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 خیمه موسی چیست؟

 خیمه یک مسکن قابل رویت است

ر بیابان تحت ی دخیمه به معنی چادر , محل سکونت و یا معبد است. آنجا محل مقدسی بود که خدا برای مالقات با قوم اسراییل در مدت زمان چهل سال سرگردان

 رهبری موسی, در نظر گرفته بود. جایی بود که مردم و رهبرانشان با هم گردهم میامدند تا خدا را پرستش کنند و قربانی بگذرانند. 

ق.م  دقیقا یک سال پس از فصح وقتی که اسراییلی ها از اسارت مصریها آزاد شدند در بیابان برپا شد. این خیمه یک خیمه سیار با  1450خیمه اولین بار در سال 

قوم  12گرفت و چادرهای  می اثاثیه قابل حمل و نقل که مردم با آن مسافرت میکردند و آن را هر جا که اردو میزدند بر پا میکردند. این خیمه در مرکز اردوگاه  قرار

موسی آن را به قوم  بعداسراییل بدور آن به ترتیب اقوام بر پا میشدند. دستورالعمل برپایی خیمه اولین بار به موسی در بیابان از طرف خدا به موسی داده شد و 

 اسرائیل داد. 

 

“و مقامی و مَقدَسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم.” ۸: ۵۲ فصل  خروج   

کنم تا برای من کهانت  کنم، و هارون و پسرانش را تقدیس می و خیمة اجتماع و مذبح را مقدس می ” ۶۲-۵۲:۶۴ فصل  خروج 

“باشم. و در میان بنی اسرائیل ساکن شده، خدای ایشان می  کنند.        

ائیل ظاهر اسرو به این ترتیب خدا در خیمه در میان مردم ساکن شد. او در روز بصورت ستونی از ابر و در شب به شکل ستونی از آتش باالی خیمه بر مردم 

یان ایشان بود.ر ممیشد.قوم تا زمانیکه ابر از باالی خیمه بلند نمیشد حرکت نمیکرد. بی شک این یک نشان رویتی محکمی برای قوم بود که نشانگر حضور خدا د  

توانستند او را  نمیخدا میدانست که مردم احتیاج دارند که شواهد عینی از حضور او داشته باشند. بطوریکه وقتی موسی برای چهل روز به کوه سینا رفت و مردم 

دگی  در مصر , زن ببینند یا بشنوند, طالهای خود را جمع کردند و از آن  یک گوساله طالیی ساختند و به جای خدا شروع به پرستش آن کردند. بعد از  ده نسل

را برای پیروی و پرستش  نهاتعجبی نیست که آنها به تقلید از مصریان به تکاپوی ساختن یک بت که میتوانستند ببینند افتادند. این بی اطاعتی از فرمان خدا احتیاج آ

خدایی که برای آنها ملموس باشد را نشان میداد.   

را می دیدند که به ان فراهم کردن یک خیمه از طرف خدا , بغیر از شکوه و جالل آن, نه فقط به مردم اجازه داد که حضور خدا را احساس کنند, بلکه آنها رهبرانش

 حضور خدا می روند و نه  اینکه در کوه ها ناپدید میشوند. 
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 خیمه موسی حامل پیام اقتدار محرز و مسلم خداست.

خیمه خدا چیزی بیش از  محل سکونت خدا بود.تمام اجزای آن نشانگر  قسمتی از رابطه ظریف و 

بغرنج خدا با قومش بود.یک جنبه از این رابطه درخواست خدا برای اطاعت کامل از او بود. خدا از 

 موسی خواست که خیمه را درست طبق نقشه ای که به او داده بود بسازد. 

۵۲: ۹  فصل  خروج      

موافق هر آنچه به تو نشان دهم از نمونة مسکن و نمونة جمیع اسبابش، همچنین  

.بسازید  

در آخر خدا دستور مشخصی راجع به اندازه ها و جنس اثاثیه هایی که اسرائیلی ها میبایست استفاده 

میکردند داده بود. این امر را ما در بخش های بعدی مشاهده خواهیم کرد. این احکام مشکل و طاقت 

فرسا برای این نبود که مردم  در عذاب بیفتند بلکه نشانه اقتدارو قدوسیت محرز و مسلم خدا , تاکید 

بر اینکه مردم فقط با در بر داشتن شرایطی که خدا برای آنها گذاشته بود میتوانستند به حضور خدا 

 وارد شوند و نه با شرایط خودشان را نشان میداد.

 آنها می بایست  نه تنها با خدا ترسی خیمه را می ساختند بلکه به همان نحو خدا را عبادت میکردند.

 هر بی احترامی و یا ناپاکی در مراسم عبادت باعث طرد شدن از قوم و یا حتی مرگ میشد.  

 دروازه خیمه

فقط دارای یک دروازه بود که مردم از آن میتوانستد وارد حیاط خیمه بشوند. اندازه  خیمه

آن سی پا  و مستقیما در مرکز حیاط بیرونی در گوشه شرقی خیمه واقع شده بود. آن 

دروازه توسط پرده هایی که از پارچه نخی خوشبافت به رنگهای آبی, بنفش و سرخابی بود 

پوشیده شده بود. این تنها دروازه و راهی بود که مردم برای وارد شدن به حضور خدا 

داشتندکه یک نمونه از مسیح است که تنها راهی است که از طریق او میتوانیم با خدا 

مشارکت داشته و او را بپرستیم. برای اینکار شخص می بایست از آن در وارد محلی میشد 

خود چنین گفت:“ من هستم”که خدا در آن سکونت داشت. مسیح در بیانیه معروف   

 

۶ :۴۱  فصل  انجیل یوحنا    

من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من 

آید.                                                                            نمی  

                                                                         ۴۱ فصل  انجیل یوحنا  

من در هستم! هر که از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون  ۹ 

.خرامد و علوفه یابد.                                                              
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  ۷ فصل  انجیل متی 

شوند  از درِ تنگ داخل شوید. زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که مُؤَدّی به هالکت است و آنانی که بدان داخل می۴۱   

اند. زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مؤدّی به حیات است و یابندگان آن کم ۴۱ بسیارند  

ب میشد.اولین چیزی حسووارد شدن از دروازه به خیمه برای اسرائیلی ها  از اهمیت خاصی برخوردار بود. ورود به آنجا به منزله دریافت بخشش  و مشارکت با خدا م

ا خدا با توبه و ت بکه به محض ورود به چشم میخورد , مذبح برنجی بود که یادآور این امر بود که انسان گناهکار است و باید برای بخشش گناهانش وبرای مشارک

 ریختن خون قربانی بدهد. کسانی که توبه نمیکردند  نمیتوانستند از این در تنگ وارد شوند.    

  

 

مذبح برنجی یا مذبح قربانی  درون حیاط قرار داشت . ریشه کلمه  مذبح در زبان 

به معنی یک جای بلند “ آلتر”عبری به معنی کشتار یا ذبح می باشد. در التین 

برای ذبح یا قربانی است.مذبح در خیمه روی یک تله خاک قرار داشت , بطوری 

که از سایر اثاثیه دور و بر خود باالتر قرار گرفته بود. این تجسم مسیح,  قربانی ما, 

که روی صلیب به باال برده شد که به منزله مذبح بود و روی تپه)بلندی( جلجتا 

  قرار داشت.

مذبح از چوب درخت اقاقیا ساخته شده و با برنز)سمبل داوری در کتاب مقدس( 

پوشیده شده بود. اندازه های آن هفت و نیم پا  در هر چهار ضلع و گودی آن چهار 

و نیم پا بود. از باالی آن در چهار گوشه,  چهار شاخ بیرون آمده بود و یک شبکه 

 برنزی هم برای نگه داشتن حیوان قربانی در وسط آن قرار داشت. 

 

مذبح برای سوزاندن حیوان قربانی بود. به اسرائیلی ها نشان میداد که اولین قدم 

برای نزدیک شدن به خدای قدوس این بود که باید با خون یک حیوان بیگناه 

پاک میشدند. برای کفاره گناه , شخص باید یک حیوان نر بی نقص از گله را به 

 کاهن دم دروازه تقدیم میکرد.

  ۴ فصل  الویان  

و دست خود را بر سر قربانی سوختنی بگذارد، و برایش مقبول خواهد  ۱ 

 شد تا بجهت او کفاره کند.

