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 پیشگفتار

 

اگر قرار بود در مورد موضوع معبد در انجیل یک رسی کالس های تدریسی را برگزار می کردید، 

 از کتاب مقدس را انتخاب می کردید؟ یکدام قسمت ها

در دانشگاه  موزان کشیش،کنفرانسی که برای کار آ جوان پرسید ؛ در  این سوال معصومانه را یک مرد

ها کلیسا را ر  بود که او را می دیدم. حدود دو سال بود که من ، برای اولین بارقرار بود برگزار کنم

، اما ای کلیسا به کار گامرده شده بودممن حدود شش سال بود که بر  ماده نبودمکرده بودم و اصال آ 

و همین باعث شد سوال  د.عهد عتیق بسیار اندک و محدود بو کتاب مقدس مخصوصا دانش من از 

. اما حقیقتا منی سیار شنیده بودمدوست جدیدمان تا این حد من را مرعوب کند. در مورد معبد ب

نداشتم که در کجای کتاب مقدس باید دنبال  چه است. و همچنان هیچ ایده ایآن  دانستم مفهوم

  بودم. شام کدام  قسمت ها را انتخاب می کنید؟قِص س من م  این موضوع گشت. پ

برای ده دقیقه من در ذهنم، متام کتاب مقدس را مرور کردم مثل یک تور مسافرتی که در هر 

 که یگرفت. از باغ عدن رشوع کردم، جایمن را فرا   وقف می کند. رسدرد و رسگیجه وخیمایستگاه ت

چرا که حضور خداوند در هر جایی محسوس بود. سپس رفتم به  و حوا نیازی به معبد نداشتندآدم 

خودشان ال و برّه پیدایش جدید، بهشت، جائیکه باز هم نیاز به معبد نیست. چونکه خداوند متع

که در بیابان بنا شده  ای در ادامه راه یک توقف مختص در خیمه (22: 21)مکاشفهمعبد هستند. 

کسی که خیمه  قیال، عیسی مسیحز حپیشگویی شده توسط  دیددی در اورشلیم، معبد جداریم. معب

 (21: 2) معبد مقدس خدا. افسسیان و کلیسا  (14: 1)یوحنا را درمیان ما برپا داشت. 

  



[D
at

e]
 

  

 
  

 ج

رایم من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم؛ من به تازگی مدرک االهیات را از دانشگاه گرفته بودم اما این ب

ه اب مقدس پیدا کنم، جزئیات و تحلیل های فراوانی به طور جداگانکافی نبود تا راه خود را درون کت

 موجود بود اما کسی به من نشان نداده بود که اینها چگونه با هم جفت و جور می شوند. اما یکی از

یر می کرد. سانی و سهولِت آشکاری در درون کتاب مقدس سِ ستانم را می شناختم که بسیار به آ دو 

من  همه جا را پیدا می کرد در مقابلِ آن  و در راهی دارای نقشه باشد و از رویمثل این می ماند که ا

رد که راهم را گم می کردم. از او پرسیدم که چطوری این کار را می کنی؟ او کتابی را به من معرفی ک

 تهیه کرده بود. آخر  که خالصه متام چارچوب و اساسات داستانهای کتاب مقدس را از اول تا

یک هفته خریدم و طی آنرا  است. فردای آنروزجرمی گولد ورثی "مژده نیکو و پادشاهی" اثر آن کتاب 

ما ایافتم. هنوز در مورد کتاب مقدس بسیار نادان بودم،  را که نیاز داشتم خواندم. باالخره نقشه ای

دید که  بود. هر کس کتاب " مژده نیکو و پادشاهی " را خوانده باشد خواهدآمده  چارچوب کار دستم

در این موارد بسیار با نفوذ و کاربردی نوشته شده است. قصدم تعریف و متجید از این کتاب نیست، 

باید اعرتاف کنم من هم در کتابم می خواهم به هامن اندازه برسم. در حالیکه منی خواهم کتابم 

اشته باشد. ساده و مفهوم برای همه د ل باشد. در عین حال می خواهم نرثبسیار تخصصی و مشک

 ورده اند و چه کسانی که در ایامنمسیحیان چه کسانی که تازه ایامن آ هدفم این است تا برای متام 

کمک کرده آنها  کتاب مقدس را فراهم سازم تا به هستند، یک نگاه کلی و جامع از کل د بالغخو 

ارم کتاب به اندازه باشم تا چگونه قطعات جداگانه را در کتاب مقدس به همدیگر ربط بدهند. امیدو 

 کافی ساده و قابل فهم باشد بدون اینکه یک کتاب ساده لوحانه یا ابتدایی انگاشته شود.

بود. فهرست مطالعه  ارم که برای خودم بسیار مفیدذبگ در دستان خواننده یک نقشه ایمی خواهم 

 (4است.) ویک فهرست اضافه در طول فصل آمده  خر هر فصلکتاب مقدس در آ 

اهد بود اگر قبل ینها برای استفاده انفرادی یا دسته جمعی طراحی شده است. بسیار مفید خو همه ا

 (4مطالعه فرمایید.) یا قسمت مربوطه در فصلآنرا  از رشوع هر فصل

سپاس گزارم از ریچارد کوکین، کسی که برای اولین بار من را در این مسیر قرار داد. و جرمی 

بود که برای ارائه  تم. در حقیقت اینها مواد درسیکتاب او الهام گرف گولدورثی، کسی که نقشه را از
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در کنفرانس هایم تهیه دیده بودم و من بسیار از درس دادن به نویسنده ها و سخنوران در این 

که ارائه کرده آنچه  سن، اف اف بروس، ...... از متامکنفرانس ها مستفید گشتم. مانند شاون آتکین

من است و از اینکه از مطالب دیگران برداشت کرده ام مطمئنا  جدید و از خودِ آن  ام، اندکی از

ورم، اگر ی برداشت کرده ام را به یاد منی آ ناخرسند نیستم. این که کدام مطلب را برای اولین بار از ک

 شام ایده و مطلبی از خودتان را که در تدوین کتابم سهم داشته اند را می بینید، بدینوسیله از شام

 ابراز امتنان می کنم.

 

 

 برتسار  وانو 
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 دیباچه

 .یک کتاب است انجیل

 

 نادانی از انجیل

 لیسی خواسته شد تا برای تدریس کتاب مقدس به یک مدرسه ابتدایی برود.و اه پاز کاراگ

 ت؟ " به دیوار کوبیده اس" اریحادیوار یینسوال رشوع کرد. چه کسی در پااو کارش را با طرح یک 

بی که روی صندلی هایشان  موزاناه با اسرتس و عصبی شدن بر دانش آ یک سکوت طوالنی همر 

حاکم شد. رسانجام یک پرس بچه کوچک دستش را باال برد و گفت: آقا لطفا؛ اسم  قراری می کردند

 من بروس جونز است. من منی دانم که چه کسی این کار را انجام داده است ولی من نبودم.
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به  این او گزارش این رویداد راجواب بسیار گستاخانه بود. بنابر  لیس با خود فکر کرد که اینو افرس پ

 بروس جونز را می شناسم، او جوان مدیر مدرسه نوشت. بعد از مدتی مدیر مدرسه جواب داد: من

 است، اگر او گفته که این کار را نکرده ام پس او اینکار را نکرده است. صادق

، بازرس یار خشمگین گشت ، مدیر مدرسه یا خیلی بی ادب است یا خیلی نادان لیس بسو بازرس پ

 موزش و پرورش نوشت و بعد از مدتی این چنین جواب دریافت کرد:یک شکایت نامه به اداره آ 

ت. " و اینکه هیچ کسی تقصیر را به گردن نگرفته اساریحاجناب محرتم؛ از شنیدن قضیه دیوار "             

 بفرستید تا ما برای هزینه مان تاسفیم، خواهشمندیم ارزیابی خود را از خسارت وارده برایعمیقا م

 فکری بکنیم.آن 

 برای ما است. ی نکته ایااین یک داستان احمقانه است و احتامال حقیقت ندارد ولی دار 

روزهای  تبکمیدانستند. بیشرت بچه ها به م اریحاهمه باید در مورد یوشع و دیوار  شتهذچند دهه گ

صنف های یکشنبه می رفتند و مابقی حداقل بخش های اصلی از داستان های کتاب مقدس را در 

 اجِ خر موزان شت. این مطلب را به یکی از دانش آ ذروزها دیگر گآن  شان یاد می گرفتند. امامکتب 

یر ت. نیمی از غاو با تعجب و ناباورانه فقط به من می نگریسوری کردم و آکسفورد در این اواخر یاد آ 

مسیحیان تقریبا کامال از محتویات کتاب مقدس بی خربند. درحالیکه یکی از پرفروش ترین کتاب 

ب های جهان انجیل است، تنها در بریتانیا سالیانه بیش از یک میلیون و پانصد هزار جلد از این کتا

بخوانند. آنرا  بدون اینکه ،ارندذبر روی طاقچه خانه می گآنرا  به فروش می رسد. اما بیشرت مردم

 را از کتاب مقدس خوب نیست. همه ما قسمت های انچناطالعات مسیحیان از کتاب مقدس هم 

شناخته می ماند. مخصوصا عهد نا اما بیشرت کتاب مقدس برای ما مثل یک قلمرو ،دوست داریم

مخصوصا اینکه در منسوخ شده و قدیمی می دانیم . و آنرا  عتیق. اگر بخواهیم روراست باشیم ما

 مورد دوران قبل از مسیحیت نوشته شده است.

قوانین حالل و حرام چیست؟ قربانی کردن حیوانات و معبد چه ربطی به عیسی مسیح دارد؟ در 

لیات مورد مهاجرت بزرگ از مص، داوود و ؟ این ها داستانهای بزرگی انشیر  چاه در، دانیال ج 

برای این سواالت  ؟ امیدوارم این کتاب بتواند پاسخما دارند هستند، اما چه ربطی به زندگی امروز
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باشد. یا حداقل به شام یک چارچوب کلی بدهد تا قادر باشید خودتان به جواب برسید. هدف این 

است تا به مسیحیان برای پیدا کردن راه شان درون کتاب مقدس کمک کرده باشیم تا ببینند همه 

 و ما را به سوی عیسی رهنمون می کنند. اینها چگونه با هم جمع می شوند
 

 مجموعه گوناگون از نوشته ها

کتاب مقدس مجموعه گوناگون از نوشته های متفاوت است، شامل شصت و شش کتاب نوشته شده 

 نزدیک به دوهزار سال. نویسنده در طول بیشرتتوسط حدودا چهل انسان 

 

 پیامرب اشعار داستان

 )اشعیا تا مالکی( زل زغعزلها()ایوب تاغ ) پیدایش تا اسرت(

 انجیل انگلیسی و فارسی(. عهد عتیق )1نگاره                    
 

ربی و ع) به دو زبان اصلی نوشته شده است عهد عتیق و عهد جدید(دارای دو بخش اصلی است )

 و شامل چندین نوع ادبیات نوشتاری. (یونانی به ترتیب

مشاهده می کنید  1سی{ به همین ترتیب که در نگاره در کتاب مقدس انگلیسی}وهمچنین فار 

ترتیب داده شده است. این ترتیب به پیروی از ترجمه یونانی از کتاب مقدس عربی می باشد. ترجمه 

یونانی هفتاد نفری که در قرن سوم قبل از میالد نوشته شده است. کتاب مقدس اصلِی عربی، 

 نشان داده شده است 2ه در نگاره ککتاب را به گونه دیگری ترتیب داده است، 
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 . عهد عتیق ) کتاب عربی(2نگاره   
 

 در قرن اول بعد از میالد نوشته شده است.آنها  عهد جدید شامل بیست و هفت کتاب است که همه

 تولد، زندگی ، آموزش ، مرگ و رستاخیز عیسی.  :ش استدارای چهار بخ اناجیل

  است که در مورد عروج عسی مسیح به آسامن بشارت می دهد.لوقا  دنباله انجیلاعامل، 

است که توسط مسیح برای پیامربی  ت که عمدتا توسط کسانی نوشته شدهاس رساله ها،  نامه های

آنها  آشکار می ساخت بنابراینآنها  ورد مسیح بهانتخاب شده اند. روح القدس متام حقایق را در م

 ی نجات و رستگاری را تعلیم دهند.می توانستند متام نکات و معان

های شامل نامه  )رومیان تا فیلیپیان( البته عهد جدید نامه ها را نوشته است.آن  بیشرت ولسپ

 رسالهنویسنده ند )برادر عیسی( و یهودا نیزمی باشد. هیچ کس منی دارس، یوحنا، یعقوب طپ

قدس : مکاشفه، دیدگاه و منظره . و برگ های آخرین بخش از کتاب مچه کسی بوده است عربانیان

 د.که معموال از دید پنهان می مان ،که یوحنا از واقعیات روحانی به ما می دهد را توصیف می کند یا

 . را ببینید(3)  نگاره 
 

 ، یوحنا، مرقس، لوقامتی                 :اجیلان

 در قرن اول لوقا در مورد انتشار بشارت عیسی داستان                   اعامل:

 نوشته شده است( لس رسول و ان، یهودا )نامه ها بیشرت توسط پرومی               رساله ها:

 دیدگاه یوحنا از خدا)                مکاشفه:

 . عهد جدید3نگاره      

 ته هانوش                     پیامربان                                                         رشیعت

 میر،مزا             ن                        پیامربان پیشی  پیدایش تا                          

 رد، ادبیات خِ          استان یوشع                     )کتاب د              کتاب تثنیه            

  دیان در بابلتبعید یهو  استاند               (                        2ان تا پادشاه                                            

 ماقبل آن.و                                         سینپیامربان پ                                            

 )اشعیا تا مالکی(                                             
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 نویسندِه واحد 

ن زیادی در نویسندگا و یادی در مفاد و جنس ساختاری داردکتاب مقدس دارای تنوع زهر چند 

یک وحدت و یگانگی را حفظ می کنند. به  نوشته اند، اما همه اینهاآنرا  یمدت زمان بسیار طوالن

نظر داشنت  طور اساسی این یک کتاب، یک نویسنده و دارای یک موضوع اصلی می باشد. با در

نوشته شده است . وبسیارمهم است تا قبل از اینکه  تصویر بزرگ خدا  کتاب طول منت این حقایق در

 ادامه کتاب را بخوانیم این مطلب را درک کرده باشیم.

( بیشرت 16: 3ستیامتاو 2الهامات خداوند است" ) رسول می نویسد: "متام کتاب مقدس ولسپ

 راین او ما را رجوع می دهد بهقسمت های عهد جدید در هامن زمان نوشته نشده است. بناب

اما نویسنده های عهد جدید یک ادعای ساده دارند در مورد  چیزهای که از عهد قدیم می دانیم

وند تعلیم می دهند نیز کالم خداآنها  چرا نم بر این عقیده هستند که آ ملز آنها  چیزی که نوشته اند.

   (16: 3 رسطپ2؛  13: 2تسولونیکیان 1  37: 14قرنتیان 1)  است.

او نقش  ستخراج کتاب مقدس شان نداشته استمسلامنان آموخته اند که محمد نقش خالقی در ا

 را که هللا توسط فرشته اش بنام جربائیل بهرا بازی می کرده است که تنها هر آنچه یک منشی ساده 

ک کتاب انسانی او دیکته می کرده را می نوشته است. اگر ما اظهار نظر کنیم که قران به هر حال ی

 است، ممکن است این برایشان یک بی حرمتی تلقی شود. 

 و اینکه کتاب جیل توسط انسان ها نوشته شده استاما مسیحیان نباید تردید داشته باشند که ان

نوشته شده است و همچنین برچسب  سندگان مختلف در دوران های مختلفتوسط نویآنها 

 حمل می کند. شخصیت ها و دوران ها را نیز با خود

نوشته اند دقیقا هامن چیزی آنها  را کهآنچه  اما خداوند تضمین کرده است با روح القدس خود هر

است که او خواسته است تا نوشته شود. دقیقا هامنطور که شاه عیسی هم کامال یک انسان بود و 

 م خداوند استب الهی است. این کال هم کامال خدا، پس انجیل هم یک کتاب انسانی و هم یک کتا

 است.آن  یه نهایاو نویسند
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 .یک موضوع

، اما یک موضوع عالی در بَر دارد همه زمینه های اساسی رازیادی  میزانبدیهی است که انجیل به 

از  و پیشنهاد رستگاری و نجات عیسی مسیح که همه را به هم پیوند می دهد، است و مهم ترتر 

 .طریق او

عیسی می گوید :  بلکه در عهد عتیق نیز هستاست آمده  عهد جدید این حقیقت نه تنها در کتاب

( 39: 5است: " این کتاب های مقدس در مورد من شهادت می دهند.")یوحنا آمده  در عهد عتیق

ر درا آنها  دو نفر از ایامن داران را دید و امئوسعنکه او از مرگ دوباره برخاست، در راه بعد از آ 

و متام پیامربان رشوع نها! از موسی ت بزرگی برای آ چه مزیّ  امیی کردراگیری کتاب مقدس راهنف

( 27: 24که متام کتاب های مقدس در باب او چه گفته اند.)لوقا آنها  ، او توضیح می داد برایکنیم

 اندکی بعد او شاگردانش را مالقات کرد و گفت: " این هامن چیزی است که  به شام می گفتم

ه شتنو  ود درباره منبیاء و زبوِر داهر چه درتوراِت موسی و کتابهای ان شام بودم زمانیکه هنوز در کنار

سه بخش اصلی از  نجا راجع می کند بهدر آ  ( او44: 24)لوقا  ، همه باید عملی شودشده است

مزامیر خوانده میشوند، چون مزامیر بیشرت قسمت  اوقاتکتاب انجیل عربی )این نوشته ها بعضی 

 ل می دهد(تشکیآنرا  های

اینباره میگفت: " کتاب  او در که عهد عتیق اشاره به عیسی دارد رسول باور داشت ولسنان پهمچ

مقدس )عهد عتیق( می تواند مغز شام را باز کند تا از طریق ایامن به عیسی مسیح رستگاری و 

 ( 15: 3تیموتاوس 2)              نجات یابید."

