
 

    ۳۵ـ ۲۹، ۳۴خروج ر بود!  اشکآدر همین زمان همه چیز  

موسی در حالی که دو لوح شهادت را در دست داشت  

از کوه سینا فرود آمد. اما به هنگام فرود آمدن از کوه،  

اش به سبب سخن گفتن با  آگاه نبود که پوست چهره 

چون هارون و همۀ  30 .خداوند درخشان است

اش  را دیدند، پوست چهره   اسرائیل موسیبنی

ولی  31 .درخشید. پس ترسیدند نزدیک او بیایندمی

خواند؛ پس هارون و همۀ رهبران   موسی ایشان را فرا

 .جماعت نزد موسی بازآمدند و او با ایشان سخن گفت

اسرائیل نزدیک آمدند، و او همۀ  سپس همۀ بنی32

،  فرمانهایی را که خداوند بر کوه سینا به او گفته بود

چون موسی سخن خود را با ایشان به  33 .بدیشان داد

او هرگاه برای  34 .قابی بر چهره زدپایان رساند، ن  

شد نقاب از  گفتگو با خداوند به حضور او داخل می 

آمد. و هنگامی که  گرفت تا بیرون می چهره برمی 

اش درخشان است. پس  دیدند که پوست چهرهآنها می 35 گفت،اسرائیل بازمی آمد و آنچه به او فرمان داده شده بود به بنیبیرون می

 .رفتزد تا آنگاه که برای گفتگو با خداوند به پیشگاه او می موسی دوباره نقاب بر چهره می 

 

  ی باال موس متنرفت تا به درگاه خدا دعا کند. در  ی کرد، سر کوه م یخود را درک نم یزندگ  یمعن  اصل  ی که موس  یهنگام   

با   دم  دهی . قبل از سپ دهدادامه  خاص خود را  تکلیفزندگی و  دی چگونه با  دهد صی خواست تشخمی دوباره  سر کوه بود. او 

به   لوح ها اراده خداوند   نی ا ی نوشته شده بود. بر رو یسنگ  یلوح ها  نی ا یفرمان رو  ۱۰در راه بود.  یو دو لوح سنگ شی عصا

اراده خدا در آن  لنگر انداخته بود.   رای کردند زمی را منتقل   انسان یزندگ هدف محکم و واضح نوشته شده بود. آنها  صورت

که   ی زی بود. چ، ن آن لوح ها نوشته شده ی رو  که یکالم به سببکرد  یکه او را نگران م یزی . چامید بود او ن نگران   اری بس یموس

ب انسان   سنگ بود. در آن قل  کی قلب انسان خودش مانند  رای بود که در دل انسان لنگر انداخته بود. ز یز ی داد چ یاو را آزار م

می  . انسان ن ه بودگم شد  شه ی هم ی و براه انسان لعنت شد  بی ترت  نی . بدآن بود . اما کامال برعکسبودن واضح و  ر آشکااراده خدا 

می   ین ی سنگ یدل موسبر  مشکل سخت  نی درک کند.   ا راخود    یزندگ معنیتوانست  ینم نی و بنابرا ابدی خود را ب  ی توانست خدا

.  کند ت ی تواند آن را رعا یخواهد و نه م  ی نه م انسان   ،  استو حق  ری خواست خدا خ چه   کرد. اگرمی نگران  بسیار را  او کرد و 

ه  در خانه فرعون مصر آغاز شد یموس یزندگ  خود  فکر کرد؟ یزندگ ی طوالن    ر ی به مس یبود! موس هودهی ب  زی همه چ به این دلیل 

دانست   ی م ینبود. موس ی کاف شی حال برا نی ... و با ابودشاهزاده برخوردار  ک ی  ازات ی . در خانه فرعون از تمام حقوق و امت بود

  بررا  او  اشتیاق خواست. و خدا  ی شاهزاده م ازاتی از  امت  شتری گوشت مصر بماند.   او ب  یهاگ ی د شی پ  دتوان  یکه هرگز نم

