
 می شود.     خسته و کوفته 

     ۳۰ـ۲۴   ۱۷ـ۱۴   ۱۲ـ۱۱،  ۱۱  اعداد

چرا در نظرت فیض   موسی به خداوند گفت: »چرا با خدمتگزار خود به بدی عمل کردی؟ و

ام؟ یا من  آیا من به همۀ این قوم آبستن شده 12این قوم را بر من نهادی؟   تمامی   نیافتم، که بار  

َبرد، آنان را بر سینۀ  گویی، ”همچون دایه که طفل شیرخواره را می ام که به من می ایشان را زاده 

 جدادشان قسم خوردی؟ خود ببر،“ به سرزمینی که برای اَ 

 .نهایی یارای حمل تمامی این قوم را ندارم؛ این بار برای من بسیار سنگین استمن به ت
ام مرا به یکباره  گونه عمل کنی، پس اگر در نظرت فیض یافته خواهی با من بدیناگر می 15

پس خداوند به موسی گفت: »هفتاد تن از  16 مشایخ نصب   «!بختی خود را نبینمب ُکش تا تیره

یمۀ مالقات بیاور تا در آنجا  آنانند، نزد من گرد آور و ایشان را به خ   نصبان  مَ  دانی مشایخ قوم و صاحب مشایخ اسرائیل را که می 
واهم نهاد تا با تو  و من نازل شده، در آنجا با تو سخن خواهم گفت، و از روحی که بر توست گرفته، بر ایشان خ17 .با تو بایستند

 .بار این قوم را حمل کنند و تو به تنهایی آن را حمل نکنی
 

قرار   یخیمه  پس موسی بیرون آمده، سخنان خداوند را به قوم بازگفت. و هفتاد تن از مشایخ قوم را گرد آورد و ایشان را گرداگرد  
که بر وی بود، گرفته، بر آن هفتاد شیخ نهاد. و چون  آنگاه خداوند در ابر نازل شده، با موسی سخن گفت و از روحی 25 .داد

ردوگاه باقی مانده بودند که نام یکی ا لداد بود و  اما دو مرد در اُ 26 .روح بر ایشان قرار گرفت، نبوت کردند ولی بدان ادامه ندادند

بیرون نرفته بودند، و در   ی  به خیمه شدگان بودند، امامرۀ ثبتدیگری میداد، و روح بر ایشان نیز قرار گرفت. ایشان در زُ  نام  
 «.کننددوان رفته، موسی را خبر داده، گفت: »ا لداد و میداد در اردوگاه نبوت می  آنگاه جوانی دوان27 .اردوگاه نبوت کردند

اما موسی وی را  29 «.پس یوَشع پسر نون که از جوانی دستیار موسی بود، گفت: »ای سرورم، موسی، ایشان را باز دار28

 «.کرده می فاض  بری؟ کاش که تمامی قوم خداوند نبی بودند و خداوند روح خود را بر ایشان ا  سد می خاطر من حَ گفت: »آیا تو به 
 .پس موسی و مشایخ اسرائیل به اردوگاه بازگشتند30
 

 

باخ ماریا را در بیست و  »خسته و کوفته  می شوم به اندازه کافی کار می کردم. تمام شدم.« اینگونه است که یوهان سباستین 

  ه غم و اندوارائه کرد، ما را به احساس  ۱۷۲۷خود نشان داده. باخ در آریایی که در الیپزیگ در  سال  آهنگ کنتتاتیدومین 

  مانندفریاد بزنند:   در حال حاظر ای بلند  داست که بسیاری از مردم می خواهند با ص نگیزعمیق می کشاند. این یک احساس غم ا

نتر سب ادهه ج ۲فردی که بعد از  مانند. بودفرزند پس از اینکه بار دیگر از طریق کار روزمره   با فرزندانش رنج کشیده  ۸ مادر  

سال  هنوز حق اقامت   ۸نند فردی که بعد از ا. مد درخواست شغلی را فرست  ۲۵۶حدود  قبولی بعد از اینکه بدون  و ه تحمل کردرا 

کی را در جنگ تجربه کنند. نکته آخر، فردی که در دوران پیری از زندگی  اوحشتن   م  هَنمان را ندارد. همچنین فردی که باید جَ در آل

به اندازه کافی داشته ام! اسرائیلی های آن زمان همین    است!  خسته و کوفته شوم! فی اخسته شده و چشم به راه مرگ است. ک

گذاشتند سیر شده بودند.   به نظر آنها انجام  هایشان میهایی که هر روز در بشقاب از غذای بیابانآنها جمله را ابراز می کردند. 

