگیری آنها مشاهده می اجتماعخیمهکه در 

رنگ آبی: آسمانی بودن و . * مت پاکی و قدوسیت استالرنگ سفید: ع

رنگ قرمز: .* یی: سمبول الوهیت استالرنگ ط. * تفکرات آسمانی است

مت پادشاهی، اقتدار و الارغوانی: ع رنگاست. *  مت خونالسمبول و ع

: الط*  مت انسانیت عیسی مسیح است.الچوب: ع. * حاکمیت است

عدد  * مت داوری است.البرنج: ع * مت الوهیت عیسی مسیح است.الع

: عدد شهادت 0: سمبول وحدانیت، عدد پدر و یگانگی است * عدد دو1یک

است زیرا عیسی  مت تثلیث و قیامال: ع3هس عدد * و شاهد بودن است.

: سمبول آفرینش و زمین است 4* عدد چهار مسیح در روز سوم قیام کرد

: عدد انسان است. * عدد 1: سمبول فیض است. * عدد شش5* عدد پنج

: سمبول 3: سمبول کاملیت در زمان و مکان است. * عدد هشت1هفت

 :11: سمبول عطاهای نه گانه است. * عدد ده1عیسی مسیح است. * عدد نه

 در مقابل خدا است.سمبول مسئولیت انسان 
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 «مفهوم خیمه چیست؟»

مت فقر نیست! گاهی شاید در برخورد با این واژه به یاد الخیمه یا چادر ع

بادیه نشینان افتاده و سختی، فقر و خشکی هوا و بیابان سوزناک از ذهن ما 

که بدویت به معنای فقر، عقب ماندگی یا سکونت در  عبور کند یا فکر کنیم

]سیمان، سنگ، که در آن مواد عالی و سخت به کار نرفته ای استسازه

بسیاری  در مت فقر نیست زیراالاما از دیدگاه خدا چادر یا خیمه ع آهن و..[

یا جایی که در آن ثروت  مت داشتن ثروتالخیمه ع ،ام خدالاز آیات ک

های تو ای چه زیباست خیمه(»5: 24)اعدادترجمه شده شود انباشته می

ق الکار با پیشنهاد شاه بابلعام، نبی طمع «یعقوب و مسکنهای تو ای اسرائیل

خواهد ایشان را خیزد اما زمانی که میدرصدد لعنت قوم اسرائیل برمی

و با کند آسمانی ریخته شده بر ایشان را توصیف می برکات، لعنت کند

 کند.میتشریح ها را مکانی دارای زیبایی بینیم که خیمهه میتوجه به آی

با دولت بسیار و با مواشی ته، گفت، و ایشان را مخاطب ساخ(»8: 22)یوشع

های خود برگردید، و نقره و مس و آهن و لباس فراوان به خیمه الشمار، با طبی

و در مداقه به آیات  «ا با برادران خویش تقسیم نماییدرغنیمت دشمنان خود 

گیری کرد که توان چنین نتیجهع، میم خدا به این موضوالاشارات ک

رفتند و جایی ها محل انباشته شدن ثروت و دارایی نیز به شمار میخیمه

 کردند.را نگاهداری می... ، نقره والبودند که در آنها صندوق ط
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 « ارزشای در ظاهر بیخیمه»

گذاشتند و ورود ها به نمایش میخود را در خیمه هایقوم اسرائیل پیروزی

ها بیانگر شرح حال ایشان و ابراز حقیقت و خروج در میان خیمه

ت هایی دانست که عظمتوان، یکی از یادگاریشان بود. خیمه را میدرونی

منظر و فاقد زیبایی از نگاه مردم بیشاید  ،گذاشتکار خدا را به نمایش می

جالب در  ینکتهلی پرشکوه در آن وجود داشت. العظیم و جاما ثروتی بود 

همیشه در پیشبرد اهداف و مقاصد  ،کار خدا همین است که او و شخصیت

ر همیشه کند که در ظاهخود چیزهای کوچک و ناچیز را انتخاب می

د اما از درون با بهترین نشومثبتی دیده می یارزش و تهی از هر نکتهبی

که  است توصیفی از این شخصیت نیز اجتماع، خیمهاندتحفیل شدهثروتها 

اما از درون تماما با  ،خودهیچ چیز ستودنی در آن به چشم نمی در ظاهر

ای دیگر از نمونه این ارتباط و بود. درآراسته ی با ارزش و وسایل الط

مادر عیسی با جبرائیل  ،قات مریمالتوان به متوصیف شخصیت خدا می

آمدن نجات دهنده را از کالبد  یزمانی که فرشته مژده ،دفرشته اشاره کر

روح من به رهاننده ( »48، 44: 1)لوقابه وجد آمد و گفت: نوید داد او به دنیا 

من خدا بوجد آمد زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکند. زیرا هان از کنون 

من، کنیز و دختری ساده هستم،  «خواند دتمامی طبقات مرا خوشحال خواهن

در حقیقت  !؟وند چنین گنجی را در من قرار دهدچطور ممکن است خدا
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ارزش بود که گنجی عظیم را در خود ای بیر و خیمهمریم به مانند چاد

کند م خدا به  ارزش خیمه اشاره میالای دیگر که کنهفته داشت. در نمونه

شود یی و عظمتش وارد خیمه میل خدا با تمام کبریاالبینیم که جمی

و خداوند در ستون ابر در خیمه ظاهر شد و ستون ابر بر در ( »15: 21)تثنیه 

 «خیمه ایستاد

 «اجتماع سمبول وضعیت ایمانداران در دنیاخیمه»

و پایدار را در این  ایمانداران غریبان و رهگذران هستیم و جایی ثابتما 

به غریبانی که  ،رسول عیسی مسیح ،پطرس(»1:1)اول پطرسدنیا نداریم

مت الع ؛چادر «..طیه و قپدوقیه و آسیا و بطانیهالو غ اند در پنطسپراکنده
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مت داشتن مکانی ثابت و الع ؛و خانهو مسافر بودن است  غریب ،رهگذر

  .ای است که بیانگر پایدار بودن و ریشه داشتن استشهر و محله تعلق به

کند،  زیرا به عنوان یک چادر به ما معرفی می اجتماع راخداوند عمدأ خیمه

قصد داشت که قوم اسرائیل با دیدن آن مکان به یاد آورند که ابعاد 

هایشان در گذر از بیابان به طور موقت خواهد بود و ایشان زندگی

ا هرگز آنه هستند که باید به سرزمین موعود برسند. مسافرینی

زیرا این خیمه به عنوان هادی ایشان  کنندتوانستند در بیابان بیتوته نمی

گاهی یک هفته و  گاهی در قالب سفری یک روزه بود. مدام در حرکت

طرز فکر ایشان در  تا که دائمأ نگاه و ،گیرنی و نفسالگاهی نیز زمانی طو

به یک مکان و در ابعادی که در فکر تصور  شانافکار و ی سفر باشدرهگذر

حضور خدا متمسک و فکور  یخیمهاما به کنند متمرکز نشود و تممی

گانه غربت و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بی(»9: 11)عبرانیان باشند

ها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعد شریک بودند پذیرفت و در خیمه

که او و  کندبه زندگی ابراهیم اشاره می در این آیه نویسنده «مسکن نمود

یعقوب کامال به حقیقت خیمه نشینی واقف بودند و در  وارثینش اسحاق و

برپایی خیمه در بوادی گوناگون خود را در این زمین غریب و بیگانه 

 دانستند. می
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امروز ما ایمانداران نیز در زمین غربت در حال زیست هستیم و در هر 

خاکی که سکونت داشته باشیم تفاوتی را ایجاد  یمکان بر این کره

های محل کند، به هرحال ما غریب و میهمان هستیم و تبعیت ما کشورنمی

شهر سماوی و آسمان هستیم و در این  یسکونت ما نیستند بلکه ما تبعه

زانرو که مترقب شهری با بنیادی بود که معمار و (»11: 11)عبرانیاندنیا رهگذر

شهری که ما منتظر و در راه رسیدن به آن در  «خداستآن  یسازنده

وای بر من که (»5 :121)مزمورآن خداست. یسازندهگذریم، شهری است که 

در ابتدای مزامیر  «های قیدار ساکن شدمام و در خیمهدر ماشک مأوا گزیده

م خدا سکونت ایمانداران را بر الک، گرددآغاز می 101درجات که از مزمور 

کند که در مبول دوری از خدا و بودن در رنج و عذاب توصیف میزمین، س

خداوند  یخانهابدی و  یخیمهرفتن به  134پایان مزامیر درجات و مزمور 

اند و با فارغ شدن از این درد زه، مبارکی و شادی ابدی را به انتظار نشسته

ای  دهان خداوند را متبارک خوانی(»1: 124)مزمور  را تجربه خواهند کرد

هدف ما  «ایستید..خداوند می یخانهجمیع بندگان خداوند که شبانگاه در 

 و به آن تعلق داریم ، وطن آسمانی و جایی است کهخانه، شهررسیدن به 

 قصد دارد بر آن متمرکز باشیم. ای است که خداونداین نکته
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کند معرفی می در سمبول اجتماع در حقیقت حرکت ما ایمانداران راخیمه

  .که هرگز در یک مکان قادر به توقف نیستیم

 

و زمین به فروش ابدی نرود زیرا زمین از آن من است، و شما (»22: 25ویانال)

در  ،مالمسائل را در ک خداوند از آنجایی که «نزد من غریب و مهمان هستید

در این آیه نیز منظور و نظر او این است که  کندابعادی روحانی بیان می

تعلقات خود را که با این زمین در ارتباط است از روح و افکار خود دور 

کرده و به ابعادی دیگر که فنا ناپذیر و ابدی است تفکر کنیم. ما بر زمین 

تا زمانی ادامه خواهد داشت که کار خدا در  مهمان خداوند هستیم و

  برسد.زندگی ما به اتمام 
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کرد و هر کجا که ایشان ایشان را همراهی می ،اجتماع با هر قدمِ قومخیمه

 کردند او نیز در حرکت بود. حرکت می

و همراهی ایمانداران و فرزندانش  حضور دائمی با مسیح نیز در ارتباط

ش حضور یخیمهمالزمت در  خدا «با شما خواهم بود تا انقضای عالم:»فرمود

به من است و حق  آموخت که؛ تمامی زمین متعلقایشان می بهبا قوم خود 

خود بر عهده دارم و هیچ قدرتی نه توانایی و نه این اجازه را  مالکیت آن را

و اگر دشمن سعی بر این داشته که  خواهد داشت که آن را از من بگیرد

در حال من  یاراده، او غاصب، دزد و خارج از به دست آوردمالکیت آن را 

اسرائیل در بیابان قرار داشتند و این های بنی. تمامی خیمهاستعالیت ف

 در محیط طبیعی و شتن پشتیبان و حامیسمبولی بود از عدم دا
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 به این معنی که بیابان چیزی نداشت که به آنها ارائه دهد، نه ،دعوتشان

را تأمین، و نه هیچ چیز مطلوب دیگری که بتواند ایشان  آب و غذا

باید دائما توکل و اعتماد خود  ، قوم خدا در صحرا،پشتیبانی و حمایت بکند

ایشان باشد در حامی و  گذاشتند که خداوند تأمین کنندهمیرا بر این 

خداوند دستور داد که قوم در میان خود برای حضور او مسکنی را  ؛نتیجه

یشان در بسازند، تا محل تامین، امنیت و فراهم شدن نیازها و پشتیبان ا

  .تمامی مقاطع باشد

قوم خدا در آن زمان همیشه به این موضوع واقف بودند که در تمامی 

عبور خواهد داد، باشد تا که ایشان  حرکتهایشان خدا عمدا آنها را در بیابان

حقیقت دنیای اطراف خود را بیشتر بشناسند. دنیایی که ما در آن زندگی 

یزرع چیز دیگری نیست و در آن هیچ کنیم جز به بیابان و صحرایی لممی

چیزی وجود ندارد که بتوان برای رفع نیاز و تامین و امنیت از آن استفاده 

کرد. دنیا بیابانی است که هیچ غذای روحانی برای ما ندارد و آبی برای 

شود، در نتیجه دائما باید نگاه، ایمان و اعتماد ما به حیات در آن یافت نمی

اجتماع در مرکز جماعت قرار داشت و از هر جهت یمهخ]آن خیمه باشد. 

 .[می ابعاد و زوایای آن نمایان بودتماشد مید صکه ر
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 «اجتماع سمبول نزدیکی خداخیمه»

خدا باید در جایی باشد که ما بتوانیم به او نزدیک شویم! و فقط در مسیح 

برای است که ما قادر به نزدیک شدن به خدا هستیم زیرا هیچ راه دیگری 

نزدیکی و تقرب جستن به او وجود ندارد. خدا به اسرائیل فرمان داد که 

اما خدا با وجود  مسکنی برای او مهیا کنند تا بتواند به آنها نزدیک شود

باعث ترس نشود و با  شنزدیکی به ایشان، برای اینکه حضور و قدوسیت

د خود را بر آنها قرار نگیر شداوری و غضب ،بودن قوم گناهکارتوجه به 

، این امکان انتقال برکات میسر شود ای حائل پنهان ساخت کهپشت پرده

 محبت خداست.  حرکت نیز معرف فیض و

قادر به برقراری ارتباط نیست و  گناهکاردانست که هرگز با انسان می خدا

این امکان وجود ندارد که ما به عنوان انسانهایی گناهکار بتوانیم در حضور 

کند که ای حائل را پیشنهاد میبودن پرده ،لهذا داوطلبانهبایستیم، وی 

قدوسیت و هیبت من در میان قوم ترس را ایجاد کرده و باعث  مبادا

شود و شی شدن ایشان گردد، اما در مسیح این پرده برداشته میالمت

ما با خدا نزدیکتر از آنچه در میان ایشان برقرار بود وارد  یرابطه

 . گرددترین ابعاد میعمیق
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ها، تخته، ها، پوششاجتماع اعم از پردهدر خیمه تمامی اسباب و وسایل

 هایقداس، دربالاو حتی کوچکترین اجزاء از صحن بیرونی تا قدس میخها

عیسی مسیح هستند  همگی معرف شخصیت، ماهیت و عملکردورودی و... 

تواند به ما نزدیک شود و نه ما دارای این بنابراین خارج از مسیح نه خدا می

ش ارز و با تمرکز بر این موضوعکه به او نزدیک شویم.  باشیمقدرت می

شود ما تداعی می مهم روحانی آن برای اجتماع در سمبول و محتوایخیمه

او گشوده خواهد  یواسطهبه نها ت ،و راهاست  عزیز و فرزند خدا ،که مسیح

و نه  گرفتندایشان زمان ورود به خیمه مورد پذیرش خدا قرار می شد.

زیرا تمامی مراسم و تشریفاتی که در خیمه انجام داده  غضب و داوری،

و عملکرد مسیح را منعکس هایی از زیبایی شخصیت شد جنبهمی

خداست  یخیمهعزیز، حبیب و  کردند. امروز نیز ما در مسیح به عنوانمی

)یوحنا  رسیم،قداس میالاایم و در نهایت به قدسکه مقبول و پذیرفته شده

روم تا گفتم میبه شما می الدر خانه پدر من منزل بسیار است وا( »2، 2: 14

م و از برای شما مکانی حاضر کنم باز وبرای شما مکانی حاضر کنم و اگر بر

باشم شما نیز ته با خود خواهم برد تا جایی که من میآیم و شما را برداشمی

  «باشید

امروز در صحن بیرونی  قداس آسمان شویم، اماالاما روزی باید وارد قدس

و  صلیب پای مذبح ،زمین ییعنی بر روی کره خدا،حضور و شهادت  خیمه
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 در جایهای آسمانی ابعاد روحانی سکونت داریم و در مالکی حوض شستشو

و نور چراغدان قرار داریم میز نان تقدمه  کنار خداوند در مشارکت با و

ایم و در دعا و مشارکت در حضور مکاشفه شناخت او را به نظاره نشسته

ایم، اما روزی خواهد دستان و مسئلت دل خود را بلند کرده ،مذبح بخور

ن پوششی از حقیقت و کاملیت خود را در انسانیت در زماآمد که خداوند 

ل الو با همان بدنهای ج ربایش و قیام از مردگان به ما عطا خواهد کرد

خاص کهانت ملبس است وارد  با لباس الیافته به مانند کاهنی که کام

 شویم. میقداس آسمان و حضور خدا الاقدس هایصحن

دیدنی و ـ  هستیپسر محبوب خدا نه فقط در خلقت و نگاهداری تمامی 

لکه او به عنوان سَر بر بدن خود یعنی کلیسا قرار نقش داشت، ب ـ نادیدنی

تا به ابد  بدن او[ کلیسا،ع ابدی است که ایمانداران]اجتماخیمهمسیح  دارد.

و شهر مقدس اورشلیم جدید (»2، 2: 21)مکاشفه  ت خواهند کرد.در او زیس

سی که شود، حاضر شده چون عرورا دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می

گفت:اینک که می برای شوهر خود آراسته است و آوازی بلند از آسمان شنیدم

خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او  یخیمه

شهر اورشلیم  «خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود

شکیل جماعت آن شهر را ت ،سمبول تمامی کلیسا است و مقدسین

ای را که در بیابان سینا شاهد آن هستیم، در این آیه دهند، دقیقا صحنهمی



36 

 

های خود را گرداگرد خیمهاسرائیل به عنوان قوم خدا شود، تداعی می

شهری را با مرکزیتی مشخص  ،نمای دور اجتماع بر پاداشتند و ازخیمه

 ،آسمانی آن ای بود از شهر و حقیقتالبته این نمونه تشکیل داده بودند،

 ینمونهآنچه را که در آسمان به تو نشان دادم هر»:زیرا خدا به موسی گفت

مکاشفه  ، آینده وخداوند در آن مقطع که یقین دارم «آن را بر زمین بساز

است که انسانها شاهد ای نکتهگفت: این موسی نشان داد و  را به 01فصل 

آینده به وقوع خواهد پیوست از آنچه در  را ایتو نمونه و آن خواهند بود

  ."بساز

ی سکونت در زمانی نشانهدر ابتدای این سر فصل گفتیم که چادر یا خیمه 

، اما در اورشلیم است و معرف سفر کوتاه زندگی ما در بیابان این دنیاموقت 

به شهری زیبا با  ای ساکن نخواهیم بود بلکهسماوی دیگر در میان خیمه

 ایم. و ابدی نقل مکان کرده های محکم، پابرجاسازه

خواندیم که ابراهیم، اسحاق، یعقوب و فرزندانشان با  11در عبرانیان فصل 

داشتن مواشی و ثروت فراوان همیشه در چادر و یا خیمه سکونت داشتند 

آن را از  یوعدهزیرا ایشان همواره نگاهشان به شهر در پیش رو بود که 

موقعیت آن را در کتاب  کالم خدا بودند. شهری که خدا دریافت کرده

کند، شهری ساخته شده با آهن، چوب و سنگ مکاشفه برای ما تشریح می

الحال کلیسا خیمه نشین و  سا، امروزنیست! بلکه سمبولی است از کلی
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ای و خدا نیز به مانند خیمه رهگذری در حال  عبور از سرزمین غربت است

پشتیبانی و  حمایت، حفظاز هر نظر خرامد و فرزندانش را آن می در میان

و  قیام از مردگان و در ربایش ما اما زمانی وضعیت کنونی .کندتامین می

تبدیل به شهری سماوی با مرکزیت  العم و به پایان خواهد رسید لالج

  .خدا با آدمیان خواهد بود یخیمهـ  مسیح خداوند خواهیم شد

ایم اما خدا تا به ابد هر شدهبا وجود اینکه ما در آن زمان تبدیل به ش

او هرگز فراموش نخواهد کرد که دارد! زیرا سمبول خیمه را با خود نگاه می

ای در یمهدر چه وضعیتی قرار داشتیم و خود را در فروتنی به مانند خ ما

چه  ،سکونت خداوند مورد ی مهم و قابل توجه درنکته میان ما قرار داد.

کبریایی او را  این است که نده و شهر سماویو چه در آی در میان ما حال

و مسیح است به یاد داشته باشیم و واقف باشیم که شایستگی فقط از آن 

. اوست که از روی فیض ما را در گذر از بیابان سوزان زندگی حمایت کرد

ما نخواهد  و قابلیت قدرت یتمامشد، حقیقتا اگر فیض او مزید نمی

جسم  کلمه و ـد کاملیت او را به نمایش بگذاراز ای نکتههیچ  توانست

این خداوند بود که در میان ما انسانهای  گردید و در میان ما خیمه زد ـ

سال پیش در  0111گرسنه، تشنه و ضعیفِ چه در جسم و چه در روح، در 

ل و حتی البرای همیشه در ج او  ه زد[خیمظاهر شد]بیابانهای روحانی 
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در خیمه خود ساکن  ایی غیر فانی خواهیم شددارای بدنه ابدیت که ما

  خواهد بود. وه..که فیض و محبت او عظیم و خارج از تصور ما است.

شخص دوم  حاکی از انسانیت عیسی مسیح است، خیمه در این مقطع،

لباس انسان را به تن خواهد داشت و هرگز ، االبادتا به ابد خدا پسر تثلیث

، او برای همیشه انسانی است به صورت و آن را از تن به در نخواهد کرد

 یخیمه» ل به جهت تمامی ما ایستادهالشباهت ما و انسانی است که در ج

 «خدا با آدمیان خواهد بود

 «اجتماع سمبول فیض و راستیخیمه»

. با سقوط م خدا اشارات فراوانی وجود داردالخیمه در ک یواژهدر اهمیتِ  

که عیسی  را حیات و حقیقتی ،داشتن فیض، ایشان نیاز به اوآدم و نسل 

( 14: 1یوحنا)مسیح برای ما به ارمغان آورد در وجود خود احساس کردند

عیسی  یعطا شد، اما فیض و راستی به وسیلهموسی  یزیرا شریعت به وسیله»

در ای را خداوند در زمان موسی و صحرای سینا خیمه «مسیح رسید

را به انگشت زمانی که ده فرمان  خداسمبول فیض و راستی بر پا داشت. 

( فرایض و 05تا  01باب )خروجسنگی نوشت یمبارک خود بر دو لوحه

آن شاهد هستیم که در دادن آنها  یادامهاحکام فراوانی را جاری شده در 

به انسان نشان داد که اگر قصد نزدیک شدن به او را با انجام اعمال شریعت 
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 01نظر بگیرد ــ خدا در باب  ه شده را دردارد، باید تمامی قوانین داد

تمامی فرایض مرتبط  01دهد و در باب خروج ده فرمان را ارائه میکتاب 

 00کند. در باب با مسائل اجتماعی و محیط زیست را برای آنان تشریح می

احکام مرتبط با صنعت کشاورزی  03فرایض و احکام اقتصادی و در باب

 کندمسائل انتخابی کاهنین را بیان می 04ب و در با و اعیاد کشت و زرع

ده فرمان داده نشد که انسان بتواند در پیروزی، مفاد آن را به اجرا ــ 

به معیارهای عالی دستیابی غیر قابل اجرا، نگاهداری و  البگذارد زیرا کام

الهی است، هیچ انسانی توانایی اجرای قوانین ده فرمان را ندارد و خداوند 

زیرا ، بست و تنگنا قرار بگیردمان را ارائه داد که انسان در بنعمدأ ده فر

آورد و راه و فریضه را از خدا انسان مدام اِدعای انجام شریعت را به زبان می

حتما آنها را ما قرار دهد  کرد که اگر خدا احکام خود را در اختیارطلب می

به  اگر در این ارتباط ما را در هر مسیر قرار بدهد اجرا خواهیم کرد و

فقط ده فرمانِ  ،پاسخخواهیم رسید، خدا در  او های عالیآل و معیارهاید

ابعاد آن را برایشان بازگو  ،اجرایی را در اختیار آنها قرار داد و در فرایض

دانست که ایشان در انجام می الش کامایکرد، البته که خدا در پیشدان

اجتماع یی خیمهبرپا ؛چکترین از این فرایض قاصر خواهند بود در نتیجهکو

 "که ما آن را فیض ،را تدارک دید و راهی بهتر را به ایشان پیشنهاد کرد

  نامیم.می
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ناتوانی و عجز خود را در مقابل  به ارزش فیض پی خواهیم برد کهزمانی 

آنها ضعیف و قاصر دستورات اجرایی ببینیم وقتی در انجام کوچکترین از 

اگر شخصی به جهت کمک  ناتوان ببینیم، راه یادامههستیم و خود را در 

و بر مرکب خود سوار کند و تمامی شرایطی که تا به آن بگیرد دست ما را 

و ما را  و فراهم کند ایم را جبرانزمان برای رسیدن به هدف از دست داده

فیض معنا  هدف برخیزاند، امه راه و رسیدن بهمستعد برای رسیدن به اد

   یابد. می

توانی و عدم کفایت خود، و دیدن توانایی و کفایت فیض یعنی دیدن عجز، نا]

  [خدا در دادن فرصتهای مجدد

اجتماع سمبولی است از فیض که تمامیت حقیقت و راستی را در خیمه

ری البته قرارگی ده فرمان در تابوت عهد قرار داشت،خود نهفته است زیرا 

به  بلکه !یا ابطال آن نیستمان در تابوت عهد به معنای فسخ و فرده 

تمامی آن فرامین است، مسیح تنها  یشخصی واگذار شده که خود دهنده

کسی است که تمامی آن فرامین را به طور کامل اطاعت کرده و به اجرا 

ان ن ده فرمدرآورد در نتیجه لزومی نداشت که ما امروز نگران اجرای فرامی

خود حافظ حقیقت و تمامی انتظارات شریعت  ،ما یباشیم زیرا نگاهدارنده

 است.
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 «حضور خدا»

( 2: 21)مکاشفهحضور خدا در میان آدمیان بود  ،اجتماعتمامی هدف خیمه

خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان  یخیمهاینک »

نقشه  «قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود

خدا از ابتدای آفرینش این بود که حضورش با انسانها باشد  یآرزو هدف و

کند و او هدف خدا این نبود که ما را در بعد از آفرینش به حال خود رها 

گذر عمر را تا مدتی محدود در انتظار دوری از او و  آسمان و ما در زمیندر 

خواهد با حضورش با ما، در ما و در بین ما زندگی کند باشیم، بلکه او می

مشارکت  مشارکت را دوست دارد زیرا در وجودشخدا وجودی است که 

در  ،وجود واحد بودن خدا وجود دارد. زیبایی تثلیث در اینجاست که با

خدا  ،هستیم القدسمشارکت پدر با پسر و روح دائمأ شاهد ماهیت الهی او

های خود را در و نزدیک بودن به او هدفانسان را خلق کرد تا در مشارکت 

همیشه هدف  ،حضوراین بنابراین ند، ابه تحقق برسانسان برای انسان و 

ب مقدس های اصلی کتااگر واقعا بدنبال یکی از رشته کتاب مقدس است،

م اللیدی کاز بافتهای ک را دارید که اید و قصد سوار شدن بر تنههستی

حضور خدا در میان قوم خود بچسبید و خود  یخدا عبور کنید، تنها به تنه

 م و شناخت خدا بسپارید. الرا به اقیانوس بی انتهای ک
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حتی  م خداست!الیکی از اهداف اصلی ک ،حضور خدا با قوم خود و انسان

( زمانی که خدا آسمان و زمین را آفرید، حضور او بر روی 1)پیدایش در

 کند باید حضور داشته باشدخلق میبود او دائما در جایی که  ی زمینکره

چه مخلوق جاندار و  .حتی در خلقت بدون حیات مانند کوه، دریا و اقیانوس

همیشه در خالق با مخلوق خود کند جان باشد تفاوتی را ایجاد نمییا بی

، البته که حضور خدا در جانداران بخصوص انسان ارتباطی مستقیم است

 یده است. تر است زیرا او را به صورت و شباهت خود آفرنزدیک

موضوعی مهم است که  آنچه که گفته شد، مبحث حضور مستمسک بر

زم است که بعد الدهد، با این درک تمامی بافت کتاب مقدس را پوشش می

چگونه قصد دارد که  م خدا از خود بپرسیم، خداالخواندن ک راز این د

خدا  ؟در چه ابعادی استور یافتن خدا حض !حضور خود را نمایان سازد؟

های او چه خواستهآرزو و  یپردهکند و پشت چه اهدافی را دنبال می

چه  این کار او برد وخدا چگونه تاریخ را به پیش می !؟چیزی نهفته است

خود را به عصاره و  یشده د؟! زمانی که فکر به چالش کشیدهاریلی دالد

شویم که می دهیم، متوجهیان کردیم مطابقت میکه در تشریح ب ایریشه

حضور یافتن و ممکن ساختن حضورش کند، حرکت میخدا در یک راستا 

 در میان انسانها.
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بینیم باغ عدن است. بعد از م خدا میالاولین مقطعی که حضور خدا را در ک

برای زیستن انسان فراهم و  ی زمینکرهاینکه تمامی محیط زیست و 

کند و او می خدا انسان را خلق کتاب پیدایش، 0در فصل  امکان پذیر شد،

این مکان را در ذهن  ممکن استدهد، قرار می "ای با نام عدندر منطقهرا 

ـ  تصور  باغهای ایرانیـ  ا محیطی محدودخود به مانند باغی محصور و ب

عدن  متفاوت است، 0طرز تفکر با پیدایش ، اما در حقیقت این کنید

ای بسیار بزرگ را در بین آذربایجان ایران و کردستان عراق پوشش منطقه

کند و آدم داد خدا این منطقه را به تعبیری به مانند باغی زیبا غرس میمی

مسیری مشخص، در  با هدف و دهد تا تمدن انسانیو حوا را در آن قرار می

ای معین آغاز گردد. اما اگر انسان از درخت حیات خدا و در منطقه یاراده

با دستیابی به قوت قیامت و نیروی  گردیدخورد و وارد حیات الهی میمی

وهای شرارت را از زمین توانست بر شیطان پیروز شده و تمامی نیرالهی می

 بهو اختیارات زمینی که در زیر تسلط شیطان قرار داشت  اخراج کند

 . شدمی به خدا باز گرداندهاو  یواسطه

این منطقه را برای آغاز حیات انسان  ،در باب دوم و سوم پیدایش خدا

و در ابعادی که شاید امروز برای ما قابل فهم نباشد حضور  کندغرس می

( 4: 8)مزمورزندم شده و قدم میالکهم در آن کند و با  آدم و حواپیدا می

تفقد  «آدم که از او تفقد نمایی؟پس انسان چیست که او را به یادآوری، و بنی»
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شته باشد. آدم مستلزم این است که خدا با انسان حضور دانمودن از بنی

ل خدا را که در آسمانها الاین مزمور تمامی ج یداوود به عنوان نویسنده

بر روی کند که توجه خدا گیری میو چنین نتیجه گیرداست در نظر می

وجود اینکه تمامی آنها  شمسی نیست، با یارگان، کهکشان و منظومهست

یعنی  و دل او معطوف بر چیز دیگراما توجه  ،ل خدا هستندالحاکی از ج

انسان »گوید:قرار داده و میخدا را مخاطب او انسان است. به همین جهت 

های انسان در مرکزیت افکار، اهداف و نقشه «یادآوری..که او را به  چیست؟

زیرا در فکر و پیشدانی خدا، مسیح به عنوان  !؟خدا است، اما چرا انسان

هستند  خدا انسانهایی که به صورت و شباهت در میان انسان کامل

وست عاشقانه د ،دل خدا این است که ما او را بشناسیم .است تربرجسته

: 24)مزمور و وجد نماییم، و در او خوشی و نزدیک شویمداشته باشیم، به ا

و از امانت  بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن. در زمین ساکن باش( »4، 2

  «پرورده شو. و در خداوند تمعتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد

توان باغ عدن را به مانند کودکستان دید زیرا در آن مقطع به تشبیهی می

 تند. کودکی خود را به یاد آورید!قرار داش خدا آدم و حوا در ابتدای شناخت

زمان پدر و مادر، ما را در مهد قرار دادند که آغاز علم و دانش را در آن 

شروع کنیم، بعد از آن بیست سال زمان برد تا در مقاطع مختلف  العم

خود برقرار  رشد کنیم، محیط را بشناسیم و ارتباطی درست را با پیرامون
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ر تکاملی روحانی کنیم. آدم و حوا نیز در آن مکان قرار داده شدند تا سی

عمیق و مشخص  شان وسیعمشارکت ما بین خدا و ای آنان انجام شود.

آنها بلکه از همان ابتدا  چیزی را از ایشان پنهان نکردخدا  و معین شده بود

که در تشبیه، آن  ــ درست است بر تمامی خلقت ترغیب نمود را به تسلط

مکان را به مانند کودکستان نگاه کردیم، اما این موضوع به این معنی نبود 

به مانند کودک رفتار کند و از اهداف  ،که خدا با فکر و درک محدود آنها

بالغ بودند ـ  الخود چیزی را به زبان نیاورد زیرا ایشان از هر نظر کام

با ایشان در میان گذاشت و  های خود رابنابراین خدا اهداف و نقشه

بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط (»28: 1)پیدایشگفت:

نمایید، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین 

که  دانستندو حوا از ابتدای خلقت خود می آدم «کنید "خزند حکومتمی

آنها بستگی به همین واژه  یموجودیت، ماهیت، دعوت و آینده

و  سلطنت و اسارت بلکه برایحقارت  ما نه برای «حکومت کنید»دارد

خدا ما را به صورت و شباهت  زیرا مایخلق شده تمامی هستیتسلط بر 

 که بتوانیم در اتحاد روحانی و جاودانی که قرار بود در درخت خود آفرید

فراتر از شیطان سر او را  وتر البه ما بدهد وارد ابعادی شویم که با حیات

در طول  و خدا با گذر از آن مقطع اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد بکوبیم،

توان به به عنوان نمونه میکرد]ای دیگر ابراز تاریخ، حضور خود را به گونه

آن را  کتاب مقدس ی کوه سینا  اشاره کرد که البر با با موسی قات خداالم
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گناه به عنوان حائلی میان خدا و انسان قرار  [کندحضور خدا معرفی می

گرفت و انسان در خودگرایی و خود ابرازی به سمت دیگری غیر از آنچه 

باید باشد حرکت کرد، خداوند نیز که پر از فیض و رحمت است با توجه به 

 نیز نابودی او نبوده و نیست اینکه انسان را دوست دارد و قصد و نیت او

درست و  یرابطهکرد تا که انسان را به مشارکت و م میباید راهی را فراه

و رحمت و فیض خود را به نمایش  برای خلقت او باز گرداند هدف اولیه

نقشه خود را در قومی با نام اسرائیل آغاز کرد و ایشان را  ؛، در نتیجهبگذارد

. از مصر خارج کرد ،مشارکت و نجات ،به هدف بازگرداندن انسان به حضور

نمود و خود را آتش فروبرنده معرفی قات کرد الدر بیابان سینا با آنها مخدا 

هیات صحیح خود را به انسانها معرفی القیات و االاخ تا قدوسیت، پاکی

اعتنا نباشند نسبت به آنها بی آن فرامین باشد تا که ایشان با تعمق بر ،کند

موسی قوم را برای و (»19تا  14: 19)خروجو خود را در داوری خدا قرار ندهند

قات خدا از لشکرگاه بیرون آورد، و در پایین کوه ایستادند. و تمامی کوه الم

سینا را دود فرو گرفت، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد، و دودش مثل 

خدا بعد از هزاران  «شد، وتمامی کوه سخت متزلزل گردیدمی الای بادود کوره

 قات کند، آتش خداالجدد با انسانها مسال در این مقطع قصد دارد که م

شود چنانکه به و ترس بر قوم غالب می گیردکوه را در بر می «قدوسیت»

تو به ما سخن بگو و خواهیم شنید، اما خدا به (»19: 21خروج ):موسی گفتند

بلکه، حضور او  ر خدا نه فقط مشارکتی استحضو «ما نگوید، مبادا بمیریم
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قی و پاکی او را با خود به همراه خواهد العالی اخقدوسیت و معیارهای 

با اهمال رفتار  توانیم در ابعاد زندگی خود، نسبت به آنهابنابراین نمی ،آورد

القدس اجازه بدهیم تا ما را نسبت به روح ،در مقابل آن حضور کنیم، بلکه

درست با  تدر مشارکقادر باشیم به معیارهای عالی پاکسازی بکند تا 

 یم.د بایستخداون

 «برپایی خیمه به قصد سکونت»

انسان در دوری از معیارهای عالی الهی قادر کوه سینا نیز  قاتالپس م در

رود تا  به ایستادگی در مشارکت با او نیست و همچنان تاریخ به پیش می

فقط میل به حضور دارد  خدا در این مقطع نه رسیم،اجتماع میبه خیمه

نیز داشته باشد. در باغ عدن خدا حضور داشت و  خواهد سکونت بلکه می

ه قدوسیت کرد، در کوه سینا خدا حضور یافت کبه آدم و حوا سرکشی می

کند که بای خود را وارد رابطه دارد اما حال قصد خود را به نمایش بگذارد،

قات و یا حضور الای نباشد که مگونهدر آن حضورش دائمی باشد، یعنی به 

در اولین قدم نسبت به  بخصوص باشد و بعد ناپدید گردد، لذااو در ساعاتی 

 (05باب )خروجو در نهداجتماع را بنا میخیمهی خود، تحقق هدف و نقشه

و  قی مرا دیدیدالسیت و معیارهای اخگوید: قدوچنین می خود به قوم

دانید، از طرفی قصد دارم که دست شما را آرزوی مشارکت مرا نیز که می

 از طرفی اگر دست مرا بگیرید آتش قدوسیت من شما را در بربگیرم و 
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و تدبیری را  چه نقشه در حل این معما گرفته، خواهید سوخت! اما خداوند

از طرفی قصد دارد آغوش خود را برای مشارکت باز کند و ما را  اندیشیده،

و سقوط کرده  گناهکاروضعیت آن بازگشت دهد، از طرفی، اگر او را با  به

اندیشیم فکر و راه خدا همیشه با آنچه ما می ؟!سوزیمآغوش بگیریم می در

یابد که ما هم متفاوت است، او از روی حکمت مطلق خود راهی را می

شی القدوسیت او ما را مت یاو نزدیک شویم و هم آتش فروبرنده بتوانیم به

رد اما گیاجتماع مهیا و در آن سکونت مینکند، او محیطی را با نام خیمه

در ساخت این  .گرددبا انسان وارد مشارکت می پرده« حجاب»در پشت

 توان مشاهده کرد؛خیمه سه هدف اصلی خدا را به وضوح می

 : خدا قصد داشت که به قوم خود نزدیک شود.1

محاسن و امتیازات خاصی را برای ایشان به همراه خواهد  ،قوم : بودن او با0

رزوی اوست و دیگری بدست خدا به انسان آآنکه نزدیک بودن داشت، اول 

آرزوی خود برای ما تدارک آوردن تمامی اهداف و امتیازاتی است که او در 

دستیابی به هیچ کدام از آنها  ،دیده که در صورت عدم نزدیکی او به ما

 امکان پذیر نیست.

توانیم شرایطی را مهیا کنیم که نزدیک می قدرتی هستیم که ما دارای :3

 او امکان پذیر باشد. بودن
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درمورد سکونت خدا در عهد عتیق و جدید نکاتی وجود دارد که در این سر 

 کنیمفصل چند مورد از آنها را بررسی می

اجتماع نمایان نکته اول: اولین جایی که خدا سکونت خود را قبل از خیمه

افروخته بر موسی است. او در آن مقطع حضور و سکونت  یهکند در بوتمی

ی و فرشته»(5 تا 2: 2)خروج گذاردموقت به نمایش می خود را به طور

ای بر وی ظاهر شد و چون او نگریست، آتش از میان بوته یخداوند در شعله

و موسی گفت: اکنون شود اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی

شود.چون نمیبدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته 

شود، خدا از میان بوته به وی ندا خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می

گفت:ای موسی ای موسی، گفت: لبیک. گفت: بدین جا نزدیک میا،  در داده و

ای زمین نعلین خور را از پایهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده

مشتعل به موسی  یر آن بوتهخدا  با حضور و سکونت خود د «مقدس است

 «وم خود را آزاد ساخته و نجات دهمام تا قآمده:»گفت

اجتماع حال در خیمه ،نکته دوم: خدا با توجه به سکونتش در نکته اول

توان آن را به عنوان مرکزیت حضور شود، که در عهد عتیق میمسکون می

و فرایض مدل مراسم  ،طرح ،و سکونت خدا دانست که بعد با حفظ اصل

 .مربوطه به معبد تبدیل شد
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نکته سوم: آخرین و مهمترین محل سکونت خدا در عهد جدید و کلیسا 

است، البته منظور از بیان این نکته ساختمان و عمارت ساخته شده بدست 

: 2)اول قرنتیانجماعتی روحانی است  ،اجتماع از انسان نیست، بلکه منظور

« خدا هستید؟ و روح خدا در شما ساکن است؟دانید که هیکل آیا نمی(»14، 11

بینند در حالی ای انفرادی میع آن را واژهبا این موضوبازخورد در اکثرأ  ـ

در حقیقت کل جماعت  «دانید..آیا نمی»که در خود معنای جمع را دارد

اگر کسی هیکل »روندیگاه سکونت خدا به شمار میامعبد، خیمه و ج ،خدا

ایماندار  یک فرد یرابطهدر اینجا  «ک سازدالا او را هخدا را خراب کند، خد

درازی به  که اگر قصد دستمشار است مورد  ]جمع[با جماعت ایمانداران

العمل نشان خواهد بدن عکس ای وارد کنده باشد و به او لطمهبدن را داشت

یکل خدا زیرا ه»خواهد داد که بدن او صدمه ببیندناجازه  نیز داد و خدا

بینیم که برای بیان مفهوم در ادامه می «است و شما آن هستیدمقدس 

پولس به «...آن هستید"شما و»کندای جمعی استفاده میهیکل از واژه

گاه و اقامتگاه امروز در عهد جدید، فقط کند که سکونتزیبایی معرفی می

تا  21: 2)افسسیان  [کلیسا ]بدن مسیح، است در یک مکان و جماعت

اید که خودِ عیسی مسیح سنگ زاویه ن و انبیا بنا شدهالیاد رسوو بر بن(»22

باهم مرتب شده، به هیکل مقدس در خداوند  عمارتاست. که در وی تمامی 

شوید تا در روح مسکن خدا کند. و در وی شما نیز باهم بنا کرده مینمّو می

ای بود از آن گاه خدا و نمونهسکونت اجتماعبا این توجه، خیمه «شوید
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گاه و اقامتگاه به بینیم و کلیسا آن سکونتدر عهد جدید می چیزی که ما

جهت مشارکت و دادن امتیازات به ایمانداران است، باشد که ایمانداران 

 قدرت داشته که حضور او را در دنیا به نمایش بگذارند.

  «به میل دل بیاورید و بسازید»

 
اسرائیل بگو خداوند موسی را خطاب را کرده، گفت: به بنی( »9ا ت 1: 25)خروج

که برای من هدایا بیاورند؛ از هر که به میل دل بیاورد، هدایای مرا بگیرید. و 

جورد و ارغوان و النقره و برنج و  الگیرید:طاین است هدایا که از ایشان می

خز و چوب  قرمز و کتان نازک و پشم بز، و پوست قوچ سرخ شده و پوست

ر معطر، و برای روغن مسح و برای بخو شطیم، و روغن برای چراغها، و ادویه

برای ایفود و سینه بند. و مقامی و مقدسی  سنگهای عقیق و سنگهای مرصعی

برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. موافق هر آنچه به تو نشان دهم 
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در این قسمت از  «نین بسازیدجمیع اسبابش همچ ینمونهمسکن و  ینمونهاز 

اجتماع از قوم خود هدایا طلب برای ساخت خیمه خدا ،کتاب خروج

هرکه به میل »سازد؛ای را نیز برجسته مینکته کند، اما در این خواستهمی

خدا بعد از آشکار ساختن نقشه هدف و اثبات محبت خود به  «بیاورد ”دل

ای را فراهم کنند هد که خیمهخوااز ایشان می ،جهت سکونت در میان قوم

درست است  کند،وی اجبار به ایشان تحمیل نمیاما او هرگز این کار را از ر

دهد اما که او چک لیستی از ملزومات را در اختیار ایشان قرار می

واقفِ به این جماعت، به یقین اگر  «طالبین، به میل دل بیاورند»گوید:می

حضور خدا  معبد و آوردن راستای بنایدر  «میل دل..»موضوع باشند که 

آنقدر در کلیسا بر سر مسائل ـ استعداد، پول  دارای چه اثر و مزایایی است

 علت اینکه مردم در دادن زمان ،داشتیمحث و جدل نمیو غیره ـ ب

کنند این است که هنوز به عمل میممسک و پول خود  ، تواناییاستعداد

ل، در راستای اهداف خدا باشد باعث اند که اگر میل داین درک نرسیده

 .ی خدا در میان قوم خود خواهد شدو دیده شدن چهره ورود حضور

ای پنهان امروز ما در زمان عهد عتیق نیستیم که حضور خدا در پشت پرده

در تمامی  خدا یو چهره کنیم که حضورباشد، بلکه در عهدی زندگی می

هایی که قوم خدا )کلیسا( به آن نیاز دارد به صورت برکات و پیروزی

را با افکار نفسانی « میل دل» ،اما در نهایت تاسف شود.تجربی دیده می
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آنچه در زندگی اعم از پول، استعداد و  هر دهیم ومورد سنجش قرار می

حضور و چهره راک دانیم، ازیایم را از آن خود میوقت که به آن دست یافته

خدا به آن صورت که باید نمایان باشد در میان قوم خود به شفافیت قابل 

 روئیت نیست.

 «ساخت ملزومات»

توان تمام خوانیم، میمی 1تا  1در ملزوماتی که لیست آن را در آیات 

ها جات و پارچهادویهرا مشاهده کرد، زیرا تمامی فلزات، های دنیا پادشاهی

 یاناسرائیل ،مختلف به مصر وارد شده بودند و در زمان خروجاز کشورهای 

 .آنها را با خود خارج کردند

: از کشورهای الطشد, وستان و کشورهای شرقی وارد میاز هند جات:ادویه

در کل  شد.ها از کشورهای مختلف دیگر به مصر وارد میپارچه افریقایی و

حضور  های دنیا مطیعادشاهیم نمایانگر این است که تمام پالوجود این اق

ای خاص و حاکمیت مطلق خداوند هستند و مسیح، فقط برای مکان و عده

کل در کل،  مسیح،ـ او عالمگیر است نیست بلکه حاکمیت، حضور و اقتدار 

از طریق پسر است . اقتدار پادشاهی او است ابدی و تمامی هستی در زیر

: 4)دوم قرنتیاندرخشدمیپدر تِ شخصیت و محبت دل ل، ماهیالکه ج

در  نور از میان تاریکی بدرخشد نور خود را زیرا همان خدایی که فرمود:(»1
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 یچهرهل اوست که از الدلهای ما نیز تابید، تا درک کنیم که این نور پرج

لش و خاتم جوهرش بوده و الکه فروغ ج(»2: 1)عبرانیان« درخشدعیسی می

موجودات بوده چون طهارت گناهان را به  یهمهقوت خود حامل  یکلمهبه 

در قسمت اول  «اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی علین بنشست

ل خدا که از الکند که بر تابش روحانی جل اشاره میالآیه به فروغ ج

 !؟شودل او دیده میالجمسیح تابیده شده تمرکز دارد. اما در کجا فروغ و 

 در جایگاه و اقامتگاهی که خدا باید مسکن بگیرد.

 «ملزومات چگونه بدست آمد؟»

اجتماع همه معرف و سنگها و جواهرات به کار رفته در ساخت خیمه

ی از شخصیت الهی بودند که در یهاو جنبه ، فیضسمبول الوهیت، تقدیس

زدیک و به او ن شخصیت خدا را بهتر شناخت ،تواننگاهی کلی به آنها می
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کردند، که برای شد، اما قوم اسرائیل این همه وسایل را از کجا باید تهیه می

پرسش ؟ در پاسخ به این آنها را تقدیم کنند اجتماع بتوانندساخت خیمه

و از کجا آمده  1باید دو نکته را در نظر داشت که ایشان چه کسانی بودند

در  «بگو که برای من هدایا بیاورند.. "یلاسرائبه بنی(»2: 25)خروج !؟ 0بودند

بینیم که ایشان فرزندان اسرائیل بودند و هدایا باید از توجه به آیه می

در معنای  "اسرائیل]فرزندان اسرائیل بیاید یعنی فرزندان وارث و شاهزاده، 

به ـ  آنها وارثین جد بزرگ خود یعقوب واقعی کلمه به معنای شاهزاده است

ل او القات با خداوند و دیدن جالودند که نام او بعد از مگر بمعنای حیله

 [ شد و خداوند او را وارث سلطنت خود خطاب کرد "یل به شاهزادهتبد

ایمان طلب را برای ساختن حضور خود از مردم بی خدا هرگز هدایا

ایمان ف اینکه امروز در بسیاری از کلیساها افراد بیالکند! برخنمی

خدا  خدا داشته باشند،و حضور  در بنای جسد مسیح توانند نقشی رامی

ای را در جهت ساخته شدن عمارت ایمان انتظار نکتهاز دنیای بی هیچگاه

که نمونه آن عمارتی ایمان در ساخت روحانی ندارد و دست بی

 مشارکت نخواهد بود.  در و ،اجتماع است دخیلخیمه

امروز در اکثر جلسات  چقدر تأسف بار است که با توجه به این موضوع،

کنند شاء ربانی)شام خداوند( شرکت میعایمان در مراسم کلیسایی افراد بی

و در نظر گرفتن کفاره و  و خادمین و شبانان نیز بدون تفکر بر اصل موضوع
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پیاله را در دخیل بودن در جسد مسیح ایمان است،  یزمهالو اینکه  گناه

در دستان ایشان قرار داوند خ سمبول خون و نان را در سمبول بدن

، در صورتی که شرکت در مراسم شام خداوند در انحصار دهندمی

ایمان، ایماندار از آن، شخص بی ایمانداران به مسیح است و با خوردن

و از این نقطه نظر ابتدا به توبه و پذیرش خون مسیح به جهت  شودنمی

د که اگر فردی ساعاتی پندارنای دیگر نیز چنین میعده کفاره نیاز است.

تواند در مراسم شام خداوند قبل از مراسم به مسیح ایمان آورده باشد می

چگونه شخصی که در پاسخ به این باور باید از خود پرسید،  شرکت کند، اما

هنوز قوت قیامت مسیح را درک نکرده و حتی به کوچکترین شناخت از 

پیاله و نان در سمبول  تواند دست بهدرک مفهوم نجات نرسیده است می

پندارد ای روحانی میآبهآیا بعد از خوردن، آن را نوش، ح ببرد؟!جسد مسی

نسبت به مام چند و چونهای درونش که افکارش را که آزادی او را از ت

 ردر جمعی پُ ؟ یا شربتی که داندیافتن حقیقت به چالش کشیده بود می

البته ایمان دارم لحن و بیان  شیرین کرده است!! ای کام او رالحظه هیاهو

گر خادمین کنید یا فکر کنید که خود را از دیتعبیر نمیا خودستایی مر

 در مبحث بقیه !!که اگر منظور و نظر من چنین باشدحاشا  انمدتر میالبا

، موضوع مطارح نیست برتر بودن ایشان [ایمانداران غیر سازشگروفادار]

های بر گرفته از انسانی و ایدئولوژی های کاذببا مذبحبلکه عدم سازش 

اصل است که  صد من نیز تمرکز بر اینق ،در توجه قرار داردنفس است که 
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در این مقطع  و هدف زندگی یک ایماندار و خادم مسیحی باشد. باید انگیزه

پیشبرد اهداف خود هرگز چیزی را برای دانستند که خدا ز ایشان باید مینی

ادگان مراحل باید بدست شاهز آن کند، بلکه تمامیایمانان طلب نمیبیاز 

حتی از  بینیم که خدا،و وارثین او انجام بشود. در تصدیق این موضوع می

ی ابراهیم بودند چیزی وجود اینکه جزئی از خانواده فرزندان عیسو و لوط با

 که بودندزیرا ایشان فرزندانی ناخلف جسمانی و سازشگر  را طلب نکرد!

 ارتباط روحانی را با خدای حقیقی رعایت نکردند. 

. در اجتماع را از فرزندان اسرائیل درخواست کردخداوند ساخت خیمه

خداوند از او پرسید نام  [کشتی گرفتن]،سماجتِ یعقوب برای طلب برکت

گفت:یعقوب، گفت: از این پس نام تو (»28تا  21: 22؟)پیدایش تو چیست

نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و یعقوب خوانده 

بودند تا از وقت، استعداد، اموال و  دعوت شده بنابراین ایشان «نصرت یافتی

حال در با خدا همکاری کنند.  اجتماعدارایی خود برای ساخته شدن خیمه

 در از مصر ایشان !قسمت دوم پرسش، گفتیم که ایشان از کجا آمده بودند؟

 البه این سمت در حرکت بودند. اما ط شرایط سخت و سوزان صحرای سینا

، جا آورده بودند؟ در زمان خروجپارچه و ادویه جات گرانبها را از ک جواهر،

بلکه خداوند به ایشان فرصت  با دستان خالی مصر را ترک نکردندایشان 

  آوری کنند.برکات خودشان را جمع ،ی آخر اقامتاداد تا در ساله
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پری کرده بودند سال در زیر اسارت و بردگی فرعون روزگار را س 431آنها 

 و در استثمار  ندخوراکی ساده چیزی را به آنها نداده بود و حکام مصر، جز

 بردگی را در پیشه داشتند.  ،فقط خشت ساخته و در معابد

قصد پرستش خدای حقیقی ترک  بهرا با ثروتی عظیم آن مکان اما ایشان 

در برگرفت و هر آنچه مصریان در این مدت  را آنهازیرا عدالت خدا  ،کردند

به  ،حاصل کرده بودند در شب فصح و خروج عظیم اسرائیل شاناز دسترنج

ای حقیقی بر ایشان ترسی که از داوری خدبا مصریان  .آنها بازگردانده شد

آن  و ازبدرقه  اسرائیلیان را هر داشتنداو جو البا هرآنچه ط غالب شده بود

و خداوند قوم را در نظر مصریان مکرم (»21: 12)خروجخارج کردند سرزمین

 «ساخت، که هر آنچه که خواستند بدیشان دادند. پس مصریان را غارت کردند

البته منظور از غارت در این آیه، غصب کردن نیست! بلکه مصریان خود در 
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جبران ]قدم شدند و غارت به معنای تهی شدن از ثروت دادن هدایا پیش

بیرون مصر خداوند قول داده بود که دست خالی از است، زیرا  [آفات

و این قوم را در نظر مصریان مکرم خواهم »(22، 21: 2)خروجنخواهند رفت

بلکه هر زنی از  تهی دست نخواهید رفت ساخت، و واقع شد که چون بروید

و رخت خواهد  الت طالنقره و آت الخویشا یخانهخود و مهمان  ییهاهمس

ساخت، و به پسران و دختران خود خواهید پوشانید، و مصریان را غارت 

 بسیاری از زیانها کندا ما را وارد ابعاد ایمان میزمانی که خد «خواهید نمود

تی را که در قبل از ایمان داشتیم، در روح جبران الدردهای زندگی و مشک

 خواهد کرد. 

یکی از تعالیم غلط که بخصوص در کلیساهای امریکای شمالی به چشم 

خورد این است که این آیات را با مسائل مادی زندگی ایمانداران مرتبط می

دانند و بر این باورند که فرد مسیحی باید با ثروت دنیوی و پری در این می

ابعاد وارد ایمان شود. البته من به شخصه مخالف ثروت و برکات مالی 

 ید در راستای مسائل روحانی ترجمهاین مقطع، معانی با نیستم، اما در

تفسیر و تجربه بشود، خداوند در قبل از خروج این وعده را داده که ما را در 

ه ابعاد روحانی دست خالی خارج نخواهد کرد و در این ابعاد است ک

ت، زخمها و مسائلی که در دنیا با آنها روبرو الدردآور، مشک تجربیاتِ

آزادی از نظام دنیا)مصر( وارد  را در روح تجربه کرده و در آرامی وایم شده
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خواهد که ما دستهایمان سبت پیروزی خداوند خواهیم شد. خداوند می

های تجربهباعث برکت قوم خدا باشد و  خالی نباشد از جهت اینکه این پری

 ه استبرکت داد ما را زندگی ما حتی در مسائل مادی که خداوند در آنها

 .شدن کلیسا و حضور خدا قرار بگیردهمه در اختیار ساخته 

قوم او تهی دست از مصر خارج  ( قول داده بود که01: 3خدا در)خروج

( شاهد تحقق قول و وعده خدا در ابعاد 31: 10نخواهند شد و در)خروج

امروز در زندگی ایمانی اکثر ما نیز این اتفاق افتاده  .تاریخی آن هستیم

مقابل آن جوابی را  در ایمزمانی که مورد ظلمی واقع شده ست زیراا

مسلمأ خدا باعث ایجاد ظلم و زیان  (چرا این اتفاق افتاده استایم)نیافته

نیست! این عملی است که از افکار شیطان به جهت تضعیف و تخریب 

 عده داده سالهایی را که در زندگیاما خدا و گیردایمانداران نشأت می

 ،هیچ تفاوتی را در نوع زیان و ایم جبران خواهد کردمتحمل ظلم شده

ل الهمه چیز را در دولت و ج ،کند چه مادی باشد و چه معنویایجاد نمی

او برای فرزندانش  تحت کنترل خواهد داشت عیسی آسمانی خود در مسیح

یشان هاندگیدر ز خواهد کرد که جبران آفات و صدماتفرصتهایی را ایجاد 

باید توجه داشت که خدا ظلم را جبران و  اما در این ارتباطلحاظ گردد. 

افع شخصی بکار ببریم، آنها را برای منبرکت را جاری نخواهد ساخت که ما 

 وباشیم جبران زیان این باشد که ما رهرو افکار و منافع خود  یاگر انگیزه
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ممکن  ، این جبرانقدم بر نداریم خدا که همیشه جمعی است  یبرنامه در

است یا اتفاق نیفتد و یا معکوس گردد!! زیرا اگر افکار من در راستای 

و نباشد، شریر افکار ما را به جهتی سوق خواهد داد اهداف الهی و مقاصد ا

 غالبخسران به یقین، مجدد مظلوم و  داف او را دنبال کنیم کهکه اه

  .خواهد شد

کند، اما زندگی مسیحی از ابتدا تا خدا در نجات به صورت انفرادی با ما کار می»

دنبال  به انتها یک زندگی جمعی است که خدا با این مرکزیت اهداف خود را

و محور زندگی ما در روح، حضور خدا  تمامی افکار باید کند. به این معنی کهمی

  «اجتماع بوددر میان قوم باشد که سمبول آن خیمه

 یتمامیتِ موجودیت و هسته خیمه درست در وسط قوم قرار داشت و

خدا امروز در عهد با این توجه!  ،حیاتی قوم اسرائیل در این خیمه بود

اردوگاه  تواندنمی شخصیک جدید فقط در یک نفر ساکن نخواهد شد و 

خدا باشد، بلکه ما ایمانداران به طور انفرادی بخشی از اردوگاه، جزئی از 

هستیم که در مرکزیت آن هدف بزرگتر و عضوی از یک  ینقشهیک 

قرن بیست و یکم ت کلیسا در الو مشکانحرافات خداوند قرار دارد. یکی از 

گی جمعی نباید در مرکز کنند زنداین بوده و هست که ایمانداران فکر می

، در حالی که قرار بگیردباید در زندگی انفرادی  فقط و تمرکز توجه باشد

 . دارای ارجحیت باشد ایماندار به مسیح، زندگی جمعی باید یک در افکار
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ن نبود بلکه به جهت غارت مصریان، هرگز برای بنای شخصی اسرائیلیا

ساختِ مقر و اقامتگاه حضور خدا بود و مردم اسرائیل به این هدف هدایای 

که  ایشان آنقدر با دلی مشتاق این کار را کردند ،را تقدیم کردند خود

از آوردن هدایا توسط قوم  مانع اشخاص مسئول جمع آوری هدایا

زم الزیاده از آنچه  و موسی را عرض کرده گفتند:قوم(»4تا  5: 21)خروجشدند

آورند و است برای عمل آن کاری که خداوند فرموده است که ساخته شود، می

چ کاری دیگر برای ا کرده گویند که مردان و زنان هیموسی فرمود تا در اردو ند

ب برای انجام از آوردن باز داشته شدند  و اسباهدایای قدس نکنند پس قوم 

 «بودتمام کار کافی، بلکه زیاده 

و باید توجه داشت  نگذاشتند مایشان در آوردن هدایا هیچ چیزی را ک 

این جبران صرف  ،کندزمانی که خدا برای ما سالهای زیان را جبران می
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اهداف او گردد و تمرکز افکاری هر کدام از ما این باشد که نقش خود را به 

خدا در چنین ای است که عنوان قوم خدا ایفا کنیم، زیرا دل مایل، نکته

یک طرف آن  له است،در حقیقت این نوعی معامانتظار دارد، ما شرایطی از 

له، دل مایل کند و طرف دیگر معامرا جبران می سالهای زیانخدا است که 

زم الاست. به این معنی که اگر قرار است خدا زندگی ما را از هر جهت که 

برکت باشد  دریافتاست برکت دهد، در آن طرف باید دلی مشتاق منتظر 

 بتوانیم با قلبی شاد، باز و مایل که در مقابل آنها سریع وارد عمل شده و

مدن حضور خدا در رقراری آسهم خود را بجا آوریم و خودمان را در ب

 . با دستاوردهایمان تقدیم کنیماقامتگاه او که کلیسا است 

اتفاق افتاد با این از آنها یک آزاد شدن برای هر  یدر آن مقطع نیز تجربه

متمایز از یکدیگر بودند.  ایتفاوت که هر کدام در این زمینه دارای تجربه

و نگرشی متفاوت از دریای سرخ  کدام از ما ایمانداران با تجربه امروز هر

 یدر آن زمان نیز همه ،را در دست داریممصر  بخشی از ثروتو  عبور کرده

در دست یکی و  الممکن بود ط ثروتها در دست یک شخص قرار نداشت

 باشد ها در دست اشخاصی متفاوتنقره در دست دیگری و سنگها و پارچه

خروج را تجربه کرده بودند  ،به هر حال هر کدام با بخشی از ثروتهای مصر

نی متفاوت بودند. در اول و  هر کدام در داشتن ثروتها دارای مقدار و گوناگو

برد که برگرفته ای را به کار میرتباط واژهپولس رسول در این ا 10قرنتیان
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و نعمتها انواع (»1تا  4: 12)اول قرنتیاناز همین نمونه در عهد عتیق است

و خدمتها انواع است اما خداوند همان. و عملها انواع  است ولی روح همان.

او گوناگونی را برای برکات  «کنداست لکن همان خدا همه را در همه عمل می

برد، امروز در آورند بکار میو هدایایی که ایمانداران به حضور خداوند می

که پولس به چک لیستی  گون داریم، برکات و عطایای گوناکلیسا ما نعمتها

زیرا همچنان که در یک (»8تا  4: 12)رومیانکندجدید از اقصام آنها اشاره می

، نقره، الو هر عضوی را یک کار نیست،)همه ط بدن اعضای بسیار داریم

عطریات، گوهرو بخور ندارند( همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در 

ریم بحسب فیضی مسیح اما فردأ اعضای یکدیگر.پس چون نعمتهای مختلف دا

خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان، با خدمت در  که به ما داده شده

یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا  خدمتگذاری یا معلم در تعلیم

در آن زمان نیز که مصریان هدایا و  «پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور

دادند در حقیقت این فیض خدا بود که ثروتهای خود را به قوم اسرائیل می

در تشبیه این موضوع، امروز بسیاری از ما ایمانداران  ایشان را در بر گرفت.

ایم و در فنون ت عالی دست یافتهالهای مختلف به تحصیانشگاهدر د

 ه این خود به معنای غارت مصر است،مختلف دارای ورزیدگی هستیم ک

محقق شدن اهداف خودمان  ایم برایزیرا دانشی را که از دنیا فرا گرفته

ایم اکتسابی یافته ر مصر]نظام دنیا[کنیم که هر آنچه دو اگر فکر می نیست

خداوند به  و تعلق شخصی دارد سخت در اشتباه و انحرف قرار داریم،
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در بدن مسیح  و هر کدام از ما، خدمتهای گوناگون ما را مزین کرده است

دارای نعمتهای مختلفی هستیم که پولس نیز همین نمونه را در عهد 

. لذا زمانی که عیان استفوق به زیبایی کند که در آیات جدید بازگو می

خداوند به قوم خارج شده از مصر، آوردن هدایا را با میل دلهایشان طلب 

 آوردند. هدایا کند، هر کدام بر حسب برکتی که داشتند برای خداوندمی

توانستند در مصر ایشان هویتأ فرزندان یعقوب و اسرائیلی بودند و دیگر نمی

فرعون  ند و او را پرستش کنندو از برای یهوه خدای خود مذبح بساز بمانند

بارها از ایشان درخواست کرد که در مصر بمانند و اگر قصد بر پرستش 

ولی خدای خود دارند مقداری دورتر اما در مصر این کار را انجام دهند، 

موسی در جواب او گفت: که ما به یقین خواهیم رفت و هرگز این کار را در 

: خود رفته و احشام را نبرید و یا مصر انجام نخواهیم داد! فرعون گفت

نبرید، او قصد داشت که با نگاه با خود مردان بروند اما زنان و کودکان را 

 زنان و کودکان دلهای ایشان را در مصر نگاه دارد شاید که ،داشتن احشام

 (01تا  04: 11)خروجتیاق آنها را به مصر باز گردانداین اش ،در صورت رفتن

که پر از ]مصر[ نظام دنیا دری حضور خدا]کلیسا[ را خیمه توانهرگز نمی 

ای روحانی و زیرا کلیسا مجتمعبر پا داشت محرکهای نفس است 

 شهای انسانیالاقامتگاهی آسمانی است. امروز بسیاری قصد دارند که با  ت

سیستم، روش، علوم و فنون دنیوی، بدن مسیح را بسازند و برخی دیگر در 
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کنند که بتوانند قدام به استخدام شرکتهای بازاریابی میمتحورانه ا عملی

ریزی آن از کلیسا و سازمان مسیحی خود را تبلیغ کنند و برای برنامه

توان سمبولی را میاین گفته کنند. مشاورین و طراحان دنیوی استفاده می

اجتماع خود را در مصر بنا کنیم. در از این دانست که ما قصد داریم خیمه

تواند در محیطی چگونه کلیسا می م این موضوع باید از خود پرسیدهااستف

هرگز چنین چیزی امکان پذیر نیست که  !؟آلوده و بر افکار انسانی بنا شود

شرکت  یک کلیسایی را به مانند ،دو یا چند نفر در یک دفتر اسناد رسمی

و  ت مردمبه ثبت برسانند و در همکاری با شرکای تبلیغاتی خود در دعو

اخذ مدرک و ثبت یک شرکت  ،کلیسا گرفتن اعضا شروع به فعالیت کنند،

غیر انتفاعی نیست!! کلیسا باید متولد بشود، یعنی از جایی خارج شده و در 

از یک  ورود به جایی دیگر در آن ابعاد قدم بردارد، کلیسا خروج قومی است

 کندکار میجا خدا حضور خود را آشای جدید، و در آنمحدوده به محدوده

چگونه امکان دارد که حضور خدا در مصر ظاهر گردد، اگر چنین بود خروج 

به روز پنطیکاست و در مداقه معنی بود قوم خدا از مصر نیز بیعظیمِ 

جز به  ایشان هیچ کاری را ،خانهالایمانداران در با یمشارکت ده روزه

برای تشکیل و ثبت کلیسا انجام ندادند، تا که عدد دوازده  انتخاب متیاس

 یبرنامهکامل گردد)عدد دوازده؛ عدد دولت، اقتدار، حاکمیت و کاملیت 

ایشان تمامی آن ده روز را در روزه، مشارکت و  و خدا در نظام الهی است(

 . دعا به سر بردند
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روحانی به وجود  کلیسا از زایش فرزندان مسیح و ثمره محنت او در ابعاد»

  «آیدمی

مشکل اصلی و علت شکست ما همین است که قصد داریم در سرزمین 

های فرعون مصر کلیسا را بنا کرده و مصر و باروشهای آن سرزمین و توصیه

توانستند برای دیگر متعلق به مصر نبودند و نمی آنها بسازیم،جایگاه عبادت 

چ صورتی حاضر به از دست دادن خداوند مذبحی را بنا کنند، فرعون به هی

داد که یک روز رفته خدمات آنها نبود، او به ایشان اینگونه پیشنهاد می

خدای خود را عبادت کنید و شش روز را از برای من باشید، در آن زمان 

کردید حال شش روز کار کنید، به یقین نیز خود را در ار میهفت روز ک

ای است مایهکرد، این دقیقأ خمیرمینهایت لطف و انصاف به ایشان تحمیل 

غل و غش و پاک جسد مسیح را در تخمیر و انحراف که امروز خمیر بی

کند، شش روز کشانده که کلیسا را سازمانی با فعالیت یک روزه معرفی می

کنیم، و روز هفتم را در ساختمان و مکانی مسقف به در هفته را کار می

و مشارکت با خواهران و برادران  پرستش و گوش فرا دادن به موعظه

لیسای حقیقی مسیح چنین در حالی که ابدأ در تعریف ک کنیم،سپری می

زندگی کلیسایی هفت روز در هفته اتفاق خواهد افتاد و هفت روز  نیست!