 

شخص با گذاشتن دست خود بر سر حیوان با آن حیوان هم هویت میشد. بطوریکه 

تمام گناهان او به حیوان منتقل میشد. کاهن حیوان را ذبح میکرد و خون او را 

جلوی پرده مکان مقدس می پاشید. قربانی را میسوزانید و بقیه را زیر مذبح می 

ریخت. خون مهمترین عنصر برای کفاره دادن و تطهیر در عهد عتیق محسوب 

   میشود.

 مذبح برنجی
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17الویان فصل   

ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که برای جان  زیرا که جان جسد در خون است، و من آن را بر مذبح به شما داده ۴۴ 

کند. کفاره می  

   ۹ فصل  عبرانیان 

.شود و بدون ریختن خون، آمرزش نیست و بحسب شریعت، تقریباً همه چیز به خون طاهر می ۵۵     

 اهمئیت قربانی در خیمه

هر چند خون قربانی گناهان قوم اسرائیلی ها را میپوشانید, ولی آنها 

می بایست این مراسم را هر سال انجام میدادند. زیراکه از عذاب گناه 

بطور دائمی آزاد نبودند. به این دلیل عیسی مسیح, بره خدا, آمد تا با 

فدا کردن جان خود قربانی نهائی را برای بشریت بدهد. چنانکه اشعیا 

نبوت کرده بود, مسیح مانند بره ای خواهد بود که به کشتار گاه برده 

میشود تا برای خطاهای ما پاره پاره  شود. خون او برای ما ریخته و 

 به صلیب پاشیده شد.

   ۴۱ فصل  انجیل مرقس  

و بدیشان گفت:  این است خون من از عهد جدید که  ۵۱

شود. در راه بسیاری ریخته می  

۴ فصل  اول پطرس     

اید از سیرت باطلی که از  دانید که خریده شده زیرا می ۴۱

اید نه به چیزهای فانی مثل نقره و  پدران خود یافته

بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی عیب و  ۴۹  طال،

   بی داغ یعنی خون مسیح.

  

۹ فصل  عبرانیان    

زیرا هر گاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله  ۴۱ 

شود، تا به طهارت جسمی  چون بر آلودگان پاشیده می

پس آیا چند مرتبه زیاده، خون  ۴۱ سازد، مقدس می

مسیح که به روح ازلی خویشتن را بی عیب به خدا 

گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد 

  ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟
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   ۴۱ فصل  عبرانیان 

ایم، به قربانی جسد عیسی مسیح، یک مرتبه فقط. و به این اراده مقدس شده ۴۱  

   ۴۱ فصل  عبرانیان 

از آنرو که به یک قربانی مقدسان را کامل گردانیده است تا ابداآلباد. ۴۱  

   ۴۱ فصل  عبرانیان 

اما جایی که آمرزش اینها هست، دیگر قربانی گناهان نیست ۴۱  

    ۲ فصل  دوم قرنتیان  

زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. ۵۴      

شاخ در عهد عتیق  مظهر قدرت و قوت بود. وقتی قربانی میگذراندند,  خون را 

بر شاخ های مذبح میمالیدند که به معنی قدرت خون برای کفاره گناه بود. به 

مسیح شاخ نجات “ همان صورت در خون مسیح قدرت خارق العاده ای هست.

“ماست  

 

   ۴ فصل  انجیل لـوقـا  

و شاخ نجاتی برای ما برافراشت، در خانه بنده خود داود. ۶۹  

  ۴۱ فصل  مزامیر 

خداوند صخرة من است و ملجا و نجات دهندة من. خدایم  ۵

برم. سپر من و شاخ نجاتم و  صخرة من است که در او پناه می

 قلعة بلند من.

 

حیوان قربانی اشاره ای است به بره قربانی فصح که قوم اسرائیل در زمانی که 

خدا آخرین بال را برای داوری مصری ها فرستاد ذبح کردند تا نخست زاده 

 هایشان در امان بمانند.

5 



   ۴۵ فصل  خروج  

و خداوند موسی و هارون را در زمین مصر مخاطب  ۴

این ماه برای شما سر ماهها باشد، این  ساخته، گفت:

تمامی جماعت  ۱ اول از ماههای سال برای شماست.

اسرائیل را خطاب کرده، گویید که در دهم این ماه هر 

های پدران خود  ای به حسب خانه یکی از ایشان بره

و اگر اهل خانه  ۱ بگیرند، یعنی برای هر خانه یک بره.

اش که مجاور  برای بره کم باشند، آنگاه او و همسایه

خانة او باشد آن را به حسب شمارة نفوس بگیرند، 

یعنی هر کس موافق خوراکش بره را حساب 

برة شما بی عیب، نرینة یکساله باشد، از  ۲ کند.

و آن را تا  ۶ گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید.

چهاردهم این ماه نگاه دارید، و تمامی انجمن جماعت 

و از خون آن  ۷ بنی اسرائیل آن را در عصر ذبح کنند

بگیرند، و آن را بر هر دو قایمه، و سردر خانه که در 

و گوشتش را در آن  ۱ خورند، بپاشند. آن، آن را می

شب بخورند. به آتش بریان کرده، با نان فطیر و 

و از آن هیچ خام  ۹ سبزیهای تلخ آن را بخورند.

نخورید، و نه پخته با آب، بلکه به آتش بریان شده، 

هایش و اندرونش را. اش و پاچه کله  
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و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته، و  ۴۴ و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید. و آنچه تا صبح مانده باشد، به آتش بسوزانید. ۱۱

و در آن شب از زمین مصر عبور  ۴۵ نعلین بر پایهای شما، و عصا در دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چونکه فِصَح خداوند است.

خواهم کرد، و همة نخست زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد، و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه 

باشید. و چون خون را ببینم، از شما خواهم گذشت و  هایی که در آنها می و آن خون، عالمتی برای شما خواهد بود، بر خانه ۴۱ هستم.

زنم، آن بال برای هالک شما بر شما نخواهد آمد. هنگامی که زمین مصر را می  

 
 

ه بر که  بره قربانی فصح  کشته و مقداری از آن خورده میشد, به همان صورت مقداری از بره قربانی در خیمه هم خورده میشد.همچنین همانطور که همانطور

فت, گر قربانی , کشته و خورده شد, بدن مسیح هم قربانی و خورده شد. این تصادفی نیست که مسیح شب قبل از فصح زمانی که مسیح مصلوب شد, نان را

26:26متی  “ بگیرید و بخورید, این بدن من است” شکرگزاری کرد و آنرا پاره کرد و به شاگردانش داد و گفت :   

 

 

  ۶ فصل  انجیل یوحنا 

عیسی بدیشان گفت:  ۲۱  

و هر که جسد مرا خورد و  ۲۱ گویم اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. آمین آمین به شما می

زیرا که جسد من، خوردنی حقیقی و خون من،  ۲۲ خون مرا نوشید، حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید.

ماند و من در او. نوشد، در من می خورد و خون مرا می پس هر که جسد مرا می ۲۶ آشامیدنی حقیقی است.  

 

 مسیح برای کسانی که به او ایمان دارند هم بره قربانی خدا و هم بره فصح است.

 

.ریختن خون, کفاره و یا پوششی برای گناهان آنها فراهم میکرد                                                  



 حوضچه

 حوضچه و یا تغار  مثل کاسه ای بزرگ پر از آب  بود که درست وسط  مذبح برنجی و مکان مقدس قرار  داشت.

ورود به مکان  از اگر چه خدا  دستور مشخصی راجع به اندازه های  آن نداده بود , ولی  جنس آن میبایست تماما از برنز خالص می بود. کاهنان می بایست قبل
 مقدس دستها و پا های خود را در آن می شستند. 

بل از ورود به ن قاین حوضچه در جای مناسبی قرار داشت و  یادآور و نشانه این بود که مردم برای نزدیک شدن به خدا می بایست  خود را پاک میکردند. کاهنا
رند. بمیمکان مقدس برای خدمت,  برای گناهان خود توسط قربانی کردن فدیه میدادند و خود را در حوضچه پاک میکردند تا مبادا در حضور خدای قدوس   

 کاربرد این عمل در زندگی امروزه یک ایماندار اینست که اگر چه به خاطرکار صلیب ما بخشیده شده ایم ولی با کالم او پاک میشویم.