تصمیم گرفت که عیسی را به زمین  هستند که خداوند بعد از آنعقیده بسیاری از مسیحیان به این 

با  بدهد تا ( او این بود که به مردم فرصتالف نیده اصلی)پال که پالن اولیه اش ناکام ماند. ا بفرستد

و یعنی مردم ناکام شدند. بنابراین اآنها  متکین و پیروی از قوانین او ملت خاص خداوند شوند، اما

(: نجات انسان ها توسط مورد لطف ب ند و ایده دیگری به ذهنش رسید )پالنکمی رسش را خارا

 با مرگ عیسی.آنها  قرار دادن
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خداوند همیشه پالن فرستادن عیسی را داشت، در  ی منی تواند فراتر از حقیقت باشدهیچ چیز 

 او اشارهبه او اشاره شده است.درعهد عتیق خداوند پیشاپیش به آخر  رسارس کتاب مقدس از اول تا

ه اظهار داشته است ک مد و درعهد جدید خداوند علنا  کرده است و وعده داده که او در آینده خواهد آ 

 (4)نگاره  مدنش به حقیقت می پیوندد.امن کسی است که متام وعده ها با آ او ه

 

 

 

 قعهد عتی                                                  عهد جدید                           

 . پالن خداوند4نگاره

 

 تیک کتاِب نقل قول نیس

نهفته آن  حقیقت اینکه انجیل یک کتاب واحد است دارای مفهوم بزرگی است که در روش خواندن

را به  شکسپیربطور مثال، ما منایشنامه   کتاب داردآن  است. روش خواندن یک کتاب بستگی به نوع

مان را به هامن یا یک ر   را نخواهیم خواندآن  را می خوانیم، که کتاب راهنامی تلفن شهامن رو 

روش منی خوانیم  که یک کتاب نقل قول را میخوانیم . در این اواخر من کتاب نقل قول های 

را می خواندم وینسنت چرچیل را باز کردم، یادداشت  ا گرفتم و به طور اتفاقی صفحه ایسیاسی ر 

 . دن بی همتا؛ در پیروزی طاقت فرساشکست دادر : " سپهبد مونتکومریدر مورد 

خوانم.  نیازی نیست که من مفهوم بآن  را با امتکلآن  گرداورنده کتاب هرگز انتظار نداشت من

ایی کتاب به تنهآن  ید را بخوانم، چرا که هر گفتاری درمی آآن  را که بالفاصله قبل و بعد از عبارات

 خود داری معنی است.

متفاوت است هر عبارت دارای مفهوم خاصی است که در پرتو روشنایی کل کتاب  با رمان کامالکار 

، که اگاتا کریستی دی در کتابخانه" اثرسَ فهمیده می شود. عطف به یک صفحه اتفاقی در کتاب " جَ 

این شعار من است! بله، این یک خوشبختی است برای : " همه چیز را به خطر انداخنت من خواندم

    به واقعیت رسیدن             

 

 وعده     
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گوینده چه کسی است؟ و چه کسی خفه شده  چه را خفه کند." من گیج ماندمبآن  من که کسی

تفاقی افتاده و یاد بگیرم که در چه اآن  است؟ اگر من بخواهم داستان را بفهمم باید بدانم قبل از

ینده چه اتفاقی خواهد افتاد. درمورد انجیل هم به همینگونه است. البته به استثناء رضب املثل ها آ

البته این گفتارهای حکیامنه و  نجیل شامل گفتارهای جداگانه نیستای حکیامنه اش. او گفتاره

اشعاِر مختص وغیر قابل استخراج  که در رسارس انجیل پخش هستند و هیچ پیوندی با زمینه اش 

آنرا  درست نفهمیدن انجیل خواهم بود اگر ندارند شامل این ادعای من منی شود. من تقریبا رسمرزِ 

آن  فهمیده شود که در د در زمینه هامن منتبای انم. هر شعر و یا سخن حکیامنه روش بخو آن  به

و یک مفهوم  کل کتاب باید فهمیده شود و هر فصل نیز در پرتوی روشنایی فصل پدیدار گشته است

 کل انجیل است.   نه ما باید مالحظه داشته باشیم و آ وسیع تری هست ک

 

 کتابها نیست کلکسیونی از

آنرا  " را دارم که هر کتاب به طور جداگانه است و می شودرمانهای هرمن ِهسکتاب "  کلکسیونِ  من

بیشرت مردم  اند که جلدهای یکسان داشته باشندم شده لَز فقط م  آنها  به تنهایی خواند و فهمید؛

د از کتابهای مستقل که می شو  ه همین شکل می دانند و می خوانند مجموعه ایانجیل را نیز ب

داده شوند خواند. دورانی که در دانشگاه بودم  من هم ربط  دون اینکه به همدیگر عطف  وب

 همینطور فکر میکردم.

کنیم که چگونه این منت بدون اینکه فکر  نگاه می کردیم قیال ، یونس یا یوحناز ما فقط به پیام ح

 را برسانند. با هم مشارکت می کنند تا در کنار همدیگر پیام کلی انجیل های انجیل

به این سوال که  ویک دسته بندی بزرگرتی وجود دارد به نام عهد قدیم و جدید. من وقتی 

اگر کتاب گرفتم. ما  مورد انتقاد قرار عیسی دادم؟ جواب ار در پیشگویی اشعیا کیستخدمتگذ

سط ند را برای نجات جهان تو که داستان پالن خداو  خواندنی، عنوان یک کتابفقط به  مقدس را

یم. اگر ما میخواهیم هریک از  قسمت های انجیل و، دلرسد می ش سازد بخوانیمشکار می پرسش آ 
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و در  جای پالن بزرگ خداوند جا می گیرددر ک ،را کامال بفهمیم، ما باید درک کنیم که هر قسمت

 قرار می گیرد.آن  راستای
 

 .یک کتاب

خرین رسی از کتاب داستانهای ازه گی آ ای مشتاقی هستند، او به تکتاب خوان هاندی  بچه های

بخواند، اما آنرا  دخرتش هم اعالم کرد که او هم می خواهد لیزاخرید.  َمت جنایی را برای پرسش

کتاب قبول نداشت و همچنان آن  هیچ جانشینی برایلیزا  کتاب را متام کرده بود وآن  کتابخانه

ب گی مجبور شد تا کتاه در کامل بی چار  اندید. بخوانآنرا  صرب کند تا بعد از برادرش هم نبودرض حا

 دیگر حرفآنها  دویهر  هر فرزندش نیمی از کتاب را بدهد را گرفته و از وسط به دو نیم کند. وبه

 . شتندبرای گفنت ندا

یارد کشته شده است. اما ق بیلطابا دسته شمعدان در ا توفتون -بوفتونکشف کرد که رسهنگ  َمت

می خواند که  لیزا  و اما نکه قاتل را مشخص کند متام می شدوست قبل از اینیمه ای که در دست ا

 هیچ منی دانست که او چه کار کرده است.لیزا   پیشخدمت این کار را انجام داده است. اما

نقدر احمق نخواهد بود که واقعا یک کتاب داستان جنایی را به دو نیم کند. هر دو نیمه یچکس آ ه

فهمیده نخواهد شد. این حقیقت در آن  در غیر اینصورت هیچکدام از نده شودبا همدیگر خواباید 

مورد کتاب مقدس هم صدق می کند، کتاب عهد عتیق به تنهایی خود یک داستان متام نشده 

ا پی بربیم باید عهد جدید ر آن  اگر بخواهیم واقعا به معنی نبدون به انجام رسیدن آ  یک وعدهاست، 

که در حال به  ی ا به گذشته می نگرد و به وعدهد جدید هم می بینیم دامئو در عه ز بخوانیمنی

 شته با خرب نباشیمرک نخواهیم کرد اگر از اتفاقات گذانجام رسیدن است. ما عهد جدید را کامل د

واقعی و یا شبان خوب اینها  تاکفصح، پرس ابراهیم، پرس داوود،  ه عیداینکه عیسی مسیح است، بّر 

 جواب همه اینها را می توان در عهد عتیق پیدا کرد.  ست؟به چه معنی ا

و یک موضوع نهایی یعنی  اب، با یک نویسنده نهایی یعنی خدکتاب مقدس را باید به عنوان یک کتا

 خواند و درک کرد.  ا برای نجات برش توسط پرسش عیسیبرنامه خد
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 یند،منطقه ناشناخته فرود می آ ت در یکوقتی که رسبازان نیروی هوایی با چرت نجا من گفته بودم

 صباید اول موقعیت خود را مشخآنها  نگ کنند.تا قبل از اینکه حرکتی کنند، در  دنا یاد گرفتهآنها 

مد آ کنند. این یک پیشنهاد بسیار کار  نگاه می توانند برای مشخص کردن هدفشان اقدامیکنند آ 

د. هدف من نیز در این کتاب این است که به عنوان خواننده کتاب مقدس نیز می تواند باش برای ما

بتوانم یک دید کلی از خط سیر داستانهای کتاب مقدس به شام بدهم. البته این شام را در متام 

ربه و کارشناس نخواهد کرد. اما امیدوارم که بتواند به شام کمک کند تا در جزئیات کتاب مقدس خِ 

با متام کردن  مت و سوی خود را مشخص کنیدسَ  که فرود بیایید موقعیت تان را وآن  هر قسمت از

این کتاب شام باید قادر باشید که یک طرح کلی از داستانهای کتاب مقدس در ذهنتان ترسیم 

وحه مدید و به کدام عنوان و رسلمیخوانید باید بدانید که از کجا آ کنید، تا هر قسمت از کتاب را که 

هر قسمت به عیسی  د تا درک کنید که چگونهمی رسید. این همچنان به شام کمک خواهد کر 

 اشاره می کند. مسیح و رستگاری که با او کامل میشود

 

 .پادشاهی خداوند

ا لزوما با هم یکی و پژوهشگران برای سالها در باره اینکه آیا ممکن است موضوعات کتاب مقدس ر 

رس این آنها  شاجره بیشرتبحث و مناظره می کردند. م ؟کرد یا نهبه تنها یک موضوع  متحد و مقید

گشنت بی فایده است. بهرت است فقط این را  ند اصوال به دنبال یک چنین موضوعبود که می گفت

 قبول کنیم که کتاب مقدس از تعدادی رشته های جداگانه تشکیل شده است که باید به هر کدام از

د هشدار می دهنآنها  حد بسازیم.به شکل واآنرا  به طور جداگانه نظر افکند، بدون اینکه بخواهیمآن 

به جای اینکه  جا دهیماز خطر اینکه ما با فشار قسمت های مختلف کتاب مقدس را درون یک قالب 

 غنی و مفید هستندآن  موارد گوناگونی که در بطور آزادانه و جداگانه درآن  اجازه بدهیم هر قسمت

  صحبت کنند. این یک اخطار مهم است که باید شنیده شود.

هرگونه یکپارچه ساخنت که به ما کمک می کرد تا می فهمیدیم چگونه قسمت های مختلف کتاب 

باید به خودی خود از درون خوِد کتاب برخیزد و منایان شود. به  .ر می شودمقدس با هم جفت و جو 
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ازه و باید به اندازه کافی فراخ و عریض باشد تا به هر قسمت اج تحمیل شودآن  جای اینکه بر روی

در بر  بدهد تا سهم مجزا و واضح خود را بیان کند. موضوع پادشاهی خداوند هر دوی این مقررات را

 می گیرد و قناعت می بخشد.

اظهار  پادشاهی خداوند موضوع غالب و عمده تعلیامت عیسی بود. او دعوت همگانی خود را با علنا  

( 15: 1ی خداوند نزدیک است")مرقسرسیده است .... پادشاهآن  این موضوع که " وقت داشنتِ 

است که پیامربان در عهد  لیم می داد که ماموریت وی معرفی تکمیل شدن پادشاهیآغاز کرد. او تع

عتیق ظاهر نشده است، اما  عتیق وعده می دادند. هرچند عبارت " پادشاهی خداوند " در عهد

پادشاهی " بطور " مژده نیکو و  در کتاب خود جرمی گولدورثیقطعا این را می رساند.  نمفهوم آ 

 وارائه میدهد.  الزامی و شیرازه متام کتاب مقدس مد پادشاهی را به صورت موضوعآ کامال موثر و کار 

" پادشاهی نزدیک است " تنها راه  دیدگاهِ  او را در این کتاب پیروی می کنم من هم رهنمون

 بطور مثال " پیامنِ  یز هستسنت به مندرجات کتاب مقدس نیست دیدگاه های دیگری ننگری

 نارصی که در دایره کتاب مقدس استخداوند نزدیک است" و ما  پیامن خداوند را در مرکز همه ع

در نظر می گیریم. امیدوارم که کامال برای شام شفاف و قابل درک باشد که این دو نزدیک شدن با 

 است.پیامن خداوند هامن وعده پادشاهی خداوند  تناقض نیستندهم در 

 پادشاهی خداوند:

 ملت خداوند در رسزمین خداوند تحت فرمان خداوند و برکاتش

 . پادشاهی خداوند5نگاره 

 

پادشاهی خداوند را اینگونه مشخص می کند: ملت خداوند در رسزمین خداوند تحت  گولدورثی

ی در کتاب فهوم( ممکن است این یک تعریف بسیار ساده از یک موضوع م5فرمان خداوند. ) نگاره 

اما کلامت ساده با هم ژرفای عمیقی را می سازند. خداوند مایل بود تا برش از  مقدس به نظر بیاید

مقدس و کامل ، این  ر حضور خود لذت بربد، به عنوان خداوندِ د رابطه نزدیک و صمیمی با خود و

یم. این زندگی وقتی ممکن می شود که ما کامال تسلیم قانون عشق او شویم و از گناه دوری کن
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واقعی در بهرتین وضعیتش است: حیاتی که طراحی شده بود تا چگونه زیسته شود. زندگی تحت 

 این دو در کنار هم هستند.  اوندخداوند یعنی لذت بردن از برکات خد فرمان

می بینیم. اما برش اطاعت  سقوطدر باغ عدن تا قبل از آفرینش  این هامن چیزی است که ما در

 ،ت بلکهاین ویران کننده بود نه فقط برای برشی و اما عاقبِت  ز برکت خداوند چشم پوشی کردد و انکر 

وعده داد تا همه چیز را  د. اما خداوند به خاطر عشق بزرگشهمه چیز خراب ش فرینشبرای متام آ 

کند برای ما تعریف می  کتاب مقدساز نو بسازد. بقیه  بر زمیندوباره درست کند و پادشاهی خود را 

در داستان بنی ارسائیل در قسمت عهد آن  که چگونه این وعده خداوند تکمیل می شود. نیمی از

خداوند برای نجات و  پس کتاب مقدس درباره برنامهتوسط عیسی مسیح آن  عتیق و قسمت کامل

وعده او برای بازسازی پادشاهی اش و سپس به انجام رساندن وعده توسط پرسش  رستگاری است

  سیح.عیسی م
 

 .به کتاب مقدس مخترصنگاه 

که می خوانم  ندم دریافتم که اگر برای هر کتابزمانی که من ادبیات انگلیسی را در مدرسه می خوا

از هر بخش از  یا.  این کتابها همیشه یک خالصه یک کتاب راهنام بخرم بسیار مفید واقع می شود

( من 6ا دو صفحه خالصه میکند. )نگاره که یک کتاب طوالنی را در یک ی ،کتاب به شام می دهد

شکار خداوند ه هر کدام بیانگر برنامه و پالن آ هم کتاب مقدس را به هشت بخش تقسیم کرده ام ک

نامی که برای این بخش ها  اعصار و دورانهای مختلف می باشد برای اعامر دوباره پادشاهی اش در

 .برگزیده ام عنوان رسفصل های این کتاب نیز می باشد
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 عهد عتیق

 یک پادشاهی ح. طر 1

 . پادشاهی نابود شده2

 . پادشاهی موعود3

 . بخشی از پادشاهی4

 . پادشاهی پیشگویی شده5

 عهد جدید

 . پادشاهی کنونی6

 شدهاز قبل اعالن  . پادشاهی7

  . پادشاهی کامل و بی عیب8

 

 . یک نگاه اجاملی از کتاب مقدس6نگاره 

 

 داشته باشند ه یک یا دو رسفصل عنوان های ضعیفدف که باعث شدوردن کلامت با صدای مرتااز آ 

                                                                                            اشد.  بسانرت برای شام آ آنها  وریاستفاده کردم تا یاد آ  را مکررا  آنها  پوزش می طلبم، من به این خاطر
 

 عهد عتیق

که  ،را می بینیماست را که خداوند طراحی کرده  ما جهان. در باغ عدن یک پادشاهی ح. طر 1

بهشت، تحت قانون او تا زمانیکه به  و حوا، زندگی در رسزمین خداوندآدم  ملت خداوند، چگونه است

 یشه از برکات او مستفیدکالم او متکین می کردند. و تحت قانون او بودن در انجیل به معنی هم

اصلی خداوند به ما نشان می دهد که آفرینش  این بهرتین راه و روش برای حیات است. .بودن است

 هدف اصلی خداوند از پادشاهی خداوند چگونه بوده است.