 و قوم او هستیمحضور و مشارکت با خداوند  ما در . در ابعاد روح و روحانی

قات باشیم اما النتوانیم با سایر ایمانداران در دیدار و م الممکن است که عم
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اهداف و منافع خداوند و قوم اوست افکار، دعا و تمرکز ما به جهت پیشبرد 

حتی زمانی که به کارهای روزمره نیز مشغول هستیم روح ما در دعا بر یک 

نکته تعمق دارد که؛ پدر قوم خود را برکت ده و شهادت خود را در این 

ر مستقر کن و حضور تو در زندگی تمامی فرزندانت محسوس باشد، این شه

: 8)خروجشدمانع آن میو نکته همان است که فرعون از آن ترس داشت 

و فرعون موسی و هارون را خواند و گفت بروید و برای خدای خود (»21، 25

قربانی در این زمین بگذرانید و موسی گفت: چنین کردن نشاید زیرا آنچه 

کنیم اینک چون مکروه روه مصریان است برای یهوه خدای خود ذبح میمک

در کل  «!؟ماییم آیا ما را سنگسار نمی کنندمصریان را پیش روی ایشان ذبح ن

ایشان است و عبادت ما مقبول  مکروه دنیاو پرستشهایشان  مسیحیت

ی قابال گیرند و بارا به سخره گرفته و خرده میایمانداران مردم دنیا  نیست

گوید: هرگز می در جواب ایشان موسیدهند. دیوانه خطاب قرار می همچون

چنین کاری را نخواهیم کرد و مسیح را در حضور مردمی که بر ایشان 

قوم مرکزیت  آبرو نخواهیم ساخت، جایگاه مسیح درمکروه است خوار و بی

شد آنجا  جایی که ایماندارانِ به او یک دل جمع خواهنداو قرار دارد یعنی 

یست!! شک آن مکان مصر ناست، اما بی است که حضور مسیحمکانی 

 بهاصل، یعقوب بودند که خدا ایشان را  یاسرائیلیان فرزندان شاهزاده

حضور خود بر  برکتی که به آنها داده بود بانیان ساخته شدن یواسطه

داشته  تنها ایماندارانی که نجات مسیح)تولد تازه( را زمین ساخت بنابراین؛



69 

 

توانند دست خود را دراز می اندو از نظام دنیا در ابعاد روحانی خارج شده

کرده و با میل دل به کار و اهداف خداوند به جهت ساخته شدن اقامتگاه و 

 بدهند.  هدیه حضور او در میان قوم خود

شخصی از دنیا)مصر( و نامختونانی که خدا در پیشبرد اهداف خود به هیچ 

توانند وارد ساختمان و اقامتگاه شناسند نیاز ندارد زیرا نمیاو را نمی

و تقرب جسته، یعنی به آن سنگ و به ا»(5، 4: 2)اول پطرسانی او بشوندروح

رد شده از مردم)مکروه مصریان( لکن نزد خدا برگزیده و مکّرم شما نیز  یزنده

به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا شوید بنا کرده می ل سنگهای زندهمث

 «عیسی مسیح بگذرانید یهای روحانی و مقبول خدا را بوساطهقربانی

 «انتخاب اشخاص برای ساخت»

ت و ملزومات مطرح نبود بلکه الاجتماع فقط داشتن ابزار آدر ساخت خیمه
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افراد را خدا انتخاب شد، این وجود افرادی که مسح و تأیید الهی بر ایشان با

آنها  یو تاریخچه سکونت یقبیلهتک ایشان با تک و کرد

و خداوند موسی را خطاب کرده کفت:آگاه باش (»1تا  1: 21)خروجشناختمی

ام. و او را به روح خدا بصلئیل بن اوری بن حور را از سبط یهودا به نام خوانده

خترعات، مری، برای اختراع ام، و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنپر ساخته

و نقره و برنج کار کند. و برای تراشیدن سنگ و ترصیع آن و  التا در ط

درودگری چوب، تا در هر صنعتی اشتغال نماید و اینک من اهولیاب بن 

ن حکمت الداناد یهمهام، و در دل اخیسامک از سبط دان، انباز او ساخته

قابل توجه در کار  ینکته «ام بسازندفرمودهام، تا آنچه را به تو امر بخشیده

، البته این زم استالخداوند این است که همیشه انتخاب و تأیید الهی 

که انتخاب انسان را خوار بشماریم و گفته نیز به این منظور نیست 

بزرگان نادیده بگیریم. بلکه منظور  یهای افراد را بر اساس تجربهحیتالص

مرکزیت را در انتخاب افراد به جهت کار خداوند این است که اولویت و 

ی عطا و استعداد خود به عنوان دهنده خدا سح الهی قرار دهیم ـتأیید و م

و (»21، 25: 25)خروجهایشان به خدمت گماردهر کدام را در راستای هنر

جورد و الرشتند و رشته شده را از زنان دانادل به دستهای خود می یهمه

و کتان نازک،آوردند و همه زنانی که دل ایشان به حکمت مایل  ارغوان و قرمز

این سر فصل نه فقط به دو  یدر آیات اشاره شده «رشتندبود پشم بز را می

شود. کند بلکه از زنان و خدمات ایشان نیز نام برده میشخص اشاره می
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زنان است خدمت  یائلی که واقعا درک نشده است مسئلهامروز یکی از مس

 ، بخصوصبا افراط روبرو شده این موضوع در این ارتباط در اکثر کلیساهاو 

خدمتی مشارکت داشته باشند  دهند که زنان در هیچ امرازه نمیاینکه اج

های مشارکتی صحبت یا پیشنهادی را به زبان آورند. یا حتی در جمع

فته از اشتباه که امروز گریبان کلیسا را گر الی است کاممتاسفانه این تعلیم

البته این  نقش زنان ـمرنگ بودن در عهد عتیق با توجه به ک جهت اینکه؛

زنان  ایشان .باشدیلی موجه و خاص از جانب خدا میالموضوع نیز دارای د

و آالت زینتی[به مساوات  ، پرده]پارچهملزومات یدر تهیه دانادلی بودندکه

و خدمت  دنقش بسیار مهمی داشتن اجتماعدر ساخت خیمه مردان

 کردند. می

اجتماع از یک قبیله نبودند و زنان و مردان منتخب برای ساخت خیمه

و قبیله از الذکر به دفوق تهرکدام از قبایل مختلفی آمده بودند که در آیا

 یقبیلهصلئیل از بزرگترین ب [ ـ0، دان1یهوداکند]آن میان اشاره می

برای خدا فرقی  .دان یقبیلهیهودا و اهولیاب از کوچکترین  اسرائیل،

کند که ما از چه قبیله، قومیت، زمینه، از کجا و چه کسی باشیم او به نمی

آنها انتخاب  یشخاص را بدون در نظر گرفتن پیشینهجهت خدمت خود ا

 گیریمما همیشه معیارهای انسانی را در نظر میاز آنجایی که  کند.می

 نیز ویانالو  یهودا باشد یقبیلهاید از مسیح بکه کنیم؛  واگویه شاید با خود
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خدا باید تمامی صنعتکاران و خادمین را به  ! پس،که قوم برگزیده هستند

بینیم که اجتماع از این قبایل انتخاب کند، اما میجهت ساخت خیمه

به نام اسرائیل بود اشخاصی را  یقبیلهخداوند از دان که کوچکترین 

از نظر روحانی در موقعیت جالبی قرار آنها  خواند و با وجود اینکهمی

 اما خدا از قبل استعدادها را در آن مکان به ایشان داده بود.  ندنداشت

، هر آنچه در ما تلف شوند خدا هرگز اجازه نخواهد داد که استعدادهای

ایم خداوند آنها را تقدیس ت آموختهالزندگی اعم از علم و فن و تحصی

داف خود استفاده خواهد کرد. عیسی مسیح زمانی که کرده و از آنها در اه

پطرس و اندریاس را در کنار دریای جلیل دید ایشان مشغول ماهیگیری 

تورهای خود را رها کرده، از عقب »بودند و او ایشان را خطاب کرده گفت:

 یآنها هر کدام به نوبه« م ساختمن بیایید من شما را صیاد جانها خواه

به  در ابتدای کار ابزاری کار آمد بودند و هرکدام وندخود در دستان خدا

خصوصأ پطرس که  خدمت نهادند ـ ینوان مبشرین کلیسا قدم در عرصهع

شخص کرنلیوس و  هودیان در پنطیکاست، به سامریاندر دادن بشارت به ی

ایشان نیز و یعقوب برادرش را دید]اندکی بعد مسیح خداوند، یوحنا  امتها.

در تعمیر تورهایشان مشغول به کارند او  که[ری متبحر بودنددر کار ماهیگی

از ایشان نیز دعوت به همراهی نمود و آنها نیز تورهای خود را رها کرده و 

ماهیگیری بیش آنها این افراد  یبا توجه به پیشینهلبیک گفته رفتند، 
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 بینیم که با دستان خود در نگارش اناجیلنبودند اما بعد در عهد جدید می

ت نقش مهمی را ایفا نمودند، از آن طرف پطرس بشارت را داده بود الو رسا

کلیسا را در دستور کار خود  یت به وجود آمدهالنا کار ترمیم مشکو یوح

کرد و به هر شهر که رسیم که خیمه دوزی میداشت و نهایت به پولس می

مردم به  دید و در ساختن خیمه برای اقامتای را تهیه میرسید، حجرهمی

شد، خداوند نیز از همان استعداد پولس برای ساختن کار مشغول می

باشد که در زیر آن خیمه مکاشفه بدن و  ،ای روحانی استفاده کردخیمه

 کلیسای مسیح را ببینند. 

داد، پولس نظم، ترتیب، ضوابط و برای ورود به کلیسا می را پطرس بشارت]

حات و الکرد و یوحنا در پایان قرن اول، اصمعین می را چارچوبهای کلیسا

های خود برای بازسازی کلیسا ارائه داد تا کلیسا تعمیرات را با دست نوشته

 [افات تعلیمی و روحانی بدور بماند.ها و انحراز آلودگی

شناسد و از استعدادهایی که در ما قرار تک ما را به نام میبنابراین خدا تک 

ست و قصد دارد تمامی آنها را در زیر ساخت عمارتی روحانی دارد مطلع ا

شد باما برای خدا دارای ارزش نمیفن  و ت، هنر، پیشهالتحصی .قرار دهد

ی اگر یعن ،عبور کرده و در موضع قیام بایستدمگر اینکه از فیلتر صلیب 

ایم و در قسمت رهبری تعلیم ایستاده یحوزه کنیم و یا درموعظه می

ما های پرستش یا مدیریت قسمتی از کلیسا در فعالیت هستیم تمام انگیزه
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خودگرایی و منیت عناصر اول بدور از  یو در مرحله ،م خداالدر راستای ک

 یف کنیمم و شخصیت مسیح تعرالاراده را در کباشد و هر نفوس، قدم و 

اگر  «کر در شما باشد که در مسیح عیسی بودپس همین ف(»5: 2)فیلیپیان

مد نخواهند بود. د به یقین کارآناهداف و استعدادهای ما از صلیب عبور نکن

و در خامی روحانی  مان باشد اما هنوز کالممکن است شخصی سالها در ای

و عناصر  القدس پخته نشدهش قدوسیت و تادیب روحباشد زیرا هنوز در آت

اند. شخص خادم باید از بسیاری منیت و خودگرایی از وجود او تبخیر نشده

زار شود و به قباهت امید و بیکند و به جای برسد که از خود نا ها عبورکوره

 یدر آینه کفایتیخودخواهی خود پی ببرد، در دیدن این بی زشتی و

ظاهر شده و هر او  ییت، فیض و آتش فروبرندهاست که کفا القدسروح

البته  کند ـد و آثار آن را نیز ترمیم میبرگونه خودگرایی را در خود فرو می

فیلترِ  زم زمان است ـکه این چالش و مبارزه ادامه دارد و کاری مستل

اجزاء نفس و اقصام خودگرایی هرگز از  یآتشین روح در مکش و تصفیه

 دهد.بور میایستد و دائم ما را از تونل تقدیس عحرکت نمی

شود که قدوسیت به از واژه قدوسیت و تقدیس همیشه چنین برداشت می 

معنای ترک زندگی است و شخص ایماندار بر مبنای آن جز به خواندن 

م الز دیدگاه ککه در حقیقت و تعریف اصلی آن ا .م کاری را انجام ندهدالک

م از هیچ الممکن است شخص در خواندن ک خدا چیز دیگری است؛
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کوششی فرو گذار نباشد و مدام سر در گریبان به خواندن مشغول باشد اما 

ار تقدیس از درون و ک دهد، زیرای کلی از تقدیس را نشان نمیاین نمای

 کند و مرا ازمد که کار خود را در شخصیت من آغاز میآتشی است کارآ

. در حقیقت قدوسیت کندزاد میتمامی محرکهای خود گرایی و نفس آ

 القدس. شخصیت من و کار روح دل و میزانی است بینتعا

اجتماع دلهای در معرفی افراد به موسی برای ساخت خیمه ،خدا بنابراین

و به یقین فقط با تکیه بر استعدادهایشان آنها را  دانستایشان را می

برگزیدگی و مسح یک ایماندار به جهت خدمت، بر اساس  .منتخب نساخت

م خدا را ازبر البرتری او نسبت به دیگران نیست و یا اینکه آن شخص ک

است یا قدرت بیان او منحصر به فرد و عالی است، بلکه بر اساس مقدار و 

ه جهت کار میزان کار تقدیس خداوند و جویندگی فرد در تسلیم قلب ب

توانیم با این نقطه نظر حال میال تقدس بر او است. القدس در اعمروح

و با توجه به  اجتماع ببینیمدلیل انتخاب افراد را برای کار ساخت خیمه

های ایشان رسیم که قلبتسلیم کامل دل این افراد به خداوند، به یقین می

 در دستان خداوند قرار داشت. 

هرگز نخواهیم توانست  اگر دل ما در دستان خداوند دارای انعطاف نباشد

یلی که داوود را الیکی از د؛ ثری داشته باشیمؤنقش م ،در خدمت به او

، دل او بود که در دستان م ضعفهایش نزد خدا مکرم ساخترغم تماالع
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خداوند قرار داشت، اما دادن دل به خداوند به مانند بیان آن همچنان نیز 

ل خداوند را الج ابراز و آید و شخصی که قصد ایستادگیساده به نظر نمی

گرایشهای  ،دارد مستلزم بهای شاگردی و مختونی از تمامی محرکها

هایی است که گاهی حرارت آنها مفصل را نفسانی جسمانی و عبور از کوره

 .کنداز استخوان جدا می

به هم متصل و  اجتماعخیمهتمامی وسایل و مصالح به کار رفته در ساخت  

با یکدیگر در ارتباط بودند و تمامی آنها سمبولی از شخصیت، ماهیت و 

گذاشتند. امروز اکثر جوامع عملکرد عیسی مسیح را معرفی و به نمایش می

کنند و مانور تمامی جلسات مسیحی فقط راجع به محبت خدا صحبت می

ی ندارد، اما انگار که خدا صفت دیگر !کلیسایی فقط بر این معقوله است

باید توجه داشت که در کنار محبت خداوند صفتهای دیگری نیز وجود 

دارند که باید حتما بررسی شده و بر آنها متمرکز شد. گفتیم که در 

اجتماع وسایل فراوانی به کار رفته بود که همگی به شخصیت مسیح خیمه

قرار  و استفاده ، در توجهالمتمرکز بودند و در ساخت آن خیمه فقط ط

تمامی آنها را  نداشت از جمله، چوب، نقره، جواهرات، پارچه، نخ و رنگها که

در پَسِ این مقطع در تشریح بررسی خواهیم کرد. در حقیقت خدا قصد 

تاریخی و چه روحانی و ابعاد داشت با نشان دادن این گوناگونی چه در 

نی در آن ای روحارا در تشکیل خیمه آینده هماهنگی بین اعضای سازنده
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این  .در آینده و بدن مسیح، معرفی کند و آسمانی )کلیسا( را ،مقطع

ساخت؛ گوناگونی چهار جنبه از شخصیت مسیح را در سمبول نمایان می

 : سلطنت 3جوردیال و رنگهای ارغوانی : انسانیت ,0چوب : الوهیت ,1الط

خود را پیوسته شکر  خدای(»4تا  4: 1)اول قرنتیان : پاکی.4های سفیدپارچه

شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده  یکنم دربارهمی

اید، در هر کدام و در هر است، زیرا شما از هر چیز در وی دولتمند شده

معرفت.چنانکه شهادت مسیح در شما استوار گردید. بحدی که در هیچ 

 «باشیدعیسی مسیح میخداوند ما  یمکاشفهبخشش ناقص نیستید و منتظر 

ایمانداران  را به چه هدف در در مسیح فیض یافاضه با توجه به آیات! خدا

آیا او فیض بیکران خود را در جهت پیشبرد منافع شخصی عطا  ؟قرار داده

کنند بلکه ایمانداران نه فقط، فیض را در نجات دریافت می !؟است کرده

دائمأ در زیر ریزش برکات فیض خداوند قرار  در بعد از نجات نیز ایشان

که در اتحاد حیاتی با مسیح و با سایر ایمانداران  ؛دارند و تنها به یک دلیل

رار سازیم و در رسیدن به این بتوانیم خیمه حضور او را بر زمین برق

از تمامی منابع، استعداد، توانایی و برکات و  هدف]ساخت بدن مسیح[

پولس در این ارتباط در رساله  داریم استفاده کنیم.دست  هرچه را که در

داشتند خود به قرنتیان که قدمهایشان را در خودگرایی و خودپرستی بر می

بردند چنین خداوند را در جهت بنای کلیسا به کار نمی یشدهو فیض عطا 

 یدربارهکنم خدای خود را پیوسته شکر می(»4تا  4: 1)اول قرنتیاننویسدمی
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رای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده است زیرا شما از ب شما

م و در هر معرفت. چنانکه شهادت الو در هر ک ایدهرچیز در وی دولتمند شده

مسیح)خیمه( در شما استوار گردید، بحدی که در هیچ بخشش ناقص 

اما  «باشیدو منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می]غارت مصر[ نیستید

ه جهتی به ایشان داده شد؟ آیا برای منافع واقعا این دولتمندی در چ

راستای  استفاده از فیض در !های دل خویش؟شخصی و رسیدن به خواسته

به تحقق رسیدن اهداف خودخواهانه را در زندگی قرنتیان به وضوح 

لکن ای برادران از شما استدعا (»12، 11: 1)اول قرنتیان توان مشاهده کردمی

ارم به نام خداوند ما عیسی مسیح که همه یک سخن گویید و شقاق در میان د

غرض اینکه هریکی از . شما شما نباشد بلکه دریک فکر و یک رای کامل شوید

گویدکه من از پولس هستم، و من از اپلس، و من از از کیفا و من از شما می

صورتی که کشیدند، در ایشان دولتمندی خود را به رخ یکدیگر می«مسیح

ایشان از  فخر نیست! بلکه خودخواهی، یمایهاین دولتمندی هرگز 

پیشبرد مقاصد و اهداف خود استفاده مسیح برای دولتمندی و فیض در 

کردند. اما در مقطع خروج قوم بنی اسرائیل تمامی دولتمندی و هر می

و جواهر و.. در جهت  الآنچه از مصر دریافت کرده بودند را اعم از پارچه، ط

ساخت خیمه و اقامتگاه حضور خدا بر روی زمین به دست افراد منتخب 

 .دادند
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 «تکمیل مقدسین»

ای دارد . چه فایدهقوم اسرائیل بدون وجود خیمه فاقد کمال و هویت بودند

در میانشان  ، هیچ شهادت و حضوری از خداونداز مصر اگر قوم خارج شده

قوم خود کلیدی  حقیقت حضور و حرکت خدا با در وجود نداشته باشد!

سازد. اشخاصی که از را در همه چیز دولتمند میایشان حیاتی است که 

و به قوم بخشیده  نام برده شد اشخاصی بودند که خدا آنها را شناساییآنها 

پولس به زیبایی بیان  ،بود که مترادف آن را در عهد جدید

ن و بعضی انبیا و بعضی الخشید بعضی رسوو او ب(»12، 11: 4)افسسیانکندمی

کار ی ، برا"مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را، برای تکمیل مقدسین

از  بینیم که پولسات میدر توجه به این آی «خدمت، برای بنای جسد مسیح

به سازمان  ایهیچ اشاره و گویدبخشش این افراد توسط خداوند سخن می

نتخاب از خداوند و تایید از ا« بلکه او داد»کندت مسیحی نمیالو تشکی
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بر اشخاص خاص  تایید این البته که انسان نیز قادر به دیدن اوست ـ

ایشان بدون  .برای تکمیل مقدسین عطا کرده است خدا خواهد بود که

خدا همیشه باید در میان قوم خود  زیرا ،خیمه هرگز دارای کاملیت نبودند

 و شنیدن باشد قابل تجربه ملموس، الکام و آن حضورحضور داشته باشد 

هدایا  گروه: دو !گردد؟حضور توسط چه کسانی مشهود می اما این

  .0سازندگان و 1دهندگان

گان فیض خود را ر همهب امروز و در عهد جدید خداوند دهندگان:یههد

دولتمند ساخته است، باشد تا که جاری ساخته، آنان را برکت داده و 

 بکار گرفته شوند. [شهادتخیمهدر راستای بنای کلیسا] تمامی آنها

کند خداوند، خدمت هدایا دهندگان را به سازندگان معرفی می سازندگان:

تا که در دریافت برکات، آنها را در جهت تشکیل، تکمیل و نظم دادن به 

و  تجربه میان قوم خود شنیده، دیده،حضور خدا بکار ببرند تا خداوند در 

 ایجاد برکت کند.حضور او 

این افتخار را داشته که از سازندگان باشیم، این  اگر امروز هر کدام از ما

شنوم ما نیست بلکه به ما داده شده. گاهی از عزیزان در مسیح میفخر از 

 هیات هستندالدر جستجوی دانشگاه اکه قصد ورود به خدمت را دارند و 

هیات الر نظر داشت که کسب اداشتن این ایده همیشه عالی است اما باید د
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با سازد که کند و فقط مغز را پر مینمیبه خودی خود کسی را خادم 

زمانی دارای  ، خادم بودنمجزا و متفاوت از یکدیگرند ینکتهدو  ،تسلیم دل

توانند مسح و خواندگی را در شخص ببینند که معناست و دیگران می

زمانی موسی از آن دو مرد و زن . دعوت به ایستادگی کندخداوند او را 

کس مخالفت و اجتماع او را مدد کنند هیچدعوت کرد که در ساختن خیمه

دانستند که ایشان دارای چه افکاری اعتراض نکرد زیرا تمامی قوم می

لهذا هر آنچه در دل و  .روتنی خصوصیت بارز این افراد استف ـ هستند

 یخیمهنهادند تا رفته و کار ساخت  توانایی داشتند را در زیر پایهای ایشان

 حضور خدا را آغاز کنند.

فیض خدا باید در راستای تکمیل مقدسین باشد، قوم خدا بدون حضور 

خدا کامل نیست یعنی حضوری که نه فقط در آسمان بلکه با ما و در میان 

و اگر این محل و اقامتگاه که ما آن را کلیسا  وجود دارد ما بر روی زمین

توان آن را با این نام خطاب خدا باشد هرگز نمی میم خالی از حضورنامی

ضور خداوند در زم برای معرفی درست ماهیت یک کلیسا حالشرط  قرار داد.

  میان آن جماعت است.

که باشد، اما یحتمل شفا و معجزات نیست،  بته این موضوع به معنایال

خدا در یک  مت و مشخصه حضورالمعرف موضوع اصلی نیست!! زیرا ع

شناخت اوست، در استفهام این موضوع؛ در روز  "کلیسا، بودن مکاشفاتِ
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ر خدا ای جمع شده بودند، اما چون حضوخانهالنفر در با 101پنطیکاست 

د که باهم ند، بلکه ایماندارانی بودنکلیسا نبود در آن مکان نبود آنها هنوز

گیر وجود تفاوتی چشم، "و کلیسا "بین مشارکت در مشارکت قرار داشتند،

 د اما هر مشارکتی نیز کلیسا نیستمشارکت در کلیسا وجود دار ؛دارد

شوند مشارکت جایی است که ایمانداران در یک مکان با یکدیگر جمع می

شود که در آن اما کلیسا به حضور دائمی خداوند در میان جمعی گفته می

ن آسمان را برای حضور خدا باعث شنوایی و بینش روحانی گردد و ایشا

  و دریافت مکاشفات الهی باز کنند. شناخت

و در آن  [خانهالباهای مشارکتی شده]باید وارد جمع ایمانداران در ابتدا

متشکل  م شوند تا بتواند به کلیساالمشغول به پرستش، دعا و خواندن ک

با ایشان  "، بلکه با حضورش و دریافت مکاشفه"هیاتالو خدا نه با ا گردند

صدا و  نی است که خداوند آن را با دستان،کلیسای حقیقی مکا] صحبت کند

بدست افرادی برای تکمیل  اجتماعیمهخاست[ تایید خود تولد و برکت داده

مقدسین و حضور خدا در میان اسرائیل ساخته شد، در کلیسا نیز خدا 

 یکاشفهمکند که در تکمیل مقدسین با دریافت افرادی را انتخاب می

 حضور خدا سازندگان باشند. 

هم برای  سازندگی را ،افراد منتخب «..برای کار خدمت(»12: 4یانس)افس 

 !؟، اما خدمت کاهنین چه بوددادند هم برای خدمت کاهنینقوم انجام می
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متی الس یایشان وظیفه داشتند که قربانی های خونی، سوختنی و ذبیحه

گناهان قوم و خشنودی دل  یبخشش، کفارهرا در حضور خداوند به هدف 

خدا بگذرانند. امروز نیز در جایی که کلیسای خداوند با هدایت و مکاشفه 

ابعاد کار خدمت به  ،گرددمنتخب او بنا می خداوند و به دست سازندگان

 تعالیم، رفتارشود باشد که بتوانیم در پرستش یخداوند نیز برای ما بازگو م

ل العث خشنودی و جهایی باشیم که بای خود قربانیروابط و مشارکتها

اجتماع از دیدگاه پولس رسول در هدر نهایت خیم گردد.خداوند می

بدن « .برای بنای جسد مسیح.».گردد( اینگونه مختوم می10: 4)افسسیان

و  در آن مکان ملموس دامسیح، در استنتاج باید یکپارچه گردد تا حضور خ

که پولس رسول  11: 4ای است از افسسیاناجتماع نمونهخیمه]تجربی باشد

است تفاخر  یمایه کند[ر عهد جدید برای ما بازگو میابعاد روحانی آن را د

زیرا همه ما در مسیح دارای  توانیم سازندگان باشیمامروز می که ما

 روه هدیه دهندگان به ما داده شدهدعوتنامه هستیم، اگر این افتخار در گ

که از فیلتر خودنمایی و صلیب عبور  و برکاتی توانیم از تمامی منابعمی

گروه سهیم  حضور خدا سهیم باشیم، البته هر دو در ساخت خیمه کرده

کدام بر دیگری برتری هیچو  د هم هدیه دهندگان و هم سازندگانبودن

در پیشبرد یک هدف قدم را در این راه گذاشته بودند، اما نداشت و هر دو 

کند تا در آنها و از طریق از سازندگان به طور مستقیم استفاده می وندخدا

)اول آنها بتواند به جهت بنای کلیسا و جسد مسیح وارد عمل شود.
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که وقتی  پس ای برادران مقصود این است)نتیجه و هدف((»21 :14قرنتیان

ای مکاشفه هریک از شما سرودی دارد، تعلیمی دارد،زبانی دارد، شویدجمع می

درک  توانح میحال به وضو «ای دارد باید همه بجهت بنا باشددارد، ترجمه

هدف کرد که داشتن زبانها، عطایا، معجزات، شفا، نبوت و ترجمه به چه 

؟ پولس رسول در توبیخ به کلیسای جسمانی آیا خودنمایی !اندداده شده

این دولتمندی دهد که بدانید هدف این عطایا چیست؟و قرنتس هشدار می

است؟ که همه به جهت بنا باشد، اگر چنین  به چه هدف به شما داده شده

به یقین فرصت قضاوت از ما گرفته خواهد شد زیرا هم  ،فکر کنیم

 ای یک هدف در بدن مسیح نقش دارنددر راست دهندگان و هم سازندگان

ا در سازندگی بلکه خدا برگزید و به ایشان توانایی داد ت ،ایشان را نه انسان

 او عمل کنند.  یارادهمطابق 

مردان و زنان زیادی در آن نقش  [کلیسامسیح]از ابتدای بنای جسد 

هم مردان حضور نداشتند و  خانهدر آن باال اند، در روز پنطیکاستداشته

پندارند که پولس رسول ضد زن است و در ای چنین میهم زنان! عده

کند که هرگز نباید در جلسات کلیسایی ت خود از ایشان انتقاد میالرسا

ف البر خو  اولین حامی ایشان است در صورتی که او .و..صحبت کنند 

و از همکاری با آنها  برداز زنان نام می ت خودالتصورهای گفته شده در رسا

ند کبه نام ده زن اشاره می 11، او در رساله به رومیان فصل گویدسخن می
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ای بودند که در ، پیشوایان، مشایخ و زنان آمادهبا نفوذ که همه از رهبران

 ند.کردجهت اهداف خداوند ایستاده و خدمت می

گفت کالمش آفرید ـ خدا هستی را با  : از ابتدای آفرینشنتیجه و یادآوری

این خیمه نیز با صدا و سخن خدا بنا گردید، در ساخت  .و شد

 او ،داد و نه موسیاجتماع از آغاز تا پایان این خدا بود که فرمان میخیمه

تمامی وسایل اعم از  د،انتقال فرمان و صدای خدا بو تنها مجرایی برای

 ها و تمامی آن ابزار دیگر را صدا وچوب جواهرات، رنگها، فلزات، پرده ،میخ

اجتماع خدا تمامی کار را در خیمه ،دادفرمان خدا بر جای خود قرار می

خدا سازندگان و دهندگان را  اوست. تنها طراحو کند شخصا مدیریت می

به  ما فقط کند،را نیز او صادر می دستورات و جزئیات و ندکانتخاب می

را نخواهیم  و نقشی جز به تسلیم به او قرار داریمدر دستان او  مانند ابزاری

 داشت.

ورود چنین فکری را داد که روزی بتوانیم در کار  یز نباید اجازههرگ

خداوند دست برده و کاری را انجام دهیم که اگر چنین کنیم، به سرنوشت 

غیر را وارد  فرزندان موسی گرفتار خواهیم شد. ایشان قصد داشتند آتش

قرار گرفتند، یا به  کار خداوند کنند و سخت مورد داوری و غضب خداوند

ارابه  شد که دست خود را بر تابوت عهد درسرنوشت کاهنی دچار خواهیم 

 لذا خداوند هم عمل و هم قوت (1، 1: 1دراز کرد و کشته شد)دوم سموئیل
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زیرا خدا خودش در وجود (»12: 2)فیلیپیان عطا خواهد کردعمل را به ما  در

او را اطاعت نمایید و اعمالی را بجا  کند تا بتوانید با میل و رغبتشما کار می

امروز این خداوند است که کلیسای خود را بنا  «آورید که مورد پسند اوست

کند و نیاز است که ما فقط ملزومات را در اختیار او قرار دهیم به مانند می

زیرا  «خداوند فقط این در دستان ما است»ماهی و بگوییم که پنج نان و دو

نه فریادهای  زار نفر را طعام داده و بنا کندکه پنج هر است قادخداوند تنها 

زیرا که صنعت (»11: 2افسسیان)در استادیومی پر از جمعیتنشو و نما ما با 

دست او هستیم،آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل 

نیکو د انجام کارهای ردر این آیه در مو «مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم

شاید با دیدن این آیه فکر کنیم که خدا   !خوانیم اما کار نیکو چیست؟می

تنها ما را برای کارهای نیکو آفریده است و در این ارتباط تنها باید بر 

البته که باید چنین باشد اما این هدف اصلی اخالقیات نیکو متمرکز شویم، 

به معنای ساخته شده و تبدیل شده است به آیه دقت  "صنعت !نیست

 ـ آفریده شده و صنعت. دهد! پولس هر دو واژه را در کنار هم قرار میکنید

شویم اما بعد از ورود به خلقت ما در تولد تازه و خلقت جدید، آفریده می

 الگردیم. خداوند در این مقطع به مانند طجدید صنعت دستان او می

گیرد خلقت جدید را با عبور از را در اختیار می الط سازی که خاک

ها مصفا و صیقل داده و با تبدیل های متفاوت و جدا سازی ناخالصیکوره
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اهداف خود به  به جهت پیشبرد و، آن به صنعت و شاهکاری منحصر به فرد

 گیرد. کار می

و  است معرفی سّر کلیسا یافسسیان رساله یرساله؛ و تشریح در نتیجه

اجتماع است. اشاره به خیمه که نمونه آن از قبل مهیا شد "نیکوکارهای 

نیکویی یعنی؛ خدا ما را آفرید و صنعت دستان خود ساخت تا اهداف ما در 

حضور او در کلیسا باشد. در حقیقت هدف یک  شهادتِ یخیمهراستای 

 ایماندار باید سازندگی بدن مسیح باشد. 

اما  لم است که باید به فقرا کمک کنیم، مسکلیسا سازمان خیریه نیست

فقط یک  "در کلیسا "نیکو کار ین هدف غایی و رسالت کلیسا نیست!ا

، که او را شهادتِ حضور خدا یخیمهسازندگی و بنای کند، هدف را دنبال می

خدا » !، اما خدا چه چیز را از قبل مهیا ساخته بود؟از قبل مهیا ساخته بود

: 29)اشعیا «.بدن مسیح را از قبل مهیا ساخته بود که در آن سلوک نماییم

خاندان  یدربارهبنابراین خداوند که ابراهیم را فدیه داده است (»22، 22

گوید که از این به بعد یعقوب خجل نخواهد شد و رنگ یعقوب چنین می

باشند ت من میاش نخواهد پرید بلکه چون فرزندان خود را که عمل دسچهره

در میان خویش بیند، آنگاه ایشان اسم مرا تقدیس خواهند نمود و قدوس 

نکات  «یعقوب را تقدیس خواهند کرد و از خدای اسرائیل خواهند ترسید

توان شهادت حضور خدا در میان قوم خود اشاره شده را در این آیات می
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عادل خواهند بود و و جمیع قوم تو (»21: 11)اشعیابرای تحقق اهدافش نامید 

من و عمل دست من تا  مغروس یشاخهزمین را تا به ابد متصرف خواهند شد. 

دستان خدا بود که آن را با  خیمه شهادت)کلیسا( عمل «تمجید کرده شوم

ل او را در میان تمامی ملتها به الخریداری و تقدیس کرد تا که ج خون

 نمایش بگذارد.

 «اتمام کار و حضور خدا»

معنا قرار داده جهت و بیبی، نکته یا وسایلی در آن خیمه تصادفیهیچ 

ی خدا در هدف، تشبیه و نمونه و همه چیز بر اساس پیشدانیبود نشده 

در آن مکان قرار داده شده بود از این جهت که ما  و عملکرد مسیح پیام

با های قوم در رویارویی درسهایی را از تجربهمطالعه و بررسی آن  مروز باا

 این خیمه و حمل آن در بیابان بیاموزیم. 
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ای هایمان دارای جنبهکنیم و زندگیامروز ما نیز در بیابان زندگی می

در پیروزی  ]کنعان[ وسرزمین موعودروح ما وارد  ابعاد دردوگانه است؛ 

حالت فعلی است "ایمشده ایم ـر جایهای آسمانی نشانیده شدهصلیب ما د

ما یعنی  تمرار آن در زمان گذشته و حال برقرار استکه مفهوم دوام و اس

در ابعاد  اما این اتفاق تنها ایم و قرار داریمده شدهدر جایهای آسمانی نشانی

روحانی است، ولی در ابعاد زمان و مکان و جسمانی ما هنوز در بیابان و 

ایم اما در مسیر صحرای سوزان هستیم، درست است که از مصر خارج شده

ابعاد  در و ی عیسی مسیح[]سلطنتِ پیروزی هزار سالهبه کنعان رسیدن

های بسیاری خواهد های ما در رویارویی با بیابان از تجربهجسمانی نفس

 م که حضور خدا در زندگی ما محسوس، لذا در این گذر نیاز داریگذشت

 . مشخص و معلوم باشد تا ما را به آن سرزمین برساند

ایستگاه  40صحرای سینا و چهل سال سرگردانی، در قوم خدا در عبور از 

آموخت، عدد ای جدید را به ایشان میگاه تجربهکه هر توقف توقف کردند

روحانی و آسمانی  1به  نفسانی و جسمانی 1که از  1×1ترکیبی است از 40

وزان مبارزه و چالش با نفس در حرکت است. امروز ما نیز در صحرای س

 هستیم.

ها روبرو بودند نیز بزرگترین دشمنی که قوم اسرائیل با آن در آن مقطع 

عمالیقه، سمبولی است از حضور و کار دشمن در  ها بودند ـعمالیقی
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برای اینکه اسرائیل هم بر عوامل خارجی و هم بر عوامل های ما. سنف

در زندگی ایشان تجربه بشود.  دائما ،باید حضور خدادرونی پیروز شوند می

کند حرکت قوم را از مصر به کنعان حکایت می ،ل یا شهادتالج یخیمه

با  بینیم،سی مسیح را در کهانت او میکار عیموضوع، که در تحقق این 

ها در سمبول کار مسیح بر روی وجود اینکه در آن خیمه قربانی

، معرفی اجتماعخیمه شدند اما هدف اصلیانجام داده میصلیب)فدیه( 

از  ما ،در این مقطع از زندگی ایمانی. لهذا است کهانت مسیح در سمبول

 ایمی فصح( مرگ و قیام عیسی مسیح آزاد شده)خون بره یواسطه به مصر

و با عبور از [ مصر سمبولی است از نظام دنیا، اسارت در گناه و مرگ]

و حال  ایماسارت خارج شده یاز محدوده ،یای سرخ در سمبول تعمیددر

موانعی ی با نیروهای نفسانی)عمالیقه( و بیات و مبارزهباید در صحرای تجر

 کند، در زیر کهانت عیسی مسیح بتوانیم بهکه دشمن بنیانگذاری می

 برسیم.او  یسرزمین پیروزی سلطنت هزار ساله

در « ماه اول از سال دوم که مسکن برپاشد یو واقع شد در غره(»14: 41)خروج

قوم  یعنی« "در ماه اول از سال دوم»رسدبه آیه چنین به نظر میتأنق 

ها پشت سر اسرائیل، بعد از خروج از مصر یک سال زمان را با گذر از تجربه

اجتماع را بر پا داشتند که در ، خیمه"از سال دوم "نهادند و در ماه اول

وصحن (»24، 22: 41)خروجتوان،نتیجه را مشاهده کردادامه همین فصل می
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صحن را آویخت. پس  یدروازه یپردهبرپا نمود، و  را گرداگرد مسکن و مذبح

ل الاجتماع را پوشانید و ج یخیمهموسی کار را به انجام رسانید. آنگاه ابر،

رسد و کار به پایان می 41در خروج فصل  «خداوند مسکن را پر ساخت

درب ورودی است که بعد از آن  یپردهاین پروژه آویختن  یآخرین قطعه

ل و حضور الشود، جل خدا وارد آن محوطه میالحضور و جفاصله ابر الب

کس قدرت نزدیکی و ایستادگی در آن خدا بحدی شدید است که هیچ

اجتماع وارد شود و موسی نتوانست به خیمه(»25: 41)خروج مکان را ندارد

آنچه که  «ل خداوند مسکن را پر ساخته بودالزیرا که ابر بر آن ساکن بود، و ج

خدا از موسی طلب کرد در این مقطع به پایان رسید، در تحقق این موضوع 

دگان، خداوند آنچه را که خدا از مسیح خواسته بود در صلیب و قیام از مر

وصحن را (»24، 22: 41)خروج« تمام شد»به انجام رسانید و در پایان گفت:

صحن را آویخت. پس  یدروازه یپردهگرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود، و 

ل الاجتماع را پوشانید و ج یخیمهموسی کار را به انجام رسانید. آنگاه ابر،

 «کار را به انجام رسانید»یجمله یهآدر این ـ  «خداوند مسکن را پر ساخت

 [.تمام شدی پایانی مسیح بر صلیب ]با جمله مترادف است

ابتدا، مذبح بنا گردید و محیط مناسب برای حضور خدا  !؟چگونه تمام شد

ل خدا بر آن قرار گرفت. از زمان الزمین ایجاد شد، آنگاه ج یبر روی کره

 با گناه آدم و حوا، .خدا برروی زمین حضور ندارد ،تا به این لحظه باغ عدن
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 و عدن حضور خدا بر زمین دیده نشد اخراج ایشان و برچیده شدن باغ

زیرا تمامی  ل او وجود نداشتالمناسبی برای ج ، محدوده و مسکننماینده

با استفاده از شیطان  .زمین در زیر تاخت و تاز و تسلط دشمن قرار داشت

تمامی ابعاد آن را تسخیر کرده بود حال برای  ،انسان به عنوان آلت دست

اولین بار در طول تاریخ و بعد از خلقت، خدا بار دیگر حضور خودش را نه 

 کند. ن میالاجتماع آشکارا اعبه صورت دائم بلکه موقت در خیمه

چریکی خدا به  یتوان، حملهخدا را بر روی زمین میبه تعبیری، حضور 

عاتی خود الن خدا ستاد فرماندهی و مقر اطآدر  که مواضع دشمن دانست

وصحن را گرداگرد (»22: 41)خروجبه آیه توجه کنید!  .کندرا مستقر می

صحن را آویخت. پس موسی کار را  یدروازه یپردهو  مسکن و مذبح برپا نمود

 ابتدا باید مکان مناسب برای تایید این حضور،بنابراین  «به انجام رسانید

 حضور خدا بدون مذبح وجود ندارد. امکان زیرا ،ایجاد گردد همراه با مذبح

مذبح و حضور خدا هر دو در یک جا قرار دارند، هرجا حضور خداست مذبح »

جدا  ،نیز در آنجا قرار دارد و هرجا مذبح قرار دارد حضور خدا دیده خواهد شد

  «حانی استنبودن این دو از یکدیگر یک اتفاق نیست! بلکه اصلی رو

مسیحی، حضور و مذبح را متاسفانه در بسیاری از محافل و مشارکتهای 

در این محافل، واعظین به زیبایی در هر ، بینیمدیگر میمنفک از یک

پزشکی و  روانشناسی، سیاست، اقتصاد، ـ کنندموضوعی سخن وری می
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های دیگر حتی صحبتهای تشویق آمیز و الهام بخش، تسلی گفتمان

اما زمانی به اصل و علت  نگری، فعال بودن و هویت شناسی و..مثبت

کنیم هیچ صحبتی را از مذبح و مرکزیت صلیب گردهمایی تمرکز می

 مذبح نمایانگر حضور خداستتنها حالی که  شنویم! درعیسی مسیح نمی

صحن را  یدروازه یپردهو  وصحن را گرداگرد مسکن و مذبح برپا نمود»

دقیقا عیسی مسیح این کار را در « سی کار را به انجام رسانیدآویخت پس مو

به این معنی است  «صحن را گرداگرد مسکن..»وجود خود به انجام رسانید.

مسیح، تدارکات ورود و حضور خدا را بر روی زمین با مصلوب شدن و قیام 

خود انجام داد و ورود به آن حضور را در سمبول پرده با پاره شدن بدنش 

آنگاه (»34)آیه « تمام شد»ر صلیب فریاد برآورد کهآماده ساخت، آنگاه ب

این اتفاق  «مسکن را پر ساخت ل خداوندالاجتماع را پوشانید و ج یخیمهابر،

اجتماع خانه افتاد. بنابراین ساخت خیمهالدر روز پنطیکاست در آن بانیز 

سته بود با دقت کامل به جهت با تمام جزئیات، شرایط و آنچه که خدا خوا

به پایان رسید و  در جاری ساختن فیض و محبت او انجام اهداف حضور و

لش را ظاهر ساخت. زمانی الها جخواسته خدا  نیز در جواب این انتظارات و

او به جا آورده و  یارادهما خواسته و انتظارات خدا را بر طبق هدایت و 

القدس آن کار را در ما به انجام دهیم که روحکنیم و اجازه میاطاعت می

ل خدا در زندگی فردی و جمعی ما به ظهور خواهد رسید و البرساند، ج
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ر قسمتی از زندگی ما که در زیر تسخیر و تسلط در ه موجبات خشنودی او

  او قرار گرفته است فراهم خواهد شد.

ل ال، آن لحظه که برای اولین بار در تاریخ بشر خدا با ابر جبدیهی است

چقدر کند میتحفیل سوزان  ای را در بیابانایش آسمان، خیمهخود در گش

وه که خداوند حضور خدا در میان آدمیان.... باشکوه بوده است، تصور کنید!

 نظیر است!!ما چه بی

در میان قوم و  از آن زمان به بعد دیگر حضور خدا از انسانها دور نیست

ای عظیم که بر البته منظور ساختمان و یا سازه ساکن است، و کلیسا خود

 و قوم حقیقیجماعت ، بلکه منظور نیست اندسر در آن صلیبی را آویخته

با مکاشفه تولدی در ابعاد روحانی اتفاق  در آن یعنی جایی که است. خدا

که   اندیک بدن را متشکل ساخته افتاده و جماعتی در اتحاد و چسبندگی

 حضور خدا در آن نمایان و محسوس است. 

حتما دلیل  کنندمی مدیریت با نام کلیسا هر ساختمان که چند نفر آن را

نتیجه این را به یاد داشته باشید  در ید او نیست.بر بودن حضور خدا و تای

آل کلیسا را به معنای شود باید ایدههر جا در مورد کلیسا صحبت می که

مان اطراف در نه آن چیزی که هر روز اقعی کلمه در فکر خود داشته باشیمو

زمان است  آن ا باید با کلیسا و در کلیسا باشدحضور خد خورد.به چشم می
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 گردد و همیشه به جهت پشتیبانیمیکه خدا با مردم و قوم خود متحد 

 حفاظت، هدایت و راهنمایی ایشان در دسترس قرار دارد. 

و در آنجا با (»22: 25)خروج اجتماع خدا وعده داد کهزمان شروع کار خیمه

ی تخت رحمت و از میان دو کروبی که بر تابوت القات خواهم کرد و از باالتو م

همه اموری که بجهت بنی  یدربارهباشند، با تو سخن خواهم گفت، ت میشهاد

 بینیمبرجسته را می ینکتهدر این آیه چند  «اسرائیل تو را امر خواهم فرمود

ما قادر به مشارکت با پدر باشیم  زمانی است که ،”قات خداالمنکته اول: 

جایی که  قات و مشارکت همیشه باهم اتفاق خواهند افتاد هرالم زیرا

و هرجایی که امکان مشارکت با او نیز وجود دارد قات با خدا است، الم

 قات با او نیز اتفاق خواهد افتاد.المشارکت با او است م

حضور خدا مستلزم این است که او با ما  ،”تو سخن خواهم گفت بانکته دوم: 

شود به یقین در م خدا درک و صدای او شنیده نمیالصحبت بکند، اگر ک

آن مکان حضور خدا نیست زیرا حضور خدا همیشه با صدا و سخن او توام 

است. لذا در مداقه به صحبت مورد بحث؛ صدای خدا، حسی از درستی و 

در قلب ما نیست، با نگاهی به اطراف به حاجت نادرستی نسبت به یک 

د که برخی چگونه با تلنگری از احساس هیم برصحت این موضوع پی خوا

ه که حضور خدا در این مکان است، نکته جالب اینکه خود نیز دفریاد برآور
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در صورتی که حضور خدا با صدا و «  ..کنممی "احساس»گویند:به زبان می

 حسی از درستی و نادرستی. در حقیقتسخن او توام است و نه احساس و 

 .توهمی بیش نیست ،ن حضوراگر صدا و صحبت خدا نباشد آ

همه اموری که بجهت بنی اسرائیل تو را امر خواهم  یدربارهنکته سوم: 

، به معنای اطاعت از فرامین و دستورات اوست، در نتیجه در حضور ”فرمود

 شودخدا سه مرحله دیده می

 .کنیم: ابتدا در مشارکت شروع به شناختن می1مشارکت

 کنیم.او را درک می یاراده م،ال: در شنیدن ک2شنیدن

 کنیم.کند اطاعت می: از اوامری که او برای زندگی ما بیان می2اطاعت

 یدروازهاین قربانی سوختنی دائمی، در نسلهای شما نزد (»42: 29)خروج

کنم قات میالشما م ااجتماع خواهد بود، به حضور خداوند، در جایی که بخیمه

و اجرای ترتیبات هدف و انگیزه خدا در بر پایی  «تا آنجا به تو سخن گویم

که در آن  اجتماع این بود که حضور او با قوم خود باشدقرارگیری در خیمه

حضور او را بشناسیم و با شنیدن صدا و سخنان، از اهداف او مطلع شویم و 

در اطاعت قدم برداریم زیرا ما صنعت دستان خدا هستیم به جهت انجام 

 به این معنی که تمامی فعالیت و حرکت ما در همگام بودنکارهای نیکو، 
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جمعی  یجنبهو  جسد مسیح ]کلیسا[ خدا، یک هدف را دنبال کند بنای با

 کار خدا.

 «هاپرده»

و صحن مسکن را بساز به طرف جنوب به سمت (»12تا  11، 9: 24)خروج

های صحن از کتان نازک تابیده شده باشد، و طولش صد ذراع به یمانی.پرده

ها باشد که طول آنها ..و همچنین به طرف شمال، در طولش پرده11یک طرف..

بهای ستونها و الاز برنج باشد و قذراع باشد و بیست ستون آن و بیست صد 

ها و برای عرض صحن به قسمت مغرب، پرده از نقره باشدبندهای آنها  پشت

و عرض صحن به  های آنها دهپنجاه ذراعی باشد و ستونهای آنها ده و پایه

که جنس آنها از کتان  پردها «جانب مشرق از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد

به عنوان حائلی میان خدا و قوم او قرار داشتند  ،نازک به رنگ سفید بود

یی خیمه و یا التنها قسمت بانتوانند آن طرف را ببینند و  که مردم
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باغی را در ذهن تصور کنید : قداس قابل روئیت بود. به عنوان مثالالاقدس

اند که فقط یی را در آن ساختهالکه با دیوارهای بلند محصور است و وی

نوک تراس آن سازه به خاطر وجود دیوار حائل از محل قرارگیری نظاره 

 اما از چند و چون و اخبار در آن کنندگان و مردم عادی پیداست،

  خبرند.بی

قداس نامیده الاای قرار داشت که قدسدر داخل صحن بیرونی خیمه

صحن خارجی به این خیمه نگاه  نِشد و به چشم شخصی که از بیرومی

قداس از الزیرا ارتفاع صحن داخلی یا قدس ا کرد فقط نوک آن پیدا بودمی

داد که ل آن خیمه را پوشش میالصحن خارجی بیشتر بود و ابر ج

در کاخ سفید  شهادتی بود از حضور خدا در میان قوم خود. به عنوان مثال؛

چم پر س انگلستان زمان حضور ملکه یا رئیس جمهور،الیا قصر واکینگهام پ

 .کشندها را پایین میپرچم سلطنتی در احتزاز است و زمان خروج ایشان

میان قوم حکایت  ل از حضور خدا درالاجتماع نیز وجود ابر جر خیمهد

  کرد.می

 ها را در آیات یک بار دیگر بررسی کنیم،بیایید موقعیت قرارگیری پرده

و صحن مسکن را بساز به طرف جنوب به سمت (»12تا  11، 9: 24)خروج

ذراع به های صحن از کتان نازک تابیده شده باشد، و طولش صد یمانی.پرده

وستونهای »راع باشد(ذشمالی و جنوبی باید صد  هر ظلع )طول« یک طرف
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)بین هر صد ذراع باید بیست ستون باشد یا  «های آن بیستن بیست و پایهآ

پایه یا ستون  هر یاز بیست ستون عبور کند، بنابراین فاصلهصد ذراع باید 

 بهای ستونها و پشتالاز برنج باشد و ق»از ستون بعدی باید پنج ذراع باشد( 

ها پنجاه و برای عرض صحن به قسمت مغرب، پرده بندهای آنها از نقره باشد

و عرض صحن به جانب  های آنها دهذراعی باشد و ستونهای آنها ده و پایه

  «مشرق از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد

ر به موازات یکدیگ ها را سراسر از شمال به جنوب و از مغرب به مشرقپرده

کشیده بودند که از طرف شمال و جنوب بیست ستون داشت)طول( و 

 تون داشت)عرض( در فضای تشکیل شدهطرف مشرق تا مغرب آن ده س

را قرار  قداسالاقدسقدس و  حضور خدا یخیمهمذبح، حوض برنجی و 

ها خشنودی دل داده بودند که تمامی آنها همراه با اجرای مراسم و قربانی

 ند و او در میان قوم خود حضور داشته باشد.خدا را فراهم ک
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 «ها و تشکیل فضادلیل احداث پرده»

 

 سه دلیل داشت؛ هامحیط ایجاد شده و تشکیل فضا توسط پرده

مانع  کردند وحفاظتی عمل می ارها به مانند حصپرده ،”حفاظتدلیل اول: 

خواست به قصد و اگر کسی می شدندحیت میالاز ورود افراد فاقد ص

شدند ـ کنجکاوی ها مانع میاجتماع نزدیک شود پردهکنجکاوی به خیمه

قصد دارند که با کنجکاوی وارد مسیحیت شوند اما  ممنوع ـ امروز بسیاری

 تواند حرکتی به جلو داشته باشدها مانع هستند و آن شخص نمیپرده

پذیر است ها امکانی پردهکناره یحتمل اگر شرایطی نیز فراهم شود فقط تا

ای به جهت دور کلیسای حقیقی پردهه ب اما ورود هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
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های حفاظت بدن مسیح کشیده شده که هیچ کس با افکار و انگیزه

آن را در کتاب  ینمونهتواند به آن نزدیک شود که نادرست نمی

حیله و خوانیم؛ زمانی که حنانیا و سفیره قصد داشتند با می رسوالناعمال

د، پردها مانع شدند و اجازه ندادند که آنها با از آن پرده عبور کننفریب 

های نادرست وارد حضور خداوند شوند در نتیجه خدا ناخالصی و انگیزه

 (5ایشان را رَد کرد)اعمال

تابیده شده به رنگ سفید  ها از جنس کتان نازکپرده ،”شهادت دلیل دوم:

عدالت، پاکی و قدوسیت  سمبولبودند، کتان سفید در کتاب مقدس 

خداست، و در آن مقطع معرف این بود که؛ یهوه با تمامی عدالت و 

ی نیز از اقدوسیت آراسته است و حال در میان قوم خود حضور دارد و ذره

ا آتشی فروبرنده زیرا خدای م(»29: 12)عبرانیانقدوسیت او کم نخواهد شد

کند که منظور نویسنده به عبرانیان خدا را آتشی فروبرنده معرفی می «است

دهد که از آتش همان پاکی و قدوسیت اوست و سکونت او را شهادت می

از روی فیض برای ما تخفیف را قائل شده  چگونه با تمامی عدالت و پاکی

 زیرا زم به او نزدیک شدالحیت التوان بدون داشتن لیاقت و صنمی اما است

 او قدوس اسرائیل است.

کردند، اگر یک فرزند ها به عنوان راهنما عمل میپرده ،”راهنما دلیل سوم:

بنی اسرائیل از هر جهت جغرافیایی قصد حرکت به سمت خیمه را داشت 
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کردند. در تحقق این موضوع، ها او را به سمت درب ورودی هدایت میپرده

شویم، نهایتا با جهتی به خدا نزدیک می چه که ازامروز مهم نیست 

چه از هر  ها به درب ورودی خواهیم رسید. هرکه و هرگردشی به دور پرده

داوند نهایتا ما را به خ ،کندتفاوتی را ایجاد نمی که باشیم قبیله و قومیتی

هدایت خواهد کرد. همیشه در مبحث حضور و  [عیسی مسیحدرب ورودی]

که مردم چگونه باید  آید؛می روی زمین این سوال پیشسکونت خدا بر 

به آن نزدیک شوند و دیوار  نند، مجذوب آن شده وحضور خدا را ببی

هدایت  [عیسی مسیح]ایشان را به سمت درب ورودی ها[شهادت]پرده

که  نهفته است عیسی مسیح "کلیسای حقیقی ! پاسخ این پرسش درکند؟

شهادت، دیوار حفاظتی و راهنمای حضور همیشه  یپردهباید به عنوان 

 بایستد، باشد که مردم با دیدن آن، مجذوب حضور و سکونت خدا بشوند. 

در موضع و امانت  و گذاردخدا را به نمایش می حضور حقیقی ،کلیسا آیا امروز

  خود که راهنمای مردم به سمت درب ورودی است درست و امین ایستاده؟!

 «درب ورودی»

جورد و الاز  بیست ذراعی یپردهصحن،  یدروازهو برای (»11: 24)خروج

ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز باشد و ستونهایش چهار 

کند زیرا در این آیه در مورد ظلع شرقی صحبت می «هایش چهارپایهو 

ی به غرب، شمال و جنوب هر سه جهت دارای پرده بودند اما در ظلع شرق
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جورد ال طول بیست ذراع درب ورودی قرار داشت که سه پرده به رنگهای

پایه بودند. از آنها آویخته شده و دارای چهار ستون و  ارغوان و قرمز

دارای معانی خاصی هستند که بارزترین از آنها ها در کتاب مقدس جهت

شدند شرق است، به عنوان نمونه؛ زمانی که آدم و حوا از باغ عدن اخراج 

پس خداوند خدا او را (»24، 22: 2)پیدایش به سمت شرق حرکت داده شدند

بکند. پس آدم  از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمینی را که از آن گرفته شده بود،

و به طرف شرقی باغ عدن،کروبیان را مسکن داد و شمشیر  را بیرون کرد

کرد تا طریق درخت حیات را محافظت آتشباری را که به هر سو گردش می

  « کند

به  ،اطاعتی نسبت به خداشورش و بی در زمان ای دیگر، قائندر نمونه

از حضور خداوند بیرون قائن پس (»11: 4)پیدایشسمت شرق حرکت کرد

در زمان  «.ن نُود)سرگردانی(، به طرف شرقی عدن ساکن شدرفت و در زمی

به سرزمین شنعار وارد شدند و برج بابل را  نوح نیز مردم از قسمت شرق

، کردندو واقع شد که چون از مشرق کوچ می(»2: 11)پیدایشساختند

م خدا از الدر ک «ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنی گرفتندهمواره

به جهت  شدندسمبولیک، زمانی که قوم و انسانها از خدا دور میدیدگاه 

 یم از این موضوع برای ارائهالدر ک کردند و خداوندشرق حرکت می

کرد که به ایشان بیاموزد به قسمت دیگر، غیر درسهای روحانی استفاده می
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بنابراین  از آنچه باید باشید مایل شده و درحال دور شدن از من هستید.

اجتماع عمدأ در ورودی را در ظلع شرقی خیمه قرار در ساخت خیمهخدا 

داد که قوم با ورود از غرب به شرق درک کنند که در جهت بازگشت به 

 .درست و شناخت خدا هستند یرابطه

خدا بعد از اخراج آدم و حوا فرشتگان را در محافظت از درخت حیات به 

د و در همان وضعیت بخورنآن  یاز میوهخدمت گمارد تا مبادا ایشان 

پس آدم را بیرون کرد و (»24: 2)پیدایش .تا به ابد باقی بمانند گناهکار خود

به طرف شرقی باغ عدن،کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر 

قبل از اینکه  «کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کندسو گردش می

شده  احیا یرابطهو وارد  بازگشت کند به حضور خدا انسان با فروتنی

در حقیقت  .باید ابتدا وضعیت خود را که در آن قرار دارد بپذیرد بشود،

 صی از وضعیت گناهال، بازگشت و خبرکت، احیا یدروازهورود،  یدروازه

  در تسلط دشمن است. مرگ و پیروزی بر ابعادِ

باز  راه بسته  کرد کهم الاع ،خداوند با قرار دادن این درب در قسمت شرق

غربی  قسمت خود در ای بتواند راه منزل را بیابد وتا هر گمشده است

تولد مسیح از شرق  یر عهد جدید مجوسیان با دیدن ستارهد .ـ شدساکن 

که پادشاه یهود کجاست آن موعود (»2: 2)متیبه قسمت غرب حرکت کردند

 «ایم؟ایم و برای پرستش او آمدهاو را در مشرق دیده یاست زیرا که ستاره
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حرکت دوری از خدا به قسمت شرق درحال معکوس شدن و بازگشت بود. 

کنید اگر در آن تر داریم که نیکو میم انبیا را نیز محکمالک و(»19: 1پطرس)دوم

 یمکان تاریک تا روز بشکافد و ستارهاحتمام کنید مثل چراغی درخشنده در 

قبل از  صبح همیشه در مشرق یستاره «ح در دلهای شما طلوع کندصب

 ماتی را برایالخدا حتی در آسمان ع،  مع ذلک، شودطلوع آفتاب دیده می

و قرارگیری در مسیر درستی که  به جهت بازگشتصحیح درک  شناخت و

 .قرار داده است از ما انتظار دارد

اجتماع بود و درب دیگری وجود خیمهدرب صحن خارجی تنها راه ورود به 

، آنانی که ای دورتر بودای نزدیک و برای عدهنداشت. این ورودی برای عده

کردند و آنانی که در زیادتری را طی می یفاصلهدر ظلع غربی بودند باید 

اما این موضوع  به درب ورودی نزدیک تر بودند ظلع شمالی یا جنوبی بودند

من (»9: 11)یوحناکرد زیرا فقط یک ورودی وجود داشتتفاوتی را ایجاد نمی

هرکه از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه  در هستم!

و در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر (»12: 4اعمال«)یابد

و آن عیسی  «زیر آسمان به مردم عطا نشده است که بدان ما نجات یابیم

 مسیح است. 

بود و به قدری فراخ، که هر کسی به بیست متر عرض درب ورودی خیمه  

توانست به آن مکان وارد و یا خارج گردد. در تحقق این موضوع راحتی می



106 

 

امروز برای  ،نوان تنها درب ورودی به حضور خداو وجود عیسی مسیح به ع

 البته باید توجه داشت که] ارکت با او هیچ مانعی وجود ندارد.شناخت و مش

برای ورود به  و نه ملکوت[موضوع مورد بحث درمورد، ورود به نجات است 

نه مانعی وجود دارد و نه به مراسم و  درب باز است ،نجات عیسی مسیح

که شخص وارد شونده را به شایستگی برساند، بلکه تشریفات خاصی 

و هر آنچه که هستند شخصیت  انهم خداوند در ورود افراد ایشان را با

 نگام ورود به همراه داشته باشند!پذیرد. اما فقط یک چیز را در همی

به قربانی و اصل  ایمان یواسطه بهما  یهمهدانیم که ، و می”قربانی

زیرا او تنها راه ورود، تضمینِ ایم. وارد نجات شده مسیح جایگزینی عیسی

 مشارکت و نجات ما است. 

با یک قربانی وارد صحن  اسرائیلی برای بخشش گناهانشهمانگونه که هر 

شد، هر انسانی نیز در سراسر دنیا از هر قومیت، ملیت و و حضور کاهن می

فراخ و باز است و کاهن اعظم هرجهتی که قصد ورود را داشته باشند درب 

قربانی که ـ  به اوست ی پذیرش، بخشش و دادن برکتعیسی مسیح آماده

آورد کافی بود، زیرا آن قربانی ود به حضور کاهن میخ خاطی با شخص

 قدرت داشت که رضایت خدا را جلب کند  و گناهان ایشان را ببخشد.
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 «رنگ پرده ها»

با رنگهایی غالب بر ورودی، بسیار گیرا و جذب کننده بود، زیرا  یدروازه

کتان سفید که در اطراف آن قرار داشت مزین شده بود، رنگهایی که 

 دام دارای معانی مختص به خود بودند.هرک

 یاین است که این درب ماهیت یرنگ آسمان و نشان دهنده :”جوردیال

ما با یک رهبر دینی و  ،مسیحقات با الدر حقیقت، زمان م آسمانی دارد.

 یواسطهدریافت نجات به  بعد از وکنیم قات نمیالم پیامبری مذهبی

فاصله وارد ابعاد الایمان در پذیرش فدیه و خون قربانی در بخشش گناهان ب

  .شویمو مشارکت با خدا می روحانی و آسمانی)رنگ آبی(

ل سلطنت است، در زمان رنگ بنفش، رنگ پادشاهی و سمبو: ”ارغوانی

های او سربازان رومی ردایی ارغوانی را بر شانه ،مسیحمصلوب کردن 
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 رغوانی رنگ پادشاهی است. ارغوانیدانستند که اایشان میگذاشتند، زیرا 

غام آسمان و ، یعنی؛ پادشاهی از ادترکیبی است از دو رنگ آبی و سرخ

 سمان و صلیب باهم در اتحاد هستندزمانی که آ آید وفدیه به وجود می

شود. این دروازه نه تنها ما را وارد ابعاد آسمانی پادشاهی خداوند دیده می

 سازد.میسهیم  نیز د بلکه در ابعاد پادشاهی خداوندکنمی

عیسی مسیح است. این سه  یفدیهزحمات، بها و  ،مت خونالع :”قرمز

رنگهای اصلی کار خدا هستند زیرا در صحن داخلی و سقف  ،رنگ

برده است، اما ترتیب قرارگیری  قداس نیز همین سه رنگ را به کارالاقدس

 یعنی ابتدا قرمز ورودی صحن خارجی است یدروازهنها در جهت عکس آ

 جوردیالدوم، ارغوانی و سوم، 

من راه و راستی (»1: 14)یوحنا سمبولی است از شخص عیسی مسیح، دروازه

من (»9: 11)یوحنا« آیدمن نمی یوسیلهکس نزد پدر جز به و حیات هستم هیچ

در هستم! هرکه از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه 

صحن که پیش روی  یدروازه یپردهو تجیرهای صحن و (»21: 2)اعداد«یابد

ی فوق آیه در «مسکن و به اطراف مذبح است و طنابهایش با هر خدمات آنها

در فارسی به معنای  شده کهاشاره « تجیر»به نامای واژهبه  از کتاب اعداد

عیسی  یگفته شده یواژهاصل زبان همان  یترجمهدر حصار است اما 

 . «هستم ”رمن دَ»است ( 1: 14مسیح در)یوحنا
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جذابیت  که معرفآن است  زیبایی ،ورودی یدروازهدیگر در مورد  ینکته

زمان با مسیح زندگی کسانی که در آن وجود اینکه،  عیسی مسیح است، با

 اما او بسیار جمیل و زیبا بود. دیدنددر او نمیجذابیتی  یچکردند همی

زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک (»2: 52)اشعیا

نگریم باشد و چون او را میخواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی می

و صحرای سوزان که همه در میان شنزار  «منظری ندارد که مشتاق او باشیم

خورد ناگهان فاقد حیات و هیچ زیبایی در آنجا به چشم نمی ،چیز بیرنگ

هر  چشمان ،شوند و رنگهای غالب بر آند نمایان میهایی سفیپرده

کند، تصور کنید که و حس کنجکاوی را برانگیخته می ای را خیرهبیننده

 گذارد!! ی خود را به نمایش میل و شکوهالزیبایی با چه عظمت، ج

فاقد یک رنگ است و در وجود خود گوناگونی  مسیح دارای زیبایی خاص و

 است قوتو  دارای قدرت نه تنها بسیاری دارد که منحصر به فرد اوست، او

و دارای حلم و  در عین حال زیبایی و  ظرافت خود را نیز حفظ کرده

او ( 0، انسانیت1ای بود)الوهیتدوگانه، او دارای شخصیت استمحبت بسیار 

با تمامی و اما بسیار رحیم مقدس،  ، اوزیستمیاما در سادگی دولتمند، 

های عالی و تمامی شخصیت مسیح بسیار با شفقت بود ،استعدالت آراسته 

 .شددر او دیده می
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 «ستونهای دروازه»

جورد و البیست ذراعی از  یپردهصحن، یدروازهو برای (»11: 24)خروج 

ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده شده از صنعت طراز باشد. و ستونهایش 

های درب ورودی صحن برای اینکه بتوانند پرده «هایش چهارچهار و پایه

را در آن محل قرار  چوبی یپایهر ستون و چهار ارا بیاویزند چهخارجی 

ر انجیل که مت چهاالار ستون عهسمبول انسانیت است و چ. چوب دادند

]متی، کنندر جنبه از شخصیت عیسی مسیح را به ما معرفی میاچه

حنا، الوهیت و خداوندی یو]مرقس، خادم بودن[]لوقا، انسانیت[]پادشاهی[

تمامی ابعاد شخصیت  ،چهار انسان به عنوان چهار شاهد عیسی مسیح[

 یپردهچهار ستونی که  ـ گذارندعیسی مسیح را در امانت به نمایش می

ای خود مستحکم و که بتواند در ج گردیدورودی باید بر آنها مستقر می

 د.ثابت باقی بمان

 «مذبح برنجی»

چیزی بود که به  مذبح برنجی اولین، اجتماعبه صحن خیمه بعد از ورود

و (»2، 1: 24)خروجو درب ورودی قرار داشت خورد که مابین قدسچشم می

و مذبح  ذراع و عرضش پنج ذراع ز،طولش پنجمذبح را از چوب شطیم بسا

اش بساز و اش سه ذراع و شاخهایش را بر چهار گوشهمربع باشد و بلندی

  «هایش از همان باشد و آن را به برنج بپوشانشاخه
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چوب اساس و  مذبح جایی است که باید در آن قربانی گذرانیده بشود.