 

    ۲ فصل  افـسسـیـان  

تا آن را به غسل آب  ۵۶ ای شوهران زنان خود را محبت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد. ۵۲

تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد،  ۵۷  بوسیله کالم طاهر ساخته، تقدیس نماید،

 بلکه تا مقدس و بی عیب باشد.

 

   ۴۱ فصل  عبرانیان  

پس به دل راست، در یقین ایمان، دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده، نزدیک بیاییم؛ ۵۵    
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 منورا )شمعدان(

بعد از اینکه کاهنان دست و پای خود را در تغار برنجی می شستند, میتوانستند وارد 

مکان مقدس که اولین اطاق در خیمه بود بشوند. در آنجا در مکان مقدس سه عدد 

اسباب بود. منورا ) شمعدان( ,  میز نان و بخوردان طالئی ! آن  شمعدان,  چراغدان 

طالئی هم خوانده میشد. که در قسمت چپ مکان مقدس قرار داشت. این شمعدان از 

یک تکه طال از طریق چکش کاری تهیه شده بود. مثل تغار هیچ اندازه بخصوصی 

برای آن داده نشده بود ولی چون میبایست از طالی یک تکه درست میشد, این امر 

 در اندازه های آن محدودیت بوجود می آورد.

این شمعدان یک شاخه مرکزی داشت و سه شاخه از دو طرف آن منشعب میشدند و با 

هم یک شمعدان هفت شاخه ای را تشکیل میدادند. هفت چراغ که دارای روغن 

زیتون بودند روی هفت شاخه قرار داشت . هر کدام از شاخه ها شبیه درخت بادامی 

بود که غنچه , شکوفه و گل داشت. کاهنان می بایست این شمعدان را دائما روشن 

 نگه میداشتند.

     ۴۲ فصل  الویان  

که بنی اسرائیل را بفرما تا  ۵و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت  ۴

روغن زیتون صاف کوبیده شده برای روشنایی بگیرند، تا چراغ را دائماً 

هارون آن را بیرون حجاب شهادت در خیمة اجتماع از  ۱ روشن کنند.

در پشتهای شما فریضة . پیوسته بیاراید شام تا صبح به حضور خداوند

 ابدی است.

این شمعدان, تنها منبع نور در مکان مقدس بود  به این معنا که بدون آن کاهنان می 

بایست در تاریکی حرکت میکردند.  نور این شمعدان روی میز نان و بخوردان می 

تابید و به اینصورت کاهنان می توانستند با خدا مشارکت داشته و برای قوم نزد خدا 

شفاعت کنند.همانطور که چراغدان در مسکن خدا نزدیک شدن کاهنان به خدا را 

ممکن میکرد , به همان صورت عیسی مسیح,  نور  حقیقی, که نور خود را به همه می 

تاباند به این دنیا آمد تا انسان بتواند خدا را ببیند و دیگر در تاریکی روحانی زندگی 

 نکند.

     ۴ فصل  اول یوحنا 

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما  ۹ 

 را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.

    ۸ فصل  یوحنا 

پس عیسی باز بدیشان خطاب کرده، گفت: من نور عالم هستم.  ۴۵ 

 کسی که مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد.
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حسوب میشویم که ر مشاخه وسط چراغدان نمایانگر عیسی مسیح و شش شاخه منشعب از آن نمایانگر ما ایمانداران میباشد. با ایمان آوردن به مسیح ما فرزندان نو

 نور خود را از منبع نور حقیقی عیسی مسیح میگیریم.

     ۵ فصل  افـسسـیـان  

باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید. زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند، نور می ۸   

در آسمان باشیمپدرمسیح ما را نور جهان میخواند و به ما دستور داده که در میان انسانها بدرخشیم تا اعمال نیک ما آشکار شود و باعث ستایش و جالل خدای   

  فصل  متی    

افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر  و چراغ را نمی ۴۲ شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود، نتوان پنهان کرد. ۴۱ 

همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال  ۴۶ بخشد. چراغدان گذارند؛ آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند، روشنایی می

 نیکوی شما را دیده، پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند.

 بعالوه شاخه های منشعب چراغدان  تصویری از شرح عیسی از رابطه ما با او بعنوان تاک و شاخه هایش میباشد.

     ۴۲ فصل  یوحنا 

توانید کرد. آورد زیرا که جدا از من هیچ نمی ماند و من در او، میوه بسیار می ها. آنکه در من می   من تاک هستم و شما شاخه ۲   

الوهیت است نه دو نماد مهم  دیگری که میتوانیم در این شمعدان  ببینیم شامل طالی خالص و) نه روکش طال ( و دارای هفت شاخه بودن است. طالی خالص نشا
یم.  شد و  کاملیت مسیح میباشد. عدد هفت در کتاب مقدس نشانی کاملیت است. ما ایمانداران بعنوان شاخه های منشعب چراغدان در کاملیت مسیح کامل   

 

 میز نان
میز  نان میز کوچکی بود که از چوب درخت اقاقیا ساخته و با طالی خالص روکش 

اینچ بود. این میز در  3پا و  2پا و ارتفاع آن  1.5پا در  3شده بود. اندازه های آن 

 12عدد قرص نان به نشانه  12قسمت راست مکان مقدس  جلوی چراغدان بود  و 

قوم اسرائیل,  روی آن قرار گرفته بود. کاهنان این نان را از آرد اعال می پختند و این 

نان به مدت یک هفته روی میز در مقابل خدا باقی می ماند. هر یکشنبه کاهن اعظم 

آنها را برمیداشت و میخورد و جای آنهار ابا نانهای تازه پر میکرد. فقط کاهن و آن هم 

  فقط در مکان مقدس می توانست از آن نان بخورد , چرا که آن نان مقدس بود.

همچنین آن نان, نان مقدس تقدیمی هم خوانده میشد. چرا که میبایست دائما در  

حضور خداوند می بود. این میز و نان نشانه خواست خدا برای مشارکت و همنشینی با 

انسان و یا بعبارت دیگر داشتن یک چیز مشترک با انسان بود. این امر یک دعوتی از 

طرف خدا برای با هم نان پاره کردن و دوستی که اغلب نشانه مشارکت است بود. 

خواست خدا برای انسان یک دعوت دائمی برای ورود به حضور او و مشارکت با او 

 بود.

همنشینی و غذا خوردن عیسی با مالیاتچیان, فاحشه ها و گناهکاران جامعه یهودی  

نشانگر این خواست خداست. این عمل عیسی بیشتر از دست دوستی دراز کردن خدا 

 به انسان ها بود, بلکه عیسی به روی زمین آمد تا گناهکاران را به خود فرا خواند و در 

 مقابل خدا عادل گرداند تا آنها بتوانند تا ابد در حضور خدا با او در مشارکت باشند.
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۶ فصل  نجیل یوحنا ا  

عیسی بدیشان گفت:  ۱۲    

من نان حیات هستم. کسی که نزد من آید، هرگز گرسنه نشود و هر که به »

 من ایمان آرد، هرگز تشنه نگردد.

   ۶ فصل  انجیل یوحنا 

این نانی است که از  ۲۱ پدران شما در بیابان مَنّ را خوردند و مردند. ۱۹

.آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد   

خدا بحدی خواستار مشارکت با ما است که حاضر شد به زمین بیاید و برای ما نان حیات شود 

تا هر که در این نان  شریک شود هرگز نمیرد و حیات جاودان یابد. مسیح در آخرین شام 

 فصح خود با شاگردانش خود را نان  وصف کرد..

   ۵۶ فصل  انجیل متی 

خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده،  و چون ایشان غذا می ۵۶

 به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من.

بدن پاره پاره مسیح تنها راه رسیدن برای مشارکت با خداست. امروزه ما اعشا و یا شام خداوند 

را جشن میگیریم تا این حقیقت مهم را به یاد داشته باشیم. و امروز مثل زمان خیمه موسی   

 خدا همچنان خواستار مشارکت و شام خوردن با قومش میباشد..

    ۱ فصل  مکاشفه یوحنا  

کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنـود و در را باز کنـد،  اینک بر در ایستاده می ۵۱ 

  به نـزد او درخواهم آمد و با وی شـام خواهـم خـورد و او نیـز با مـن.