ادانه و جدا از خداوند بسیار ز و حوا فکر کردند زندگی آ آدم  بسیار غمگینانه، .. پادشاهی نابود شده2

به خداوند پشت آنها  .دیگر ملت خداوند نبودندآنها  ویران کننده بود.آن  بهرت خواهد بود. نتیجه
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 گر در رسزمین خداوند نخواهند بوددیآنها  جواب داد.آنها  بهآنها  کردند و خداوند با روی گرداندن از

و  دیگر از الطافآنها  و دیگر تحت قانون خداوند نخواهند بود. بنابراین طرد کرد را از بهشتآنها  او

در عوض با نفرین او روبرو شدند و مورد داوری او قرار گرفتند.  .کات خداوند لذت نخواهند بردبر 

مشخص ساخت که پادشاهی  خداوند با عشق بی کرانی که دارد رشایط بسیار تیره و تاری است. اما

 اش را بازسازی خواهد کرد.

اهیم به وسیله نسل ابر  لل ناپذیر دادهیم را فراخواند و به او وعده خخداوند ابرا. پادشاهی موعود. 3

ملت برگزیده او خواهند بود، در رسزمینش خواهند آنها  ،دشاهی خویش را بازسازی خواهد کرداو پا

همه ملت ها در رسارس زمین برکت داده آنها  و به واسطه و مستفید از برکات او خواهند بودزیست 

این وعده در داستان بنی ارسائیل به تحقق از  بخش ،د شد. این وعده یک مژده نیکو بودخواهن

 پیوست. اما در پایان فقط به وسیله عیسی مسیح به کامل خود می رسد. 

در کتاب مقدس درج شده است که چگونه بخشی از وعده خداوند به . بخشی از پادشاهی.  4

مص، خداوند  ابراهیم در داستان بنی ارسائیل به تحقق می پیوندد. در حین خروج بنی ارسائیل از

 عطا کرد، پس بنابراینآنها  خود را به رشیعتدر کوه سینا  ابراهیم را ملت خاص خود قرار دادنسل 

 او زندگی می کردند تا از برکات او برخوردار میشدند. رشیعتباید در تحت آنها 

طور  رکات را بهنکه گناه مرتکب شوند برخوردار بودند. خداوند این بو حوا تا قبل از آ آدم  هامنطورکه 

و  حت قیومیت یوشع وارد رسزمین شدندمخصوص با حضور خود به ملتش در خیمه گاه نشان داد. ت

ته نجا لذت می بردند. اینها نکات برجساز صلح و کامیابی در آ آنها  در زمان پادشاه داوود و سلیامن

 خداوند، رسزمین کنعاندر رسزمین  ملت برگزیده خداوند بودندآنها  در تاریخ بنی ارسائیل است.

وز هن که به ابراهیم داده شده بود یی ید از برکات خداوند. اما وعدهتحت قانون خداوند و البته مستف

خیلی زود  قوم بنی ارسائیل این همه گناه بود. نافرمانی همیشگی کامال عملی نشده بود، مشکل

 به رسازیری دو پارچه شدن.  این پادشاهی نیمه کاره را بی فایده ساخت، با افتادن ارسائیل

و ، جنگ داخلی همه چیز را نابود کرد پادشاه سلیامن. با مرگ . پادشاهی پیشگویی شده5

شان  هیچکدام .وبارسائیل در شامل و یهودا در جن بخش تقسم شد:پادشاهی ارسائیل به دو 
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ان نابود گشت. شوریی توسط آ سال جداگانه زیسنت، پادشاهی شامل 200قدرمتند نبودند. بعد از 

نیز مغلوب گشتند و آنها  پادشاهی جنوبی برای یک قرن دیگر با تقالی فراوان توانست برپا مباند. اما

شان خداوند با مردم  . در این دوران سخت و ناامید کننده از تاریختبعید شدند به بابل آن اهالی

اند  مورد تنبیه قرار گرفتهآنها  هتوضیح داد کآنها  ارسائیل و یهودا توسط پیامربانش صحبت کرد. به

ینده پیامربان به آ .نده امیدوار باشندیمی گفت به آآنها  حال هنوز به عینبه خاطر گناهانشان و در 

 تکمیل کردن وعده اش توسط پادشاهاشاره می کردند به زمانیکه خداوند حرکت قاطع خود را برای 

زمانی خواهد بود که  نزمانیاد می گرفتند که آ را باید این  انجام خواهد داد. مردم یهودا ش مسیحا

ن بزرِگ نزمااما خداوند این را واضح ساخت که آ اجازه داده شود تا از تبعید باز گردند. آنها  به

 است که عهد عتیق به پایان می رسد جای ت. اینجا هامنینده اسرستگاری و نجات هنوز در آ

 و پادشاهی خود را اعالن کند.خداوند تا ظاهر شود  یانتظار برای پادشاه

 

 عهد جدید

 خدمتسی نکه عیان کامل شدن عهد عتیق تا قبل از آ چهارصد سال از زم . پادشاهی کنونی.6

 شت. ذعمومی خود را آغاز کند گ

 (15: 1فرارسیده است ... پادشاهی خداوند نزدیک است" )مرقس آن  اینگونه رشوع کرد: " زماناو 

 زندگی اش، تعلیامتش و .تا سلطنت خود را برپا کندآمده  پادشاه خداوند زمان انتظار به رس رسیده

خود خداوند در کالبد  است که ادعا می کرد که هست یجزاتش همه گواه بر این بود که او هامنمع

زی را برای او راه بسیار شگفت انگی ت که همه چیز را دوباره درست کندداشآنرا  انسانی. او قدرت

گ خود با مشکل گناه برش ردن در نهایت ضعف بر روی صلیب. او با مر با م   :برگزیدانجام این کار 

یز رابطه نزدیک با پدرش باز گردد. رستاخآن  و راه را برای برش هموار ساخت تا دوباره به روبرو شد

ید هنوز که او در ماموریت نجات خود بر روی صلیب موفق بوده است تا به ما بگواست  بر عیسی گواه

و کسانی که به مسیح ایامن دارند می توانند امیدوار باشند تا در  میدی برای دنیای ما هستا

 زندگی جاویدان در کنار او باشند. 
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که نیاز بود برای آنچه  عیسی با مرگش و رستاخیز دوباره اش هر شده.  ی از قبل اعالن. پادشاه7

ول داوند انجام داد. اما کار او در دوران ادرست کردن همه چیز و دوباره بنا نهادن کامل پادشاهی خ

شت دوباره اش با برگ صعود کرد و واضح ساخت که آسامن ر زمین متام نشده است. او بهحضورش د

ر خداوند را د خوش است تا مردمان بیشرتی قادر باشند تا خربآن  این تاخیر برای ،تاخیر خواهد بود

ر این دماده زمانی باشند که او باز میگردد. ما و منتظر و آ به او ایامن بیاورند  مورد مسیح بشنوند تا

شده است. که از زمان عید  دوران زندگی می کنیم، در کتاب مقدس به عنوان " آخرالزمان " نامیده

رشوع می شود زمانیکه خداوند روح القدس خود را فرستاد تا کلیسایش را مجهز کند تا پیام  تکاسپن

 انند.  مسیح را به همه جهان برس

ود. دشمنان او از این بخش بزرگی خواهد ب روزی مسیح باز خواهد گشت  .. پادشاهی کامل 8

جدید خواهند ، اما ملتش در کنار او در آفرینش ند شدهافکنده خواحضورش جدا شده و به جهنم 

 دن وعدهق خواهد شد. کتاب مکاشفه کامال به رسانجام رسیقَ وعده مژده نیکو کامال محَ آخر  و در بود

آفرینش  از هر نژاد، در رسزمین خداوند، ایامندارانمی دهد: ملت برگزیده خدا، ها را رشح 

جدید)بهشت(، تحت نظام خداوند و البته برخوردار از برکاتش و هیچ چیز منی تواند این پایان 

خواهند واقعا همگان به خوشی تا ابد االباد زندگی  خریب کند. این قصه جن و پری نیستخوش را ت

 کرد. 
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 رح یک پادشاهیـط

 

خلقت اصلی و بی نقص خداوند را به ما نشان می دهد.  ؛ دو فصل اول کتاب مقدس2و  1ایش پید            

 من می ید می بود را به ما ارائه می دهداین دو فصل چشم اندازی از اینکه این جهان چگونه با

 توجه کنیم. ینش م تا ما به چهار حقیقت در آفرخواه

 

 .ورنده خلقت استآ  . خداوند پدید1          

آفرید" هنگامی که خدا آسامنها و زمین را  یک اعالم آغاز می شود: " در آغازکتاب مقدس اینگونه با             

سه گانه یکتا نبوده باشد. آن  هرگز زمانی وجود ندارد که خداونداست.  ازلی( او یکتای 1:1)پیدایش

زمان آن  اما مده در آخوری در بیت الحم به دنیا آ سی تنها زمانی در کالبد انسانی مجسم شد کعی

آغاز وجود داشنت او نیست. خداوند همیشه تثلیث بوده است: پدر، پرس و روح القدس. او وجود 

نکه دم آفرید. ایداشت پیش از اینکه چیزی وجود داشته باشد. سپس او با کالم خود کائنات را از عَ 
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او خلقتش را دقیقا در شش روز شامل بیست و چهار ساعت کامل کرده باشد یا زمان بیشرتی طول 

باهم اختالف نظر  1نیست. ) مسیحیان در تفسیر کتاب پیدایش کشیده باشد واقعا مسئله مهمی

 دارند( چیزی که مهم است این است که خداوند خالق همه چیز است.

و  "است که روح خداوند هم دخیل بود: آمده  ر عمل را در دست گرفت. در پیدایشخدای پدر ابتکا             

موزد که می آ  ( و عهد جدید به ما2: 1روح خدا روی توده های تاریِک بخار حرکت می کرد")پیدایش

شده و چیزی آفریده  عامل و مامور پدرش در خلقت بود: " هر چه هست، بوسیله او عیسی، پرس خدا

آمده  (؛ " در واقع متام هستی بوسیله عیسی مسیح بوجود3: 1نیافریده باشد")یوحناا آنر  نیست که

 (.16: 1شده است" ) کولیسیانآفریده  همه بوسیله مسیح و برای جالل اواست ... 

 ری ازکه ساخته بود. بعد از هر روز کاآنچه  در انجیل تاکید شده است که خداوند خوشنود بود از             

 و زمانی که کارش را است" نیکوستآن  به جز دو روز اول به ما گفته شده: " خداوند دید کهش آفرین

          را از هر لحاظ عالی دید.آفرینش  بود نظر کرد و کارآفریده  آنچه آنگاه خدا به متام کرد

 (.31: 1)پیدایش 

است که  تنها به  ری مذاهب و فلسفه هایاوت ازبسیاکامال متف این نگرش به عامل مادی وجسامنی              

در درجه دوم  در بهرتین وضعیتش دارند. مابقی از این عامل روحانیجنبه روحانی  این عامل توجه 

از رستگاری و آنها  و در بدترین حالت به عنوان شیطان شناخته می شود.  باور اهمیت قرار می گیرد

مادی، جایی که خداوند  شود و به عامل غیر نجات این است که روح از قفس بدن جسامنی رها

برای یک چنین نگرشی وجود ندارد. هرگز به ما  به او بپیوندد. اما در انجیل جایبرود و  حضور دارد

خودش یک  یجسامنی رتبه بندی کنیم. عامل ماداجازه منی دهد تا عامل روحانی را باالتر از عامل 

" عالی است " او نه تنها به روح ما عالقه مند  است پسآفریده  آنرا موضوع است، چرا که خداوند

زندگی می کنیم نیز عالقه مند است. در فصل بعدی آن  است بلکه به جسم ما و جهانی که در

، هر دو عامل روحانی و خواهیم دید که چگونه گناه برش همه چیز را در این جهان خراب می کند

وند تصمیم گرفت تا همه چیز را دوباره درست کند، ش بی کرانش خدایبا توجه به بخش جسامنی را

نرا. برنامه او برای رستگاری همه چیز را شامل می ت همه چیز را، نه اینکه نیمی از آ او مصمم اس
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از اول  صویر بزرگ انجیل ما را به یک سفرشود، روحانی و جسامنی هر دو. یک نگاه کلی به ت

فرید و در اوند همه چیز را از نخست بی نقص آ خد .ش، به پیدایش جدید )بهشت( می بردپیدای

آمده  پایان نیز همه چیز را از خرابی و بدی ها رهایی خواهد بخشید. در انجیل دوبار در رسفصلها

 است که فرجام در بهشت خواهد بود، چرا که این اوج پالن خداوند برای جهانش است. 

 :راهی که از اول طراحی شده بود در اولین مکانبه  ات ما را به رشوع مان برمیگردانداز بسیاری جه

 جدید. یک باغ عدنِ 

 

 .. خداوند پادشاه خلقت است2

 و تنها پاسخ استکه آفریده آنچه  خالق همه چیز، خداوند، خدای همه چیز، او پادشاه برحِق هر           

میر اینگونه نوشته در مزا حقیقت، قدردانی و تصدیق قوانین وعبادت وستایش اواستمناسب به این 

 شده است:

 ... خداوند، خدای عظیمی است؛  

 او پادشاهی است که بر همه خدایان فرمان می راند؛

 اعامق زمین در دست خداوند است

 او می باشد؛آن  و بلندی و عظمت کوه ها از

 به او تعلق دارند.آنها  ورده وآبها و خشکی ها را خدا بوجود آ 

 یم.نوریم و او را عبادت کفرود آ در برابر خدا، رس بیایید 

 بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم.

 ما قوم او هستیم و او خدای ما

 ما گله او هستیم و او شبان ما.

 (7-3: 95)مزامیر

 به این است که باور داشنت رشق دور فکر می کنند دنیای طبیعتدر بسیاری از مذاهب و ادیان              

نتیجه اش این است که همه چیز بخشی از وجود خدا است.  از خداوند است ای همه چیز جلوه
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در همین  از خدا استای جلوه آنها  شام نباید جرات کنید تا یک مورچه یا یک مگس را بکشید:

دمی زاد و هر چیزی که بتوانی نام بربی. اما انجیل اجازه چنین فکری را ، آ کوه ها درختان، راستا

آن  است و متامیز و جدا از، برتر و ورای هرآنچه که او خود آفریده خداوند افضل .دبه ما منی ده

جر و متنفر است. ) به منز ن می کند .که انجیل از بت پرستی است. این حقیقت به خوبی بیا

 (6-4: 20فرمان دوم خروج توجه منایید.

ست پ است به عنوان خداآفریده  که اواگر خداوند خالق همه چیز است، بنابراین عبادت هر چیزی              

وند او را در برابر او تعریف می کنیم. خداکه ما چیزی پایین تر و دون تر از کردِن خداوند است، چرا 

ه یکتا، تنها شایسته پرستش است. وظیفه ما به عنوان مخلوقات او، تسلیم شدن به او به عنوان پادشا

 است را به او بدهیم.  خود و جالل و شکوهی که در حقیقت مختص او

 تویی شایسته پرستش، خداوندا ای خدای ما

 جالل و حرمت و قدرت، برازنده توست؛

 فریننده متام موجودات هستی،زیرا تو آ 

 مد."و همه چیز به اراده تو بوجود آ 

 (11: 4)مکاشفه 

 

 . برش اوج خلقت است.3

وال هستند و گاهی گاهی هیآنها  حیوان است.می نویسد: " برش  انسان شناسِدسموند موریس               

. ما مخلوق این بیانات هرقدر که فکرش را بکنید درست است  1اما همیشه حیوان. عالی و فرهیخته

 مشرتکیم. اماآنها  چیزهای زیادی را با کلیاتجانوران خلق شده ایم و در همه در یک روز با  هستیم

ما به تنهایی مناینده خلقتی از خدا هستیم  برهنه. نِ مثل میمو  نیستیم،محض  ما فقط تنها حیوانِ 

 است. آفریده  که از روی تصویر خود
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 ... پس خدا انسان را آفرید 

 شبیه خودش، شبیه خداوند

 فریداو انسان را زن و مرد آ 

 فرید.را آ آنها  او

 (27: 1)پیدایش

 زاده شده و زاده نشده، پیر و جوان د و زن، سفید و سیاه،این حقیقت همه انسانها ست، مر               

ن یک تراشه ممکن است کسی در مورد پرسی بگوید: ای ت و ناتوان، خواه روحی یا جسامنیتندرس

این یک تصویر بیرون زده از پدرش است، کسی منی تواند بگوید کامال یکی  نده اش است؛کایی از 

دارد. می توانی پدرش را در او ببینی، است، اما می توان گفت که او شباهت فامیلی اش را با خود 

این خیلی شبیه موضوع ما و خداوند است، یکی از نویسندگان این را به خوبی بیان می کند: انسان 

او  ،ما او یک مخلوق منحص به فرد استست، اایک مخلوق است چونکه توسط خداوند خلق شده 

را از خود بازتاب می کنیم که هیچ مخلوق ما چیزی از ذات خداوند  2شده است.آفریده  شبیه خداوند

 اند، همه شدهآفریده  منی تواند. به عنوان کسانی که به طور منحصبه فرد شبیه خداوندآنرا  دیگری

و مسئول آفرینش  م نظامَر و توسط خود خدا در باالی هِ  ت بزرگی می باشندن و عّز أ انسانها دارای ش

ت زمین و " انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانا قرار داده شده است. او گفت:آن  در قبال

 که بر روی ر روی زمین و برمتام مخلوقاتاحشام، بفرمانروایی کند بر آسامن  ماهیان دریا و پرندگان

 ( 26: 1زمین حرکت می کنند.")پیدایش

ا همچون ممی کند.  نرواییزار نیست، خداوند با عشق و عالقه فرمااین امتیاز برای اذیت و آ  مطمئنا               