  یکند. هنگام آزاد    مش را از اسارت مصر  که مرد بود. به او اجازه داده بودبه او داده  یخاص  فهی . خداوند وظبود کرده  آورده

غرق کرد.   ای را در در  انی را به اسارت بازگرداند، خداوند تمام ارتش مصر لی اسرائ یر تالش   کرد تا بن اب  نی آخر  که فرعون  

که باالخره آزاد   دندی فهم یساکت شد. و همه مردم به همراه موس  ز ی ش و سربازان فرود آمد، همه چبر ارت   ای پس از آنکه امواج در

  وسی م دی بود! حاال شاشده ! قوم خدا در امن و از ظلم و ستم مصون  ه استانجام شد و تکلیف خدا  : کار دی شی با خود اند یشدند. موس

در آن   ی . موسدی ه عطف رسقط کوه به ن  نی در ا نجای کرد. و ا دای ادامه پ  نداستالذت ببرد. اما نه، آن    یری پ  سن   از ست توان می 

فرمان بود که او   ۱۰همان  نی . ابود. خداوند عهد خود را بر او نازل کرده دارد قرار کجا انسان   یزندگ  یمعن  دی کوه باالخره فهم

در   ی. موسداشت قرار  یلوح سنگ  ۲ یواضح بود! نقشه خدا رو   یلی خ ز ی همه چ ستادی کوه ا یرو  یبا لرزش در دست داشت. وقت 

زده و سرشار از   جانی ! او ه  هم بود  قانع کننده یلی واضح بود! خ ی لی خوب است. آن نقشه خ که نقشه خدا   دی کوه د یآنجا رو 

! اگر مردم طبق  ه بوددی باالخره به هدفش رس ی کرد. موس یانسان و خدا باز م  نی احکام باالخره راه را ب  نی بود. ا ق ی عم یآرامش

، نه نفرت، نه دروغ و   نهی نه ک ،یزی نه خونر  خدا و  مردم.  نی شد! صلح ب  ی و آرامش برقرار م صلح،  می کردند یدگعهد زن  نی ا

درآمد. هنگامي كه موسي از كوه پایین آمد،  آب متفاوت از  اری بس زی حال همه چ  نی مردم! و با ا نی ب  ی...فقط صلح و آزاد بی فر

         ییطال  ی ابا گوساله را    لقطم  ی. آنها  خدا  ندت پا گذاش ر ی ز یشکل نی فرمان را به بدتر نی و مهمتر  نی شوک شد. مردم اول

  ی . نه براستی ممکن ن بین مردم  دانست: صلح  یم  ی.  در آن روز موسشکستند. اعمال مردم قلب خدا را  ه بودکرد نی گزی جا

  کل بدن باشد  دهی از درون پوس ی زی نبودند. اگر چپاک بود، مردم  پاک کل جهان. به همان اندازه که نقشه خدا  یو نه برا لی اسرائ 

. مردم از درون  آورد یم د ی را پد  یو بد کندی م عفونت د، باز هم باطن از درون ی ده ریی را تغ یرون ی ب  طی شرا اگر چه  پوسیده است. 

او همانجا   نی . و بنابراست ی ن  ری امکان پذ ی گری د  چیزکند،  ی م دی تول یبد  وهی تنها م ی: درخت بددی فهم ی فاسد بودند! سپس موس

د که آن نقشه در هم شکست. صلح ممکن  ی دمی خدا را در دست داشت و در برابر خود  کی ن  یخدا و مردم. نقشه   نی ب  :ستادی ا

در دست  را لح و آرامش صت ان اامک ی موس !دی دمی دور   یلی خ   و    کی نزد ی لی خ را لح و ارامش خداصهم زمان  ی نبود. موس
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  نی توانست ا ینم گری د  ی. موسخت ی ر یم رونی : قتل   از دل مردم تا آخرالزمان ب د ی دمی ل به وضوح ا ح نی عخود داشت. در 