این مذبح بود که با برنج پوشیده شده بود، در کتاب مقدس  یپایه

که در  کندبخصوص در عهد عتیق چوب از ماهیت انسانی حکایت می

ماقبل و ستونهای چوبی درب ورودی، به چهار مرد به عنوان  ینمونه

ضور م که او را تنها راه ورود به حدین انسانی عیسی مسیح اشاره کردیشاه

انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا( در  یهار نویسندهخدا معرفی کردند)چ

ساخت مذبح نیز از چوب استفاده شده بود که شخصیت و ماهیت انسانی 

 کند. عیسی مسیح را معرفی می

مذبح را پوشش داده بود م خدا سمبول داوری است که تمامی البرنج در ک 

و را نذیره و خوانیم؛ سامسون مردی بود که مادرش امیدر کتاب داوران  ـ

 که خود را با زنان آلوده نساخته کند. نذیره شخصی بودوقف خدا می
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نوشید و موهای او نیز به عنوان شهادتی از وقف و نذیره مسکرات نمی

ااطاعتی شد. اما سامسون با توجه به نذیره بودنش نبودنش نباید کوتاه می

و کند میماند، لذا روح خدا او را ترک ن نمیکرده و در امانت خود امی

نهایتا با بریده گردد و نیز از او سلب می تایید و برگزیدگی به عنوان خادم

اش دلیله، تمامی قدرت از او گرفته شدن موهایش بدست معشوقه

پس فلسطینیان او را گرفته چشمانش را کندند و او را (»21: 11)داورانشودمی

در  «ردکبستند و در زندان دستاس می "زنجیرهای برنجینبه  به غزه آورده

کند که قضاوت و داوری اشاره می "داستان سامسون به زنجیرهای برنجین

دهد. در ساخت مذبح نیز از چوب اطاعتی نشان میخداوند را نسبت به بی

سان قرار گرفته در زیر داوری با پوشش برنج استفاده شده که معرف ان

در زیر داوری  گناهکارانسان  پیام مذبح این است که در حقیقت است.

 خداوند قرار دارد.

 «ابعاد مذبح»

پنج ذراع در پنج ذراع به ارتفاع سه ذراع   به شکل مربع در ابعاد، مذبح

 ها دارای معانی مختص به خود بودند.ساخته شده بود که هرکدام از اندازه

عددی دنیوی است و سمبول طبیعت و معرف طبیعی بودن  :”عدد چهار

شمال، جنوب، ]است، به عنوان نمونه دنیای طبیعی دارای چهار جهت است
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 [بهار، تابستان، پاییز،زمستان]و چهار فصل در سال وجود دارد[ شرق، غرب

که از چهار جهت  کندم خدا به چهار باد دنیا اشاره میالدر ک

( و 1: 1، مکاشفه1 :0، زکریا0: 1دانیال ،1: 31زقیالح,31: 41)ارمیاوزندمی

ربع مسکون، به معنای یک چهارم از سطح  یهادر آیاتی دیگر به خشکی

: 11، اول تواریخ11: 00، دوم سموئیل3: 0کند)اول سموئیلزمین اشاره می

بینیم که ( با این توجه می3: 1، مزامیر13: 34، ایوب13: 13،ایوب31

تشکیل البته   3و 4و هفت ترکیبی است از اعداد  عدد طبیعت است ،چهار

؛ اگر چهار+ سه است، از دارد یعنی 4و  3عدد هفت بستگی به قرارگیری 

 کاملیت خدا 1حال انتقال به وضعیتی آسمانی است]حالتی طبیعی و زمینی در 

ی فصل مثل انجیل مت 1توان به به عنوان نمونه می[ 4عددطبیعی+  عددتثلیث3 =

اشاره کرد که چهار+ سه است، چهار مثل اول آن، در کنار دریا گفته  13

بینیم که بین آنها شد و سه مثل دوم را مسیح در خانه بیان کرد، و می

وجه تمایزی وجود دارد! زیرا مسیح چهار مثل اول را بین یک گروه و سه 

اب مکاشفه ، اما عکس آن را در کتمثل دوم را بین گروهی دیگر بیان کرد

بینیم، در این دو فصل هفت کلیسا وجود دارد که به دو می 3و  0فصل 

 روه اول و چهار کلیسا در گروه دومسه کلیسا در گ ،اندگروه تقسیم شده

از وضعیتی آسمانی به حالتی طبیعی و  [3عدد تثلیث+ 4عدد طبلیعی= 1کاملیت خدا]

 .زمینی
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او بدیشان (»14، 12: 9)لوقا که در نمونه؛ عدد فیض است، :”عدد پنج

ماهی نیست مگر  گفت:شما ایشان را غذا دهید.گفتند:ما را جز پنج نان و دو

هزار مرد بودند، برویم و بجهت جمیع این گروه غذا بخریم! زیرا قریب به پنج

پس به شاگردان خود گفت که ایشان را پنجاه پنجاه دسته دسته بنشانند، 

ماهی را گرفته به  همه را نشانیدند پس آن پنج نان و دو ایشان همچنین کرده

سوی آسمان نگریست و آنها را برکت داده، پاره نمود و به شاگردان خود داد تا 

مسیح دلش به حال ایشان سوخت و از روی فیض و  «پیش مردم گذارند

محبت خود ایشان را اطعام کرد.)تکرار عدد پنج در این آیات فیض را 

 ند.(کمعرفی می

مذبح را در این  که زمانی ؛در نتیجه، عدد خدا یا تثلیث است :”سه عدد

چهار: مربع  )عدد بینیمم تمامی اعداد را در آن میکنیسی میرابعاد بر

طول و عرض(,)عدد سه: ارتفاع(  پنج: بودن، چهار گوشه، چهار شاخ(,)عدد

را برای ما  القدس، پیام فیض خدادر این ارتباط و ترتیب قرارگیری، روح

در [ القدسپدر، پسر، و روح]کند و نقش خدا را در سه شخصیتبازگو می

 سازدنجات انسان نمایان می ینقشهاجرایی کردن 
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 «پیام مذبح»

چنانکه مکتوب است که (»22، 11: 2)رومیان ،”اندنکته اول: همه گناه کرده

 ل خدا قاصرالاز جاند و ..زیرا همه گناه کرده22کسی عادل نیست یکی هم نی..

و کرد در عهد عتیق خدا در مسائل ظاهری با انسان صحبت می «باشندمی

: 1میان)روگویدو دفاع از خدا چنین می در عهد جدید پولس در این ارتباط

او یعنی قوت سرمدی و الوحیتش از حین  یزیرا که چیزهای نادیده(»21

شود تا ایشان را عذری کارهای او فهمیده و دیده می یوسیلهآفرینش عالم ب

کند تا انسان های طبیعی در خلقت خود استفاده میخدا از پدیده «نباشد

های خود آگاه سازد، به عنوان مثال؛ او به یهودیان را از اهداف و نقشه

ینش و نکاتی که رغم تمامی خلقت و آفرالشریعت و انبیا را داده بود، اما ع

 ت عالی و پیامهای انبیا،رغم شریعالخدا بودند و ع یقهالر آثار خبیانگ
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، لهذا مذبح اطاعتی، طغیان و شورش روحانی گرفتار بودباز در بی انسان

عادلی نیست یکی هم نی زیرا »این موضوع است که:  یبیان کننده برنجی

در پوشش  . تمامی مذبح چوبی«باشندل خدا قاصر میالهمه گناه کرده و از ج

ی دنیا که تمامی نسل انسان ـ در چهار گوشه به این معنیبرنج قرار داشت 

 و هیچ کس از این قائله مستثنی نیست.ـ محکوم به داوری است 

اول انسان  ینکتهبا توجه به  ،”مسئولیت انسان در مقابل خدا نکته دوم:

گناه از خدا نه فقط به خاطر زیرا باید در مقابل آن داوری جوابگو باشد، 

جدایی و دور شدن انسان از خدا و دور شده است بلکه او مجرم است. جدا 

باید گناه پس او مجرم و محکوم است،  به خاطر گناه ورانبر ،در یک سو

 اعتراف کند. شبودن گناهکاره خود را بپذیرد و ب

گیرد و گاهی اوقات در موعظه و بشارتها، این قسمت مورد توجه قرار نمی

ایمان کافی است خواندن دعای نجات و گردد که فقط نکات مثبت بیان می

مید متی و االعیسی مسیح تو را دوست دارد و قصد دارد تو را از برکت، س ـ

 المت کاال. گفتن این جمپذیردبا هر وضعیتی که باشی می پر سازد و

به شرط آنکه در بشارت و یا حتی قبل از آنکه  ،باشندشک میالصحیح و ب

خبر خوش را به شخص مخاطب بدهیم، ابتدا خبر بد را بدهیم که انسان 

 ولد شده وکار متدر وضعیت طبیعی و تولد از پدر و مادر انسانی گناه

 است.  ریدر زیر محکومیت، مجازات و داو کند، بنابراینگناهکار زندگی می
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را در  فیض و بخشش ،قربانی برای گناهان مثبت، یجنبهمذبح نه فقط 

کند بلکه سراسر با برنج پوشیده شده است، به این معنی سمبول معرفی می

که انسان در زیر محکومیت است و اگر قصد دارد که به نجات برسد، ابتدا 

بل حضور باید وضعیت گناهکار بودن، دوری، و جدا بودن خود را در مقا

که چرا مسیح در بیاید خدا بپذیرد. در این ارتباط ممکن است سوال پیش 

بیایید »فرماید:و می آوردنمی( سخنی از گناه به زبان 03: 11انجیل)متی

و  «نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید

: 4)یوحنا !؟بودن او نکرد گناهکارای به ارهزن سامری اش در مصاحبت با

دانستی و کیست که به تو عیسی در جواب او گفت: اگر بخشش خدا را می(»11

کردی و به تو آب زنده عطا گوید آب به من بده هر آینه تو از او خواهش میمی

 بینیم به محض آنکه زن فهمید که او چیزی را برایدر مداقه می «کردمی

 بدو گفت: ای آقا آن آب را به من بده(»15: 4حنا)یوهدیه دادن به همراه دارد

و نهایتا گفتگوی  «تا دیگر تشنه نگردم و به اینجا بجهت آب کشیدن نیایم

و علت  "ایشان به جایی رسید که زن گناهکار بودن خود را پذیرفت

و هر روز  چرا من تشنه هستم ،"گی به وجود آمده را در خود فهمیدتشن

آیم؟ پنج بار تا به حال در زندگی برای نوشیدن آب بر سر این چاه می

ام که شاید بتوانند مرا درک کرده و زناشویی خود بر سر چاه مردانی رفته

 یخانهنیاز مرا بفهمند و در رضایت من قدم بردارند، مرد ششم نیز که در 

تشنگی بوده، نه فقط  ام سرشار ازمن است، شوهر من نیست، تمامی زندگی
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تازه  ام،در جسم بلکه از لحاظ عاطفی و احساسی نیز همیشه تشنه بوده

. او خود راهی اشتباه و در انحراف بوده است ،راه انتخابی من !متوجه شدم

را در مقابل قدوسیت خدا سنجید و گناه خود را اعتراف کرد، تا شهر دوید 

هرآنچه در زندگیم انجام داده  و مسیح را بشارت داد که من او را دیدم و

بودم به من گفت. در حقیقت زن در مقابل وضعیت خود به بیداری رسید و 

 مذبح برنجی است.این یکی از معانی مهم  گناهکار بودن خود را درک کرد.

رسیدن آرامش در خداوند مستلزم این است که من مسئولیت گناه خود را 

کردن و عدم رعایت این موضوع در بپذیرم و به آنها اعتراف کنم، درک ن

بشارت به مانند این است که ما مردم را از درب خیمه و سه رنگ 

مذبح کردن از کنار  ها عبور دهیم و با ردجوردی، ارغوانی و قرمز پردهال

باشند که  خوشحال، نیز در این توهم ایشان و آنها را به قدس هدایت کنیم

  اند.به آرامش رسیده

آورد، خدا ممکن را به مسیح و خدا میانسان همیشه حس نیاز است که 

است مستقیم در مورد گناه صحبت نکند، اما او همیشه خود را به عنوان 

نیازی برخورد  دهد، یعنی انسان در زندگی بهجواب نیاز به انسان ارائه می

یاز آن را فقط خدا بداند. در حقیقت خدا خالق ن یکند که برطرف کننده

دهد در زندگی به موانعی برخورد کنیم تا و گاهی اجازه میهست نیز  ما

شود، یا به تعبیری خدا های ما مشخص در زندگیاو  یاراده یرِ غمواضع 
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 موقعیتهای زندگیدهد که ما را نسبت به ایجاد موانع را می یگاهی اجازه

آگاهی درست از  ایم به درک وکه اگر در مسیری اشتباه ایستاده بیدار کند

مسیر خود برسیم و تغییر موضع دهیم، حال ممکن است این موضع گناه 

بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من (» 28: 11)متیباشد! 

در این آیه نیز خداوند مستقیم به گناه  «شما را آرامی خواهم بخشید

کند و فی بیان میمن یجنبهکند اما گرانبار بودن را در ای نمیاشاره

ای مثبت. زحمتکش، آنانی هستند که قصد دارند با را در جنبه زحمتکش

مذهبی و شریعت خدا را خشنود کنند و  مثبت هایراهـ  ش انسانیالت

گاه از دوش انسانها گرانبار بودن، به حمل بارهایی اشاره دارند که هیچ

راه عاجز و  یادامهاز  برداشته نخواهند شد و به مانند یوغی سنگین آنها را

ناتوان ساخته است. بار گناه، عذاب وجدان، بار خاطرات و شکستها که نه 

بار  از بلکه دیگران را نیز مورد آزار قرار داده است. حال در نجات، ،فقط ما

شویم، و از خدا آزاد می سنگین گناه و جدو جهد کردن برای خشنودی

آنجایی که خدا خود خالق حس نیاز است ما را درک کرده و در برداشتن 

 دهد.بار سنگین به ما آرامی می

تواند در مقابل آن ای است از صلیب مسیح، هیچ انسانی نمیمذبح نمونه

بایستد و حس نیاز نکند، اگر انسان حقیقتا و با صداقت در مقابل صلیب 

به جهت  تد، محال است که بر حس نیاز خود واقف نگردد ومسیح بایس
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 شنودی خدا و رهایی از اسارت گناهآزادی از اعمال جسم در راستای خ

 شود، حس گناهنچه در مذبح دیده میطلب کمک از حضور خدا را نکند. آ

، یعنی بجز حس است حس ما برای رفع تشنگی، رضایت و ارضای درونی

کنیم و به زشتی و قباحت گناه و به تجربه مینیاز، حس گناه را نیز 

: 2یوحنا) با معیارهای الهی، ذات و شخصیت او پی خواهیم برد.آن مغایرت 

کند زیرا گناه مخالف ف شریعت عمل میالآورد، بر خهرکه را به عمل می(»4

 و مرج های دیگر کتاب مقدس، گناه، هرجدر ترجمه] «شریعت است

  [انضباطی و ناهنجاری ترجمه شده استبی

رسیم که نتیجه میبه کنیم در مذبح بررسی می زمانی که ماهیت گناه را

عد آن خداوند یک بُ. و سه بُعدی است الدارای قدرت تخریب با گناه مهلک،

 در ارتباط است و شخص گناهکار دوم، با عدبُ کند.آزار داده و ناراحت میرا 

  .کنددیگران را آزرده خاطر می سوم، عدبُ ت وموجب آزار اوس

سه بُعدی بودن گناه را در زندگی  را در ارتباط با تشریح زیباترین نمونه

همسر اوریای حُتی  بتشبع بینیم؛ در همبستر شدن داوود باداوود می

خبر از اینکه چه اتفاقی افتاده کشته شد، کودکی که گناه و بیمردی بی

یک زن  یرد. احساس و عاطفهمُ [ بودگناه]نامشروع یرابطهماحصل این 

تباه و زخمی شد و در زمان صحبت ناتان نبی در مورد گناه داوود به او 

چقدر خداوند به خاطر گناه او آزرده خاطر شده است و در نشان داد که 
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بینیم که در زیر سنگینی بار این می 51داوود را در مزمور شخص نهایت 

 زند.و زجه میبیند مید را در قهقرا گناه خو

 «مُرَبع ذبحمَ»

گردد و ما نیاز خود را در نزدیکی به مذبح برنجی، قباهت گناه مشهود می

ل الشویم که همه گناه کرده و از جدر پاسخگویی به این زشتی متوجه می

خدا قاصریم. زیبایی مذبح در این است که هر طرف آن بایستیم فرقی 

زیرا هر چهار طرف آن همشکل و دارای یک طول، عرض و ارتفاع کند نمی

گناه در  ، طرفی که او ایستادهتواند مدعی شودو کسی نمی )مربع(باشدمی

آن طول، عرض و ارتفاع کمتر و یا بیشتری دارد، تمامی چهار طرف مذبح 

ند و گناهکار؛ همه است به یک اندازه هستند و هر گوشه دارای یک پیام
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و شود در نتیجه؛ اعتراف پیش نیاز می در زیر داوری و مسئول است.انسان 

انسان با پذیرش مسئولیت گناه خود، قدم در مسیر نجات و آزادی از گناه 

هرکه گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد اما (»12: 28.)امثالگذاردمی

اگر (»9: 1نااول یوح«)و ترک نماید رحمت خواهد یافت هرکه آن را اعتراف کند

به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است که گناهان ما را بیامرزد و از 

برای اینکه خداوند بتواند به طور کامل کارش را در  «هر ناراستی پاک سازد

زمانی که در  زم و ملزوم هستند.الهر دو  ما به انجام برساند،گناه و اعتراف

 تیم و به درسالاعتراف را در حقیقت کبشارتِ به اشخاص، مسئله گناه و 

وارد شدن به نجات، به جهت ایشان ایجاد  تشریح و تفکیک نکنیم به یقین

و نیاز برای رفع آن ی گناه بدون اینکه واقف به مسئله اشکال خواهد کرد و

، در نتیجه خواهند از مزایای فیض و محبت مسیح برخوردار شوندمی باشند

رفته و با نگاهی طلبکارانه و حق به جانب که من در تکبر و غرور فرو 

 ]بشارت[ه عنوان مسئولیتب دنهر آنچه در باور خود دارام و...گناهی نداشته

را و  های انحرافی خودد و او نیز اندوختهندهبه شخص دیگری انتقال می

در  .او به دیگری و همچنان ادامه دارد.. دیگری نیز به شخص دیگر و

در باور من به درستی  ،ذبح برنجیم یجنبه در پیام انجیل، صورتی که اگر

بپذیرم  ل خدا قاصرند والکه در آن همه گناه کرده و از ج تعلیم داده شود

نه در من ایجاد اشکال خواهد کرد و نه در انتقال آن به ، و درک کنم

 یگری او را به انحراف خواهم کشید.شخص د



123 

 

و به خاطر پذیرش و مسئولیت ما بود که  هستیم ما در مقابل گناه مسئول

برای دوش ما بردارد و  خدا حاضر شد از روی فیض و محبت بار گناه را از

این  در معانی ضمنیما و به جای ما متحمل جریمه و مجازات گردد. 

دادند! زیرا قربانی قرار می مذبح یالقربانی را در باکه  بینیمموضوع می

زیرا خدا (»11: 2)یوحنادادرت خود قرار میتمامی مذبح را در پوشش قد

خود را داد تا هرکه بر او ایمان  یرا اینقدر محبت نمود که پسر یگانهجهان 

در این آیه به معنای  ”جهان «ک نگردد بلکه حیات جاودانی یابدالآورد ه

مذبح است که قربانی عیسی مسیح تمامی آن را در زیر پوشش فدیه و 

مسیح مختص به کشور خاصی نبود بلکه قربانی او قدرت خون خود آورد. 

یعنی تمامی انسانهایی که در چهار  ـ تمامی ربع مسکون را پوشش داد

  .انداین مذبح محدود شده یگوشه

گیرد و به مانند قربانی ادیان دیگر این قربانی بین مذبح و آسمان قرار می

جایگاه  توان آن را ذبح کرد بلکهدر هر گذر و جوی آبی می نیست که

زیرا در سمبول است یی مذبح برنجی القسمت بادر فقط  تقدیم این قربانی

کرد که بر آن خداوند ما به عنوان قربانی ابدی صلیب مسیح را معرفی می

و من اگر از زمین بلند کرده شوم، همه را به (»22: 12)یوحنابلند کرده شد

همان گونه که موسی مار برنجی را در صحرا بلند  «ی خود خواهم کشیدسو

از او دفع شود پسر انسان نیز باید این  الکرد تا هرکه به آن نگاه کند ب
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زمانی که . تجربه را داشته باشد که بین زمین و آسمان بلند کرده شود

 دبین انسانها و خدا واسطه ش ،گرفت]مسیح[ بر روی مذبح قرار قربانی

موجودی در آن  ه طور مستقیم به آسمان وصل نبود بلکهیعنی مذبح ب

 .کردمیان وساطت می

ی هر چهار طرف مذبح در یک وضعیت مشابه و مشترک قرار داشت اندازه

اه و هیچ یک از قسمتهای آن با طرف دیگر تفاوت نداشت زیرا همه گن

ی الیدن باهیچ شخصی قادر به د کرده و ازجالل خدا قاصر هستند، اما

 بلندتر از قد طبیعی یک انسان بود.مذبح نبود چون دارای ارتفاعی 

ایشان پس از ذبح  .ارتفاع مذبح سمبولی بود از کوتاه آمدن و قصور انسان 

ی آن قرار القربانی را بر با ،قربانی در پای مذبح با استفاده از نردبانی

ای و واسطه دادمی دادند و قربانی تمامی مذبح را در پوشش خود قرارمی

  بود بین زمین و آسمان.
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کس دست فرمان داده بود که هیچدر عهد عتیق و شریعت موسی، خدا 

 ، زیرا او قدوس است و انسان گناهکارخالی در حضور من حاضر نشود

پری  ر در حضور خدا حاضر شود و قربانی،در نتیجه؛ انسان باید با دستان پ

ما هیچ چیز دیگری جز به  خشنودی قلب خدا.انسان است به جهت دستان 

توانیم در دستان خود داشته باشیم که بتواند موجبات خشنودی قربانی نمی

کتاب پیدایش درمورد فرزندان آدم، هابیل  4دل خدا را فراهم کند. در باب 

زمین را در دستان خود برای قربانی به  یخوانیم که قائن ثمرهو قائن می

برد، طبق فرمان خدا او با دست خالی در حضور خدا حاضر حضور خدا می

ن نشده بود اما چیزی را در دستان خود به همراه داشت که با تقدیم آ

در عوض هابیل  ش خودش[الی تشد]ثمرهخشنودی دل خدا حاصل نمی

ی که از خون و دستان تقدیم نمود در دستان خود به خدا رفته و قربانی را

ذبح شده پر شده بود. در حقیقت دستان هر دو پر بود  گناهپی گوسفند بی
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 روند؟!امروز انسانها با چه دستانی به حضور خدا می ،اما در محتوا متفاوت

در ادیان انسانهای خدا ترسی هستند که همیشه با دستان پر به حضور 

خدا نبود کنم که قائن مردی هرزه و بیر میروند، من به شخصه فکخدا می

ترس خدا را در دل داشت، اما ترس، او را به کاری ترغیب نمود  البلکه کام

 که مورد پسند نباشد. 

گیری را از ما ترس گوشهای ما را بسته، افکار ما را تاریک و قدرت تصمیم

وضعیت  به همین جهت قادر نخواهیم بود که در اتخاذکند سلب می

به خاطر ترسی که دارند فهم، گوش و  افراد مذهبی ایستیم.بدرست 

چشمانشان در دیدن حقایق بسته است و چیزی را جز به باورهای خود 

ش و باورهای الت یثمرهبینند، لذا دستان ایشان از محصول زمین، نمی

اینان  سفره، نذر، مراسم مذهبی و... دعا، زیارت،خودشان پر خواهد بود ـ 

که خدا را  دستان قائن است هرچند او از بدو زندگی توطئه نکرد یثمره

نیکویی داشت از این جهت که در حضور خدا با  یفریب دهد، او انگیزه

 دستان خالی حاضر نشد! اما از روی خدا ترسی اشتباه و شناخت ناقص

ر ش بسیاالکه با کار و ت ؛دتیجه رسینبه این اکتسابی از پدر و مادر خود، 

کنم به یقین که او و به خدا تقدیم می محصول زمین را تولید کرده

 ییالال خواهد شد! و اگر این کار را نکنم خدا مرا داوری کرده و به بحخوش

قائن را  "، گرفتار خواهد ساخت، نهایتا ترسکه بر پدر و مادرم قرار گرفت
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نید. اما خدا کشا یارادهو خارج از ل الاضمحدر انجام تصمیم درست به 

هابیل از داستان و روایتهای پدر و مادر خود درک کرد که خدا چگونه 

گوسفندی را قربانی و با پوست آن پوششی را برای عریانی ایشان تدارک 

به انجام رسانید! این قربانی را شخصأ دیده بود، او با خود فکر کرد، اگر خدا 

 بانی به خدا است.یادآوری کردن همان قر و نزدیک شدن، پس راه بازگشت

 «قربانی بر مذبح»

ستان خالی به حضور کس با داجتماع خدا دستور داده بود که هیچدر خیمه

متناسب وضعیت  باید با قربانی ،من حاضر نشود و دستان اشخاص مایل

توان مذبح را ساخت اما قربانی نامناسب را بر آن هرگز نمی .مذبح پر باشد

شد و هم قربانی متناسب با ، لذا هم باید مذبح درست ساخته میقرار داد
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های قربانی؛ شامل دو گروه بودند، های مناسبگردید. قربانیآن تهیه می

 .0شبو، سوختنیوهای خ، قربانی1خونی گناه،

چندین قربانی را که خدا به موسی فرمان  5تا  1ویان از فصل الکتاب 

ها در تمامی قربانیـ  کندده بود بازگو میانجام آنها را توسط کاهنین دا

صیت و عملکرد عیسی مسیح در ای بودند از ماموریت، شخعهد عتیق نمونه

، قربانی مربوط 3متیالس ی، ذبیحه0، قربانی آردی1قربانی سوختنی .آینده

و دو قربانی دیگر که آنها را  ،5، قربانی گناهان سهوی4به گناه عمدی

در عهد عتیق هفت قربانی وجود  الگفتند، مجمهای جنبانیدنی میقربانی

که اولین از آنها قربانی سوختنی بود، حتی قبل از قربانی خون و  داشتند

کند زیرا قربانی سوختنی کاری است که مسیح گناه به این قربانی اشاره می

برای ما مسیح که  ی استکار گناهخون و  برای پدر انجام داد و قربانی

  انجام داد.

مسیح بر صلیب با ریخته شدن خون و پاره شدن بدنش به جای ما و برای 

ما قربانی گناه شد و حیات او به ما منتقل گردید، اما در قربانی سوختنی او 

واهد به پدر تقدیم کرد، البته که بازتاب آن ما را نیز در بر خ الخود را کام

  گرفت.
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اولین قربانی سوختنی نیز که رسمأ در عهد عتیق گذرانیده شد در زمان 

را قربانی  این های آراراتهبعد گذر از طوفان و فرود بر کووی نوح بود، 

رای خداوند بنا ( و نوح مذبحی ب21، 21: 8)پیدایش برای خداوند انجام داد

های سوختنی بر ، قربانیپاک گرفته یی پاک و از هر پرندهکرد،و از هر بهیمه

بعد از  مذبح گذرانید و خداوند بوی خوش بویید و خداوند در دل خود گفت:

ک نکنم زیرا که خیال دل انسان از الاین دیگر زمین را به سبب انسان ه

 «ک نکنم چنانکه کردمالحیوانات را ه یهمهو بار دیگر طفولیت بد است 

مت تسلیم کامل به اراده، حاکمیت و اقتدار خدا در القربانی سوختنی، ع

زندگی ایماندار بود، مسیح در شب مصلوب شدنش گفت: پدر این پیاله را 

در »(4، 1: 41)مزمورتو یارادهاز من بگیر اما نه به خواست من بلکه به 

قربانی و هدیه رغبت نداشتی،اما گوشهای مرا باز کردی قربانی سوختنی و 

من  یدربارهکتاب  آیم! در طومارآنگاه گفتم: اینک می را نخواستیقربانی گناه 

ر به زبان عیسی مسیح مزمو ینویسندهدر این آیات ] «نوشته شده است

 وری نبوتی نامید[ مزم توانمی را 41مزمور کند. صحبت می

پدر بود، زیرا در رساله به  یارادهبنابراین آمدن عیسی مسیح انجام 

چون (»11تا  8: 11)عبرانیانکندبه زیبایی آن را تفسیر می نویسنده عبرانیان

های گناه را های سوختنی و قربانیها و قربانیگوید:هدایا و قربانیپیش می

بعد  گذرانندنخواستی و به آنها رغبت نداشتی که آنها را بحسب شریعت می

دارد تا اول را بر میتو را ای خدا بجا آورم پس  یارادهآیم تا گفت که اینک می
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ایم به قربانی جسد عیسی دوم را استوار سازد و به این اراده مقدس شده

در این آیات قربانی عیسی مسیح را به عنوان قربانی  «مسیح یک مرتبه فقط

به اراده، حاکمیت و اقتدار پدر تسلیم کرد  السوختنی که خود را کام

عای روی صلیب مسیح کند که در تصدیق این موضوع در دمعرفی می

او نه تنها جسم خود را به مانند  «کنمپدر خود را به تو تسلیم می:»گفت

باشد بلکه روح  خوشبوقربانی سوختنی تسلیم کرد تا به جهت پدر عطری 

  خود را نیز تسلیم نمود.

که با مرگ و قیام انسانیتی جدید را او قصد داشت  پدر چه بود؟! یاراده اما

 از انسانیت مردود خلق کند که در آن تمامی انسانها وتأسیس، تشکیل 

د در آن نکهنه و مسموم به انسانیتی جدید منتقل شوند، باشد که بتوان

این آرزوی  .ل پسر و در سلطنت با او برای ابد سهیم باشندالشریک ج

 خوانیمپدر بود که در اصل اشاره نخست در مورد آن می یارادهقلبی و 

خدا گفت: آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر  و(»21: 1)پیدایش

حشراتی که بر  یهمهماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و تمامی زمین و 

  «خزند حکومت نمایدزمین می
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 «قربانی سوختنی»

گرفت و قربانی خونی را در قرار می بر مذبح برنجی فقط قربانی سوختنی

دادند، به این ترتیب که ابتدا شخص گناهکار حیوان را پای مذبح انجام می

گذاشت گناهانش آورد و بعد از اینکه دست خود را بر او میبه نزد کاهن می

خون حیوان را  ،گرفت و بعد کاهن با قطع شریان گردنبر او قرار می

دن خون بدن او را بر میزی که در کنار مذبح ریخت و بعد از خارج شمی

کردند دادند و کاهنین پوست او را کنده و احشاء او را خارج میبود قرار می

ساختند و بخشی از آن حیوان را که غیر و گوشت را از استخوان جدا می

دادند و بر مذبح سوختنی قرار می [پوست، احشاء داخلی]قابل خوردن بود

در  .خوردندن گوشت را کاهنین برای خود نگاه داشته و میمقداری نیز از آ

به  گرفت قربانی سوختنی بود،تنها چیزی که بر مذبح قرار می ؛نتیجه

مکان قربانی  گفتند. روز و شب در آنبه آن مذبح سوختنی می دلیل همین
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بیست و  ی خدا،در اراده ویانالکاهنین یا  یجرگه شد وانجام داده می

قربانی سوختنی  ها بودند،چهار ساعت مشغول به خدمت در مراسم قربانی

وی در آن  خدا و پرچم پادشاهی اقتدار و نمایش اطاعت از ،اکمیتمت حالع

  منطقه بود.

 ح سوختنی را برای خداوند بنا کردآرارات مذب هایکوهدر زمانی که نوح بر 

جدیدی است  یه از آب منطقهزمین بیرون آمدم نمود که الدر تشبیه اع

 [فرد صالحاثر سکوت برگرفته از کتاب شکست ]که محل سلطنت و موضع پادشاهی خداست

 ابراهیم نیز در زمان ورود به سرزمین وعده چهار مذبح سوختنی را بنا نمود

برخواسته، پادشاهی و حاکمیت خدا را  که با قرارگیری قربانی بر آنها دودِ 

به عنوان  اجتماعخیمهنمود. قربانی سوختنی در ن میالدر آن منطقه اع

گرفت که طول بیست و چهار ساعت باید انجام میای ابدی در فریضه

توان مطالعه کرد ( می40، 31، 33، 01در)خروج فصل را ترتیب انجام آنها

ح باید هایی که بر مذبو این است قربانی(»41، 29: 29)خروجبه عنوان نمونه 

 یته یک بره را در صبح ذبح کن و برهیکساله هر روز پیوس یبرهگذرانید:دو 

کند که منظور می اشاره "بره دودر این آیات به  «دیگر را در عصر ذبح نما

، عدد عیسی ناصری استخدا تنها  یبرهبلکه مسیح و  !دو مسیح نیست

تمامی ، عدد شهادت است و قربانی این دو بره شهادتی بود از اینکه در 0دو

 باشد. حاکم بر امور قوم خود میخدا  ،ت از شبانه روزاساع
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یکساله این بود که در این سن آنها  یبرهدلیل انتخاب یک ساله؟!  یبرهچرا 

کوچکتر در کودکی بود و  یبرهمتی هستند الدر بیشترین نشاط، قوت و س

بزرگتر مسائل پیری، فرسودگی و از کار افتادگی در آنها به چشم  یبره

خورد. در تحقق این موضوع عیسی مسیح در جوانی و در اوج نشاط می

مرگ  ید که در سن هفتاد سالگی در آستانهقربانی شد او پیامبری پیر نبو

خبر باشد بلکه او تجربه که از عواقب کارهای خود بیباشد و یا کودکی بی

ردی جوان بود که در سن سی سالگی در قویترین وضعیت خود به مانند م

 ای یکساله قربانی شد.بره

ر تسلیم کامل به دمت زیبایی عیسی مسیح السوختنی، ع قربانی یبره 

تنها شخصی است که در تمامی هستی و تاریخ  . مسیح"است پدر یاراده

کامل خدا را از ابتدا تا به انتها انجام داد. از زمان گناه آدم  یارادهبشر 

کشید که چنین فرصتی به وجود بیاید و انسانی تمامی خلقت، درد زه می

خدای خود را به انجام برساند. در  یاراده ،تا به پایان بتواند از بدو زندگی

یگر چنین هیچ کدام از فرزندان آدم، چه از نسل ابراهیم و چه نژادهای د

به  لیاقت و تسلیم کامل به خدا باشد، خورد که دارایانسانی به چشم نمی

کشد که به تصویر می در هزاران سال عهد عتیق را ،م خداالهمین جهت ک

خدا را انجام  یارادهچه کسی دارای این شایستگی است که بتواند 

خدا به  «تو را ای خدا بجا آورم یارادهآیم تا اینک می(»4: 11)عبرانیاندهد
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ها نداشت! زیرا با انجام آنها فقط جهت گناه، هیچ رقبتی در هدایا و قربانی

شد که گناه هنوز ادامه دارد و باید در مقابل آن پاسخ یک چیز ثابت می

گوید: من رقبت در حقیقت خداوند چنین میگویی وجود داشته باشد، 

من نزدیک شوید و فرصتی برای مشارکت  ندارم که دائما برای اینکه به

ایجاد شود، قربانی و خون ریخته شود که مسیح در استنتاج این موضوع به 

پدر، به »فرماید:کند و میخود را در تمامیت وجودش تقدیم می شایستگی

ها رغبت نداشتی بلکه به من جسم و بدنی عطا کردی تا که با هدایا و قربانی

 پدر به انجام رسید یارادهبا قربانی شدن مسیح،  «آورم تو را بجا یارادهآن 

، ات او در ارتباط با جریمه، ریشه، قدرت گناه و شیطانو تمامی انتظار

 دنیای مرده و لعنت شریعت در قربانی او پاسخ داده شد.

به  ،"شفاعت و وساطت عیسی مسیح سمبولی است از قربانی سوختنی 

قربانی سوختنی  ،اولین قربانی اشاره شدهویان، الهمین جهت در کتاب 

ی در زیر این زیرا در زمان وساطت و شفاعت تمامی قدمهای بعد ،است

 خود را تقدیم، تسلیم و  القربانی یا شخصی که کام گیرد.موضوع قرار می

ماند و دیگر سخنی را به منتظر عمل خدا می در زیر اطاعت آورده است

توان به قربانی می به انجام برسد، در این ارتباط او یارادهآورد تا زبان نمی

، زمانی پدرش او را به کوه موریا برای اسحاق توسط ابراهیم اشاره کرد

 .کوه موریا کوهی است که جلجتا در آنجا قرار داردـ  قربانی سوختنی برد
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گاهی در فیلمهایی که داستان ابراهیم و قربانی اسحاق را به (00)پیدایش 

هیم فقط قصدِ ذبح کردن رسد که ابراکشند چنین به نظر میتصویر می

برد که بر طبق اسحاق را دارد در صورتی که او هیزم نیز به همراه می

 بعد از ذبح کردن و ریخته شدن خونش بر مذبح قربانی مرسوم، او را

 بسوزاند و خاکستر کند.

ند و جز به یک کپدر تسلیم می یارادهاسحاق به عنوان قربانی خود را به  

شود؛ پدر، قربانی کجاست؟ و ابراهیم ای از دهان او خارج نمیسوال کلمه

در تحقق این خدا فراهم خواهد ساخت. « وه یایرایه»در جواب او گفت:

او بدون هیچ  عیسی مسیح را برای ما مهیا ساخت وقربانی  ،موضوع پدر

 .کندخود را به پدر تسلیم می یشکایت
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ای زاویهکند و از خدا نظرش را در مورد ما عوض می بانیبعد از تقدیم قر

امل بین ما و خدا وساطت زیرا مسیح در تسلیم ک کند،جدید به ما نگاه می

در این مقطع است که ما شاهد به وجود آمدن امید به جهت  کرده است.

این نسل و نژاد مردود و محکوم هستیم که راهی گشوده را در بازگشت 

 تسلیم الیرا شخصی از میان تمامی نژادهای انسانی خود را کامز !اندیافته

ای بود که خدا این نکته به خدا کرده و راه مصالحه را فراهم ساخته است.

خدا از ابتدای خلقت به دنبال  ی خلقت از آدم و حوا انتظار داشت.در ابتدا

ف الخود را به او تسلیم کند، بر خ ،انسانی بود که با میل، اراده و عشق

خدا قصد دارد به زور انسانها را به محبت  شیطان و برخی ادیان که در آنها

اشد به خود درآورد، خدا متجاوز نیست! زیرا اگر اطاعت به زور و جبر ب

 نامند.آن را متجاوز می یو اعمال کننده است معنای تجاوز

سانی را بیابد که با تمامی دل، جان و کرد تا انخدا در تمامی زمین سیر می

وجودش خود را به او تسلیم کند، درست به مانند زن و مردی که باهم 

نه  ای که به هم دارندقهالکنند و در آن رابطه، از روی عشق و عازدواج می

کنند و اگر به یکدیگر تسلیم می به خاطر ترس و ارضای منافع دیگر خود را

اهد با ادعا و به زور چنین تسلیم و تقدیمی را طلب هر کدام از طرفین بخو

  گویند.کند به او متجاوز می
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آزاد  یارادهکه خدا ابراز عشق را در  م خدا به زن تشبیه شدهالسان در کان

به شود و نه کند او در این ارتباط نه به خواهش متمسک میاز او طلب می

 یرابطهزیرا  در حقیقت این هدفی بود که ما برای آن خلق شده بودیم زور،

گردید. حال با چنین آزاد ومحبت بنا می یارادهما با خدا باید بر اساس 

مصالحه در زمانی امکان پذیر  و تسلیمی راه مصالحه باز شده بود ـاطاعت 

تی دو طرف خود را در اختیار موقعی است که یکی از طرفین و یا هر

  .گذارند که با تمرکز بر صلح بتوانند وارد رابطه شوندمی

اکره کند هرگز مذمنافع خود را طلب  اگر در یک رابطه هر کسی موضع و

، در این ارتباط خدا قدم اول را بر اساس مصالحه صورت نخواهد گرفت

عیسی مسیح به برداشت، پسر خود را تقدیم کرد و خود را در شخص 

خود را در تسلیم  بایدانسان نیز می ،در مقابل این قدمنمود، انسانها تسلیم 

 .است در این مصالحه نقش خود را ایفا کند که حاضر کردکامل تقدیم می

و مابین  تنها شخصی بود که این تسلیم را انجام داد عیسی مسیح اولین و

او مورد تایید و قبول خدا قرار  خدا و انسان به عنوان واسطه قرار گرفت

گرفت و هیچ مانعی در ارتباط با مصالحه وجود نداشت زیرا خدا قربانی پسر 

و بررسی مفاد و سخنان آن امکان  مذاکرهحال امکان ورود به  را پذیرفت و

آن را نر  اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو باشد(»2: 1ویانالپذیر است)
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ا به حضور خداوند مقبول اجتماع بیاورد تعیب بگذراند، و آن را نزد در خیمهبی

  «شود

 «اهمذبح و قربانی گن»

گرفت که سمبول تسلیم کامل بر روی مذبح قربانی سوختنی انجام می

های دیگری نیز انجام پدر بود. اما در کنار مذبح قربانی یارادهمسیح به 

گناهان ]شناسیمهای گناه میگرفت که آنها را در دو گروه با نام قربانیمی

در تقدیم این دو قربانی  .(5تا1ویان فصلهایال)[0گناهان سهوی ،1عمدی

آنها قدم انجام توانست در اشخاصی خاص نبود و هر کسی میانحصار 

که  کرد، تفاوتی را ایجاد نمیدر فردی متمول و یا شخصی دریوزهبردارد، 

توانست قربانی را در ای باشد، گناهکار میچه شخص و از چه طبقه گناهکار

اگر (»2: 4ویانال)شخص کاهن باشد گناهکارحتی اگر  ،ر کاهن بیاوردحضو
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کاهن که مسح شده است گناهی ورزد و قوم را مجرم سازد،پس برای گناهی 

 «عیب از رمه برای قربانی گناه نزد خداوند بگذراندای بیکه کرده است، گوساله

جنسیت و قربانی محدود به یک فرد نبود و همه از هر زمینه، پیشه،  

های سهوی و عمدی به حضور خدا توانستند در تقدیم قربانیمقامی می

وارد شوند. در حقیقت مذبح بیانگر یک موضوع بود که همه گناه کرده و از 

 هستند.  صرل خدا قاالج

تواند جزئی از تقدیم کنندگان باشد!! گاهی ما خادمین حتی کاهن نیز می

بینیم در صورتی و دست راست مسیح میرا در کلیسا معصوم، بری از گناه 

کاهنین، خادمین، پاپ، کاردینال، شبان، اسقف و  فوق آیهمستمسک بر  که

وجود خود  تمامی کسانی که دارای القاب مذهبی و کلیسایی هستند در

. اشتباه و گناه قرار بگیرند مسیر انسان هستند و ممکن است در ابعادی در

از قربانی مسیح ببیند و فکر کند به جایی کس حق ندارد خود را برتر هیچ

عاری از خطا و مبرا  مسیحی خادم" ده که نیازی به قربانی او ندارد!!رسی

م خدا به جهت الاگر ک ین او نیز مرتکب اشتباه خواهد شد وبه یق ،"نیست

او توانم من هرگز نمی پس راه بخشایش و فدیه را قرار داده خادم و یا کاهن

او دیگر برای بخشایش  که خود کرده، واگویه کنم و تأثیم را اسیر داوری

چنین افکاری در مسیر اشتباه و خارج از  راه و امیدی وجود ندارد به یقین

 م خدا قرار دارد. الچارچوب ک
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های مقدس که به آنها قربانی بودندعیب میگناه باید بی هایقربانی

ند به مانناه بودند معرف قباهت و تنفر گ و از آنجایی که گفتندمی

ان باید گناهان در تمامی زشتی و قباهتش .معطر نبودند خوشبوهای قربانی

قربانی  رفتند به همین خاطرو از بین می نزد خدا اعتراف و داوری شده

 کردند. ذبح میرا به مذبح آورده و در کنار آن  گناه

، 3شهال، 0، پی1خونخورد]نکته به چشم می چهار در قربانی گناه،

 که به شرح آنها خواهیم پرداخت؛ [4خاکستر

 «خون» 

ای ریخته و به در کاسه را خون خارج شده از آن ،در هنگام ذبح قربانی

بردند و در حضور خداوند آن را بر تخت رحمت قداس میالاقدس

که  بود خدای قدوسی اقناع فدیه گناهان ما به جهت ،پاشیدند این خونمی
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زیرا که (»11: 14ویانال)قدوسیت گناهان ما بازخرید شود نانتظار داشت در آ

جان جسد در خون است، و من آن را در مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما 

شد و حیوان کشته می «کندکفاره کند زیرا خون است که برای جان کفاره می

داد در خون او با پاشیده شدن بر تخت رحمت گناه انسان را پوشش می

لیکن الحال در مسیح (»14، 12: 2)افسسیانگردید ه مصالحه برقرار مینتیج

اید زیرا که عیسی شما که در آن وقت دور بودید، به خون مسیح نزدیک شده

متی ما است که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود الاو س

بیان شده در این آیات خون و عملکرد او به روشنگری  «ساخت 1منهدم

. زیرا که مزد گناه مرگ است ی که گناه داشته باشد باید بمیرد، انساناست

از آنجایی که حیات یک موجود در خون اوست جاری شدن خون به مرگ 

و محل  قداسالابه قدس داد، خدا با دیدن خون وارد شدهیاو شهادت م

 وجودی جان خود را تقدیم کرده است. شد که محضورش متوجه می

زمانی که مسیح بر صلیب جان خود را تسلیم نمود)صحن بیرونی سمبول 

خون او را در حضور آسمان به یک مذبح، تمامی هستی( صلیب به مانند 

و خدا دید که جان شخصی به جهت تمامی انسانها قربانی  نمایش گذاشت

ر شویم که گناهکاقدوسیت خدا متوجه می معانی ضمنی با تمرکز بر شد.

و مستلزم مجازات است اما چه محبت و  تواند به او نزدیک شودنمیهرگز 

فیضی است که خدا به جهت ارضای قدوسیت و رضایت خود، انسانی را به 
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در برابر  و پوششی را برای محافظت کندمی جای ما و برای ما جایگزین

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت (»9، 8: 5)رومیانسازدمجازات مهیا می

ند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد پس کمی

او از غضب  یوسیلهکه به خون او عادل شمرده شدیم، ب نالچقدر بیشتر ا

دهد و با خون؛ کفاره و ما را با خدا مصالحه می «نجات خواهیم یافت

لحه ! زیرا در مصاشیطان دیگر دلیلی برای محکومیت ما ندارد ،خشنودی او

زیرا اگر در حالتی که (»11: 5)رومیانایمای درست ایستادهبا خدا در رابطه

دشمن بودیم بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر 

( 11: 10)مکاشفه «بعد از صلح یافتن بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت

کند در حالی که در شیطان روز و شب ما را در حضور خدا محکوم می

خدا جواب او را داده است و این دلیلی بر اثبات و ارزش  ،مسیح یکفاره

م الو ایشان بوساطت خون بره و ک(»11: 12)مکاشفهقربانی خونی و گناه است

 «شتندشهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست ندا

 «پی و چربی»

پشتهای شما در جمیع مسکنهای  یهمهاین قانون ابدی در (»14: 2ویانال)

خون و پیه حیوان را  «شما خواهد بود که هیچ خون و پیه را نخورید

: 4ویانال) بعدی توجه کنید! یآیهچون به جهت کفاره بود، به  خوردندنمی

پوشاند و ی که احشا را مییعنی پیه، قربانی گناه یگوسالهو تمامی پیه (»11، 8



143 

 

متی الس یذبیحهچنانکه از گاو  دارد پیه را که بر احشاست از آن بر یهمه

: 2ویانال«)شود و کاهن آنها را بر مذبح قربانی سوختنی بسوزاندبرداشته می

آتشین بجهت خداوند  یهدیهو کاهن آن را بر مذبح بسوزاند این طعام (»11

شد پیه قربانی را بر مذبح اینکه خون ریخته میبعد از « است

یعنی به عنوان خوراک به  «آتشین است یاین طعام هدیه»گذاشتندمی

شد، این تنها قسمتی بود که از قربانی گناه و خونی بر خداوند تقدیم می

مت و سمبول نفس ماست و قرارگیری آن بر الگرفت. پیه عمذبح قرار می

او  یاراده آن بر صلیب است، تا که )قربانی(تقدیم ینشانهمذبح به 

  کرده شود. ای خداوند تو یارادهمن بلکه  یارادهنه  ـ جایگزین گردد

یک حیوان است که  یتغذیه یثمرهپرورش و چاقی  ،شالت یثمرهنفس 

گیرد، جمع شدن را می ءآن چربی به وجود آمده و دور احشا یواسطهبه 

توان می الچربی در احشاء به معنای حفاظت از خود، حیثیت و.. که مجم

زیر ساخت که  امید، حال خداوند تمامی گرایشها ن "هویت سازی"آن را 

 دهد تا کهاست را از ما بریده و بر مذبح)صلیب( قرار میآن افکار نفسانی 

 در پیهما را بگیرد ـ  سیح دور احشاء زندگیروح م هویت، حفاظت و

 شود "باید سوخته "سمبول نفس
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 «قربانی یهشال»

برده  معبد به بیرون از شهردر زمان و  باید به بیرون اردوگاهی قربانی شهال

در تحقق این موضوع ما نه شد، ها سوزانده میی زبالهتخلیهو در قسمت 

و نفس ما تسلیم بشود بلکه باید از تعفن و  فقط باید گناهانمان بخشیده

اگر به گناهان خود (»9: 1)اول یوحنا زاد شویم،فساد او نیز جلوگیری و آ

، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر اعتراف کنیم

نیاز  زیبایی است!! ما نه فقط به بخشایش یتجربهچه  «ناراستی پاک سازد

 زم است که از ریشه و قدرت گناه نیز آزاد شویم. الکه بل داریم

 ”؛ خوناشاره شد [شهالخون، پیه، سه نکته] قربانی گناه به در تعمق به

عامل اجرایی گناه  ”شهالمنبع گناه، و  ”، نفسدهدگناه را می یجریمه
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نفس و بدن  یثمرهو است عامل اجرایی نفس بدن است، به این معنی که 

بهای پرداختی به جهت گناهان ما است، نفس  ،خون و گناهان ما هستند

که خود عامل گناه است باید تسلیم بشود و بدن ما به عنوان مجری گناه 

شه البیرون انداختن  ی گناه آزاد بشود که در سمبولِریشهباید از قدرت و 

  گردد.از اردوگاه به ما معرفی می

را به توبه و بخشایش از  هدف از مصلوب شدن مسیح نه فقط این بود که ما

گناهان بیاورد بلکه ما را از اسارت گناه آزاد کند، زیرا هم در اعمال ما 

میوه و که  ،شرارت وجود دارد و هم در ذات گناهکار، فاسد و آلوده هستیم

پولس رسول از این نقطه  خورد.به چشم می الر زندگی ما کامثمرات آن د

دانیم زیرا این را می(»1: 1)رومیان کندنظر موضوع مورد بحث را بررسی می

در اینجا منظور نفس است که به ــ  ما با او مصلوب شد یکهنهکه انسانیت 

تا جسد گناه معدوم  .شد مصلوب بر مذبح نظام قدیمی متصل بود و

]آزادی[ ناه را بندگی نکنیمدیگر گ شه است[ال، منظور جسد گناه]گشته

خود را از نفسهایمان جدا کنیم و آن را  یاتوانیم بدنهما امروز نمی البته که

بیان شده اما در ابعاد روحانی  ،! این موضوعی است که در تشبیهبسوزانیم!

باید بدنهای خود را از تمامی محرکهای نفس قطع کنیم زیرا بدنهای ما 

: 12ن )رومیا توسط حواس پنجگانه با دنیای پیرامون خود در ارتباط است

کنم که بدنهای خود را لهذا ای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا می(»1
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 «خدا بگذرانید که عبادت مقبول شما است یپسندیدهمقدس  یقربانی زنده

هایش و و پوست گوساله و تمامی گوشتش با سرش و پاچه(»12، 11: 4ویان:ال)

احشایش و سرگینش یعنی تمامی گوساله را بیرون لشکرگاه در مکانی پاک 

ذبحی م «بر هیزم بر آتش بسوزاندریزند ببرد، و آن را جایی که خاکستر را می

ربانی را حیوانات ق شهالنیز در بیرون شهر وجود داشت که بر آن تمامی 

آن زمان در خارج از شهر مکانی به نام وادی قیدرون وجود  سوزاندند ـمی

این نکته بیانگر  .سوزاندندت حیوانی را در آنجا میالداشت که زباله و فضو

مسیح گذاشته شد بلکه  این موضوع است که نه فقط گناهان ما بر روی

ردوگاه]محل حضور در خارج از او  ]انسانیت کهنه[ شدگناهان ما حمل می

 یکهنهدانیم که انسانیت را این را میزی(»1: 1گردید)رومیانمصلوب میخدا[

«. دیگر گناه را بندگی نکنیم تا جسد گناه معدوم گشته ما با او مصلوب شد

صلیب عیسی مسیح و  بخشش گناهان ما خون عیسی مسیح متضمن

 . است آزادی مامتمم 

( اکثر ما 0، صلیب1دارد)خون در زندگی مسیحی دو اصل مهم وجود

آن ارتباط با عات کافی داریم و در الایمانداران درمورد خون مسیح اط

عکس  الکام های بسیاری وجود دارد، اما در مورد صلیبتعالیم و موعظه

عدم وجود موعظه و عات، الاین موضوع مشهود است و ناکافی بودن اط

به جهت  ت، در صورتی کهتعالیمِ مرتبط نیز، تصدیقی بر این موضوع اس
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زم و ملزوم الخون و صلیب هر دو  زندگی پیروزمند هر ایماندار مسیحی،

برای آمرزش و بخشایش گناهان به ما داده شد اما  ،خون یکدیگر هستند.

صلیب عیسی مسیح که مذبح، سمبول و معرف آن است، ما را از اسارت 

این موضوع نیز به سوخته شدن  ینمونهکند که در نفس و گناه آزاد می

 شه اشاره شد.الپیه و بیرون بردن 

توان ایمانداران اند)نوایمانان( را میایماندارانی که تازه به مسیح وارد شده 

خونی نامید زیرا تمامأ تمرکز و دقت ایشان بر خون است و فقط قدرت 

اند و بر کنند، اما ایمانداران بالغ، از مرحله خون گذشتهخون را درک می

اند که و آموخته روی مذبح و بیرون اردوگاه عار مسیح را بر خود گرفته

پدر باشند. تمرکز بر خون عالی است زیرا نجات و  یارادهچگونه در تسلیم 

سط خون مسیح انجام گرفت اما، عار مسیح و مصلوب وگناهان ما ت یفدیه

سط خون باید شدن نفس موضوعی است که بعد از نجات و فدیه شدن تو

خدا  یارادهتنها راه آزادی و  "مرگ در نفس زیرا مورد توجه قرار بگیرد

 برای زندگی ما است. 

ت او الرسابررسی در  ،ول دائمأ به صلیب مسیح فاخر بودپولس رس

بینیم که او بیشتر بر صلیب متمرکز است زیرا خونِ مسیح فیضی بود می

را آن که به او داده شده بود و پولس، یک بار برای همیشه معنی و مفهوم 

دانست که رشد شخصیتی در مسیح مستلزم درک کرده بود و همچنین می
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: 1طیانال)غنفس و گرفتن عار مسیح بر دوش استپرداخت بها، تسلیم 

از صلیب خداوند ما عیسی مسیح  که  لیکن حاشا از من که فخر کنم جز(»14

بینیم در گفتار او نیز می «بوسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا

آورد زیرا بخشایش که او در مورد بخشایش گناهان سخنی را به زبان نمی

 عیسی مسیح با قربانی دائمیداند که گناهان را پشت سر گذاشته و می

ران گناهان نیست، زیرا او با گناه منتفی گردید، در حقیقت او نگ یمسئله

دنیا برای او و او برای دنیا »رانداش را به پیش میزندگی ،تمرکز بر صلیب

ت و گرایشهای دنیا آزاد الشخص مرده از تمامی تمای «مصلوب شده است

یا مورد اهانت قرار دهند ای را لگد مال و اگر جنازهدر تصدیق، شده است 

 بر او ندارد.ارزش و تأثیری  هیچ

بردند، چون هیچ چیز غیر به این علت جسد را بیرون از اردوگاه می 

 .گاه خداستاقامت اردوگاهتوانست در حضور خدا باقی بماند ـ یمقدسی نم

ای بود که هیچ رابطه اول سمبول این یمرحلهردن از اردوگاه در بیرون بُ

دوم بیرون از اردوگاه  یمرحله، در شخص مرده و خدا وجود ندارد بین

 .ها بودمحل نگاهداری و تعبید جذامی

ست که در آن فرسودگی ا بیرون از اردوگاه جای ناپاکی، بیماری، و مکانی 

و پوسیدگی وجود دارد، در تحقق این موضوع عیسی مسیح در زمان مرگ 

)عالم اموات( یعنی، مکانی که در آنجا مردم پوسیده و تعفن  به آنجا رفت



149 

 

زیرا او را که گناه نشناخت، در راه (»21: 5)دوم قرنتیانرسدمرگ به مشام می

زیرا که (»12، 11 :12عبرانیان«)ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم

گناه قداس برای الاجسدهای آن حیواناتی که رئیس کهنه خون آنها را قدس

شود. بنابراین عیسی نیز تا قوم ر ا به برد، بیرون از لشکرگاه سوخته میمی

عیسی  ،قبل از مرگ «خون خود تقدیس نماید، بیرون دروازه عذاب کشید

ای که فریاد بر حیات قرار داشت، اما در لحظه یمسیح در محدوده

دانست! می ای،کردهترک خدای من چرا مرا « نیایلی ایلی لَماسَبَقتِ»آورد

که در عالم اموات و بیرون از دروازه حضور خدا نیست و در آن مکان باید 

 عواقب تنهایی و جدایی از خدا را به جای ما حس کند. 

د ما را تا بتوان در حقیقت مسیح به جای ما آن موجود نامقدس و ناپاک شد

دیدگاه خدا  بشر از زمان آدم وتمامی نسل  به جهت خداوند تقدیس کند.

 تواند ادعا کند که من از دیدگاهناپاک و نجس هستند و هیچ انسانی نمی

و همچنین نیز مکتوب است که (»45: 15تیان)اول قرنخدا تقدیس شده هستم

آدم  «انسان اول یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش شد

جود اینکه در خود و او با .آخر، یعنی آخرین از یک نسل مردود و ناپاک

های انسانی شد و لباس ناپاک ناپاکی نداشت اما داوطلبانه وارد محدوده

انسان را به تن کرد، او نه فقط خونش بر روی صلیب ریخته و به مانند 

یب باقی ماند جسدش بر صل پدر شد بلکه یارادهقربانی سوختنی تسلیم 



150 

 

که بعد از  بینیمقربانی را در عهد عتیق می یشهالکه در سمبول آن 

قبر عیسی مسیح  شد.ون از اردوگاه انتقال داده میریخته شدن خون به بیر

در بیرون از شهر اورشلیم قرار داشت. در تصویر دفن شدن عیسی مسیح و 

 زمانی که او را در کفن پیچیده و در مقبره گذاشتند در حقیقت مدفون

زندگی تجربی و ضوع تحقق این مو بینیم، امروز درشدن آدم آخر را می

باشد! همه ما در نیز آدم آخر در حال رسیدن به پایان خود می انایماندار

دوگاه برده ه بیرون از اریت کهنه آدم آخر هستیم که باید بانسان

زیرا که جسدهای آن حیواناتی که رئیس کهنه »(12، 11: 12)عبرانیانشویم

بیرون از لشکرگاه سوخته برد، قداس برای گناه میالاخون آنها را قدس

شود. بنابراین عیسی نیز تا قوم ر ا به خون خود تقدیس نماید، بیرون می

  «دروازه عذاب کشید

تقدیس و بخشیده شدن دو اتفاق مجزا و منفک از یکدیگر هستند، زیرا 

بخشد اما تقدیس به معنای خریداری به جهت خون مسیح گناهان ما را می

لهذا عار او را بر (» 12: 12.)عبرانیانخدا است یبرنامهیک هدف خاص در 

 «گرفته بیرون از لشکرگاه به سوی او برویم
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دفاع و عریان در شرم ایجاد همانگونه که مسیح، بی اما عار او چیست!؟

نفس خود را به پدر تسلیم نمود ما نیز در شرم صلیب نفس  ،صلیب یشده

او بکنیم و اجازه دهیم که بیرون از اردوگاه به  یارادهخودمان را تسلیم به 

شه در ما دیده شود و در مکانی که خداوندمان عار العنوان آدم آخر تعفن 

تا او (»11: 2)فیلیپیان و گردیمما را بردوش گرفت به سوی او روانه و مشابه ا

را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسیم و با موت او مشابه 

توانم من که نمی توانم مشابه گردم؟!از موت او می اما با چه قسمتی «گردم

، او نه تنها خون خود را به خون منحصر به فرد مسیح است !؟خون بریزم

پدر کرد  یارادهجهت گناهان ما ریخت بلکه نفس خود را بر صلیب تسلیم 

و جسم گناه بیرون از اردوگاه برده شد، یعنی جایی که ما خود را به عنوان 

: 1)رومیانشناسیمآدم آخر که لیاقت هیچ چیزی را جز به مردن ندارد می

ما با او مصلوب شد تا جسد  یکهنهدانیم که انسانیت زیرا این را می(»11، 1
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.. همچنین شما نیز خود را 11گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم..

راز آزادی این  «برای گناه مرده انگارید اما برای خدا در مسیح عیسی  زنده

شه ببینیم زیرا هیچ چیز ستودنی در الاست که خود را در مسیح به مانند 

برای ابراز، تمامی نسل  ه حرفی برای گفتن و نه عملی نیکوما نیست! ن

 پسر، محکوم به داوری هستند.انسان در زیر قضاوت صلیب و در 

پسر خدا به بیرون از اردوگاه  «عار او را بر خود گیریم(»12: 12)عبرانیان 

ل خود نشان که بر طبق قانون و به تأیید رسید و با عم شد رفت، برده

زیرا هیچ چیز ناپاکی  ،گردیدناپاک محسوب میموسی]شریعت[ 

موضوع شاهد هستیم که بر توانست در اردوگاه باشد، در تأیید این نمی

طبق سنت آن زمان تمامی مصلوب شدگان را خارج از شهر به صلیب 

زیر  آنها درح و دو مردی که با او مصلوب شدند ـ زیرا مسیـ  کشیدندمی

ز پادشاهان یهودا و حق ایستادن در شهر را نداشتند. بسیاری ا بودند لعنت

که در  سپرده شدند یابرهو در همان مکان به مق در شهر فوت کردند

ایشان به عنوان آثاری تاریخی یاد  یبرهاورشلیم کنونی نیز امروزه از مق

مندان به آثار تاریخی هر روز از سراسر قهالو بازدید کنندگان و عشود می

شدند به کنند، اما افرادی که مصلوب میجهان از این مکانها بازدید می

ا، شرم و عار، شخصی ناپاک و شدند. پسر خدبیرون از شهر برده می

را بر خود گرفت و در بیرون از اردوگاه کشته شد. در تحقق تمامی  گناهکار



153 

 

محل  ]اردوگاه[ما ایمانداران متعلق به بیرون از اردوگاه هستیم، زیرا شهر

تواند در حضور خدا  باشد و حضور و اقامت خدا است و انسان گناهکار نمی

در بیرون امی را نیز . در زمانهای کهن، افراد جذج گرددباید از اردوگاه خار

: 4)رومیانکه سمبول و معرف گناه و ناپاکی بود کردنداز شهر نگاهداری می

 «یعنی در جسدم هیچ نیکویی ساکن نیست..دانم که در من زیرا می(»18

 نباشد، دقیقأ به مانند یک جذامی زمانی که هیچ نیکویی در ما ساکن

 لهذا خود ،بیرون از اردوگاه قرار داده شویممریض و متعفن هستیم که باید 

کنیم بینیم و چنین ابراز میسهیم میرا با مسیح در روح، عمل و شهادت 

با مسیح در بیرون از اردوگاه مصلوب کهنه انسانیت ایم! که ما با او یک شده

تی جدید تبدیل و در قیام به انسانی و شد مسیح دفنو از ما گرفته شد، 

 هدیه داده شد. به ما آن انسانیت ،در شراکت با او ظاهر گردید و

یعنی تمامی گوساله را بیرون از لشکرگاه در مکانی پاک جایی (»12: 4ویانال)

و آن را بر هیزم به آتش بسوزاند. درجایی که  ریزند ببرد،که خاکستر را می

بینیم حیوانی که در توجه به این آیه می «ریزند سوخته شودخاکستر را می

باید درجایی ولی  ،شد، ناپاک بودقربانی برده میبرای به بیرون از اردوگاه 

 یشد. اما منظور از جای پاک چیست!؟در زمان مواجهپاک سوخته می

تقدیس خدا دیده  ،انسان گناهکار یکفارهقضاوت و داوری خدا با گناه و 

در جواب و  اما ،نقیض جلوه کنددر ظاهر  ست کها شود، البته ممکنمی
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آیات دیگری را بررسی  ،م خداالل تضاد شکل گرفته با استناد به کالانح

و اگر برص در پوست بسیار پهن شده باشد و (»12، 12: 12ویانال) خواهیم کرد

را از سر تا پا هرجایی که کاهن بنگرد، پوشانیده  البرص، تمامی پوست آن مبت

حظه نماید اگر برص تمام بدن را فروگرفته است، به تطهیر الباشد، پس کاهن م

این  «بدنش سفید شده است طاهر است یهمهحکم دهد. چونکه  الآن مبت

 ،زیرا جذام است یکی از شاهکارهای عهد عتیق در توصیف این مسأله

خدا با گناه  ینهال. زمانی که عدالت و قضاوت عاداست گناه برداوری خدا 

گردد. مواجه شود و تمامی انسان را در بر بگیرد در پایان طهارت نمایان می

توجه آید که گناه تمامأ داوری شده باشد، در ، زمانی به وجود می"طهارت

آن به تطهیر »تواندبه آیه! زمانی که جذام تمامی بدن را فرا گرفت کاهن می

زمانی که  «بدنش سفید شده است طاهر است یهمهحکم دهد چونکه  المبت

در تمامی وجود و موجودیت خود را در حضور خدا ناپاک  گناهکارشخص 

ی در او قادر به قدرت کند به اینکه هیچ چیز ستودنبیند و اعتراف میمی

آمدن با به وجود  ی بدن او به جذامِ گناه سفید شده ـتمامنمایی نیست ـ 

: 1چنین نگرشی نسبت به خود و اعتراف آن به زبان در حضور خدا)رومیان

گناه  یکند، زیرا مسئلهرا پاک معرفی می ( آن زمان است که خدا ما13

. گاهی ایمحل شده و ما به درک و فهم و شناخت گناه و اثرات آن رسیده

است کنیم که ممکن کنیم و فکر میاوقات ما این موضوع را درک نمی

ای مثبت وجود داشته باشد، اما زمانی در حضور هنوز در وجودمان نکته
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بینیم این موضوع منتفی خدا ماهیت خود را در آینه تمام نمای او می

خوشابحال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه (»5تا  1: 22)مزمورگرددمی

نیاورد وی مستور گردید. خوشابحال کسی که خداوند به وی جرمی درحساب 

بودم استخوانهایم باشد. هنگامی که خاموش میای نمیو در روح او حیله

زدم. چونکه دست تو روز و شب بر ای که تمامی روز میشد از نعرهپوسیده می

بود. رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. به گناه خود نزد من سنگین می

عصیان خود را نزد خداوند  تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم گفتم:

 "سکوت در این آیات داوود، «یش گناهم را عفو کردیالکنم پس تو آاقرار می

بودم هنگامی که خاموش می»بینددر مقابل گناهان را عامل انحطاط خود می

م بار کنیزمانی که به گناهان خود اعتراف نمی «شداستخوانهایم پوسیده می

که  کشاندبه استیصال و ناهنجاری می از درونما را  قضاوت و داوری گناه

در من هیچ نیکویی »کند؛پولس ورود به این ابعاد را چنین توصیف می

در ورود به این ابعاد است که به جهت دستیابی به فراغبالی و  «نیست

اعتراف آن  ای جز به عیان کردن ورهایی از شرایط عنیف داوری گناه، چاره

خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم به گناه »نزد خدا نیست

یش گناهم را عفو الکنم پس تو آگفتم: عصیان خود را نزد خداوند اقرار می

 .«کردی

 جذام برای خداوند قابل قبول نیست]ناپاکی[ای از کوچکترین و حتی ذره

کند که آن ن میالگیرد خدا اعزمانی که جذام تمامی وجود فرد را فرا می
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 مرده در زیر فیض قرار خواهد گرفتخص از نظر او مرده است و شخص ش

یم از فیض خدا محروم لذا تا زمانی که ما خود را شخصی مرده نبین

به زیبایی و جالب بودن اعمال خداوند دقت کنید! او  خواهیم ماند،

جان هستی فیض من برای تو کاری نخواهد تا زمانی که نیمه»گوید:می

 المانی که خود را در زیر جذام گناه، مرده و جسد خود را کامکرد، اما در ز

پوشش فیض من بر تو ـ هیچ چیز نیکویی در من نیست ـ  متعفن دیدی

تضاد ایجاد  ته، همیشه از نقطه نظر انسانی مااین گف« قرار خواهد گرفت

انگاری ما کند اما حقیقت این است که خدا فیض خود را فقط در مردهمی

شفا و  یدرمسئله جاری خواهد ساخت. امروز مشکل کلیسا و ایمانداران

، گاهی ایشان چنین سر همین موضوع مشترک است نیز بر آزادی

ا و شان خادم یا شخصی که عطای شفپندارند که حتما باید برای آزادیمی

زم است تا برای الگذاری کند و فقط یک فریاد او دستآنها آزادی دارد بر 

هایی را در کلیسا همیشه از آن روح آزاد شوند و علت وجود چنین روح

دانند. در صورتی که از ا و آزادی میعدم وجود افراد دارای عطای شف

نی که زما ویان و موضوع مشار]جذام[التناد به کتاب م و با اسالکدیدگاه 

هیچ نیکویی در »بیندمتعفن جسم خود می یشهالایماندار خود را بر سر 

کار طهارت توسط کاهن و  ،فیض یمحدودهبا وارد شدن به «من نیست

 و تمامی آثار برص پاک خواهد شد.  گیردظهیر ایمان ما صورت می
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 وجود روح و علت سرگردانی ایمانداران در یافتن آزادی این است که؛ در

پندارند و بینند و خود را مستحق دریافت آزادی میخود چیزی نیکو را می

ا دهان به ادع ضبه جای اعتراف به عدم وجود نیکویی در خود و دریافت فی

من، آنقدر هم بد نیستم!! و خدا باید »گشایند کهو محکوم کردن خدا می

 «. حتما برای من کاری بکند

زمانی که ایماندار  با ایماندار در فعالیت است، ،صلیب مسیح ، از طریقفیض

بیند، چشمان او بر اعمال خود را شخصی ناتوان، عاجز و بدون امید می

کند که مسیح اش گشوده خواهد شد و درک میخود و ذات گناه آلوده

 کنمن میالانگارم و اعبرای او مرد، هر چقدر که من بیشتر خود را مرده می

هستم، بیشتر مورد فیض و لطف خداوند قرار خواهم  که من فردی جذامی

 گرفت..