 مبارش خداوند که مواظبت از خلقت گرانبهایش را به او سپرده است می باشیم. 
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 .. " آسایش " هدف خلقت است4            

بلکه سالها بعد توسط  ،تقسیم بندی فصل ها در کتاب مقدس توسط نویسنده اش درج نگشته است

ست، دقیقا را ختم کرده اند مایه ی رشمساری ا 1پیدایش  آنها ویرایشگر مندرج شده است. جایی که

است. اما آفرینش  این احساس را تداعی می کند که تنها خلقت انسان اوج و بعد از خلقت مرد و زن 

 ید. با حکایت روز هفتم:آمی  2اوج واقعی خلقت در ابتدای فصل پیدایش

 بود تکمیل گردید.آن  درآنچه  سامنها و زمین و هرآ بدین ترتیب              

ارهایش دست وز هفتم از همه کپس او در ر  اری را که انجام می داد متام کرددر روز هفتم خداوند ک                    

 که نروز او از همه کارهایمقدس اعالم کرد، چون در آ آنرا  و خداوند روز هفتم را برکت داد و کشید

 (3- 1 : 2دایشکرده بود آرام گرفت. )پیآفرینش  برای

اند: " با این جمالت به امتام می رسآفرینش  نویسنده پیدایش توضیحات خود را در مورد هر روز از             

 یانی برای روز هفتم ثبت نشده استرین روز. اما چنین پاخاز اول الی آ  -شب گذشت و صبح شد" 

رتاحت کرده است. او در ادامه تا این است که به هر حال خداوند اسآن  این ادامه دارد. مفهوم

این بدان معنی نیست که او دیگر کاری نکرد. او به حامیت  هفتمین روز رد،ت)شنبه( به رس ب  بَ سَ 

آفرینش  کردن از مخلوقاتش ادامه داد؛ بدون او همه چیز دوباره نابود خواهد شد. ولی او دست از

ز دیگری منانده بود که انجام و چی ام شدنی که کارش به طور کامل انجکشید و اسرتاحت کرد. زما

 بقیز ماند، در آرامش با او رشیک شود و او او میخواست که انسان آنروز هفتم را با او به رس رسا دهد

آیه های پیش رو می بینیم که ر خ می  این هامن چیزی است که ما در. قصش لذت بربدبی نَ آفرینش 

را  تهیه دیده شده است. نه تنها قسمت اولآفرینش  دومین حکایت از 25-4 :2دهد. در پیدایش

 است. در حکایت اول انسان فقط یکی از مخلوقات درآن  کامل کردن ددصنکار منی کند بلکه در اِ 

ی او مترکز شده است، اما در حکایت دوم  خیلی بیشرت بر رو  بین بی شامر مخلوقات خداوند است

طبق ست که طراحی شده است تا ا حیاتهامن این  را می دهدآفرینش  هدف از یکل ربه ما تصوی

 مشخص شده بود. قصبا یک سلسله روابط خاص و بی نآن  و زندگی شودآن 
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 خداوند و انسان            

آنچه  ود و هربی نهایت زیبا جا داده ب بود، او را در باغآفریده  بود که خداوند عاشقانه مواظب انسان             

وا حو آدم  زن تا یاور و همدم او باشد . بهآفرینش  یا ساخته بود، به شمولرا برایش مهکه نیاز داشت 

مسئولیت بزرگی داده شده بود، دراین هیچ شکی نیست که مسئول نهایی و ازلی کی است. این 

ی این برای خوب نبود ای . البته که این قانون ظاملانهخداوند بود که این قانون را بنا نهاده بود

فاظت خودشان طراحی شده ن هم برای حآ  و ها یک قانون ممنوعیت صادر کردشان بود، او تنخود

خوردید مطمنئ آن  و هر زمان اگر از د از درخت شناخت نیک و بد بخوریدو شام نبای ...  |"بود:

 (17: 2رد") پیدایش باشید که خواهید م  

 

 زن و مرد             

ت او اما این قدر   3.در این رابطه مرد رئیس است ،و سپس زن به عنوان یاوراو شدآفریده  مرد اول             

 مخالفت منی کند.آن  برای سوء استفاده نیست و همچنین زن هم با

ودند، بو همرسش هرچند هر دو برهنه  آدم  مند می شوند: "ه آنها از سعادت و برکت زناشویی بهر                

یک صمیمیت کامل داشتند بدون ترس و آنها  (25: 2منی کردند" )احساس رشمساری آنها  ولی

 احساس گناه.

 

 برش و آفرینش             

مترین می  داده بود را با خلق کردن دستوراتآنها  را که خداوند به و حوا هر دو قدرت و تسلطآدم                

از دستور آنها  ای سوء استفاده نیست،قدرت بر آن  باید خاطر نشان کنم که . اما یک بار دیگردکردن

پیروی می آن  العملهای خداوند هم در مورد کار کردن بر روی زمین و هم در مورد نگهداری از

در یک هامهنگی و هارمونی با هم کار می کردند. بنابراین زمین آفرینش  ( انسان و15: 2کردند.)

 میوه اش را پیشکش می کرد.
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 پادشاهی خداوند   

که باید می بود. در باغ عدن  زندگی خوب است: هدف از زندگی تصویر خوش منظر از یک این یک

غ اوند، با و حوا، زندگی در رسزمین خدآدم  ملت خداوند، از پادشاهی خداوند را می بینیم  ما الگویی

تا همه اینها  ت خداوند لذت می بردند. متاسفانهاز برکاآنها  عدن، تحت قانون خداوند و در نتیجه

د. و به همین خاطر خداوند دست به کار شد همه چیز به خاطر گناه برش خراب شبود که آن  قبل از

ا او می خواهد ت وستی و مصاحبت با خود باز بخواندتا پادشاهی خود را بازسازی کند و مردم را به د

قسمتی از  حت اوفتم با او وارد شویم، اسرتامستفید شویم و در کامل روز هآفرینش  ما از هدف غایی

این  ه در نهایت( برای خاطرنشان کردن به قوم بنی ارسائیل بود ک11-8: 20قانون روز هفتم )خروج

که دارند. حتی در این دنیای  در مقایسه با این دنیای امروزی ،حیات برای چه طراحی شده است

. ت واقعی را تجربه کنیمرامش و اسرتاحآ آن  از انیم گاهی لذت بعضی چیزهافرو افتاده نیز ما می تو 

ی که زیر یوغ او می گوید:" به سوی من آیید ای متام کسان گر ما به عیسی ایامن داشته باشیما

ما  ( و به عنوان مسیحیان28: 11 من به شام آرامش خواهم داد")متیو  سنگین زحمت می کشید

 بازگشت عیسی مسیح.  یم شد بعد ازمی توانیم امیدوار باشیم که ما کامال از این مستفید خواه

ه ق و دلگرم کننده به آیندنویسنده در کتاب عربانیان در عهد جدید اینگونه ما را با کلامت مشوِ 

فرصتی برای اسرتاحت و آرامش کامل خداوند در محلی انتظار قوم  امیدوار می کند: " ودر اینجاست

نجاست و اکنون در آ  د این محل شده است. اوو مسیح قبال وار  خودش یعنی ما را می کشد

 .(10-9: 4اسرتاحت منود.")عربانیانآفرینش  هامنگونه که خدا بعد از اسرتاحت می کند
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 .مطالعه کتاب مقدس

 

 25: 2_    1:1پیدایش          

 

 که تکرار شدند کدامند؟ کلامت و عبارات             

1:1  -25 

 د چه می گویندآنها در این موار                 

      فرید؟اینکه خداوند این جهان را چگونه آ 

 

 خدا چه آفرید؟ 

 

 خداونِد خالق؟ 

    1 :26-31 

 طرح یک پادشاهی پادشاهی خداوند

 قوم خداوند 

 

 مکان خداوند 

 

 احکام خداوند و برکات خداوند 

 آدم و حوا 

 

 باغ عدن 

 

 کالم خداوند؛ رابطه کامل و بی نقص

. الگوی پادشاهی ۷نگاره   
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 معنی، تصویر خدا بودن چی است؟ 

و بهره  برای انکشاف است زه نامه ایااینگونه گفت: "این اج 28، یک بار در مورد آیهشاهزاده چارلز            

مد آ ن دنیا کامال برای برش است تا در در احساس ما تداعی میکند که ای این مفهوم را بری از محیط

ی نگهدار  رزشرتین دارایی اش که نیاز بههمینطور به عنوان مهمرتین و با ا ،ترتیب دهدآن  خود را از

  دارد." 

 پاسخ شام به او چیست؟                

 

25-1:2 

 ز دیگر متفاوت می سازد؟چه چیزی روز هفتم را از شش رو                  

 

 ابط به ما چه گفته شده است؟و در مورد این ر 

 خداوند و برش 
 

 زن و مرد 
 

 انسان و آفرینش. 

 

اوند وارد ست تا به آرامش خدبه ما گفته شده است که برای ما هم ممکن ا11-9: 4در عربانیان 

 معنی این چی است؟ .شویم

 

 با باغ عدن می بینید؟  چه تشابهاتنگاه رسیع بیندازید،  یک 5-1: 22به مکاشفه 
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 هود شدـپادشاهی ناب

 

 .یک مار سخنگو

است. آمده  داستان غم انگیزی که چگونه خلقت بی نقص خداوند خراب می شود 3در پیدایش 

د. زیرکرت بو  هوردوجود آ  که خداوند به از می شود: " مار از همه حیواناتداستان از یک مار سخنگو آغ

اغ بآیا حقیقت دارد که خدا شام را از خوردن میوه متام درختان » به او گفت:  مدهروزی مار نزد زن آ 

 (.1: 3")پیدایش                   «منع کرده است؟
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است؟ و آمده  این داستان سواالت زیادی را در ذهن بر می انگیزد. اینکه این مار کی است و از کجا

مار  اتفاق افتاده است؟ چه کسی شنیده است که که باور کنیم همه اینها واقعا  اینکه ما انتظار داریم 

 سخن بگوید؟

اما هرگز به ما گفته  (2: 20؛  9: 12ه عنوان شیطان می شناسد. )مکاشفه کتاب عهد جدید مار را ب

ایده لی نیست. در انجیل هرگز از ز او جاودانه و ا است. قطعا  آمده  نشده است که این مار از کجا

م که ینگونه که در بعضی فیلم های علمی تخیلی می بینگی در الوهیت پشتیبانی منی کند آ  دوگانه

شیطان بسیار  جود دارد. قطعا  ی بین دو نیروی مساوی خیر و رش و کیهان یک کشمکش بی پایانِ 

نباله رو د شیطاناست.  ازلیکه  نیرومند است، اما هرگز با خداوند برابر نیست. تنها خدای یکتاست

اما او  کامل و بی نقص خداوند است.آفرینش  از و قسمتاو یکی از مخلوقات است. ا است بنابراین

ه یک طغیان در برابر خدا. در دو مورد در کتاب عهد جدید اشاره شده است ب باید طغیان کرده باشد

ر نشده است. چنین چیزی ذک 3( اما در کتاب پیدایش6؛ یهودا 4: 2رس طپ2در دنیای فرشتگان )

ا به ر که باید بدانیم ساده چیزی را  ت ما پاسخ بگوید او با بیاننویسنده قصد نداشته تا به همه سواال 

است بلکه مهم این است آمده  این مهم نیست که ما بدانیم یا ندانیم که شیطان از کجا ما می گوید

 که از وجود شیطان آگاه باشیم. 

اسطوره داستان بدون آن  که در نه درک کنیم؟ به عنوان حکایتچگو  را 3ما قصد داریم که پیدایش

اب چنین چیزی اتفاق افتاده است؟ در ادامه کت پایه و اساسی سقوط می کند، یا باور به اینکه واقعا  

سی را در کنار عی و خداوندگارآدم  ولسه این یک رویداد واقعی است. پمقدس فرض بر این است ک

( عیسی را به عنوان یک انسان 22-20: 15قرنتیان 1( )19-12: 5ان )رومی هم  مقایسه می کند

کسی که  هم یک انسان واقعی بودآدم  واقعی که با مرگش ما را به نجات واقعی رسانید، بنابراین

ان، مرگ به این دنیا نتیجه گناهش یک سقوط واقعی بود: ... "هامنطور که به علت گناه یک انس

گی پس از مرگ  نصیب ما ه مد و زندبرای ما آ  توسط  یک انسانرگ نیز مد، رستاخیز از مآ 

 (.21: 15قرنتیان 1شد".)
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ه کدر نظر بگیریم  عینا  آنرا  آیا پرسش در مورد مار سخنگو هنوز در ذهنتان هست؟ آیا ما می خواهیم

ور با یمیسنده را ما چگونه در نظر بگیراتفاق افتاده؟ این به این بستگی دارد تا ادبیات نوشتاری نو

رویداد  یک 3شخصی خودم در مورد اینکه چه چیزی با ارزش است این است که در کتاب پیدایش

 1که این کار را کرده باشد. بول هایواقعی را توصیف کرده است اما با استفاده از سم

 

 .یک حرکت برای رسکشی

که  بود جای رین کند و اینجا هامنخود را به وسیله کالمش متخداوند می خواست تا اجرای قوانین             

که آنچه  تند و خشن جلوه دادن کالم خداوند از را پایه ریزی کرد. او با تحریف  شیطان حمله خود

حق ندارید از هیچیک از درختان باغ ا واقعا خداوند به شام گفته است رشوع کرد: " آی بود

تنها از خوردن میوه یک درخت آنها  هک خیلی زود خواست او را متوجه سازد( حوا 1بخورید؟")آیه 

 ممنوع شده اند: " خداوند فرموده است: شام نباید تنها از میوه درختی که در وسط باغ است بخورید

ه بمید نشده بود. او رشوع کرد ا( شیطان هنوز نا 3و حتی نباید ملس کنید و اگرنه خواهید مرد" )آیه 

 (4 نخواهید مرد!)آیه زیر سوال بردن کالم خداوند: "مطمنئ باش شام

که عیش دیگران را خراب می کند جلوه داد: " خدا خوب  را به عنوان نیروی کیهانی او حتی خداوند

درخت بخورید چشامن شام باز می شود و مانند خود خدا می آن  می داند زمانیکه شام از میوه

 (.5شوید و خوب را از بد تشخیص می دهید" )آیه

با خود فکر کرد  و میوه اش دلپزیر آمد درخت در نظر زن زیباآن  "زمانیکه: کرد کارشیطان فریب 

پس از میوه درخت چید و  ،ش طعم باشد و به من دانایی ببخشدمیوه این درخت زیبا می تواند خو 

 ( 6خورد و به شوهرش که با او بود داد و او نیز خورد")آیه

وردن یک قاچ از یک میوه می تواند باشد؟ در خ تا این حد وحشتناک است؟ چه اشکالچرا این کار 

آنها  منادی از نشان دادن نافرمانیآنها  این کار را منع کرده بودآنها  این اشکال دارد چون خداوند

دانسنت و  از میوه درخت شناخت خوب و بد بخورند؟ مسلام  آنها  و اما چرا خداوند منی خواهد بود

یک ؟ بله، اما دانش تشخیص خوب و بد تنها به تشخیص دادن درست و اشتباه چیز خوبی است
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بلکه همچنان به قدرت تصمیم گیری و تعیین اینکه  ،منی شود ختم بد تشخیص ساده بین خوب و

این است که نه تنها قانون را آنها  چه چیزی خوب و چه چیزی بد است نیز ختم می شود. گناه

هیم در م کردند: که از این به بعد ما می خوابه خداوند اعال آنها  بلکه قانون هم ساختند؛ ،شکستند

گی خود خواهیم ساخت. این یک ه همه چیز را طبق استاندارد های زند .ار باشیمذاین جهان قانونگ

خواستند تا قدرت و اختیار خداوند آنها  ن.اما نه به مفهوم عالی و واالی آ  کمی شبیه خدا شدن بود

آمده  نجا بوجوداین طبیعت گناه است که از آ  کنندهی را غصب کنند و استقالل خود را سازماند

 است.

 

 رابطه از هم پاشیده

که در  بود و متام رابطه عالی و بی نقص عواقب این کار ویران کننده بود. واکنش خداوند با داوری

 اول خلقت بنا نهاده شده بود را از هم پاشید.