  



 مذبح طالئی بخور

مذبح طالئی بخور را نباید با مذبح برنجی اشتباه بگیریم! این مذبح درست روبروی پرده ای قرار داشت که 

مکان مقدس را از قدس االقداس جدا میکرد. این مذبح از مذبح برنجی کوچکتر بود. شکل آن  یک 

جنس آن از چوب اقاقیا بود و با طالی خالص پوشیده پا بود.   3پا و ارتفاع آن  1.5مکعب که اضالع آن 

 شده بود. چهار شاخ از چهار طرف آن بیرون زده بود.

خدا به کاهنان دستور داده بود که هر صبح و بعد از ظهر درست زمانی که قربانی سوختنی به خدا اهدا 

میشد , در این مذبح طالئی بخور سوزانده شود. این بخور بعنوان یک رایحه خوشبو میبایست که شب و 

و قِنّه روز دائما در حضور خدا میسوخت. این بخور از مقادیر مساوی از عطریات  گرانبها  مثل میعه, اظفار, 

 کندر تهیه میشد و مقدس محسوب  میشد. 

خدا دستور داده بود که این ترکیب عطریات در خارج از خیمه برای استفاده شخصی قرار نگیرد و اگر کسی 

 این حکم را اطاعت نکرد میبایست از قوم طرد شود.

۰۳ فصل  خروج    

و خداوند به موسی گفت : عطریات بگیر، یعنی مَیعه و اظفار و قِنّه و از این عطریات  ۱۱ 

و از اینها بخور بساز، عطری از صنعت عطار  ۱۲ ها مساوی باشد. با کندر صاف حصه

و قدری از آن را نرم بکوب، و آن را پیش شهادت در  ۱۶ نمکین و مصفی و مقدس.

و  ۱۷ کنم بگذار، و نزد شما قدس اقداس باشد. خیمة اجتماع، جایی که با تو مالقات می

سازی، دیگری برای خود مسازید؛ نزد تو برای خداوند  موافق ترکیب این بخور که می

هر که مثل آن را برای بوییدن بسازد، از قوم خود منقطع شود. ۱۱ مقدس باشد.  

این بخور به منزله دعا ها و شفاعت های مردم بود که میبایست مثل رایحه ای خوشبو به مشام خدا 

میرسید. خدا میخواست که سکونت گاهش مکانی باشد که مردم بتوانند به او نزدیک شوند و نزد او دعا 

 کنند.

  ۲۴ فصل  اشعیا  

ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان  ۷ 

های سوختنی و ذبایح ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیرا  خواهم ساخت و قربانی

ها مسمّی خواهد شد. خانه من به خانه عبادت برای تمامی قوم    

  تصویر باال رفتن دعا ها مثل بخور به آسمان در مزامیر داود و رویا یوحنا در مکاشفه به ما داده شده است.

۱۶۱ فصل  مزامیر    

دعای من به حضور تو مثل بخور آراسته شود، و برافراشتن دستهایم، مثل هدیه شام. ۴  

۸ فصل  مکاشفه یوحنا    

ای دیگر آمده، نزد مذبح بایستاد با مجمری طال و بخور بسیار بدو داده شد تا  و فرشته ۳

و دود  ۱  آن را به دعاهای جمیع مقدسین، بر مذبح طال که پیش تخت است بدهد،
12 



مذبح طالئی بخور از طرفی دیگر مظهر عیسی مسیح است که  شفاعتگر ما در حضور خدای پدر است . در 

مدتی که در  زمین بود  او برای ایمانداران دعا کرد و مثل کاهن اعظم نامهای تک تک اقوام اسرلئیلی ها را 

 بر  سینه خود  در حضور خدا نوشته داشت.

درست قبل از اینکه مورد خیانت قرار بگیرد و دستگیر شود, او برای تمام شاگردان و ایمانداران شفاعت کرد و 

از خدای پدر خواست که آنها را از شریر حفظ کرده و با کالم خود تقدیس کند. تا آنها جالل خدا را ببینند و 

 شاهدان خدا در دنیا باشند.

  ۱۱ فصل  انجیل یوحنا 

عیسی چون این را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده، گفت: ای پدر  ۱ 

همچنان که او  ۴ ساعت رسیده است. پسر خود را جالل بده تا پسرت نیز تو را جالل دهد.

و  ۳ ای به آنها حیات جاودانی بخشد. ای تا هر چه بدو داده را بر هر بشری قدرت داده

حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی 

من بر روی زمین تو را جالل دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم، به  ۲ بشناسند.

و اآلن تو ای پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جاللی که قبل از  ۵ کمال رسانیدم.

 آفرینش جهان نزد تو داشتم.

اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آن تو بودند و  ۶ 

ای از  و اآلن دانستند آنچه به من داده ۷ ایشان را به من دادی و کالم تو را نگاه داشتند.

زیرا کالمی را که به من سپردی، بدیشان سپردم و ایشان قبول کردند و  ۸ باشد. نزد تو می

من  ۹ از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستادی.

کنم، بلکه از برای کسانی که به من  کنم و برای جهان سوال نمی بجهت اینها سوال می

و آنچه از آن من است از آن تو است و آنچه از  ۰۱ باشند. ای، زیرا که از آن تو می داده

بعد از این در جهان نیستم اما اینها  ۰۰ ام. آن تو است از آن من است و در آنها جالل یافته

ای، به اسم خود  آیم. ای پدر قدوس اینها را که به من داده در جهان هستند و من نزد تو می

مادامی که با ایشان در جهان بودم، من  ۰۴ نگاه دار تا یکی باشند چنانکه ما هستیم.

ای حفظ نمودم که یکی از  ایشان را به اسم تو نگاه داشتم، و هر کس را که به من داده

آیم. و این  و اما اآلن نزد تو می ۰۳ ایشان هالک نشد، مگر پسر هالکت تا کتاب تمام شود.

من کالم تو را به ایشان  ۰۲ گویم تا خوشی مرا در خود کامل داشته باشند. را در جهان می

دادم و جهان ایشان را دشمن داشت زیرا که از جهان نیستند، همچنان که من نیز از جهان 

کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه  خواهش نمی ۰۵ نیستم.

ایشان را به راستی  ۰۷ باشم. ایشان از جهان نیستند چنانکه من از جهان نمی ۰۶ داری.

همچنان که مرا در جهان فرستادی، من نیز  ۰۸ خود تقدیس نما. کالم تو راستی است.

کنم تا ایشان نیز در  و بجهت ایشان من خود را تقدیس می ۰۹ ایشان را در جهان فرستادم.

کنم، بلکه برای آنها نیز که  و نه برای اینها فقط سوال می ۴۱راستی، تقدیس کرده شوند.

تا همه یک گردند چنانکه تو ای پدر،  ۴۰ به وسیله کالم ایشان به من ایمان خواهند آورد.

در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آرد که تو مرا 

و من جاللی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند چنانکه ما یک  ۴۴ فرستادی.

من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا  ۴۳ هستیم.

خواهم آنانی  ای پدر می ۴۲ فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنانکه مرا محبت نمودی.

ای ببینند،  باشم تا جالل مرا که به من داده ای با من باشند در جایی که من می که به من داده

ای پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما  ۴۵ زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی.

و اسم تو را به ایشان  ۴۶ اند که تو مرا فرستادی. من تو را شناختم؛ و اینها شناخته

ای در ایشان باشد و من نیز در  شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبتی که به من نموده

   ایشان باشم.
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 امروز  عیسی هنوز  بعنوان کاهن اعظم برای قوم خدا نزد پدر شفاعت میکند.

  ۸ فصل  رومـیـان  

کند؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می ۱۱  

حال که بخاطر خون مسیح گناهانمان بخشیده شده است , میتوانیم با جرأت به نام عیسی با دعا به خدا نزدیک شویم. دعاهای ما 

بخاطر کار مسیح مورد قبول خدای قدوس قرار میگیرد و نه بخاطر کارهای نیک خود ما.  در نام پر قدرت مسیح است که ما نجات و 

 تعمید یافته ایم و قدرت عملکرد و گفتار و کل زندگی ما در نام اوست.

                                                                                                                                           ۰۲ فصل  یوحنا  

اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را  ۴۱ و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل یابد. ۴۱.

     بجا خواهم آورد.

 خون  حیوان قربانی بر شاخ های مذبح طالئی پاشیده میشد تا که مذبح را از گناهان اسرائیلی ها تمیز و پاک گرداند.