 «خاکستر»

، بر روی مذبح، هم به جهت قربانی گناه بود و هم قربانی سوختنی خاکستر

، 11: 1ویانال)شدآوری به جایی بیرون از اردوگاه برده میکه بعد از جمع

د بپوشد و و کاهن لباس کتان خود را بپوشید و زیر جامه کتان بر بدن خو(»11

خاکستر قربانی سوختنی را که بر مذبح به آتش سوخته شده بردارد و آن را به 

یک طرف مذبح بگذارد. و لباس خود را بیرون کرده لباس دیگر بپوشد و 

یعنی تمام (»12: 4ویانال« )خاکستر را بیرون لشکرگاه به جای پاک ببرد
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ریزند ببرد، و تر را میگوساله را بیرون لشکرگاه در مکان پاک جایی که خاکس

 «ریزند سوخته شودآن را بر هیزم به آتش بسوزاند در جایی که خاکستر را می

های تقدیمی را به بیرون از بر اساس این آیات، کاهن باید خاکستر قربانی

در تحقق این موضوع؛ زمانی که  کرد،آوری میاردوگاه برده و در آنجا جمع

یب او کردند، در پای صلمحکومین به اعدام را در خارج از شهر مصلوب می

را در همان آن شخص ناپاک و ملعون  یگودالی را حفر کرده و جنازه

کردند. در مورد مرگ و قیام عیسی مسیح نیز دفن می محل]خارج از شهر[

دند و قبر او را با شریران تعیین نمو(»9: 52)اشعیا اشعیا چنین پیشگویی کرد

ای هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله و بعد از مردنش با دولتمندان

گردد که یکی از ضدیتها بر سر قیام مسیح به این نکته مرتبط می «نبود

دانند و بر این باورند سیح را در پای صلیب او میبرخی محل دفن شدن م

، لذا حیوانات وحشی و محل دفن او کم بود از آنجایی که عمق گودالِ 

از نگاه مذهبیون، فرد اند ـ او را بیرون کشیده و خورده یسگها، جنازه

ملعونان و در پای صلیب دفن محکوم به اعدام، باید، خارج از شهر در محل 

  .شدمی

 انجیل مسیح، از دیدگاه مردم با دیگر مجرمین هیچ تفاوتی نداشت! اما در

خوانیم، به همین ای دیگر میتان مرگ و دفن کردن او را به گونهلوقا داس

 بر طبق سنت و عادت یهود، مسیح بایدچون سبب مرگ او استثنایی بود، 
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نیز از او  ایگردید و اثر و نشانهدر کنار صلیبش دفن می به مانند ملعونان

 این کار را به ایشان نداد. م و پیشدانی خدا اجازهال. اما کماندباقی نمی

زم چنین واقع البوت نبی مخدا در ن پیشدانی (1: 53در تأنق به)اشعیا 

 «اش با دولتمندان باشدمرگ او با شریران و مقبره»گرددمی

را که مرد نیکو و صالح  او اینک یوسف نامی از اهل شور(»52تا  51: 22)لوقا

د یهود الرامه بلدی از ب لو از اه بود، که در رای و عمل ایشان مشارکت نداشت

طس آمده جسد عیسی را الکشید، نزدیک پیبود و انتظار ملکوت خدا را می

طلب نمود. پس آن را پایین آورده در کتان پیچید و در قبری که از سنگ 

بنابراین مسیح، در  «تراشیده بود و هیچ کس ابدأ در آن دفن نشده بود سپرد

ای تراشیده از در مقبره او صلیبش دفن نشد بلکهای در پای گودال یا چاله

بنابراین  سی در آن دفن نشده بود گذاشته شد،که تا به حال ک سنگ

 00و داوود در مزمور  53باب  وی در]پیشگویی اشعیا به وقوع پیوست
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و آن واقعه را به مصلوب شدن مسیح را در روح تجربه کرده  یصحنه

مسیح زیرا خورد! أ تضادی به چشم میدر اینجا، ظاهر نگارش درآوردند[

در پای صلیبش دفن گردد، اما در پیشگویی  شدن باید مصلوببعد از 

ی که هیچ کسی او در کنار دولتمندان است، جای یبرهاشعیا صحبت از مق

ویان خواندیم که خاکستر الدر در آن دفن نشده بود، یعنی مکانی پاک. 

سمبول معرف، دفن شدن جسد باید در مکانی پاک ریخته شود که در 

یوسف  یبرهعیسی مسیح است که در مکانی پاک قرار داده شد، در مق

 .هیچ کس در آن مکان دفن نشده بود الای که قبرامه

 «شفای جذامی و پاک شدن از گناه»

و این است قانون مبرص: در روز تطهیرش نزد کاهن آورده (»2، 2: 14ویانال)

ی برص از مبرص اله کند اگر بحظاللشکرگاه برود و کاهن مشود. و کاهن بیرون 
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بعد از  توانست حکم دهد و جذامیآنگاه کاهن می «رفع شده باشد

 توانست باشد،چه روز زیبایی میشفا را دریافت کند.  شستشوی خود،

ها زیرا جذامی ا دریافت کند،روزی که جذامی خبر پاک شدن خود ر

ورود به شهر را نداشتند که سمبولی بود از عدم ورود گناهکار به  یاجازه

 یمحدودهو شناخت خدا هستیم و از  ما بیرون از اراده یهمه حضور خدا،

ایم، ما در وضعیت طبیعی با تولد از پدر و مادر انسانی فیض او خارج شده

دهد میشویم و این بیماری ما را در وضعیتی قرار با جذام گناه متولد می

ورود به حضور خدا، در قدس و قوم او را نخواهیم داشت و باید  یاجازهکه 

مش بیرون الاو بر طبق ک ینقشهو اراده و  "اورشلیم سماوی" از شهر خدا

 بمانیم. 

 سازدری میشفا را به جهت ما جا با انجام قربانی، اما زمانی که خدا 

 "کلیساگرداند. او و اردوگاه باز میشفاعت و کهانت مسیح ما را به حضور 

که هنوز به  ها]گناهکاران[و جذامی و محل حضور خدا است و اردوگاه شهر

ورود به آن را  یاجازهاند فدیه و قربانی کامل او  تطهیر نشده ،خون مسیح

و آن کس که باید تطهیر شود رخت خود را بشوید، و (»8: 14ویانال)ندارند

راشد، و به آب غسل کند و طاهر خواهد شد. و بعد از آن تمامی موی خود را بت

با توجه به  «به لشگرگاه داخل شود، لیکن تا هفت روز بیرون خیمه خود بماند

و  توانستند به اردوگاهن تطهیر میالایشان بعد از اعترتیب مراحل در آیه 
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تطهیر و آن کاهن که او را (»11: 14ویانال.)به میان جماعت خدا باز گردند

کند،آن کس را که باید تطهیر شود، با این چیزها به حضور خداوند نزد در می

کاهن دو عمل را انجام  ،تطهیر فرد جذامیبعد از  «اجتماع حاضر کندخیمه

، بردن او به حضور خدا در 1ن برای پاک شدن و ورود به شهرالاع] دادمی

 ه معرف دوگانگی زندگی مسیحی است.ک [0اجتماعخیمه

و گرفتار هستیم و  الما در قبل از ایمان، در بیرون شهر به جذام گناه مبت 

پردازد در کهانت و شفاعت ما خداوند از روی فیض با قربانی و بهایی که می

و از آنجایی که او در جماعت و در میان  کندمتصل می خود را به بدن

  .شویموارد حضور خدا  توانیممی در نتیجه مقدسین حضور دارد

اجتماع نزدیک القدس این است که ما را به خداوند و درب خیمهکار روح

تا  14: 14ویانال.) یم شخصأ او را تجربه کنیمکند یعنی در جایی که بتوان

گوش راست  ینرمهو کاهن از خون قربانی جرم بگیرد و کاهن آن را بر (»18

ت راست و بر شست پای راست وی کسی که باید تطهیر شود و بر شست دس

بمالد. و کاهن قدری از لج روغن گرفته آن را در کف دست چپ خود بریزد.و 

کاهن انگشت راست خود را به روغنی که در کف خود دارد فرو برد و هفت 

کاهن از باقی روغن که در کف وی  مرتبه روغن را به حضور خداوند بپاشد و

راست و بر شست پای راست آن ست دست گوش راست  و بر ش ینرمهاست بر 

روغن را که در  یبقیه. و ی خون قربانی جرم بمالدالباید تطهیر شود، با کس که
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کف کاهن است بر سر آن کس که باید تطهیر شود بمالد و کاهن برای وی به 

در انتقال فرد جذامی از بیرون، به داخل  «حضور خداوند کفاره خواهد نمود

داد که ه اقداماتی را صورت میلشکرگاه و حضور خدا، کاهن در چند مرحل

تک این مراحل در سمبول بیان شده است. تمامی اعمال و ، تکفوق آیهدر 

، بسیار شباهت رسیدمراحلی که به جهت تقدیس فرد جذامی به انجام می

تا  22: 8ویانال)گرفتمسح کاهنین صورت میدارند با اعمالی که برای 

را نزدیک آورد و هارون و پسرانش  پس قوچ دیگر یعنی قوچ تقصیص(»24

دستهای خود را بر سر قوچ نهادند و آن را ذبح کرد و موسی قدری از خونش را 

گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای  ینرمهگرفته بر 

راست او مالید. و پسران هارون را نزدیک آورد و موسی قدری از خون را بر 

گوش راست ایشان و بر شست دست راست ایشان و بر شست پای  ینرمه

 «راست ایشان مالید، و موسی خون را به اطراف مذبح پاشید
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دست و  شستگوش راست و  ینرمه، به "و روغن"در هر دو مورد خون

کرد که در سمبول تقدیس کامل را معرفی می شدپای راست مالیده می

او کند، بلکه نه فقط گناهکار را وارد مشارکت با خدا و قوم او میاین عمل 

به این معنی که  ،گرداندورود به قدس و خدمت میبرای را دارای اختیار 

قادر به خدمت و کهانت برای خدا و سایر  مرطود، حال یک جذامی

 است. ایمانداران 

انسان  زیرا وسیع و غیر قابل توصیف استبسیار ابعاد نجات عیسی مسیح، 

مشارکت قوم و فیض  جذام گناه را که در خارج از حضور خدا،به  المبت

د حال نه فقط جذام او کنک و نابودی روزگار را سپری میالخداوند در اه

افتد در جایی که خون و این شفا بیرون از اردوگاه اتفاق میته ـ شفا یاف

را تا به حضور او دست  بلکه، مسیح د ـفیض عیسی مسیح ما را پاک کر

 اجتماع رها نخواهد کرد. و درب خیمه خدا

فرد  کرد، مسح و برکت را دریافت میبه همانگونه که یک خادم و کاهن

دنیا کند، تا به جهت سیح دریافت میایماندار نیز مسح و برکت را در م

افتخار خدمت به خدا را  "ی فیضگناهکاری که به واسطه سمبولی باشد از

 یافته است. 
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زیرا فقط ما را وارد لشکرگاه و مشارکت با قوم خدا  شفای جذام کافی نبود،

کرد. که مترادف است با نجات عیسی مسیح که ما را در مشارکت با قوم می

 توانیم به دور از تنهاییست و میآورد، جایی که حضور خدا اخدا می

وه بر شفای جذام نیاز بود الزندگی کنیم. اما ع /گناه[جذاموت و داوری]قضا

دوم تقدیس در بعد از شفا  یمرحلهجود ما تقدیس گردد! پولس که تمام و

و اعضای خود را به گناه مسپارید تا (»12: 1)رومیانکندرا اینگونه بیان می

ت ناراستی شوند بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و الآ

خدمت  را برای بدنهای خود «ت عدالت برای خدا باشندالاعضای خود را تا آ

مان الاما شکر خداوند را که هرچند غ(»22تا  14: 1.)رومیاندر عدالت خداوند

اید که ن از دل، مطیع آن صورت تعلیم گردیدهال،لیکن ا جذام[]بودیدگناه می

مان عدالت الغ گناه آزاد شده، ]جذام[و از اید،به آن سپرده شده

انسان، به سبب ضعف به طور  ایم؟![مان عدالت گشتهالچگونه غ.]ایدگشته

گوییم، زیرا همچنان که اعضای خود را به بندگی نجاسات جسم شما سخن می

بندگی ن نیز اعضای خود را به السپردید همچنین ا [جذام]و گناه برای گناه

بودید گناه می [جذام]مانالعدالت برای قدوسیت بسپارید. زیرا هنگامی که غ

ن از الچه ثمر داشتید از آن کارهایی که ابودید. پس آن وقت از عدالت آزاد می

موت است؟ اما الحال چونکه از گناه  [جذامی]اید که انجام آنها آنها شرمنده

ثمر خود را برای ، ]تقدیس[ایدمان خدا گشتهالو غ ]از جذام[آزاد شده

آورید که عاقبت آن حیات جاودانی است. زیرا که مزد گناه موت قدوسیت می
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نه  متیقن «دا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیحاست، اما نعمت خ

یافته  آن جذامی شفا تقدیس و تطهیرفقط شفای جذامی حیاتی بود، بلکه 

با  !؟گردید. اما این جذامی چگونه باید تطهیر مینیز حائز اهمیت بود

گوش  ینرمه( در سمبول، کاهن 13تا  14: 14ویانالاستناد به آیات فوق)

دست راست و پای راست فرد جذامی را با خون و روغن ت و انگشت شس

 کرد.مسح تطهیر می

، سمبول شنوایی روحانی ما است، در این مورد همیشه باید توجه ”گوش

های ما تا چه اندازه به جهت شنیدن صدای خداوند داشت که گوش

گوش با مغز و افکار به طور  !؟حساس است در فهم افکار الهی تقدیس و

کند، لذا زمانی شنود و مغز درک میارتباط است زیرا گوش می مستقیم در

شود که راه را برای فهم ای میگردد، تبدیل به دروازهکه گوش تقدیس می

ز باز گشاید. زمانی که گوش روحانی ایماندار باز است فهم روحانی او نیمی

 «فهم روحانی مستلزم این است که گوش روحانی تقدیس گردد»خواهد شد

و وارد جماعت خدا در   کرده یاری از ایمانداران شفای جذام را دریافتبس

اند، اما هنوز گوشهایشان تقدیس نشده و قادر به فیض او شده یمحدوده

نبوده و فاقد فهم روحانی هستند که در جهت شفای  خدا شنیدن صدای

زم است که گوشهایمان را به شنیدن صدای روح حساس و الاین معضل 

آزماید، چنانکه کام خوراک آیا گوش سخنان را نمی(»11: 12)ایوبکنیمتربیت 
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آزماید. خونی که شنود و میدر نتیجه گوش است که می «چشد؟خود را می

شد، همگی بر یک موضوع دست و پای راست گذاشته می شستبر گوش و 

ت متعلق به او هستیم  و او بر ما مالکیت و ریاس المتمرکز بودند، که ما کام

که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی »(14: 2)تیطسدارد

و امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و  [جذام ما شفا یافت]برهاند

دارای چند  بینیم کهبه این آیه، میدر توجه  «غیور در اعمال نیکو باشند

تا ما را از هر گناه و  ]فدیه[ 1خود را در راه ما فدا ساختمرحله است؛ 

]وارد شهر و  3و امتی برای خود طاهر سازد ]جذام[ 0ناراستی برهاند

غیور در اعمال  و ]او مالک ما است[ 4ملک خاص او ایم[مشارکت خدا شده

گوش ما برای زمانی قادر به انجام اعمال نیکو خواهیم بود که ]5نیکو

او و پایهای ما به جهت  یارادهشنیدن صدای خدا، دست ما برای انجام 

 (13، 10: 1)رومیان در اهداف الهی مسح شده باشند[ حرکت
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  «مسح»

گوش و  ینرمهبر  الروغن مورد استفاده برای مسح را بر روی خونی که قب

آن  یباقی ماندهشد و مقدار دست و پای راست مالیده بودند زده می شست

اما شما از آن قدوس، مسح را و (»21: 2)اول یوحناریختندرا بر سر شخص می

رار گرفته بر مسح ق ،در سمبول ریزش روغن «دانیدچیز را می اید و هریافته

عطایا را دریافت  ،آن انتخاب شده یواسطهکه به  کندما را توصیف می

توان در نمونه می ایم و در اجرای اهداف خداوند دارای قدرت هستیم،کرده

آوردند اشاره کرد که دائمأ به مسیح ایمان می ن و کسانی کهالرسوبه اعمال

ن و الدر روز پنطیکاست بر رسو شد ـس بر ایشان جاری میالقدمسح روح

جاری شد و باعث  اشلیوس بر او و خانوادهیآوردن کرن اندر زمان ایم

مسح، برگزیدگی و تأیید خداوند بر  یرت یهودیان شاهد بر ماجرا گردید.ح

تمامی ایمانداران قرار دارد و تمامی ایشان از عطایای روح برخوردارند، لذا 
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 ما از زمانی که ندارد که فاقد عطاهای روح باشد. هیچ ایمانداری وجود

آن شفا]کار صلیب  یواسطهبه  و [گناهان ما پاک شدشفا یافتیم]جذام 

وند خدا یابیم،را به لشکرگاه و حضور خدا میورود  یاجازه عیسی مسیح[

 بر ما ]دریافت عطایا[با ریخته شدن روغنما را تقدیس و مالکیت خود را 

 ن خواهد کرد. الاع

 است زیرا« ”خون»بنای مسح ریخته شده بر ایماندار  قابل توجه اینکه! زیر

دست و پای راست  شستگوش و  ینرمهخون را بر  ،در سمبول ،ابتدا

 گردید. استفاده می مالیدند و بعد روغنمی

ایمانان مسح را بر بیتوانند اند که میبر این باور غلط ایستادهامروز بسیاری 

، اما قبل از این باور و حرکت در جهت اعمال آن، باید از خود دهندقرار 

سح ن مبا روغ که جذام او شفا نیافته راشود شخصی بپرسیم چگونه می

ابل از جانب خداوند ق هرگز این عمل !؟اجتماع کردتطهیر و وارد خیمه

بعد  خون اعمال شود یواسطهکفاره و فدیه به  قبول نیست!! زیرا ابتدا باید

القدس در ایماندار ابتدا با ریزش روغن مسح صورت بگیرد. همیشه کار روح

تی الرین مشکبزرگتخون و صلیب عیسی مسیح توام خواهد بود. یکی از 

کار صلیب را منفک از کار  ی کلیسا قرار دارد این است کهکه امروز بر تنه

 القدس باهمصلیب عیسی مسیح و روحبینند، درصورتی که می القدسروح

توان در یک راستا و مسیری متحد در حرکت هستند و به هیچ عنوان نمی
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القدس صحبت کرد و از او چیزی را طلب کرد مگر اینکه ابتدا شاهد ا روحب

مطلوب او باشیم. بسیاری از ایمانداران  ینتیجهکار عمیق صلیب مسیح و 

اجتماع به جهت کنند اما هنوز به درب خیمهعطایای روح را طلب می

دست و پای  شستو  [شنوایی روحانی]مالیده شدن خون به گوش

 اند. برده نشده [و مالکیت خداوندتسلیم کامل ]راست

جذام شفا یافته، گناهان بخشیده شده، مشارکت احیاء گردیده و وارد 

رندگی صلیب اند، اما آثار و قدرت صلیب و کار عمیق و بُحضور خدا شده

نی فرایند الهنوز در زندگی ایشان عملی نشده، آنها قصد دارند راه طو

و کار عمیق  "شود خونمیچگونه  طی کنند. در یک شب تقدس را

سازد ه و آزاد میمصلوب شدن نفس، که ما را از طبیعت خودمان جدا کرد

گرفت، به این معنی بود که زمانی خون، بر کسی قرار می !؟را نادیده گرفت

گردد خون جاری زیرا زمانی که کسی مصلوب می قربانی صورت گرفته

خواهد گرفت و باید  صلیب، قرار یتجربهو آن شخص دیگر در  شودمی

 نبال آثار آن در زندگی او باشیم.فقط به د

در  ت پای راستگوش و شست دست و شس ینرمهمالیدن خون بر 

این آثار  که پولس رسول به زیبایی. کنندآثار صلیب را معرفی می ،سمبول

و تا او را و قوت قیامت وی را و (»11: 2)فیلیپیانکنداینگونه بیان میرا 

با دیدن آثار  «رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم شراکت در
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و روغن توأم با هم  نخواست ـ  "صلیب حال زمان دریافت روغن مسح

القدس، خون عیسی مسیح و کار صلیب ازیراک؛ مسح روح کنندعمل می

 جدا از یکدیگر عمل نخواهند کرد.

 «دو بُزِ قربانی»

و از جماعت بنی اسرائیل دو بز نرینه برای قربانی (»22،  21، 11تا  5: 11ویان ال)

قربانی گناه را  یگوسالهگناه و یک قوچ برای قربانی سوختنی بگیرد. و هارون 

نماید و دو بز  خود کفاره یخانهکه برای خود اوست بگذراند و برای خود و اهل 

هارون  اجتماع حاضر سازد. ورا به حضور خداوند به در خیمهرا بگیرد و آنها 

ه برای خداوند و یک قرعه  برای عزازیل. و رای آن دو بز قرعه اندازد، یک قرعب

هارون بزی را که قرعه برای خداوند بر آن بر آمد نزدیک بیاورد و به جهت 

قربانی گناه بگذراند. و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن بر آمد به حضور 

و آن را برای عزازیل به صحرا  خداوند زنده حاضر شود و بر آن کفاره نماید
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خطایای  یهمه.. و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و 21بفرستد..

گناهان ایشان اعتراف  یهمهتقصیرهای ایشان را با  یهمهبنی اسرائیل و 

نماید، و آنها را بر سر بز بگذارد و آن را به دست شخص حاضر به صحرا 

ایشانم را به زمین ویران بر خود خواهد برد پس بز گناهان  یهمهبفرستد. و بز 

در تأنق به  ستان نجات انسان چقدر پیچیده است!دا «را به صحرا رها کند

داد که در عهد بینیم که مسیح چه کارهایی را باید انجام میآیات، می

به عظمت  اند، باشد تا در تفکر به آنهادهعتیق با جزئیات برای ما تشریح ش

هایی . حقیقتأ خداوند ما متحمل چه مشقتببریمو پیچیدگی کار نجات پی

ما را به حضور پدر ببرد، وه... که فیض و محبت او بس عظیم و  که شد تا

ستودنی است! او نه فقط قربانی خون بود، بلکه قربانی سوختنی و هرکدام 

ر هرکدام به طور شه و خاکستال، چربی، هاز اجزاء بدن او یعنی؛ خون، پی

 ینشانهکردند و خون او به مجزا باید مراحل تقدیم و تسلیم را طی می

 ر جذام گناه مرده بودیم،شفای کامل با روغن مسح توأم شد و ما را که د

 فرزند خواندگی قرار داد.  جایگاهدر 

 ای دیگر از نجات را بررسی خواهیم کرد...جنبهبا توجه به نکات مشار  حال

؛ بُزی که باید برای خداوند قربانی کندبه دو بز اشاره مییات فوق، در آ 

هر  ، ـ0بُزی که باید در صحرای سرگردانی)زمین ویران( رها گردد و 1شود

 کنند. بز قربانی شدهیب معرفی میهایی از کار مسیح را بر صلدو بز جنبه
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ه برای و هارون بزی را که قرع»بانی گناه و جریمه آن متمرکز استبر قر

گناه باید  «خداوند بر آن آمده نزدیک بیاورد، و به جهت قربانی گناه بگذراند

، مجازات طرد 1مجازات گردد! اما مجازات آن دو جنبه دارد،)مجازات مرگ

باید تجربه کند  جنبه را هر دو گناهکار( 0شدن و دور شدن از خدا برای ابد

 . «مزد گناه موت است»ابتدا مرگ، زیرا

گناه را به آدم و حوا متذکر  یواسطهمرگ به  ،از همان ابتدای خلقت خدا

، لذا هر دو ندجدی نگرفت در این ارتباط رااو شده بود اما ایشان هشدار 

را ایشان جنبه در همان مکان به وقوع پیوست، ابتدا مرگ روحانی گریبان 

توجه  در از باغ عدن و حضور خدا اخراج شدند. ،دوم یمرحلهگرفت و در 

 قرار ندادآنها را بر  بعد از ارتکاب گناه، فقط داوری خدا بینیم کهمینیز 

در باید دو چیز را  گناهکار نتشان را نیز باطل کرد. بنابراین،بلکه مجوز سکو

آدم و حوا مرگ روحانی را آنی تجربه بگذراند؛ مرگ روحانی به طور آنی ــ 

بر  و مُرد، نفس بیدار تجربه کردند و چون روح نسبت به شناخت خدا

مت العریانی ع[.عریان دیدند در حضور خدا شد و خود رامسلط  ایشان

نفس، فاقد هرگونه نیکویی است و هیچ چیزی برای  ]زنده شدن نفس است

. بعد آن مقطع و قطع ارتباط انسان با در حضور خدا ندارد و مشارکت ابراز

شی شد و الو پوسیدگی مت خدا بدن نیز تحت تأثیر و اثرات گناه، در فساد

 از بین رفت.
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؛ مسیحی حال در کار مسیح بر روی صلیب، هر دو مسأله باید مرتفع گردد

ن طرد شد و به ویرانه اگناهکارمسیح به جای ما که مرد]بز قربانی شده[ 

 انداخته شد]بز عزازیل[

 شد،از آنجایی که گناه مجازات داشت باید از میان برداشته می نکته اول:

گردید، سمبول بهای لهذا، بُزی که قربانی می «زیرا مزد گناه موت است»

به جای  پرداختی مسیح بر صلیب بود. همانگونه که خون و جان حیوانی

گردید، خون و جان مسیح نیز به جای ما و برای جایگزین می گناهکارفرد 

ما جایگزین شد. در حقیقت فدیه و قربانی مسیح مجازات گناه را بر خود 

 گرفت.

بلکه باید  ،خت بها )قربانی( برداشته شودانکته دوم: نه فقط باید گناه با پرد 

مکانی ویرانه  در و از میان قوم او خارج شود و (اجتماعخیمهاز حضور خدا)

مسیح به جای ما  قبر یا عالم اموات!! ها گردد. اما مکان ویرانه کجاست؟!ر

ایلی، » وارد عالم اموات و دوری شد به همین جهت بر صلیب فریاد برآورد

اما خدا چرا او  «ای!!ایلی لما سبقتنی، خدای من، خدای من چرا مرا ترک کرده

 !انه پسر خود را ترک کرده باشد؟شود خدا یگچگونه می را ترک کرده بود،

آکنده بدی از  شنیع و بار گناهان ما بر او گذاشته شد و آنقدر تمامی زیرا

که هرگز گناه نکرد حال  توانست او را بپذیرد. فرزندیبود که پدر نمی

و محال است جایی  قباهت و زشتی گناهان بشر شده استاز پر او  یچهره
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: 11ویانال) باشد حضور خدا نیز توأم باشد!که زشتی و گناه وجود داشته 

خطایای بنی  یهمهو هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد، و »(22، 21

گناهان ایشان اعتراف نماید، و  یهمههای ایشان را با تقصیر یهمهاسرائیل و 

آنها را بر سر بز بگذارد و آن را به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد و بز 

گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. پس بز را به صحرا  یهمه

بردند و در شهر می یدروازهگذاری بز را به بیرون از د از دستبع «رها کند

و برای به شهر باز گردد توانست هرگز نمیآن بز  ،کردندبیابان رها می

ک التشنگی هخره یا از البا ماند وبیابان سرگردانی باقی میهمیشه در 

گردید. در تحقق مرگ مسیح نیز می شد یا خوراک حیوانات وحشیمی

زشتی و قباهت گناهان  ،شاهد وقوع همین اتفاق هستیم، او با سنگینی

ت و تاریکی برده به وادی مو و از شهر خدا]حضور خدا[ خارج گردید ربش

از ما به  جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هریکی(»1: 52)اشعیاشد

مسیح نه فقط به  «راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد

خاطر گناهان ما مجازات شد، بلکه گناهان ما را به جهنم و عالم اموات و در 

 شیمانی است و سایش دندان حمل کرد.جایی که پ

در وجود اینکه هنوز وارد جهنم نشده است اما آن ابعاد را  با گناهکار 

 از مرگ در انتظار غضب خدا در قبربعد  و تجربه احساس خواهد کرد

سپری خواهد کرد. مسیح نیز  لحظات را در تاریکی ،تارسیدن روز واپسین
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همان لحظات را در تجربه احساس کرد و از وادی تنهایی و دوری از خدا 

از م، ای است که مختتو این جمله« ایلی ایلی....»عبور کرد و فریاد بر آورد

خدای »پرتگاه داوری شنیده خواهد شد یایمان بر لبهدهان هر انسان بی

زیرا در پس داوری، تا به ابد در « ایمن خدای من چرا مرا ترک کرده

مکانی قرار خواهد گرفت که هرگز چهره و صدای خدا را نخواهد دید و 

مرد ام و مثل شدهاز فرو روندگان به هاویه شمرده (»8تا  1، 4: 88)مزمورشنید

خشم  .ای، در ظلمت در ژرفیهافل گذاشتهاس یام. مرا در هاویهقوت گشتهبی

ای آشنایانم ساخته الامواج خود مرا مبت یهمهتو برمن سنگین شده است و به 

ای. محبوس شده، بیرون را از من دور کرده و مرا مکروه ایشان گردانیده

در این مزمور تمامی احساسی که بز رها شده در سمبول « توانم آمدنمی

 ، ملموس است.کنددر دوری از خدا تجربه می گناهکاریک 
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 «اجتماعصحن خارجی خیمه»

قرار آن را از نظر تبرای درک و فهم بهتر بیایید، جزئیات ساخت و محل اس

بررسی کنیم که در این  رفته، تعداد و اجناس آن جغرافیایی، وسایل به کار

زم است ابتدا، آیات مورد الو ترسیم آن اولیه ارتباط، برای داشتن تصویر 

و (»19تا  9: 24)خروجاشاره و دستورات خدا را در این زمینه کنکاش کنیم

های صحن از کتان صحن مسکن را بساز به طرف جنوب به سمت یمانی. پرده

به یک طرف. و ستونهایش بیست و نازک تابیده شده باشد و طولش صد ذراع 

بندهای آنها از نقره  بهای ستونها و پشتالهای آنها بیست،از برنج باشد و قپایه

 ا صد ذراعها باشد که طول آنهدر طولش پردهباشد. و همچنین به طرف شمال، 

بهای ستونها و الآنها از برنج باشد و ق یپایهباشد و بیست ستون آن و بیست 

های آنها از نقره باشد. و برای عرض صحن به سمت مغرب، پردهپشت بندهای 

های آنها ده. و عرض صحن به پنجاه ذراعی باشد و ستونهای آنها ده و پایه
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های یک طرف دروازه، جانب مشرق از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد. و پرده

یگر های طرف دهای آنها سه. و پردهپانزده ذراع و ستونهای آنها سه و پایه

صحن،  یدروازههای آنها سه. و برای پانزده ذراعی و ستونهای آنها سه و پایه

جورد وارغوان و قرمز وکتان نازک تابیده شده از البیست ذراعی از  یپرده

ستونهای  یهمههایش چهار. صنعت طراز باشد. و ستونهایش چهار و پایه

بهای آنها از نقره و البندهای نقره پیوسته شود و قگرداگرد صحن با پشت

های آنها از برنج باشد. طول صحن صد ذراع و عرضش در هرجا پنجاه ذراع پایه

هایش از برنج باشد. و اش پنج ذراع از کتان نازک تابیده شده و پایهو بلندی

ی میخها یهمهیش، و میخها یهمهاسباب مسکن برای هر خدمتی، و  یهمه

 01احداث صحن خارجی، در ابتدای باب  قبل از فرمان «صحن از برنج باشد

فاصله الب 1 یآیهخداوند دستور ساخت مذبح را به موسی ارائه داده و در 

و  خارجی خدا فرمان ساخت صحن ،بعد از قرارگیری مذبح در جای خود

تواند میان مذبح و اما چه ارتباطی می کند،پوشش اطراف مذبح را صادر می

ای است از مذبح نمونه انند وجود داشته باشد؟!که باید او را بپوشها پرده

که در تسلیم خود  پدر یارادهشخص و کار عظیم عیسی مسیح در انجام 

به او بار تمامی گناهان بشر را بر دوش کشید و بر صلیب مصلوب کرد، او 

که خود گناه نکرد و گناه را نشناخت تبدیل به گناه شد و در قیامش بر 

صحن  یها و دیوارهه شدن مذبح توسط پردهپوشید .رسید یبه پیروز موت

 مقدس گناه وبی فرد گناهکار به شخصی» خارجی معرف این نکته است:
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حال با این توجه! و  «گرددمی و برای خداوند تخصیص شودتبدیل می

تک مصالح مورد الذکر به بررسی جزئیات تکاستناد و تمرکز بر آیات فوق

 هیم پرداخت.فاده در ساخت صحن خوااست

 «ستونها»

 هستندایشان به عنوان مقدسین  شهادت ایمانداران و ای ازستونها نمونه 

شوید از را با خون خود پاک کرده و می زمانی که خداوند زندگی و وجود ما

حالت داوری و قضاوت به انسانهایی نجات یافته، رها، بازخرید شده و 

خود را تا رسیدن به این مقطع  هایشویم، ازیراک؛ یافتهمقدس تبدیل می

 خداوند در یدتی علنی و عملی از کار دستِ رهانندهباید به عنوان شها

 گذرد بداندد، تا هر رهروی که میباش هایمان به نمایش بگذاریمزندگی

یا کرده هخداوند زنده و منجی جان ما بوده و برای ایشان نیز همین راه را م

 .است

دهیم که سبب اول رهایی ما به عنوان دیوار شهادت، مذبحی را پوشش می 

یی سفید، در مسیح را در پوشش کتانها یشدهما بوده و عظمت کار تمام 

که دیگر  گذاریم؛سمبول قدوسیت و پاکی]عدالت خدا[ به نمایش می

ی شدهمتحمل گناه نیستیم و در مقابل با پشتیبانی از کار تمام 

و همشکل این جهان مشوید (»2: 12)رومیانخواهیم ایستادح[ مسیح]مذب
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بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که 

ها، از به وجود آمدن پرده «کامل خدا چیست؟ یپسندیدهنیکوی  یاراده

کنند که انسان خدا در زندگی ما ایمانداران حکایت می یپسندیده یاراده

هکار در حضور آن مذبح برنجی، گناه و اراده خود را کنار گذاشته و گنا

 خدا را پذیرفته است. یارادهاهداف و 

 «های برنجیپایه»

  
و شهادت  معرف ایماندار که "و ستون سمبول داوری در "برنجبا توجه به 

هایی از برنج قرار داده در زیر هر ستون پایهایشان به عنوان مقدسین است 

ایم اما همیشه داوری که ما از داوری رهانیده شده است درست ،بودشده 

دهد به اینکه ما مستحق داوری در زیر پایهای ما قرار دارد و شهادت می

هیچ نکته و یا موضوعی قابل عرض در ما وجود ندارد که به آن  هستیم.
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 ت که خدا آن را بر مسیحهای ما بر اساس داوری اسفاخر باشیم زیرا پایه

 قرار داد.

های برنجی در دل زمین تیرهای چوبی در پایهمذبح  از برنج ساخته شده و 

ما محکوم به داوری بوده و هستیم! اما در فیض  یهمهقرار دارند بنابراین؛ 

مسیح به انجام  یکفارهخداوند، مذبح برنجی جایگزین ما شد و قربانی و 

  رسید.

  «ستونهای چوبی»
چوبها  در ساختار صحن خارجی ماهیت انسانی است،چوب سمبول ذات و 

کتان سفید به یکدیگر متصل  با خریداری و بعد از صیقل خوردن آنها را

این موضوع بیانگر این است که عدالت خدا ما را در برگرفته، و  کردند،می

ما دیگر نه برای خود بلکه برای او و تحقق اهداف او زیست خواهیم کرد. 

و نبودند ونها یا تیرهای چوبی، مستقل و منفک از یکدیگر هیچ کدام از ست

بیست ستون در ضلع  .های برنجی قرار داشتندهمه به هم متصل و در پایه

شمالی و در امتداد آن بیست ستون دیگر در ضلع جنوب و در ضلع شرقی 

 و غربی نیز ده ستون در امتداد یکدیگر قرار گرفته بودند، به این معنا که

همه گناه کرده و از » ری قرار داشتیما به طور یکسان در زیر داوم یهمه

خود را در  یگذشتهیک ایماندار به مسیح همیشه باید  «ل خدا قاصریمالج
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چگونه پا به این عرصه فکر مرور کند! مبادا که فراموش کند از کجا و 

 شدهو خاکی که از آن گرفته زمینی که در آن متولد  گذاشته و به یاد آورد

ای برنجی بر پایه چوب در کاسه و یاارند ـ همه و همه در زیر داوری قرار د

ایم که بر آن ما در ماهیت انسانی خود از زمینی گرفته شده زمین فرو رفته.

که فیض بیکران مسیح با برپایی  ن شده است اما خدا را شکرالداوری اع

به آن داوری ارائه  ها راتمامی پاسخ ی حضور خدادر مرکزیت خیمه مذبح

 داد.

 «ایهای نقرهکاسه و میله»

هایی ها و کاسهبا میله ی چوبی در سمبول ما ایمانداران،تیرها تمامی

که به طوری  ]نقره، سمبول فیض و نجات است[ای به هم متصل بودندنقره

نوان فرزندان و ایمانداران به مسیح تا به عهیچکدام مستقل از دیگری نبود 

شهادت دادن عدالت  به هدف یک جهت فکری و در راستای در اتحاد

 خداوند بایستیم. 

ای به دور درست به مانند پردهاست، و اتحاد  یکپارچگی امروز کلیسا معرف

شهادت و عدالت خدا را به نمایش  زیبایی صلیب عیسی مسیح که

و  دنببینعظیم هستند  یگر این سازهی که از بیرون نظارهممرد گذارد تامی

 اند. قائم ایستادهدر یکدلی باهم  د که تمامی تیرهانبدان
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های صحرا نبودند، لذا تیرها به خودی خود قادر به قائم ایستادن در شن

ر اعتدال و ای دهای نقرهها و کاسهبعد از فرو بردن آنها در زمین با میله

کج ]همه یکپارچه و در جای خود ثابت بمانندگرفتند که توازن قرار می

 کندکار خدا را به ما معرفی میجمعی بودن  یجنبهاین موضوع  نباشند[

ه صورت انفرادی در افراد کار در نشان دادن اهداف الهی خود ب خداوند

خود را دیوار شهادت]کلیسا[ که بتواند با قرار دادن آنها در کنار هم  کندمی

  به نمایش بگذارد.

تیر چوبی به کار رفته بود که چهل عدد  تشصدر بر پایی صحن خارجی 

در شمال و جنوب در امتداد هم و بیست عدد دیگر در شرق و غرب در 

، برای اینکه بتوان این تیرها را در تعادل و قائم قرار هم قرار داشتند اتمواز

های قرار گرفته بر سر آنها و ای متصل به کاسههای نقرهبا میله البا از داد،

تا آنکه (»24، 22: 4)افسسیانبهایی به یکدیگر متصل بودندطنا از پایین با

خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد  یگذشتهشما از جهت رفتار 

گردد از خود بیرون کنید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و می

ای از در آیات اشاره شده نمونه «قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید

بینیم که در آن یکپارچگی متصل به یکدیگر عدالت های سفید را میپرده

بهای الگذاشتند، انسانهایی مدون، که با میله و قخدا را به نمایش می

ای سمبول نجات و های نقرهب و میلهالقاند]ای به هم متصل شدهنقره
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 که  دارنددر ممارست و یگانگی روح چنین ابراز می و داوند هستند[فیض خ

انسانیت کهنه از ما بیرون شده و حال با انسانیت جدیدی که با عدالت و 

عدالت  نجات، سمبول ،کتان سفیدایم ـ دوسیت آراسته است پوشیده شدهق

که ارزش و بهای هر ایماندار را در مسیح معرفی  و قدوسیت خداوند است

 .کندمی

 «بهای کفارهنقره »

 به طور تقریبی معادل هر یک مثقالـ  اسرائیلی نیم مثقال نقرههر بنی از 

در سمبول و یادگاری به عنوان بها  یست قیراط است و نیم آن ده قیراط ـب

 رسید دریافتکه باید در قدس به انجام می تقدیس کفاره و از کار

اسرائیل را بر حسب بنی یشمارهوقتی که (»11تا  12: 21)خروجگردیدمی

جان خود را به خداوند  یفدیههرکس گیری آنگاه شمرده شدگان ایشان می

شماری مبادا در حین هنگامی که ایشان را مییی پرداخت گردد[بها]دهد

هرکه به سوی  ]بیمار نشوند[وبایی در ایشان حادث شود شمردن ایشان

ثقال موافق مثقال قدس که گذرد این را بدهد یعنی نیم مگان میشمرده شده

خداوند است. هرکس از  یهدیهیک مثقال بیست قیراط است و این نیم مثقال 

خداوند را بدهد  یهدیهتر که به سوی شمرده شدگان بگذرد البیست ساله و با

ای برای و فقیر کمتر ندهد هنگامی که هدیه دولتمند از نیم مثقال زیاده ندهد

اسرائیل گرفته آن دهند و نقد کفاره را از بنیکفاره جانهای خود به خداوند می
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اسرائیل یادگاری به حضور اجتماع بده تا برای بنی یخیمهرا برای خدمت 

از دریافت این مقدار نقره  «ه جهت جانهای ایشان کفاره کندبخداوند باشد و 

گردید، که ای استفاده میهای نقرهساخت وسایلی مانند کاسه و میلهبرای 

 در تقریر»مضمون برگرفته چنین است؛ ،فهام روحانی آنتدر تحقق و اس

علق پرداخت کفاره بر ما حق دارد، ما مت یواسطهنجات، نجات دهنده به 

در زمان سلف  «ایمبس گزاف خریداری شده به خود نیستیم زیرا با بهایی

شدند، اما در زمان حال و نقره خریداری می الایمانداران با پرداخت بهای ط

ای پرداخت بها به جهت خریداری به گونه ،پطرس یرسالهبا استناد به 

اید از سیرت دانید که خریده شدها میزیر(»19، 18: 1)اول پطرس!دیگر است

، بلکه به النقره و طاید نه به چیزهای فانی مثل باطلی که از پدران خود یافته

در پرداخت  «داغ یعنی خون مسیحعیب و بیبی یبرهخون گرانبها چون خون 

من متعلق به تو هستم و »بها هر اسرائیلی قصد دارد به خدا چنین بگوید

کنم که تو بر من حق دهم و اعتراف میبهای نجات خود را به تو هدیه می

ای به تو های آن را در هدیهداری زیرا برای من خون ریخته شده و من ب

 «کنمتقدیم می

خداوند مالک ما است، او بر ما حق دارد و هرجایی که بخواهد و اراده کند 

حتی در برقراری ارتباط با دیگران نیز او این حق  ،تواند ما را قرار بدهدمی

 را دارد که در گوناگونی شرایط را فراهم سازد. 
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بها به الای و قهای نقرهمیله یواسطههای متصل به هتمامی تیرها و پرد

 یاجازهکس به این معنی؛ که در کار خداوند هیچ یکدیگر متصل بودند،

تک روی و اعمال رفتار را به صورت انفرادی ندارد، خداوند به ما این اجازه 

را نداده و نخواهد داد که با هرکسی که دلمان بخواهد در ارتباط بوده و 

ی مقدسین خود بهایی را یشان کاری را انجام دهیم. او برای تمامبرای ا

 ینحوهدر روابط،  ته و بر تک تک ایشان این حق را دارد کهپرداخ

ا عمل کند و مخواهد میبه هر شکل که آنها قرارگیری و انتقال برکات به 

د است و در حقیقت، حق کفاره با خداون .جز به اطاعت هیچ حقی را نداریم

 نه انفرادی. ای جمعی است ا ما، و این مسئلهنه ب

 «و طنابها میخها»

برای  دادند زیرا هر تیرمی و طنابها، استحکام بیشتری را به تیرها میخها
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ی فرو رفته در میخهااز دو طرف توسط طناب به  اینکه بتواند قائم بایستند

 .زمین متصل بود

ی صحرا ماسهم خدا، سمبول قوت در ضعف است. شن و ال، در ک”میخ

ای قابل کند که هیچ نیکویی و ثمرهمعرفی می ضعف انسان را در نمونه

که پدر بر فرزندان  چنان(»14، 12: 112)مزمورخوردعرض در او به چشم نمی

نماید زیرا جبلت خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می

خداوند در این آیه به ما  «دارد که ما خاک هستیمداند و یاد میما را می

حال ه جز خاک ناچیز چیز دیگری نیستیم، کند کیادآوری می

که خدا بر انسان عنی به این م !اجتماع بر این خاک بنا شده استخیمه

قوتی نداریم،  اند و ما در خود هیچدر خاک فرو رفته میخهاـ  حاکمیت دارد

ود به کلیسای قرنتس خ یرسالهپولس رسول در تشریح این موضوع در 

فیض من تو را کافی است  مرا گفت:(»11،  9: 12)دوم قرنتیاننویسدچنین می

دی بسیار از ضعفهای خود گردد پس به شازیرا که قوت من در ضعف کامل می

بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود بنابراین از ضعفها و 

ها به خاطر مسیح شادمانم زیرا که ها و احتیاجات و زحمات و تنگیرسوایی

و جسم ضعیف خود مفتخر  او به جان «چون ناتوانم، آنگاه توانا هستم

]میخ فرو رفته در شن ایان استنم که قوت مسیح در آنها ]شن صحرا[است

م و استوار قائ [طوفانهای صحرا]یماتالو موجب گردیده تا در نامصحرا[ 



188 

 

ل النمود تا بشناساند که چیست دولت ج که خدا اراده(»24: 1)کولسیانبایستد

دلیل وجود  «ل استالکه آن مسیح در شما و امید جاین سرّ در میان امتها 

دادن به تیرهای چوبی بود! با استناد به آیه مورد استحکام  و طنابها، میخها

باعث استحکام ما ایمانداران  [میخها]اشاره در کولسیان، فیض و عدالت

ضعفهایمان ما را در ایستادگی حفظ خواهد  ل خداوند درالاند و جشده

 کرد.

خداوند و سایر ما را با  یصمیمانه یرابطهو  تمشارک ،،در سمبول"طنابها 

خراب شد و تمامی  من یخیمه»(21: 11)ارمیاکنندانداران معرفی میایم

طنابهای من گسیخته گردید پسرانم از من بیرون رفته نایاب شدند کسی 

 در این آیه «های مرا بر پا نمایدمرا پهن کند و پرده یخیمهنیست که 

است که؛ تیرهای فرو رفته در خاک به این معنا  "گسیخته شدن طنابها

اند. هر چقدر ما با خداوند در رابطه  تعادل و استحکام خود را از دست داده

ودن ما بیشتر خواهد شد و و مشارکت صمیمانه باشیم، استحکام و قائم ب

طنابها نهایت در رابطه و صمیمیت ما را با خداوند ضعیف کند  هرچه که

رستی گردد که نتوانیم شهادت عالی و دگسیخته خواهند شد و موجب می

ارائه کنیم. این ار و اهداف خداوند در زندگی خود و به دیگران را از ک

ای است که شریر بر آن تمرکز دارد و خداوند بیداری ما را و نکته ،محدوده
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زم ال تفکرات او عمالِبدل از اِ مشارکت و دریافت راهکارهای درست، در در

 داند. می

دوم  یرساله هشدار خود را در های شریر پولس رسول،ترفنددر آگاهی از 

 زیر یوغ(»18تا  14: 1)دوم قرنتیاننویسدبه قرنتیان به این مضمون می

ایمانان مشوید زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت ناموافق با بی

چه شراکت است؟ و مسیح را با بلیعال چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه 

نصیب است؟ و هیکل خدا را با بتها چه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی 

ود و در ایشان راه باشید چنانکه خدا گفت که: در ایشان ساکن خواهم بمی

خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود پس 

گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس خداوند می

من شما را مقبول بدارم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و  مکنید تا

ر و هشدار ایشان را به بیداری دعوت او با بیان اخطا «دختران خواهید بود

کند که مبادا در روابطی قرار بگیرند که آلودگی و فرسودگی و فساد می

 طنابهای مشارکت و صمیمیت بین آنها و خدا را ضعیف کند که به محض

 گسیخته شدن، تعادل خود را از دست خواهند داد. 

را گسیخته زمانی که طنابها در باد و طوفان و حرکت روان شنهای صح

شوند، تیرها تعادل خود را از دست داده و از اعتدال و توازن خارج 

ها فرو خواهند ریخت و هیچ اثری از شهادت و گردند، در نهایت پردهمی
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امانت به چشم نخواهد خورد. چقدر امروز نیاز است که کلیسا در وزش 

فیضی که اند، در فدیه و بادهای مخالف که از هر سو او را احاطه کرده

ی که خدا طنابها به زمین یواسطهایشان را باهم مرتبط ساخته است به 

محکم متصل قصد دارد در آن قوت، توازن و عدالت خود را جاری سازد، 

هایشان در دنیا به نمایش شهادتی کامل را از امانت و یافته بتوانند تا گردند

 بگذارند.

 «حوض برنجی»

و داشت قرار  بین قدس و مذبح سوختنیحوض برنجی در صحن بیرونی ما 

کاهنینی که در این مسیر در رفت و آمد بودند چه هنگام رفتن به قدس و 

 در کردندزمانی که برای تقدیم قربانی به سمت مذبح حرکت می چه
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تا  18: 21)خروجدادندباید خود را در آن شسته و غسل میآن  ی باههمواج

اش از برنج و آن را در میان برای شستن از برنج بساز و پایه حوضی نیز(»21

و هارون و پسرانش دست و  اع و مذبح بگذار و آب در آن بریزاجتم یخیمه

اجتماع داخل شوند به آب  یخیمهپای خود را از آن بشویند. هنگامی که به 

ای هبشویند مبادا بمیرند و وقتی که برای خدمت کردن و سوزانیدن قربانی

آتشین به جهت خداوند به مذبح نزدیک آیند، آنگاه دست و پای خود را 

نسل  بعد البشویند مبادا بمیرند و این برای ایشان یعنی برای او و ذریتش، نس

در این آیات موسی خطاب به هارون و پسرانش که در  «ابدی باشد یفریضه

سمت قدس  ه هنگام حرکت بهکند کدو بار تکرار میخدمت کهانت بودند 

 دست و پایهای خود را بشویند مبادا که بمیرند. کند ـیا مذبح ـ فرقی نمی

مترادف این  کند.امروز نیز خداوند این موضوع را مدام به ما یادآوری می

خدا  یارادهزیرا که این است (»4، 2: 4تسالونیکیان)اول آیات در عهد جدید

ه سابقا نیز به شما گفته و حکم یعنی قدوسیت شما تا از زنا بپرهیزید. چنانک

لهذا « ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است، بلکه به قدوسیتکرده

آن را در حوض  ینمونهخداوند ما را به پاکی و قدوسیت خوانده است که 

 دارد. برنجی القاء می

 ، متمرکز برهای مشارکتیمباحث امروز چه در کلیسا و چه در جمع الاصو

 یا تقدس ایمانداران قدوسیت یگناهان است و کمتر به معقوله مرزشآ

خود به  یرساله. پولس رسول در شوداشاره یا در مورد آن صحبت می
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رومیان، در تشریح و به زیبایی این دو موضوع، یعنی عدالت و قدوسیت را 

 را به دو قسمت مجزا هامذکور، آن یرساله 1باب و درداند باهم مرتبط می

به ]عدالت  در مورد عدالت 11تا  1یآیهکه از انتظام به این  کندمیتقسیم 

و  ن در موضع درست نسبت به خدا است[دو ایستا همعنای داشتن رابط

در مورد  03تا  10یآیهکند و از چگونگی دست یافتن به آن صحبت می

ظر منظور و ن .کندتعالیم خود را ارائه می ،آنو چگونگی رشد در  قدوسیت

این است که برای ما بازگو  مپولس از قرار دادن این دو مبحث به دنبال ه

ایستیم و تجربه و موضعی درست نسبت به خدا می با عدالت در زمانی ؛کند

 کندمسیح بر صلیب، عادل محسوب میاو ما را به خاطر خون و کار عیسی 

تمامی طوری که در  به ،آن عدالت باید قدوسیت باشد یثمرهنتیجه و 

 المجموی آثار آن دیده شود.  ما (افکار، احساسات و اراده)زندگی جوارح

 دخو و اعضای(»12: 1)رومیاننویسد:این موضوع را در همین باب اینگونه می

ت ناراستی شوند بلکه خود را از مردگان زنده شده به الرا به گناه مسپارید تا آ

در حقیقت  «ت برای خدا باشندت عدالالخدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آ

که  (0، عدالت اکتسابی1)عدالت انتصابیدارد م خداوند دو آموزه وجودالدر ک

و در راستای یک هدف در  به هم اند اما وابستهمنفک از یکدیگر بیان شده

به این دو آموزه  حرکت هستند! امیدوارم با شرح آنها به درک درست

 .برسید و بتوانید آنها را از یکدیگر تمییز دهید
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 «عدالت انتصابی»

، به معنای این است که چیزی به ما نسبت داده شود بدون اینکه ”انتصابی

ا نسبت داده شده؟ کاری را برای آن انجام دهیم. آیا امروز این عدالت به م

 آوریم در آن لحظهایمان میمسیح  زمانی که ما به عیسی !؟بله، اما چگونه

عدالت، شایستگی و اعتباری که مسیح به خاطر مرگ و قیامش بر روی 

بدون اینکه  شود وصلیب و قبر خالی بدست آورد، به ما نسبت داده می

شویم و از آنجایی میوارد خلقت جدید  ام دهیمکاری را برای کسب آن انج

ما نیز گرانبهای مسیح در عدالت قرار دارد  یفدیهکه این خلقت به جهت 

رومیان بر سر  یرسالهتمرکز پولس رسول در ـ  آوریمآن را بدست می

ح الکشیش متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی و اص]مارتین لوتر . ازیراکموضوع است همین

هرگز  رود[یسم به شمار میهضت پروتستانتمسیحیت و بنیانگذار ن یبی مذهبی  او تأثیر گذارترین چهرهطل

پولس مترادف بداند و اشتباهأ  یرسالهیعقوب را با  یرسالهتوانست نمی

تواند در کتاب مقدس جایی داشته باشد، یعقوب نمی یرسالهم کرد که الاع

 وجود اما با توجه به دانست،الهام یافته از خداوند نمیای را رسالهآن و 

ما آن را الهامی از جانب روح خدا  اینکه یعقوب در کتاب مقدس و یرساله

م او از تناقض به دور است، بنابراین الکدانیم و ایمان داریم که خداوند و می

گردد!؟ و چگونه این دوگانگی توجیه می چگونه به حقیقت تحصیل یابیم

 عدالتیعقوب راجع به  یرسالهدر پاسخ با این پرسش باید توجه داشت که 
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آن نجات و بدست آوردن عدالت  یزمهالکند که دیگری صحبت می

 ت که در سر فصل بعد به شرح آن خواهیم پرداخت.انتصابی اس

 «عدالت اکتسابی»

 ایمانی و بعد از نجات  ، تمرکز بر عدالتی دارد که ما در زندگیِ”اکتسابی 

خود به یهودیان  یرسالهکنیم؛ پولس در آن را کسب می [عدالت انتصابی]

کند که از عدالتی صحبت میمتیقن  ،رومی از عدالت انتصابی و یعقوب

خود ایمان بدون عمل را مرده  یرسالهدر او به همین جهت  اکتسابی است

انگارد! البته، برخی با خواندن این موضوع دچار اشتباه شده و چنین می

م با یکدیگرند، در ایمان و عمل توا ،دریافت نجاتبرای پندارند که می

صورتی که حقیقت چیز دیگری است و روی صحبت یعقوب، با ایماندارانی 

است که عدالت انتصابی را بدست آورده و حال باید در کسب عدالت 

ی ایشان در عمل عدالت را به نمایش گاکتسابی قدم بردارند، یعنی؛ زند

 بگذارد.

، ”به این معنا که تقدس اکتسابی، قدوسیت قرار داردبین عدالت انتصابی و 

کند. آنچه که به من به عنوان عدالت انتصابی را به اکتسابی تبدیل می

به خاطر خون [ نجات و تولد تازه نسبت داده شده یلحظهایماندار در 

 [کندن میالخداوند عدالت خود را به من هدیه و آن را اع ،عیسی مسیح
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کابردی و محسوس تبدیل حال برای اینکه این عدالت به عدالتی عملی، 

 نامیم.می "شود، ما بین آن نیاز به تحولی است که آن را قدوسیت

در عدالت انتصابی، ما به عنوان  !؟کنداما قدوسیت چگونه عمل می 

بخشایش گناهان و تضمین آینده را در ابدیت  ،ایمانداران، حیات جاودانی

سلطنت ما در ملکوت  آوریم، اما عدالت اکتسابی، متضمنبه دست می

عیسی مسیح است. نتیجتأ؛ یک عدالت برای حیات جاودانی و عدالتی دیگر 

عنی زم و ملزوم یکدیگر قرار دارند و ما بین آنها یالبرای ورود در سلطنت، 

 و آنچه به عنوان پاداشآنچه که به ما هدیه داده شده]عدالت انتصابی[ 

روح ]القدسدی توسط روحفراین[ عدالت اکتسابی]کرد دریافت خواهیم

در این عمل، از  ، او"صورت خواهد گرفت با نام تقدس [مقدس کننده

بت داده شده بهره گرفته و آن را در فرایندی کُند اما عدالت هدیه، و نس

ن که ما آن را همشکل شد کندپیش رونده به عدالتی اکتسابی تبدیل می

در استنتاج تمامی این واژگان  نامیم ــبه صورت و شباهت مسیح می

مترادف و  ،به یک نقطه متمرکزهمشکل شدن، تبدیل شدن و قدوسیت 

یک روح هادی آنها است و همان  ،یک سیر تکاملی را طی خواهند کرد

تیجه یکی است: دهند اما نها را در پیش روی ایمانداران قرار میتجربه

 «صورت و شباهت مسیح»
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مذبح ، قرار داده شده مذبح و قدس قیقتِ حوض برنجی، در میان دو ح

شوم و کسی دیگر به عدالت انتصابی است زیرا این من نیستم که قربانی می

ای از قربانی که نمونه شود و به خاطر قربانی آن موجودیجای من قربانی م

، عدالت به من نسبت داده شده و است کامل عیسی مسیح در عهد جدید

ی که اگر بخواهم به قدس وارد شوم ر حال. دشوممن عادل محسوب می

و اعمال مرتبط با آن  ای است از سلطنت مسیح[قدس، نمونهورود به ]

و مذبح بخور را  الن طنان تقدیمی و حفاظت از چراغدا یتهیهمکان که 

زم به ال س سمبولی از زندگی مقدسانه هستند[اعمال در قدانجام دهم]

پوشیدن  یاجازهشستشو و پاکسازی است که تقدس نام دارد. کاهنین 

اجتماع کفش و یا پاپوش را نداشتند و با پایهای برهنه به خدمت در خیمه

توانستند با همان پایهای آلوده به خاک و مشغول بودند، لذا چگونه می

ود در داو ؟ی آلوده بود در حضور خدا بایستنددستانی که از خون قربان

 ؛مزامیر خود این موضوع را در تفسیر دیگری به زیبایی چنین نگاشته است

تو فرود آید؟ و کیست که  یخیمهای خداوند کیست که در (»2تا  1: 15)مزمور

عیب سالک باشد و عدالت را به جا در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ آنکه بی

ننماید و به  آورد و در دل خویش راستگو باشد، که به زبان خود غیبت

 «اقارب خویش مذمت را قبول ننماید یدربارهخود بدی نکند و  ییهاهمس

ها بر مذبح سوختنی فعال بود و دست خادمین مداوم در ذبح قربانی

القدس از زبان داوود پایهایشان همیشه در حرکت به سوی خدا، حال روح
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، ورود به وی!؟ ـ وارد شودتو فرود آید یخیمهکیست که در »فرماید:می

، 2: 24)مزمورکندحضور خدا را در تشبیه دیگری اینگونه بیان می

که به کوه خداوند برآید؟ و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟  کیست(»4

او که پاکدست و صاف دل باشد که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ 

هستند که در تشبیه دستان متمرکز  "در نهایت همه به اعمال «نخورد

 همیشه باید پاک باشند. 

حوض برنجی برای شستشوی دستها و پایهای خادمین در صحن خارجی 

روح در عهد  خیمه قرار داده شده بود در تحقق؛ امروز ما به عنوان خادمینِ

اعمال دستان و پایهایمان در حرکت ایمانی و اهداف خداوند باید  ،جدید

 دائمأ در شستشو باشد.

ست پایهای شاگردان خود را شُ قبل از مصلوب شدنش،، در شب مسیح

یافت محتاج نیست مگر به  کسی که غسل(»11: 12)یوحنابدیشان فرمود

مسیح  «شستن پایها، بلکه تمام او پاک است و شما پاک هستید لکن نه همه

با شستن پایهای شاگردانش، ایشان را پاک، خطاب کرده و ورود ایشان را 

مانع دانست، زیرا آنها دستان خود را موقع صرف الببه حضور و خدمت خود 

شستند و مسیح خداوند این کار را به طور سمبولیک برای ایشان غذا می

شرط الانجام داد که باید تمامی وجود شما پاک باشد. هر ایماندار باید و ب

شما نیز (»9، 5 :2)اول پطرس کهانتی را در زندگی خود تجربه بکند زیرا؛
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شوید به عمارت روحانی و کهانتی مقدس تا مثل سنگهای زنده بنا کرده می

عیسی مسیح بگذرانید. لکن  یواسطه بههای روحانی و مقبول خدا را قربانی

ی برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص شما قبیله

جیب خود خوانده خدا باشد هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور ع

ما کاهنینی هستیم که در آن کهانت ملوکانه باید قربانی  «م نماییدالاست اع

اجتماع در ابعادی این موضوع را در خیمه ینمونهمقبول خدا را بگذرانیم، 

بینیم اما کاری که امروز ما به عنوان ایمانداران در بدن زمینی می

 در ابعاد آسمانی باشد تا دهیم باید روحانی ومسیح)کلیسا( انجام می

 «م نماییدالفضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اع»

 یآیهکار یک کاهن هدایت مردم به سوی خداست که پطرس نیز در 

ای خاص در وت برای عدهاما آیا این دع ،مذکور بر همین موضوع اشاره دارد

ها، تجارب و یر، این دعوت هر ایمانداری است که یافته! خ؟کلیسا است

قالب خدمت به خداوند برای بنای جسد مسیح به دستاوردهای خود را در 

 . دهد دیگر خواهران و برادرانش ارائه
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 «ویانالنقو»

متأسفانه امروز نگاه بسیاری به خدمات کلیسایی بر اساس فیلمهای 

خدمت را مختص به افرادی شان ، ایهالیوودی و کلیسای کاتولیک است

به این و  که اسامی مانند کشیش، شماس یا اسقف دارند دانندمی خاص

اند. اگر باور ما غیر این است که منظور، دوره و تعالیمی را پشت سر نهاده

ایم بهتر است با تأنق و تفکری فبها، اما اگر بر این باور غلط سماجت کرده

پطرس آیات مذکور را به هیأت  یم، زیرایات فوق را مطالعه کنبیشتر آ

که دارای منصب  "نویسد بلکه به تمامی ایماندارانکشیشان و رهبران نمی

  و سمت کهانت مقدس هستند.

 ، گروهگروه ایماندار است ویان، بر این باور بودند که کلیسا دارای دوالنقو

گروه دوم و  [کشیشان و خادمین]در خدمت خداوند باید تمام وقت اول
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 بقیه ایمانداران هستند که باید در رفع نیاز و مایحتاج گروه اول م[عا]

ز خدا بشنوند و به ما ا ،کردهایشان بتوانند موعظه آماده باشند تا که  ساعی

و  شما به خداوند نزدیکتر باشید و ما را از گفته منتقل کنند ـ

روه خاص و عام گ دو ن ترتیب کلیسا بههایش مطلع سازید. به ایخواسته

 تبدیل شد. 

 ی)طبقه این دو گروه وجود دارند در کلیسای پروتستان نیز امروز متأسفانه

ای است که ( و این دقیقأ نکته0عام ی, طبقه ، خادمین یا کشیشان1کارگر

اولین  ،کند. در کتاب مکاشفهم میالمسیح تنفر خود را نسبت به آن اع

 وبود کلیسای مورد اشاره افسس است، کلیسایی که بنیانگذار آن پولس 

رغم العآسمانی بنا نهاد. اما  های ایمانی آن را با مکاشفات عظیمتمامی پایه

اینکه ایشان در تعالیم غیرت داشتند، نکاتی را نادیده گرفتند که خداوند 

این کلیسا  «.ن..لک(»1: 2)مکاشفهدهدی هشدار میایشان را به جهت بیدار

ان همیشه فعال بودند اما اهمال در عدم سازش موجب ویالدر مبارزه با نقو

 فاتر ؛نتیجه درضعیف گردد،  ر روحگردید گوشهایشان به صدای ظهی

 . ندسر برآوردانحرافی آموزه و بدعتی  هنجار شکن و در

دارد به میهای مردم قدم بر زمانی که کلیسا در سازش و ارضای خواسته

فتاد. باید توجه داشت که خط مشی ویان خواهد االیقین در خطر نقو

کنند، این روح است که باید رسالت و اهداف کلیسا را مردم تعیین نمی
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ایم تا در آن کهانت ملوکانه خادمین ما خوانده شده ،صحبت کند و نه مردم

دم به پیش های مرتسبیل و خواسته ،العمله در دستوچآن هروح باشیم ن

این یکی از فجایع مهم است که امروز کلیسای مسیح را به انزوا و  رود.می

گاهی به کلیسا بیایند و افرادی  فقط ای دوست دارندعده .استیصال کشانده

پولس معلمین برای  یگفتهپسندند و به را به خدمت بگیرند که خود می

از هایشان خواسته خارش گوشهایشان معین کنند که در سیر تکاملی دل و

 آنها بشنوند. 