 .رابطه بین زن و مرد

رشوع کردند به پوشاندن و آنها  ود داشت دیگر از بین رفته بودکه وج ن اعتامد کامل و صمیمیتآ 

شت که رشوع به جروبحث کردند و ذ( وچیزی نگ7شان از همدیگر)آیه لختپنهان کردن بدن 

 ده بودند را به عهده منی گرفتند.هیچکدام مسولیت کاری را که کر 

به شوهرت خواهد بود و او بر  ند به زن فرمود: " اشتیاق توو خدا مصاف جنسیتی از هامنجا رشوع شد

مکن است به سادگی به این واژه م زن به شوهرش« اشتیاقِ »(، 16")آیهتو حاکمیت خواهد داشت

وردن شوهرش ت کنرتل درآ ی اشاره داشته باشد. اما ممکن است اشاره به اشتیاق بر تحاشتیاق جنس

 برده شده است( اگر اینطور باشدبه این مفهوم به کار  7: 4)این کلمه در پیدایش  نیز داشته باشد

پس به ما گفته شده است که زین پس زن دیگر مایل به گردن نهادن به حاکمیت شوهرش نیست و 

شوهر دیگر این حاکمیت را از راه عشق و عالقه تجربه نخواهد کرد. فداکاری از خود نشان دادن 

بود دیگر جایش را به آمده  خستدر ن 2راهی که خداوند طرح کرده بود. قانون محبت که در پیدایش

 این قانون تند و ناگوار داده بود. 
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 رابطه بین برش و خلقت

آنها  که در بین برش و خلقت هامهنگی ایجاد می کرد دیگر به پایان رسید. ازین پس در بین نظمی

 خداوند فرموده است: گرفت .در خواهدآن  کشمکش برای کنرتل

 ه خاطر توزمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت ب

 روزی خواهی یافتآن  و تو متام عمرت را با رنج و زحمت از

 .خواهد روییداز زمین برایت خار و خاشاک 

 .و گیاهان صحرا را خواهی خورد

(3 :17-18) 

کار بر روی زمین زین پس مستلزم عرق ریزی بسیار و کار سخت است. با جهان طبیعت روبرو باید 

 که به عنوان دشمن. شد البته نه به عنوان دوست بل

 

 رابطه بین برش و خداوند

و خداوند نیز از برش روی  به واسطه رسکشی جزا مطابق با جرم بود. برش از خداوند روی گرداند

 شان بود دیگر از بین رفته بود. وقتی گرداند به واسطه داوری اش. رابطه گرم و صمیمیی که در بین

...  "می گشت: آنها  از او پنهان شدند. خداوند هنوز به دنبال آنها نزدیک کرد،آنها  خداوند خود را به

 (9)آیه « " کجا هستید؟»خداوندگار خدا انسان را صدا زد: 

خداوند از روی مهربانی اش گشنت به دنبال انسان خطاکار را ادامه داد. تا ما را دوباره به دوستی با  

می ترسید و همچنین آدم  ل فرار هستیم.خودش فرا بخواند. اما از روی غریضه ما همیشه در حا

بی گناهی اولیه شان دیگر رفته بود. و آن  خداوند. در مقابلرشمنده بود، آگاهی از لخت بودنش 

خداوند با خطاکار با داوری اش عمل کرد هامنگونه که از اول گفته بود. شیطان دروغ گفته بود. 

هشدار عملی آن  یک تهدید محض نبود ردواهند م  خآنها  و حوا در مورد اینکهآدم  هشدار خداوند به

به سوی درخت زندگی آنها  از باغ اخراج شدند و نگهبانی گامشته شد تا از بازگشتآنها  شد.



[D
at

e]
 

  

 
  

32 

رده بودند. جدا افتاده دیگر م   روحا  آنها  ادامه داشت ولیآنها  ( زندگی فیزیکی24جلوگیری کند.)آیه

 نکه بدن فیزیکی شان نیز مبیرد بود.  ان تا قبل از آ تنها مشکل زندگی ش از حضور خداوند. این

 

 گسرتش گناه و مرگ

و حوا روبرو بودند: آدم  زاده می شوند که یاعد همه بنی برش با هامن مخمصه از زمان سقوط به ب

 ه کاریم، رسکش علیه قانون خداوندمرگ جسامنی و روحانی به خاطر رسکشی  نیاکامنان. ما نیز گنا

مجازات مرگ روبرو هستیم. جدایی همیشه گی از خداوند. گسرتش گناه و مرگ و عکس و ما نیز با 

با داوری اش در اولین دوره از تاریخ برشیت در کتاب پیدایش در فصل آن  العمل خداوند در برابر

 است.آمده  11 - 4های 

 

 (4قائن و هابیل )فصل 

،  در 3صل و حوا در فآدم  یت گناههیج جای تعجب نیست که حکایت اولین قتل درست بعد از حکا

ه ابطبرادر خود را به قتل می رساند. همینکه ر آنها  نجایی که یکی از پرساناول فصل بعد نقل شود، آ 

از هم خواهد  نیز مینی بین یکدیگرشاند، بدیهی است که رابطه ز آسامنی بین خدا و برش قطع ش

 شت.ا ک ر واو  .ورده است حسادت می ورزیدآ  خداوند را بدست توجهکه برادرش پاشید.  قائن به این

داوری خداوند به رسعت دامنگیرش شد. قائن از خانه بیرون انداخته شد و محکوم به زندگی در  

 رسگردانی شد.

 

 (5مرگ و میر)فصل 

است. برش از فرمان خداوند اطاعت می کرد تا آمده  5اولین شجره نامه برش در کتاب پیدایش فصل 

آنها  (. حتی بعد از سقوط، تصویر خداوند در فرزندان28: 1و نسل شان زیاد گردد) برکت داده شوند

شده بود آفریده  شبیه تصویرخداوندآدم  دیده می شد. نویسنده تاکید می کند که هامنطور که

( اما این یک تصویر آسیب دیده بود. 3-1بنابراین فرزندان او نیز این تصویر را با خود داشتند. )آیه

آمده  4مچنین نشان گناه کار بودن را نیز با خود داشت. در نتیجه هامنطور که در فصل برش ه
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میبینیم که  5است، این گناه به نسل های بعدی نیز انتقال داده می شد. بنابراین ما در فصل 

انسان های نخستین ممکن است سالهای آن  عقوبت گناه، مرگ، همچنان به ارث برده می شود.

باالخره فانی بودند. "و آنها  وری می شود کهند، ولی در ادامه فصل به ما یاد آ کرد زیادی عمر می

الی آخر( ما هر کاری که  11، 8، 5سپس او مرد ... و سپس او مرد ... و سپس او مرد ... " )آیه های 

آن  بتوانیم می کنیم تا حقیقت خشن مرگ را کم رنگ جلوه دهیم. حتی ما از به کار بردن نام

ناب می کنیم، در این اواخر با خرب شدم که بیامرستانی در آمریکا به جای به کاربردن کلمه مرگ اجت

ز سن تعبیرات، ما هرگند. اما با همه ح  استفاده می ک« ر مراقبت از بیامرنتیجه منفی د»از اصطالح 

 به رساغ همه ما خواهد آمد. منی توانیم از مرگ اجتناب کنیم

 

 (9 - 6وفان )فصلهای ط

نویسنده یادداشت ویران کننده  مدند و رفتند، اما گناه همچنان به قوت خود باقی بود.چند نسلی آ 

نوشته است: " هنگامی که خداوند دید چگونه رشارت انسانها همه زمین را فرا گرفته است و ذهن  ای

متاسف انسان بر روی زمین آفرینش  از دبه سوی زشتی ها و پلیدی ها می رو و قلبشان  دامئا 

وند ( بنابراین او تصمیم گرفت تا با داوری خود پاسخ دهد: خدا6-5وقلبش محزون گشت" )آیه های 

ت و خزندگان روی زمین ام را از روی زمین محو می کنم. حتی حیواناآفریده  فرمود: "من انسانی که

 (7متاسف شدم")آیه آنها آفریدن  را نیز از بین می برم، زیرا ازو پرندگان آسامن 

بود. جدایی بین آفرینش  وفان سبب تباهی و ویرانی وحشتناکی شد. این خالف جهتط در نتیجه

حالت آن  خداوند بنا نهاده بود به انجام نرسید. همه چیز بهآفرینش  و آب که در روز نخست هخشک

بازگشت، یک بار دیگر آب همه خشکی را  شودآفریده  قبل از اینکه این جهان بی نظمی

 (2: 1)پیدایش پوشانید.
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 (11برج بابل )فصل 

ن همچنا ان برش ادامه یافت. اما متاسفانهبنابراین داست ،وفان نجات دادخداوند یک خانواده را از ط

ما را به پست  11عجالتا فصل  نیز ادامه پیدا کرد. نی داورییع نو واکنش خداوند عادل به آ  گناه

 ری بزرگ برایل غرور و متکربانه گفت: " بیایید تا شهترین نکته از کتاب مقدس می برد. برش با کام

ی برسد تا نامی برای خود پیدا کنیم. بناآسامن  بسازیم تا رسش بهآن  بلند در خود بنا کنیم و برج

 بابل مناد روشنی از خواست (. برج4این شهر و برج مانع پراکندگی ما بر روی زمین خواهد شد")آیه 

ز اا او مستقل از خداوند بود. ام رخداوند و بنا نهادن پادشاهی خودود در برابلود و َعلَم کردن خگناه آ 

در آنها  چنین گستاخی چشم پوشی نخواهد کرد. او ساخنت پادشاهی برش را با پراکنده ساخنت

خنثی و بی اثر ساخت. برش نه تنها از خداوند جدا شد آنها  رسارس زمین و دادن زبانهای مختلف به

 بین خودشان هم جدایی افتاد.بلکه حال در 

 

 .پادشاهی نابود شده

ست نیافتنی باقی پادشاهی کامل و بی نقصی که خداوند بنا نهاده بود چیزی جز یک رویای دآن  از

 طور طبیعی قوم خدا پادشاهی خداوند به خاطر گناه نابود گشته بود. دیگر برش به طرحمنانده بود. 

ما از  او )بهشت( زندگی منی کردیم ه بودیم. ما دیگر در مکانو روی گرداندما از ا محسوب منی شد

 ندگی کردن به عنوان حاکمو ما قانون او را پس زده بودیم و همچنین ز  باغ بیرون رانده شده بودیم

 خداوند سلطنت خود را ادامه داد، اما او با داوری اش حکومت کرد.  جهان را

 و گشتیم. بسیاردار نبودیم و در عوض با نفرین او روبر در نتیجه ما دیگر از برکت و لطف او برخور 

     جهان کامل و بی نقص به خاطر رسکشی و طغیان برش نابود گشته بود. ناراحت کننده است

 (8)نگاره 
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 داستان ادامه دارد

ا کمک نبود که خداوند بخواهد ما ر  همینجا به پایان برسد. هیچ دلیل می توانست کتاب مقدس در

کند. اما او خداوند بخشنده است، کسی که مقرر ساخت تا همه چیز را دوباره درست کند و 

چیزی  پادشاهی خودش را در زمین بازسازی کند. او به فرمانروایی خود ادامه خواهد داد، مسلام  

هرچند  او خداوند قادر و تواناست. هامن که همه چیز را کنرتل می کند، تغییر دهدآنرا  منی تواند

ه بمردم از اطاعت او رس باز زده باشند. اما او می خواهد کسانی را به سوی خود باز خواند که مایل 

آن  که او در اهی خداوند این است: نه منطقه ایاطاعت قوانین او باشند. هدف اصلی از پادش

آن  رویی که درکه او همیشه و در همه جا فرمانروایی می کند( بلکه قلم زیرا) حکمفرمایی می کند

هامنطور که ما در فصل آتی خواهیم دید، قصد  غوش باز پذیرفته می شودقانون او با خوشنودی و آ 

 دا بوده است. شگفت انگیز از هامن ابتخداوند برای یک پایان خوب و 

 

 

 

 پادشاهی نابود شده  8نگاره. 

 

 طرح یک پادشاهی پادشاهی خداوند

 قوم خداوند 

 

 مکان خداوند 

 

ند و برکات احکام خداو 

 خداوند 

 آدم و حوا 

 

 باغ عدن 

 

کالم خداوند؛ رابطه کامل و 

 بی نقص

 پادشاهی نابود شده

 هیچ کس

 

 اخراج

 

 رسکشی و نفرین
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 . داستان تا به اینجا. سقوط9نگاره  

 

 

 

 

 مطالعه کتاب مقدس

 

 3پیدایش 

 

 (5-1مار )آیه های 

 مار از چه ترفندی برای وسوسه کردن حوا استفاده کرد؟

 

 چگونه می توان دید که او امروزه هم از هامن ترفندها استفاده می کند؟

 

 

 

ن
د
 ع
اغ
 ب

ط
قو
س
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 (6گناه )آیه 

 آدم و حوا چه اشتباهی مرتکب شدند؟

 

 چگونه می توان گفت ما هم گناه کاریم با هامن گناه؟

 

 ( 13-7رشمندگی )آیه های 

 ؟و حوا که تا به حال ادامه دارد چه استآدم  ی ترین تاثیر گناهاولین و فور 

 با خداوند؟آنها  رابطه 

 

 (25-22: 2)مقایسه کنید پیدایش  با همدیگر؟آنها  رابطه 

 

 (24-14هایمحکومیت )آیه 

 رسانجام مجازات خداوند برای اینان چه بود

 برای مار؟ 

 برای زن؟ 

 برای مرد؟ 

 برای متام برشیت؟ 

 

 ناجی

 به کتاب دید؟از امید می توان در عبارات منتخ انه هایچه نش
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3 
 

 ودـوعـم پادشاهی

 

 .طرح ابدى خداوند

که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جاهای آسامنی  بارک باد خدا و پدر ما عیسی مسیحمت

مقدس و بی  در حضورش ما را در وی برگزید تا ته است. زیرا پیش از آفرینش جهانمبارک ساخ

 ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی ،حبت بنا بر قصد نیکویی اراده خودو در م ،عیب باشیم

فیضی  ،وسیله فیض پر جالل او ستوده شود مسیح از مقام پرس خواندگی او برخوردار شویم؛ تا بدین

 رایگان به ما بخشیده شده است. که در آن 

 ( 6-3 : 1)افسسیان 
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 ،ابديت خواهد بردآن  را از اين ابديت به ما در نوع خود بسيار حريت آور است. 1يان كتاب افسس

را با طرح ابدى خداوند آشنا مى سازد. که به  ما رسولولس خلقت اين جهان تا پايان آن پ قبل از

 و حتى هرچيزآنها  و حوا، قبل از خلقتآدم  طور يقني با شكست روبرو نخواهد شد. قبل از نافرماىن

 ل تصميم گرفته بود كه مردم را از طريقز ات را طراحى كرده بود و ازروز خداوند عمليات نجا .ديگری

 در زمني وآنچه  تا همه  پرسش عيىس به سوى خود بخواند و همه چيز را توسط او بازسازى كند: '

 (.10حتى مسيح را' )آيه  ،ورى كنداست را يكجا جمع آ  آسامن 

 تد، چرا اجازهفا ند ميدانست چه قرار است اتفاق يبنهفته است. اگر خداو  البته كه در اينجا رمزى

الزم است ما بدانيم آنچه  فقط به اين سوال منى دهد مقدس پاسخ فتد؟ كتابا داد سقوط اتفاق يب

 وزارى را ميدهد كه يك ر او به ما اين اميدو  .خداوند زمام امور را در دست داردرا به ما مى گويد: 

و با عظمت خواهد شد.  جاللو ا ه او از بني خواهد رفت. در نتيجهنافرماىن ما نسبت ب نتايج زشت

عظمت او' محبت با   عنوان ميكند كه دليل خداوند براى نجات جهان اين است: به دليل ' ولسپ

ا، خوشحال در انته نه در ابتدا و نه نگيزه او(. ا14-12محبت باعظمت او')آيات (؛ 'به دليل6)آيه 

د. نام او برايش مهم بو  نهايى است. فراتر از همه ى اينهاهرچند اين يىك از نتايج  ،ن ما نبودهكرد

آن  در اما هيچ چيز خودپسندانه اي ،وحشتناکی خودخواهی به نظر مى آيداين براى ما به طور 

 راو بيشرت د خداوند به دنبال خودپرستى نيست ،اينكه بخواهد جهانش او را ستايش كند ،نيست

 قرار دهد.  تالش است تا همه چيز را در جاي که بايد باشد

تصميم گرفتند جورچني بازى  وقتى حوصله شان رس رفت تابستاىندو پرس در يك روز باراىن      

نداشتند تا زماىن  هيچ پيرشفتآنها  (رس رفته بودآنها  كنند. )اين نشان ميدهد كه چه قدر حوصله ى

بايد چه تصويرى را درست كنند. تصوير مربوط آنها  را برگرداند تا ببيند درپوش جعبهآنها  كه يىك از

از پرسها فرياد زد 'حاال فهميدم شاه در  به يك دربار قرون وسطایی همراه با شاه و درباريان بود. يىك

آنرا  توانستند به رسعتآنها  است!' وقتى اين را متوجه شدند، جورچني بسيار ساده شد ووسط تصوير 

كه خلق كرده است  كنند. هامن طور كه شاه در وسط تصوير بود، خداوند هم در وسط جهاىن متام
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را  جايگاه رسباز زده و تالش كرده جايگاه اوآن  برش از قبول برحق بودن قرار دارد. اما از زمان سقوط

 و نتايج وحشتناىك حاصل شده است:  تغيري دهد

داشته كه  طرحخداوند  از زمان قبل از خلقت ،يستاما جاى نگراىن ن باهى رسيدههمه چيز به ت

و  .دهد تا بر شكوه او افزوده شودعيىس در جايگاه مناسب قرار خداوندگار  جهان را توسط پرسش

 آنگاه كه خداوند در مركز قرار بگريد، ديگر چيزها در جاى خود قرار خواهند گرفت. 

ت آور نيست كه نشانه هاى او را حتى در شگف ،يكه طرح رستگارى خداوند ابدى استاز آنجائ     

تى نور روشن بشارت را ميتوان ببينيم؛ سپس حآن  در پسامدهاى آىن طول روزهاى تاريك سقوط و

 در عني نا امیدی، اميد بخش است و آمدن چيزهاى خوب را نويد ميدهد. ديد

 

 ورشگف آ بخشندگى 

ني فصل هاى پيدايش در جريان در اول)مرگ(  داوریدر فصل قبىل متوجه شديم كه موضوع گناه و 

خواهد  رگناه برش در معرض داورى خداوند قرا شیاما موضوع سومى هم مطرح است: بخش بوده

 (10نگاره ( اردذو بخشندگى بزرگى را به منايش ميگاما در عني حال ا گرفت

 

 بخشودگی    گناه                              داوری                                 

 

 . بخشودگی10نگاره 

 

 (15: 3شیطان نابودگر)

 همه اش تريه و تاريك نيست 3دايش از بهشت شد. اما پيآنها  و حوا منجر به اخراجآدم  نافرماىن

يا لباس مهآنها  گشت و سپس براىآنها  به دنبال ،را دوست دارد علريغم گناه آنها، خداوند هنوز آنها

كه در زمان داورى به شيطان داد  را در وعده (. عشق او21پوشانند )آيه را ب كرد تا عرياىن خود

 ميتوان مشاهده كرد:
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 'من دشمنى را           

 بني تو و زن قرار خواهم داد،           

 او؛ نسلتو و  نسلو بني           

 را خواهد شكست، او رس تو          

  و تو به پاى او رضبه خواهى زد.'          