 

                                                                                                                                              ۲ فصل  تثنیه   

گذارم، دارند؟ ای مثل تمام این شریعتی که من امروز پیش شما می و کدام طایفة بزرگ است که فرایض و احکام عادله ۱   

 

 ا وهمانطور که شاخهای مذبح برنجی مظهر قدرت خون مسیح برای بخشش گناهان بود,شاخهای روی مذبح طالئی هم اشاره ای به قدرت خون مسیح در دع

 اعتراف به گناه و طلب بخشش از او  بود.

                                                                                                                                           ۵ فصل  یعقوب   

و دعای ایمان، مریـض را شفـا خواهـد بخشیـد و خداونـد او را خواهد برخیزانید، و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد  ۴۲ 

نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل، قوت بسیار دارد. ۴۶ شد.    
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 قدس اال قداس و پرده
 

بود جائی که  یمهدر داخل مکان مقدس خیمه, اتاقی قرار داشت که قدس االقداس خوانده میشد.  همانطور که از نامش پیداست , این مکان مقدس ترین مکان در خ

دان بودند, خدا رگرهر کسی نمیتوانست وارد شود. این مکان مخصوص خدا بود که در اینجا مابین قومش سکونت داشته باشد. در مدتی که قوم اسرائیل در بیابان س

بود.پا  1.5بصورت ستونی از ابر یا آتش باالی این مکان بر قومش  ظاهر میشد. قدس االقداس یک مربع مکعب کامل بود. طول ,عرض و ارتفاع آن    

نام داشت و از کتان مرغوب با الیاف رنگی آبی, بنفش و سرخابی که نقش فرشتگان در متن “ پوشش”این پرده ,  مکان مقدس را از قدس االقداس جدا میکرد. که  

ضمن کار این فرشتگان  در آن بود بافته شده بود. فرشتگان که روحهائی بودند در حضور خدا که او را خدمت میکردند و با اینکار قدرت و جالل او را آشکار میکردند.

دید.می نگهبانی از تخت خدا بود. این فرشتگان در الیه داخلی پوشش خیمه هم دیده میشدند. اگر کسی بطرف باال نگاه میکرد تصویر این فرشتگان را  

که چیزی را پنهان میکند. این پرده چه چیزی را پنهان “ جدا کننده”که از وارد شدن چیزی جلوگیری میکند و یا “ تور سیمی“ در عبری به معنی“ حجاب“ کلمه

حقیقت هر کسی در میکرد؟ ضرورتا این پرده حفاظی برای خدای قدوس در مقابل انسان گناهکار بود. هر که به قدس االقداس وارد میشد , وارد حضور خدا میشد. 

ت در روز انسبجز کاهن اعظم وارد این مکان میشد میمرد. حتی کاهن اعظم که بعنوان واسطه بین خدا و قوم خدا انتخاب شده بود فقط یک بار در سال میتو

روزی که خدا تعیین کرده بود از این حجاب بگذرد و وارد قدس االقداس بشود.“کفاره”  

آنقدر پاک  خداتصویر حجاب خیمه تصویر مانع دسترسی انسان به خداست! این تصویر به انسان نشان میدهد که قدوسیت خدا را نمیتوان به بازی گرفت. چشمان 

 است که نمیتواند خباثت را ببیند و هیج گناهی را تحمل کند.

۱ فصل  حبقوق    

نمایی و حینی  توانی کرد. پس چرا خیانتکاران را مالحظه می چشمان تو پاکتر است از اینکه به بدی بنگری و به بی انصافی نظر نمی ۴۱

مانی؟ بلعد، خاموش می تر است می که شریر کسی را که از خودش عادل    



 

حجاب مانعی بود که انسان نتواند بی مالحظه و بدون ترس خدا وارد حضور پر ابهت او شود. حتی 

کاهن اعظم هم در روز کفاره با مراسم بخصوصی وارد  قدس االقداس میشد, او می بایست 

خودش را پاکیزه میکرد, لباس های مخصوصی می پوشید , بخور میسوزانید تا دود بخور دید 

 مستقیم او را از خدا مختل کند و با خودش خون به همراه میداشت تا کفاره گناهان شود.

 

 

  ۲ فصل  عبرانیان 

شود؛ و آن هم نه  لکن در دوم سالی یک مرتبه رئیس کهنه تنها داخل می ۷ 

گذراند. بدون خونی که برای خود و برای جهاالت قوم می  

 

 

پس در طول تاریخ قوم اسرائیل,  حضور خدا بوسیله یک پرده ضخیم از انسان ها  پوشیده شده 

بود. ولی قربانی شدن مسیح روی صلیب آن را عوض کرد. وقتی او مرد این پرده از وسط و از باال 

به پائین به دو نیم شد. این امر فقط از طریق قدرت خارق ا لعاده خدا میتوانست صورت بگیرد, 

زیرا که این پرده هم خیلی بلند و هم خیلی کلفت بود و هیچ انسانی نمیتوانست با دست خود آنرا 

 پاره کند.

پا  60پرده معبد در اورشلیم که دقیقا مثل پرده خیمه موسی ساخته شده بود, اندازه های آن 

کلفتی آن بود.  بعالوه این پرده از باال به پائین پاره شد که نشانه این اینچ  4پا پهنا و  30ارتفاع , 

 بود که این کار از آسمان انجام شده..

 

به انسانها نمایان شد و حاال حضور خدا  قابل دسترسی قدس االقداس حاال که پرده پاره شده بود, 

برای همه شده بود. این اتفاق ممکن بود که برای کاهنان که آن روز خدمت میکردند تکان دهنده 

میبود ولی برای ما ایمانداران خبر خوش محسوب میشود. زیرا که میدانیم که مرگ مسیح کفاره 

گناهان ماست و ما را در مقابل خدا عادل گردانیده است. پرده پاره نشانه بدن پاره مسیح است که 

او “  تمام شد”راه را برای رفتن به حضور خدا برای ما باز کرد. وقتی که عیسی روی صلیب گفت 

در اصل داشت اعالم میکرد که نقشه خدا برای  بازخرید ا نسانها کامال به انجام رسید. دوره 

 قربانی حیوانات به اتمام رسید. زیرا که بره نهائی عیسی مسیح  برای گناهان بشر قربانی شد.

که مسیح پیشتر ” آن اتاق داخلی در مکان مقدس خیمه “ حاال میتوانیم با جرات به حضور خدا 

 برای ما به آنجا داخل شد, برویم.

 

16 



                                                                                        ۴ فصل  عبرانیان  

                                                                      

و آن را مثل لنگری برای جان خود ثابت و پایدار داریم که در درون  ۴۹ 

جایی که آن پیشرو برای ما داخل شد  ۵۱  حجاب داخل شده است،

    یعنی عیسی که بر رتبه ملکیصدق، رئیس کهنه گردید تا ابداآلباد

 

                                                                                         ۱۳ فصل  عبرانیان 

                                                                                                   

پس ای برادران، چونکه به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان  ۴۹ 

از طریق تازه و زنده که آن را بجهت ما از میان  ۵۱  اقدس داخل شویم

و کاهنی بزرگ را بر خانه  ۵۴  پرده یعنی جسم خود مهیا نموده است،

پس به دل راست، در یقین ایمان، دلهای خود را از  ۵۵  خدا داریم،

 ضمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده، نزدیک بیاییم؛

 

                                                                              ۵۱ فصل  مکاشفه یوحنا  

و شهر مربع است که طول و عرضش مساوی است و شهر را به آن  ۴۶ 

اش  نی پیموده، دوازده هزار تیر پرتاب یافت و طول و عرض و بلندی

 برابر است.

قدس اقداس نمونه ای از بهشت است, جائی که خدا حضور دارد و ما حاال میتوانیم 

بخاطر ایمان به ریخته شدن خون عیسی مسیح برای گناهان همه ما وارد این مکان 

بشویم . در مکاشفه رویائی که یوحنا از بهشت دید , اورشلیم جدید هم مثل قدس 

 اقداس در خیمه به شکل یک مکعب کامل بود.

                                                                                       ۲ فصل  عبرانیان   

 

زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان  ۵۱ 

حقیقی است؛ بلکه به خود آسمان تا آنکه اآلن در حضور خدا بجهت ما 

و نه آنکه جان خود را بارها قربانی کند، مانند آن رئیس  ۵۲ ظاهر شود.