 اند که دیگر وقت و زمانیگی کردههایشان آنقدر خود را درگیر دنیا و روزمر

ل آنها الیابند. استدرا در خود نمی آزاد برای انجام کهانت مقدس خدا

ایم را به که ما وقت نداریم فضایلی را که بدان نجات یافته»چنین است:

بگذارید کسی را تعیین کنیم که از جانب ما این کار را  یم!ن کنالدیگران اع

 « بکند، در عوض او را حمایت خواهیم کرد

 و مو برای رضایت دل مرد ا رخنه کردندویان به کلیسالدر قرن اول نقو

در کتاب مکاشفه  ،هایشان از هیچ عملی فرو گذار نبودندارضای خواسته

ویان و الاز اعمال نقو [سپرغامُ]سوم خوانیم که کلیسایمی 0باب

و همچنین کسانی را (»15: 2)مکاشفه  اندهایشان پا را فراتر گذاشتهگفته

ر بررسی این باب از کتاب مکاشفه د «اندویان را پذیرفتهالداری که تعالیم نقو
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توان علت هشدار روح می س ـی اول، افسس تا کلیسای سوم پرغامکلیساـ 

 ویان به وضوح مشاهده کرد. الو تنفر مسیح را از نقو

موجب ورود و بسته شدن  ،ی کلیسای افسس با نقوالویانروح سازشگرانه 

گردد که نتیجتأ در کلیسای سوم پرغاموس، ما ایشان می "ی اعمالنطفه

القدس ایشان را از روح ،. در کلیسای افسسنقوالویان هستیم "شاهد تعالیم

در آن مقطع آنها با تمام وجود در حال  دارد زیراویان برحذر میالاعمال نقو

وی هستند، اما از آنجایی که افسس محبت النقو یمایهمبارزه با ورود خمیر

تجدید افکار( بازگشت و توبه)دهد و در مسیر نخستین خود را از دست می

ان در ویالگیرد، لهذا در راه رسیدن به کلیسای پرغاموس اعمال نقوقرار نمی

 جهد.ای پرطرفدار بیرون میجدید خود به شکل تعالیم و آموزه یپوسته

ن( مرتبط با قرن اول الاز نظر تاریخی، کلیسای افسس)کلیسای رسو

دی است و کلیسای اسمیرنا به قرن دوم و سوم یعنی زمان جفای المی

گردد. کلیسای پرغامس)کلیسای کاتولیک( و بزرگ بر کلیسا باز می

ویان الهارم است. در خط سیر تکاملی اعمال نقوگیری آن در قرن چشکل

ای در قرن اول و کلیسای افسس، در قرن چهارم با تبدیل شدن به آموزه

آورد و از آن زمان جدید، کلیسایی غیر از آنچه باید باشد به وجود می

  شود.(.منقسم می0، عام1ی)کشیشانکلیسا، به دو دسته
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ویان الکلیسای حقیقی نیز اعمال نقوبسیار جای تاسف است که امروز در 

تعالیم ایشان را نیز  حتی تا به جایی رسیده که و در حال انجام است

، زیرا فقط گفتن آقای کشیش به دیگری یا نسبت کشیش را به ایمپذیرفته

، درصورتی که مسیح ما دادن برایمان رضایت بخش و باعث افتخار است

ما همه در مسیح برادر  «ر نخوانیدهیچ کس را به چیزی جز به براد»گفت:

اجتماع در ین موضوع با خیمههستیم. شاید از خود بپرسید که ارتباط ا

ایمانداران  یهمهاجتماع، کهانت و خدمت مقدسی است که ؟ خیمهچیست

باید در آن حضور داشته باشند. درست است که خدا برخی را عطایی خاص 

بخشیده تا در خدمت به جهت بنای جسد مسیح فعال باشند! اما باید توجه 

داشت، که آن خدمت ما را در جایگاهی قرار ندهد که از نام برادر و یا 

که دیگران ما  خواهر به کشیش، شبان یا اسقف تبدیل شویم و اجازه دهیم

را با القاب عهد عتیقی خطاب کنند و یا بلعکس ما عزیزان خود را در 

. اکثر عطایای روح مسیح، با القابی غیر از نام برادر و یا خواهر صدا بزنیم

 و...[ aمبشر y، رسولxکشیشرچسب هستند]امروز دارای ب

ص ای از جانب روح خداست اما امروز تبدیل به اسمی خابشارت عطیه 

زند به د عتیقی صدا میو عهانسانی را با القابی مبشرین شده است و مردم 

نزد خداوند قرار داده و تر از خود البا دارای جایگاهی را آنها ای کهگونه

ای خاص بودند از قبیله ویان افراد منتخب خداوندال. در عهد عتیق بینندمی
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قت؛ منظور و نظر یکه در اعمال خیمه و کهانت فعال باشند، اما در حق

خواند که ن خود میو تمامی قوم را ملتی مقدس و از آا خداوند این نبود!

و شما برای من مملکت کهنه و (»1: 19)خروجباید در خدمت کهانت باشند

اما به خاطر سرپیچی، اهمال و گناهی که ایشان  «امت مقدس خواهید بود..

یی انجام دادند خداوند بقیتی را از میان ایشان الط یگوسالهدر پرستش 

او در میان امتها باشند. در حقیقت بقیت  یارادهرهرو اهداف و برگزید تا 

بلکه  !کننددر اهداف خدا آغاز نمی را ای جدیدنکته «”اصل بقیت»خداوند

آنهایی که در موضع بقیت  دهند.که از قبل وجود داشت ادامه می را آنچه

اند مسائل را عوض کرده و اصول حقیقی و ایمان مسیحی را تغییر نایستاده

( ایمان 1: 11های خداوند در )خروجویان بودند که به گفتهالاند و این داده

داشته و در موضع و حفظ امانت خود بدرستی ایستادند و در دفاع از آرمان 

 ای سازش نکردند.و اهداف خداوند با هیچ نکته

 «معانی حوض برنجی»

حوض ساخته شده از برنج، برای شستشوی دست و پای کاهنین در وسط  

و همیشه پر از آب داشت صحن بیرونی مابین قدس و مذبح سوختنی قرار 

  "هر دو سمبول یک نکته هستند؛ پاکی بود ـ آب و حوض
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است، در  "معانی بسیاری دارد که یکی از آنها مرگ م خداالدر ک  ،”آب

مرگ روحانی را تجربه کرده و در آنچه که هستیم  ،ما در آب ،زمان تعمید

نیز هست  "م خدا، آب به معنای حیاتالمیریم، اما در مقاطع دیگر از کمی

بینیم که با او در مورد قات مسیح با زن سامری میالآن را در م ینمونهکه 

به  م خدا آبال(. در بخشهای دیگری از ک4آب حیات صحبت کرد)یوحنا

 نیز در سمبول شود، و در آیات دیگریمعرفی می "اوریعنوان سمبول د

م طاهر الک یوسیلهتا آن را به غسل آب ب»21: 5)افسسیان،است "م خداالک

 مالدر حوض برنجی آب، به معنای شستشو در ک «ساخته، تقدیس نمایید

ر پس به دل راست د(»22: 11)عبرانیانمکاشفه و ماهیت حقیقی آن است

بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک  میرخود را از ضیقین ایمان دلهای 

به چه چیز مرد جوان راه خود را (»9: 119)مزمور  «غسل داده نزدیک بیاییم

الحال شما به  (»2: 15)یوحنا  «م توالسازد؟ به نگاه داشتنش موافق کپاک می

د غسلی است م خدا به ماننالک «ام پاک هستیدمی که به شما گفتهالسبب ک

ای که در طبیعت آب را به عنوان وسیله خداوند کندـکه ما را پاک می

کند. ابزاری برای پاکسازی در دستان خود معرفی می موجود است به مانند

ای دیگر به جهت پاکسازی ما استفاده اما خداوند از خون نیز به عنوان نکته

در  !دیگرند؟کنند یا متمایز از یککند، آیا این دو به یک شکل عمل میمی

پاسخ به این سوال باید گفت: بله، خون و آب هر دو در نمونه برای 

عیسی  "زیرا خون اند اما عملکرد آنها متمایز استپاکسازی به کار رفته
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و از (»5: 1)مکاشفه "شویدخدا ما را می "مالکند و کمی "مسیح ما را پاک

ئیس پادشاهان راز مردگان و  یزادهنخستعیسی مسیح که شاهد امین و 

ان ما به خون خود نمایید و ما را از گناهمحبت میه ما را جهان است مر او را ک

در این آیات  [شست] یفارسی و حتی انگلیسی کلمه یترجمهدر  «شست

ی ]آزاد کرد[ است جایگزین آن در اصل زبان واژه رفته است که به کار

ای آزاد چرا شستن به جاما « به خون خود آزاد ساختما مارا از گناهان »

ها در اصل زبان معانی عمیقی را در اهی واژهکردن جایگزین شده است؟ گ

 !شدندخود دارند که در گویش رایج آن زمان، با کلماتی کوتاه معرفی می

گیرد که اگر در این واژه نیز به همان شکل معانی عمیقی را در بر می

« شُل کردن است»یم به معنایکوتاه ترجمه کن یکلمهفارسی آن را در 

مثال: زمانی که ته دیگ یا ظروف طبخ غذا سوخته یا چیزی چرب به آن 

چسبیده، نیاز است که مدتی در آب و مایع یا پودری پاک کننده باقی 

اصلی و  یمرحله)شُل شود( بعد بماند تا که اجرام از ظرف جدا شود

 امکان پذیر است. لذاابیدن مداوم شستشو صورت بگیرد که با تکرار و س

را در پاکسازی  ایهاین آیه نقش آزاد ساز و شل کنند خون مسیح در

کند که به معنای آزادی و رهایی کامل نیست، بلکه این گناهان ما ایفا می

ساید و از گناهان م خدا است که به طور مداوم ما را در خود شسته، میالک

 سازد.پاک می
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در  ما کند و با آوردنهان را از ما جدا میخون مسیح، ما را پاک و گنا

گیریم آب شوید. در نهایت چنین نتیجه میم خدا میالعدالت توسط ک

م خداست که در تماس، عملکرد و ورود در ما الموجود در حوض برنجی ک

مذبح کند. کار تقدیس و تبدیل به صورت و شباهت مسیح را آغاز می

خدا  یبرهدارد و با انتقال آن به رمیسوختنی)قربانی( گناهان را از ما ب

اجرام سخت را از ما جدا کرده  ،ای قویتوسط خون او به عنوان پاک کننده

شوید و تمامی آثار م خدا است میالای از کو در حوض برنجی که نمونه

 سازد. کند پاک میگناه که در ما ایجاد عفونت و بیماری می جرم و

 م خدا.الـ خون مسیح و آب در سمبول ک کدیگربا درک و تمایز این دو از ی

ی التقاطی و یا توان به برخی از اشتباهات تفسیری در بدعتهاحال می

 ، معتقدند، هرکسی به نام پدرهابرنهامیست :برد، به عنوان مثالپی انحرافی

امتها را شاگرد  یهمهپس رفته (»19: 28)متیبر مبنای القدسپسر و روح

تعمید گرفته  «القدس تعمید دهیدسازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح

 سیح بر مبنایمتعمیدش باطل است و باید مجددأ و در نام عیسی 

ز شما به یک ا پس پطرس بدیشان گفت توبه کنید و هر(»28: 2نالرسو)اعمال

القدس عطای روح اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و

زش در صورتی که در اینجا، منظور از آمر تعمید گیرد. «را خواهید یافت

پاک شدن و »در ترجمه اصل زبان گناهان، بخشیده شدن نیست! بلکه
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از گناهان است که روندی کند را در اتصال به خون در  «شسته شدن

ن الاع به این معنا است که ما« تعمید گیرید»کند. سمبول تعمید طی می

 آثار آن را پاک ساخته است.م خدا گناهان ما را شستشو داده و الکنیم ک

 «صحن درونی، قدس»

شویم در اولین صحن بیرونی داخل می اجتماع بهخیمه زمانی که از درب

کند که در پشت آن حوض برنجی قرار نگاه چشمان ما به مذبح برخورد می

زندگی ایمانی ما ورود به آن محدوده یعنی  یتجربهدارد. در تحقق؛ اولین 

او]مذبح[  یکفارهجایی که با نجات دهنده قربانی و  ،صحن خارجی است

من در هستم! هرکه از من داخل گردد نجات (»9: 11)یوحناکنیمقات میالم

عیسی بدو گفت: من (»1: 14یوحنا«)یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد

بعد او « آیدمن نمی یوسیلههستم هیچکس نزد پدر جز براه و راستی و حیات 
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شوید و تقدیس را به عنوان عادل کننده پاک سازنده و کسی که ما را می

ای نجات و ههبینیم. مختتم با کسب تجربکند در حوض برنجی میمی

مصالحه با خدا  یمحدودهمسیح در  یواسطهم خدا به الپاکسازی توسط ک

پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت (»14: 5قرنتیان )دومگذاریمقدم می

ما در  «ای است، چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده استتازه

مسیح خلقتی تازه شده و با خدا در صلح قرار داریم و خدمت مصالحه نیز 

 بهو همه چیز از خدا که ما را (»18: 5)دوم قرنتیانبه ما سپرده شده است

سیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده عیسی م یواسطه

 که او را همانگونه که هست بشناسیم خواهدحال خدا از ما می «است

متی الپس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا س(»2، 1: 5)رومیان

ایم ، که بوساطت او دخول نیز یافتهداریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح

ل خدا فخر الایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید ج یوسیلهب

ایم!؟ به حضور، مشارکت و شناخت اما به کجا دخول یافته«نماییممی

اجتماع خیمه ینمونهحقیقی خداوند که تمامی این ابعاد در عهد عتیق در 

القدس به پدر روح یواسطهبیان شده است و حال در عهد جدید ما به 

و  از این به بعد غریب پس(»19: 2)افسسیانایمدسترسی پیدا کرده آسمانی

اند اجنبی محسوب ]آنانی که بیرون از خیمه یا دور ایستاده اجنبی نیستید

  «خدا یخانهاهل  از و هستید بلکه هموطن مقدسینگردند[ می
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در حقیقت به  ،اجتماعخیمه ینمونهدر زمان نزدیک شدن به این خانه 

جایی که رسول و رئیس اعتراف ایمان ما  ل، حضور خدا والج یخانه

بنابراین ای برادران مقدس که (»1: 2)عبرانیان شویمحضور دارد نزدیک می

اعتراف ما یعنی  یشریک هستید، در رسول و رئیس کهنه ر دعوت سماوید

و  خود یخانهپدر، پسر را به عنوان رئیس در حقیقت  «عیسی تأمل کنید

 یخانهو اما مسیح مثل پسر بر (»1: 2)عبرانیانمعرفی کرده است حاکم بر آن

تمامی مسئولیتها، وظایف، برکات و لطفی را که خدا قصد دارد به  «او

انسانها ارائه دهد به وساطت، مدیریت، نظارت و تصمیم پسر است، امروز ما 

، اهل آن خانه و حامل تمامی لطف و برکات الهی مسیحبه عنوان کلیسای 

 او هستیم. در

 قداس( چیزی جز بهالادر چشم انداز بیرونی، صحن داخلی)قدس و قدس

 شوداتاق آویزان هستند دیده نمیهایی که بر یک یک دَر، پوشش و پارچه

این محدوده و  بینیم.صحن را در دو قسمت مجزا میاما در زمان ورود، آن 

ارجی معرف تمامی اسباب و اثاثیه بکار رفته در آن به مانند صحن خ

ماهیت، شخصیت و عملکرد عیسی مسیح هستند که هر کدام به طور مجزا 

گذارند که در این سر قسمتی از اهداف خدا را در مسیح به نمایش می

،  21: 21خروج) فصل تمامی نکات بکار رفته در آن را بررسی خواهیم کرد.

جورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک المسکن از  یدروازهای برای و پرده(»24
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تابیده شده از صنعت طراز بساز. و برای پرده پنج ستون از چوب شطیم بساز و 

 یپایهباشد و برای آنها پنج  البهای آنها از طالبپوشان، و ق الآنها را به ط

خت و جزئیات درب ورودی صحن سا یدر این آیات طریقه «برنجین بریز

هایی ینیم که با ورودی صحن خارجی دارای شباهتبرا می داخلی]مسکن[

 از همان رنگها استفاده شده درب ورودی مسکن نیزدر ساخت است؛ زیرا 

( که پیش از این مقطع به شرح تک تک آنها در 3قرمز  0، ارغوان1جوردال)

: آسمانی بودن ماهیت و عملکرد مسیح را در 1جوردالنمونه پرداختیم، 

: رنگ پادشاهی عیسی مسیح است. 0یارد. ارغوانگذنمونه به نمایش می

 : سمبول فدیه و قربانی اوست. 3قرمز

، زیرا اجزای تشکیل این دو درب از لحاظ ساختاری نیز مشابه بودند

محیطی نیز در یک  یها از یک جنس بود و از نظر محاسبهآن یدهنده

عرض درب ورودی صحن خارجی بیست ذراع به ارتفاع  سطح قرار داشتند.

پنج ذراع بود و عرض درب ورودی صحن قدس ده ذراع به ارتفاع ده ذراع 

داد. محاسبه این محیط را تشکیل میصد ذراع مجموع هر کدام  در کهبود 

های موجود همگی معرف این موضوع هستند که در کار خدا و شباهت

اه رسیدن به حضور پدر عیسی مسیح است و تنها ر»: توازنی وجود دارد

 «پدر قرار داده شده است عمارتاوست که بر تمامی امور 
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و درب ورودی به قدس ده  پنج ذراع خارجی صحن اع درب ورودیارتف 

تر اللی باالکه مسیح در جمبین این است سمبول  در ذراع بود! این موضوع

ا برای اولین بار تجربه شود. زمانی که ما مسیح راول ما دیده می یتجربهاز 

 به عنوان درب ورود به نجات، رستگاری و رسیدن به خدا او را کنیممی

تر به یکتر و عمیقنزد یدر رسیدن به قدس که جایگاه اما شناسیممی

 یتجربهتر از البینیم که بارا در مقام و جایگاهی می حضور خداست، مسیح

 اول ما است. 

که او را در  ،ارتفاع است آن پنج ذراع ینمونهما از مسیح در  یتجربهاولین 

جوامع  در و خرامان متولد شده از یک انسان ،محدویت انسانیش فروتنی و

بینیم زیرا به ه میمی که خود را مطیع مرگ گردانیدالانسانی به مانند غ

که نمایانگر صلیب کنیم محض ورود با او در مذبح مالقات می

که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را (»8تا  1: 2)فیلیپیاناست

م را پذیرفت و در شباهت الغنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده، صورت غ

مردمان شد. و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا 

 د به درب مسکن]قدس[بع «به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید

ای است زیرا قدس نمونه ل شده است ـالجایی که مسیح وارد ج رسیم،می

ها ده ذراع است)دوبرابر( یعنی مسیح در در آنجا ارتفاع دیواره. از آسمان

 ل و اکرام یافته است. الصعود به آسمان ج
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باشد امروز کلیسا باید نمایانگر خداوندی و اقتدار مسیح بر تمامی هستی 

ایم. ما تر و فراتر از آنچه بر زمین برقرار است شدهالزیرا ما وارد جایگاهی وا

ایم که در به عنوان ایمانداران به مسیح به اجتماعی زمینی دعوت نشده

 در ورود به جایگاهی آسمانیبلکه  م، دین و ایمانی زمینی سلوک کنیم،نظا

برای رسیدن به این  ایم!دست یافتهی روحانی و آسمانی به هویت و اقتدار

فروتنی وارد شد؛ زمانی که شخصی با جایگاه ابتدا باید از ورودی صلیب و 

و در پای مذبح)صلیب( به گناهان  شودوارد می درب پنج ذراعیفروتنی از 

 یجریمهکند و جایگزینی خون مسیح را به عنوان کفاره و خود اعتراف می

ند کرده و در قیام و اتحاد، وارد ابعاد پذیرد، مسیح او را بلگناهان خود می

ابعادی ه ارتفاع آن محدوده ده ذراع است یعنی ککند آسمانی و روحانی می

 ل.التر از مقطع پیشین در شناخت و رسیدن به جفربه

 «پنج ستون»

ستونهای درب  «و برای پرده پنج ستون از چوب شطیم بساز..(»24: 21)خروج

بود. در  اله بودند که پوشش آنها از طورودی مسکن از چوب ساخته شد

قداس( الااینجا ما بین ستونهای صحن بیرونی و اندرونی)قدس، قدس

تفاوتی عمده وجود دارد زیرا در صحن بیرونی با توجه به جنس ستونها که 

همه از چوب بودند روکش آنها از برنج بود اما در صحن داخلی ستونهای 
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م الدر ک الگفتیم که ط پیشترپوشیده شده بودند.  الچوبی به کار رفته با ط

 خدا سمبول الوهیت، تقدس و بیانگر نکاتی الهی است. 

 پدر خود حاکم و ناظر بر تمامی یخانهشخص دوم تثلیث بر  پسر خدا،

پسر انسان و نماینده از طرف  ینمونهو با حفظ آن سمت در  امرو است

در این  به آن محدوده قدم گذاشت. از آنها تمامی نسل بشر به عنوان اولین

راستا باید توجه داشت که مسیح را پسر خدا خطاب کردن به تنهایی 

[ خدای مجسمفقط خدا بود بلکه انسان نیز بود] زیرا او نه !کندکفایت نمی

شاهدین  ی منحرففرشته یا رئیس فرشتگان نبود ـ به باور فرقه او

 یگفتهدانند یا به رشتگان می[ که او را رئیس فHeavenly jesusیهوه]

، 1: 1)عبرانیان مسلمانان انسانی بلند مرتبه نبود، بلکه او پسر خدا است

گوید که:جمیع می آوردو هنگامی که نخست زاده را باز به جهان می(»8

رشتگان و یا رئیس آنها جزئی از ف ]مسیحفرشتگان خدا او را پرستش کنند

جمیع » اند[مجاب به پرستش او شده خدایی است که فرشتگاننیست بلکه 

دیده  "زاده و خدا در اینجا یک]نخست«فرشتگان خدا او را پرستش کنند

باد است و عصای ال..اما در حق پسر؛ ای خدا تخت تو تا به ابدا8شوند[..می

قسمت از آیه پسر را خدا خطاب ]در این ملکوت تو عصای راستی است

ر نیز به مانند پدر در مقام خدایی قرار بنابراین، پس "در حق پسر" کندمی
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حقیقت انسان و خدا بودن  اجتماع، پنج ستونخیمه ینمونهدر دارد[

 کند که خود، نکاتی مجزا را در برخواهد گرفت؛یمسیح را باهم معرفی م

، 24: 1)لوقا،”مقدس و به پسر خدا ملقب شد ،اول: مسیح در تجسمنکته

شود و حال آنکه مردی را چگونه میمریم به فرشته گفت: این (»25

القدس بر تو خواهد آمد و قوت ام؟ فرشته در جواب وی گفت:روحنشناخته

حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا 

 «خوانده خواهد شد

کنار انسانیت دیده  الوهیت در ،دوم: در تمامی مراحل زندگی اونکته

جماع سر دینداری عظیم است که خدا الو با(»11: 2یموتائوس)اول ت ”شدمی

در جسم ظاهر شد و در روح، تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و 

 «برده شد الل باالبه امتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به ج

خود را به جهت ما بر  زندگی مسیح ،”مرگ او مرگی عجیب بود سوم:نکته

را داوطلبانه  شبلکه خود را تقدیم و روح ]او خودکشی نکرد[مذبح گذاشت

هیچ انسانی قادر به تسلیم روح نیست زیرا روح از ما  به پدر تسلیم کرد.

شود، اما او داوطلبانه روح را به پدر بازگرداند، مسیح دارای این گرفته می

تسلیم آن درجسم  یبه واسطه ورد وقدرت بود که مرگ خود را به وجود آ

 بمیرد.
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 ”با تأیید پدر و دریافت برکت او از مردگان قیام کرد چهارم: مسیحنکته

نهم. قدرت گیرد، بلکه من خود آن را میکسی آن را از من نمی(»18: 11)یوحنا

دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود 

 «یافتم

القدس اما او از روح(»51، 55: 4نالرسو)اعمال”ل او دیده شدالج پنجم:نکته

ل خدا را دید و عیسی را بدست راست الپر بوده، به سوی آسمان نگریست و ج

خدا ایستاده و گفت: اینک آسمان را گشاده و پسر انسان را بدست راست خدا 

 «بینمایستاده می

، مسیح بعد از اینکه خود را ”شد ل پدر دیدهالششم: در نام او جنکته

، خدا نامی به او داد که گردیدفروتن ساخت و تا به مرگ با صلیب مطیع 

هر زبانی اقرار کند که عیسی و (»11: 2)فیلیپیانتر از جمیع نامها استالبا

پنج ستون چوبی پوشیده شده  «ل خدای پدرالمسیح خداوند است، برای ج

 کنند.مسیح را در نمونه بیان می، دوگانگی ماهیت عیسی الاز ط

 «بالپنج ق»

 الو برای پرده پنج ستون از چوب شطیم بساز و آنها را به ط(»24: 21)خروج

 «برنجی بریز یپایهباشد، و برای آنها پنج  البهای آنها از طالبپوشان، و ق

کردند که در میها متصل بهایی به ستونالهای ورودی قدس را با قپرده

خداوند به  د. در تحقق این موضوع؛ مسیحآنها بو یدارنده حقیقت نگاه
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کتاب مقدس و از ذریت داوود به عنوان در ورودی  یشدهعنوان شاه نبوت 

زیرا که (»4، 1: 9)اشعیابه ملکوت خداوند بر جای خود ثابت و استوار ایستاده

ای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شدو سلطنت بر دوش او خواهد بر

متی الدیر و پدر سرمدی و سرور سود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قب

متی او را بر کرسی داوود و بر مملکت الخوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و س

باد ثابت و الن تا ابد االوی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از ا

او دارای نام  «غیرت یهوه صبایوت این را به جا خواهد آورد استوار نماید.

، 0،مشیر1کند)عجیبمی ج نام از آنها اشارهبه پن 1 یآیهعجیب است که در 

ل ال(اسامی ذکر شده نامهای پرج5متیال، سرور س4، پدرسرمدی3غدیر

گیرد. در ت را در بر میاو برک ،قدرتها ،خداوند هستند که تمام اختیارات

نتیجه، پنج ستون سمبول فیض خدا را در ظهور عیسی مسیح به عنوان 

ب استفاده شده الگذارند و پنج قانسان کامل و خدا در جسم به نمایش می

 یاسامی و القاب از شخصیت و ماهیت انسانی و الهی و  ها،در نگاهداری پرده

 .ل، عزت و اکرام مسیح هستندالکنند که حافظ جدر سمبول حکایت می

 «برنجین یپایهپنج »

چوبی در جایی که چوبها باید در زمین  یهای برنجی در پایین ستونهاپایه

بروند گذاشته شده بودند)برنج، سمبول قدرت و داوری است( قیام  فرو

کند اما و معرفی میگرفته را جشن او ل رسیدن المسیح، پیروزی و به ج
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حقیقت در ، اوری قرار بگیردآن، او باید در دقبل از کسب پیروزی و ثمرات 

ل الگردد حتی جبه کار مسیح بر صلیب باز میزیر بنای تمام کارهای خدا 

بر خود پذیرفت و حاضر شد به جای او داوری بود که  یثمره شو پیروزی

تولد، ماهیت و  القضاوت و داوری قرار بگیرد. مجمما و برای ما در 

 موجودیت کلیسا بر اساس پیروزی عیسی مسیح بر قدرتهای تاریکی است

اید که خود عیسی ن و انبیا بنا شدهالو بر بنیاد رسو(»22و  21: 2)افسسیان

شوید تا در روح مسیح سنگ زاویه است. و در وی شما نیز باهم بنا کرده می

 «مسکن خدا شوید

 «عدد پنج»

خدا اشاره دارد اما به جهت درک و استنباط  ینجگانهعدد پنج، به فیض پ

که گفتیم؛ تر در قبل از ورود به قدس ابتدا باید او را بررسی کنیم. ملموس

اما چرا در ورودی به قدس این عدد سه بار  عدد پنج عدد فیض الهی است

ه که ستونها یا کاس 3، پنج پایه0بال، پنج ق1پنج ستون! ـ تکرار شده است؟

 حد استیض خداوند بس عظیم و بیحقیقتا که ف .گرفتندقرار می در آن

آنقدر عظیم که راهی را برای بخشش، مصالحه و فدیه گشوده است. فیض 

بلکه تمامی تار  ،به وضوح قابل روئیت استاو نه تنها در ابتدای کار  وندخدا

ای در کتاب زکریا آیه با فیض بافته شده است! و پود کتاب مقدس نیز

فرماید: یدی و ابدی در فهم این موضوع وجود دارد که چنین میکل
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در حضور زروبابل به همواری مبدل  کوه بزرگ تو چیستی!؟ ای(»4: 4)زکریا

خواهی شد و سنگ سر آن را بیرون خواهد آورد و صدا خواهند زد فیض فیض 

توان به عمق وجود اهداف فیض است که می یواسطهتنها به  «بر آن باشد

و از پری او (»11: 1)یوحناخدا دسترسی داشت و آنها را شناخت یرادهاو 

ما را نیز که (»4تا  5: 2)افسسیان «جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض

در خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید، زیرا که محض فیض نجات 

نشانید. تا در ایم و با او برخیزانید و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی یافته

نهایت فیض خود را به لطفی که بر ما در مسیح عیسی عالمهای آینده دولت بی

در رساله به رومیان پولس رسول به زیبایی پنچ گانه  «دارد ظاهر سازد.

زیرا آنانی را که (»21، 29: 8)رومیان کند؛بودن فیض خدا را به ما معرفی می

تا به صورت پسرش متشکل  موداز قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فر

زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، شوند تا او نخست

ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را 

، 1آنانی را که از قبل شناخت «ل دادالکه عادل گردانید، ایشان را نیز ج

، و آنانی را که خواند 3، ایشان را خواند0نیز از پیش معین فرمودایشان را 

قبل از  ،5ل دادال، آنانی را که عادل گردانیده شدند ج4عادل گردانیده شدند

اینکه هستی وجود داشته باشد و ما متولد شویم خدا به جهت تک تک ما 

الهی و همه چیز را در افکار دید میهدف و نقشه داشت او ما را در مسیح 

قبل از (»5: 1)ارمیاخود برای ورود به این دنیا و خلقت آن در نظر گرفته بود
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آنکه تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو 

موضوع و درک در استفهام این  «ر ا تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم

یسایی نگاه کرد که در سمبول کل خدا[ یخانهعمیق آن باید به قدس]

به  "فیض پنجگانه"لطف و برکات الهیاست که مسیح بر آن سر است و 

 به آن داده شده است. طور کلی و جمعی

 «مسکن سقف هایپوشش»

قرار گرفتن  یطریقهو  ابزار به کار رفته را در تهیهدر این قسمت 

موسی داده بود قداس که خدا دستور آنها را به الاهای قدس و قدسپوشش

های ی مسکن را از پردهالبا یخیمهو (»14،  4: 21)خروجبررسی خواهیم کرد

پشم بز بساز و برای آن یازده پرده درست کن. و پوششی برای خیمه از پوست 

و (»1: 21)خروج «قوچ سرخ شده بساز و پوششی از پوست خز بر زبر آن

جورد و ارغوان و قرمز بساز. با الکتان نازک تابیده و  یپردهمسکن را از ده 
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در این قسمت نیز مخایل در  «کروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما

 0بز 1)خز"نوع پوست "سه ؛به ترتیب آنها دقت کنید ،انداعداد آمیخته

 از حضور تثلیث ( که شهادتی3قرمز 0ارغوان 1جوردال)"رنگ "( در سه3قوچ

های های دیگری نیز وجود داشت که دیوارهپرده البته کنند.را بیان می

در سر فصلهای بعد به که  (1تا  1: 21)خروج دادصحن مسکن را پوشش می

اما در این قسمت  های قدس خواهیم پرداختشش دیوارهو پو شرح آنها

یه الگذاریم که از سه های سقف مسکن مییهالش و پوشتمرکز را بر 

 تشکیل شده بود.

مستقیم در معرض دید  ترین الیهبه عنوان خارجی ،”پوست شیر آبی یا خز

و (»14: 21)خروجقرار داشت و با محیط و شرایط آب و هوایی در تماس بود

، و پوششی از پوست خز بر پوششی برای خیمه از پوست قوچ سرخ شده بساز

های متعددی نظریه کن)خز(سیه از پوشش سقف مالبر سر این  «زبر آن

پوست  از ای از مفسرین بر این باورند که این پوششعده وجود دارد،

 دیگر آن را پوست حیوانات دریایی]شیر آبی[ ایحیوانات بیابانی بوده و عده

قرار داشتن آن در این پوشش، قابل توجه در مورد  ینکتهدانند، اما می

خورشید  یباد، باران، نور و حرارت سوزانندهمعرض عوامل طبیعی یعنی 

 در بیابان است. 
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ها از صحرای سینا و سرزمین کنعان که بعد در گذر باید اجتماعخیمه

 ماندت آسمانی محفوظ میالاسرائیلیان در آن سکنی گزیدند در مقابل نزو

ای مسقف کردن آن انتخاب شود. پوست زم بود که پوششی عالی براللهذا 

خارجی از لحاظ ظاهر و زیبایی چشم انداز  ییهالیا پوشش به کار رفته در 

 رنگ پریده ضخیم، یزیبایی به مانند پوست پلنگ و ببر نداشت، بلکه پوست

ظاهری عیسی مسیح را  یجنبهفاقد هرگونه زیبایی بود. این نکته دقیقأ  و

های ایشان که در مقابل حرفهای مردم و تمسخر کنددر سمبول معرفی می

گرفت، او در مقابل گونه عوامل بیرونی قرار نمیمقاوم بود و تحت تأثیر هیچ

باران ناسزا، فریاد، تأثیم و تأذی به مانند پوست شیر آبی در برابر عوامل به 

کرد و هرگز اجازه نداد که به وجود آمده از زشتیهای گناه مقاومت می

گاوان نر (»11، 12، 12: 22)مزمور کنند و روح او را زخمی سازنداو نفوذ درون 

ر اند. دهان خود را باند، زورمندان باشان مرا احاطه کردهبسیار دور مرا گرفته

اند، جماعت ر مرا گرفتهی غران. زیرا سگان دواند، مثل شیر درندهمن باز کرده

  «اندسفته اشرار مرا احاطه کرده، دستها و پایهای مرا

کشتنش  قصد هیرودیس و از مسیح، در مقابل هشدار فریسیان که او را

بروید به آن روباه گویید، اینک امروز و فردا (»22: 12)لوقادادند گفت: خبر می

بخشم و در روز سوم کامل کنم و مریضان را صحت میدیوها را بیرون می

های آنان ن و جوجهپرندگا یروباه بزرگترین دشمن آشیانه «خواهم شد
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است و خداوند در بیان این موضوع به فریسیان و ملقب کردن هیرودیس به 

ن کرد، او بالهای الآوری و حفاظت قوم خود اعروباه قصد خود را در جمع

خود را به مانند پوششی حفاظتی)کلیسا( بر عزیزان خود گشود تا که 

زمانه محفوظ دارد. در  ایههای روباهایشان را از خطرات احتمالی و حیله

برای اجتماع( عهد عتیق نیز خدا همین کار را در سمبول و  قالب)خیمه

بنیامین گفت:  یدربارهو (»12: 22)تثنیهخود به انجام رسانید یبرگزیدهقوم 

سازد و شود تمامی روز او را مستور میحبیب خداوند نزد وی ایمن ساکن می

م خدا نیز بر همین الاین آیه از ک «شودهایش ساکن میدر میان کتف

در  ،ی خدا در صلح و آرامش با ویبرگزیدهموضوع متمرکز است که قوم 

 . او زیست خواهند کرد و بالهای سمبول آغوش

ی را مسقف خواهد کرد که ما در آن ساکن عمارت این پوشش ،در تحقق، 

و همیشه  ت)کلیسا( و از منظر دنیا فاقد هرگونه جاذبه و زیبایی اسهستیم

قرار داشته است، اما در نهایت آن در زیر فشار، خوار شدن و تمسخر 

 .کندمی ل نام خود استفادهالخداوند از او برای ج

یه، یعنی پوست الترین ، این پوست در زیر خارجی”پوست قوچ سرخ شده

زدند ـ و باید او را رنگ می به خودی خود سرخ نبودو ، شیر آبی قرار داشت

آن را در  نبود، بلکه تابردن کیفیت و یا استحکام آن  الاز این کار، بامنظور 

 رنگ قرمز سمبول خون روحانی بکار ببرند ـ سمبول برای تفهیم موضوعی
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پس نگاه دارید خویشتن را و (»28: 21نالرسول)اعمامسیح است. یفدیهو 

کلیسای  القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تاتمامی آن گله را که روح

پوست قوچ سرخ  «خداوند را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است

های سقف مسکن قرار داشت که اهمیت شده در قسمت میانی پوشش

 کرد.مسیح را در نمونه بیان می یکفارهقربانی و 

در  ال، اصو، در مورد قوچ در عهد عتیق اشارات فراوانی وجود دارد”قوچ

کردند، در زمان تقدیم و تسلیم هدایا به خداوند از قوچ استفاده می

حقیقت، قربانی قوچ در عهد عتیق سمبول اصل جایگزینی بود که خدا آن 

آنگاه ابراهیم چشمان خود را (»12: 22)پیدایشد را در نمونه به انسان ارائه دا

خهایش گرفتار ای به شابلند کرده دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه

شده پس ابراهیم رفت قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی 

، اسحاق در کوه در این آیه و برقرار شدن اصل جایگزینی «سوختنی گذرانید

  قوچی به جای او جایگزین گردید. موریا کشته نشد بلکه 

را بر  ارگناهکدر عملکرد این اصل؛ خداوند تنبیه و مجازات استحقاقی فرد 

 برد کهاز مجازات جان سالم به در میبدین ترتیب او  دداآن قوچ قرار می

یگانه فرزندش را به جای مجازات تمامی نسل بشر  ،این اصل، پدر تحقق در

توانم کرد بلکه چنانکه من از خود هیچ نمی(»21: 5)یوحناجایگزین کرد

خود را  طالب  یارادهکنم و داوری من عادل است زیرا که ام داوری میشنیده
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همانگونه که ابراهیم به  «پدری که مرا فرستاده است یارادهنیستم بلکه 

در اصل جایگزینی  رامسیح  ،خدا« خدا مهیا خواهد ساخت»پسرش گفت:

مسیح نیز به مانند اسحاق خود را  ای ما مهیا کرد وبر به عنوان قربانی

به منافع  دستیابیبرای او هرگز این کار را  تسلیم به پدر نمود. الکام

لیسا که عضوی از وجود به جهت حفظ ک بلکهانجام نداد، شخصی خود 

چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و (»21 ،25: 5)افسسیانستاو

م طاهر ساخته، الک یوسیلهآن را به غسل آب ب خویشتن را برای آن داد تا

 یکلیسا عزیز و محبوب مسیح است، دعوت شده برای هدف «تقدیس نماید

 خاص و آسمانی. 

پوست قوچ سرخ شده سمبولی بود از اصل جایگزینی زیرا مسیح در 

پرداخت بها برای ما و به جای ما پوشش عدالت شد. در زیر این 

بلکه فدیه و جایگزینی  کنیمخدا را تجربه میپوشش)خز( نه فقط حفاظت 

س قوچ دیگر یعنی پ(»22، 22: 8ویانال)رهاند. خون او نیز ما را از داوری می

قوچ تخصیص را نزدیک آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر قوچ 

گوش  ینرمهنهادند و آن را ذبح کرد و موسی قدری از خونش را گرفته بر 

در  «بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید راست هارون و

ای است این آیات، هارون سمبولی است از شخص مسیح و این عمل، نمونه

خدا. امروز ما ایمانداران  یخانهخدمت به در راستای از تقدیم و تقدیس 
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 باید مسیح را به عنوان کاهن اعظم اعتراف ایمان خود ببینیم، زیرا او در

فدیه  خدمت به پدر و یارادهانجام  مقام پسر خدای حقیقی خود را وقف

م بگوید که اللیکن هرگاه آن غ(»1، 5: 21)خروج .شدگان یعنی کلیسا ساخت

خواهم که آزاد بیرون دارم و نمیهر آینه آقایم زن و فرزندان خود را دوست می

یک در یا قایمه در آقایش او را به حضور خدا بیاورد و او را نزد روم آنگاه

برساند و آقایش گوش او را با درفشی سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی 

کند که در زیر عهد ای صحبت میین آیات راجع به خادم و یا بندها «نماید

این کرد. البته که وقف و تسلیم به ارباب خود می کامال با موسی خود را

و محبتی که  میل دلبه و این کار را از روی الزام و اجبار نبود بلکه اعمل 

داد، در تحقق ما نیز امروز در زیر عهد انجام می از اربابش در دل داشت

در خدمت به  الهی یخانوادهجدید، به عنوان ایمانداران و عضوی از 

خداوند، نه از روی الزام و اجبار بلکه با تمام محبتی که در دل نسبت به 

 و آرمانهای الهی او بکنیم. خدمت خداوند داریم خود را وقف

پوشش درونی و سقف قدس از این پوست پوشیده شده بود و با  ،”پوست بز

قداس در تماس بود اما در مورد رنگ آن الافضای داخلی قدس و قدس

 های متفاوتدر کشورها و یا قاره کند. بزای اشاره نمیم خدا به نکتهالک

است اما به یقین در موضوع مورد بحث دارای گوناگونی و رنگهای متفاوتی 
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م خدا همیشه خود حیوان در نمونه الزیرا در کبوده رنگ آن فاقد اهمیت 

 منظور و نظر واقع شده است. 

ی البا یخیمهو (»4: 21)خروج بز در عهد عتیق سمبولی است از کفاره

قربانی بز در سمبول کفاره بیشتر در  «...های پشم بز بسازمسکن را از پرده

 ای بود از قربانی عیسی مسیحکه نمونهشد انجام میروز عید کفاره 

و دو بز را بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در (»11تا  4: 11ویانال)

اجتماع حاضر سازد و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد یک قرعه برای خیمه

ازیل و هارون بزی را که قرعه برای خداوند بر آن خداوند و یک قرعه برای عز

بر آمد نزدیک بیاورد و به جهت قربانی گناه بگذراند و بزی که قرعه برای 

کفاره نماید و  ور خداوند زنده حاضر شود و بر آنعزازیل بر آن برآمد به حض

این قربانی در  ینتیجهپولس در مورد  «آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد

زیرا او را (»21: 5)دوم قرنتیاننویسددوم خود به قرنتیان چنین می یلهرسا

بنابراین  «که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم

 ,["حفاظت« پوست خز»خارجی ییه؛]الدر پوششهای سقف مسکن

 «پشم بز»درونی، ییه[,]ال"فدیه« پوست قوچ سرخ شده»میانی، ییه]ال

ما بتوانیم عدالت را  مسیح که گناه را نشناخت در راه ما گناه شد تا که

 ["تجربه کنیم
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 «یازده پرده»

های پشم بز بساز و برای ی مسکن را از پردهالبا یخیمهو (»8، 4: 21)خروج

آن یازده پرده درست کن.  طول یک پرده سی ذراع و عرض یک پرده چهار 

از پوست  خداوند فرمان داده بود، «هر یازده پرده یک باشد یاندازهذراع، و 

بسازند و آنها را داد یازده پرده یه از سقف را پوشش میالترین درونی که بز

یک طرف و پنج  شش پرده دربه طوری که ، تقسیم کنند دو قسمتبه 

دیگر آن باشد. یک پرده از میان یازده پرده از پشم بز بود که  پرده در طرف

این پرده و  باقی مانده در مابین یپردهدر معرض دید قرار داشت و ده 

یعنی اگر وارد صحن  ،و پنهان بودند خ شده قرار داشتهپوست قوچ سر

ای که از پشم بز ساخته کردیم فقط پردهنگاه می الشدیم و به بامسکن می

 شدند زیرا در پشت آن قرارها دیده نمیپرده یبقیهشد و ه بود دیده میشد

داشتند که سمبولی را از سالهای سکوت خداوند در نمونه به نمایش 

را که سی و سه سال است به یازده مسیح اگر سالهای زندگی  تند.گذاشمی

گیرد در نتیجه؛ ده قسمت تقسیم کنیم هر قسمت سه سال را در بر می

شود که در سکوت سپری شد و مت، شامل سالهای اول زندگی او میقس

کند و فقط در مورد سه سال ای اشاره نمیم خدا در مورد آن به نکتهالک

را در  یک، یازدهم زندگی مسیحخوانیم ـ خر زندگی او در اناجیل میآ

ی پوشش قوچ سرخ شده و الهبالده، یازدهم آن در  و خوانیماناجیل می
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زندگی  نظیر تمامیتع به زیبایی نغز و بیاین موضو. پنهان است پشم بز

پدر معرفی  یارادهمسیح را از بدو تولد تا به پایان در تسلیم و انجام 

ده ]آن گفته شده باشدکند. سی سال در خفا بدون اینکه چیزی درمورد می

مبارزه  ت، تجهیز و بنای شاگردانو سه سال رسالت، مأموری[ پنهان یپرده

 [آخر و نمایان یپرده]و مصائب

انجام اراده و  یازده پرده، سمبولی بودند از تمامیت زندگی مسیح خداوند در

: 2)متیخشنودی پدر! به همین جهت زمانی که او از آب تعمید بیرون آمد

ن که از او ن در رسید که این است پسر حبیب مآنگاه خطابی از آسما(»14

در ده قسمت از یازده قسمتِ زندگی خداوند، سراسر خشنودی  «خشنودم

و در سه سال آخر، پدر خشنودی خود را از مسیح با  پدر حاصل شده بود

ور تمامی انسانها به نمایش قیام دادن از مردگان و معرفی او به عنوان سر

  گذاشت.

یه البود دارای دو آویخته یازدهم، که در سمت دیدنی سقف مسکن  یپرده

طول یک پرده سی ذراع و عرض یک (»9، 8: 21)خروج .بود ـ دوتا شده بود

هر یازده پرده یک باشد و پنج پرده را جدا و شش  یاندازهپرده چهار ذراع، و 

در  «ششم را پیش روی خیمه دوتا کن یپردهپرده را جدا، پیوسته ساز، و 

 یپردهاما در  ،یم که عرض هر پرده چهار ذراع استخوانتوجه به آیات می

ه نصف آن در تا کرده بودند به طوری کدو آخر و نمایان، عرض پرده را 
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و  قربانی گناهوع به زیبایی و در سمبول، معرض دید قرار داشت. این موض

 را مضاعف خواهد گردانید فیض ،زیادی گناه ؛کندمعرفی میرا  فیض

 «نهایت افزون گردیدجایی که گناه زیاده گشت، فیض بی لکن..(»21: 5)رومیان

خاصی است که اشعیا نیز در  ضمنی دارای معانی آخر یپردهدو تا شدن 

ویز به اورشلیم السخنان د(»2: 41)اشعیاکندتشبیه آن را چنین توصیف می

گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده، و از 

به  "دو چندان «دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است

 شده به معنای مضاعف است. رابر و تامعنای دو ب

گناه  ن فیض افزون را در زمان زیادتیرسول در رساله به رومیاپولس  

کند به این معنا که؛ خداوند فیض خود را در پاکسازی گناهان معرفی می

زیرا نه تنها گناهان ما را بخشید بلکه آنان را نیز  برابر ساخته است ما دو

این نیست که خداوند ما را به  پاک خواهد کرد. البته منظور از این گفته

بلکه به این معنا است که تسلی  !کندجهت گناهانمان دو چندان تنبیه می

خداوند و آمرزش گناهان دو برابر آنچه که تصور شود در اختیار ما قرار 

 ه است.داده شد
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 «اجتماعنقش زنان در خیمه»

حضور خدا، زنان نیز در کنار مردان به طور  یخیمهخت و بنای در سا

مردان و زنان آمدند، (»29، 21،  25، 22 :25)خروج .مساوی نقش داشتند

ها و ها و انگشتریهای بینی و گوشوارههرکه از دل راغب بود و حلقه

برای خداوند  الط یهدیهآوردند، و هرکه  الت طالها و هر قسم آگردنبند

رشتند، و رشته شده را زنان دانا دل به دستهای خود می یهمهگذرانیده بود. و 

نی که دل ایشان به ازن یهمهجورد ارغوان و قرمز و کتان نازک، آوردند و الاز 

اسرائیل که مردان و زنان بنی یهمهرشتند. و حکمت مایل بود پشم بز را می

امر فرموده  دل ایشان، ایشان را راغب ساخت که چیزی برای هر کاری که خدا

 «دل آوردند یارادهموسی ساخته شود، برای خداوند به  یوسیلهکه ب بود

 الدهند یا اصبسیاری از ادیان و باورها زنان را یا در قسمت ثانوی قرار می

دهند، حتی در سنت یهود و ادیان ابراهیمی زن جایگاهی را به آنها نمی
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خدا زنان  ینقشهفاقد ارزش و جایگاه از نظر خدمتی است، اما در هدف و 

دارای جایگاه، منزلت و مقامی مکرم هستند، در تصدیق این موضوع 

کند. پرواضح است که م خدا هرگز مقام زن را پنهان نمیالبینیم که کمی

نسبت به گناه و سقوط انسان در زن و مرد و سیر  پذیرش مسئولیت

های خدا در باز گرداندن ایشان نیز در توازن و تکاملی اهداف و نقشه

موازات یکدیگر در حرکت است. لهذا، خدا در برقراری عدالت خود همیشه 

به توازن و اعتدال میان زن و مرد توجه داشته که مبادا جایگاه یکی بر 

 تر قرار بگیرد. البا ایدیگری در مرتبه

کودکی بدون ظهور مسیح به زن داده شد ـ  یوعدهدر کتاب مقدس 

ای بود به تولد دخالت هیچ مردی از یک زن متولد خواهد شد که اشاره

که سر شیطان را خواهد کوبید. و عهد جدید نیز با  یح از مریم ـعیسی مس

تا  1: 1)انجیل متیددگرآغاز میمسیح  یج زن در نسب نامهاشاره به نام پن

14) 

زنانی که دل ایشان به حکمت مایل  یهمهو »خوانیم( می21: 25)خروج در 

ای از زنانی هستند که در نسب ایشان نمونه «رشتند..بود پشم بز را می

 مسیح و ظهور نجات دهنده، نقش خطیر خود را ایفا نمودند. ینامه
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رشتند زیرا کار را می زنان مورد اشاره در کتاب خروج باهم پشم بز

ریسندگی آنها کاری گروهی و دست جمعی بود، ایشان نه تنها دلهایشان 

به حکمت مایل بود، بلکه در عملکرد نیز در کنار یکدیکر یکسان عمل 

تی که در الف مشکالهدف تمرکز داشتند، برخ یک أ برکرده و باهم متفق

از افودیۀ (»2: 4یان)فیلیپخوردعهد جدید در کلیسای فیلیپی به چشم می

پولس  «استدعا دارم و به سنتیخی التماس دارم که در خداوند یک رای باشند

کند که از بحث و جدل خود با دو زن صحبت می یرسالهدر این آیه از 

 . حرکت کنند اهداف خداوند راستای دست بردارند و در یکدلی و

سقف  پوششی تهیهکار زنان  اجتماعدر عهد عتیق و ساخت خیمه

 ینقشهسمبول اتحاد و یکدلی در هدف و  ی حضور خدا بود که درخیمه

در تحقق این موضوع؛ کلیسای مسیح نیز باید در  کرد،را معرفی می خدا

 یکدل باشند تا که زیبایی کار مسیح آشکار شود. ،محبت

 «های برنجینتکمه»

ها بگذران، در مادگی ها رابرنجین بساز، و تکمه یو پنجاه تکمه(»11: 21)خروج

به آنها ای که در قبل یازده پرده «و خیمه را با هم پیوسته ساز تا یک باشد

گذاشتند، که ح را به نمایش مییسای از زندگی زمینی منمونه اشاره کردیم

که در ترتیب قرارگیری بعد  او بودهر کدام از آنها بیانگر سه سال از زندگی 
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یازدهم فضای  یپردهگرفت و قوچ سرخ شده ده پرده قرار می ییهالاز 

الذکر خداوند به موسی داد. در مداقه به آیه فوقداخلی قدس را پوشش می

هایی از برنج به یکدیگر تکمهها را به دهد که تمامی این پردهفرمان می

اد از اتحای مونهاین نکته نیز ن« باهم پیوسته و یک شوند»متصل کند تا که

 و یکپارچگی است.

ای در گی و درز باشد و هیچ تکههساخته شده باید فاقد هرگونه پار یخیمه 

 . اتحاد و یگانگی را به نمایش بگذاردتا آن به کار نرفته باشد 

زیرا  جدایی از دنیا است، معنای به کار رفته به یواژهدر اصل ، ”اتحاد

زمانی که ما ایمانداران در سمبول خیمه شهادت و یا حضور خدا در یگانگی 

جدا از دنیا و  ال، فضایی بسته و کامشویممتصل میو اتحاد به یکدیگر 

سمبول اتحاد ایمانداران ها و قفلها تکمهدهیم. میحضور گناه را تشکیل 

اند. ایستاده است که دست در دست هم در آن عنصر برنج در کنار یکدیگر

ما هرگز قادر نیستیم که در اتحاد، یگانگی، قدوسیت و جدا از دنیا در کنار 

اینکه هرکدام از ما آگاهانه خود را در حضور قدوسیت  هم قرار بگیریم، مگر

پس هر شخص خود را (»28: 11)اول قرنتیانخدا بسنجیم و داوری کنیم

به این معنا که هر  «پیاله بنوشدن و بدین طرز از آن بخورد و از آ امتحان کند

القدس بدهد تا او را تفتیش و داوری ایماندار شخصأ این اجازه را به روح

ابتدایی   یآیه.)در کند مبادا که چیزی نادرست در او وجود داشته باشد
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های بعد به شرح کند که در سر فصلاشاره می تکمهبه پنجاه این سر فصل 

 آن خواهیم پرداخت(.

 «قدس»

اول نصب شد که در آن بود چراغدان میز و نان  یخیمهزیرا (»2، 2: 9)عبرانیان

ای که دوم بود آن خیمه یپردهتقدمه، و آن به قدس مسمی گردید. و در پشت 

انگیزترین مبحث در این قسمت به هیجان  «قداس مسمی استالبه قدس ا

چهل  امیدوارم که به مانند آن مرد فلج نباشیم که !اجتماع رسیدیمخیمه

 ته بود، او باوجود اینکه چند قدمسال عمر خود را در جلوی معبد نشس

با حضور خدا فاصله نداشت، اما هیچ آگاهی از ماهیت درونی آن بیشتر 

معبد نداشت و ایمان خود را بر اساس چیزهایی که از دیگران شنیده بود 

اوقات ما نیز آگاهیمان بر اساس شنیدن و نقل قول از  بنا کرده بود. گاهی
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تک ما با قرارگیری در دیگران است؛ دعا و آرزویم این است که تک

هایمان با خداوند خود را بر اساس تجربه ، ایمانهای عمیق روحانیتجربه

  هایمان.کنیم و نه بر مبنای شنیدهدر گذر از مسیرهای زندگی بنا 

حق مسلم هر فرزند خدا است، زیرا همه ما به  [قدسخدا]ورود به حضور 

هر ایماندار  ایم.ایمان و کار مسیح بر صلیب دارای این امتیاز شده یواسطه

 کندوانی را در گوناگونی سپری میاجتماع تجارب فراپس از ورود به خیمه

کنیم، رفتن به حضور را تجربه میورود به صحن خارجی  ی ایماندر ابتدا

گذارد اما بعد از ب که در سمبول، مذبح سوختنی آن را به نمایش میصلی

که رفتن در حضور حوض  شویممی تر روحانیهای عمیقمحدوده وارد آن

برنجی و در نهایت ورود به قدس یا مسکن حضور خدا است. این مکان با 

و ممکن  ، مکانی بسیار جدی استوجه به ساختار و موقعیت قرارگیریت

از ورود در نظر اول چنین برداشت شود که وارد مکانی محدود است بعد 

ها محصور شده و تخته با پرده در مقایسه با صحن خارجی، ازیر ایمشده

ثروت و  ،ای است که ما را به وسعت، عمق بیشتراما این محدودهاست، 

بینیم که انگار رساند. گاهی ما چیزهایی را میمی روحانی و شناخت فراوانی

ضمنی آن مکنونات دیگری وجود  ایم، اما در حقیقتِآنها محدودتر شدهدر 

انتها هستیم که خدا در ورای آن در ای بیما در حال ورود به محدوده ،دارد

دارای  راهی در مسیر شناخت که با تمام فراز و فرودهایش .ابدیت ایستاده
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عملی ملکوت و ای است، این مسیر با عبور  از روشنایی علنی و خواص ویژه

و سلطنت با مسیح ما را در استنتاج در آغوش پدر و سکونت ابدی با ا

زیرا تنگ است آن در و دشوار است آتن طریقی که »(14: 4)متیرساندمی

خداوند عیسی فرمود از در تنگ  «اندمؤدّی به حیات است و یابندگان آن کم

ری که دارای تنگی گردد، اما چگونه مسیوارد شوید که به حیات منتهی می

در ورود به این  !گردد؟و دشواری است به حیات منتهی می

است که هایی آموزهتر از تر و عمیقدرسها و تجربیات بسیار غنیفضا]قدس[

ما را به (»12، 11: 11)مزموربیرونی خیمه با آن مواجه شدیم.  در صحن فراخِ 

ن را بر سرما سوار گران بر پشتهای ما نهادی. مردما یو بار دام درآوردی

به  «پس ما را به جای خرم بیرون آوردی. گردانیدی و به آتش و آب در آمدیم

 در دامه گوید که ما را بمی 11 یآیهتضاد در این آیات دقت کنید در 

بینیم از تجربیات آوردی و بارگران بر پشت ما نهادی، به یقین آنچه که می

کنند، بلکه از عالی و نکاتی برجسته که هر انسانی بپسندد صحبت نمی

جایی  !اندای که در آن به دام افتاده و باری را نیز بر دوش گذاشتهمحدوده

آخر این چه  شود،ای عالی و قابل درک احساس نمیکه در آن هیچ نکته

این  در ادامه جایی است که ما را در آب و آتش افکنده است؟ اما انگار

 «پس ما را به جای خرم درآوردی»گردد!! محدوده به ابعادی دیگر منتهی می

نهایتأ و نتیجه، باید این باشد که ما وارد ابعادی شویم که قابل درک باشد 



238 

 

ات خدا در آن محسوس جایی که وسعت ما در شناخت زیاده از حد و برک

 باشد. 

 یو افاضه به معنای لمس شویم کهنی که ما اسیر و مجذوب خداوند میزما

ای عمیق بینیم و وارد رابطهو خود را در دستان او گرفتار می محبت اوست

چیزهایی را  سیاری نکات در زندگی خود درگذریم وگردیم، باید از بمی

در این مقطع  ،ا سخت و دشوار استت کشیدن از آنهکنار بگذاریم که دس

ی خدا تسلیم کنیم تا است که در آزادی محدود باید کامال خود را به اراده

 تر و پربرکت را دریافت کنیم.جایی وسیع

یک ایماندار در ابتدای  کنیم،در قدس ما زندگی حقیقی مسیحی را تجربه می

را در کهانت و ار صلیب و خون مسیح ش نیاز دارد که کازندگی ایمانی

شفاعت به جهت گناهانش درک کرده و با پی بردن به عظمت اعمال 

اش از اسارت گناه از آنها لذت ببرد و در مذبح و دستان خداوند در رهایی

در  .حس کند [ رامالشستشوی مداوم در ک، کار تقدیس]حوض برنجی

 ریشه باید زندگی یک مسیحی است که [قدس]ورود به این فضا و ابعاد

 دوانده و به برکات و ثمرات نجات خود دست پیدا کند.
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 «های مسکنپرده»

جورد و ارغوان و قرمز النازک تابیده، و  یپردهو مسکن را از ده (»1: 21)خروج

تمامی صحن قدس و  «بساز. باکروبیان از صنعت نساج ماهر آنها  را ترتیب نما

های دیواره هایی پوشیده شده بود که در پشت آنها تختهیا مسکن با پرده

ها نیز باز پوششی از پرده وجود داشت در قرار داشتند و در پشت تخته

که سمبولی بود از  گرفته بودند ها قراری پردهها در میانهحقیقت تخته

در روز نور تو  ار دیگر آفتابب(»19: 11)اشعیااو با کلیسا یرابطهو  مسیح

نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید زیرا که یهوه نور 

عدالت خود را (»12: 41اشعیا«)جاودانی تو و خدایت زیبایی تو خواهد بود

باشد و نجاتم من تاخیر نخواهد نمود و نجات را به آوردم و دور نمی نزدیک

، 11: 91مزمور«)در صهیون خواهم گذاشت ل من استالجهت اسرائیل که ج

ظاهر بشود و کبریایی تو بر فرزندان ایشان. جمال  اعمال تو بر بندگانت(»14

خداوند خدای ما بر ما باد و عمل دستهای ما را بر ما استوار ساز! عمل دستهای 

خداوند را با قوم خود  یرابطه به زیبایی آیات در این «ما را استوار گردان!

فیض و محبت است. خیمه و  ،آن حکمت یپایهنیم که اساس و بیمی

 سمبولیک خود، پوشیدن طبیعت جدیدی معنی ضمنی و مسکن در اصل

ر روحانی آن که در دقت به لباس کاهنین متوجه با است انسانیت از

این طبیعت تازه متجلی دقیقأ  خواهیم شد. ایشان با پوشیدن لباس کتانی

کهنه و قدیمی عوض شده و نه فقط  ن انسانیتآ بودند که شخصیت ما از



240 

 

به نمایش  را نیزاو ل و زیبایی النمایانگر عدالت خداوند هستیم بلکه ج

 .گذاریممی

 «کروبیان بر پرده»

یی قدس قرار داشت به سه رنگ الای که در قسمت داخلی و باپرده

آنها را تک قرمز و ارغوانی مزین بود که در ماقبل این مقطع تک  ،جوردیال

که برای  ییدر این قسمت نیز از همان رنگها در سمبول تشریح کردیم،

های درب ورودی به کار رفته بود استفاده شده که رنگ سفید کتانی پرده

 معرف شخصیت عیسی مسیح هستند؛ خورد ونیز در کنار آنها به چشم می

تان: ک[ , ]ارغوانی: پادشاهی], [ قرمز: فدیه], [ آبی: آسمانی بودن]

ین معنا است که ، به االهای آویخته از بااین مخایل در پرده [قدوسیت

و مسکن را از ده (»1: 21)خروجکلیسا سر استتمامی ، پوشش و بر مسیح

جورد و ارغوان و قرمز بساز. باکروبیان از صنعت نساج النازک تابیده، و  یپرده
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های دهد که پردهخداوند به موسی فرمان می «را ترتیب نماماهر آنها 

به مانند فرش  ای از کروبیانبا نگارهالذکر را ساخته شده از سه رنگ فوق

تحفیل  ای که گلدوزی شدههایی را دارد یا پارچهایرانی که در خود طرح

نساجی ماهر  ها مستلزم این بود کهنقش این نگاره در تار و پود پرده و کند

 تیب نماید.آنها را تر

آیات  !؟چه معناست و آنها چه کسانی بودندبه ها اما وجود کروبیان بر پرده 

توان به م خدا بسیارند که از آن جمله میالمورد اشاره به کروبیان در ک

( اشاره کرد، ولی ابتدای آشنایی با این 5و مکاشفه فصل 1ل)حزقیال فص

آدم را بیرون کرد و به پس (»24: 2)پیدایشموجودات در کتاب پیدایش است

مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر  طرف شرقی باغ عدن، کروبیان را

از  با خروج انسان «کرد تا طریق درخت حیات را محافظت کندسو گردش می

از آن  او دیگر قادر به مشارکت با خدا نیست و ،حضور خدا در باغ عدن

خدا را نداشت و فقط کروبیان هیچ انسانی حق ورود به حضور زمان به بعد 

خوانیم که مانند. در کتاب مکاشفه در مورد کروبیان مینزد خدا باقی می

و سرایند و سرودی جدید می(»9: 5)مکاشفهکردندآنها سرودی را زمزمه می

هایش هستی زیرا که ذبح شدی گشودن مهر گویند: مستحق گرفتن کتاب ومی

« و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی

از ]تمامی انسانهایی هستند ینماینده به عنوان مخلوقاتی خاص کروبیان،
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آنها با  یفدیهکه در کتاب مکاشفه در مورد خریداری و  هر قبیله و زبان[

زانرو که چون مقدس کننده و مقدسان (»11: 2)عبرانیان یمخوانخون بره می

با  «باشند، از این جهت عار ندارد که ایشان را برادر بخواندهمه از یک می

، تصویری زیبا برجسته مشار آیات فصل و تفکر بر روی کلمات توجه به سر

[ را در شخص "]ایمانداران [ کروبیان"]نساجی ماهر القدسروح ؛گرددمی

 بنددمسیح با فدیه و بازخریداری در حضور خدا نقش می عیسی

زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای (»11: 2)افسسیان

زمانی که ما با  «کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم

خدا به عنوان  ینقشهو شویم در کار دیه و خریداری میخون مسیح ف

گیریم. در این ایمانداران و صنعت دستان او در بافت حیاتی او قرار می

کروبیان در سمبول فدیه  ـ توان اتحاد مسیح با ایماندارانمی هاپرده

 های منقوش کردن کروبیان بر پردهرا در نمونه مشاهده کرد. نتیجه شدگان

به صورت و شباهت  ندر تحقق به این معناست که مقدسین و ایماندارا

 اند. مسیح متشکل شده

سازد که ما در حیات با مسیح فیض زمانی خود را آشکار می یترین درجهالبا

آنگاه زیبایی صورت و شباهت مسیح خود را در نمونه و  ،در اتحاد کامل باشیم

 ها متجلی و ابراز خواهد کرد.پردهزیبایی 
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یک خانواده است  یدهندهترین بخش تشکیل سالم اساسی یرابطه

و  تواند دوام آوردسالم نمی یرابطهای بدون داشتن هیچ خانواده بنابراین

 یخانوادهحقیقت زندگی جمعی را از خود بروز دهد، ما ایمانداران نیز عضو 

 ها در جوامع انسانیمامی خانوادهبه مانند ت ،او هستیم یخانهالهی و اهل 

پدر، پسر و تمامی اعضای آن خانواده با هم تشکیل  یرابطهبر اساس  که

اند. تا زمانی که ما هنوز در صحن خارجی و متوسل به نجات و تعمید شده

ای محدود و هنوز وارد فض رنجی هستیمهای اندکی از حوض بآب و تجربه

و از تمامی  پی ببریمی الهی خانوادهتوانیم به وجود ایم، نمیقدس نشده

  مند شویم.رهبهآن مزایای 

 بیرون قدس در حال چرخش هستند أسفانه امروز، بسیاری از عزیزانمت

از (»1: 1)عبرانیانباید در صورتی که در حضور صلیب و تعالیم ابتدایییعنی 

سبقت  ها()قدس و پشت پردهم ابتدای مسیح درگذشته به سوی کمالالک

مبلدی  «بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم

در « "سرگردانی در صحن خارجی»است امروز بزرگترین مشکل مسیحیان

و به اطمینان  خون مسیح را تجربه کرده ما صحندر ورود به این  کهحالی 

ن ماید آب هویتر تعمم ما را شستشو داده و دالایم، کدر نجات دست یافته

  مشخص شده است. نیز



244 

 

ما باید به  !؟ایم چه کنیمه و به آن دست یافتهاما در پس آن چه که دید

بلکه او  کنداین باور برسیم که عدم رشد ما خداوند را خشنود نمی

خواهد که ما در یک حرکت ایمانی، از صحن خارجی به سوی قدس و می

اطاعت  شویم و در وارد در خانواده الهی رابطهبرقراری  برای مکان نزدیکتر

 او را خشنود سازیم.خداوند  یارادهتسلیم کامل به  و

 «های عمودی و افقیپرده»

جورد و الکتان نازک تابیده، و  یپردهو مسکن را از ده (»2تا  1: 21)خروج

ارغوان و قرمز بساز. با کروبیان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتیب نما. طول 

ها را پرده یهمهیک پرده بیست و هشت ذراع، و عرض یک پرده چهار ذراع، و 

یک اندازه باشد. پنج پرده با یکدیگر پیوسته باشد و پنج پرده با یکدیگر 

بینیم که ها میارگیری پردهدر بررسی جزئیات، تعداد و محل قر «پیوسته.