        (3 :15)  

 

خداوند بدين وسيله به زماىن در  ،به نظر مريسد فقط يك نشانه است، اما نشانه دلگرم كننده اين

یی  نابود خواهد كرد. اين پيش گو شيطان  را آن  يك بنى برش، ه اشاره ميكند، زماىن كه پرس حواآيند

 بر شيطان وارد كرد و باز یشكست ست. او با مرگش بر روى صليبعيىس اخداوندگار از كار  پنهانی

را اینگونه بيان  15: 3كلامت كتاب پيدايش  ولسظيفه اش را به پايان برساند. پخواهد گشت تا و 

زودى شيطان را به پاهاى تو ب و خدایی که رسچشمه سالمتی است ه به ما مى گويد: 'ميكند آنگاه ك

 ( 20: 16خواهد افكند' ) رومیان 

 

 ( 15: 4) نشانه ى قائن

بر  مصونيت نشان او ها نكردرا كامال ر اما خداوند او .به تبعيد رانده شد بعد از قتل هابيل، قائن

 شد خودش مؤاخذه خواهد شد. را بك   گذاشت و قول داد هركس او قائن

 

 (24: 5') .' خنوخ  با خداوند هم قدم شد

با این  .دروبرو می شو  با مجازات مرگ  نسلنشان می دهد که چگونه هر   5تبار شناىس فصل 

رد...'' و س ترجیع بند ناراحت کننده رد... و سپس او م  اینگونه نيامده است.  24و اما درآيه  پس او م 

است: ' خنوخ با كلامت به پايان مريسد، اما از خنوخ  متفاوت آن  داستان هر زندگى ديگرى با
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ده را با خود برد.' به ما اين اميد دا اوند اوو ديگر اثرى از او نبود، به دليل كه خد خداوند هم قدم شد

اين امكان وجود دارد كه خدا را بشناىس و از مجازات مرگ   شد كه حتى در جهان رو به سقوط

 رهايى ياىب. 

 (17-1: 9؛ 18: 6) .عهد خداوند با نوح

هده ى را در چشامن خداوند مشا'نوح بخشندگ به بهرتين نحو ترجمه شده است 8: 6كتاب پيدايش 

هم و مشخصا  شامل حال نوح  (5انسانها گناهكار هستند ) آيه  ' به ما گفته شده كه همه ى.كرد

 خانواده اش مشمول رحمتش باشند. و  ميشود. اما خداوند خواست او

 .پادشاهی موعود

و تو همراه پرسانت و همرست و همرسان پرسانت بر كشتى سوار  او گفت 'من با تو عهدى مى بندم

(. درمورد 11(. 'عهد' كلمه ى مهمى در كتاب مقدس است )بنگريد نگاره 18: 6) .شدخواهيد 

 عهدى الزام آور سخن مى گويد. 
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 . پیامن11نگاره 

 

 

و برای هر دو بخش از کتاب مقدس این اسم انتخاب شده است:  ستعهد يىك از مهمرتين مفاهيم در كتاب مقدس ا

بار در كتب عهد  33بار در كتب عهد قديم و  285رها )كتب عهد جديد و كتب عهد قديم، وجود دارد و كلمه ى عهد با

ردم را با بيان قول هاى الزام آور در قبال م جديد( ذكر شده است. اين كلمه به تعهد رسمى داللت ميكند. خداوند خود

 ،دهد بدون هيچ رشطى اقدام منايد( يك طرفه به نظر مريسند )خداوند قول مىآنها  اش متعهد ميسازد. بعىض اوقات

د. د به قول خود درمورد اطاعت از او پاى بند باشند: خداوند از بندگانش انتظار دار اما اغلب دوطرفه و مرشوط هستن

كتاب مقدس حاوى چندين  باشدآنها  عهدها با خون ممهور شده اند و با عالمتى تنظيم شده اند تا به ياد آورنده ى

 عهد است: 

 .عهد نوحى

 نابودش نكند.  طوفاند شد تا مخلوقاتش را محافظت كند و ديگر هرگز با يكطرفه متعه خداوند در عهد

 عالمت: يك رنگني كامن

 .عهد ابراهيمى

رد را مو آنها  رسزمينى براى سكونت بدهد. اوآنها  خداوند متهعد شد كه از نسل ابراهيم ملت بزرگى به بار آورد و به

 خواهند شد.  شمول اين برکتكل جهان مآنها  قرار خواهد داد و از طريق برکت خود

 عالمت: ختنه

 .عهد موسايى

 ند. دستور داده تا او را اطاعت كنآنها  قوم خاص خواهند بود؛ در عوض بهآنها  خداوند به ارسائيىل ها قول ميدهد كه

 َسَبتعالمت: روز 

 .عهد جديد

ريق ل داد كه از طضاوت كند. اما او قو قآنها  را رعايت نكردند و خداوند بايد در مورد يىل ها واجبات عهد خودئارسا

 وه فیض ب ون گشته ، دانش جهاىن از خداوند وكه قلبها دگرگ عهد .ه خواهد كردجديد و بهرت را ارائ ارمياى نبى عهد

 گر این پیامن جدید باشد. غاز و مسیح بر روی صلیب جان داد تا آ  برکت كامل منجر خواهد شد

 عالمت: غسل تعميد

خىش از هم مجزا و مشخص، اما دركنار يكديگر و در رابطه با هم و بسيار مّقيد با هم هستند. اينها همه باين عهد ها از 

 طرح ابدى خداوند براى نجات جهان توسط عيىس است.
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نوح به خداوند  .وفان  نجات خواهد دادط خداوند به نوح قول داد كه خانواده اش را در كشتى از

وقتى آب  آب باال آمد نجات پيدا كرد. سپس و طبق دستورات او عمل مى كرد و وقتى شتاميان دا

که دیگر هرگز هیچ  عهدى با تو خواهم بستمن  فرو نشست، خداوند قول ديگرى به او داد: '

 (11: 9) جانداری با آب طوفان هالک نشود و دیگر هرگز طوفانی نباشد که همه زمین را ویران کند.

 كرد.  اعالمد خود را با مخلوقاتش خداوند تعهاما  ،هان انسان ادامه پيدا كردگنا هرچند

 جديد وفان: رشوعط12نگاره 

 

ود را تكميل كند. او مصمم است تا طرح ابدى خ با اين جهان به پايان نرسيده استکار خداوند  

يك رشوع جديد.  بازگرداىن محبت آميزى همراه بود اما با ، ان حركتى خالف از ترتيب خلقت بودوفط

وفان مشخص مى گردد طاين حقيقت با تكرار عباراىت از داستان خلقت در كلامت خداوند بعد از 

 (. 12)نگاره 

 هر زماىن كه در آينده به ك رنگني كامنظاهر منود يآسامن  خداوند با بيان قول خود عالمتى را در

ميبينيم آنرا  وهنگامى كه ما(15-14: 9تعهد اش به مخلوقاتش خواهد افتاد)نگاه كند، به ياد آن 

 آسوده خاطر خواهيم شد.

 

  

 9پيدايش  1پيدايش 

تسلط آن  ودر ر سازیدزمین را پ   بارور و زیاد شوید'

 ائید و بر متام روی زمین حکومت کنید.من

 (28)آيه  

اهم داد... 'من بذر هر گياه روى زمني را به تو خو 

 (29براى خوراك' )آيه 

 (1)آيه     ر سازید زمین را پ   وزیاد شوید بارور

'ترس و خوف تو بر همه ى جانوران روى زمني 

 مسلط خواهد شد...'

دارد براى خوراك تو است' 'آنچه زنده است و حركت 

 (2)آيه 
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 پیامن با ابراهيم

ش مورد یو بخش سه عنص گناه، داوری د از سقوط  بع در همه بخش هاى فصول اوليه كتاب پيدايش

ىن كه هردو در زما  يك استثنا مى آيد. گناه و داوریقرار مى گريند. اما داستان برج بابل به نظر توجه 

خداوند در  یشو سپس از يكديگر دور مى شوند. اما اثرى از بخش مردم برج را مى سازند حضور دارند

به  كتاب پيدايش دوم نيست. ما بايد منتظر فصل بعدى و نسل بعدى باشيم. خداوند خودش را

ابراهيم نشان ميدهد و به او قول ميدهد اثرات داوری خودش را بعد از بابل معكوس منايد. او از 

 را مورد رحمتآنها  متايل خود براى گرد هم آورى مردم پراكنده ى جهان سخن ميگويد تا يكبار ديگر

هامن مژده ست، قرار دهد. اولني سخنان او به ابراهيم عبارت هاى شفاف از قول هاى خداوند ا

غراق جان استات مى نويسد: 'حقيقتا  و به دور از اِ  .نیکو؛ كه بر بقيه  كتاب مقدس مسلط است

اين قول هاى خداوند  كتب عهد جديد نتيجه ى ميتوان گفت نه فقط بقيه كتب عهد قديم بلكه همه

  ميباشد: 3-1: 12كتاب مقدس تفسري كتاب پيدايش  است.' بقيه

 برو كه به رمود، "رسزمينت، مردمت و خانه ى پدرى ات را ترك كن و به رسزمينىخداوند به ابراهيم ف

 تو نشان خواهم داد".

 

 'من از تو ملتی بزرگ خواهم ساخت          

 قرا خواهم داد' را مورد برکت و تو         

 را بزرگ خواهم داشت،  نام تو         

 و تو خودت مایه برکت میگردی.         

 برکت می دهم. ،تو را برکت دهندكساىن كه  به         

 .من آنها را لعنت می کنم ،اما کسانی که تو را لعنت کند         

 و همه ى مردم روى زمني          

  قرار خواهند گرفت.' برکتبه واسطه ى وجود تو مورد          
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ود، بلكه براهيم خوىب او نبدرمورد ابراهيم وجود نداشت. دليل انتخاب شدن ا چيزى خيىل خاص

مردم، مکان و  يافت كرد وجود داشتكه او در رصف مهرباىن خداوند بود سه عنص در قول هاي

  برکت.

 

 ردمـم

بزرگى خواهند بود كه در واقع مردم خداوند خواهند بود. اين موضوع بيشرت  نسل ابراهيم ملت

ستنى بني خودم و تو و نسل تو و سمشخص گرديد وقتى خداوند گفت، 'من عهدم را عهدى ناگ  

(. اين قول بارها در 177:)كتاب پيدايش باشمآنها  نسلهاى بعدى قرار ميدهم كه خداوند همه ى

من  قوماست، 'من خداى شام خواهم بود و شام هم آمده  كتب عهد قديم در پايبندى به عهد

 خواهيد بود'.  

 

 رسزمني

د داخواهد را ترك كند و به مكاىن كه خداوند به او نشان  به ابراهيم دستور داده شد كه رسزمني خود

آن  كه تو فعال در نعان است. خداوند به ابراهيم گفت همه  رسزمني كنعانبرود. رسزمني موعود ك

 (8: 17العمر به تو و نسل تو ميدهم' ) مادام یرا من به عنوان يك داراي ییغريبه 

 

 برکت

'همه ى مردم روى زمني مورد آنها  و به واسطه ر خواهند گرفتد رحمت و برکت  قرانسل ابراهيم مور 

رستگارى خواهد داد از هامن  سقوط جاى خود را به موهبِت  قرار خواهند گرفت'. مصيبِت برکت 

خواهد گرفت. اين حقيقت وقتى  رملت ها را دربَ  ابتدا طرح رستگارى خداوند جهان شمول بود همه

ى  هيم )پدر عدهاندان را از ابرام )به معنى پدر ارجمند( به ابراآشكارتر شد كه خداوند نام بزرگ خ

  (5: 17زياد( تغيري داد. )
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               اين عهد بزرگ با يك عالمت همراه بود. هر فرزند مذكر بنى ارسائيل بايد ختنه مى شد  

داوند و بني خ خاص بر وجود رابطه ى گواهدر بدن خود عالمتى داشتند كه آنها ( 10-11: 17)

  بندگانش بود.

 

 .پادشاهى موعود

خداوند  مکانپیامن با ابراهيم، وعده پادشاهی خداوند است: ملت خداوند )نسل ابراهيم( در 

)رسزمني موعود( تحت فرمان خداوند و در نتيجه مستفید از برکات خداوند. این هامن وعده 

 برگرداندن اثرات سوء سقوط است که داده شده بود. 

ود: اما او باور من مه ى اينها به وقوع خواهند پيوستن براى ابراهيم سخت بود كه باور کند هاي     

 ا پذيرفت نهخداوند او ر  (.6: 15) ّحه مى گذاشتحقانيت او ِص راهيم به خداوند اميان داشت و بر 'اب

شگى براى همي ى خداوند داشت. اين راهِ یبلكه به دليل امياىن كه به وعده  به دليل خوىب خود او

نزد خانواده خداوند داشته  جایسعادمتندى انسان گناه كار بوده است. ما هرگز لياقت نداريم 

باشيم. تنها اميد ما اعتامد به مژده كتاب مقدس است. رشايط براى ما و ابراهيم يكسان است. در 

ل و ارسائی به صورت نیمه کاره در تاریخ بنی بودکه داده شده  بعد خواهيم ديد مژده ای فصلِ 

ىس مسيح كامل شده است. او و . اما هامن مژده مقدس اينك با عيپذیرفته بودرسزمین کنعان انجام 

رحمت خداوند هستند و مى توانيم مستفید از برکات و  كه به او اميان دارند قوم  هايملت  همه

 (13اميدوار باشيم )شكل  مني، بلكه در بهشت، اورشليم جديدكامل خداوند، نه در ز 
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 پادشاهى موعود پادشاهى نابود شده طرح پادشاهى پادشاهى خداوند

 

 خداوند قوم

 

 مكان خداوند

 

و برکات  احکام 

 خداوند

 

 آدم و حوا 

 

 باغ

 

خداوند؛  کالم

 روابط عاىل

 

 هيچ كس

 

 مطرود

 

 نافرماىن و نفرين

 

 نسل ابراهيم

 

 كنعان

 

برکات براى ارسائيل و 

 ديگر ملتها

 شاهی موعود. پاد13نگاره 

  

ط
قو
س

 

 وعده

ن
د
 ع

. داستان تا به اینجا: وعده14نگاره   
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 .مطالعه كتاب مقدس

 

 14-6: 3كتاب غالطيان   8-1: 17كتاب پيدايش؛

 

 8-1: 17كتاب پيدايش 

 خداوند با تكرار قولش وعده ى خود را تاييد ميكند. 

 د: یكنرا در سه رسفصل زير طبقه بندى  آنها

 

  .قوم  

 

 .مکان 

 

 .برکت  

 

 14-6: 3غالطيان 

 اشتباه به گمراهى رفته اند كه تنها اعتقاد به مسيح كاىف نيست و رسيدن با اين آموزش مسيحيان غالطیه

 با اشاره به ابراهيم اين آموزش را مردود ولسيهودى است. پ رشیعتحقيقى به خداوند الزمه اش پريوى از 

 ميخواند. 

 حقيقى ابراهيم هستند؟  فرزندان به عيىس اميان دارند کهچرا آنهاي

 

 ( به چه معناست؟ 10مشهود' > رشیعت<)آيه ' پايبندى به قوانني 

 عامل كنيم؟در اين زمان اِ آنرا  چگونه

 پوچ و بيهوده است؟  چرا آن

 ورد بخشودگى خداوند قرار بگرييم؟م مكان دارد تا به جاى عقوبت داوریچگونه براى ما ا

 چگونه حقانيت اين راه را به غري مسيحيان توضيح ميدهید؟
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4 

 

 

 ناقصپادشاهی 

 

به پايان رسيدن سفرمان در كتاب مقدس مطمنئ نباشيد. سه فصل ابتدايى  شام ممكن است از

پيش رو داريم: شصت و پنج  پيدايش آشنا كرد. راه طوالنی فقط ما را با یک چهارم از داستان کتاب

را با  كتاب و دو سوم از پیدایش هنوز باقى مانده اند. هرچند مهم است كه ما ابتداى كتاب مقدس

تاب است كه براى فهم ادامه ك اين بخش حاوى چهارچوب هاي ،كنيم مطالعه جزئيات بيشرت

از اين به بعد با رسعت بيشرتى جلو خواهيم رفت. اسم بسيارى از  رضورى است. اما نگران نباشيد

 د يا اصال  ذكر نخواهند شد.  هدف اين نيست كه درمقدس به ندرت استفاده خواهند ش كتاب هاى



[D
at

e]
 

  

 
  

51 

در واقع هامن تصوير  رسيع مسري داستان كتاب مقدس است جزئيات رسدرگم شويد بلكه بيان

 جامع. 

 تا كه اصال  غافلگري ،نم؛ اين قرار است فصل بلندى باشددر ابتدا بايد با يك هشدار رشوع ك     

م بررىس خواهيدر زمان سليامن كننده نباشد. ما تاريخ ارسائيل را از ابراهيم تا زمان اوج پادشاهى 

دوره زماىن حدود هزار سال. چهار عنص در وعده ى حكومت خداوند وجود دارد. كه ما تا به  ،كرد

بعدا   کهوعده ى يك پادشاهی،  . چهارمنيآشنا شده ايم: مردم، رسزمني و برکتآن  حال با سه تا از

 ر تاريخ ارسائيلاضافه مى كنيم. هدف اين فصل بررىس چگونگى تحقق ناقص پادشاهی خداوند د

 مى باشد.