رزو می کردند  آ. ندگوشت مصر بود، قابلمه های نندفکر ک ها  به آن  شتند. تنها چیزی که دوست دا است  بهتر  ردگی در مصر کار بُ 

 رزوی  مک دونالد مصر شدند. آبه عقب برگردند و 

و موسی هم نتوانست ادامه دهد. شاید  کسی است که ما می توانیم بهتر از همه درک کنیم. قبل از اینکه خدا او را صدا بزند، او  

خدا بود که می خواست او را به عنوان فعال     ی  ر اراده جه، او ابتدا به شدت در براب وَ زندگی بسیار مناسبی داشت. به دالیل مُ 

تبدیل شد. حتی یک بار   ی بسیار معقول رای صحبه یک متقاعد کرد، به یک پیامبر اسرائیلی تقدیس کند. هنگامی که  خدا  او را 

خودش را به عنوان قربانی معرفی کرد. و سپس گفت: »خداوند ترجیح می دهم من را بکشی و بنی اسرائیل زنده بماند.« اما حاال  

یش کافی بود. موسی خسته شده بود. او می خواست در نهایت تسلیم شود،  ادوباره شروع به شکایت کردند، برهنگامی که آنها 

 می کنی. در نهایت به شما بستگی دارند.  :  «اینها بچه های من نیستند خدایا می بینی با آنها چه کار تو تسلیم شد. گف  استعفا دهد

تولد کلیسا است. کلیسا قوم خدا در عهد جدید است. قوم خدا در عهد جدید    امروز ما پنطیکاست را جشن می گیریم. این روز   

.      ندارندحوصله می کند    دپیشنهاند که به سادگی از آنچه که   کلیسا یکشنبه پس از یکشنبه شبیه قوم اسرائیل هستند. کسانی هست 

  .   آنها  نان عادی را که در کلیسا است دیگر نمیردندگبرخی حتی   به عقب نگاه می کنند و می خواهند به زندگی گذشته باز 

آن یا   از خواهند و می خواهند ادیان دیگر و چیزهای دیگری  را امتحان  کنند.        شاید برخی از شما سؤاالت بسیار مشابهی

دیگری  داشته باشید: شاید فکر می کنید: »اوه، اگر در ایران مانده بودم؟ اگر جرات نمی کردم این راه سخت را به کشوری جدید  

 تر بود!« طی کنم. قبال همه چیز به

اقع بحران هستند. شما می توانید آن را در سراسر کشور بشنوید. دیگه حوصله   وَ حتی کشیشان نیز پیامبران صحرای واقعی در مَ 

در چنین شرایطی فقط یک راه حال وجود دارد: . اگر چیزی    د.ن رسودگی شغلی" رنج بکشن ندارند.  دیگر نمی خواهند  از "فَ 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%88+%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87&id=9905


از  اجرایی بروید. باید با رئیس  صحبت کنید. و اگر جرات دارید، حتی می توانید او را  ی  به طبقه  ، بایدکنددیگر کمک نمی  

تهدید کنید. این دقیقا همان کاری است که موسی انجام داد. او به سوی رئیس ارشد رفت. نزد خدا رفت.    خود    استعفا طریق 

فرزندان تو هستند. حاال ببینید چطور با آنها کنار می آیید. من به پایان گفت: « به هر حال بنی اسرائیل فرزندان من نیستند، بلکه 

توانای رسیده ام«   اما خداوند که باید به شکایات مردم و موسی گوش فرا می داد، راه حل بسیار عملی برای مشکلشان پیدا کرد.  