کهنه که هر سال با خون دیگری به مکان اقدس داخل 

بایست که او از بنیاد عالم بارها  زیرا در این صورت می ۵۶  شود؛ می

زحمت کشیده باشد. لکن اآلن یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به 

    قربانی خود، گناه را محو سازد.
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 تابوت عهد و کرسی رحمت

داخل قدس االقداس جائیکه مردمان عادی نمیتوانستند داخل آن را ببینند, یک اسبابی بود که از دو قسمت 

تشکیل میشد, تابوت عهد و کرسی رحمت که باالی آن قرار داشت. تابوت عهد صندوقی بود که از چوب 

اینچ  3پا و  2اینچ و عرض و ارتفاع آن  9پا و  3اقاقیا ساخته و با طالی خالص پوشیده شده بود. درازای آن 

 بود.

خداوند به موسی دستور داد که سه چیزدر آن صندوق قرار دهد, یک ظرف طالئی پر از منا, عصای هارون که 

 شکوفه داده بود,  و دو لوحه سنگی که ده فرمان روی آن نوشته شده بود.

کرسی رحمت به منزله روکش تابوت بود. روی کرسی رحمت دو فرشته که سمبل حضور الهی و قدرت خدا 

بود بطرف پائین به تابوت نگاه میکردند و بال های باز آنها کرسی رحمت را میپوشانید. پوشش طالئی این 

اسباب از طالی خالص و یک تکه تهیه شده بود. کرسی رحمت محل سکونت خدا در خیمه بود. در اصل 

 کرسی او بود که با فرشتگان احاطه شده بود.

 خدا به موسی گفت: 

                                                                                                                         ۵۲ فصل  خروج  

و در آنجا با تو مالقات خواهم کرد و از باالی تخت رحمت از میان دو کروبی که بر  ۵۵ 

باشند، با تو سخن خواهم گفت، دربارة همة اموری که بجهت بنی  تابوت شهادت می

 اسرائیل تو را امر خواهم فرمود.

 

                                                                                                                      16فصل  الویان     

پس خداوند به موسی گفت: برادر خود هارون را بگو که به قدس درون حجاب پیش ۵

کرسی رحمت که بر تابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا بمیرد، زیرا که در ابر بر 

 کرسی رحمت ظاهر خواهم شد.

 

                                                                                                                 ۴ فصل  دوم سموئیل  

و داود با تمامی قومی که همراهش بودند برخاسته، از بَعْلی یهودا روانه شدند تا تابوت  ۵ 

خدا را که به اسم، یعنی به اسم یهُوَه صبایوت که بر کروبیان نشسته است، مسمّی 

.باشد، از آنجا بیاورند می  

 

                                                                                                                           ۰۱ فصل  اشعیا  

نمایی! تویی که به تنهایی  ای یهوه صبایوت خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس می۴۶  

ای. بر تمامی ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده      
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باالی تابوت عهد و کرسی رحمت , خدا در نوری غیر قابل دسترس جالل خود را آشکار می 

 ساخت. 

                                                                                           ۴ فصل  اول تیموتائوس 

که تنها الیموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از  ۴۶ 

تواند دید. او را تا ابداآلباد اکرام و قدرت باد. آمین. انسان او را ندیده و نمی  

خوانده می شود. کلمه شکینا با اینکه به هیچ زبانی در انجیل ” جالل شکینا ”گاهی   این نور 

  دیده نمیشود ولی ازهمان ریشه گرفته شده که کلمه خیمه و یا حضور خدا در عبری آمده..

جزات زیادی .معچون تابوت عهد تخت سلطنت خدا در میان قومش محسوب میشد, به همین دلیل  نشانه حضور و قدرت خدا در میان آنها در هر جا که میرفتند بود

ا دیوار اریحا که فرو وی در رابطه با تابوت عهد در عهد عتیق ثبت شده. با حضور تابوت بود که دریاچه اردن باز شد تا قوم اسرائیل به خشکی آنطرف دریاچه بروند.

 ریخت تا قوم بتواند آنجا را تسخیر کند.

 

                                                                                                             ۰ فصل  یوشع 

و بردارندگان  ۴۲ بردند. های خود روانه شدند تا از اُرْدُن عبور کنند و کاهنان تابوت عهد را پیش روی قوم می و چون قوم از خیمه ۴۱  

تابوت به اُرْدُن رسیدند، و پایهای کاهنانی که تابوت را برداشته بودند، به کنار آب فرو رفت )و اُرْدُن، تمام موسم حصاد، بر همة 

آمد، بایستاد و به مسافتی بسیار دور تا شهر آدم که به جانب صَرْتان  واقع شد که آبهایی که از باال می ۴۶ شود(. هایش سیالب می کناره

و کاهنانی  ۴۷ رفت تماماً قطع شد، و قوم در مقابل اریحا عبور کردند. است، بلند شد، و آبی که به سوی دریای عربه، یعنی بحرالملح می

داشتند، در میان اُرْدُن بر خشکی قایم ایستادند، و جمیع اسرائیل به خشکی عبور کردند تا تمامی قوم از  که تابوت عهد خداوند را بر می

 اُرْدُن، بالکلیه گذشتند.
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6یوشع فصل   

پس یوشع بن نون کاهنان را خوانده به ایشان گفت: تابوت عهد را  بردارید و هفت کاهن  هفت کرنای توئیل را پیش تابوت خداوند   ۶

و چون یوشع این را به قوم  8و به قوم گفتند :  پیش روید و شهر را طواف کنید , مردان مسلح پیش تابوت خداوند بروند.   7بردارند. 

گفت , هفت کاهن هفت کرنای یوئیل را برداشته  , پیش  خداوند رفتند و کرناها را نواختند  و تابوت عهد خداوند از عقب ایشان روانه 

و مردان مسلح پیش کاهنانی که کرناها را می نواختند رفتند و ساقه لشکر از عقب تابوت روانه شدند  و چون میرفتند کاهنان  9شد. 

و یوشع قوم را امر فرموده  , گفت : صدا نزنید و آواز شما شنیده نشود , بلکه سخنی از  دهان شما بیرون نیاید  10کرناها را می نواختند. 

پس   تابوت خداوند را به شهر طواف داد و یک مرتبه دور شهر گردش  11تا روزی که به شما بگویم که صدا کنید.  آن وقت صدا زنید. 

بامدادان یوشع بزودی برخاست و کاهنان تابوت  خداوند  12کرد. و ایشان  به لشکر گاه برگشتند و شب را در لشکرگاه  به سر بردند . 

و هفت کاهن هفت کرنای یوئیل را برداشته , پیش  تابوت خداوند می رفتند و  کرناها را می نواختند و مردان مسلح  13را برداشتند. 

پس روز دوم ,  14پیش  ایشان می رفتند , و ساقه لشکر از عقب تابوت خداوند رفتند و چون میرفتند کاهنان  کرناها را می نواختند..

و در روز هفتم , وقت طلوع فجر, به زودی برخاسته,  15شهر را یک مرتبه  طواف کرده به لشکرگاه برگشتند,  و شش روز چنین کردند. 

و چنین شد در مرتبه هفتم ,  16شهر را به همین طور  هفت مرتبه طوااف کردند, جز اینکه در آن روز شهر را هفت مرتبه طواف کردند. 

و خود شهر و هر چه در آن  17چون کاهنان کرناها را نواختند که یوشع به قوم گفت:  صدا زنید زیرا خداوند شهر را به شما داده است.

است برای خداوند حرام خواهد شد , و راحاب فاحشه فقط , با هر  چه با وی  در خانه  باشد زنده خواهد ماند, زیرا رسوالنی را  که 

و  اما  شما زنهار خویشتن را از چیز حرام  نگاه دارید, مبادا  بعد از آنکه آن را حرام کرده باشید, از آن چیز  18فرستادیم پنهان کرد.  

و تمامی نقرهو طال و ظروف مسین و آهنین , وقف خداوند  19حرام بگیرید و لشکرگاه اسرائیل را حرام کرده, آن را مضطرب سازید. 

آنگاه قوم صدا  زدند و کرناها را نواختند. و چون قوم  آواز کرنا را شنیدند و قوم  به اواز   20میباشد و  به خزانه خداوند  گذارده  شود. 

و هر آنچه در شهر   21بلند ثدا  زدند,  حصار  شهر به زمین افتاد. و قوم یعنی هر کس پیش روی خود به شهر  برآمد و شهر را گرفتند.  