ى خداوند بررىس مى شود. افصل به چهار قسمت تقسيم شده كه به ترتيب چگونگى تحقق وعده  

ى م جموعاز اين بخش كتاب مقدس، تحقق بيش از يك وعده بررىس ميشود، اما در م فصولیدر 

آخر  تا 19روج روى وعده ى 'مردم' است؛ خ 18تا كتاب خروج  12 توان گفت متركز كتاب پیدایش

و برکاتش' است؛ كتاب اعداد و يوشع، وعده ى 'رسزمني' است؛ كتاب  رشیعت الویان، وعده ى '

 (. 15ده ى 'پادشاهی' است )نگاره كتاب تواریخ، وع 2داوران تا بخش 

 

 خداوند قوم 

 

 خداوند و برکاتش رشیعت

 

 رسزمني/ مکان خداوند  

 

 پادشاهى خداوند

 

 18اب خروج تا كت 12كتاب پيدايش 

 

 تا كتاب الویان 19كتاب خروج 

 

 كتاب اعداد تا كتاب يوشع

 

 كتاب تواریخ 2كتاب داوران تا بخش 

 . وعده و تاريخ ارسائيل15نگاره  
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 18كتاب خروج – 12خداوند: كتاب پيدايش  قوم

 

 وعده

 ' من از تو ملت بزرگی خواهم ساخت"

 (2: 12)كتاب پيدايش      

 و خداوند تو خواهم بود.'  ص خود قرار خواهم دادو را قوم خا'ت     

 ( 7: 6)خروج      

 

 تحقق نا متام

 ابراهيم و اسحاق

روى چگونگى تحقق وعده خداوند به ابراهيم است، اينكه  18تا خروج  12متركز كتاب پيدايش 

ميدهد.  و چگونه خداوند ملت ارسائيل را قوم خاص خود قرار هند بوداچگونه نسل او ملتى بزرگ خو 

 (.16مشكالىت وجود دارد) بنگريد نگاره  رويداد به آساىن اتفاق منى افتد در هر بخش اما اين
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 پادشاهی ناقص

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربکا اسحاق

 یعقوب عیسو

 

 20: 50پیدایش  –یوسف 

 

 ابراهیم ساره

پرس 12  

: بزرگ خاندان16نگاره  
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د. وعده فرزندى ندارنآنها  نازاست و ين مشكل است: همرس ابراهيم، سارهاولني مشكل اساىس تر

آن  زمان ابراهيم تصميم گرفت شكل گريى از بني بروند. دوِ هاى كتاب مقدس ممكن است در بَ 

كىس که براى او  .و با كنيز ساره، هاجر همبسرت شودرسيده كه مشكل را به دست خود حل كند 

 اسامعيلكه قوم او از نسل  پرسى به نام اسامعيل را به دنيا آورد. اما خداوند به وضوح مشخص منود

ه د بود. ابراهيم بايد بياموزد كه اگر قرار است كتاب مقدس به حقيقت بپيوندد، فقط خداوند بنخواه

ن يد هاماين كار قادر خواهد بود. ابراهيم فقط بايد به وعده ى خداوند اعتامد كند. امروزه ما هم با

خود تو  اين به خاطران را نجات داد، از طريق امي اين فیض الهی بود كه توحقيقت را درك كنيم 

                             داشته باشد'  ، كىس نبايد ادعايکارهای نیکنه با نيست، موهبت خداوند است 

 (.  9-8: 2) كتاب افسسیان

د سالها گذشت و ساره آبسنت نشد، اما يك روز خداوند با ابراهيم سخن گفت و به او اطمينان دا     

و مطمنئ باش اينگونه خواهد شد. به خاطر مى  او پرسى به دنيا خواهد آورد ادشكه علريغم سن زي

 ز بيامرستان محىل را تصور كنيد. ا یىك از دوستانم به ما گفت صحنه آورم يكبار ي

شبيه يك پرستار به او می  ساره ى نود ساله با عصاى چهار چرخ لنگ لنگان وارد می شود. شخىص

 ل خانه ساملندان هستى؟'آيا به دنبا گوید سالم عزيزم

 'نه' من به يك قابله نياز دارم. ساره جواب می دهد

 ايد نوه ى خودرا ببينيد؟' آمده  آيا پرستار می گوید 'چه زيبا'     

 ام بچه به دنيا بياورم'. آمده  نه،ساره می گوید      

ن كساىن نبودند كه به اياولني آنها  توانيد خنده ى پرستاران را در زمان قهوه خورى تصور كنيد.مى

به خنده افتاد. به  او گفت اين اتفاق روى خواهد داد ايده خنديدند. ابراهيم هم وقتى خداوند به

بچه را اسحاق ناميدند، به معنى ' او خندید '. ايده ى خنده آورى هم بود: آن  همني دليل است كه

در  ده بود. به راستى كهاين اتفاق افتا براى يك زن نود ساله به دنيا آوردن بچه غري ممكن بود. اما

 معجزه روى خواهد داد.  خرب خوشقبىل متوجه شديم كه براى تحقق  مرحله
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براى رسيدن به  تاب مقدس رشوع شد. راه طوالىن حداقل حركت ما به سوى جلو برای تعليم ك

از جايگاه پيش رو است، حداقل اين كه حركت آغاز شده است. اما به محض اينكه  قصدش مسيحم

خود خارج شد به نظر مى رسد كه از مسري خود منحرف شده. خداوند به ابراهيم گفت اسحاق را 

 العقول بود. اگر اسحاق مبريد ديگر اميدى (. اين يك فرمان محرّي 22اب پيدايش قرباىن كند )كت

نان بود هرچند همچنخواهد بود. ابراهيم منظور خداوند را از انجام اين كار نفهميد. او بسيار غمگني 

از اطاعت بدون چون و چراى  ابراهيم  ینبايد اين اتفاق را رصف جلوه  آماده ى اطاعت بود. ما

 نشان مى دهد. او مى دانست آينده بدانيم. در مجموع اين اميان ابراهيم به وعده ى خداوند را 

ينان داشت خداوند به تحقق وعده ى خداوند به زنده ماندن اسحاق بستگى دارد، بنابراين او اطم

-17: 11را دوباره زنده خواهد كرد )بنگريد كتاب عربانیان نحوى پرس او را حفظ خواهد كرد، يا او

را براى قرباىن كردن به جاى اسحاق  قوچیخداوند آخر  (. اميان او محكم بود. در لحظه ى19

 نيم خداوند با زندگى ما چهفرستاد. ما بايد از داستان ابراهيم درس بگرييم و حتى اگر درك منى ك

 كتاب مقدس اطمينان داشته باشيم. باز هم به وعده هاى  ،مى كند

 

 يعقوب و عيسو

او با ربكا ازدواج كرد و صاحب دو فرزند  ،به اسحاق وابسته بود نده ى وعدهابراهيم درگذشت و آي

پدر قرار مى گرفت. او  شد، يعقوب و عيسو. عيسو پرس بزرگرت بود وىل اين يعقوب بود كه مورد برکت

. چرا و جزء قوم خاص خدا خوانده مى شدكىس بود كه نسل او در راستاى وعده قرار مى گرفت 

رت بود و شخصيتى ناخوشايندتر تخاب مورد انتظارى نبود: او جوانرا انتخاب كرد؟ اين ان خداوند او

مورد  بسيار زيركی و نیرنگ داشت. اسم یعقوب، همه چيز را مشخص ميكند: یعنی )فريبكار(. او با 

(. يكبار ديگر شاهِد اصىل هستيم كه به 27اسحاق قرار گرفت )كتاب پيدايش  پريمردآن  برکت

درستى در كتاب مقدس محقق مى شود: خداوند بندگانش را با توجه به شايستگى انتخاب منى 

ان مى نويسد: 'فرزندان در كتاب رومی ولساقت نداريم كه مال او باشيم. پكند. هيچ كدام از ما لي

ر د يا هيچ كااز اين كه دوقلوها به دنيا بياي ربكا يك پدر داشتند، پدر همه ى ما اسحاق. اما قبل
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خداوند انتخابش را کرده  ا هدف خداوند از انتخاب مشخص شودت خوب يا بدى صورت پذیرفته باشد

"برادر بزرگ در خدمت برادر  گفته شد بلكه كىس را كه او نام مى برد به ربكا ،بود: نه از روى اعامل

اين كه ما امروزه مسيحى هستيم، به دليل بهرت بودن ما نسبت به ( 13-10: 9ك خواهد بود" )كوچ

 بقيه نيست؛ بلكه به خاطر انتخاب مقتدرانه خداوند است. 

 

 وسفـي

وعده ی رشوع تا  بسيار فاصله داشتند گ بودنبا يك ملت بزر  هنوزآنها  يعقوب دوازده پرس داشت.

گروه چندان جذاىب نبودند. يوسف نورچشمى پدر بود و برادرانش به او آنها  شده تحقق یابد.

م رده است. يوسف رسانجاحسادت می ورزيدند.  او را به عنوان برده فروختند و به يعقوب گفتند او م  

 به مص رسيد و خيىل زود به خاطر كارى كه نكرده بود به زندان فرستاده شد. 

اوند يا رس رشته امور واقعا در دست خدمى كرده، 'آ  با خود فکراو احتامال بعىض اوقات در زندان      

وجود دارد. اما خداوند مى داند درحال انجام دادن چه كارى آن  است؟' دليل خيىل كمى براى

 ، كىس كه مىفرعون را مالقات كند یساقاست. اگر يوسف به زندان منى رفت امكان نداشت 

 به فرعون درمورد توانايى يوسف در تعبري خواب خرب بدهد.  توانست بعد از رهايى
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 خربرا از وقوع قحطى با او به دربار پادشاهى خواسته شد و به درستى خواب فرعون را تعبري كرد، او

صدراعظم مص شد و اقدامات الزم براى حفظ كشور از خطرات  ،ساخت. يوسف از زندان آزاد شد

 ا آغاز كرد. قحطى ر 

 چندان خوش اقبال نبودند. قحطى جان و پرسانش زندگى مى كردنديعقوب  کهدر كنعان، جاي     

ه بآنها  را تهديد مى كرد، به اين معنى كه اين پايان اميد براى محقق شدن وعده ها خواهد بود.آنها 

عجب روبرو شوند. جاى ت بودندرفتارى كرده يه كنند و با برادرى كه با او بدمص مى روند تا آذوقه ته

 هبچه خواهد كرد؟ اما او آنها  وقتى هويت اصىل او را دريابند وحشت زده شوند. او باآنها  نيست كه

اطمينان داد: 'نرتسيد. آيا من در جايگاه خداوند هستم؟ شام قصد داشتيد به من آسيب آنها 

جات جان های بسيارى از مردم ن تا با این هدفش، موجب سانيد، اما خداوند نيت خوىب داشتبر 

ده بود كه يوسف در مص خداوند در متام مدت مقتدر بود. او دي (. 20-19: 50)كتاب پيدايش بشود

 كمكآنها  را دارد تا وقتى برادرانش پيش او آمدند، بهآن  است، به مقام بااليى رسيده است و قدرت

 ند. كند، تا بدين وسيله بندگان نوپاى خداوند محفوظ مبان

خداوند اطمينان مى دهد كه وعده هاى كتاب مقدس او محفوظ خواهند ماند. ما هميشه منى 

راى توانيم بفهميم كه چگونه اين كار را انجام ميدهد. ما احساس مى كنيم راه هاى ساده ترى ب

. چرا به جای به بردگى كشاندن يوسف؛ جلوى رسيدن قحطى حفظ مردم زمان يوسف وجود داشت

ني نيت خري است و به يقآن  ن را نگرييم؟ اما حتى اگر نيت خداوند را نفهميم اطمينان داريمبه كنعا

 ن صفت، قحطى شديد يا هر چيز ديگرخواسته او تحقق مى يابد. هيچ چيز حتى انسان هاى شيطا

  دارد. منى تواند خداوند را از تحقق وعده هاى كتاب مقدس باز

 

 'من هامن هستم كه هستم' 

ا توجه به بخش هاى اول و همه ى فاميلش به مص رفتند تا با يوسف در آنجا زندگى كنند. بيعقوب 

 رفتار كردند. آنها  گى گرفتند و با خشونت باه ميزبانان آنها، نسل او را به بردكتاب خروج 



[D
at

e]
 

  

 
  

58 

. در ردك را آزاد مى قوم او باشند بايد آنهاآنها  اگر خداوند هامنطور كه وعده داده بود مى خواست كه

كرده، اما  ممكن است فكر كرده باشند كه خداوند وعده اش را فراموشآنها  تطول ساليان دراز اسار 

كند. ' قوم بنى ارسائيل در اسارت ناله مى كردند و شيون مى كردند خداوند هرگز چنني كارى منی 

د و عهدى كه با را شنيآنها  به خداوند رسيد. خداوند ناله ى به خاطر اسارتآنها  و فرياد كمك

 هبو  ردكابراهيم و اسحاق و يعقوب بسته بود را به ياد آورد. بنابراين خداوند به قوم بنى ارسائيل توجه 

 اهمييّت داد' آنها 

 (25-23: 2)كتاب خروج

ب ) نام یورح سوزان در منطقه  یكنار بوته خداوند عمليات نجات خود را با فرستادن موىس در 

اد را آز مامر كند تا بندگان  از كرد. او به موىس دستور داد نزد فرعون برود و به اوديگر منطقه سينا( آغ

'من هامن خواهم يا  'من هامن هستم كه هستم'و او نام جديدى را براى موىس منايان ساخت:  كند

 (. 14: 3خروج)كتاب                              ' بود كه خواهم بود

اين كلمه ى عربى نيست )ى ه و ه(، كه فهم دقيق كلمه را غريممكن هيچ حرف صدا دارى در      

 آنرا ' خوانده اند. متعلمین جديد متايل دارندههوَ را 'يَ آن  كرده است. برخى از ترجمه هاى قدیمى

حروف بزرگ  كلمه باآن  هاى انگليىس از كتاب مقدس نزد ما'يَهِوه' بخوانند. در حاىل كه در نسخه 

' بوده است. اين اسم عجيبى است كه خداوند به خود داده است. به خداوندگار هميشه به معنى '

نظر مى رسد خواسته بگويد كه اسم هيچ كس منى تواند بازتاب شخصيت او باشد. اگر مى خواهيم 

 ن خواهمرفتار بندگان او در تاريخ مشاهده كنيم. 'من هام برابررا بشناسيم، ما بايد رفتار او را در  او

ببني در آينده چه  داىن من كيستم؟ پس به من نگاه كنه خواهم بود. موىس، مى خواهى ببود ك

 خواهم كرد. سپس خواهى فهميد كه من چگونه خداوندى هستم.' 

در عني حال شخصيت خداوند  ند را براى رستگارى بيان منى كندكتاب مقدس فقط اقدام خداو      

از ابتدا تا انتها. بعىض وقت ها با پرسش های عجوالنه  ،را هم معرىف مى كند. او قهرمان خود است

از موضوع دور مى شويم، 'معنى چيزى كه به من مى گويد چيست؟'  سوال خوب در مواجهه با منت 
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براى ما آن  اين است كه بگوئیم: 'اين چه چيزى درمورد خداوند به من مى گويد؟' اغلب كاربرد

 ى كتاىب است درمورد خداوند. مشخص مى شود. كتاب مقدس قبل از هرچيز 

 

 رستگارى به وسيله جابجايى )عيد فصح(

 اموىس به نزد فرعون رفت و دستور خداوند را به او ابالغ كرد كه قوم او بايد آزاد شوند. فرعون ب

زاد ه[ كيست، كه من بايد از او اطاعت كنم و قوم بنى ارسائيل را آ گستاخى جواب داد: 'خداوند ]يَهوَ 

ها آن ( او به زودى متوجه خواهد شد. خداوند ده نوع بال را بر مص نازل کرد.2: 5تاب خروج كنم؟' )ك

كه قوم  فرعون از روى لجبازى قبول منى كرد خداوند را نشان مى دادند. هر بارقدرت ىب همتاى 

ند خداو  آلوداما دهمني بال مردم او را از پاى در مى آورد. در يك شب وهم  بنى ارسائيل را آزاد كند

راند و همه ى فرزندان ارشد پرس كشته شدند. فرزندان ارشد پرس قوم بنى ذرسزمني را از نظر گ

ه راآنها  بسيار گناه كار بودند. اما خداوند از روى رحمت براىآنها  ارسائيل هم مستحق مرگ بودند؛

را در آن  د و خوننگوسفندى را قرباىن كنبرّه نجاىت قرار داد. هر خانواده ملزم بود تا در عوض 

گفت، 'آنگاه كه خداوند از روى رسزمني عبور مى كند آنها  د. موىس بهنخانه قرار ده بچهارچوب در 

 و درب عبور مى كندآن  تا مصيان را نابود كند، خون را در باال و اطراف درب مشاهده مى كند و از

 (. 23: 12د' )خروج كن دد و شام را نابو خانه شو آن  به فرشته مرگ اجازه منى دهد وارد

عملكرد عظيم خداوند در رستگارى بخشيدن در دوران عهد عتیق را می بیینم، به  بدين وسيله     

كردن جانها را نجات مى دهد.  ییگى داده شد: خداوند با یک جابجاقوم بنى ارسائيل درس بزر 

اتفاق افتاد. ما آنها  قومش به خاطر گناهانشان مستحق مرگ بودند، وىل یک قربانی به جای مرگ

بیش  یكه عيد فصح در مقابلش يك سايه  رگرتى آماده مى شويم، رستگارىبراى رستگارى بز 

ن گوسفندان به جاى ديگران قرباىن شدند، مسيح هم به عنوا برّه نیست. دقيقا  شبيه عيد فصح كه