فر بایستی  بار موسی را با هم تقسیم کنند. در نگاه  ن  ۷۰نفر را استخدام کند. آن  ۷۰موسی بایستی کمک کننده بگیرد.   قرار بود 

؟ سپس آنها بایستی ببینند  داشته باشد  تسلّطآنها بر می توانست  ان  ن اول، این ایده خیلی خوب به نظر می رسید. با استخدام دشم

نفر   ۷۰به نظر می رسید. اگر  ند. با این حال، در نگاه دوم، این ایده خطرناک ی یاب بهتر کنار  کار مردم   با چگونه می توانستند

. اما اکنون خدا بین  بود؟ چنین چیزی همیشه اتفاق افتاده شدکردند چه خواهد می موسی قیام می کردند و شورشی را شروع  علیه  

روحانی پیش  ی ویژه دریافت کنند. یک معجزه  ی  رد. آنها بایستی یک هدیه انفر را نبایستی تنها بگذ  ۷۰. آنایستادقوم و موسی 

ساده توصیف می  ی گرفتند. کتاب مقدس این را با این جمله      را  گرفتند و توانی کامل  نفر تحت تأثیر روح خدا قرار   ۷۰آمد. آن 

  یمست    ی  انه یواو را به صورت دنمی توان    تجربه می کرد  که فرد بیرون خودش  ی آن احساس   کند: آنها بیرون خودشان بودند.

نفری که در اطراف موسی بودند، به کار خدا   70بودند. ن جوجه های بی سر در حال رقصیدن   همانند. آنها کرد نگاه تباه شبه ا

بدون خدا  را  تقدیس شدند. معنی بیرون خودشان این است که آنها بیرون خودشان در کنار خدا بودند.    آنها نمی توانستند کاری

نفر توانایی های ویژه داده می شود تا طبق خواست خدا   ۷۰خدا می آیند.    به همین دلیل است که به    دهند. به این دلیل نزدانجام 

. آنها همچنین شتندد. به این دلیل است که آنها عقل خدا را ندان طبیعی انجام ده  عمل کنند. انسان نمی تواند این کار را به طور  

ا ایمان داشته باشند یا اراده او را انجام دهند. مارتین لوتر در بخش سوم اعتقادنامه ما توضیح می دهد: "  که به خد شتندقدرتی ندا

من ایمان دارم که من با خرد و یا با قدرت خودم نمی توانم به عیسی خدای من ،ایمان داشته باشم و یا به سوی او بروم بلکه این  

من ،آنرا دریافت کردم. ." آیا تا   ودا فرا خوانده و با نشان دادن رحمت و ایمان حقیقی  روح القدس بوده که من را از طریق کالم خ

به حال این جمله را شنیده اید، یا شاید خودتان به آن فکر کرده اید؟: "ایمان چیزی است که  مسیحیان در مورد آن صحبت می کنند  

نمی توانم به خدا ایمان داشته باشم." اگر این جمله را شنیده اید یا  با وجود آن خودم  نظر می رسید، اما ه خوب ب  ا یل و همه آن مس

ان  همینطور فکر می  ی ، تک تک مسیح  کرده اید کر خودتان گفته اید، دقیقاً درست متوجه شده اید. . فقط شما نیستید که اینگونه ف

ن خدا آنها بی فایده بودند. اما یک اتفاق خارق  نفری که در اطراف موسی بودند نیز همینطور باشد. بدو ۷۰کنند.   باید در مورد 

وردند.  آریان شده و گوشت را از بهشت جوجه های ب   آنهارا آماده کرد،  نفر  ۷۰و چه پدیده ای: وقتی خدا   وارد کند.    باید العاده 

روحانی را دریافت می کند و ناگهان قدرت توزیع پاسپورت آلمانی را در اینجا   ی  تصور کنید یکی از شما  هدیه   !ای  چه معجزه 

و تلفن و هر چیز دیگری که می توانید آرزو کنید وجود داشته باشد! چه جشن    خانهدر کلیسا دارد! و شاید در همان اندازه اجاره  

درد به پایان نرسید. روح خدا نمی تواند فقط   شکم !  اما حتی در این داستان موسی مشخص شد که این مهمانی بدون ه العادفوق 

. بنابراین   از این همه غذا مریض شدند.  برای پر کردن شکم  باشد! ممکن است بنی اسرائیل در ابتدا چنین فکر می کردند. اما  

های سرخ شده را از   موسی فقط برای این بود که روشن شود حتی اگر خدا جوجه ی کنیم که: شاید تمام ماجرا     هتوانیم خالص می 

تشنگی واقعی را نمی توان با پر کردن شکم از ما دور   و واقعی  ، ما انسان ها همیشه گرسنه خواهیم ماند. گرسنگی اندبباربهشت 

نفر هم همینطور. مردم بی انتها به شکایت ادامه می دادند و هرگز واقعاً   ۷۰کنید. موسی در برابر این گرسنگی کاری نداشت. 