  د،ی شکسته را در مقابلش د  ینوشته   نی ا یرا  شکست. وقت  یسنگ ی از اندوه و خشم بود، لوح ها پرتضاد را تحمل کند. او که 

  تی بدان معنا بود که در مأمور نی او شخصاً ا ی. برا از بین رفت  ، کامل  باشدداشته تواند دوباره  یکه انسان م ی دی بارقه ام نی آخر

توانست اراده  می ن  یحال موس  نی خورده بود. و با ا  شکستدل انسان  یسخت   لی به دل زی کار خداوند ن  . و بودخود شکست خورده 

توانست   یکرد! مهمتر از همه، او نم ینوشته شده بود را فراموش نم یسنگ ی لوح ها ی که رو ی زی اک خدا را فراموش کند. چپ 

ً ی فرمان در دل او سوخت. دق ۱۰فراموش کند. داشت  قرارسخنان  نی خدا را که پشت ا  زی اراده محبت آم   ی که م لی دل نی به ا قا

بلند به   یاشکبار و با صدا  یبا چشمان  دوباره تالش کرد.  نی و بنابرا    . خوب و درست استداشت  که در آن قرار  یدانست نقشه ا 

انجام دهد. و خدا به او   ی مردمش کار  ی خواست خداوند دوباره برا  یاما م  ردی خودش بم ادد  یم حی درگاه خدا دعا کرد. او ترج

بود:   ده ی فرا رس آن زمان  به این دلیل. دی ای اجازه داد دوباره به کوه مقدس ب  یبه موس لی دل نی کرد و به هم گوش داد! دوباره تالش  

دس را  کلمات مق نی باال رفت. دوباره ا د ی رس ی له مکه به سمت ق   یکی بار ری . دوباره از مسستادی دوباره در مقابل کوه مقدس ا یموس

شود، مانند نوک   یم  دهی د نیی . کوه که از پادی کرد و  به قله رس ی استوار راه را ط  یبا قدم یکرد. موس افت ی از دست خدا در

  یی در جا  کرد که  احساس موسی در واقعاً  .است ز پهن ی م کی    مثل ، یرسمی آن  یکه به باال  یزمان اما   رسد  ی سوزن به نظر م

  یلوح ها یبر او فرود آمد و دوباره کلمات مقدس بر رو  گری بار د دی ابر سف و  ستادی ا یموس نجا ی . در ابهشت بودو  نی زم نی ب 

توانست کلمات مقدس خدا را در هنگام  یدفعه قبل نبود همانطور که او نم ل برداشته بود حک شد. اما مث  ی که خود موس یسنگ

فراموش کند. و سپس دلش   اند  ستادهی کوه ا ری توانست ارتداد قوم خدا را که در ز ینم سنگ فراموش کند، هنوز ی شکستن لوح ها 

االن هم   یحت    خواهند کرد.  ر تکراکار را  نی هم دوباره خواهند داد ... دوباره و انجام  کار را دوباره  نی شد ....  ! آنها هم  شکسته

کنند. و   ی نم تی احکام مقدس خدا را رعا نی نگرفته اند!   مردم هرگز ا اد ی  یزی چ چی . هنوز هدهند یو خدا را آزار م  روند یم

می  آمد. چگونه  ی کوه م ه فکر کرد که از دامن  ییادهای صلح هرگز نخواهد آمد. لرزان  به کالم مقدس نگاه کرد. و با وحشت به فر

ً ی دق گر ی آمد، د رونی از دهانش ب  وار   کنتکالم ل   یوقت   د؟را کنار هم قرار ده  دو موضوع  نی است توان  کلمات   نی دانست چرا ا ینم قا

  ی خواست خدا را باال یخواست تنها باشد. او فقط نم ینم گری د یموس.  برود نیی اما دعا کرد که خدا همراه او پا. می کند نای را ب 