ده پرده وجود داشت که باید همگی آنها به یکدیگر متصل باشند اما چرا ده 

و عدد ده معرف چیست!؟ عدد ده سمبولی است از مسئولیت، نظم و  !پرده

سینا به جهت  کوه به عنوان نمونه ده فرمان در اقتدار خداوند. یمکاشفه

محبت و آنها  یواسطهخدا به و داده شد  یلاسرائ قوم امور یادارهو انتظام 

 را بر قوم خود مکشوف ساخت.  اشاراده

سنگی که بر هر کدام پنچ فرمان را  یلوحه در قالب دو ده فرمان را خدا

های پرده ینمونهدر  قرار داد کهدر اختیار قوم  توسط موسی نوشته بود
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به صورتی که پنج پرده در یک  کندارائه میهمان عملکرد را  قدس نیز

 دهد که در تفضیل و سمبول ه را در قسمتی دیگر قرار میقسمت و پنج پرد

 گذارند.شریعت و قوانین الهی را به نمایش می یدوگانهای از ظاهر جنبه

گیرد که به ما با خدا را در بر می یرابطه "های عمودیپرده اول: یجنبه

این بخش از پرده در قسمت  ط ما با اوست.جهت استحکام مشارکت و رواب

  یی قدس به مانند پوشش مسقف بر تمامی آن مکان قرار گرفته بود.البا

نی قدس و این بخش از پرده در قسمت میا ،"های افقیدوم: پرده یجنبه

را باهم به عنوان اعضای  ایمانداران ما یرابطه االقداس قرار داشت کهقدس

 گیرد. یک خانواده در بر می

مامی صحن در دو ضلع عمودی و افقی تها تمامی این پرده لیدر نگاهی ک 

)کلیسا( و اتحاد با او این  که دقیقأ در بدن مسیحمسکن را پوشانیده بودند 

و ل دادن الکه هم در ج انه به عنوان سر بر آن مشهود استهدف دوگ

 یجنبه]با یکدیگر یو هم در رابطهعمودی[  یجنبه]پدر یارادهخدمت به 

به عنوان یک نمودار هر دو جنبه را در سمبول به تصویر  "صلیب" افقی[

ای استاد کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟ (»41تا  21: 22)متی کشد.می

دل و تمامی نفس و  یهمهعیسی وی را گفت: اینکه خداوند خدای خود را به 

تمامی فکر خود محبت نما. این است حکم اول و اعظم. و دوم مثل آن است 

خود را مثل خود محبت نما. بدین دو حکم، تمام تورات و  ییهایعنی همس
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در هر ضلع پنج پرده به طور مجزا به یکدیگر  «متعلق است صحف انبیا

در  شد.رده دیده میگاهی کلی فقط دو پشدند به صورتی که در نمتصل می

سمبول در قداس الکه بین قدس و قدس اافقی  یپردهیک سطر پنج 

ست خود را همچون خود دو ییهاهمسقرار داشت ـ  ما با دیگران یرابطه

به پایین کشیده شده  الکه از با ای دیگر، پنج پردهدر سطر عمودیبدارـ 

خداوند خدای داد ـ ما با خدا پوشش می یرابطهسمبول  دربود و سقف را 

ن جهت از ای(»12تا  11: 4)مرقس .خود را با تمامی دل، جان و فکر محبت نما

یا مادر را دشنام  که موسی گفت: پدر و مادر خود را حرمت دار و هرکه پدر

گویید که هرگاه شخصی به پدر یا مادر ک گردد. لیکن شما میالدهد، البته ه

از من نفع یابی قربانی یعنی هدیه برای خدا است و بعد از این  خود گوید:آنچه

در این آیات  «دهید که پدر یا مادر خود را هیچ خدمت کنداو را اجازت نمی

هایی از کند که نمونهپدر و مادر صحبت می به خدا و مورد احترام نیز در

در دو جهت افقی و عمودی بر روی هم قرار  که ابعاد این ده پرده هستند

 اند.اصلی شده یپردهو تبدیل به دو  گرفته
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 «های زرینکمهتپنجاه مادگی و »

ای بر لب جورد بر کنار هر پردهالهای و مادگی(»1 تا 4: 21)خروج

 بیرونی در پیوستگی دوم چنین بساز یپردهاش بساز و بر کنار گیپیوسته

ای که در پنجاه مادگی در یک پرده بساز و پنجاه مادگی در کنار پرده

ها مقابل یکدیگر باشد. و پنجاه پیوستگی دوم است بساز، به قسمتی که مادگی

ها با یکدیگر پیوسته ساز تا مسکن یک ها را به تکمهزرین بساز و پرده یتکمه

مبین گردیدند که یهایی به یکدیگر متصل مبا تکمهها باید پرده «باشد

اتحاد و هماهنگی است که باید وجود داشته باشد. ما متعلق به خانواده و 

عملی زندگی  یجنبههای زرین، تکمهها یا پدر هستیم. گیره یخانه

کنند به این معنا که همه به یکدیگر وابسته و متکی مسیحی را بیان می

کرده و برای خود  تک روی توانیم به صورت انفرادیهرگز نمیباشیم و می

همه چیز باید به هم متصل و مرتبط  تا مسکن یک باشدـ زندگی کنیم ـ

یوحنا این  .و در این ارتباط همه یک واحد را تشکیل خواهند داد باشند
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: کندبه زیبایی تشریح میبا تکلم از روح خداوند یگانگی را در انجیل خود 

ه تو ای پدر، در من هستی و من در تا همه یک گردند چنان ک(»21: 14)یوحنا

ما به  «تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی

دو نکته  این توانیم درعنوان ایمانداران همبستگی و اتحاد خود را می

 (0های زرین، تکمه1جوردالهای ببینیم؛)مادگی

کنند. درست از افکار آسمانی ما صحبت می ،"جوردالهای مادگیاول: نکته

است که ما هنوز بر زمین سکونت داریم و حتی ممکن است از نظر کار 

ی زیادی از هم قرار داشته باشیم ی جغرافیایی با فاصلهتحصیل و منطقه

اما در روح و ابعاد آسمانی با یکدیگر در ارتباط هستیم و کلیسا با ایمان و 

سمبول  "جوردالسیح باهم در مشارکت قرار دارند. اعتماد به سر بودن م

شود باید آسمانی و در آسمانی بودن است و به هر چه که نسبت داده می

 .دیده شود ابعاد روحانی

های اتحادی هستند که در ذات و رشته ،"های زرینتکمهدوم: نکته

گذارند. شخصیت الهی وجود دارند و ما را با یکدیگر در ارتباط می

و تواضع و حلم، متحمل یکدیگر در محبت  با کمال فروتنی(»2، 2: 4)افسسیان

   «ی سالمتی نگاه داریدو سعی کنید که یگانگی روح را در رشته باشید

  ه معنای الهی بودن این اتصال است.بهای زرین تکمه
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 !م حس، تجربه و به نمایش بگذاریم؟هتوانیم یگانگی روح را بااما چگونه می

 کار عمیق صلیب تمامی آن تمایزات القدس وزمانی که با قدرت روح

]مسائل های انسانی را کنار بگذاریممعرفها، محرکات، هویت و مشخصه

به این اجتماعی، خانوادگی، سلیقه، نژادی، افکار انسانی، فرهنگی و...[ 

به چه  گوییم: برای من مهم نیست که شما]هر مخاطبی[معنی که باخود ب

اید، زیرا به ای سکونت داشتهکنید و در چه قومیت و قبیلهنی صحبت میزبا

ارج از ابعاد ای تعریف شده و خمحض ایجاد تمایز و تمرکز بر مشخصه

 تفکرات انسانی چارچوبِو در آن  شودی ارتباطی بریده میالهی، رشته

، 11، 14، 12 :2)افسسیاندیگر قادر به همبستگی و پیوند نخواهیم بود

لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید به خون (»18

متی ما است که هر دو را یک گردانید و الزیرا که او س .ایدمسیح نزدیک شده

دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. و تا هر دو را در یک جسد با 

زیرا که  خدا مصالحه دهد، به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت.

مسیح با مرگش به این  «او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم یوسیلهب

جدایی را از میان برداشت و انسانیت جدیدی را  یپردهفاصله خاتمه داد و 

 گیری است.ساخت که در صورت و شباهت با خالق خود در حال شکل
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 «پنجاه مادگی»

ن آ ینمونهجدا بافته شده، در های در پنجاه روز بعد از قیام مسیح، پرده

ای را به یکدیگر متصل گردیدند و خیمهصد و بیست نفر در ابعاد آسمانی 

خداوند برای اولین  یخانهل خدا بود و التشکیل دادند که محل حضور و ج

ر ابعادی رتی، خارج از ساختار چوب و سنگ دبار بر روی زمین در عما

ظهور رسید. باید توجه داشت که اگر متجلی و به  روحانی در شهر اورشلیم

 ا بر ابعاد ظاهری آن اتفاق بنهیمتنها تمرکز ر "یکاستطپن در مبحث

شک! گمراه شده و هدف را نخواهیم فهمید زیرا هدف اصلی از ریزش الب

های زرین و مادگیتکمهصد و بیست این اتصال روح در این روز خاص، 

شیطان و فراوانی محرکهای جوردی بود که بر زمین غصب شده بدست ال

های عمودی و پرده در آن فضا و اتاقی را تشکیل دهند و ،جسم و نفس

در ارتباط با پدر  ر تمامی ابعادب پیروزی صلیب مسیح راو  را بیاویزند افقی

. در حقیقت اساس و بگذارد به نمایش صحیح با انسانهای رابطهآسمانی و 

تشکیل داد  با کلیساران با مسیح و مسیح این بنیاد را اتحاد ایماندا یپایه

 ای برای خدا ساخته شده بدست روح باشد. که خانه

های را با مشخصه شانکنند این است که خودها میکاری که فرقه متاسفانه

های تاریخی های برگرفته از سنت، روش و تجربهانسانی، افکار و ایدئولوژی

و خارج از  هایشانلب فرقهیگانگی را در قا کنند ومعرفی می گذشته
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دست او  یو ساخته یقی که یگانگی را در روحچارچوب کلیسای حق

های مختلف و اند، در نتیجه؛ بدن مسیح را به گروهداند تحریف کردهمی

اند، در های خود محوری و خود ابرازی منقسم و به انزوا کشاندهدرگوشه

  د یک خانه و یک کلیسا دیده بشود.بای ، تنهاصورتی که بر زمین

در قرن اول و در شهر روم فقط یک کلیسا وجود داشت و کلیساهای 

متودیست، تعمیدی، پنطیکاستی، اسقفی، کاتولیک و یا ارتودکس که امروز 

وجود نداشت، در آن زمان مهم  النها جاری است اصنامهایشان بر سر زبا

کنید ستید و در کجا زندگی مینبود که شما ساکن کدام منطقه از روم ه

اگر تمایل رفتن به کلیسا را داشتید فقط یک کلیسا وجود داشت و همه 

آنها یک روح ساکن  یدانستند که متعلق به یک بدن هستند و در همهمی

های متداولِ منحرف و است. امروز متاسفانه این لیست ادامه دارد و فرقه

اند. در مداقه به این لش کشیدهافراطی، کلیسای حقیقی مسیح را به چا

ها موضوع و آنچه پیشتر درمورد یگانگی و یکپارچگی بدن در سمبول پرده

 که در اتحاد با سر]مسیح[یم، باید از خود بپرسیم، کلیسای آسمانی خواند

برند، آیا در انعکاس آن بر سر می به معنای حقیقی کلمه در یگانگی به

 !؟د با سر قرار دارندو در اتحا زمین نیز در یگانگی
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 «های قدستخته»

شطیم برای مسکن بساز. طول  های قایم از چوبو تخته(»21تا  15: 21)خروج

نیم. و در هر تخته دو زبانه هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته یک ذراع و 

ها های مسکن را چنین بساز. و تختهتخته یهمهیک دیگر باشد و  یقرینه

 از طرف جنوب به سمت یمانی. و چهل برای مسکن بساز، یعنی بیست تخته

نقره در زیر آن بیست تخته بساز، یعنی دو پایه زیر یک تخته برای دو  یپایه

اش. و برای جانب دیگر مسکن از اش، و دو پایه زیر یک تخته برای دو زبانهزبانه

ه زیر یک یعنی دو پای ،آنها ینقره یپایهبیست تخته باشد. و چهل  طرف شمال

 «دیگر یتخته و دو پایه زیر تخته

دادند زر پوش تشکیل می های چوبیِقسمت درونی قدس را تختهساختار  

 شدند.که با نری و مادگی در مبحث نجاری به یکدیگر متصل می

بساز  الهای آنها را از طبپوشان و حلقه الها را به طو تخته(»21، 29: 21)خروج

بپوشان. پس مسکن را  الرا به ط بندهابندها باشد و پشتهای پشتتا خانه

ها سمبولی از تخته «ای که در کوه به تو نشان داده شدبرپاکن موافق نمونه

و با قرارگیری  شدهتحفیل  [الپوششی از ط]ایمانداران هستند که با الوهیت

شما نیز (»5: 2پطرس)اولاندعمارت حضور خدا را تشکیل داده در کنار هم

شوید به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا مثل سنگهای زنده بنا کرده می

 «عیسی مسیح بگذرانید یواسطه های روحانی و مقبول خدا را بهقربانی
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ان هستیم و شما زراعت خدا و عمارت زیرا با خدا همکار(»9: 2قرنتیان)اول

  «هستید خدا

ها در سمبول ایمانداران، بسیار بزرگ بود و اتاق متشکل شده از تخته

شد میقداس تقسیم الاش قدس و قدسای به دو بختوسط پرده

که در وی تمامی عمارت باهم مرتب شده، به هیکل (»22،  21: 2)افسسیان

تا در شوید کند. و در وی شما نیز باهم بنا کرده میمقدس در خداوند نمو می

های تختهـ  کدام از ما ایمانداران هر ؛ر نتیجهد «روح مسکن خدا شوید

 گردیمدر مسیح عیسی انسان و خلقتی جدید محسوب می .الپوشیده از ط

 ای است؛ی در مسیح باشد خلقت تازهپس اگر کس(»14: 5قرنتیان)دوم

 «چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است
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 «چوب شطیم»

نامند که در اطراف دریای نیز می «سیال»درختی است که آن را  ،"شطیم

پردوام  ،روید، چوبش بسیار سخت، سنگیناردن و دشتهای سینا می، قلزوم

هایش خاردار و برگهایش هو رنگش گندم گون، مایل به قرمز است. شاخ

چوب  دهد.های کوچکی میو در موسم خود شکوفه ر استشبیه به پَ

ان در زیر ، بیانگر وضعیت انسان است، انس"روییده در بیاباندرخت  شطیم،

اش در جایی خدا با انسان در بعد از نااطاعتی یلعنت گناه و طبق مصاحبه

در  .(13: 3زندگی خواهد کرد که خار و خسک خواهد رویانید)پیدایش

کنیم که در زیر لعنت است ـ بیابان ندگی میحقیقت ما در دنیایی ز

ما به مانند درختانی هستیم که در بیابان مرگ  از خدا است.سمبول دوری 

مرگ تدریجی در فرسودگی و  یتجربهو لعنت گناه، در حال زیست و 
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ما را در مسیح از آن جدا  ،دوری از خدا قرار داشتیم که تبر عدالت خدا

حضور خدا  ]قدس[هایی به جهت بنای عمارت روحانیکند و از ما تختهمی

 سازد.می

این قسمت از  ؟!اندپوشانیده شده الچوبها با طچرا در این قسمت  اما

ای متفاوت را برای ما ایمانداران در بر دارد زیرا به اجتماع تجربهخیمه

کند که ایم. چوب از قاموس انسانی ما صحبت میتر شدهحضور خدا نزدیک

 است و هم در برابر آتش حوادث به خوبی سوخته الهم به فرسودگی مبت

هرگز قدرت ایستادگی در برابر آتش  گناهکارذات انسان با  شود.می

 ای به خاکستر تبدیل خواهد شدحظهل قدوسیت خداوند را ندارد زیرا در

این  با ( کهالما را در مسیح پوشش داده)ط یکهنهلهذا عدالت خدا طبیعت 

دخول به حضور خدا میسر شود و هم از آتش هم  (لقتی جدیدتبدیل)خ

 . قدوسیت در امان باشیم

ا ای دوگانه است، او خدای مجسم و انسان کامل بود! ممسیح دارای جنبه

 یجنبهکنیم]ای دوگانه زیست میدر جنبه نیز به عنوان ایمانداران به او

لیکن (»41: 15قرنتیان)اول [0شراکت در طبیعت الهی یجنبه، 1انسانی

ما به طور طبیعی از پدر  «آن روحانی روحانی مقدم نبود بلکه نفسانی و بعد از

 بریم، اما با خلقت جدید در مسیحو مادر خود ذات انسانی را به ارث می

که حتی ماهیت ای گردیم به گونهمیحیات الهی  واجد شرایط دریافت
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به جهت (»4: 1پطرس)اولگرددالشعاع آن تبدیل میانسانی ما نیز تحت

ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان یش و الآفساد و بیمیراث بی

نهایت عظیم و های بیکه بوساطت آنها وعده(»4: 1پطرس)دوم«برای شما

شریک طبیعت الهی  ها()یعنی وعدهگرانبها به ما داده شد تا شما به اینها

و از فسادی که از  است( ال)که در سمبول و نمونه همان پوشش طگردید

یی ال)چوب قرار گرفته در زیر پوشش طی یابیدصالشهوت در جهان است، خ

نخواهد استیال و عوامل طبیعی بر آن دید فساد را نخواهد  یتجربهدیگر 

  «.نفس استداشت ـ منظور 

 زیرا جا استکهنه و خلقت جدید نیز در همین یتمیان انسان تفاوت عمده

این جهت م که طبیعت الهی در آن وجود دارد از ایما به ذاتی دست یافته

البته این موضوع برای دنیای خارج از  شویم،ما فرزندان الهی خوانده می

حقیقت به عنوان یک که چگونه مسیح در ما  این طبیعت قابل درک نیست

ای خاکی چنین به ظهور آمد و چطور ممکن است که ظرف و کوزه

« سرّ دینداری»م خدا آن راالای را در خود داشته باشد، حتی کگنجینه

 خواند.می

ایماندار، از ذریت ابراهیم »فرماید:م خدا به زبان پولس رسول چنین میالک

از لحاظ فیزیولوژیک و بدنی متعلق  وجود اینکه ما هنوز با« و از نسل اوست

به نسل آدم هستیم، اما در عین حال حیات الهی ما را به عدالت وعده داده 



257 

 

تمامی قول و  ینتیجهکند و مسیح، پاسخ و شده به ابراهیم وصل می

بشر مترصد و مشتاق به کشف حقیقت  ،عصار گذشتهاهایی بود که از وعده

وه... که  منتظر آمدن آن بود، بیابان فساد و پوسیدگی گناه و یبهالدر خ

که حقیقتأ سرّ دینداری بس عظیم است و زیبایی کار خدا در قالب مخایل، 

روح و در حال فساد را در پوششی از قدوسیت به هایی بیچگونه تخته

 جهت سکونت دائم مدون ساخت.

 «های نقرهپایه»

ت تخته بساز یعنی سنقره در زیر آن بی یپایهو چهل »(25تا  19: 21)خروج

اش، و دوپایه زیر یک تخته برای دو دوپایه زیر یک تخته برای دو زبانه

اش. و برای جانب دیگر مسکن، از طرف شمال بیست تخته باشد. و چهل زبانه

دیگر. و  یه زیر یک تخته و دو پایه زیر تختهپای ، یعنی دوآنها ینقره یپایه

های مسکن در رای گوشهخته بساز و بکن از جانب غربی شش تبرای موخر مس

نیز در یک حلقه با هم  الموخرش دو تخته بساز و از زیر وصل کرده شود، و تا با

پیوسته شود  و برای هر دو چنین بشود، در هر دو گوشه باشد. و هشت تخته 

پایه زیر یک تخته و دو  های آنها از نقره شانزده پایه باشد، یعنی دوباشد و پایه

شد ان برپا میپر واضح است که این خیمه باید در بیاب«دیگر یتختهیر پایه ز

لذا ایشان  ،روان و مدام درحرکت است شن در بیابان سلس، از آنجایی که و

 در جای خود استوار بایستند و دادند کهها را قرار میباید به شکلی تخته



258 

 

نیز در سمبول این موضوع بیابان بر آنها تأثیرگذار نباشد،  شرایط اقلیمی

و در  نمایانگر ثبات ما در دنیا است که روان، لغزنده، همیشه در حال تغییر

هایی دهد که پایهآن هیچ چیزی دائمی نیست. خداوند به موسی فرمان می

 می شرایط بیابان ثابت نگاه دارندها را در تمااز نقره بسازد تا بتوانند تخته

بیست تخته در  های قدستخته ای ثبات و زیر بنایصد پایه بر یعنی؛

قسمت شمالی، بیست تخته در قسمت جنوبی، شش تخته در قسمت 

 شدال دو جهت از آنها استفاده میها که برای اتصغربی، دو تخته در گوشه

 کرد.قداس جدا میالاچهار پایه در زیر ستونهایی بودند که قدس را از قدس

وق در همین سر فصل، در زیر هر زم به ذکر است؛ که با استناد به آیه فال 

قدس از  یستونهای جدا کننده تخته دو پایه قرار داشت اما در زیر

 41+ جنوبی 41]شمالی کدام یک پایه تهیه دیده شده بود. قداس هرالاقدس

 [ 111=4+ ستونهای جدا کننده 4ها+ گوشه 10ی+ غرب

زمان معادل سه داشت که در آن کیلوگرم وزن  تشصهر پایه نزدیک به 

تینی کنتاریوس و از آن ال یریشه] قنطار از ی نقره بود ـ سه قنطارهکیس

ر وجود دارد، این کلمه در ف نظالهای آن اختاوزانی است که در اندازه

م و یهود قرار دارد و در مورد الالنهرین یعنی اعراب، اسردیف مقیاسات بین

ده هزار دینار به مقدار چهل و دو کیلوگرم  المعمو التعداد زیادی از سکه ط

باید  النیز به کار رفته است. لذا با توجه به کم بودن ارزش بهایی نقره از ط
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مقدار آن بیشتر باشد[ در زیر هر تخته دو پایه وجود داشت! با احتساب 

ها برای ثابت نگه توان به عظمت سازه و سنگینی وزن پایهوزن هر پایه می

 ر شن روان صحرا پی برد.داشتن آن د

و  بهایی است که برای زندگی دانیم که نقرها توجه به بخشهای گذشته میب

در مقام در زمانهای کهن مردان و زنان ـ  داشتن حیات انسان پرداخته شد.

توان به شدند که در باب نمونه میبرده، خادم و نوکر با نقره خریداری می

ی نقره فروختند. را به بهای بیست سکه برادرانش او یوسف اشاره کرد که

توسط یهودای اسخریوطی  نقره یسکهیز به بهای سی خداوند عیسی ن

 م سی سکه نقره بودالبهای خریداری هر غ نیز و در عهد عتیق فروخته شد

 یسکهاسرائیل از مصر نیز خداوند از هر شخص نصف در زمان خروج بنی و

ششصد و سه  ،در آن زمان تعداد مردان خروجی از مصر .نقره هدیه گرفت

دریافتی از آنها سیصد و  یسکههزار و پانصد و پنجاه نفر بود که تعداد 

ی الط یسکهدر آن زمان هر  صد و هفتاد و پنج عدد بودتیکهزار و هف
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که در  کرد،گرم نقره برابری می 110با  گرم وزن داشت که 3/41مصری

اما در  کرد سهولت در جابجایی وزن آن تقلیل پیدا زمان داریوش برای

ت بر ضرب و اوزان الجنگ و معام اجتماع،خروج و ساخت خیمه زمان

های دریافتی را با این ها هنوز تأثیر نگذاشته بود. لهذا، اگر تعداد سکهسکه

توان مشاهده کرد که وزن زیادی از نقره را می احتساب در نظر بگیریم

قداس به کار الاآن را به جهت ساخت عمارت قدس و قدساز کثیری بخش 

کیلو باشد، صد پایه ششصد کیلو وزن داشت در  تشصبردند. اگر هر پایه 

ها و هزار و برای پایه نقره یسکهحدود نیم تن و در حدود سیصد هزار 

که شود میبها به کار رفته بود. تخمین زده الهفتاد پنج سکه نیز برای ق

اجتماع چیزی درحدود پنج تن بوده کار رفته در ساخت خیمهفلزات به 

ای مستقیم به اشاره خدا مالاوزان به کار رفته تقریبی است زیرا ک است.]

 ینامههای تاریخی و اقتباس از دانشاین موضوع ندارد و بر اساس گفته

 [«ویراستار»سکه چنین برداشت شده است

گوید: اینک در صهیون سنگ چنین می بنابراین خداوند یهوه(»11 :28)اشعیا

ای گرانبها و اساس محکم پس بنیادی نهادم یعنی سنگ آزموده و سنگ زاویه

پایداری و زیربنایی که ما را در ایمان  «هرکه ایمان آورد تعجیل نخواهد نمود

 یشهالبودن زمین زندگی و خگردد که در لغزنده دارد و باعث مینگاه می

کار عظیم مسیح و  ،بر پاشده از طوفان حوادث نترسیم و استوار بمانیم
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های استوار و اوست. در مسیح است که به چنین پایه یشده تحفیضفیض 

پایه و  ،نقره توانیم استوار بمانیم.بر آنها میعظیمی دست یافته که با تکیه 

دیه و مت فالع زیربنایی است که متضمن پایداری و ایستادگی ماست و

 تک ما پرداخت کرد.مسیح به جهت تکبهایی است که خدا در 

 اجتماع به مدت چهل سال سرگردان و دوار بودصحرایی که در آن خیمه 

هستیم، ما مصرف ارزش، تهی و بیبی الای است از ما که در خود کامنمونه

ات نان خواهی و به عرق پیشانی(»19: 2)پیدایش چیزی جز به خاک نیستیم

خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک 

حیاتی  یرابطهاما زمانی که وارد حضور و  «هستی و به خاک خواهی برگشت

 شویم درک خواهیم کرد که بودن در مسیح به چه معناست!!با خدا می

داده نقره، نمایانگر شخص مسیح است که خود را زیر بنای ایمانی ما قرار 

 درون و برون، استوار و قائم بایستیم. ثباتِکه بتوانیم در بیابان بی

کنم که ایشان را از جهان ببری بلکه تا ایشان را از خواهش نمی(»15: 14)یوحنا

از خود  ،دهددر موضعی جدید قرار می خدا در مسیح ما را «شریر نگاه داری

: 2طیانال)غ. کندیل جدا میسازد و رذایل را از فضاجدا و در او پایدار می

شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.  یهمهزیرا  (»28، 24

م و نه آزاد و نه مرد و نه زن، الانی و نه غچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونهی

در تشبیهی دیگر صحن  «باشید.شما در مسیح عیسی یک می یهمهزیرا که 
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 ا که هویتهای نژادی جنسیت، سیاست واز کلیسای است مسکن، نمونه

ابعاد و بر یک پایه  ،فرهنگ در آن یکسان هستند زیرا همه در یک اندازه

  اند.قرار داده شده

یتهای نژادی و قومیتی ابرازی، افکار انسانی و بر هو زمانی که کلیسا بر فرقه

شود و دیگر قادر ضعیف میهایش در روح ، قوت و اندوختهگرددمتمرکز می

وند نخواهد خدا یارادهبه متجلی ساختن تمامیت افکار، احساسات و 

کس را به حسب جسم بنابراین ما بعد از این هیچ(»11: 5قرنتیان)دومبود

شناسیم، بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم االن نمی

ول بر همین تنه سوار است و پولس رساین آیه در   «شناسیمدیگر او را نمی

ف جهت و بر یگانگی و برابری در مسیح به سینه الپاروی خود را در خ

منظور پولس عدم شناخت مسیح به عنوان نجات دهنده متیقن ، کشدمی

به  هویتی است که در ماقبل از ظهورشنیست، بلکه منظور برچسبهای 

 نیز ت با او تمامی آنهاعنوان نجات دهنده بر او قرار داشت و امروز در شراک

دیگر « شناسمدیگر کسی را بر حسب جسم نمی»است. از ما برداشته شده

ر مسیح مطرح نیست، بلکه خلقتی تازه که در او مرد و زن و قومیت د

 نه شناسیم زیرا او دیگراش نمیرا با هویت قبلی دیگر مسیح متشکل است.

آن مسیح که به سبک نجار اهل جلیل.  پسر یوسف نه و است یک یهودی

انسان و خلقتی جدید  رد و در قیام از مردگان بهمُکرد یهود زندگی می
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انسانی از او برداشته شد و حال  یگذشتههای تبدیل شد که در آن هویت

 او مسیح آسمانی است.

 «قرینه ب یاالدو ق»

 

دیوار صحن مسکن باید با دو قرینه به یکدیگر  یدهندههای تشکیل تخته

طول هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته (»14، 11: 21)خروج شدندمتصل می

 یهمهیکدیگر باشد، و  یقرینهیک ذراع و نیم. و در هر تخته دو زبانه 

به کار رفته  یکلمهدر اصل زبان عبری  «های مسکن را چنین بسازتخته

دستهایی که با قرارگیری در هم متصل  است، "برای قرینه، دست

گردند. این واژه نیز در سمبول بیانگر اتحاد و پایداری است که در می

قرینه، چسبندگی و در حقیقت  یکدل، استوار و به هم متصل باشیم.مسیح 

خداوند در جسم نیز  کند، ورانبر بر ظهوربنا شدن در اتحاد را بازگو می

متمرکز است، زیرا مسیح در ظهورش به دو نکته اشاره کرد که ما را به 



264 

 

و کلمه جسم گردید و (»14،  14: 1)یوحناب به یکدیگر متصل کردالمانند دو ق

ی لی شایستهالل او را دیدیم. جالو ج ن ما ساکن شد، پر از فیض و راستیمیا

موسی عطا شد اما فیض و راستی  یوسیلهپدر. زیرا شریعت ب یپسر یگانه

( دو نکته مهم که باید 0، راستی1)فیض«عیسی مسیح رسید یوسیلهب

همیشه مورد توجه باشد زیرا تنها فیض و راستی ما را در اتحاد نگاه 

گوش دهید خدای  ای برادران و پدران(»2، 2: 4نالرسو)اعمالداردمی

در جزیره بود قبل از توقفش در  ل بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقتی کهالذوالج

و بدو گفت: از وطن خود و خویشانت بیرون شده به زمینی که تو را  .حران

پرستان این فیض مضاعف خدا بود که ابراهیم را از میان بت «نشان دهم برو

 دو ،مورد اشاره ینکتهقات کرد، در این آیه دو البیرون کشید و با او م

بر  را خدا ،راهیم را در ایمان استوار ساخت)فیضهستند که اب بیالققرینه و 

این دو  (0که از آن مکان خارج شود :،  راستی به او گفت1کرد او ظاهر

کنند فیض، خدا را بر ما همیشه در کنار هم و به عنوان قرینه عمل می

را بازگو و ما را او  یارادهکند و راستی ظاهر، مکشوف، متصل و تجربی می

آشکار نکات دقیقأ در تجسم مسیح  ندهد. ایاز آن قرار میدر مسیر اطاعت 

را به  ما او ،شناخته و دیدیم و در راستی ما پدر رااو، زیرا در فیض  شد

ینه از رب از فیض و راستی و دو قالسوی حیات جاودانی هدایت کرد. دو ق

ابراهیم به خدا ایمان آورد و (»22: 2)یعقوبکنندایمان و اطاعت صحبت می

بر آمده از فیض منجر به نجات  ایمانِ «ی او عدالت محسوب گردیدبرا
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خدا را  یارادهدهد که و اطاعت بر گرفته از راستی به ما قدرت می گرددمی

 انجام دهیم. 

 «هاپشت بند و حلقه»

های پنج از برای تخته ،ها از چوب شطیم بسازبندو پشت(»29تا  21: 21)خروج

پنج   و های دیگر مسکن،بند برای تختهیک طرف مسکن، و پنج پشت

بند های طرف مسکن در موخرش به سمت مغرب. و پشتبند برای تختهپشت

 الها را به طها است از این سر تا آن سر بگذرد. و تختهوسطی که میان تخته

ها باشد و بندهای پشتانهبساز تا خ الهای آنها را از طبپوشان وحلقه

ای های نقرهار گفته بر روی پایههای قردیواره «بپوشان الها را به طبندپشت

سط تو .بیست تخته در قسمت شمال و بیست تخته در قسمت جنوبی ـ

توجه به قائم بودن آنها بر  شدند، اما بابها به یکدیگر متصل میالقرینه و ق

گاه دار تکیهبند( را زاویهتیرهایی)پشت نیز پشتای از های وزین نقرهپایه

 آنها کرده بودند که مبادا از پشت بیفتند. 

نها در جای ها نداشتند چون آر ایستادگی تختهها هیچ دخالتی دبندپشت

ای قرار داشتند. در تحقق این موضوع؛ هر کدام از ما های نقرهخود بر پایه

در جایی که خداوند ما را خوانده و قرار ایمانداران باید به صورت انفرادی 

ها سمبول این است که ما به یکدیگر بندقرارگیری پشت داده بایستیم.

نفر باعث افتادن بسیاری شود زیرا اگر  که مبادا ضعف یک کنیمکمک می
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سست و موجب توانست دیوار را افتاد میها به دلیلی میهر کدام از تخته

به ایستادگی در ایمان و آنچه که  را همیشه ما ام خدالک فروپاشی آن شود.

لهذا من که در خداوند (»1: 4)افسسیانکندایم دعوت میبرایش خوانده شده

باشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن اسیر می

  «اید رفتار کنیدخوانده شده

 (0گروهی ،1هر ایماندار دارای دو جنبه است)انفرادی زندگی ایمانی

فرو رفته در  عیسی مسیح یکفارهفدیه و  یپایهکه بر  ،"زندگی انفرادی

]اتحاد بهای فیض و راستیالو متصل به قای[ های نقره]پایهپایداری ثبات،

 استوار است.  با سایر ایمانداران[

، در این قسمت همیشه باید مراقب بود که باعث "زندگی گروهی و جمعی

ایمانداران نشویم و در یگانگی روح در دعوتی که سقوط و لغزش دیگر 

 ایم به شایستگی بایستیم.هرکدام از ما به صورت انفرادی دریافت کرده

فشار  زیر کردند که مبادا دراز تمامی دیوار حفاظت می بندی پشتتیرها

کلیسا  یای به خدمات پنجگانهیزد که اشارهسست شده و فرو ر

ن و بعضی انبیا و بعضی الاو بخشید بعضی رسوو (»12، 11: 4افسسیان)است

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

طال پوش ساخته شده  ها نیز از چوبپشت بند «برای بنای جسد مسیح
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 نالامروز انبیا، رسو کردند.حفاظت میمتجانس که از دیوارهایی  بودند

هایی هستند که در پشت بندمبشرین، شبانان و معلمان به مانند پشت 

فیض و راستی  یواسطهبه ایشان که  اندایمانداران ایستاده ،زندگی ایمانی

مراقب آنها که زیر بنای کار عظیم صلیب است بتوانند قائم بایستند. 

هستند که مبادا شخصی در اهمال سست شود و یا خوراکی مسموم 

  و باعث لغزش خود و دیگران گردد. داری را به مسمومیت بکشاندایمان

: 11)حزقیالم خدا همیشه سمبولی از محبت بودندالها در کحلقه ،”هاحلقه

و چون از تو گذر کردم بر تو نگریستم و اینک زمان تو زمان محبت  (»14تا  8

خداوند  بود. پس دامن خود را بر تو پهن کرده عریانی تو را مستور ساختم و

گوید: که با تو قسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی. و وتو یهوه می

را به آب غسل داده تو را از خونت طاهر ساختم و تو را به روغن تدهین کردم و 

پوست خز به پایت کردم و تو ب دوزی ملبس ساختم و نعلین التو را به لباس ق

کتان نازک آراسته و به ابریشم پیراسته ساختم و تو را به زیورها زینت  را به

ای در بینی و بندی بر گردنت نهادم و حلقهها بر دستت و گردنبندداده دست

و نقره آرایش  الهایت و تاج جمالی بر سرت نهادم. پس با طها در گوشگوشواره

بود و آرد میده و عسل و ب دوزی الیافتی و لباست از کتان نازک و ابریشم ق

ی ملوکانه ممتاز گشتی. و جمیل شده، به درجه وردی و بینهایتروغن خ

زیرا خداوند یهوه  .تو به سبب زیباییت در میان امتها شایع شد یآوازه

این متمم  «گوید که آن زیبایی از جمال من که بر تو نهاده بودم کامل شدمی
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تان پسر گمشده است که بعد از ساد و 15در لوقا باب آیات از حزقیال

تن او  پدر او را در آغوش گرفت حلقه در انگشتان و لباس فاخر بر ،بازگشت

این موضوع از  ل و افتخار باز گرداند.الاو را به ج پوشانید و با دادن پاپوشی

 کند، محبت قرارمحبت ازلی و ابدی خداوند در عمل صحبت می یارائه

هایی است که تیرهای خادمین به مانند حلقههای داده شده در قلب

هر  یسازد. در این راستا هدف و انگیزهها متصل میرا به دیوار بندپشت

 به جهت بنا خادمی نسبت به محبتی که از خداوند خویش در دل دارد

همچون ظهیری باشد که با قوت  باید ثبات و پایداری دیگر ایمانداران

خود هستیم برای خدا است و اگر زیرا اگر بی »15تا  12 :5قرنتیان)دوم ایستاده

ه این را بت مسیح ما را فرو گرفته است چونکهشیاریم برای شما است. زیرا مح

انی که همه مردند و برای همه مرد تا آن نفر برای همه مرد پس دریافتیم که یک

ای ایشان اند از این به بعد برای خویشتن زیست نکنند بلکه برای او که برزنده

زندگی یک خادم باید  یثمرهخدمت، هدف، عملکرد و «مرد و برخاست

خاص، باید  یگانهور باشد، جدا از خدمات پنجهتمامأ در محبت مسیح غوط

ما در مسیح در مقام خادمین قرار داریم و باید با  یهمهتوجه داشت که 

پایداری  جهت در هایی از محبتحلقه شناخت محبت حقیقی به مانند

 .کنیم مشارفت ادران و خواهران خودبر
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 «اجتماعکف یا زمین خیمه»

لزات و اعم از ف رفته ها و مصالح به کارپیشتر، راجع به دور، سقف، پایه

گرانبها صحبت کردیم، اما زمانی که به کف  یها در ساخت این سازهپارچه

سست صحرا چیزی به چشم  یماسهکنیم جز شن و خیمه نگاه می

 زیرا خورد، این مسئله نسبت به مصالح مندرجه به ظاهر نامعقول استنمی

مسقف  ،هایی رنگینپرده یی را باالدیوارهای ط الدر چشم اندازی به با

ی صحرا شهالتقریر این عظمت در خ به یقین برای م خداالاما ک .بینیممی

ایی و زشتی، با ارزش بودن و این موضوع تضادی بین زیب پاسخی دارد؟!

ل الراجل و زورآور، اهون و بلند مرتبه، فانی و غیر فانی و ج ارزش بودن،بی

فیض و  یواسطهگذارد و هدفی را که خدا به را به نمایش میافتقار و 

خاک و شن بیابان دائمأ به  کند.غیرت خود برای تک تک ما دارد بازگو می
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 گردیم، که بوده و به کجا باز میآمده کند که از کجاما یادآوری می

ات نان خواهی خورد تا حینی که به خاک و به عرق پیشانی(»19: 2)پیدایش

راجع گردی که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی 

ن کرد و درد الاین یادآور داوری بزرگی است که خدا بر انسان اع «برگشت

متحمل آن شده تا از نیروی مرگ و لعنتی که بر ی که تمامی خلقت زه

زیرا که انتظار خلقت، منتظر (»22، 19: 8)رومیانصی یابدالزمین قرار دارد خ

ن با هم در آه الدانیم که تمام خلقت تا اباشد..زیرا میظهور پسران خدا می

بشر خاکی از درد زه  صی دائمیالاما زمان خ «باشندکشیدن و درد زه می

مسیح و فرزندان او به صورت و شباهت  یزمانی که کلیسا !؟است چه زمان

قات با او در مقام البه مانند عروسی به جهت مخود را او متشکل شوند و 

 ن، زمان به کمال رسیدن کلیسا استاین زما داماد آسمانی آراسته سازد.

که کند، البته ایماندارانی م میالآزادی تمامی خلقت را اع یلحظهکه روز و 

ل در پیش رو را الاند و عظمت جل را در روح خود چشیدهالآمدن این ج

اند، ایشان نیز به مانند طبیعت درد زه را در وجود فهمیده و درک کرده

کنند و برای آمدن خداوند و کمال همه چیز ساعات را خود احساس می

 شمارند.می

 یبیهودهش التوان به وضوح تاجتماع برخاک ناچیز، میدر برپایی خیمه

خاک  مشاهده کرد،دستاوردهایش  ینتیجهو شکست او را در  انسانی
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صحرا  یماسه شن ورسد ـ هرگز به نتیجه نمی ،یادآوری است که انسان

همه  مختتم و فقط در مسیح است که ـکندعدم حاصلخیزی را بازگو می

. با خواهد رسید و پیروزی چیز به بار خواهد نشست و در نهایت به کمال

توانیم اعضای خود را به مرگ بسپاریم و در مرگ و قیام در او حال می

د خلقت جدی این خدا عمارتی زیبا را تشکیل دهیم، در یبرنامهنقشه و 

 ازکه  ، باشدشویمجماع به مسیح متصل میالما به یکدیگر و با یهمه

ل الدرگذریم و وارد سرزمین پیروزی و ج دنیایی که در آن غریب هستیم

پادشاهان و کهنه  ،لالشویم، درست است که ما وارثین خداوند، و در آن ج

چون (»11: 1قرنتیان)دوماما در این دنیا غریب و بیگانه هستیم خواهیم بود

یم، سازشادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می ن، ولی دائممحزو

غربت و بیابان  در چنین شرایطی، یعنی «چیز اما مالک همه چیزچون بی

سوزان، قرنهاست که کلیسا با مسیح نامزد است و در زندگی به پیش 

 راند.می

امروز نیز  بیابان برای اسرائیل زحمتی دشوار بود ،آن مقطع در همچنان که

قابل  ینکته، سخت و دشوار خواهد بود همچنان برای کلیسا گذر از بیابان

زمان و چه  [کلیسای درصحرااسرائیل]آن زمان در مقابل چه  ؛توجه اینکه

خود متعهد و نسبت به آنها بدن خداوند به  ،حال و کلیسای عهد جدید

زیرا یهوه خدای تو در میان تو خدای غیور است مبادا (»15: 1)تثنیهغیرت دارد
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خاک  «ک سازدالغضب یهوه خدایت بر تو افروخته شود و تو را از روی زمین ه

کند. تنها در اعداد خدا را برای قومش یادآوری میاجتماع غیرت کف خیمه

است که خدا به وضوح در مورد غیرت و حفاظت برآمده از آن  5باب

 بر غیرت وار باشدعشق حقیقی است یپایهای که بر رابطه .کندصحبت می

مستمسک است و محبت تراوش شده از آن بستری را برای امنیت و 

است که ما را در  یحفاظت و امنیت گشاید. محبت، بزرگترینحفاظت می

زن و شوهر  یرابطهدرست به مانند  ،داردنه و پاک نگاه میمقدساای رابطه

 که میان این دو وجود دارد.عواطفی مسیح و کلیسا و  در سمبول

فراوانی  و مباحث کرد توان به نکات زیادی اشارهد غیرت خدا، میردر مو

 فقط اعداددر این مورد و مقطع،  ، امام خدا وجود داردالپیرامون آن در ک

 اختصار بررسی خواهیم کرد. به فحص و را 5باب

محبتی از خود گذشته و پاک  ،محبت مسیح به کلیسایش ،”روح غیرت

و به نمایش گذاشت،  آن را در گفتار و عمل بیان کرد ،از ابتدا خدا است که

ما را آیا او  !؟داشته باشداو نباید انتظار محبت حال در مقابل این محبت آیا 

به  که در بکارت روحانی ای باکره برای خود انتخاب نکردهبه مانند دوشیزه

جز خود او ما را به  ،او هرگز اجازه نخواهد داد که دیگری !؟او وفادار باشیم

که بتوان با او وارد  تر از مسیحهمسری انتخاب کند، زیرا هیچ کس مناسب

 ایم وجود نداردی آن برگزیده شدهعمیق روحانی و دعوتی که برا یرابطه
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لهذا مسیح به جهت کلیسای خود با غیرت و حس مالکیتی خاص عمل 

د کلیسایش ایشان را در شفاعت یاری او بطور مداوم در رص .خواهد کرد

، بیدار و بدون هیچ لکه و عیبی در حفظ این امانت امین آنها کند تا کهمی

 کامل بمانند. ،و پاکیدر تقدس 

پس آن مرد زن خود را نزد کاهن بیاورد (»15: 5)اعداد ،”غیرت و داوری قربانی

و به جهت او برای هدیه یک عشر ایفۀ آرد جوین بیاورد و روغن بر آن نریزد و 

یادگار، که گناه را به یاد  یهدیهغیرت است و  یهدیهکندر بر آن ننهد زیرا که 

کند که غیرتش م خدا در مورد مردی صحبت میالدر این آیات ک «آوردمی

مشروع، مجاز و حق مسلم او است، در تحقق این موضوع و با اسناد به 

این حق را دارد که در مقابل ما  تی که خدا نسبت به ما دارد، مسیحمحب

در آیات  .همسری با او هستیم یرابطهما در  را از خود بروز دهد زیرا غیرت

باید او را در حضور کرد همسرش به او خیانت کرده می ، مردی که فکرفوق

این  کاهن به جهت تقدیم قربانی بیاورد ـ قربانی باید در دستان زن باشد.

متی بود که الس یذبیحهقربانی، قربانی غیرت نام داشت که نوعی از 

 فو با اعترا آوردشخص تقدیم کننده خطای خود را در حضور خدا بیاد می

در آن  که کردتسلیم می داوری خدا به خود را در اطاعت به خطایش

 ح کرده و مجدد باز یابد. الخدا او را اص ،داوری
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این تصویر زیبا را پولس رسول به کلیسای افسس و همچنین به ما 

شد که با تعمق در آن در آزادی و پاکی ایمانداران در این عهد یادآور می

ای شوهران زنان خود را محبت نمایید (»24تا  25: 5)افسسیانباقی بمانیم

چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد. تا آن را به 

م طاهر ساخته تقدیس نماید تا کلیسای مجید را به نزد الک یوسیلهغسل آب ب

چیز مثل آن نداشته باشد بلکه تا  خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ

القدس در مقابل کلیسای غیرت، عملی است که روح «عیب باشدبی مقدس و

تو  یخانهغیرت (»14: 2.)یوحنادهدمتحد با مسیح از خود بروز می یآینده

 [معبد]پدر یخانهبعد از اینکه مسیح دید که چه بر سر  «مرا خورده است

و تمامی  ق را برداشتالاند شو آن را محلی برای کسب درآمد کردهآمده 

ابراز  ، براینمونه و سمبول عمل را درآنان را بیرون راند. البته مسیح این 

سازه و ساختمان بود و  به نمایش گذاشت که در عهد عتیق یکغیرتش 

 د کلیسایی زنده، روحانی و آسمانی است.امروز در عهد جدی

یا هنگامی که روح غیرت بر مرد بیاید و بر زنش غیور شود (»21، 21: 5)اعداد

 وا یدربارهآنگاه زن را به حضور خداوند بر پا بدارد، و کاهن تمامی این قانون را 

 «برا شود و زن گناه خود را متحمل خواهد بوداجرا دارد. پس آن مرد از گناه م

زنان مطرح نبود بلکه این  در این آیات فقط عدم وفاداری و محکومیت

. گذاردمسیح با کلیسا را به نمایش می یرابطهتشبیهی از  نمونه، فقط

اهن قدری از خاک آورد، کن خود را به حضور کاهن میزمانی که مرد ز
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م الو بعد از اع ساختریخت که آن را تلخ میبی میکف قدس را در ظرف آ

، در خورانیدآب تلخ را به او میگفت و کاهن ها زن به آنها آمین میداوری

گناه بود تلخی آب بر او کارساز نبود اما در صورت وجود صورتی که زن بی

عفت و و در میان قوم بی شدمنتفخ و پای او لنگان می گناه شکم زن

مسیح  یرابطه( در این آیات تصویری از 03تا  5:11گردید.)اعدادآبرو میبی

آن برای گردد که روح غیرت او را فراگرفته و باید و کلیسا برجسته می

 به حضور پدر قربانی غیرت داده شود. مسیح ما را در تقدیم این قربانی

 هرگونه عیب، لکه و مسمومیت باشیم. عاری از م داوری،البا اع آورد تامی

گفت و با ن میآمی هان داوریالدر مقابل اع در تشبیه، آن زن نیز باید

گردید که در پذیرش گناه، داوری خدا را در نوشیدن آن آب تلخ متقبل می

گرفت و در صورت عدم نجاست گناه، لعنت گریبان او را می صورت وجود

زایید. اما کیست که امروز حق د میالاز مجازات رهانیده و اووجود آن 

داماد روحانی و آسمانی و کیست که با وفاداری به  !؟داوری بر او روا نباشد

 کلیسای مسیح با ی افکارش گرفتار نشده باشد؟!م و لویشهدر تنافس به دا

لت وجود جب ظهیر فیض و تمسک بر آن، امروز دارای این لیاقت است که با

شد، زیرا مسیح به جای ما آن داوری مبرا باشرنگ گناه آلود خود از لعنت 

محبتی گناه ما را بر خود گرفت. تلخ داوری را نوشید و خیانت و بی یپیاله

او قدح تلخ کامگی داوری و لعنت را از دستان ما گرفت، خالی کرد و ما را 
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تمکین  زن فاحشه توسط یوشع نیز بر ارجاعـ  آغوش کشید پذیرفته و در

 بر اساس فیض متمرکز است. زن پذیرش خدا و

های با فرو رفتن در ابعاد سیاسی، سازش الحال، چقدر کلیساامروز

ی روحانی به مسیح خیانت کرده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در خودفروش

ت کلیسا، هر فرد شخصا خود را خاک زم است که در بررسی وضعیال؟ است

شروع و  ییند، آن خاک یادآوری است از نقطهاجتماع ببکف خیمه

تأ اگر فیض، رحمت و کار وضعیتی که در آن قرار داشتیم که حقیق

گرفتار در  شه بیابان والشد ما همان خسازندگی مسیح شامل حال ما نمی

 یذبیحه. حال کلیسا با رهایی از تلخی داوری و تقدیم نائبات بودیم

تی توسط مسیح به مانند همسری توانا که قدرت تناسل خود را مالس

 بازیافته قادر است که برای خداوند پر ثمر باشد.

 «قدس و سه اسباب»

 یرابطهها را در سمبول ها و تختهپیشتر و در قبل از ورود به قدس، پرده

بررسی یکدیگر ایمانداران با مسیح، مسیح با خدا و ایمانداران را نسبت به 

که ما را برای ورود پردازیم به فحص اسبابی دیگر در قدس می حال کردیم،

کند. این اسباب به اس آماده میقدالاترین جایگاه یعنی قدسبه مقدس

خدا بسیار مهم بودند و خدا دستور ساخت هر کدام از آنها را  یخانهجهت 
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، 1خاص به موسی داده بود. در این سه اسباب)میز نان تقدمه یبا جزئیات

کلیسا را در وضعیت محلی موقعیت که  (3، مذبح بخور0ییالچراغدان ط

کلیسایی حقیقی  ینمونهکنند، خدا افکار و اهداف خود را در خود بیان می

گذارد و عملکرد و کار عظیم عیسی مسیح را در و آسمانی به نمایش می

بنابراین ما به عنوان کلیسای محلی با تسلط بر  ،کنداین ارتباط تشریح می

کند باید اهداف او را در جمع ار میحقایقی که مسیح در تجربه بر ما آشک

وه بر اینکه باید منابع و ال. کلیسا عبه نمایش بگذاریم و در عملمتجلی 

لکه با ورود به اعماق تفحص کند ببر زمین های پایان ناپذیر مسیح را خزانه

ه مرتبط با کلیسا است مشغول در ابعاد آسمانی و حقایقی ککنکاش به آنها 

د به عنوان شاهدی امین، شهادتی زیبا را از رویارویی با بایسویی از  باشد و

 دشمن به نمایش بگذارد.

و با  ای تمام قد از قدوسیت خدا را بر زمین به نمایش بگذاردکلیسا باید آینه

هروی واقف به که هر ر ند تاحریم از ورود بیگانگان جلوگیری کحفاظت از این 

  مکان حضور خدا باشد.

توانند درک کنند و بفهمند که خدا نجات نیافته نمیدنیا و انسانهای 

خویش عمل  یچگونه در حضور، مشارک و ایجاد نظم و ترتیب در خانه

با تمام  ن نیزورانبر دشم به آن محدوده وارد شوند. کند، مگر اینکهمی

که بفهمد در میز مشارکت خدا و  ورود به این محدوده را دارد د قصدوجو



278 

 

کلیسای افسس را از  در همین راستا پولس رسولگذرد، قومش چه می

یعنی به من که کمتر از کمترین (»11تا  8: 2)افسسیانسازدحقایقی با خبر می

قیاس مسیح مقدسینم این فیض عطا شد که در میان امتها به دولت بی یهمه

بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای 

عیسی مسیح آفرید. تا  یوسیلهها مستور بود، در خدایی که همه چیز را بعالم

وناگون آنکه الحال بر ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی، حکمت گ

ای که باید کلیسا، پری و قوت دو نکته «کلیسا معلوم شود یوسیلهخدا ب

، حکمت 1قیاس مسیحثروتها در دولت بیـ  خود را از آنجا دریافت کند

در مقابل دشمن. در آیات  که نیرو و شهادتی باشد است 0گوناگون خدا

اشاره الذکر پولس به ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آسمانی فوق

کند که منظور دشمن کلیسا و مسیح است! حال کلیسا، مزین به این می

 بود.  "عهد عتیق قدس ینمونهاست که در  فیض

لیسا بر جایهای ک یآیندهوسایل قرار داده شده در قدس، شهادتی بود از 

قیاس مسیح و حکمتهای گوناگون استفاده از دولت بی. آسمانی و بر زمین

های شرارت و گردهمایی قوم خدا در فیض، ثروتها، خزانه و خدا در محدوده

ان نیرویی خواهد شد که مهیا ایشبرای اند غنائمی که بدست آورده

 زم در مقابل نیروهای تاریکی باشد.الشهادت  یکننده
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کنند که هر غذا، نور، دعا( معین میخدا را ) یخانهحضور و  یسه مشخصه

 غذا:]خوراک روحانی هستند.  یتهیه و کدام از آنها سمبولی از ملزومات

 شفاعت و جنگ روحانی: دعا]، [ 0الهی یمکاشفهنور: ]، [1خوراک روحانی

  [3در ابعاد آسمانی

 یپایهسرفصل گفتیم که این اسباب بر اساس و  همین یبا توجه به مقدمه

که باید حامل این سه عنصر در ابراز  کلیسا در وضعیت محلی اشاره دارد

 ، کلیسایی ضعیف و ناتوانمطارححضور خدا باشد. کلیسای فاقد سه عنصر 

متأسفانه،  .باشدمی که در خطر از دست دادن هویت و دعوت خویش است

موجودیت و ادعا دارند و با  ،امروز شاهد کلیساهایی هستیم که به اسم

اند اما انسانی خود را کلیسا معرفی کردههای برچسب، محرک و مُعرف

شود، در حتی یکی از عناصر حیاتی موجودیت کلیسا در آنها دیده نمی

سه عنصر خوراک، مکاشفه و دعا  نتیجه خود را از داشتن شهادتی درست و

 اند. کرده ساقط

شود و نمیرشد کافی نیز در آنها دیده کلیسای فاقد تعالیم درست 

 زیرا دررو خواهند بود بهروقحطی و ضعف ایمانی  در آن با خطر ایمانداران

یکی از آن عناصر حیاتی  میان ایشان خوراک کافی وجود ندارد، محتمل یا

و فقط بر اساس تعالیم هستند شناخت و مکاشفه  فاقد یا است و کم

نداشتن عنصر  که ایشان بامتیقن روند، هیاتی به پیش میالای و افرقه
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باشد، در انحراف زم و ملزوم دو عنصر ما بعد خود میالحیاتی اول که 

دشمن، شفاعت و دعا نیز با سستی عمل  شناخت یافتاده و در جنگ روحان

 خواهند کرد.

 «و چهار تاج زرین میز نان تقدمه»

و خوانی از چوب شطیم بساز که طولش دو ذراع و (»25تا  22: 25)خروج

ی خالص الاش یک ذراع و نیم باشد. و آن را به طذراع و بلندعرضش یک 

ای به قدر چهار انگشت به به هر طرفش بساز. و حاشیه البپوشان و تاجی از ط

میز نان تقدمه  «اش تاجی زرین از هر طرف بسازاطرافش بساز و برای حاشیه

که در چهار طرف  الروکش ط بابا طول، عرض و ارتفاعی مشخص از چوب 

چوب را با روکش ن تاجهایی از طال قرار داشت ساخته شده بود ــ پیشتر آ

کرد، او شخصیت مسیح را معرفی می یدوگانهبررسی کردیم که ابعاد  الط
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که  البه مانند چوب شطیم انسان کامل و در ماهیت و ذات الهی مانند ط

   .پسر خدا است

اجتماع چنین ، این اولین بار است که در تمامی خیمه"ییالج طچهار تا

مبولی بود از س که نیز مذبح صحن خارجیدر حتی شود! چیزی دیده می

دیگر  ،در این میز و مکان ینیم زیرابتاجی را نمی مسیح در زیر داوری

حل شده  این موضوع در مذبح داوری و در میان نیست و اوتقض یمسئله

برخواسته و به آسمان  ایم، مسیح از مردگاننهاده و ما آنها را پشت سر

پدر ریاست  یخانهل یافته و به عنوان پسر بر الصعود کرده است او حال ج

مبین  اندیی که تمامی آن میز را احاطه کردهالتاجهای ط بنابراین دارد.

 .هستند خدا یخانهبر تمامی امور مسیح  حاکمیت و اقتدار  سلطنت

 الپوشیده از ط در بیابان ساکن بودند، میزبانی بر این میزِ برای قوم خدا که

اما  ،یزی نبودی مناسب برای چنین چبسیار جالب بود زیرا بیابان مکان

خره الپرداختند تا اینکه بابه آراستگی و میزبانی بر آن می ،صبوری ایشان با

 )مزمورگشودند شکوه دهان به افتاده و به دام وسوسه یلویشه روزی در

ای تواند در صحرا سفرهو بر ضد خدا تکلم کرده گفتند: آیا خدا می(»19: 48

هایشان هر سفرهمعیشت برای رهایی از گرسنگی و  بایدآنها  «حاضر کند

هایشان رفتند و آن را در خانهن آسمانی به صحرا میآوری مَروز برای جمع

تی زیبا را مهیا با تزئینا الحال خدا در این مکان میزی از ط خوردند،می
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 و غفلت از سمت و سوی افکار خدا شکبا اما ایشان  کرده بود

  داوود 03! در مزمور ؟ا چگونه چنین میزی را تدارک دیدهخد»گفتند:می

بیند و خداوند فخری در مقابل دشمنان میزندگیش در  را گشوده یسفره

ای که قوم کند، نکتهآن معرفی می یقادر مطلق را به عنوان مهیا کننده

 دیدند. ای دیگر میسرگردان در صحرا آن را به گونه

ای بود از آنچه که خدا در مسیح برای ما مهیا کرد زیرا او این سفره نمونه

 لالتمامیت ج ،الطآراسته با تنها کفایت ماست، مسیح به مانند آن میز 

ای برای ما گشود تا سفرهرا همچون الهی و آسمانی  اقتدار و حاکمیت

 خودمان را بخوریم. یو نان روزانه وز از آن تغذیه کنیمبتوانیم هر ر

قوم خود یادآوری کند هدف این بود که خدا به  ،”هدف از میز نان تقدیمی

 دائمأ فعالهایشان پشتیبانی و برطرف کردن تمامی نیازحمایت و  که در

ها بودند با نگاه کردن ت و وسوسهال. در نتیجه زمانی که ایشان در حماست

آوردند که خدا پشتیبان و پناه آنها است، تنها به میز نان تقدمه به یاد می

منابع و  و او مهیا کننده است و هرگز قوم خود را تنها نخواهد گذاشت

قیاس در در دست دارد غیر قابل اتمام است]دولت بیهایی که خزانه

پشتیبانی در حرکت برای فانی، در عقب ما  او با ثروتی عظیم و غیر مسیح[

او از هر نظر برای  کندد میزندگی ما را رصجزئیات امی جهات و است و تم

تا زمانی که در بیابان  اندیشد وما میبیند و تنها به خوشی ما تدارک می
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. با ما ایستاده و هادی ما است مسیح ،این دنیا و در بیگانگی در حرکتیم

 یها را بر چهار گوشهش بساز و حلقهزرین برای یچهار حلقه و(»21: 25خروج)

در حرکت قوم اسرائیل ایشان میز نان تقدمه را به  «اش بگذارچهار قایمه

متضمن  ،در سمبولکردند که عنوان یکی از وسایل قدس با خود حمل می

و اینک من هر (»21: 28متی) زندگی بود. یفرهسُ  سَفَر و حمایت خدا در

ای نیست که ما را مسیح لحظه «باشمتا انقضای عالم همراه شما میه روز

 زم را تهیه ندیده باشد.المان تدارکات همراهی نکند و برای سفر زندگی

 «های نانقرص»

 
این میز دوازده قرص نان که هرکدام از دو عشر آرد نرم مرغوب تهیه بر 

بگیر و از آن دوازده گرده بپز و آرد نرم (»5: 24ویانال)دادندشده بود قرار می

های نان سمبولی بودند از شخص عیسی قرص «برای هر گرده دو عشر باشد
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من هستم آن نان زنده که از آسمان (»51: 1)یوحنامسیح به عنوان نان حیات

نازل شد اگر کسی از این بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا 

البته ما  «بخشما به جهت حیات جهان میکنم جسم من است که آن رمی

کنیم و ایمانداران نان مصرفی خود را از زمین و منابع طبیعی دریافت می

حیات خود را به ما تقدیم در ابعاد روحانی نه از آسمان، اما خداوند 

ی گندم که در زمین گویم اگر دانهن به شما میآمین آمی(»24: 12)یوحناکرد

در  مسیح در این آیه «ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار آوردرد تنها افتد نمی

آن به ما هدیه  یواسطهکند و زندگی که به مورد مرگ خود صحبت می

ات حاضر، به خاطر شکسته شدن داد. ما در خود هیچ حیاتی نداریم و حی

بر ما قرار گرفت. مسیح در فرایند شکسته شدن  تبدیل او انسانی  یپوسته

انی بسیار حیاتی شد که ما امروز از آن به عنوان طعام ن به آرد و

میز نان تقدیمی  کنیم ـ[ تغذیه میحیات پیروز بر مرگ و غیر فانی]روزانه

 کفایت و ،و نانهای گذاشته شده بر آن سمبولی بود از تقویت، پشتیبانی

 .توانیم در مسیح بدست آوریمکه ما هر روز می یارضای

شد که به آنها نان تقدیمی یا ذاشته میبر این میز دوازده قرص نان گ 

و آرد نرم بگیر و از آن دوازده گرده بپز  (»1، 5: 24ویانال)گفتندنمایشی می

برای هر گرده دو عشر باشد. و آنها را به دو صف، در هر صف شش، بر میز طاهر 

ی را از حقیقتی بزرگ نمایش ،نانها در سمبولوجود  «به حضور خداوند بگذار
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را که لیاقت یک ای کشیدند که خدا با نگاه کردن به آنها آیندهبه تصویر می

همگان را تهیه و در بیابان مهجوری  یغذای روزانه« عیسی مسیح»انسان

 بخشید به نظاره نشسته بود.به آنها کفایت می

ست ـ دمه، به نان چهره ترجمه شده اتقدر عبری و اصل زبان، میز نان 

 و عکسهایی بر آن میز قرار داشتند. دوازده قرص نان نانها به مانند چهره

ای بودند که به نیابت از تمامی انسانها وارد حضور خدا نشان دوازده قبیله

اجتماع شدند، ایشان که تعدادشان دو میلیون نفر بود، گرداگرد خیمه

امع انسانی را به های خود را بر پا داشتند که در سمبول تمامی جوخیمه

های خود خارج ایشان هر روز صبح که از چادر گذاشتند.نمایش می

بودند و در استنشاق حضور خدا  یخیمهدود بر آمده از  ، تماشاگرشدندمی

 ، بادیدمیزی که در خفا برای ایشان تدارک می بر بوی خوش نان تقدمه

کردند. امروز ما در عهد جدید فاقد این تماشاگاه در ابعاد ایمان تفکر می

، به او که زمینی هستیم اما در ابعاد روحانی نگاه ما به عیسی مسیح است

 یکه چهره "م خداالک هر روز با ما ایمانداران ،آسمانی است حیات و نان

مطابقت  خود را یچهره گذارد،سمانی را به نمایش میحقیقی پدر آ

و چین و چروکهای به وجود آمده از تنافس، به عالئم دهیم و با تسلیم می

 .شویمصورت و شباهت او متشکل می
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خوشابحال مسکینان در روح  :ما مسکینان در روح هستیم و مسیح گفت 

زیرا مسکین همیشه (»18: 9)مزمورزیرا ایشان وارث ملکوت خواهند شد

ین آیه در ا «حلیمان تا به ابد ضایع نخواهد بودفراموش نخواهد شد، امید 

زمانی که ما در بیابان و  کند؛وشابحال را برای ما توصیف میداوود، دو خ

یم به مانند مسکینان هستیم و در این ت قرار دارالوادی تجربه و مشک

آموزیم که حلیم)صبور( باشیم و در زیر دستان خداوند مقاومت مقطع می

زم هستیم و ال یود خود فاقد هر تفکر درست و اسلحهر وجما د ، زیرانکنیم

 اری رساند در چنین شرایطی است کهپشتیبانی نداریم که ما را ی

ای جان من فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی (»5: 12)مزمور

ت زندگی باید خاموشی در الها و مشکدر صحراهای سوزان تجربه «است

م و فقط از حمایت و پشتیبانی مل را پیشه کنیسخن و جد وجهد در ع

به مانند نانی است که  م اوال. کقیاس مسیح تغذیه کنیمن و دولت بیخزای

 کند.حیات او را دائما و هر روز برای ما تمدید و احیا می

، 1: 24ویانال)گذاشتندوه بر نان چیزهای دیگری نیز بر این میز میالع

و  ر میز طاهر به حضور خداوند بگذارصف شش، بآنها را به دو صف، در هر (»4

آتشین باشد  یهدیهبر هر صف بخور صاف بنه تا به جهت یادگاری برای نان و 

را نیز روشن « صاف»خوشبو از مُر در جلوی هر صف بخوری «برای خداوند

سمبولی بود از عطر معرفت مسیح و اسم زیبای کردند که می
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باشد بنا بر و اسم تو مثل عطر ریخته شده می های توعطر(»2: 1غزلها)غزلاو

به  هازمانی نام مسیح را در پرستش «دارنداین دوشیزگان تو را دوست می

شود روح ما در آرامشی ژرف فرو رفته و از اطمینان لبریز می آوریمزبان می

رسد. عطری خوشبو به مشام پدر می زیرا، نام او شیرین و دلپذیر و به مانند

که سمبولی بود از مسیح به  دود قربانی تقدیمی او ،طوفان نوح ندر زما

دیگر دنیا را داوری » مشام خدا رسید و او احساس رضایت کرد و گفت:

امروز این وظیفه بر دوش ما ایمانداران است که در « نکنم بلکه برکت دهم

: 2)یعقوباز برای خداوند ساعی باشیم.  حفظ این عطر و بخور خوشبو

اما در  «گویندایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است کفر نمیآیا (»4

گاهی اوقات به  شود!شیده زم نیز باید اندیالاین راستا تدابیر و مراقبتهای 

 نامیماین نام نیکو که بر ما گذاشته شده خود را مسیحی می یواسطه

اما این برچسب، بوی مسیحایی  یعنی؛ مسیح درمن، با من و مال من است،

دهد. در بوی نفس و تعفن جسمانیت را می بلکه کندرا از خود تراوش نمی

اید کفر بر خود نهاده کند که آیا به این نام کهاین آیه یعقوب انتقاد می

این است که نام  یکی از بزرگترین و زیباترین اهداف نجات ما !؟گوییدنمی

ریم و بر اساس زیبایی، احترام و اعتبار آن نام خود بگی او را بر زمین به

انوادگی شوهرش خ که بعد از ازدواج نامای دوشیزهزندگی کنیم. به مانند 

متأسفانه در فرهنگ ازدواج ایرانی این موضوع ـ  گیردرا به خود می

مرگ نام پدری خود را یدک  معکوس است و دختر بعد از ازدواج و تا به
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شمعون بیان کرده است که چگونه خدا اول امتها را (»14: 15)اعمال کشد.می

در این آیه با تشریح هدف  «تفقد نمود تا قومی از ایشان به نام خود بگیرد

کند که در تشکیل از ما ایمانداران در هر قوم و ملتی دعوت می ،نجات

نام مسیح را به  وفادار بدنی واحد گرد هم جمع شویم و به مانند همسری

خود گیریم. زیبایی کار خدا نیز در همین نکته نمایان است که کلیسا نام 

و باید  "بلکه نام مسیح طبیعی خود را بر خود نگرفته است، پدر دنیوی و

متأسفانه در اکثر  این نام باشد امامتجلی و نمایانگر  وقفهشی بیالدر ت

هایمان فاخور این نام نیست، و زندگی آن هستیم اوقات ما قاصر از ابراز

همین موضوع باعث است که مردم دنیا این نام را به سخره گرفته و به آن 

 !؟شویم یا اسم طبیعیاوند معرفی میفحاشی کنند. آیا ما به نام خد

گری یکی خواهد گفت که من از آن خداوند هستم و دی(»5: 44)اشعیا

ی بدست خود برای خداوند د خواند و دیگرخویشتن را به نام یعقوب خواه

اشعیا در این  «خواهد نوشت و خویشتن را به نام اسرائیل ملقب خواهد ساخت

شود که اگر ما حقیقتأ قوم خدا هستیم و نام خداوند بر ما ، متذکر میآیه

 راوش کند. است باید خود را به همان نام برافرازیم و عطر همان نام از ما ت

قرصهای نان بر میز نان تقدمه نیز در سمبول  گذاشته شدن مُر در کنار

خوشبویی و عطر  و به معنای کلیسایی است که است نکتهمبین همین 

و (»9: 24ویانال)کند.را منعکس می خود گرفته و آن حقیقی نام مسیح را بر
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از آن هارون و پسرانش خواهد بود تا آن را در مکان مقدس بخورند زیرا این از 

 «قداس خواهد بودالاابدی برای وی قدس یفریضهاوند به هدایای آتشین خد

آنان که در کار خدمت برای نانی تقدیس شده بود و  ،بر میز گرفته نان قرار

شده بود، زیرا  مشغول بودند تدارک و تهیهویان و کاهنین[ البه خداوند]

برای  ایشان درآمد دیگری نداشتند و دائما در خدمت خداوند بودند، لهذا

 گردید تا که برای خدمت آماده شوند. ایشان باید هر روز این نان تهیه می

همیشه باید به کسانی که در خدمت به خداوند هستند توجه  ماازیراک 

شامل تدارک و ملزومات  ،کنیم، البته که میز نان تقدمه امروز در تحقق

ادمین خداوند مقام خ ما در یهمهگردد زیرا زندگی تمامی ایمانداران می

خوراک  یقیاس خود در مسیح مهیا کنندهخداوند از دولت بیقرار داریم و 

یفه داریم برای اما ما وظ در ابعاد روحانی و جسمانی است، تمامی فرزندان

به خداوند هستند دهان تمام وقت در خدمت  کسانی که به خاطر ایمانشان

و بعد از غذا (»14، 15: 21یوحنا)به دعا و دستی در کمک داشته باشیم

عون پسر یونا آیا مرا بیشتر از خوردن عیسی به شمعون پطرس گفت: ای شم

دانی که تو را دوست نمایی؟ بدو گفت: بلی خداوندا تو میینها محبت میا

سوم بدو گفت: ای شمعون  یراک بده. مرتبههای مرا خودارم. بدو گفت برهمی

سوم بدو  یمرتبهمحزون گشت زیرا داری؟ پطرس پسر یونا مرا دوست می

داری؟ پس به او گفت: خداوندا تو بر همه چیز واقف گفت: مرا دوست می

دارم عیسی بدو گفت: گوسفندان مرا دانی که تو را دوست میهستی تو می
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 و خواهد که گوسفندان او را خوراک دهدخداوند از پطرس می «خوراک ده

کند که در این امر پولس از مشایخ کلیسای افسس دعوت می طورهمین

طریقهای حیات را به من آموختی و مرا از (»28: 2نالرسو)اعمالکوشا باشند

 "در ابراز شخصیت خداوند، خوراک «دیروی خود به خرمی سیر گردانی

 دهد و باید توجه داشت زمانی که کلیسامهمترین قسمت را پوشش می

چون  دهد کسی از آن میان گرسنه خارج نشودیل میبدن مسیح را تشک

شود که آن کلیسا فاقد عنصر حیاتی خوراک است و در آن زمان معلوم می

در تشبیه به مانند این است که میز نان تقدمه در قدس وجود نداشته 

خوراک درست به گوسفندان  باشد. اگر معلم، شبان و یا خادمی نتواند

و باید در حضور خداوند  است قاصر او د به یقینبده [اعضای کلیساخداوند]

دهد که خود هشدار می یرسالههمین اساس یعقوب در  ر، بجوابگو باشد

ای برادران من بسیار (»1: 2..)یعقوبهمه بدنبال کسب عطای تعلیم نباشید

 یگفتهاین  «تر خواهد شددانید که بر ما داوری سختمعلم نشوید چونکه می

تعلیم نیست، بلکه؛ وی  یواسطه بهعمال یعقوب به معنای زشتی در اَ

شود که ادعای علم و تعلیم را نداشته باشید زیرا ممکن است متذکر می

کند، کم و یا ناقص خوراک روحانی که حیات کلیسا از آن تغذیه می

و ایمانداران ساکن در آن خوب تغذیه نشوند و با تشدید  گذاشته شود

 ، بیماری روحانی بر ایشان عارض گردد.گرسنگی
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، خداوند ما را دعوت کرده که در مقام ایمانداران دعوت به کهانت دارند یهمه

 2 :2پطرس)اول فرزندان در جایهای آسمانی و حضور او به کهانت بپردازیم

جسته،  اید که خداوند مهربان است و به او تقربالواقع چشیدهاگر فی»(5تا 

. شما ، لکن نزد خدا برگزیده و مکرماز مردم شدهرد  یآن سنگ زنده یعنی به

شوید به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا نیز مثل سنگهای زنده بنا کرده می

ما در  «عیسی مسیح بگذرانید یواسطههای روحانی و مقبول خدا را به قربانی

عیسی مسیح وجود خود هیچ چیزی برای ارائه نداشتیم اما به خاطر کار 

م الشویم و همانگونه که در قسمت آخر آیه نیز کن قوم خدا خوانده میالا

های روحانی و مقبول کند، تا کهانت مقدس و قربانیخدا به آن اشاره می

به  راوی  های عیسی مسیح بگذرانیم و فضیلت زیبایی یواسطهخدا را به 

  اجرا درآوریم.