.بود از مرد و زن و جوان  و پیر  و حتی گاو و گوسفند  و االغ را به دم شمشیر  هالک کردند   
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با اینکه تابوت با قوم همه جا میرفت ولی انها نمیتوانستند با آن با بی حرمتی رفتار کنند زیرا که 

سمبل داوری و غضب خدا هم بود. وقتی قوم اسرائیل در زمان سموئیل با فلسطینی ها میجنگید, از 

حکم خدا بی آطاعتی کرد و تابوت را برای داشتن حضور و قدرت خدا  با خودش به میدان جنگ برد. 

خدا آنها را داوری کرد و باعث شد که فلسطینی ها آنها را شکست دهند و جالل خدا از میان قوم 

 برفت چون که تابوت عهد توسط دشمن تصاحب شد.

                                                                                                    ۶ فصل  اول سموئیل   

                                                                                     

پس گفت:  ۵۵جالل از اسرائیل زایل شد زیرا که تابوت خدا گرفته شده است   

ولی خدا قدرت خودش را  با انداختن بت آنها داجون که در کنار تابوت گذاشته شده بود و فرستادن 

 بالیا به چندین از شهرهای فلسطینی ها به نمایش گذاشت .

                                                                                                      ۲ فصل  اول سموئیل  

                                                                         

و  ۴ و فلسطینیان تابوت خدا را گرفته، آن را از اَبَْنعََزر به اَْشُدود آوردند. ۰ 

فلسطینیان تابوت خدا را گرفته، آن را به خانة داجون درآورده، نزدیک داجون 

و بامدادان چون اَْشُدودیان برخاستند، اینک داجون به حضور تابوت  ۳ گذاشتند.

و  ۲ خداوند رو به زمین افتاده بود. و داجون را برداشته، باز در جایش برپا داشتند.

در فردای آن روز چون صبح برخاستند، اینک داجون به حضور تابوت خداوند رو به 

زمین افتاده، و سر داجون و دو دستش بر آستانه قطع شده، و تِن داجون فقط از او 

شود، تا  از این جهت کاهنان داجون و هر که داخل خانة داجون می ۵ باقی مانده بود.

و دست خداوند بر اهل اَْشُدود  ۶ گذارد. امروز بر آستانة داجون در اَْشُدود پا نمی

سنگین شده، ایشان را تباه ساخت و ایشان را، هم اَْشُدود و هم نواحی آن را به 

و چون مردم اشدود دیدند که چنین است گفتند: تانوت  ۷ خراجها مبتال ساخت.

خدای اسرائیل با ما نخواهد ماند. زیرا که دست او بر ما و بر خدای ما , داجون 

پس فرستاده , جمیع سروران فلسطینیان را نزد خود جمع کرده ,  8سنگین است. 

گفتند:  با تانوت خدای اسرائیل چه کنیم؟ گفتند: خدای اسرائیل به جت منتقل شود. 

وا واقع شد بعد از نقل کردن آن که  9پس تابوت خدای اسرائیل را به آنجا بردند. 

دست خداوند بر آن شهر به آضطراب بسیار عظیمی دراز شد. مردمان شهر را از 

پس تابوت خدا را به  10خرد و بزرگ مبتال ساخته. خراجها بر آنها منتفخ شد. 

عقرون بردند و به مجرد ورود تابوت خدا به عقرون اهل عقرون فریاد کرده گفتند: 

پس فرستاده  11تابوت خدای اسرائیل را نزد ما آوردند تا ما را و قوم ما را بکشند. 

جمیع سرواران فلسطینینان را جمع کرده گفتند.:  تابوت خدای ائرائیل را روانه کنید 

تا به جای خود برگرددو ما را و قوم ما را نکشد. زیر ا که در تمام شهر هنگامه 

و آنائی که نمردند, به  12مهلک بود, و دست خدا در آنجا بسیار سنگین شده بود. 

 خراجها مبتال شدند. و فریاد شهر تا به آسمان  باال رفت. 

.تابوت عهد نهایتا به اورشلیم برگشت    
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 اشیأ داخل تابوت عهد

 

چیزی که ممکن است بنظر ما امروزه عجیب بیاید اینست که  در آن صندوق طالئی که نشانگر  

حضور خدا بود گنجی از سنگهای گرانبها نبود, بلکه سه تکه که بنظر فاقد اهمیت میاید قرار 

داشت: یک ضرف نان , یک عصا و  دو لوحه سنگی.  این یادگارهای غریب چه بودند و چرا خدا 

 آنها را در آنجا میخواست؟

 این سه یادگار نشانه قسمتی  از تاریخ ننگین و شرم آور قوم اسرائیل  بود.. 

 اول: ظرف  من

                                                                                                        ۱۴ فصل  خروج   

و موسی گفت: این امری است که خداوند فرموده است که عومری از آن پر  ۱۵ 

کنی، تا در نسلهای شما نگاه داشته شود، تا آن نان را ببینند که در صحرا، وقتی 

 که شما را از زمین مصر بیرون آوردم، آن را به شما خورانیدم.

خدا این ماده را که مانند نان بود در بیابان زمانی که قوم اسرائیل سرگردان 

بودند و مرتب  شکایت میکردند , برای آنها فراهم کرد. این نان از آسمان بود و 

هر روزه برای آنها با امانت فراهم میشد ولی این قوم به هیج وجهی شکرگزار 

نبود. آنها با غرولند طالب چیز دیگری بودند. ظرف من یادآور این امر ناراحت 

کننده بود که بااینکه خدا برای آنها فراهم میکرد ولی آنها مقرری خدا را رد 

 کردند.

. 

 دوم: عصای هارون که شکوفه کرده بود.

مردم اسرائیل از حسادت , سرکش شده و  علیه هارون طغیان کردند. برای حل این کشمکش خدا 

به آنها دستور داد که هر کدام نام رهبر قبیله خود  را بر عصائی نوشته و تمام شب جلوی تابوت 

عهد قرار دهند. روز بعد عصای هارون از قبیله الویان شکوفه کرده و بادام داده بود. پس خدا 

 خاندان هارون را بعنوان نسب کاهنان تائید کرد.

 

۱۱ فصل  اعداد     

و خداوند به موسی گفت: عصای هارون را پیش روی شهادت باز بگذار تا  ۴۱ 

بجهت عالمت برای ابنای تمرد نگاه داشته شود، و همهمة ایشان را از من رفع 

 نمایی تا نمیرند.

22 



  .را خدایان دیگر غیر از من نباشد تو

 نام یهوه، خدای خود را به باطل مبر 

  روز سَبَّت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی.

پدر و مادر خود را احترام نما،     

 قتل مکن

 زنا مکن

 دزدی مکن

 بر همسایة خود شهادت دروغ مده

 طمع مورز، 

 سوم : دو لوحه سنگی که ده فرمان روی آن نوشته شده بود.

خدا اسرائیلی ها را  بعنوان قوم خاص خود انتخاب کرد. برای اینکه اسرائیلی ها به این عنوان برسند 

خدا یک شرط داشت. آنها می بایست شریعت او را که ده فرمان بود اجرا میکردند.  این تنها شرط این 

 قرارداد بود.

                                                                                                             ۱۲   فصل  خروج 

الحقیقه بشنوید، و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانة خاص  و اکنون اگر آواز مرا فی ۲ 

و شما برای  ۶ من از جمیع قومها خواهید بود. زیرا که تمامی جهان، از آن من است.

من مملکت کهَنه و امتِ مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنی اسرائیل 

باید گفت. می  

آنجه را خداوند از ما ”در جواب این عهد ,اسرائیلی ها  به یک زبان اعالم کردند:  

8: 19خروج “ خواسته است انجام خواهیم داد.  

حال عملکرد آنها در بجا آوردن این عهد چگونه بود؟ فالکت بار! آنها قدرت انجام این ده فرمان را   

بطور کامل نداشتند. بارها و بارها آنها قوانین مقدس خدا را شکستند, و خدا با فرستادن بالیا و خطراتی 

 که از طبیعت ناشی میشد و انداختن آنها بدست دشمن عواقب گناهانشان را به آنها نشان میداد.

قرار دادن دو لوحه سنگی در تابوت عهد یادآور این امر بود که قوم اسرئیل معیارهای  خدا را برای 

 زندگی درست  رد کرده بود.