در کنار او باشد. و او   دی تحمل کند! خدا با ییشرارت را به تنها نی مردم تنها بماند و ا انی خواست در م ینم گری . او دندی کوه بب 

او   اق ی آنها را ببخشد.   اشت  کنندگناه  بارهاگر دو ندهی کند و در آ یقومش باشد! خواست که با آنها زندگ انی در م خواست که خدا

به او   زی . خدا خودش را آشکار کرد! و خداوند ن کرد  بترا اجا ی در خواست موس نی تر شد. و سپس خدا ا خدا آشکار  دنی د یبرا

در   ی داد. موس  یموس هآمد، نشانه را ب  نیی که او پا یقوم خود ساکن خواهد شد. هنگام  انی وعده داد که با او خواهد رفت. خدا در م

دانست. اما چهره او  آنقدر درخشان بود که مردم از وحشت فرار کردند و او مجبور شد صورت خود را   یرا نم نی ابتدا ا

و چهره    ی. موسستی ن  عجیب رسد. اما    یبه نظر معجیب  یمدرن کمانسانهای ما  یدرخشان برا داستان چهره نی بپوشاند. ا

 نی و بد ندداشت درخشان   نزد موسی ایستاد و هر دو صورت هم در کوه تبر  یسی ذکر شده است. ع دی جد  عهددرخشان او بارها در 

  عقوب،ی  ی برا مملو از جالل درخشان خدا بود.  زی ن  یسی ع ی ری . به طرز چشمگنجاست آدر دانستند که جالل خدا  یهمه م بی ترت 

: »خدا را به ما  دندی شاگردانش از او پرس یماند. وقت  یتنها نم یسی بود. اما ع یسی و پطرس واضح بود که حضور خدا با  ع وحنای 

که ما   دی گو یم دی !« و عهد جدندی ب  یم زی پدر را ن  ندی پاسخ داد: »به صورت من نگاه کن! هر که مرا بب  یسی نشان بده!« ع

توانند   یمردم م نی تابد و بنابرا یخداوند بر ما م گر،ی . به عبارت دمی جهان هست   برای حی مس طرف  از  یخود نامه ا  انی حی مس

  لی تما نی . اما انندی دارند خدا را بب   قی عم اقی خدا دارند.  اشت  دنی به د ی ادی ز اری بس لی . انسان ها تمانندی در ما بب  را از خدا  یزی چ

دوست داشته شدن وجود   ی برا ی دی شد ل ی دارند. م  یزندگ یدرک معنا  یبرا  یدی شد لی پنهان شده است.  م رگی د های قاشتیا ری ز

  ک ی هستند. آنها ال تاییدآنها به  دنبال  نی باشند. بنابرا ی روشن  ی توانند نورها ی م خودشانکنند که   یدارد. متأسفانه اکثر مردم فکر م

می  تالش  اگر چهدهد.   یرا به ما نشان م یخدا راه کامال متفاوت  اما خواهند!   یم تریی و تو  وبی وت ی بوک و  س ی در ف ی ادی ز یها

  یخود را درک نم یزندگ یل است که ما هرگز معنای دل نی بتابد. و به هم رونی از ما ب  دتوان  ینمنور  ،درخشان باشیم نور  می کن 

انسان و خدا را شکست و   نی ب     کار را کرد. او حصار  نی آمد، هم  ای به دن  یسی ع ید. وقت تاب ب  که نور خدا بر ما  ی تا لحظه ا  می کن 

خم های   روشن شد. تمام ز ی ما قرار داد. و سپس همه چ انی خانه خود را در م می کند،  یدلت سنگ  رکه ب  ییزهای همه چ ،یزندگ  ز 

کوه مملو از   یباال  یما هم مثل موس یزندگ .  نور خدا پاک می شوند  حتت  شکسته  یرهای مس  ،برآورده نشده یاهای آرزوها و رو

 نی . آممی نور خدا را ساطع کن  می توان  ی ست و محضور خدا ه