خود قرار دهد و به عنوان غذای روزانه باید مسیح را خوراک  هر ایمانداری

تواند مناسب تغذیه زیرا هیچ چیز و شخص دیگری نمی از او تغذیه کند

و فهم روحانی  روح ما باشد، حتی خواندن کتاب مقدس بدون مکاشفه

هیاتی غیر التواند فوائد زیادی داشته باشد بلکه فقط ذهن ما را از انمی

مبرهن است شناخت پر خواهد ساخت، فاقد  های مسیحیِ تجربی و آموزه

  به خورد ما خواهد داد. را فاقد ارزش غذایی طعامی که این نوع تغذیه،
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ها و نبود هیات، پری کتاب در کتابخانهالامروز مشکل مسیحیت فراوانی ا

فراوانی را در این  توانزیرا در نگاهی به اطراف می معلم و واعظین نیست،

هیات، کتاب و افرادی است که فاقد الشکل ازمینه مشاهده کرد، بلکه م

مکاشفه و شناخت تجربی از هدف خدا در مسیح هستند. این موضوعی 

همیشه  در زمان حیات خود بر زمین مسیح نیزمهم و قابل فحص است که 

زمانی که او در مورد خود و اینکه او تنها نان آسمانی  بر آن متمرکز بود.

لغزش  بسیار یاعده ،بشوند صحبت کرداست که باید همه از او تغذیه 

آیا شما (»19تا  14: 1)یوحنا:به شاگردان خود گفتخورده و رفتند، مسیح 

خواهید بروید؟ شمعون پطرس به او جواب داد: خداوندا نزد که برویم؟ نیز می

ایم که تو مسیح کلمات حیات جاودانی نزد تو است و ما ایمان آورده و شناخته

که نیاز ایشان تنها عیسی مسیح  دشاگردان فهمیدن «هستیپسر خدای حی 

است. امروز ما به مسیحیت نیاز نداریم بلکه به شخص مسیح، شاگردان در 

های مذهبی پیدا کنند آن مقطع، بجای اینکه نیاز خود را در مراسم و سنت

 شویمنیز که ما به دور هم جمع میعیسی یافتند. زمانی  مسیح آن را در

ورود به ابعادی باشیم که در  یآمادهزم است که الو پرستش جز سرود 

آنجا شناخت مسیح خوراک ما باشد و ثروتهای روحانی را با تمرکز بر 

در هر روز سبت آن را همیشه به »(9، 8: 24ویانال)و بدست آوریم. شخص ا

منظور )اسرائیل عهد ابدی خواهد بوداز جانب بنی رایدحضور خداوند بیا

و از آن هارون  (بودند که در دو ردیف شش تایی بر میز قرار داشتندنانهایی 
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و پسرانش خواهد بود تا آن را در مکان مقدس بخورند زیرا این از هدایای 

ل اسو «قداس خواهد بودالاابدی برای وی در قدس یفریضهآتشین خداوند به 

ا ارج از این مکان مقدس است یکه آیا زندگی روحانی ما خ !اینجاست

نیاز ایماندار همیشه به چنین مکانی مانند قدس است که در حضور  !؟خیر

ما مجوز ورود به این مکان داده  یهمهخدا و میز نان تقدمه بایستد زیرا به 

شده تا با دلیری به حضور خدا حاضر شده و از آن نان تغذیه کنیم. در عهد 

به جهت  [شنبه]روز سبت خوردند.این نان را در هر سبت می عتیق

م الهای خود کایشان با جمع شدن در کنیسهزیرا یهودیان روز مهمی بود 

شنیدند، اما ما که یهودی نیستیم، بلکه مسیحیان، و باید در روز خدا را می

مسیح به عنوان نان و از  به دور هم جمع شویم [یکشنبه]روز اول هفته

که این نان را  یمکن. آیا هر روز ما خود را تفحص میحیات تغذیه کنیم

م خدا الک !مان بر روی تشریفات و مراسم است؟یا تمرکز خوریم یا نه؟می

کند و از ما ابدی معرفی می یفریضهتغذیه از مسیح)نان حیات( را 

ای که به یهود داده بود تا به ابد این نان را خواهد که بر طبق فریضهمی

 بخوریم. "تازه

 «تاییدو ردیف شش»

و آنها را به دو صف، در هر صف شش، بر میز طاهر به حضور (»1: 24ویانال)

دهد در جالب در این آیه این است که خدا فرمان می ینکته «خداوند بگذار
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تایی بنهند. این موضوع های نان، آنها را در دو ردیف ششگیری قرصقرار

و تحفیل ذاشتن نان و غذا وه بر گالکند که عدر سمبول، نظم را معرفی می

یز رعایت گردد. خداوند، خدای نظم است و مسیح قوم خود را در ن انتظام

کند که باعث خشنودی و رضایت خدای ای حفظ مینظمی روحانی به گونه

غایبم لیکن در روح با شما  زیرا که هرچند در جسم(»5: 2)کولسیان پدر شود.

 «کنممی کنم و نظم و استقامت ایمانتان را در مسیح نظارهبوده شادی می

گرفت، نظم را در القدس میای که از روحپولس در روح، حکمت و مکاشفه

شنید و برای وجود نظام حاکم بر این کلیسا خدا را و می این کلیسا دیده

 نظم بودیی بیاف ایشان کلیسای قرنتس کلیسالکرد. بر خگزاری میشکر

ناظم  یارادهکه پولس رسول از وضعیت موجود و حاکم بر آن که خارج از 

و اگر کسی گرسنه باشد در خانه (»24: 11قرنتیان)اولکندالهی است انتقاد می

بخورد، مبادا به جهت عقوبت جمع شوید. و چون بیایم مابقی را منتظم خواهم 

ند و دانرج از نظم میادی در روح را خاها آزگاهی، در برخی از کلیسا «نمود

خواهد هرگونه که دوست با استناد به اینکه ما در مسیح آزادیم و خدا می

 گیرندداریم او را پرستش کنیم، بُعد ناظم شخصیت خداوند را در نظر نمی

از هر گوشه صدایی به گوش  ،در نتیجه در جلسات کلیسایی ایشان

 نیست! بلکه لوشالخ و اد، داد و فریرسد... درصورتی که آزادی در روحمی

رتیب و انجام برقراری نظم خاصِ گردهمایی، ت آزادی در روح به معنای
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م خدا چه در سخن و روح در الکه نشر و حشر ک مراسم به طریقی است

 و ابعادی درست القاء گردد.انتظام 

پولس در انتقاد از وضعیت موجود در این کلیسا حتی انبیا، رهبران و 

و ارواح (»22: 14قرنتیان)اولکندبه رعایت نظم دعوت میخادمین را نیز 

اما  ،درست است که یک نبی مجاز به نبوت است «باشندانبیا مطیع انبیا می

باید توجه داشته باشد که روح ناطق و ساکن در او روحی ناظم و خارج از 

تشویش است و تکلم از آن روح را باید بر اساس شخصیت وی به نمایش 

کند که کلید فهم این و حتی زنان را نیز از صحبت کردن منع میا بگذارد.

زیرا که او خدای (»24، 22: 14قرنتیان)اولمورد اشاره است یآیهموضوع در 

متی چنانکه در همه کلیساهای مقدسان. و التشویش نیست بلکه خدای س

زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست 

این آیات در مداقه به « گویدبلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می

]زیرا او خدای تشویش است« "و»اتصال میان دو آیه حرف یبینیم نقطهمی

زنان شما  ”وکلیسای مقدسان  یهمهچنانکه در  متی،النیست بلکه خدای، س

 یآیهمتکلم در مورد زنان را به  یآیهکه   در کلیساها خاموش باشند..[

سا، زنان فاقد ظاهرأ در این کلی، کندماقبل و متمرکز بر نظم مرتبط می

رج و رعایت احترام به دیگر خادمین هبدون  و خارج از نوبت و نظم بودند

رسد و او مختتم این خبر به گوش پولس می کردند.فریاد می و مرج و داد
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لکن همه چیز به (»41: 14)اول قرنتیانخواندمی فرابه رعایت در نظم  همه را

هر فرد ایماندار و  یوظیفهالبته که رعایت نظم  «شایستگی و انتظام باشد

شرکت کننده در جلسات کلیسایی اعم از مرد، زن، کودک و نوجوان است 

 در سمبول آن را، قرارگیری قرصهای نان یطریقهو  04ویان الکه خدا در 

نظم قرنتس، پوشش سر زنان کند. در کلیسای ظاهرأ بیبرای ما تشریح می

نیز موضوع جنجالی دیگری است، که عدم درک و فهم موضوع این سرفصل 

در مبحث مشار ای را در ارتباط با آن به انحراف کشانده، درصورتی که عده

ظمی بیان و گفتار پولس پوشیدن و نپوشیدن سر زنان نیست، بلکه رعایت ن

آن تمامی  یواسطهروحانی و مکشوف شده از جانب خداوند است که به 

 چیدمان هستی رعایت و مدیریت شده است. 

گردد که پولس بعد از پرداختن قرنتیان آغاز میاول 11جال از بابناین ج

فاصله موضوع پوشش سر زنان را به شام خداوند پیوند البه آن، ب

خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح میاما (»2: 11قرنتیاناول)دهدمی

این نظم الهی و اصلی است که از ازل  «است و سر زن، مرد و سر مسیح خدا

تا به ابد بوده و ادامه خواهد داشت که پدر در مقام خود در پسرِ مجسم 

شده به عنوان سر است و پسر بر مرد به عنوان سمبولی از مسیح و مرد بر 

ی از کلیسا قرار دارد و کلیسا در اطاعت مسیح است سر زن به عنوان سمبول

 . لذامطیع پدر بود ،به همانگونه که مسیح در ابعاد جسمانی خود
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کلید فهم نظم روحانی است که در قالب پوشش سر  11فصل قرنتیاناول

لیکن چون این حکم را (»14: 11قرنتیان)اول.کندمیتشریح زن آن را برای ما 

کنم زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای را تحسین نمیکنم شما به شما می

دادند ایشان در مکانی که گردهمایی خود را انجام می« شویدبرتری جمع می

هنگامی که شما در کلیسا جمع  الزیرا او(»18: 11)کردندنظم را رعایت نمی

باور  دهد و قدری از آن راشنوم که در میان شما شقاقها روی میشوید میمی

پس (»22تا  21: 11)گویدو در ادامه در مورد شام خداوند چنین می «کنممی

شوید ممکن نیست که شام خداوند خورده شود، چون شما در یک جا جمع می

گیرد و یکی گرسنه و زیرا در وقت خوردن هرکس شام خود را پیشتر می

د؟ یا کلیسای ها برای خوردن و آشامیدن نداریشود. مگر خانهدیگری مست می

سازید؟ به شما چه نمایید و آنانی را که ندارند شرمنده میخدا را تحقیر می

در حقیقت  «نمایم!بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی

نظم روحانی و  نتس جسمانیت بود که موجب شده بودمشکل کلیسای قر

، حسادت، رقابت و فاقد آسمانی برقرار نباشد. کلیسایی پر از هرج و مرج

 اصل و قانونی که خدا در نظم برای کلیسایش در نظر دارد.

حاکم است، حتما باید  ، شقاق، بحث و مجادلهنظمیجایی که در آن بی

و نبود دلیل این تضریب، عدم رشد  !؟دلیلی برایش وجود داشته باشد

خوراک کافی در آن خانه است، گاهی نیز ممکن است دوازده قرص نان را 

نها در سمبول آغذای کافی ببینیم اما توجهی به ردیف قرارگیری نمونه، در 
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رند. در زم و ملزوم یکدیگال، در صورتی که این دو نداشته باشیم ،نظم

ر خدا باشد. در ما با ایجاد نظم، متجلی افکا نتیجه؛ طعام آسمانی باید

بخصوص به جهت عزیزانی که در خدمات کلیسایی مشغول هستند زیرا 

و حس نیاز در سایرین  باعث گرسنگی انضباطزندگی ایشان باید در نظم و 

 شود و موجبات دسترسی ایشان به خوراک آسمانی فراهم گردد.

  «ییالچراغدان طساخت »

و از چرخکاری چراغدان  بسازی خالص الو چراغدانی از ط(»22، 21: 25)خروج

یش و گلهایش از همان هایش و سیبهااش و پیالهاش و پایهقاعده ساخته شود،

چراغدان از یک  یشاخهباشد. و شش شاخه از طرفینش بیرون آید یعنی سه 

موسی دستور ساخت این  «دیگر چراغدان از طرف یشاخهطرف و سه 

( در مورد آن 41تا  31: 05خروجو به روشی که در) الچراغدان را از ط
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که خدا برای  یخاص دهد که در راستای هدفخوانیم به سازندگان میمی

قرار بگیرد. چراغدان مذکور از سر تا به  در قدس قوم خود در نظر دارد

ساخته شده و دارای هفت شاخه بود به طوری که یک  الها همه از طپایه

ه قرار داشت و چراغهایی کشاخه در وسط و در هر طرف آن سه شاخه 

: 25)خروجآنها قرار داده شده بود یسوخت آنها از روغن بود در میانه

 ینکته «ی خالص ساخته شودالط یاسبابش از یک وزنه یهمهخودش با (»29

بود و از یک  مهم در مورد این چراغدان این است که بسیار گرانبها

 شده بود. ریخته با مهارت زیادی  [الشمش ط]وزنه

ایل موجود در خیمه سپیشتر گفتیم که تمام و !؟چراغدان سمبول چیست

که در  عیسی مسیح و کلیسای او دارند بخصوص در قدس، اشاره به شخص

زیرا او را در یک حالت  مشهود است الیی این موضوع کامالچراغدان ط

او در اتحاد و  بدن ، به این معنی که مسیح و اعضایبینیمجمعی می

گردد تمامی دهند که باعث میای حیاتی، شهادتی را تشکیل میابطهر

یی از شمشی مثقول الدر ساخت چراغدان ط. قدس، منور و نورانی شود

ه شده بود که در فرایند حرارت و کوبیدن)آهنگری( آن را یک تکه استفاد

 ـی اصلی بیرون آمده بودند های آن از همان پایهو تمامی شاخه تراشیدند

  .بکار نرفته است ]گیره یا جوش[در آن درز، تکه یا اتصالی مصنوعی
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سر یا از او را از پهلوی آدم گرفت نه از  ،در انتخاب حوا برای آدمخدا 

زیرا  آن از کنار او بیرون آمده بودند هایدر این چراغدان نیز پایه پایهای او،

بیرون آمده های ست و شاخهاصلی چراغدان سمبول عیسی مسیح ا یپایه

 است که از خود مسیح انشعاب گرفته سمبولی از کلیسا ،آن یاز کناره

 است. 

و عدد شود می هعدد شش، سه شاخه در طرفین که با مسیح هفت خواند

کند. انسان هفت، کاملیت برنامه و هدف خدا را در زمان و مکان معرفی می

 یبرنامهو کاملیت در شش قرار دارد و با مسیح وارد هفت، یعنی پیروزی 

 .شودگردد یا در بیانی دیگر از روز ششم وارد روز هفتم میخدا می

شش شاخه در یک طرف نیست! بلکه مسیح در مرکزیت آنها  ،راغداندر چ

ونتی را به جهت آدم بر عهده داشت ـ گونه که حوا معادارد. همان قرار

 «استخوانی از استخوانماز گوشتم و گوشتی »او را دید گفت: آدم زمانی که

در اتحادی حیاتی و کلیسا نیز از وجود مسیح و اعضای بدن اوست که 

زانرو که اعضای بدن (»22تا  21: 5)افسسیانقراردارند یکپارچه با سر]مسیح[

د پدر و مادر را باشیم، از جسم و از استخوانهای او. از اینجاست که مروی می

وست و آن دو یک تن خواهند بود این سر خویش خواهد پی یرها کرده با زوجه

در کل هدف  «گویممسیح و کلیسا سخن می یدربارهعظیم است لیکن من 

م نور شهادتِ حاکمیت و الاع این اتحاد و یگانگی در سمبول چراغدان
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امین است خدایی که شما را به (»9: 1قرنتیان)اولپادشاهی خداوند است

لکن (»4: 1یوحنااول«)ما خوانده استشراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند 

ماییم چنانکه او در نور است با یکدیگر شراکت داریم و ناگر در نور سلوک می

زمان مشارکت ما  «سازدخون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می

 کنیمبا مسیح، از آنجایی که او در نور است لذا ما نیز در نور سلوک می

کن الحال در خداوند نور ییرا که پیشتر ظلمت بودید لز(»9، 8: 5افسسیان)

نور در کمال،  یدان نور رفتار کنید. زیرا که میوهباشید پس چون فرزنمی

   ".خدا با نور مسیح منور گشته یخانه" «نیکویی و عدالت و راستی است

 در آن مکان زیرااالقداس نوری طبیعی نبود نور موجود در قدس

در ساختار مسکن قدس  توانستند از نور خورشید استفاده کنند ونمی

ای به هم متصل بودند که امکان تابش هیچ نوری از خارج ها به گونهتخته

یی در سمبول مسیح بود که با فیض و الچراغدان ط ،تنها منبع نور و نبود

 کرد.محرک الهی آن فضا را روشن می

 یپیالهگلی در یک شاخه و سه  و می با سیبیبادا یپیالهسه (»22: 25)خروج

ای که از دیگر و همچنین در شش شاخه یشاخهبادامی با سیبی و گلی در 

چراغدان سه پیاله به شکل بادام و  هر شاخه از در «آیدچراغدان بیرون می

( قرار داده شده بود که الیک سیب و شاخه گلی از همان فلز و جنس )ط

ین معنا که مقدسین خداوند در داد به اای خاص میزینت و جلوه به آن
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د به نمایش خو زیبایی را درها به مانند شاخه واین نور زیبا قرار دارند 

 . گذارندمی

ها متصل بودند که هر کدام در سمبول به ها و گلها به شاخهها، پیالهسیب

 ای از شخصیت مسیح اشاره دارند؛ جنبه

 . هستند شخصیت و شرافت عیسی مسیح نمبی :”سیبها

به نمایش زیبایی مسیح را در اجماع و  طراوت، شادابی، تازگی :”گلها

 گذارند.می

بودند که به قوت  "به شکل بادام و شد: در آنها روغن ریخته می”هاپیاله

قیامت مسیح اشاره دارند. در مشکلی که بین قورح، داتان، ابیرام و موسی 

خدا بر موسی شکایت و  یشده علیه قدرت تحفیض ایشانپیش آمد ـ 

 یخیمهچون موسی به  در فردای آن روزو (»8: 14)اعداد شورش کردند.

وی بود شکفته البه جهت خاندان  که اینک عصای هارون ،شهادت داخل شد

بادام، سمبولی بود از  «بود و شکوفه آورده و گل داده، و بادام رسانیده بود

 جان حیات را به ظهور برساند.خدا قادر است از جسمی بی قوت قیامت که

نه نوری از آن به بیرون  نور روشن در آن اتاق بود ـ ، تنهانور چراغدان

و  مسیح هدف، معنی ـ کرد و نه از بیرون نوری به داخلمیسرایت 

تمام خدمتی است که خداوند به کلیسا سپرده است. در حقیقت  یصهالخ
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 شودوری که از چراغدان تابیده میمسیح است و ن خدمت در قدس خود

گردد. القدس با شناساندن مسیح منعکس میاست که از روحفروغی 

آن  اشاره دارد و پرتو "جمعیدر حالتی  مسیح به شخص بنابراین، چراغدان

طریق  تنها نور حقیقی است که از مسیح زیرا ،در حالت شخصیبه او 

 . درخشدمی یعنی کلیسا ای خودهشاخه

در دل  اما با گرفتن نور از آن منبع اصلی که ،ها از خود نوری ندارندشاخه

شوند. به این معنی که نورانی می القدس[]روحچراغدان و پر از روغن است

ند که ما آن را کروح، با اشاره و معرفی مسیح او را تبدیل به نوری می

 شود. هایش)کلیسا( به همه جا تابیده میو توسط شاخه خوانیممکاشفه می

آن تمامی نظام هستی اعم  یواسطه بهخلقت بود که  یقهالختاللؤ مسیح، 

از زیبایی و هدف بر آن استوار گردید. این نور تابش نجات بود بر سر 

رهایی داد، مسیح  آن مکنونات گناه و تأذی انسانها که آنها را از تاریکی،

 کی درخشید و در قلبهای ما معرفت ود که به فرمان خدا در دل تارینوری ب

: تا زیرا خدایی که گفت(»1: 4)دوم قرنتیانرا به ارمغان آورد و الهی حقیقی

ل النور از ظلمت درخشید همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت ج

مسیح تنها نور موجود در  «عیسی مسیح از ما بدرخشد یچهرهخدا در 

و هیچ نور دیگری  کندو آن مکان را مقدس معرفی می خدا است یخانه

. این مکان با فکر و عقل انسانی ساخته ن مکان وجود نداردآبرای روشنایی 
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نشده و هرگز قابل درک نیست چون فقط توسط مسیح است که تابش 

هی در محبت کامل حیات، پاکی، درخشندگی، آزادی  و مکاشفه شناخت ال

 به زمین ارائه داده شد.

ذوب و در حالتی که هنوز نرم است  الدر ساخت چراغدان، ابتدا تمامی ط

 شکل داده و بعد از سخت شدن توسط حرارت کار ماهر، با چکش استاد

 شد. این موضوعهای سطح آن زدوده و صیقل داده میدهنده ناخالصی الج

هایی که در زندگی بدست تجربه یواسطهشناخت ما را در مسیح به 

ی روح کنندهکند. در بعد از نجات، آتش مصفی و پاک آوریم معرفی میمی

کند و در حالتی که در زیر خارج می خالصرا از آن حالت سخت و نا ما

کوبد و ایم توسط چکش تأدیب، تجربه و امتحانات میدستان او نرم شده

که برای پیاله و گلها[  سیبهاکند]ظروفی می ما را تبدیل به ودهد شکل می

، باشد که نور معرفت خداوند را به جهت نگاهداری روغن مناسب باشیم

 آزادی بر اعماق تاریک زمین متصاعد کنیم.

، در چراغدان مخزنی تهیه شده بود که از آنجا روغن به تمامی ”روغن

اسرائیل را امر یخداوند به موسی گفت: بن(»2: 24ویانال)رسیدها میشاخه

بفرما تا روغن زیتون صاف کوبیده شده برای روشنایی بگیرند تا چراغ را دائما 

روغن یکی از ملزومات مهم روشن نگاه داشتن چراغدان بود  «روشن کنند

ای گردید، روغن در سمبول اشارهکه باید دائما از میان قوم تأمین می
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سط قوم به این معنا است که تو القدس است و تأمین روغنمستقیم به روح

القدس در زندگی خود اگر ما به عنوان ایمانداران جایگاه درست را به روح

به  تبدیلنتیجتأ مسیر شناخت خداوند حرکت کنیم،  بدهیم و در

افراد روحانی صالحیت تأمین روغن را  ایماندارانی روحانی خواهیم شد ـ

خوانیم؛ که پنج نفر از آنها می 05در مثل ده باکره در متی خواهند داشت.

توانستند روشنایی را نگاه روغن کافی را در چراغدانهای خود داشتند و می

دارند، ورانبر پنج نفر دیگر به خواب رفته و روغن مکفی را برای روشن نگاه 

 هایشان در آن شب تاریک در قبل از ظهور مسیحداشتن چراغدان

ایمانداران جسمانی و  ،نفر در سمبول]این ده  نداشتند... دامادآسمانی

کنند[ ایشان که از آن میان، جسمانی و روحانی را معرفی می

 شود، مسلمأ تکلیفشان روشن استمیگی سپری ههایشان در روزمرزندگی

دتی از امانت هاش تواندقد خاصیت روحانی نمیکلیسایی فا ؛در نتیجه

کند دستاوردی است از خویش را منعکس کند و هر آنچه از او تراوش می

 نفسانیت و مخایل جسم.

هارون آن را بیرون حجاب (»2: 24ویانال) ،”نظم و ترتیب در چراغدان و چراغها

اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند پیوسته بیاراید. در  یخیمهشهادت در 

از آیه اگر منظور با استناد به این  «ابدی است یفریضهپشتهای شما 

معنی و تضاد گونه است زیرا بی ! بسیارشخص عیسی مسیح باشدچراغدان 
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 برای تابش دهد که هارون دائما چراغدان رادر آیه فوق خدا فرمان می

 !؟و پاکی داشته باشدتحفیل از به ، چگونه ممکن است که مسیح نیبیاراید

 تواند سمبولی از شخص مسیح باشد، بلکهذا با این توجه چراغدان نمیهل

در زیر توجه کاهن اعظم عیسی  دائمأ کلیسا و بدن اوست که باید منظور

القدس که عاملیت پاکسازی را برعهده دارد پاک و آراسته مسیح و روح

م خدا بر همین موضوع الدر هفت کلیسای مکاشفه در آسیا نیز ک باشد.

زی را که با من اپس رو بر گردانیدم تا آن آو(»12، 12: 1)مکاشفهمتمرکز است

دیدم و در میان  الگردانیدم هفت چراغدان ط نمود بنگرم؛ و چون رومیلم تک

وی  یه ردای بلند در بر داشت و بر سینههفت چراغدان، شبیه پسر انسان را ک

کار هارون ( است. 3: 04ویانال)با مترادف این آیات «بسته بود الکمربندی ط

چراغدان را در در مقام کاهن اعظم این بود که از شام تا به صبح این 

 پاکیزگی و آراستگی حفاظت کند. 

کند و به صبح ملکوت و کلیسای عیسی مسیح در شبی که از آن عبور می

شود باید در زیر دستان خداوند به آراستگی، آمادگی و ظهور او ختم می

باشد تا به لیاقت و شایستگی سلطنت با او دست پیدا  ،زم برسدالپاکی 

 کند.
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 «بخور ییالمذبح طساخت »

در میان قداس الاما بین قدس و قدس یاین مذبح درست در جلوی پرده

 رعنی اگر پرده را دیوار تصور کنیم یک طرف دیواقدس گذاشته شده بود. ی

تابوت عهد در  یی بخور در قدس قرار داشت و در طرف دیگرالمذبح ط

آن را از  یدن بخور بساز.و مذبحی برای سوزان(»2تا  1: 21)خروجقداسالاقدس

چوب شطیم بساز. طولش ذراعی باشد و عرضش ذراعی یعنی مربع باشد و 

ی خالص بپوشان الط هایش از خودش باشد و آن را بهاخاش دو ذراع و شبلندی

گرداگردش  الهایش را و تاجی از طسطحش و جانبهایش به هر طرف و شاخ

تی و در واخبینیم که مذبح باید دارای یک نساخت می ینحوهدر  «بساز

هایی همچون شاخ قرار بگیرد و دارای ابعادی آن برجستگی یچهار گوشه

 [سمبول انسانیت عیسی مسیح]( و از چوب شطیم 1× 1×0مشخص یعنی)

ی خالص باشد. پیشتر مذبح دیگری را نیز در صحن الپوشیده شده از ط
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این دو مذبح از نظر معرفی در ماهیت و سمبول  .خارجی بررسی کردیم

 فاوتهایی داشتند که در زیر به شرح آنها خواهیم پرداخت؛ت

 ،تفاوتهای مذبح برنجی و بخور

مذبح برنجی در بیرون چادر قدس قرار داشت اما جایگاه مذبح  اول:نکته

 یی بخور در داخل چادر قدس بود.الط

دوم: مذبح بیرونی از چوب با پوشش برنج بود اما مذبح درونی از چوب نکته

 ساخته شده بود. البا روکش ط

هایی سوم: مذبح بیرونی فاقد تاج بود اما مذبح درونی، بر آن تاجنکته

 گذاشت.ل مسیح را به نمایش میالبرجسته بود که عزت و ج

به جهت قربانی بود در حالی که جایگاهی  ،مسکنمذبح بیرونی  چهارم:نکته

 مذبح درونی جایگاهی برای مشارکت.

م، اما یبینبیرونی مسیح را به عنوان نجات دهنده میدر مذبح  پنجم:نکته

 در مذبح درونی مسیح را به عنوان کاهن.

میرد، اما در ن میدر مذبح بیرونی مسیح، برای گناهان جها ششم:نکته

 مذبح درونی او برای قوم خود در مقام شفیع ایستاده.
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دریافت آمرزش به آن نزدیک برای  گناهکارمذبح بیرونی  هفتم: درنکته

تقدیس شده و در مقام یک  گناهکارشود در حالی که در مذبح درونی می

 شود.ایماندار مقدس به مذبح نزدیک می

هشتم: مذبح بیرونی بیانگر نجات ما است اما مذبح درونی تقدس و نکته

  کند.خدمت ما را معرفی می

یی الونی( و مذبح طبا توجه به این نکات، بین دو مذبح برنجی)بیر

شود آنچه که در دنیا انجام می ونی( تفاوتهایی عمده وجود دارد.بخور)در

نزدیک شدن به مذبح برنجی است اما انسانهایی که بخشایش و آمرزش 

شوند اند به انسانهایی آسمانی و روحانی تبدیل میگناهان را دریافت کرده

 شوند. ور نزدیک مییی بخالذبح طکه به مانند هارون و پسران به م

ما به مذبح  ،ح به عنوان نجات دهندهنجات و پذیرش مسی یلحظهدر 

شویم که در آنجا قربانی عیسی مسیح و داوری خدا را بر برنجی نزدیک می

گناه)سمبول برنج( و جایگزینی قربانی را به نمایندگی از ما و به جای ما 

و خون بره ما را در صلح  شاهد خواهیم بود و بعد از بخشیده شدن، قربانی

خون او ریخته  ـشود آورد و گناه بر روی او قرار داده میو آشتی با خدا می

ح شود و در اصل جایگزینی و تعویض در کنار مذبو حیات از او گرفته می

خدا هدف دیگری . در پس این مقطع گرددجایگزین حیات ما می برنجی،
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تر تر و مشارکتی نزدیکای عمیقکند که ما با او وارد رابطهرا دنبال می

 آید. شویم که این اتفاق در قدس به وجود می

ای است از یی بخور که نمونهالدر قدس ما با نزدیک شدن به مذبح ط

القدس و در آن روشنایی روح یواسطهشناخت عمیق و مشارکت با خدا به 

شویم و تأمین خداوند در ی برقرار است منور مییالکه توسط چراغدان ط

مشارکت در میز نان تقدمه ما را در ابعادی  یواسطهتقویت و قوت به 

 آورد.جدید و روحانی می

اران دائمأ بر مذبح ایماند امروز این است که بغرنج کلیسایل یکی از مسائ 

 ،وجهدر این ت[تمرکز دارند. مرگ و قربانی عیسی مسیحبیرونی، صلیب]

ای بر اثبات این موضوع است زیرا فقط اکثر سرودهای پرستشی نیز ادله

خون و صلیب  که انکار کنند، حقیقتأب مسیح را یادآوری میخون و صلی

 ایمانی ما است اما تمرکز و گردش بر این موضوع یخارج از حیطه مسیح

جا ( آن را در1: 1م خدا در )عبرانیانالس رفت و خطری است که کنیز پ

روحانی و زمان حال باید در  ددر صورتی که در ابعا ،داندمی مبلدی زدن و

 ، یعنی مسیح عیسیرکت باشیمح مان درایمان یکنندهعقب پیشوا و کامل 

 یرتبهل یافته و حال تخت نشین در مقام کهانت به الاو که قیام و ج

تواند ما را در مراحل زندگی، چالشها، رشد روحانی و ملکیصدق است و می

  .عمیق شناخت و مشارکت اعانت بکند ابعاد
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آوریم که روزی در ایم و فقط به یاد مییی ایستادهالما در کنار مذبح ط 

حال اهل  داشتیم اما قرار کنار مذبح برنجی با دریافت بخشایش

 ن ساکن در آن هستیم. و عضوی از مقدسی ]قدس[خانه

در مذبح که  بود "در این دو مذبح وجه اشتراکی نیز وجود داشت که خون

درونی به عنوان برقراری  ر مذبحکرد و دبیرونی بخشایش را ایجاد می

یی بخور المذبح ط شد.ای صمیمانه با خدا پاشیده میمشارکت و رابطه

ای که در آن باید دعا و مشارکت یکی از ای است از آن حضور و خانهنمونه

قدس ایشان را به کوه (»4: 51.)اشعیاما با خدا باشد یرابطهعناصر اصلی 

عبادت خود شادمان خواهم ساخت و  یخانهو ایشان را در  خود خواهم آورد

 یخانهزیرا  خواهد شد های سوختنی و ذبایح ایشان بر مذبح من قبولقربانی

این آیه به وضوح  «عبادت برای تمامی قومها مسمی خواهد شد یخانهمن به 

خدا است که نه تنها در آن میزی به  یخانهکند که این مکان بیان می

جهت تغذیه وجود دارد بلکه محلی برای شهادت و مشارکت و مکانی است 

تشکیل داده است که  که پایه و اساس آن را پرستش، شفاعت و کهانت

 سمبولی است از سومین اسباب در قدس. 

 ، نیاز ما به خوراک، رشد روحانی و تقویت است. 1میز نان تقدمه
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گردد که شناخت مسیح در ما ایجاد نور ، باعث می0ییالچراغدان ط

 شهادت کند.  مکاشفه و

خدا نشان  یخانهپرستش، دعا و عبادت ما را در  ،3یی بخورالمذبح ط

 دهد.می

 «یی و کهانتالمذبح ط»

ای ای بود که به هارون و پسرانش در نمونهخدمت کهانت در قدس وظیفه

ید این کار را و ما امروز در مقام برادران او بااز کار مسیح سپرده شده بود 

پطرس به او گفت: پایهای مرا هرگز نخواهی شست (»8: 12)یوحناانجام دهیم

مسیح به  «جواب داد: اگر تو را نشویم تو را با من نصیبی نیستعیسی او را 

اگر اجازه شستن پایهایت را به من ندهی سهمی با من »:پطرس گفت
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یی جایی است که خداوند ما را در الدر حقیقت مذبح ط« نخواهی داشت

و در مقام برادران او  تا ما ندکخدمت کهانت و شفاعت خویش سهیم می

 .شده بتوانیم نقش خود را ایفا کنیم ا سپردهخدمتی که به کلیس

مزین به  الیی از چوب با روکش طالخواندیم که مذبح ط 3در خروج باب

ل یافته الهایش ساخته شده بود که سمبولی از مسیح جگوشه تاجهایی در

، الوهیت ”ال, ط "، انسانیت کامل”چوب]گذاشت. در قیام را به نمایش می

ی او را در مخایل معرف "، پادشاهی و کهانت”تاج ",و پسر خدا بودن

، که پادشاهی و ملکیصدق یرتبهاو کاهن اعظم ماست به  کردند[می

 داد.انجام میهم زمان کهانت را 

نجات یافته و  انسان نیاز اماه است به نجات دهند گناهکاریک انسان نیاز 

 است.  به کاهن ]ایماندار[بخشیده شده

باید با عطریات و بخورهای خوشبو در حضور آتش روی مذبح همیشه 

ماند. در ورود به قدس، با بویی خوش از عطریات خداوند افروخته می

ما را با کار کاهن اعظم  یشدیم که مواجهروبرو می برآمده از مذبح بخور

اش به نمایش عیسی مسیح در کهانت تغییرناپذیر و حیات غیرفانی

که به شریعت و احکام جسمی مبعوث (»25، 24، 11: 4)عبرانیانگذاشتمی

نشود بلکه به قوت حیات غیر فانی. لکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت 

وی نزد خدا  یوسیلهزوال دارد. از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به بی
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 «نهایت بخشد چونکه دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکندآیند نجات بی

شود او یک بار برای همیشه بر صلیب و در مذبح برنجی دیده میکار کفاره 

و در هر ثانیه از شب و روز در حضور تخت پدر تا به  اما کار کهانت او دائمأ

 ابد ادامه دارد.

زیرا  گرددنمی مابخشایش کهانت مسیح هرگز شامل  کهانت او برای چیست!؟

سیح برای این است بخشش او در صلیب مهیا و به اجرا در آمد. کهانت م

 ر نائبات و وقایع در پیش رو تسلیکه ما را در زندگی یاری رساند و د

تشویق، نیرو و قوت عطا کند تا بتوانیم با دستیابی به آنها در شناخت 

و در ابعاد جسمانی  ، نام او را بر خود گیریمالقدس و مسیح تجهیز شدهروح

 ل نام او باشیم.الهدینی به جهت جشا ،و روحانی با کسب پیروزی

اجتماع تنها مکانی که در مورد کهانت کاهن ، در مبحث خیمه"کاهن اعظم

نها هارون و پسرانش شود قدس و مذبح بخور است. زیرا تاعظم صحبت می

توانستند آتش بر آن را به ایشان تحفیض شده بود می که کهانت اعظم

یعقوب تعلیم خواهند  احکام تو را به(»11: 22)تثنیهافروخته و مواظبت کنند

های داد و شریعت تو را به اسرائیل. بخور به حضور تو خواهند آورد و قربانی

 اشاره به تعلیم، یاد دادن شریعت و بخور مذکور یآیه «سوختنی بر مذبح تو

ای از خدماتی است که عیسی مسیح در خدمت کهانت خود نمونه دارد که

 در این خدمتوی نیز باید او را اله دیگر اینک ینکتهباید انجام بدهد و 
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وی ما ایمانداران هستیم که در این رسالت با او به الهمراهی کند. منظور از 

مسیح کاهن اعظم و ما به عنوان الهی شراکت داریم ـ  یخانوادهعنوان 

خداوند و ایجاد مشارکت همه جانبه و عمیق در  ویان، در راه شناساندنال

 هستیم. اتحاد و خدمت باهم همراه

های مذبح و کاهن قدری از خون را بر شاخه(»4: 4ویانال) ،خون در مذبح بخور

خون  یهمهاجتماع است به حضور خدا بپاشید و بخور معطر که در خیمه

 «اجتماع است بریزدگوساله را بر بنیان مذبح قربانی سوختنی که به در خیمه

ها شاخه ، خون که بر1مهم اشاره شده )گناه ینکتهدو  در این آیه به

 (0پاشیده می شد

م که وی خطا و فریب گناهی را مرتکب شویاول: شاید ما سهوأ یا از رنکته

برداشته شدن  یزمهالین ارتباط مانع از مشارکت ما با پدر شود و در ا

 است. "خون ،موانع

دوم: ارزش و بهای خون است که در زندگی ایماندار به جهت برداشته نکته

شدن هر گناه و ایجاد مشارکتی صمیمانه با خدا همیشه مؤثر و کارساز 

 است.

گاهی اوقات ممکن است کاری را انجام دهیم که در هر صورت چه عمدی 

الزام روح بر ما غالب  د وای ایجاد گردخدا وقفه مشارک با در و چه سهوی،
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  شدمی ریختهکه در نمونه بر چهار شاخ مذبح  ،اما با خون مسیحآید 

ینکه امکان گناه در او وجود ایماندار دارای پاکی و نجات است و با وجود ا

 تواند زندگی پاک ومیفیض خون مسیح با استفاده از مزایا و نعمتهای  دارد

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او (»9: 1یوحنا)اولای داشته باشدمقدسانه

امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک 

نویسم تا گناه نکنید و ای فرزندان من این را به شما می(»1: 2یوحنااول«)سازد

مذبح  «سی مسیح عادلاگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عی

مشارکت، پرستش و عبادت ما را با خدا نگاه  دائمأ یی بخور نه تنهاالط

دارد بلکه در پاشیده شدن خون بر شاخهایش به ما این اطمینان را می

توانیم آن را در زیر می شویم گناه و خطایی گاه مرتکب دهد که هرمی

ما در هر وضعیتی که هستیم با خدا  یرابطهمزایای خون رفع کنیم و 

 حفظ شود.
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 «بخور و عطریات»

و خداوند به موسی گفت: عطریات بگیر یعنی میعه و (»21تا  24: 21)خروج 

ها مساوی باشد. و از اینها ف حصهکندر صااظفار و قنه و از این عطریات با 

ن را و قدری از آ .و مقدس عطار نمکین و مصفی بخور بساز، عطری از صنعت

قات الاجتماع جایی که با تو م یخیمهنرم بکوب و آن را پیش شهادت در 

ر کنار آتش قرار گرفته بر د «اقداس باشد. کنم بگذار و نزد شما قدسمی

مذکور به چهار  یآیهشد که در عطریاتی نیز باید سوزانده می ،مذبح بخور

به نام مسیح اشاره دارند  ،کند. عطریات در سمبولنمونه از آنها اشاره می

: 1غزلها)غزلکنندای را از شخصیت او معرفی میکه هر کدام جنبه

باشد عطرهای تو بوی خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می(»2

 است اسم مسیح عطری خوشبو «دارندبنابراین دوشیزگان تو را دوست می

ما این اجازه را داده که قدرت اتساع بسیاری دارد. خداوند عیسی مسیح به 
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که از پدر به اسم او طلب کنیم و پدر نیز در مقابل قول داده که به اسم او 

بلکه من شما را  شما مرا برنگزیدید(»11: 15)یوحنادر هر زبانی توجه کند

شما بماند تا  یتا شما بروید و میوه آورید و میوهبرگزیدم و شما را مقرر کردم 

زمانی که عطر  «طلب کنید به شما عطا کندهر چه از پدر به اسم من 

عطری بویا  ریزیمخوشبوی نام مسیح را بر آن آتش کهانت و پرستش می

شود و او در زیباترین و خوشبوترین رایحه در به حضور پدر بلند کرده می

و (»24، 22: 11)یوحنا دهد.تمام هستی یعنی نام پسر جواب دعای ما را می

گویم که هر آمین آمین به شما می سوال نخواهید کرددر آن روز چیزی از من 

من  شما عطا خواهد کرد تاکنون به اسمآنچه از پدر به اسم من طلب کنید به 

در حقیقت  «چیزی طلب نکردید بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد

های ما تنها با افزودن عطریات در سمبول نام مسیح است که جواب دعا

بایستاد با  نزد مذبح های دیگر آمدو فرشته(»4، 2: 8مکاشفه)خواهند گرفت

های جمیع مقدسین بر و بخور بسیار بدو داده شد تا آن را به دعا المجمری ط

های که پیش تخت است بدهد و دود بخور، از دست فرشته با دعا المذبح ط

زد که نهای ما به مانند بخوری هستند دعا «رفت المقدسین در حضور خدا با

 نوردددرمیآن را در نثری زیبا  داوودخدا بلند کرده خواهند شد که 

مثل بخور آراسته شود و بر افراشتن  دعای من به حضور تو»(2: 141مزمور)

 «شام یهدیهدستهایم مثل 
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چهار عطر را  یتهیهخداوند به موسی فرمان  ،”، چهار نکتهچهار بخور

گفت: عطریات بگیر یعنی میعه و و خداوند به موسی (»24: 21)خروجدهدمی

پیشتر گفتیم  «ها مساوی باشد.اظفار و قنه و از این عطریات با ندر صاف حصه

 کنندهایمان صحبت میدعا گرتحفیلکه عطریات از اسم مسیح به عنوان 

از زبان ما جاری  دعا اما این به تنهایی کافی نیست!! درست است که

و با دعا و (»18: 1)افسسیانتکلم گردد گردد اما باید در روح و از دلمی

در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماس  التماس تمام

  «مقدسین بیدار باشد یهمهتمام به جهت 

عطریات  !شوند؟اما عطریات چگونه در تحقق و عهد جدید به ما معرفی می

تند که در ای از ابعاد گوناگون شخصیت مسیح و روح خدا هسنمونه

که به نجات  دانمزیرا می(»19: 1)فیلیپیانکنندهای ما ایجاد خوشبویی میدعا

 "]تأیید «روح عیسی مسیح "ای شما و تأییدعد یوسیلهمن خواهد انجامید ب

روح عیسی مسیح در یونانی، منبع تأمین روح خدا معنی شده است یا 

متی از چهار انجیل التأمین بزرگی از روح خدا[ چهار عطر و یا عطریات ع

احساسات و  و انطباق افکار، هستند که چهار جنبه از شخصیت مسیح

 کشند.به تصویر می او را با آسمان یاراده

ن در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده که با خود چنی(»8: 2)مرقس :1

ت را به خاطر خود راه الر چه این خیاکنند، بدیشان گفت: از بهفکر می
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« عیسی در روح خود درک کرد»خوانیم که در این آیه می «دهید؟می

داد که بتواند تمامی توانایی تشخیص و درک الهی به او قدرت می یعنی؛

 باشد.در مقابل آنها جوابگو نیازها و احتیاجات ما را بداند و 

او از دل آهی کشیده گفت: از برای چه این فرقه آیتی (»12: 8)مرقس :0

در این  «گویم آیتی بدین فرقه عطا نخواهد شدخواهند؟ هر آینه به شما میمی

 یواژهاصل زبان  یترجمهآهی کشید که در  "خوانیم که او از دلآیه می

آه و افسوس او از روی  «او در روح آهی کشید» است "جایگزین روح

رکت شا. مسیح از اینکه قاموس جماعت را مانعی بر سر راه مدلسوزی است

 کشد.بیند آه میبا پدر می

د و یهودیان را هم که با او آمده عیسی چون او را گریان دی(»22: 11)یوحنا :3

در این آیه  «بودند گریان یافت، در روح خود بشدت مکدر شده مضطرب گشت

شفقت و راب مسیح، احساسی است که از رحم طضمنظور از مکدر شدن و ا

 بود. همدلی در دلش بر او غالب آمده

در همان ساعت عیسی در روح وجد نموده گفت: ای پدر مالک (»21: 11)لوقا :4

کنم که این امور را از دانایان و خردمندان آسمان و زمین تو را سپاس می

مخفی داشتی و بر کودکان مکشوف ساختی. بلی ای پدر چونکه همچنین 

وردی وجد و شادی حسی است که با دیدن دستا «منظور نظر تو افتاد
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جهد، مسیح نیز از اینکه بیرون می شمطلوب در هر شخص از وجود

فرستادگان و شاگردانش به اسم او تسلط کامل را بر شیاطین و ارواح پلید 

 کند.وجد و شادی می ،اندیافته

سر خدا چقدر پبینیم که مسیح، می الگیری نکات بادر بررسی و نتیجه

افتاد با دقت و حساسیت عمل نسبت به مسائلی که در آسمان اتفاق می

جاری بود! الهی کرد و در او حس، تشخیص، وجد، شفقت و دلسوزی می

به آسمان متصل بود و حس  الکرد از آنجایی که کامزمانی که او دعا می

ت به افکار و افکار و احساسات او مشابه آن مکان را همیشه به همراه داشت

ی خوشبوعطر  کرد همیشه،و مطابق با احساسات او عمل میداشت پدر 

مسیح آنقدر صدای پدر و شخصیت او را  رسید،دعایش به حضور پدر می

آنگاه (»55: 9)لوقا دادشناخت که صدای غیر را به وضوح تشخیص میمی

 «هستیددانید که شما از کدام نوع روح بدیشان گفت: نمی روی گردانیده

ایرت که با افکار آسمانی او مغ خواستندشاگردان مسیح چیزی را از او می

وری بود. روح کلیسا؛ روح صدد سخنداشت، در حقیقت روح دیگری در

خشم، کینه و قصاص نیست، شاگردان هنوز نفهمیده بودند که چگونه روح 

مانند  خواستند بهآسمان باید در انسان و بر زمین مسلط بشود، ایشان می

ا مسیح در پاسخ به عمل آنها العمل نشان دهند امطبیعی عکس یانسان

روح « !دانید از کدام روح هستید و چه روحی در شما است؟آیا نمی»گفت:
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حاکم بر ایمانداران روحی آسمانی و دارای شخصیت است که رحم، شفقت، 

در  ألمجم دهد.پذیرش، بخشش و فیض را از خود بروز می

بیانگر  بارز و مهم وجود دارد که ینکتهچهار  [ورهای خوشبوبخ]عطریات

 در ابعاد آسمانی نسبت به شناخت و موجودیت خدااحساسات درونی ما 

 آوریم. که در دعا به زبان می است

 ز توکل و اتکای ما به خداوند استدعا به معنای ابرا ،”اتکا و توکلاول: نکته

 ها را بسته و با افکارتمامی راهدعای ایماندار به این معنا است که من 

ه خواهم بخواهم حرکت کنم بلکه میهای خود نمیهوش، ذکاوت و نقشه

لوقا در انجیل  خداوند توکل و اتکا داشته باشم تا کفایت او جایگزین شود.

 حال دعادائما در  را که بیانگر انسانیت کامل عیسی مسیح است او خود

( لوقا 01، 13: 1(،)لوقا10: 1(،)لوقا11: 5(،)لوقا01: 3)لوقاکندمعرفی می

که خود  بود خدایی مجسم شدهبه ما یادآوری کند که پسر خدا، قصد دارد 

پدرش در  و به محدود کرد در ابعاد زمان و مکان را به مانند انسانی عادی

بخور و عطریات مخایلی هستند از اتکای ما  ؛در نتیجه آسمان توکل داشت.

 بر خداوند.

قلبی  ما با و معطر بودنش به این معنا است کهدعا ، ”قدوسیتدوم: نکته

اند شده زیربنای قدوسیت برافراشته که با آکنده از تقدس و با دستهایی

 آییمبرای مشارکت و بیان احساسات درونی به حضور خداوند می
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که مردان دستهای مقدس را بدون  پس آرزوی این دارم(»8 :2تیموتائوس)اول

های مقدس به معنای دست «غیظ و جدال بر افراخته در هرجا دعا کنند

است که فقط به خداوند اختصاص داده شده و مایل به انجام  دستهایی

همچون آغوشی آکنده از محبت و شفقت به جهت  او هستند و یاراده

جدال و  وده است. دستهایی که از غیظان گشدیگربه کمک و شفاعت 

محکوم کردن دیگران به دور است و با اریحیت و گشایش در حضور سریر 

کند. ما با توکل بر آسمان عطری خوشبو را بر زمین بویناک تراوش می

رسوخ کرده و در حال رشد مان هایدل و دستقدوسیت او را که در  ،خداوند

 افرازیم.می است در حضورش بر

، به این معنا است که ما خود را در زیر تسلط کامل ”اطاعتسوم: نکته

و این است آن (»14: 5یوحنا)اولکنیمم میالآوریم و آن را اعخداوند می

او سوال نماییم ما را  یارادهکه هرچه بر حسب  دلیری که نزد وی داریم

بیان به خدا را به زیبایی م خدا تسلیم شدن الدر این آیه ک «شنودمی

افکار و اراده  در تسلیم کاملِ خداوند یارادهزمانی که ما برحسب  کند،می

سوال  "او یارادههرچه بر حسب »شنود وکنیم او میخود از او سوال می

مذکور صحبتی را مبتنی بر پاسخ  یآیهدر توجه به  «"شنودمی ما را نماییم

و ممکن است « شنودمی»بینیم بلکه فقطهمیشگی خداوند به ایرادات نمی

مهمترین مسئله است! آیا او  ،پاسخی را متقابل دریافت نکنیم. لذا شنیدن
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او باشند او  یارادهف الهای ما خاگر دعا !شنود؟های ما را میواقعا دعا

شوند ده میاشنود، ازیراک، فقط دعاهایی پاسخ ددهد چون نمیجوابی نمی

چه سوال کنیم ما را  دانیم که هر اگرو (»15: 5یوحنا)اولشوندکه شنیده می

 بنابراین «یابیمدانیم که آنچه از او درخواست کنیم میشنود پس میمی

خداوند باشد، تا قدم  یارادهمهمترین نکته در دعا، درخواستی است که در 

دل در  لتاست مرتفع گردد و پاسخ به مسئ "اول از جانب او که شنیدن

 قدم بعد صورت پذیرد.

! ؟خدا را بشناسیم یارادهاوست و چگونه  یارادهاما چه دعایی بر حسب 

تمرکز شویم که م "شناخت یواژهباید بر پرسش برای دریافت پاسخ این 

است، زمانی که خداوند را در  زندگی مسیحییک  حیاتی یاساس و عصاره

او را تشخیص  یارادهشناسیم اش میحقیقت و ماهیت آسمانی و کبریایی

کنیم و بر همان اساس دعا می فهمیماو را می یارادهدهیم و زمانی که می

شنود و به درخواست کنیم او میاو دعا می یارادهاز آنجایی که بر حسب 

است که زیر بنایی « شناخت خداوند»دهد، بنابراین کلید اصلیما پاسخ می

 دهد.او تشکیل می یارادههای ما را بر حسب دعا

 زمت تمامی نکات فوق را ایمان بر عهده داردالم ،”ایمان رم:چهانکته

کنید یقین گویم آنچه در عبادت سوال میبنابراین به شما می(»24: 11)مرقس

یی بخور المذبح ط «عطا خواهد شد ااید و به شمبدانید که آن را یافته
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 ینتیجهدر  دعای خداوندمان عیسی مسیح و مقدسینسمبولی است از 

چهار عطریاتی بودند که در  4و ایمان 3، اطاعت0، قدوسیت1توکل این نکات؛

بخور را تشکیل  ییالط عطر خوشبوی سوختنی بر مذبح 31خروج باب

 دادند.می

و از اینها بخور بساز،  (»21، 25: 21)خروج، ”عطر نمکین، استفاده از نمک

و مقدس و قدری از آن را نرم بکوب و  عطار نمکین و مصفی عطری از صنعت

کنم بگذار و قات میالاجتماع جایی که با تو م یخیمهآن را پیش شهادت در 

ای حیاتی در با توجه به اینکه نمک ماده «باشد االقداسنزد شما قدس

جلوگیری از ایجاد فساد است در سمبول نیز به معنای دعایی زنده و 

دعاهایی  ،کندممانعت می ژاژخاییدروغ و  کذب، ،حیاتی است که از فساد

رسم و رسوم و بر حسب قوانین و قوائدی  که بر حسب عادت در قالب

نظیر است و زیرا نفس مقلدی بی یی خوشبو نیست،تعریف شده باشد دعا

 و طریقهایش را از بر است. چگونگی تقلید را به خوبی فراگرفته 

دعا و سلوک در آن  صحیح یطریقهپرسشهایی را در  بسیاری از ایمانداران

برای روزی خاص مشخص دعایی  توان بهکنند که از آن جمله میبیان می

در پاسخ به این عزیزان  من همیشه اشاره کرد، نوشتن دعایی زیبا یا و

بر دعاهای  زیرا "حقیقی خارج از فرمول و قائده استدعای "گویم که می

تنافس و فاقد بوی آن بر اساس  یو توفیق حاصلهآمده از این تفکرات 
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 . نفس همیشه درصدد ارضای حس مذهبی بودن خویش استاست خوش

گنجد، این شکل از دعا خدا نمی یارادهو نداهای خارج شده از آن نیز در 

نامید که فاقد حیات است. دعا تنادی زنده و  "توان دعایی مردهرا می

و تمامی گفتار در آن  بوده مبسوط میان ما و خداوند است که دارای نشاط

نمک نیکو است، لیکن هرگاه نمک  (»51: 9)مرقس ناطق و دارای حیات است

پس در خود نمک بدارید و با  ؟کنیدح میالفاسد گردد به چه چیز آن را اص

با و مت حیات است و همه چیز را زنده النمک ع «یکدیگر صلح نمایید

برای  علت نبودن وسایل سرمازای کهن به در زمانهاـ  داردنشاط نگاه می

ح الطاص کردند که درمی "نمکینرا آن گوشت  و تعفن جلوگیری از فساد

 .نامیدندسود نیز می، این عمل را نمکعام

 «ایم؟در مقابل کدام مذبح ایستاده»

یکی از اشتباهات بزرگ ایمانداران این است که ایشان دائمأ تمایل دارند 

 یفدیههایشان به سمت صلیب بروند و در زیبایی کار و برای خوشبویی دعا

قرار  ی اشتباهاما اگر با انجام چنین کاری در مسیر مسیح دعا کنند،

این  برای پاسخ به !؟مسیر درست در کدام جهت قرار داردخواهیم گرفت، 

مذبح  ؟بپرسیم که علت وجود دو مذبح چیستپرسش ابتدا باید از خود 

گناهان  یفدیهمت نجات و مرگ مسیح و سمبول کفاره و البرنجین، ع
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کند. اما بعد از آن دائما نجات برطرف می یلحظهاست که نیاز ما را در 

 باید در مقابل مذبح بخور ایستاد که مختص به دعا است. 

برای است جایگاهی و خارج از ابعاد دعا و منادی است  ،مذبح برنجین

 در این مکان تقاضا و شفاعتی نیز اعتراف به گناه و پذیرش خون بره،

ریخته شده  خون زیرا مسیح در آن، بها را پرداخته، گیردصورت نمی

چیز همه  به افعال نیز در تأنق صورت گرفته است. و شفاعت نیز بخشش

ما هنوز تمایل و اشتیاق به موضوعی  شده است وگذشته و انجام داده 

نکته به نکته به  همه چیز را در آن خداوند ،داریم که در تکمیل ورود ما

 .اتمام رسانیده

رویم بلکه به صلیب نمی های ما به حضور خدا تقدیم شودعابرای اینکه د

به تخت فیض و مکانی که خداوند در آن نه تنها به عنوان نجات دهنده 

مدد فیروزی حضور دارد بلکه به عنوان کاهن اعظم ما را تا رسیدن به 

 حاضر شویم زیراتوانیم به حضور او ما با دلیری می رساند. امروزمی

دیگر نیازی نیست که و احیا شده به روح خدا هستیم و  بخشیده، پاک

به  گناهکار] دائما به عقب بازگردیم و به حضور صلیب توبه و دعا کنیم

  مذبح برنجین نیاز دارد و ایماندار به مذبح بخور[
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وارد قدس شده و به مذبح بخور برود زیر  گناهکارایمان و ی بیصاگر شخ

کلیسای ت بشارتی الیکی از مشک داوری شدید خداوند قرار خواهد گرفت.

گناه  ین در نظر گرفتن اینکه اشخاص مسئلهگاهی بدو امروز این است که

هایشان آنها را خود را با خدا درست کنند برای گرفتن جواب دعا یرابطهو 

ایم که کسانی برای حل کنیم و یا شاهد بودهبه مذبح بخور دعوت می

ه ابتدا باید اند در صورتی کمشکل و شفای فرزندشان به کلیسا دعوت شده

تا بعد از اعتراف به گناه و پذیرش  ایشان را به مذبح برنجین دعوت کرد

 خون، با دلیری و قوت روح، به حضور تخت فیض خدا بیایند.