اما خدا نخواست که ما به روش های قدیمی   ادامه دهیم. او می خواست همه چیز   شکم. پر شدن حتی با  ،نمی شدند. نهراضی 

به طور کامل بر ما جاری شود. او واقعاً می خواست که ما از روح القدس پر شویم    کامالً متفاوت باشد. او می خواست روحش 

تا خدا خیلی به ما نزدیک شود. ما قوم او و او خدای ما است. خدا همه اینها را از طریق عیسی انجام داد. در عیسی ما تحقق تمام  

.  شود ت انسان را احساس کرد و خواست مانند موسی تسلیم  را می بینیم. عیسی نیز فشار ل جاج  داد می انجام  ستیآنچه موسی بای 

رد. هنگامی که او دعا کرد: "خداوندا، این جام را از من دور کن"،  اتنها بگذرا این وسوسه بزرگ بود که به سادگی مردم خدا  

ادارترین شاگردان او    یاور در کنار خود نداشت. حتی وف ۷۰است که با درخواست موسی تفاوت چندانی نداشت: اما عیسی  رشکاآ

. عیسی وسوسه را احساس کرد. اما او کامالً در کنار خدا ماند. در عیسی می بینیم که  کمک کنندهم نمی توانستند کردن برای دعا 

نیز به ما نشان می   را  اود و حصر بی حَ و عالوه بر این، عشق  داد چگونه او به سادگی اراده خدا را بدون قید و شرط انجام می 

: گناه، مرگ و  کند. به همین دلیل است که او نمی تواند فقط شکم ما را پر کند، بلکه می تواند از شر دشمنان واقعی خالص داد

و این دقیقاً همان چیزی است که در پنطیکاست     روحانی رخ دهد. ی  شیطان. تنها در این صورت است که می تواند یک معجزه  

گفتن کالم  ااین روح موسی نبود که در آنجا به ما داده شد، بلکه روح عیسی بود. به همین دلیل، رسوالن توانستند ب اتفاق افتاد. 

در   آرزوها و خیاالت دل خود مان  به ما می رسد. دیگر نیزکالم خدا  ، امروز بودخدا در پنطیکاست ادامه دهند. چون چنین 

شکم را پر کنیم، بلکه      این نیست که ! اراده ما االن  مهم هستند نیدن و درک کالم خداانتقال کالم خدا و ش ، بلکه اهمیت نیستند

یت می کنیم. چقدر دوباره به آن نیاز داریم! افرادی که نمی خواهند فقط منظور خود را  اعاراده مان این است که اراده خدا را ر  

الل به  چقدر دوباره به آن نیاز داریم، کالم خدا مانند آب روشن و زُ گویند! مهم نیست که  می بیان کنند،  اما هر چه خدا می خواهد 

روری  ض. کالم خدا نه فقط برای سیر کردن شکم و آرزوهایمان آمد، بلکه به جایی می شود عمیق ترین مکان های قلب ما جاری 

.  تا ما انسان ها دوباره به صورت همدیگر نگاه کنیم.  رخشددب ید . تا دوباره به آن مکان آ و به مکان سیاه و به زنجیر گناه می

 اینکه بتوانیم دوباره به یکدیگر اعتماد کنیم.  

در آن زمان موسی بین خدا و قوم ایستاد. امروز عیسی بین خدا و ما ایستاده است. او هرگز از دوست داشتن ما خسته نمی شود.  

"من به اندازه  غم انگیزتادن برای خدا و برای ما خسته نمی شود. به همین دلیل است که پنطیکاست یک آریای  او هرگز از ایس

 آمین  کافی دارم" نیست، بلکه جشن شادی است: " به این دلیل  بیایید پنطیکاست را جشن بگیریم.