نگهداری این سه شیئی در طول تاریخ اسرائیل در تابوت عهد,  بعنوان سمبلی ناخوشایند از ضعفها و 

ذات گناهکار انسان , و یادآور اینکه چگونه آنها  معشیت , قدرت, و معیار درست خدا را برای زندگی 

 خود رد کرده بودند می باشد. همچنین نشا نگر اینکه انسان در مقابل وسوسه گناه  چقدر ضعیف است.

فکر اینکه این اشیأ که یادآور ذات گناهکار انسان بودند و در عین حال خیلی نزدیک به شکوه و جالل  

خدا که باالی آنها سکونت داشت بودند میتواند بسیار معذب کننده باشد , ولی خدا برای این مسئله هم 

یک راه حل گذا شته بود. وقتیکه خدا از باالی تابوت به پائین مینگریست آن سه چیز را نمیدید. چرا که 

 آنها با یک  چیزضروری دیگر پوشیده شده بودند, این چیز مهم پوشش کفاره نام داشت.

 

 

هر ساله کاهن اعظم به قدس اقداس با بخور وارد  میشد. دود بخور  کاهن را از دیدن جالل خدا  

بطور مستقیم حفظ می کرد. او می بایست که خون یک گاو را برای گناهان خود و خانواده خود و 

خون یک بز را برای گناهان قوم به روی پوشش کفاره می پاشید. خدا وعده داده بود که وقتی که 

این خون را میبیند, گناهان انسان پوشیده می شود. کفاره به معنی پوشش است. همچنین نام 

پوشش کفاره نیز به همین منظور است. خدا به این صورت گناهان را نمیدید بلکه آن چیزی را که 

 قرار داده بود که گناهان را بپوشاند. و به این صورت خشم و غضب او فرو می نشست.

 پوشش کفاره
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قوم اسرائیل  این حقیقت کالم خدا را که گناهان آنها بخاطر خون پوشیده می شود و 

 یا بعبارت دیگر محو می شود و موقتی  مورد قبول خدا قرار میگرفتند, باور داشتند.

ولی عیسی مسیح پوشش کفاره دائمی ما شد. بخاطر خون عیسی مسیح گناهان ما 

 پوشیده شده است.

وقتی خدا به ما نگاه میکند, گناهان ما را نمی ببیند بلکه آن پوششی را که برای ما 

فراهم کرده است می بیند. پسر خودش عیسی مسیح را که زندگی خودش را بعنوان 

قربانی بیگناه برای ما گذاشت می بیند . پس خدا به ما مینگرد و کاملیت مسیح را 

 میبیند..

 

پوشش کفاره , تخت خدا در میان اسرائیلی ها بود. خدا اکنون بر تخت خود در بهشت 

نشسته است  و عیسی کاهن اعظم ما به دست راست او نشسته است. وقتی به حضور 

 خدا میرویم به تخت فیض او  نزدیک میشویم.

                                                                                     ۶ فصل  عبرانیان  

پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل  ۶۱ 

 کنیم که در وقت ضرورت )ما را( اعانت کند.

 

 

سه تکه ای که یادآور ضعفها و گناهان انسان بود, بخاطر بازخرید ما بوسیله عیسی  

معنی دیگری  به خود گرفتند. بیائید با هم این سه تکه را بررسی کنیم  و ببینیم کن 

 چگونه این اشیأ به مسیح اشاره میکنند.

اول من , وقتی عیسی  به روی زمین آمد او چیزی را که خدا برای ما 

منظور کرده بود رد نکرد, بلکه خودش برای ما آن  چیز  شد. من , نانی 

که از بهشت بود به خودی خود  حیات را سبب نمیشد, ولی عیسی بما 

 می گوید که او نان حقیقی از بهشت است.

۴ فصل  انجیل یوحنا     

« گویم که موسی نان را از آسمان به  عیسی بدیشان گفت:آ مین آمین به شما می ۲۳

دهد. شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما می  

۴ فصل  انجیل یوحنا     

من نان حیات هستم ۸۸   

                                                                                  ۴ فصل  انجیل یوحنا 
این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد. ۰۵       

 بازرسی اشیأ در تابوت عهد

24 



دوم, عصای شکوفه زده موسی,  عیسی اقتدار خدا را رد نکرد, بلکه کامال خود را 

 مطیع  اراده خدا کرد و روی صلیب جان داد.

                                                                                                    ۴ فصل  انجیل یوحنا 

زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم، بلکه به اراده فرستنده خود. ۱۱   

 ولی او دوباره زنده شد درست مثل عصای موسی که دوباره زنده شد.

                                                                                                 ۱۲ فصل  اول قرنتیان  

لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است. ۳۵   

                                                                                                  ۱۱ فصل  انجیل یوحنا 
و برای شما خشنود هستم که در آنجا نبودم تا ایمان آرید ولکن نزد او برویم. ۶۰  پس توما که به  ۶۱ 

»معنی توام باشد، به همشاگردان خود گفت:  پس چون عیسی آمد،  ۶۱ما نیز برویم تا با او بمیریم.

و بیت عنیا نزدیک اورشلیم بود، قریب به پانزده تیر  ۶۸باشد. یافت که چهار روز است در قبر می

و بسیاری از یهود نزد مرتا و مریم آمده بودند تا بجهت برادرشان، ایشان را تسلی  ۶۱ پرتاب.

آید، او را استقبال کرد. لیکن مریم در خانه نشسته  و چون مرتا شنید که عیسی می ۳۵ دهند.

پس مرتا به عیسی گفت:  ۳۶ ماند. « ولیکن اآلن  ۳۳مرد. بودی، برادر من نمی ای آقا اگر در اینجا می

برادر تو  عیسی بدو گفت: ۳۲دانم که هر چه از خدا طلب کنی، خدا آن را به تو خواهد داد. نیز می

عیسی بدو  ۳۰دانم که در قیامت روز بازپسین خواهد برخاست. مرتا به وی گفت:می ۳۸خواهد برخاست.

و هر که  ۳۱ گفت: من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد.

کنی؟ زنده بود و به من ایمان آورد، تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باورمی او گفت: بلی ای آقا،  ۳۱  

 من ایمان دارم که تویی مسیح پسر خدا که در جهان آینده است.

 

سوم, ده فرمان است. عیسی معیارهای درست خدا را برای زندگی رد نکرد. زندگی 

او خالی از گناه بود و او کامال از خدا اطاعت کرد. بطوری که قربانی بی عیب و 

شفاعتگر کامل ما گشت.ا فداکاری او عهد جدیدی را بنیان گذاشت که بر اساس 

 شریعت نبود.

                                                                        ۰فصل    رومـیـان 
از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونکه از شریعت  ۳۵ 

لکن الحال بدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانکه تورات و انبیا بر  ۳۶ دانستن گناه است.
یعنی عدالت خدا که بوسیله ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کل  ۳۳  دهند؛ آن شهادت می

. آنانی که ایمان آورند.  

کلمه کفاره حامل مفاهیمی چون دادوری, قدوسیت و عدالت که بخشهائی از ذات خدا هستند, میباشد. 
این عمل پوشش دادن موجب رضایت خدا در این بخشها از ذات الهی او میشود. جزای گناه در 

شریعت خدا مرگ است. وقتی خدا مرگ قربانی های بیگناه را میدید از اجرای شریعتش برای جزای 
 گناه راضی میشد. ولی قربانی کردن بر روی مذبح ها به گناه کردن انسانها خاتمه نداد.
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ود برای گناه.ی بقربانی کردن فقط برای این بود که به ما نشان دهد که چه چیزی الزم است تا گناهان ما بخشیده شود. مرگ و ریختن خون,  کفاره و یا پوشش  

 

 

در عهد جدید یوحنا می نویسد:   

                                                                                                                                                                                              ۱ فصل  انجیل یوحنا  

و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد،..... ۴۱   

کند. در مه کلمه ساکن درست همان کلمه ای است که برای خیمه در عهد عتیق استفاده شده. بعبارت دیگر خدا جسم پوشید تا در میان قومش سکونت و یا خی

برای نقشه او ند زمانی که عیسی مسیح روی زمین در میان قومش زندگی میکرد, خود او,  خیمه عهد عتیق را تحقق بخشید. بعبارت دیگر خیمه تصویر نبوتی خداو

.برای بازخرید  انسانها بود  

                                                                                                                                                                                       ۵۱ فصل  مکاشفه یوحنا   

های او خواهند    گفت: اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می ۱ 

   بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود.

 خیمه موسی در بیابان تصویر نقشه بازخرید خدا برای انسانهاست
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