و ادنیا از سلیمان ترسان شده، برخاست و روانه (»52تا  51: 1پادشاهان)اول

که اینک ادنیا از های مذبح را گرفت. و سلیمان را خبر داده گفتند شده، شاخ

گوید که سلیمان ترسد و شاخهای مذبح را گرفته، میسلیمان پادشاه می

خود را به شمشیر نخواهد کشت  یامروز برای من قسم بخورد که بنده پادشاه

و سلیمان گفت اگر مرد صالح باشد یکی از مویهایش بر زمین نخواهد افتاد اما 

اگر بدی در او یافت شود خواهد مرد و سلیمان پادشاه فرستاد تا او را از نزد 

مذبح آوردند و او آمده سلیمان پادشاه را تعظیم نمود و سلیمان گفت: به 

  «خود برو. یخانه
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خوانیم که ادنیا یکی از پسران داوود زمانی که او در در اول پادشاهان می

خود را بر تخت سلطنت داوود  یبستر بیماری است قصد دارد که جانشین

دهد که او را پشتیبانی کنند م کند و گروهی پنجاه نفره را تشکیل میالاع

حضور سلیمان را در  او ،لوش به حضور پادشاهالبا رسیدن خبر این خ

ای که پیشتر آن را ، وعدهخواندمادرش بتشبع به عنوان جانشین خود می

و بزرگان  کندبیان داشته بود. نهایتا سلیمان بر کرسی سلطنت جلوس می

پادشاهی سلیمان و او نیز روند و به جهت تهنیت به حضور داوود می

کند. با میم الجانشینی او را بر تخت سلطنت اسرائیل و یهودا رسما اع

ادنیا با دیدن نائبات در  ن اخبار، یاران و بیعت کنندگانوسعت یافتن ای

شود. او به کنند و ترس سلیمان بر ادنیا غالب میپیش رو او را ترک می

مختتم و با . گیرد..گریزد و شاخهای مذبح برنجین را میمی اجتماعخیمه

از گناه او چشم  ده وبه او ترحم کر لیمانس ،توجه به آیات مورد اشاره



330 

 

ان کند اما یوآب که داوود پادشاه وصیت کشتن او را به سلیممی پوشی

رفته و شاخهای مذبح « قدس»به داخل خیمه حضور خداوند کرده بود

سپاه داوود بود اما به خاطر  یــ هر چند که او فرمانده طالیی را گرفت

را در زمان صلح و نها آیوآب  ،کشتن دو سردار وفادار دیگر داوود متهم بود

یکی عماسا  صی کشته بود.د و از روی خصومت شخوفاداری به داوو

و دیگری  (1، 3: 01، دوم سموئیل13: 11داوود)دوم سموئیلیخواهرزاده

و چون به یوآب رسید (»21تا  28: 2پادشاهان)اول ـ (31: 3سموئیلابنیر)دوم

خداوند فرار کرده شاخهای مذبح را گرفت زیرا که یوآب ادنیا  یخیمهیوآب به 

لیمان پادشاه را خبر شالوم را متابعت ننموده بود. و سرا متابعت کرده هرچند اب

خداوند فرار کرده و اینک به پهلوی مذبح است پس  یخیمهدادند که یوآب به 

کش و بنایاهو به سلیمان بنایاهو ابن یهویادا را فرستاده گفت: برو و او را ب

فرماید که بیرون بیا او خداوند داخل شده او را گفت: پادشاه چنین می یخیمه

میرم و بنایاهو به پادشاه خبر رسانیده گفت: که یوآب گفت: نی بلکه اینجا می

چنین گفته و چنین به من جواب داده است پادشاه وی را فرمود موافق سخنش 

گناهی را که یوآب ریخته بود از من و ا خون بیعمل نما و او را کشته دفن کن ت

را گرفت و از برنجی ادنیا رفت و شاخهای مذبح  «از خاندان پدرم دور نمایی

آنجایی که گناهکار بود با پذیرش گناه خود و اعتراف به آن بخشیده شد 

اما یوآب این کار را نکرد و بدون اعتراف به گناه و پذیرش آن وارد قدس 

یی الشاخهای مذبح ط به خیال اینکه بر او رحم خواهد شد خداوند شد و
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او پا را در ابعادی گذاشت که بخشش و مصالحه در آنجا  ت.بخور را گرف

. تحقق این گرفت و کشته شد ذا داوری خداوند او را فراافتاد، لنمیاتفاق 

موضوع در زندگی ایمانی و خدمتی]بشارت، موعظه و تعلیم[ این است که 

در بدو ورود باید به حضور مذبح برنجی )صلیب( رفته و با اعتراف به ابتدا و 

راه ورود و مصالحه را  ،پرداخت جریمه و گناه یواسطهگناهان و بخشش به 

یی بخور التوانیم به قدس خدا و مذبح طباز کنیم و بعد با دلیری می

 قدوسیت که در آن دعاهای عطرآگین با توکل،ابعادی  م!نزدیک شوی

شود و چون بر حسب اطاعت و ایمان به حضور خداوند بلند کرده می

 پاسخ خواهد داد. آن اساسبر شنود و اوست می یاراده

 



332 

 

 «قداسالاقدس»

ای هستند متشکل از تعدادی صحنه که بعضی از آنها داستانها مجموعه

بیت اند و ما انتظار رخداد آنها را داریم و برخی نیز برای تثبینیقابل پیش

هایی هستند که فقط یک بار رخ اما صحنه ،شوندموضوع مدام تکرار می

ی گردند، این تغییر دهندهدهند و ناگهان موجب تغییر همه چیز میمی

ی اجتماع گویند که در مبحث خیمهی عطف میجهت داستان را نقطه

شویم، زیرا ترین جایگاه میدر این بخش وارد مقدساالقداس است قدس

ناسب که خدا قسمت معرف جایگاه حقیقی حضور خدا بود، جایی م این

 در بخشهای گذشتهقوم خود سکنی گزیند.  یو میانه در کنار توانستمی

فحص  تجربیات شخصی یک ایماندار را در شناخت فیض و رحمت خدا

اما در ورای تمامی  ها را در زندگی جمعی بررسی کردیمکرده و انعکاس آن



333 

 

ای نهان است که آن را از سایر فاخر و فراتر در پس پردهای آنها، نکته

 « لالدیدن خداوند در ج.. »سازدمی قسمتها مجزا

حائل عبور کنیم و پا را در  یپردهایم که از دعوت شده ما در عهد نوین

و روشنی ابدی ما پشتیبان ل دائمی خداوند، الای بگذاریم که جمحدوده

بشارت ما  یوسیلهب برای آن شما را دعوت کرد و(»14: 2تسالونیکیان)دوماست

اما آیا در حال  «ل خداوند ما عیسی مسیحالج تحصیل)بدست آوردن( برای

: 14)یوحنامسیح در دعای خود چنین گفت:  !؟بینیمل خدا را میالحاضر ج

لی که قبل از آفرینش الل ده به همان جالن تو ای پدر مرا نزد خود جالو ا(»5

 مسیح در قبل از بنیاد عالم و زمانی که در حضور پدر «داشتمجهان نزد تو 

اما آن را ترک کرد و با بود! ل الجقرار داشت دارای ازلی و ابدی  یدر ابعاد

سقوط  ایدر محدوده ورود به ابعاد زمان و مکان به مانند ما انسانها خود را

کرد بلکه فقط برای خود دعا  نه ]زمین[او در این محدودهقرار داد، کرده 

ای (»24: 14)یوحنازوال را بدست آوریمل بیالبرای ما نیز دعا کرد تا آن ج

باشم تا ای با من باشند در جایی که من میآنانی که به من داده خواهمپدر می

ای ببینند زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت ل مرا که به من دادهالج

بینیم ل میالرا در مورد این ج کاملو نا ای سطحیدر قدس اشاره« نمودی

یی الی میز نان تقدمه و مذبح طالیی چراغدان و بر باالهای طکه در شاخه
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قیاس خداوند را معرفی ل بیالاز ج مشارفتی فقط وشد دیده می بخور

 . کردندمی

 ،ل کامل خدای ندیده را مشاهده کردالتوان جتنها در پسر است که می

: 1)کولسیانل ما نیز هستالپسر است بلکه ج یشایستهلی که نه تنها الج

: 2عبرانیان«)آفریدگان یتمام یزادهاو صورت خدای نادیده است نخست(»15

باشد، چون فرزندان زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز می»11، 11

ها گرداند شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردل میالبسیار را وارد ج

باشند از کامل گرداند. زانرو که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک می

در نگاهی اجمالی به قدس و «جهت عار ندارد که ایشان را برادر بخواند این

داشته  خدا لالرا از ج ای اندکتوانیم تجربهتنها می ،در آنموجود وسایل 

حائل میان قدس  یپردهرا ببینیم زیرا  او لالیم کاملیت جنتوانمیو  باشیم

 قداس مانع است.الاو قدس

 «قداسالامیانی قدس و قدس یپرده»

و ارغوان و قرمز و کتان نازک تابیده  جوردالو حجابی از (»22تا21: 21خروج)

شده بساز از صنعت نساج ماهر با کروبیان ساخته شود و آنرا را بر چهار ستون 

باشد و بر چهار  البهای آنها از طالبگذار و ق البه ط یشدهچوب شطیم پوشیده 

ها آویزان کن و تابوت شهادت را در نقره قایم شود. و حجاب را زیر تکمه یپایه

قداس جدا الاآنجا به اندرون حجاب بیاور و حجاب، قدس را برای شما از قدس
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حائل میان قدس و  یپردهاین آیات توصیفی است از  «خواهد کرد

از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از (»21: 11)عبرانیانقداسالاقدس

حقیقت زیبا در این موضوع  «میان پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است

در  اش تا زمانی که پرده کنار نرفتیل خدا با تمام کبریایالاین است که ج

شباهت به آن پرده،  ینمونهجسم و بدن عیسی مسیح در  ،دیده نشد تاریخ

پسر انسان بر زمین قرار داشت و تا زمانی که بر صلیب از میان برداشته 

 توانستیم وارد حضور خدا شویمو ما نمی نشد راه ورود همچنان بسته بود

هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و  یپردهکه ناگاه (»51: 24متی)

قدوسیت خدا و آن  میانحد فاصل پرده در سمبول، «سنگها شکافته گردید

 گذارد اما حضور او در آنجا نیست.چیزی است که خدا را به نمایش می

 قداس، حضور واقعی و حقیقی خدا را از قدسالامیانی قدس و قدس یپرده

کرد. امروز ما در نمونه و تشبیه که تشبیهی است از حضور او جدا می

ورود به های خود مشاهده کنیم اما تجربه در توانیم حضور خدا رامی

  با نام جسم روبرو است. ل با مانعیالج حقیقی یتجربهو  االقداسقدس

و علنأ بتواند وارد حضور  الجسم انسانی مانعی است بر سر راه روح که عم

ل یافته دارد و تا الخدا شود. روح، بدون بدن عریان است و نیاز به بدنی ج

 ود حائل میانی برداشته نخواهد شداز جسم جدا نش الروح کام که زمانی

حضور خدا خواهیم بود تا روزی  یتجربهدر این دنیا ما تنها در  ؛بنابراین
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تحصیل بدنهای آسمانی در  و و مصاهرت مسیح با کلیسا قاتالکه در م

 ل او را به نظاره بنشینیم.الج و علنأ العم ،ورود به سلطنت هزار ساله

البته این گفته به این معنا نیست که تمامی زوایای جسم کثیف و زشت  

خورد هستند زیرا این پرده بسیار زیبا بود و در آن هیچ زشتی به چشم نمی

و با سه رنگ آبی، ارغوانی، سرخ و کتان تابیده با کروبیان تزئین شده بود. 

بسیار نکات  جسم و نفس !ازیرا، در مورد جسم هرگز نباید سوء تعبیر شود

تواند بسیار می با توجه به کاسد بودنش جسمزیبایی برای گفتن دارند. 

 به خود بگیرد و خود را بسیار حکیم ای عرفانی، مقدس و یا جنبهمذهبی

، لهذا زمانی که در مورد جسم صحبت دانا و پر از نشاط و نیرو معرفی کند

 های جسمریق زیبایینفس از ط کنیم فقط زشتی آن را به یاد نیاوریم.می

گرایی و خود ودخ ،منیتبا منشأ  که کند اما از آنجاییخود را ابراز می

و مانعی  هستند نظر خدا مردود و غیر قابل پذیرش از محوری در حرکتند

  .رونداو به شمار می باانسان بین مشارکت نزدیک 

عیسی به دنیا آمد به مانند ما با صورت و شباهتی  که زمانیدر نتیجه؛ 

انسانی پا را در ابعاد هستی نهاد، او که گناه را نشناخت خود گناه شد و در 

راه ما قربانی گشت و در جسم بر گناه فتوی داد. عیسی خداوند با پاره 

حائل را  یپردهرا برای دسترسی به حضور خدا گشود و شدن بدن خود راه 

به  ،ما به مسیحای بودند از اتصال کروبیانِ بر پرده نمونهبرداشت.از میان 
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 یپردهبه محض برداشته شدن  ،اتحاد با او تواند درانسان میاین معنا که 

که در  دانید که جمیع مایا نمی(»2: 1.)رومیانحائل به حضور خدا وارد شود

 «مسیح عیسی تعمید یافتیم، در موت او تعمید یافتیم؟

 «ستونچهار »

آن را در کتاب  ینمونهم خدا سمبول شهادت است که اولین الدر ک ،ونتس

یعقوب  بامدادان(»18: 28)پیدایش بینیمو زندگی یعقوب می پیدایش

پا برخاست و آن سنگی را که زیر سر خود نهاده بود گرفت و چون ستونی بر

پیشتر چهار ستون را در سمبولی از چهار  «داشت و روغن بر سرش ریخت

به ابعاد مسیح ورود و خروج و  مرگ ،انجیل بررسی کردیم که در مورد تولد

بودند  الدادند. ستونها در این قسمت از چوب با روکش طشهادت می زمین

د. در تحقق این موضوع ما ای بر سر آنها گذاشته شده بوای نقرهکه کاسه

نداران در عهد جدید شاهدینی هستیم بر مرگ و قیام عنوان ایما امروز به

ما را در ورود  پاره شدن بدن خود بر صلیب جلجتا عیسی مسیح، او که با

ترین جایگاه شریک حیات ابدی الهی گردانید. ورود ما به حضور به مقدس

عالم پیوسته آن را در تاریخ  نقشه و هدفی بود که پدر از بنیان ابدی خدا،

در عهد جدید  در تجسم، مرگ و قیام مسیح که ف ساخته استبر ما مکشو

 توان در آیات زیر بررسی کرد؛اسناد آن را می و به تحقق رسید
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کنم لیکن نه من بعد ولی زندگی می ماهبا مسیح مصلوب شد(»21: 2طیانال)غ

کنم کند و زندگانی که الحال در جسم میاز این بلکه مسیح در من زندگی می

 «کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من دادبه ایمان بر پسر خدا می

د زیرا با مسیح زنده گردانی در خطایا مرده بودیمما را نیز که (»5: 2)افسسیان

 « ایدیافته که محض فیض نجات

 «....و و با او برخیزانید (»1: 2)افسسیان

 «در مسیح عیسی نشانید در جایهای آسمانی(» 1: 2)افسسیان

م خدا و ه یندانیم وارثان هم هستیم یعنی ورثهو هرگاه فرز(»14: 8)رومیان

ل وی نیز شریک الدر جی او هستیم تا ارث با مسیح، اگر شریک مصیبتها

 «باشیم

ل خدا الگشا باشد، بلکه برای ورود به جتواند درب ورود و راهنمیجسم 

صلوب شدن مسیح و پاره شدن بدن م ینمونهدر ـ  باید جسم مصلوب شود

شویم راه ورود برای ما گشوده زمانی با مسیح در مرگ و قیام متحد می او ـ

  ل او شریکالخواهد شد و با او در جایهای آسمانی خواهیم نشست و در ج

 گردیم.می

نیز به مانند قدس و  االقداسکف قدس،”قداسالهای قدس اکف و دیواره

صحرا پوشیده شده بود و دیوارهای آن از  یماسهصحن خارجی از شن و 
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 ای قرار داشتندهای نقرهبر پایه که ساخته شده الچوب شطیم با روکش ط

است و  سمانی بودن این تجربهآمت قدوسیت و الع ال]چوب با روکش ط

 نقره سمبول فیض و فدیه[

، هیچ نوری در آن اتاق برای روشنایی وجود نداشت! ”قداسالاروشنایی قدس

توانست وارد شود و نه از قدس که جنب نه از بیرون نوری می

ل خدا بود که همچون الاین مکان، حضور و جفروغ قداس بود، تنها الاقدس

 تابید انواری درخشان بر آن می

 «بوت عهدتاساخت »

ترین جایگاه و مکانی که االقداس در عهد عتیق به عنوان مقدسقدس

شود، که توانست وارد حضور خدا بشود بر روی زمین معرفی میانسان می
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 2 :9عبرانیان)کندنویسنده به عبرانیان به زیبایی آن را برای ما توصیف می

االقداس مسمی است قدسه به ای کی دوم بود آن خیمهو در پشت پرده(»5تا 

ی اطرافش به طال آراسته ی زرین و تابوت شهادت که همهآن بود مجمره که در

آورده ی طال که پر از من بود و عصای هارون که شکوفه بود؛ و در آن بود حقه

بر تخت رحمت سایه گستر  عهد و بر زبر آن کروبیان جالل که بود و دو لوح

تنها تابوت عهد و کرسی  ،صیف این مکاندر عهد عتیق در تو «بودندمی

ات دیگری نیز به بینیم در صورتی که نویسنده به عبرانیان نکرحمت را می

یعنی، )مجمر زرین یا همان مذبح طالیی بخور( که  کندآن اضافه می

جایگاه اصلی آن در قدس است. اما چرا نویسنده در عهد جدید، مجمر 

به  مسیح بر زمین دهد؟!اه قرار میترین جایگطالیی بخور را در مقدس

مانند آن مذبح برنجی بود که در داوری و تادیب خداوند به جای ما مصلوب 

عالمتی از مرگ و قیام  مجمر طالیی بخور،شد و این تغییر در جابجایی 

عیسی مسیح و ورود او به ابعاد آسمانی و حضور تخت پدر است که ما را 

 کند.نیز در شراکت با خود همراه می

( جزئیات ساخت صندوق عهد را 00تا  11: 05،در)خروج”تخت رحمت

[ البینیم که در مباحث گذشته راجع به ابزار بکار رفته]چوب شطیم و طمی

ساخته شده از و معرفی آنها در سمبول پرداختیم. تخت رحمت پوششی 

بر روی صندوق و یا تابوت عهد با ابعادی مشخص قرار  که طالی خالص بود
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چوب شطیم بسازند که طولش دو  و تابوتی از(»14، 11: 25)خروجگرفتمی

ع و نیم و عرضش یک ذراع و نیم و بلندیش یک ذراع و نیم باشد.. و تخت ذرا

 «ی خالص بساز طولش دو ذراع و نیم و عرضش یک ذراع و نیمالرحمت را از ط

سمبول ، عظمت و فیض مسیح را در التمامی این ابعاد و چنین وزنی از ط

اند همه گمراه و جمیع باطل گردیده(»22، 12 :2)رومیانکنندمعرفی می

ل خدا قاصر الاند و از جنیکوکاری نیست یکی هم نی. زیرا همه گناه کرده

خدا در پوشش این گمراهی از روی فیض عظیم خود در مسیح  «باشندمی

که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد (»25: 2)رومیانشودوارد عمل می

عدالت خود را ظاهر سازد به سبب  خون او تا آنکه یوسیلهایمان ب یواسطه به

 یکلمهدر این آیه از ] «فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا

به کار رفته  "برای تخت رحمت کند که در اصل زباناستفاده می "کفاره

مسیح که ما را از  یکفارهای است به رحمت اشاره تخت[ در حقیقت، است

خود را به عنوان پوششی بر  بخشد. اوغضب خدا با خون خود نجات می

تار کند و دهد تا که از روی رحمت و فیض خود با ما رفعهد خدا قرار می

گناه و  غضب خدا نیرویی است که بیننه از روی غضب و داوری ـ 

 !؟شودما چه میاما این نیرو در مواجه با گناه  آید.قدوسیت او به وجود می

سمبول  جایگزین آن را درو و فرو نشانده شد غضب خدا در صلیب ریخته 

ود و راضی است. مزد بینیم که خدا در قدوسیت خود خشنرحمت می تخت

 تفاق افتاده، اما آن موت من نبودو در مقابل گناه موت ا است "گناه موت
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عیب خدا. آیا سندی جایگزین! یعنی عیسی مسیح بره بیبلکه مرگ 

ده بر تخت بله، خون پاشیده ش !؟وجود دارد در این ارتباط مسکمست

که خدا از ما خشنود و راضی  ای است بر اثبات این موضوعرحمت، ادله

کند که چه فرقی نمی کار مجازات و بها پرداخت شده است.است، زیرا گناه

خت شود و گناه و گناهکار ، مهم این است که پرداکسی بها را پرداخته

در حضور تخت داوری ما که  .مجازات شود. شکر برای فیض عظیم خداوند..

ما بلکه عیسی مسیح به جای  !ر نگرفته و  بر صلیب گذاشته نشدیمخدا قرا

در جایگاه گناهکار قرار گرفت و با ریخته شدن خونش، مدرک ارضای 

 د.عدالت خدا را ارائه کر

  «وسایل در تابوت عهد» 

یی که در آن مقداری از من الجام طدر صندوق عهد سه چیز قرار داشت]

های ده ، لوحه0هارون یزده ، عصای شکوفه1آسمانی قرار داده شده بود

که هر سه مورد شهادتی را از کار خدا برای انسان به نمایش  [3فرمان

نامیدند. در این نیز می گذاشتند به همین جهت آن را تابوت شهادتمی

گانه بودن کار هبینیم که اشاره به تثلیث و سقسمت نیز ضریب سه را می

گذاشته شده در تابوت  یوسیلهسه  القدس دارد ـدا در پدر، پسر و روحخ

و تخت رحمت را بر (»21: 25)خروجعهد تبدیل به یک شهادت شده بودند

در مداقه به  «دهم در تابوت بنهمیروی تابوت بگذار و شهادتی را که به تو 
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، زیرا هر بینیمرا در نوع ادای واژه مفرد می "شهادت یکلمه ،این آیه نیز

  .دادندک شده و بر یک چیز شهادت میهم ی سه وسیله با

به چشم  در کالم خدا و تصویری که از تابوت عهدسیاقت  شهادتی که در

 یجنبه»1اسرائیلوضعیت بنی گذارد.خورد دو جنبه را به نمایش میمی

 «مثبت یجنبه»0کار عظیم خداوند  «منفی

خود  ی، ایشان در سفر چهل ساله”اسرائیلوضعیت بنی :منفی یجنبه

شورش و اکثرأ در نااطاعتی بودند و سه  دائما غرغر کردند و گاهی در

گذاشته شده در تابوت عهد اسنادی بودند که به وضعیت آنها در  یوسیله

 داد.طع شهادت میامقآن 

  ”من یکاسه

 
ایشان بود که هر روز از آسمان فرو  یبه عنوان غذای روزانهآسمانی من 

شدند در اقتدار، حاکمیت و فیض خدا هر روز که ایشان بیدار می ریخت.می
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تمامی جماعت (»4تا  2: 11)خروجسفانهوراکشان بر زمین مهیا بود اما متأخ

اسرائیل شکایت کردند و بنی ونبر موسی و هار اسرائیل در آن صحرابنی

د دیشان گفتند: کاش که در زمین مصر بدست خداوند مرده بودیم وقتی که نزب

خوردیم زیرا که ما را بدین صحرا ا سیر مینشستیم و نان ردیگهای گوشت می

بیرون آوردید تا تمامی این جماعت را به گرسنگی بکشید آنگاه خداوند به 

همانا من نان از آسمان برای شما بارانم و قوم رفته کفایت هر روز  موسی گفت:

کنند یا را در روزش گیرند تا ایشان را امتحان کنم که بر شریعت من رفتار می

در تابوت عهد مقداری از نان آسمانی را قرار داد، تا  خداوند عمدا «نه؟

 ر شکایت.اسرائیل ـ شهادتی ب یکنندهشهادتی باشد بر ضد دهان شکوه 

 ”عصای هارون

ایشان اما در مقطعی دیگر، در  یشهادتی بود بر شکوه عصای هاررون نیز

ای از سران خوانیم که کاهنی به نام  قورح به همراه عدهمی 11اعداد باب
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ای آن نشانه اسرائیل بر علیه موسی و رهبری او شورش کردند و خدا نیز با

. خدا به موسی شورش را خاموش کرد و داوری را بر خاطیان فرود آورد

خود، چوبی را در مقابل  ی: هر یک از رهبران بر حسب طایفهگفت

چه کسی را به  بگذارند و فردا روز خواهیم دید که خداوند اجتماعخیمه

ل کردند ؟ ایشان نیز مطابق آنچه که خدا گفته بود عمرهبری انتخاب کرده

 جمع شدند و دیدند که عصای هارون اجتماعیخیمهو فردا همگی بر در 

بادام آورده است. آنها با دیدن  یمیوهجان، شکوفه کرده و تکه چوبی بی

این معجزه متوجه انتخاب خدا شده و شورش در همان جا سرکوب شد و 

خدا قرار  قورح و هم پیمانانش به تعداد دویست و پنجاه نفر در زیر داوری

 گرفتند.

  ”فرمان های دهلوحه

ی الزمانی که قوم در صحرای سینا بودند موسی به مدت چهل روز در با
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طاقت شده و از هارون این مدت قوم بی در ،ودکوه با خدا در مشارکت ب

هایی که در یز گوشوارهبسازد، هارون ن یخواستند که برای ایشان خدای

ای ا آنها گوسالهدختران و پسران ایشان بود را طلب کرده و ب گوش زنان،

ایشان فریاد زدند که این است خدای اسرائیل که ما را  ریخته شده ساخت،

 ...از مصر خارج کرد.. و در لهو و لعب به شادی و پایکوبی پرداختند

و واقع شد که چون نزدیک به اردو رسید و گوساله و (»19: 22)خروج

خود افکنده ها را از دست ان را دید خشم موسی مشتعل شد و لوحکنندگرقص

یی و با انحراف در الط یگوسالهبا پرستش اسرائیل « آنها را زیر کوه شکست

داوری خدا را فراهم  عتاب و خوانیم موجباتآنچه ما آن را زنای روحانی می

کردند و در نائباتی گرفتار آمدند که خود زمینه ساز آن بودند. خداوند دو 

عنوان شهادتی آن را در تابوت عهد سنگی را مجدد نوشت و موسی به  حلو

 قرار داد.

هر سه اسبابی که بر علیه  و زیبایی کار خدا در اینجاست؛ شاهکار

صندوقی گذاشت تا از چشمان و داوری دادند را در اسرائیل شهادت میبنی

جهت آن را  به همین آن را با رحمت خود پوشانید،روی او پنهان بمانند و 

 ارند.گذمیرد او را در تابوت میکسی میزمانی که نامیدند ـ تابوت عهد می

اسرائیل را که عیسی مسیح تمامی گناهان بنی از دیدگاه خدا، رحمتِ
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فیض دفن کرد و  شده بودند، در زیر کفاره ونسبت به خدای خود مرتکب 

 در آن تابوت برای همیشه از چشمان خدا پنهان ماند. 

کند آورد و توبه میر تحقق و تعریفی کلی؛ زمانی که شخصی ایمان مید

، 5: 2تیموتائوس)اولدهددر زیر رحمت خود پوشش می را خدا گناهان او

سان یک متوسطی است یعنی زیرا خدا واحد است و در میان خدا و ان(»1

شهادتی در زمان  اشد که خود را در راه همه فدا دادانسانی که مسیح عیسی ب

به معنای پنهان کردن گناهان ما در زیر  "شهادت در زمان معین «معین

مسیح است که در اجماع هرسه  3و تخت رحمت 0، فیض1پوشش خون

  جایگزین است.« کفاره»واژگان 

اول وضعیت بنی اسرائیل را  یجنبه، در ”عظیم خداوند: کار مثبت یجنبه

ی اهمال نسبت زمینه اطاعتی با]شکایت، شورش، بیدر مقابل گناهانشان

از آنجایی که تمامی وسایل و  .بررسی کردیم پرستی[بتو  به کبریایی خدا

یح را اجتماع ماهیت، شخصیت و عملکرد مسمخایل موجود در خیمه

های ده فرمان را من، عصای هارون و لوحه یلهذا؛ کاسهکردند، تثبیت می

 ؛دهیمدر مسیح و عهد با او مورد فحص قرار می

من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر (»51 :1)یوحنا ،”کاسۀ من

کنم کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من عطا می

ما با پذیرش حیات  «بخشمجهت حیات جهان میجسم من است که آن را به 
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یم و هم نیرو و تغذیه خود اههم با هویتی جدید ممهور شد ،الهی در مسیح

ل پدر و ال. مسیح در انعکاس جیماهرا به جهت سفر از این دنیا بدست آورد

نور شناخت او در امانت و محبت، هر روزه مجانأ این حیات را مهیا  تابش

هر چون مسیح که زندگی ما است ظا(»4: 2)کولسیان انه[]نان روزسازدمی

مسیح حیاتی است که  «ل ظاهر خواهید شدالشودآنگاه شما هم با وی در ج

 امی لحظات زندگی در بعد از ایمانراه به او نیاز داریم. در تم یادامهما در 

زندگی را پشت سر  یدرت خواهیم یافت تا سفر پر مخاطرهبا تنفس او ق

او را به  زندگی خود را شخصأ در اختیار ما قرار داد که بگذاریم، مسیح

تمامی  بر و عنوان غذایی روزانه بشناسیم و با ایمان و تغذیه از او رشد کنیم

 های زندگی فائق آییم.عرصه

در اعداد  ، سمبولی است از برگزیدگی و انتخاب کاهن، زیرا”عصای هارون

قورحیان)قورح و دیگر رهبران موافق با او( بر سر کهانت با موسی  11باب

کردند، و خدا به خاطر نشان دادن مسح تحفیض شده بر کاهن منازعت می

خود عصای هارون و دیگر رهبران را در آن طلوع طلب کرد که  یبرگزیده

گی موسی و در استنتاج عصای هارون شکوفه کرده و میوه آورد و برگزید

هارون به عنوان کاهن کاندید خداوند به اثبات رسید. عصا، در آن مقطع و 

ما امروز با  گذارد کهتحقق در آینده، قوت قیامت مسیح را به نمایش می

های دشمن ژاژخایی ممارات و توانیم در مقابلمتمسک شدن به آن می
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ند رهایی ذهن نسبت به اشخاص برگزیده خداوسقم و از بایستیم لجاج 

 یابیم.

 یرتبهزیرا شهادت داده شد که تو تا به ابد کاهن هستی بر (»14: 4)عبرانیان

برای اینکه بتوانیم خشنودی خدا را جلب کرده و از مصاحبت  «صدقملکی

با او لذت ببریم باید به مسح و برگزیدگی مسیح به عنوان کاهن اعظم 

و قوتی است که  قابلیت ایمان داشته و احترام بگذاریم. مسیح دارای

قوت و  به ما تواند ما را به حضور خدا بیاورد و شایستگی که در اوستمی

کند که بتوانیم موجبات خشنودی خدا را در مشارکت با عطا می اختیاری

پس عیسی پیش آمده بدیشان خطاب کرده (»18: 28)متیاو فراهم کنیم

 «شده است زمین به من داده بر تمامی قدرت در آسمان وگفت:

مسیح خداوند به مانند تابوت شهادت است که ،”فرمان های دهلوحه

های فرامین خداوند را در خود جای داده است در حقیقت مسیح لوحه

شریعت خدا را در دل خود دارد و از آنجایی که آنها را در دل خود حفظ 

ین به کرده بود توانست تمامی افکار، اراده و احساسات خدا را بر روی زم

تا  2: 4)لوقااو آمد گفت:  یوسوسهنمایش بگذارد. زمانی که شیطان به 

اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان گردد عیسی در جواب وی (»12

 یکلمهکند بلکه به هر زیست نمی فقط گفت: مکتوب است که انسان به نان

همین نکته  ،در جواب ، مسیحهای شیطاندر هر سه مورد از وسوسه« خدا
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خدا هیچ  یگفتهم و الاو نسبت به ک« مکتوب است»را به زبان آورد که:

درصد در امتداد، همخوانی و موافقت با انحرافی را در دل نداشت و صد

و توالی زندگی  کرد. داوود در تشبیههای الهی و پدر آسمانی عمل مینقشه

: 41)مزمورکندمی اشاره به مسیح این موضوع را به زیبایی توصیفخود با 

دارم و شریعت تو در بت میتو ای خدای من رغ یارادهدر بجا آوردن (»8

مسیح به عنوان تابوت شهادت تمامی فرامین خداوند  «اندرون دل من است

را در دل خود نگاه داشته بود و تا به ثمر رسیدن، آنها را همچون امانت 

 .کردحفاظت می

 «قداسالازیر بنای قدس»

  زیر بنای قدس از برنج ـ از نقره بود وتمامأ قداس الابنای قدسزیر 

از جنس نقره بودند اما  یهایقداس همه در پایهالادیوارهای قدس

هایی از جنس برنج. این موضوع در تحقق به این های قدس در پایهدیواره

قداس چیزی از دنیا وجود ندارد و همه چیز از الامعناست که در قدس

مت این است که در دنیا، داوری و سنجش الهی باید به البرنج عخداست. 

قداس( دیگر صحبتی از الاترین جایگاه)قدسانجام برسد ولی در مقدس

در این قسمت  ."فیض خدا" و نقره "خدا قدوسیت" الداوری نیست بلکه ط

که خداوند به شدت مخالف آمیخته  شودتنها خلقت جدید پذیرفته می

پس اگر کسی (»14: 5قرنتیان)دومو چیزهای غیر الهی است شدن آن با دنیا
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یز ست چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چای اخلقت تازه در مسیح باشد

 «تازه شده است

 «قداسالاخون در قدس»

در حضور خدا بر تخت  خون در این مکان بسیار حائز اهمیت بود زیرا

آن جلوس  تخت رحمت جایی است که خدا بر .شدرحمت پاشیده می

زوال ل بیالداران و منبع جطلیعه یهند، جایگاه پادشاهی، اقتدار، حوزکمی

ل خدا تمامی ال. این نشستگاه در میان دو کروبی قرار داشت و انوار جاوست

پاشیدن خون از زمانی که  ساخته بود و هیچ نور دیگری نبود. اتاق را روشن

دوکروبی و  یمیانه تا شدمی حضور خدا زد و واردکاهن پرده را کنار می

کرد و هم ادامه داشت که هم کفاره را معرفی می ل خداالطلعت ج

خشنودی و رضایت خدا را در قدوسیت. این عمل قفلی بود بر دهان مدعی 

و (»11، 11: 12.)مکاشفهبرادران و بیرقی برافراشته از پیروزشدگان با خون بره

د: اکنون نجات و قوت و سلطنت گویآوازی بلند در آسمان شنیدم که می

ظاهر شد زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه  خدای ما و قدرت مسیح او

کند به زیر افکنده شد و ایشان روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی می

م شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست البوساطت خون بره و ک

 «نداشتند
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 «وربخ ییالطمجمرتشریح »

 یهمهزرین و تابوت شهادت که  یکه در آن بود مجمره (»4: 9)عبرانیان

که پر از من بود و عصای  الط یآراسته بود و در آن بود حقه الاطرافش به ط

یی در مقابل تابوت المجمر ط «ود و دو لوح عهدکه شکوفه آورده ب هارون

آوردند می یی بخورالعهد گذاشته شده بود و با زغالی که از مذبح ط

 گفتنددان و عود سوز نیز میآتش افروخته بود، در زبان عام به آن منقل،

های ریز قرار داشت تا با عبور هوا ای با روزنهکه در قسمت تحتانی آن کاسه

در دو طرف آن دو حلقه وجود داشت که  و آتش افروخته بمانداز میان آنها 

شدند. کاهن اعظم هارون، در سمبول های حامل به آن متصل میزنجیر

داد و با قداس آتش را بر آن قرار میالاعیسی مسیح، قبل از ورود به قدس

شد، او با تکان دادن وارد حضور خدا می ،ریختن بخور و عطریات بر آن

و خود مبادا  که کردمانند را تولید میدودی بخار  ،ییالمداوم مجمر ط
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اما در زمان صعود عیسی مسیح به  ل خدا را لمس کنند،الدیگر کاهنین ج

آسمان دیگر میان او و حضور خدا ابر حائلی وجود نداشت زیرا رحمت و 

 ما امروز فیض خداوند کارش را بر صلیب و در قیام به پایان رسانیده بود و

ل خدای المستقیم در حضور و ج به طور ر روح ودر پیوند با بدن مسیح، د

 .م هستیمپدر سهی

 «قداسالاهای قدستخته»

گیرد زیرا در ای جدید را در بر نمیها در این قسمت نکتهاشاره به تخته

در  هاتخته ها به کار رفته بودند!های قدس نیز همین تختهدیواره

که در اتحاد  هستند ایماندارانیافتگان و قداس نیز سمبولی از نجاتالاقدس

دهند. زمانی که را تشکیل می [معبد]فضا و اتاقی با مسیحو مشارکت 

 متیالهای سایمانداران در عهد جدید در اتحاد، یگانگی ایمان و رشته
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دهند ی را تشکیل میعمارتشوند القدس به یکدیگر متصل میروح توسط

زیرا که (»18: 2)افسسیانشودکه برکات و حضور خدا در آنجا دیده می

که در (»12: 2افسسیان«)او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم یوسیلهب

ورود به  با «وی جسارت و دخول با اعتماد داریم به سبب ایمان وی

شویم به این معنی که دیگر پرده قداس ما وارد موضعی جدید میالاقدس

روح، پر از فیض تجربه  یواسطهبرداشته شده و دخولی آزادانه را به 

ما باید »شه باید به یک نکته توجه داشت کهکنیم، اما در این ورود همیمی

این  !؟ست و در چه ابعادی باید اجرا شوداین کمال چی« به کمال برسیم

کمال نه از لحاظ هویت بلکه در شخصیت است، زیرا هویت ما در مسیح به 

ایم. هنه و قدیمی خارج شدهتکامل رسیده است و از آن هویت و طبیعت ک

ئم قداس سمبول هویت ما است زیرا حال در مسیح قاالاها در قدستخته

 استوار است بر نقره و فیض او بلکه یم و پایهای ما بر برنج نیستاایستاده

  .ابعاد بر اساس فیض خدا بنا شده استتمامی این  ؛در نتیجه

یکی شدن با او باشد  یواسطه بهتمرکز ما در این قسمت باید بر قصد خدا 

که کالم « صورت و شباهت»رساندبه ثمر می و هدف او را از ازل ارادهکه 

 داند، روحی که تمامی افکاریر میزم و ملزوم این تغیالتأنس با روح را  خدا

کند و با ورود به حضور خدا در مسیح را تداعی می یارادهاحساسات و 

ر زوایای وسیت او را در هر آنچه که هست بل و قدالج ،ترین جایگاهمقدس
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ی روح بر نفوس فائق آید چون آتش فروبرنده و تاباندتاریک قلبهای ما می

 همانند به آن صورت و شباهت خواهد بود.تراوش کند  هر آنچه

 «کروبیان بر سر تابوت عهد»

از یک شمش ] یک تکه ،الی تخت رحمت دوکروبی از جنس طالبر با

تا آنجایی که امکان و و بدون هیچ اتصالی تراشیده شده بودند  [مثقول

ترین به مسیح بودند[ ل خدا نزدیک بودند]کروبیان نزدیکالداشت به ج

کنند که در نجات یافتگان و ایمانداران را معرفی می ،کروبیان در سمبول

ای بین او و ایشان نخواهد بود، به دیگر فاصلهسریر رحمت جلوس پدر بر 

ل الج»توان گفت:خدا با کروبیان یکسان است یا می یفاصلهن معنی که؛ ای

« خدا تمامی ایمانداران و نجات یافتگان را به یکسان پوشش خواهد داد

به او نزدیک شده و در کنار تخت فیض و  البته با این پیش شرط که
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تمامی اشارات در این قسمت به این معنا است که  رحمت او بایستند ــ

 ای یکسان خواهیم بود.رای اندازهما در قدوسیت مسیح دا یهمه

 «قداس از لحاظ روحانیالامعانی قدس»

اجتماع قرار داشت و امکان در خیمهقسمت ترین قداس در درونیالاقدس

ورود به قدس و  نبود مگر اینکه ابتدا به صحن خارجی و بعدآن ورود به 

اجنبی نیستیم ما دیگر  وروددر این . شویم به این مکان وارد عبور از پرده

رویم و از حضور خدا در آن مکان مقدسین به شمار می بلکه اهل خانه و

زیرا شریعت خدا این حقیقت را  ،که خدا قدوس استیقینأ بریم. لذت می

 و محکوم شده است قدوسیت خدا یواسطهبه  بر ما مکشوف کرده که گناه

این تجربه قابل  العم ،اندار مسیحیروحانی یک ایم در هر قدم از زندگی

 روئیت است. 

اجتماع تا رسیدن به به صحن خارجی خیمه بعد از ورودما ایمانداران 

هت که در گذر از تمامی از این ج شویم،قداس تقدیس میالاورودی قدس

از آنجایی  ایم وبا خداوند همراه بوده ،ابزار و وسایل در سمبول آن مقاطع،

هر آنچه خدا لمس کرده تقدیس شده است لهذا هر جا که او حضور  که

ن تقدس قرار القداس در انتهای این داالاداشته مقدس است و چون قدس
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ترین جایگاه محسوب و مقدس خدا تصمیم ی عطفارد به عنوان نقطهد

 .گردد و در خود دارای معانی عمیق روحانی است..می

لی غیر الاس حضور دارد و در پشت پرده در جقدالااول: خدا در قدسنکته

ل القابل وصف جلوس کرده است. در آن مکان هیچ نوری جز به انوار آن ج

همه چیز  ل اوالخورد زیرا تابش جای نیز به چشم نمیوجود ندارد و سایه

قداس، در الاحضور خدا در قدس .دهدرا در همه جا و همه کس پوشش می

 ترین جایگاه قرار دارد.ر مناسبنهایت و غایت آرامش و د

 شود، در آن حضور، افکاردیده می قداس دل پدرالادوم: در قدسنکته

رحمت و فیض بیکران  ،او که شامل شفقت، حکمت یارادهاحساسات و 

 اوست به وضوح نمایان است.

در آن حضور دارد، تابوت  مسیح قداس مکانی است کهالاسوم: قدسنکته

ای نزدیک به پدر قرار دارد. پسر در پسر در فاصله از عهد که سمبولی است

ابعاد مکان و زمان پا را در  کند و درل پدر را ترک میالج ،مقطعی از زمان

و صعودش به آسمان به مکان  نهد و با مرگ، قیامتاریخ می یعرصه

قداس نه فقط جایی برای الاقدس .گرددخود]حضور پدر[ باز می یوابسته

 ایماست که ما برای آن انتخاب شده حضور پدر و پسر است بلکه مکانی

به آن مکان دعوت کرده است  انجیل مسیحکه هستیم  یشدگانزیرا ما فدیه
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آنکه غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من (»21: 2)مکاشفه

: 14یوحنا«)و با پدر خود بر تخت او نشستم بنشیند چنانکه من غلبه یافتم

آیم و شما را برداشته با و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم باز می(»2

 «باشم شما نیز باشیدخود خواهم برد تا جایی که من می

در حضور مذبح برنجی، فقط کار قربانی  و : در صحن خارجیچهارمنکته

قداس است الاگرفت اما در قدسریخته شدن خون و بخشایش صورت می

ره به نهایت کمال خود خدا در نجات و کفا ینقشهکه تمامیت افکار و 

آنها را وارد  ،کسانی دارای این اختیار خواهند بود که پسر خواهد رسید و

ها بلکه به و نه به خون بزها و گوساله(»12 :9)عبرانیاناین ابعاد کرده باشد

 «ابدی را یافت یفدیهخون خود، یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و 

زیرا در آن مکان هیچ قداس است، الانجات و ایمان ما در قدس ینتیجه

ی ما در پشت آن آخرین داور ل خدا نیست!السایه، ترس و داوری جز به ج

هیچ انسان جسمانی حق ورود به سمت جلو را »فت:پرده بود که خدا گ

امروز ما قبل از ورود به حضور خدا جسم و نفس را بر صلیب « ندارد

محبت در همین (»14: 4یوحنا)اولایمایم و در روح وارد آن ابعاد شدهآویخته

نکه او هست ما اوری باشد زیرا چنالروز جزا ما را د با ما کامل شده است تا در

قداس است. الاای به قدساین آیه اشاره «ین جهان همچنین هستیمنیز در ا

ابد در حضور خدا زندگی تا به ن المسیح از داوری صلیب عبور کرد و ا

آن ابعاد  یتجربه وارد ،عمل او ایمان و تمسک بر کند، ما نیز امروز بامی
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ل و سلطنت او الایم که در براعت ختام، نجات ما با سهیم بودن در جشده

 به ثمر خواهد نشست. 

زندگی در دنیا است که  از یامشخصه تجربه و ،قداسالا: قدسپنجمنکته

لبته این گفته به در کلیسا و دنیای مسیحی نیز این تنوع وجود دارد. ا

وع به معنای گذر بلکه تن !اشتباه وجود دارد که در تنوع، معنای این نیست

اجتماع نیز زندگی روحانی ما را از این نقطه نظر خیمه از گوناگونی است که

ای بر اثبات ها، چوب و... غیره نیز ادلهکند و تمامی فلزات، پردهبررسی می

گذر ما را از تجربیات گوناگون تا  ،مخایلآن این موضوع هستند که خدا در 

از درب ورودی خیمه تا کند ـ مالی که در نظر دارد بیان میرسیدن به ک

طیف  ، بلکهنیستیکنواخت تجربیات زندگی ما یکسان  قداس ـالاقدس

این مسیر از قربانی و کفاره آغاز  گیردوسیعی از گوناگونی را در بر می

 خدای قادر مطلق ادامه خواهد داشتگردد و تا به مشارکتی نزدیک با می

ی آسمانی حضور پدر و پسر در جایها یاریکه و علنأ در الجایی که عم

دعا بزرگترین  [عد نیست بلکه یک تجربه استس یک بُقداالاقدس]بایستیم

پسر خدا  ی ما باید این باشد که روزی بدون هیچ مانعی با خالق وو آرزو

ایم از آنچه دیده و شنیده(»4تا  5، 2 :1یوحنا)اولدر ارتباط باشیم مستقیمأ

اما شراکت ما با  باشید ونماییم تا شما هم با ما شراکت داشته م میالشما را اع

ایم و پدر و  با پسرش عیسی مسیح است.. و این است پیغامی که از او شنیده
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نماییم که خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. اگر م میالبه شما اع

نماییم دروغ یمت سلوک الی که در ظلمح وی شراکت داریم درگوییم که با 

نماییم چنانکه کنیم لکن اگر در نور سلوک میگوییم و به راستی عمل نمیمی

او در نور است با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر 

قداس و مکانی اشاره دارند که در الااین آیات به قدس «سازدگناه پاک می

، تا به امروز ما پدر را در کردخواهیم  تجربه آن مشارکت با خدا را ملموس

ایم، اما در این ارتباط ل کامل ندیدهالت کامل و پسر را در جقدوسی

با ایمان  ایم بنابراین،به حسی از این موضوع رسیده حقایقی را یافته و

که او را در تمامی آنچه که هست  منتظر آن روز عظیم و عجیب هستیم

امین است خدایی که شما را به شراکت پسر (»9: 1قرنتیان)اول تجربه کنیم.

  «خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است

های شناسد و وارد عمقپدر را می ،توانیم همانگونه که پسرآیا ما می

کند وارد شده و او را خشنود میپدر شود و میاو کمال و زیبایی  فضیلت،

سر داشت توانیم همان تسلیم و تقدیم را که پ؟ و یا آیا میرا خشنود کنیم

که  است مشارکتی بله، پاسخ تمامی این پرسشها در !به پدر داشته باشیم؟

توانیم . در این مشارکت میآن فراهم شده استقداس امکان الادر قدس

هایی از ازل یعنی بنیان عالم برای نجات و متوجه شویم که چه نقشه

رسیدن ما به این هدف تدارک دیده شده است. در حقیقت ما وارد ابعادی 
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از ازل به ما صورت و شباهتی  بودیم زیرا،لق شده شویم که برای آن خمی

  .داده شده بود که مسلط بر تمامی امور خداوند باشیم

در این مشارکت به فکر و دردی که خدا برای نجات انسان کشید پی 

خواهیم برد و غیرت و محبت مسیح را در رسانیدن انسان از حالت عادی و 

آنگاه پادشاه (»24: 25)متیخواهیم کردلی غیر فانی درک الرو به زوال به ج

گان از پدر من و ملکوتی را ف راست گوید بیایید ای برکت یافتبه اصحاب طر

در این مکان  «که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید

آغاز خود را از یاد  یصحرا است تا که نقطه یماسههای ما بر شن و قدم

ایم، یا چه بودیم و با او چه ع کرده و به کجا رسیده]از کجا شرو نبریم

ان و مسافرینی هستیم که در بیابان این دنیا تا رسیدن به رهگذرشدیم[ ما 

 ریم.ر آسمانی و منزل ابدی خود در سَفشه

 «اجتماعیل بر پایی خیمهالیری و دگنتیجه»

 اجتماع به دو دلیل برپا شد؛یخیمه المجم

و (»41، 45: 29)خروج در میان قوم]فرزندان اسرائیل[ ول: سکونت خداالدلی

کنم تا کنم و هارون و پسرانش را تقدیس میاجتماع و مذبح را مقدس میخیمه

 باشماسرائیل ساکن شده خدای ایشان میبرای من کهانت کنند. و در میان بنی
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و خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم که ایشان را از زمین مصر 

  «ام تا در میان ایشان ساکن شوم من یهوه خدای ایشان هستمیرون آوردهب

و (»12، 11: 21ویانال)دوم: راه رفتن و خرامیدن خداوند در میان قومدلیل

مکروه نخواهد  پا خواهم کرد و جانم شما را مسکن خود را در میان شما بر

شما قوم من داشت و در میان شما خواهم خرامید و خدای شما خواهم بود و 

 سکونت داشتند در صحرا و میان خیمه از آنجایی که قوم «خواهید بود

کند مالزمت فکری ایشان را خداوند نیز قصد داشت در همدلی و هم

حبت خود را از این طریق و مای میان ایشان ساکن شد در خیمهبنابراین 

خود جلوس در بیابان ساکن بودند او بر تخت خدا زمانی که قوم  نشان داد.

ای فراتر قرار این باور ادیان است که خدا از ما دورتر و در محدوده ،نکرد

 ت در زمین ساکن هستیم. الدارد و ما اینجا در میان سختی و مشک

های تو ای های تو ای یعقوب و مسکنچه زیبا است خیمه(»5: 24)اعداد

هدف حضور او را در زیبایی منحصر به فردی به  خدا یخیمه «اسرائیل

 مناسب با آن مکان و هم برای قوم به طریقی که هم  گذاشتمی نمایش

خدا در ساخت آن از گوهر، فلزات، پارچه و  قابل درک باشد. ازیراک،

نور  دانستند. تابشها را زیبا و با ارزش میوسایلی استفاده کرد که مردم آن

منعکس و نوری که از آنها  و نقره[ الط]آن فلزات خورشید در صحرا بر

های رنگارنگ گیر سنگها بر ایفود کاهنین، پارچهزیبایی چشم شد ومی
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شخصیت، حضور، امانت و خدمت مسیح در دنیا  همه و همه از زیبایی

 دادند. شهادت می

که متجانس مسیح خیمه و چادری شد که خدا در او ساکن شد، انسانی 

ها را در شخصیت بل درک و با ارزش باشد، لذا خدا تمامی زیباییقا مانبرای

 نیز در درخششی عجیباو ساخت و  بر عموم آشکارمسیح و عملکرد 

: 1)یوحناانسان حقیقی را در قبل از سقوط به اجرا گذاشت یک ینمونه

ای که در عهد عتیق به خیمه «کلمه جسم گردید و در میان ما خیمه زد(»14

داد، در عهد جدید به تحقق پیوست و خدایی که این حقیقت شهادت می

کسی او را ببیند و انسان گناهکار او را لمس کند در میان  بود غیر ممکن

ایم و به چشم آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده(»2، 1: 1یوحنا)اولآنها ساکن شد

 یکلمه یدربارهتیم و دستهای ما لمس کرد خود دیده، آنچه بر آن نگریس

دهیم و به شما خبر ایم و شهادت میحیات. و حیات ظاهر شد و آن را دیده

حیاتی که در  «دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شدمی

در آن خیمه  اجتماع[یمهخ]میان آنها ساکن شد و ایشان او را لمس کردند

توانستند ملموس و مردم می شدو حضور او دیده می سخنان خدا شنیده

در حقیقت حضور مسیح بود که ارتباط  آن حضور را تجربه کنند. خیمه

 توانیم او را بشنویمو امروز می خدا با انسانها را بر روی زمین برقرار ساخت

 حضور او را لمس کنیم و با او مشارکت داشته باشیم.
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ر بیابان بود، پوشش انسان عاریتی و خدا د قوم اجتماع، لباس سفرخیمه

در بیابان سوزان مرگ و گناه که نیاز به فیض، راستی و رحمت  نامتمول

در بیابانی که هیچ چیز جز شن، ماسه و آفتاب سوزان وجود  ،داشت

که  تضمین، شهادت، تسلی و تشویق بود متالع برای ایشان نداشت، خیمه

میانشان سکونت دارد و در تمامی راه با آنها در بلکه  خدا رهایشان نکرده،

زیرا زمین از آن من  و زمین به فروش ابدی نرود(» 22: 25ویانال)همسفر است

در میان شما و (»12: 21ویانال) «است و شما نزد من غریب و مهمان هستید

در تأنق به  «و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود خواهم خرامید

سیم که ما چگونه خدایی و آیات مذکور باید از خود بپرمبحث فوق 

 گوید:خدایی دور از ما، غیر قابل دسترس یا خدایی که می !؟خواهیممی

« شما خواهم بود و شما نیز قوم من خدای ،درمیان شما خواهم خرامید»

و شناختی که در مسیح از وجود و محبت او  با توجه به تغییر ناپذیری خدا

اجتماع است که زمان خروج از مصر این همان خدای خیمهتحصیل شده، 

تا کنعان و تا به داوود و امروز در عهد نوین با ما ساکن و همراه 

اسرائیل را از مصر بیرون زیرا از روزی که بنی(»4، 1: 4سموئیل)دوماست

ام بلکه در خیمه و مسکن گردش ای ساکن نشدهآوردم تا امروز در خانه

اسرائیل گردش کردم آیا به احدی از ام. و به هرجایی که با جمیع بنیکرده

داوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود اسرائیل مامور داشتم سخنی گفتم که 

خدا را در  شخصیت نظیریبی «ای از سرو آزاد برای من بنا نکردیدانهخچرا 
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از روزی که از مصر خارج شدید من با شما در »گوید:او می فروتنی ببینید!

ای بنا که چرا برای من خانه مند بودم، آیا یک بار گلهها بودمهمان چادر

ز زمان خروج ا« اید؟اید؟ یا برای من قصر، مصلی و آرامگاهی نساختهنکرده

خدا در  تا زمانی که قوم اسرائیل از بین رفت و خیمه منتفی گردید از مصر

با آمدن  .تنازع با دشمن لجاج ایشان را همراهی کرد تمامی تجربیات و

را بنا نهاد که  ]معبد[تمامی جنگها او مکانی عظیم یسلیمان و خاتمه

ن زمان نیازی به این خانه و تخت آسمانی در اورشلیم، تا آ سمبولی بود از

خدا در تمامی جنگها، اسفار و  ،چنان که پیشتر گفتیم ،سازه و بنا نبود زیرا

از متی بود ال. با آمدن سلیمان که عدر حرکت بود زحمات با قوم خود

مسیح، تمامی جنگها به پایان و برقراری سلطنت هزارساله  بازگشت ثانویه

تسخیر  الکامو سرزمینهای وعده داده شده به اسرائیل توسط ایشان  رسید

 زمان صلح ممارات با متجاوزان نبود بلکه؛ شده بود و دیگر نیازی به

ی عمارتای موقت به از خیمه خدا آرامش، پری و برکت بود. در این مقطع

 در میان انسانهاش و حضور ابدیای بود از سلطنت مسیح نمونهعظیم که 

 مکان کرد. نقل
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 «دعوت ما چیست؟»

ما شهروندان این دنیا نیستیم، بلکه مسافرین و غریبان که در بیابان سوزان 

م که خدا برای ما رویو به مکانی می یمزندگی بدون هیچ اقامتی در حرکت

برگزیده و کهانت  یقبیلهلکن شما (»12تا  9: 2پطرس)اولمهیا ساخته است

ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید تا فضایل او را 

م نمایید که سابقا الکه شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اع

ن قوم خدا هستید آنوقت از رحمت محروم اما الحال رحمت القومی نبودید و ا

که چون غریبان و بیگانگان از شهولت ای محبوبان استدعا دارم  اید.کرده شده

به معنای اینکه در این  «جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید

در  همه چیز مند سازدشما را بهره زیرا چیزی ندارد که دنیا ریشه نزنید،

و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید تا در »تدروغ و گذرا اس موقت، آن

گویند از کارهای نیکوی شما که همان امری که شما را مثل بدکاران بد می
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محکوم به   از زمان سقوط آدم دنیا «ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند

ما باید در بنابراین  ،محل تاخت و تاز شیطان و ایادی اوست واضمحالل 

و (»19: 5یوحنا)اولبه تعجیل حرکت کنیم تا رسیدن به مقصد آن گذر از

هر شخصی که  «و تمام دنیا در شریر خوابیده است دانیم که از خدا هستیممی

ی آسمانی و به او ایمان دارد، وارد مسکنهانجات مسیح را دریافت کرده 

شم شده است یعنی مکانهایی که با دنیای کنونی هیچ اتصالی ندارند و به چ

شوند. ایمان ما به خدایی تثلیث است که در آن سه ایشان دیده نمی

در  دهند ویت او شهادت میالقدس به وحدانشخصیت پدر، پسر و روح

آسمانی سکونت دارند. خدایان این جهان خدایانی دروغین هستند جایهای 

ن مذاهب به خدایا به عنوان نمونه سکونت در این جهان را دوست دارندکه 

در کنارشان سکنی  پرستندگان آنها که چگونه ادیان دیگر نگاه کنیدو 

این دنیا بخشی از نظامهای فکری  خدایان ایشان با اتصال به اند!!گزیده

های آلاند و با ایدههای رایج در آن را به خود اختصاص دادهفرهنگی و باور

  دانند.یکو میهای آنان را نیز از آن خود و ندالمنفعه ثمرات و دستاورعام

افکار خدایان  مردمی است که ازمحصولی صنعتی جهانشمول و  بت سازی

زیرا خدایان ایشان دوست دارند که در این دنیا  گیرددنیوی نشأت می

هیچ  القدسکه خدای ما پدر، پسر و روح سکونت داشته باشند. در حالی

وم کنونی به تعلق خاطری به این دنیا ندارد و دنیای مرده، مردود و محک
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هیچ وجه مورد رضایت و خشنودی وی نیست، به همین جهت او ما را با 

نشان دادن حقیقت آسمانی خود و آشکار ساختن اکذاب دنیای حاضر، با 

بهبود بخشیدن، احیا و ترمیم این  کار خدا دهد.القدس عبور میقوت روح

 به مانند برخی کشورهای خلیجی که صحرا را]صحرای سوزان نیست

بلکه گذر دادن  [اندها کردهتبدیل به بهشت تکنولوژی ساختمانها و کازینو

و او قصد دارد آنها را  اندای است که اعتماد خودشان را بر او قرار دادهعده

 رساند.های آسمانی ببه مسکن

و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته، و نعلین بر پایهای (»11: 12خروج)

در شب خروج عظیم  «شما و آن را به تعجیل بخوریدشما، عصا در دست 

بعد از  :اسرائیل از مصر)دریافت نجات و قربانی بره( خداوند به ایشان گفت

ـ سمبول حرکت باشید زیرا خدای مصر یآمادهقربانی و خوردن بره سریع 

]اسارت در گناه[ به آید. او قصد داشت آنها را از مصراز عقب شما می دنیا ـ

 که و از آنجا به کنعان [سمبول گذشتن از چالشها و مبارزات نفسصحرا]

سرزمین موعود که در آن صلح، آرامش متی است از سلطنت مسیح ]الع

 منتقل کند. ی و برکت تا به ابد در جریان است[پر

، زمانی که ابراهیم، مرد ایمان در کنعان زندگی ”خیمه نشینی، اصلی ایمانی

در و به ایمان (»9: 11)عبرانیانخیمه سپری نمود کرد روزگار خود را درمی

ها با اسحاق و یعقوب پذیرفت و در خیمه تبزمین وعده مثل زمین بیگانه غر
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ر چادر گذران اما چرا د «که در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود

به ، ماندار حقیقی و اصلی ایمانی استچادرنشینی خصوصیت یک ای !؟نمود

مسافر و فاقد نشین و در این دنیا غریب، فکر خیمه من دراین معنا که 

امانت و فیض  به شوم با اعتماد و اتکایریشه هستم و هر روز که بیدار می

به جایی برسم که شرایط ورود به  اوند آن روز را به جلو حرکت کنم تاخد

 سرزمین آسمانی را شامل شوم.

حرکت  با او فرزندانش در صحراچقدر برای خدا زیبا و افتخار آمیز بود که 

در  قصد دارددر این ارتباط وجود نداشت، خدا استنکافی کردند و هیچ می

در  از مالزمت با ما معرفی کند و به دیگران توسط قومش این سفر خود را

 خشنود است، در صورتی که در ادیان این بیابان خشک و سوزان

مردم باید  دسترس هستند وهمیشه در آسمان، دور و غیر قابل  شانخدایان

 حتی بترسند که نام آنها را به زبان آورند.  و در حضور آنها سجده کنند

نداشته و در آن فاقد  نشینی، از آنجایی که به این دنیا تعلقدر اصل خیمه

در  مبلد و لذا اجازه نخواهیم داد که سنگینی زندگی ما را ،ریشه هستیم

در حرکت قوم اسرائیل در صحرا به سوی  مسیر از حرکت باز دارد. یادامه

بر آن  را کنعان، ایشان هیچ چیزی جز به یک خیمه و تکه نمدی که شب

آسمانی  کشیدند، هر روز صبح از منّبیارامند در سفر خود بر دوش نمی

در بیابان نه ریشه و نه سرمایه  ایشان نوشیدند،میصخره سلسل تغذیه و از 
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که فقط او را  نداشتند [اجتماعخیمه]خدا کاری جز بودن در حضور و

آورند و به امید روزی که وارد سرزمین  پرستش کنند و امانتش را به یاد

  .لحظات را سپری کنند موعود شوند با ایمان

مان کند و آنقدر های زمینیشیطان هر روز قصد دارد ما را نگران اندوخته

از حرکت بایستیم و با زانوهایی کند تا ها اضافه میدهد و به وزنهادامه می

ا ای است که خدسست و خمیده حتی قادر به تفکر نیز نباشیم، این نقطه

 !مسافرِ در گذر هرگز نگران نیست دهد.ما را نسبت به آن هشدار می

ا دارای مجوزی ممهور به مهر شاه ریاست این دنیا با شیطان است و م

که رسالت خود را به سرانجام  کنیمشاهان و سرور آسمان، از آن عبور می

 برسانیم.

گویم بنابراین به شما می(»25: 1)متیمسیح به شاگردان خود چنین فرمود: 

از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید و چه آشامید و نه برای بدن خود 

البته منظور  «که چه بپوشید آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟

تحصیل را رها کنید بلکه  مسیح این نبود که کار واز این گفته 

برای لباس چرا  و(»21، 28: 1)متیکنیدم "اندیشه ]نگران[گویدمی

کنند! نه محنت اندیشید؟ در سوسنهای چمن تامل کنید چگونه نمو میمی

ریسند؟ پس اندیشه مکنید و مگویید که چه بخورید یا چه کشند و نه میمی

و چراها در زندگی همیشه نگرانی را به همراه  !چه «بنوشید یا چه بپوشید.
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تحصیل کنیم و به کار مشغول شویم، اما  ریزی،دارند! مسلمأ که باید برنامه

توام با نگرانی و ترس است که از عدم اعتماد  یاندیشه منظور در این آیات

گیرد. باید توجه داشت که خداوند ممسک نیست و و شناخت سرچشمه می

ای اندیشد و شرایط را به گونهافکارش به خوشی و آرامی ما می همیشه در

زیرا که در طلب (»22، 22: 1.)متیچیند که طریق مورد اشاره دنبال شودمی

داند که بدین همه باشند اما پدر آسمانی شما میجمیع این چیزها امتها می

ین همه چیز احتیاج دارید لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که ا

یی بر خداوند توکل نما و نیکو(»4، 2: 24مزمور«)برای شما مزید خواهد شد

بکن در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. و در خداوند تمتع ببر، پس 

حرکت و حفاظت خدا در این بیابان  «مسالت دل تو را به تو خواهد داد

را مقیم در آن سوزان مستلزم این است که ما نیز در همراهی با او خود 

چنین ابر شاهدان را گرداگرد  بنابراین چون ما نیز(»2، 1: 12)عبرانیانندانیم

پیچد دور بکنیم و با صبر خود داریم هر بار گران و گناهی راکه ما را سخت می

منظور از گناهی که اما  «در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است بدویم.

های خدا یمانی و عدم اعتماد به وعدهاپیچد چیست!؟ بیما را سخت می

کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم که به  و به سوی پیشوا و کامل.»است

حرمتی را ناچیز شمرده متحمل جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، بی

ف الصه و نگرانی خغ «صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است

 ند، بنابراینک، فیض و رحمت خدا نگاه میایمان است، ایمانی که به امانت
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، دشمنِ در تعقیب به ما الزندگی ما باید به مانند زائری در حرکت باشد، وا

 خواهد رسید....

 «کلیسا، بیانگر فضایل مسیح»

است، اما زمانی قادر به انجام در دنیا  کلیسا، ابراز فضایل مسیح یوظیفه

که دارای ریشه  یشخصیتی زائر داشته باشد. کلیسای این کار خواهد بود که

امروز بسیاری در قرن  ر ظواهر است کلیسایی مسافر نیست!و تفکراتش ب

بر اساس  یک معیار پیشرفت، پیروزی و موفقیت کلیسایی را بیست و

های صوتی و ها، جمعیت تشکیل دهنده، دستگاهتعداد صندلی ساختمان،

دانند در صورتی که کلیسا جماعتی گذاران میبرنامهتصویری، نوازندگان و 

قدس در ابعاد التحت فرماندهی روح به سکونت در زمین، است که با توجه

ای آسمانی و روحانی است نه خدا خانه یخانهکند ـ روحانی حرکت می

البته که من مخالف ساختمان و استفاده از  .یک ساختمان زمینی

! صوتی، نورپردازی، موزیک و..[ در کلیسا نیستم تکنولوژی مدرن روز]ابزار

نی کلیسا را بر چنین مسائلی بگذاریم، خیلی زود از اما اگر معیار و مع

حالت آسمانی و مسافر بودن خود خارج و تبدیل به جماعت و کلیسایی 

ن الزمینی و ظاهری خواهیم شد که با اعتماد برقدرتهای خود قصد دارد اع

ی دولتمند هستم و گویزیرا می(»14: 2)مکاشفه د.قدرت و موجودیت بکن

دانی که تو مستمند و و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی امدولت اندوخته
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توان مرتبط با موضوع می ینمونهدر  «مسکین هستی و فقیر و کور و عریان

که از کلیسایی روحانی و آسمانی به اشاره کرد ئودکیه الکلیسای  به

ود را خبر اساس مسائل ظاهری و کلیسایی زمینی تبدیل شده بود 

 معنی اصل ، او در این صحرا ریشه زده بود و به جای زندگی برسنجیدمی

تمرکز خود را بر ساختمان و مسائل دیگری  ،و مسافر بودن "خیمه نشینی

بل او را چنین حکم که مسیح در مقاگذاشته بود از این قبیل 

ر هستی یعنی نه گرم و نه سرد تو را از دهان لهذا چون فات(»11: 2)مکاشفهداد

کلیسا را بیدار  خداوند ، برای اینکهدر همین راستا «خود قی خواهم کرد

 دهد.ها را میورود جفا یاجازهنگاه دارد 

روحانی به  کنیم، اما یک بار هم از لحاظگاهی اوقات از جفاها شکایت می

و خدا است بر کلیسا  عاملیت تمامی جفاها این موضوع نگاه کنیم، شیطان

ای برای بیدار نگه داشتن دهد که وسیلهمیاو تاخت و تاز را به  یاجازه

تا  24: 21)لوقا به هشدار مسیح در این ارتباط توجه کنید! ،کلیسا باشد

وری و مستی و پس خود را حفظ کنید مبادا دلهای شما از پر خ(»21

های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید.  زیرا که مثل اندیشه

دامی بر جمیع سکنۀ تمام روی زمین خواهد آمد . پس در هر وقت دعا کرده 

آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع  یشایستهبیدار باشید تا 

  «بایستید خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان
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گذرا و دل سخت نسبت به  مسافر، }بیدار باشیم و دعا کنیم، تا کلیسایی

و معیارهای ما بر  ئودکیه سنجشالمسائل این دنیا باشیم، مبادا همچون 

 باشد{ دنیوی اساس چیزهای دیدنی و 

شود که بیدار شده و در به کلیسایی گفته می الکلیسای جفا دیده، اصو

های دشمن که برای نابودی برد زیرا از کارها و ترفندهوشیاری به سر می

. از روز پنطیکاست به بعد در تمامی قرون کشد آگاه استجماعت خدا می

لباس مسافر را بر تن  "وفادار بقیه" بینیم که کلیسای حقیقی مسیحمی

بندی شده مسیحیت خود روش نظامهای قالب یی و راه وگرادارند و از فرقه

وفادار جواب به کلیساهایی است که  اند. پیام بقیهبه دور نگاه داشتهرا 

توفیق بسازند و این بیابان بی خواهند در بیابان برای خودشان ساختمانمی

ند، اما هدف خدا هرگز و کاسد را به بهشتی نفسانی و جسمانی تبدیل کن

 این صحرا عبور دهد و وارد ابعاد ای را ازاو قصد دارد عده نیست!چنین 

 آسمانی و سلطنت با مسیح بکند. 

 توانرا می اجتماعتب کتاب مقدس و مبحث خیمهتمامی کُدر براعت ختام 

و ما را از آنجا بیرون آورد تا ما را به  (»22: 1)تثنیه کرد صهالدر این آیه خ

ن آیه سه در ای «سم خورد که به ما بدهد در آوردزمینی که برای  پدران ما ق

بیرون "؛ کندنکته وجود دارد که هدف خدا را به وضوح بیان می

]چهل سال سرگردانی 0تا"]خروج از مصر در سمبول نجات ما[ 1آورد
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کند[ ین دنیا در سمبول معرفی میاسرائیل در صحرا و عبور ما را از ا

ورود ما را به سلطنت مسیح[ قوم  ]ورود اسرائیل به کنعان و3درآورد"

اسرائیل در صحرای سوزان با گذر از تجربیات سخت آن را پشت سر 

حد فاصل  ،زمانی که« "تا» نهادند، ما نیز امروز در همین ابعاد قرار داریم 

  را طی کنیم. ]بیابان[میان خروج و ورود

سلطنت رسیدن به « "تا»خواهدخداوند کلیسا، فرزندان و بقیتی را می»

 ، و مسافر باشند و از آن به سرعتمسیح، نسبت به این دنیای متناهی غریب

الجمله، جای با اعتماد و توکل و شناخت او در امانت و فیض عبور کنند. فی

 [مسیح و روحشدر خیمه حضورش] نگرانی نیست! زیرا در این تقریر او ما را

به  واهد کرد و تا رسیدنو در نائبات تسلی، تشویق و بنا خبود خواهد همراه 

 «کند... شکر ای مهربان خداوندمقصدی که از ازل در فکر داشت رهبری می

بازگرداندن برای عملکرد و هدف او ، حضور خدا یبه یقین در مورد خیمه

های یافته ،توان نوشت اما من به اختصارکتب بسیاری می ما به سوی خود

هر چند از برخی  خود را تا آنجا که امکان پذیر بود برای شما شرح دادم

مطالب سریع گذشتیم اما آرزو، امید و دعای من این است که شما عزیزانم 

و بیشتر او را شده با خواندن این مجموعه در اعتماد به خداوند تشویق 

است و اوست که  اجتماعبشناسید که خداوند ما عیسی مسیح، همان خیمه
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در گذر از این صحرای سوزان تنها  نیز همه چیز در همه است و هدف ما

 اوست.. 

کنم که دستهایمان لرزان و زانوهایمان در ضعف نباشد و افکارمان در دعا می

پیشوا و سوی مان به ایم باقی بماند و نگاهو در تجربه دیده تمرکز به آنچه یافته

 «آمین»در نام مقدسش نگران باشد...عیسی  کامل کننده ایمان، مسیح
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