كىس  خداوند را هبّر  كنيد،نگاه  ' يك جانشني كشته شد. وقتى یحیی تعمید دهنده او را ديد گفت

(. اتفاقى نيست كه مسيح هم در زمان عيد 29: 1رد!' )كتاب یوحنا بمی كه گناه جهانيان را با خود 

اشاره به (.نجات  قوم بنى ارسائيل از مص 31: 19؛یوحنا   19: 26 ی)كتاب مت .فصح كشته شد
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به وضوح مى گويد  ولسپینده دارد که به رستگارى بزرگرتی در مسيح بروى صليب منجر می شد. آ

 (.7: 5قرنتیان 1قربانی شد )كتاب  يد فصح ماقرباىن ع مسيح

 

 رستگارى با پريوز شدن )عبور از دريا( 

 فرستاد وآنها  بردگانش بروند. او ارتش خود را به دنبال رعون نقشه ى دومى داشت وقتى اجازه دادف

ارسائيل درياى رسخ را )احتامال  آب  رسيد. رشايط خوىب نبود. قوم بنىآنها  ارتش به زودى به

آنها ، ان مصى را در پشت رسل سوئز( در روبرو داشتند و رسباز عظيمى در قسمت شامىل كانا

م بنى بودند كه خود را نجات دهند، اما خداوند وارد عمل شد. او دريا را شكافت تا قو آن  ناتوان تر از

. غرق شدندآنها  دريا بسته شد و را تعقيب كردندها آن رند. اما وقتى مصيانبگز آن  ارسائيل از بني

قوم خاصش را  ،كيست. او با شكست دادن دشمنان خداونددرستى دريافت كه فرعون اينك به 

 نشان داد.  از نريوى برش و طبيعت قوى تر استقادر كه  اد و خود را به عنوان خداوندنجات د

رگ مسيح به دست مى آورد را منايان ساخت. ما يك بار ديگر اين رهايى چيزى را كه خداوند از م

را آنها  اما خداوند به كمك صليب ،شيطان به بردگى گرفته شده بوديم توسط قدرت هاى گناه و

ت ها و مسئولني] بعد از خلع سالح كردن قدر  :مى نويسد ولسشكست داد و ما را آزاد ساخت. پ

 .پريوز شدآنها  و به وسيله صليب بر انداختبه راه آنها  از نريوهاى شيطاىن[ او منايش عمومى 

 (. 15: 2)كتاب كولسيان 
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 قوم  خداوند

 قوم بنى ارسائيل مستقيم به رسزمني موعود نرفت. در عوض براى مالقات با خدا به كوه سينا رفتند،

 چشم خود'شام به  گفتآنها  خداوند به ار خود را به موىس نشان داده بودجايى كه خداوند در بوته ز 

اب و چطور سوار بر بالهاى عقاب شام را آوردم تا با من مالقات كنيد' )كت ديديد كه با مص چه كردم

ات داد و قوم خاص خود قرار را از دست مصيان نجآنها  (. با اين عمل رهايى بخش، او4: 19خروج 

 داد. 

وج از مص نقطه ى اوج كتاب محقق شد. اما بيش از اين قرار است اتفاق بيوفتد. خر  قوم خاص وعده

 ليه را شامل مى شود. متركز بقيهنيست كه نام كتاب را براى او انتخاب كردند؛ فقط هجده فصل او 

 نها خداوندى نيست كه فقط عطا كندخداوند ت و تأسيس پرستش گاه است رشیعتكتاب روى ارائه 

ى خواهد بندگانش را مورد او همچنني خدايى است كه درخواست مى كند و دريافت مى كند. او م

 قرار دهد. برکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خداوندی که 

 رهایی می بخشد

(18 -1 )  

 خروج

 سینا خیمه

 (رشیعت)

. کتاب خروج17نگاره   

خداوندی که 

 تقاضا دارد

(24 - 19)  

خداوندی که 

 نزدیک می کشد

(40 - 25) 
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 او برکتخداوند و  احکام

 

 وعده

 قرار خواهم داد.'  برکت'من تو را مورد      

 ( 2: 12)كتاب خروج      

 

 تحقق نا متام

كوب هميشه بايد رس آنها  يك متايل براى ديدگاه منفى به حاكامن وجود دارد و فرض بر اين است كه

تحت حاكميت  در كتاب مقدس .خداوند بودن هيچ بخش منفى ندارد گر باشند. اما تحت حاكميت

و حوا دستور آدم  خداوند را نیز به همراه دارد. وقتى برکتخداوند بودن،  لذت بهره مند شدن از 

ن در بهرتي زندگى راآنها  اطاعت نكردند نخوردن از درخت دانش خوب و بد خداوند را مبنى بر

داشتند لذت مى  در بهشت از رابطه با خالق خود در زمان حضورشانآنها  .حالتش تجربه می کردند

 بردند. 

د را نافرماىن كردند و عذاب خداونآنها  بود. تنها هامن يكبار بود كهآنها  قوانني خداوند براى خوىب

ضد او شورش كرده  او منى توانست بني كساىن كه بر آمد عملديدند و از حضورشان مامنعت به 

خداوند قرار  برکتاگر قوم بنى ارسائيل مى خواهد كه مورد  گى ادامه دهد. بنابراينبودند به زند 

طه قادر خواهند بود از رابآنها  صورتآن  حاكميت خداوند آورده شوند. فقط در تحتبايد آنها  بگريد،

 انون خداوند مرگ و عذاب )دورى ازبا خداوند لذت بربند و حضور او را درك كنند. اگر رسپيچى از ق

ديك با خداوند و نز  ابطه)ر و برکت خداوند( را به همراه دارد، بازسازی قوانني خداوند، زندگى و رحمت

يخ قوم بنى تارورد. 'وعده ى رحمت و برکت' در اين قسمت از خواهد آ شدن با او( را به ارمغان 

 خداوند در كوه سينا رشیعت يابد: به وسيله نزولبه دو صورت كامال تحقق مى  وعده خداوند ارسائيل

 . خیمهو سپس با حضور او در بین بندگانش در 
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 خداوند رشیعت

تعامل درستى آن  ينگونه تصور منى شد كه به وسيله توسط خداوند در كوه سينا نازل شد. ا رشیعت

د به عنوان قوم خاص خداون فیضبا خداوند داشته باشند. قوم بنى ارسائيل پيش از اين به واسطه 

رده ياد آورى كآنها  خداوند قرار گرفته بود. خداوند اين حقيقت را در پيش درآمد دستورات ده گانه به

'من خداوندگار خدای  اش را ارائه كند با اين سخنان رشوع كرد كه رشیعتبود. قبل از اين كه او 

 (. او قبل از2: 20اد' )كتاب خروج از رسزمني بردگى نجات د ،شام هستم ، كىس كه شام را از مص

 براى بهآنها  را نجات داده بود. قرار نیست فرمان بردارىآنها  را دريافت كنند رشیعتآنها  كهآن 

 اعطا شده است. اما اگرآنها  پاسخى به نجاتی است كه قبال  بهآن  دست آوردن رستگارى باشد؛ بلکه

به بندگانش نیست، ولیکن الزمه مستفید شدن از راه عضويت در پیامِن خداوند  رشیعتاطاعت از 

قرار دهد؛ مردم هم  ند قول داده بندگانش را مورد برکترحمت و برکات پیامن خداوند است. خداو 

 اگر به طور كامل از من اطاعت كنيد و پیامن مرا نگه داريد، سپس .عوض بايد از او اطاعت كنند در

 (. 5: 19ن دارايى من خواهيد بود' )كتاب خروج در بني همه ى ا ّمت ها شام با ارزش تري

بلکه کار  ،]در پیشگاه خداوند[ عادل محسوب نخواهد شد رشیعت'....هيچ كس با اطاعت از  ، گناِه ما را منايان مى سازد.رشیعت

 (.20: 3رشیعت یا قانون این است که گناه را به ما بشناساند' )رومیان 
 

ی '...ما پیش از دوره ایامن توسط رشیعت زنداىن بوديم، در انتظار آن ایامنی که باید ظاهر ممنجى ما را مشخص مى كند.  رشیعت

رشیعت آماده  (. وظيفه ى24-23: 3شد بودیم. بنابراين رشیعت اعامل می شد تا ما را به سمت مسيح هدايت كند' )كتاب غالطیان

 گرچه او. ا(نياز به منجى)ما كمك منود تا نياز به مسيح را درك كنيم  كردن ما براى مسيح بود. آن ما را به گناهامن محكوم كرد و به

شد تا ما  لعنترسپيچى كردند مجازات شد: " مسیح خود به خاطری  رشیعترا رعايت كرده او به جاى ديگران كه از  رشیعتهميشه 

 (. 13: 3طیان را از لعنت رشیعت رهایی بخشد.' چرا که هر کس مصلوب شود ملعون شده است. )كتاب غال 
 

بلكه به ما مى گويد كه  ،نه تنها به گناهان ما و منجى ما اشاره دارد رشیعتاستانداردهاى خداوند را مشخص مى كند.  رشیعت

-17: 5چگونه خداوند مى خواهد ما زندگى كنيم. مسيح به پريوانش دستور مى دهد تا دستورات آن را اطاعت كنند )كتاب متی 

كن همچنني ما بايد براى اجراى استانداردهاى خداوند در بخش هاى عمومى هم همت كنيم: درمحل کار، در (. در هر زمان مم20

  دانشگاه و جامعه.

 . قوانني خداوند در كتاب مقدس18نگاره 
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ورج پنجم يك پرس جوان بود، بايد به نحو خاىص زندگى كنند. وقتى جآنها  به عنوان بندگان خداوند

'برىت، هيچگاه فراموش نكن تو  مى به او يادآورى مى كردلب در مجامع عمو اغ مادرش ملكه مارى

د. در وضعيتى مشابه 'اّمت بود و بايد بر هامن اساس رفتار می کر ىك هستى.' او يك شاهزاده 

د. او نبايد شخصيت خداوند مقدس را بازتاب ده ،انتخاب شده تا متعلق به او باشند مقدس' خداوند

براى اين  رشیعت(. 44: 11مقدس باشيد، چون من مقدس هستم' )كتاب الویان  گفت، '...آنها  به

در عمل را بياموزد. مسيح گفت همه ى دستورات آن  معنى اجراىآنها  ساخته شده است تا به

خداوند بر دو اصل استوار است: 'به خداوند با متام قلب و روح و فکرتان عشق بورزيد و همسايگان 

 (.  39-37: 22 یوست بداريد' )كتاب متتان را مانند خود د

 

 حضور خداوند

ز يكبار ديگر اقادر هستند آنها  اينك كه بندگان خداوند بار ديگر تحت حاكميت او قرار گرفته اند،

 ه موىس ياد داد كه چگونه خیمههدف رستگارى ايجاد ارتباط است. خداوند ب ،حضور او لذت بربند

 در زماىن كه به سمت رسزمني ،مورد توجه قرار گريدآنها  در بني را بسازد، جايى كه حضور او بايد

 (. 19موعود در حركت هستند )نگاره 

كه به دو بخش تقسيم مى شود:  و يك خيمه در وسط تشكيل شده است از يك حياط معبد موقت     

ز 'مكان مقدس' و 'مقدس ترين مكان' يا " قدس و قدس االقداس". در داخل مكان مقدس يك مي

ياد آورى مى كند كه خداوند آنها  به دوازده قرص ناِن آن .د كه شامل 'نان حضور' مى باشدوجود دار 

شمع دان طالیی با هفت شمع قرار دارد، كه آن  را براورده خواهد كرد. در كنارآنها  همه ى نيازهاى

كه  طر كردنت است و يك محراب براى معدر مقابل خطراآنها  نشانه مراقبت هميشگى خداوند از

 قدس االقداسيا 'چادر'، در ورودى  به خداوند را منتقل كند. يك پردهقرار است حس نزديك بودن 

وجود دارد. فقط يك میز و صندلی در داخل وجود دارد: يك صندوقچه. اگر ميز به تداركات خداوند 

است كه حدود  قچه مناد حضور او است. اين صندوقصندو  ره دارد و شمع داىن به مراقبت اواشا

لوحه هاى سنگى كه آن  سانتى مرت عرض و ارتفاع دارد. در داخل 60سانتى مرت طول و  130



[D
at

e]
 

  

 
  

65 

رسپوش جدايى است كه ' تخت رحمت ' يا آن  خداوند دستورات دهگانه را نوشته وجود دارد. باالى

ازه ى )يك س ، کوروبیانمنادهاى فرشته بالدار ،ناميده مى شود. در دو انتها 'رسپوش اصالح"

 باالى صندوقچه به صورت افقى روى رسپوش باز  فرشته کوروبیانسنگني( وجود دارد. بال هاى 

'آنجا، باالى رسپوش بني  تشكيل دهند. خداوند به موىس گفت: شده اند تا تخت نامرىئ خداوند را

خروج كه باالى صندوقچه شهادت هستند، من تو را مالقات خواهم كرد')كتاب  فرشته کوروبیاندو 

 (.38-34: 40خواهد ماند )خروج آنها  ر خواهد گرفت و با(. 'شكوه' خداوند مكان را در بَ 22: 25

 خود قرار گرفت.  خداوند يكبار ديگر در بني مردم
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 قرباىن ها

حضور خداوند در بني مردمش عاىل است، اما مشكىل را نيز ايجاد مى كند. چگونه ممكن است 

 در بني مردمان گناه كار زندگى كند و آنها را از بني نربد؟ خداوند مقدس

  

 

 

 محوطه

ن مکا

 مقدس

مکان 

قدس 

 االقداس

 پرده

 صندوق عهد

قربانگاه 

بخور 

 خوشبو

میز نان 

 حضور
 چراغ دان

 حوضچه 

 )لگن(

قربانگاه 

هدایای 

 سوختنی

. خیمه گاه حضور خداوند19نگاره 
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از هامن اول قوم بنى ارسائيل منى توانستند قوانني خداوند را رعايت كنند و در نتيجه مستحق 

به  داوری او بودند. سيستم قرباىن كردن براى تعامل با اين مشكل طراحى شد. قرباىن ها هر روزه

يك بار روز توبه هم وجود داشت )كتاب  سال تقديم مى شدند. حتا به خیمهخاطر گناهان مردم 

دم سقف اعظم بايد دو بز اهدا مى كرد. او بايد بز اول را به خاطر گناه مر ا  آن  (، كه در16الویان 

مى پاشيد. قوم بنى ارسائيل براى  قدس االقداسرا براى توبه، روى آن  قرباىن مى كرد و سپس خون

تا  بزى را جايگزين كرد حق مرگ بودند، وىل خداوند در عوضكه انجام داده بودند مستگناه هايى 

دگی همه قرباىن شود. خون مناد زندگى است كه به خاطر گناهان رو به زوال بود: 'زنآنها  به جاى

دادم براى كفاره دادن در محراب؛ اين خون است كه  را به شامآن  و ،مخلوقات بسته به خون است

(. مردم به اين دليل كه حيوانات قرباىن شدند مى 11: 17زندگى انسان است' )كتاب الویان  كفاره

ى يا يىك شدن با خدا( در اتفاقى كه برا ه دهند. نتيجه اين توبه ) مصالحهتوانستند به زندگى ادام

 اعرتاف مى شد و سپس به جاى دورى بردهآن  بز دوم مى افتد مشخص مى گردد. گناهان مردم به

مى شد. خداوند با گناه تعامل منود و بدين ترتيب مى تواند به زندگی با قوم بنی ارسائیل ادامه 

 دهد. 

 

 يك قرباىن بهرت

يك  . فقط سالدجرأت نزديك شدن را نداشتنآنها  زندگى مى كرد، اما خداوند با قومش در خیمه             

اعظم در روز توبه قرباىن ها مى توانستند  برود: اسقف مى توانست به قدس االقداس ، يك مردبار

به صورت كامل گناه را آنها  اما نه یک رابطه نزدیک؛ ،ارتباط با خداوند به وجود آورند را در یرابطه 

با  اصلی و عاىل كه مسيح ودشان اشاره دارند، به قرباىنبه چيزى فراتر از خآنها  پاک منی کنند.

و نيازى نيست  و براى هميشه با گناه تعامل كرد رگ او يك بارد. ممرگ خود روى صليب ارائه مى كن

ه او كساىن كه ب ز كرد 'فراتر از خيمه' براى همهراهى به سوى حضور خداوند باآن  دوباره تكرار شود.

رد مبدل  به معبد زه ى دامئى در اورشليم، كه بعدهاپرده ى معبد )سا ایامن داشتند. وقتى او م 

قدرمتند است: دروازه به  يای(. منادگر 58: 15دو نيم پاره شد )مرقس  گشت( توسط خداوند به
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سمت خداوند اينك گشوده است براى كساىن كه بخواهند بروند؛ '...ما اعتامد به نفس ورود به 

را به واسطه خون مسيح به دست آورده ايم، يك راه جديد و پویا از بني پرده باز شده  قدس االقداس

 . (20-19: 10نانیااست' )كتاب عرب 

 

خداوند با فراهم ساخنت جایگزین، برای مرگ مردم عملیات نجات را انجام  دقيقا در كتاب مقدس

می دهد. قربانی های گوناگون در عهد عتیق همه به قربانی عالی و کاملی که مسیح با مرگش بر 

 روی صلیب آورد، اشاره می کردند.

 ( 22كتاب پيدايشيك قرباىن براى يك مرد: ابراهيم و اسحاق ) 

  (12يك قرباىن براى يك خانواده: عيد فصح )كتاب خروج 

  ( 22يك قرباىن براى يك اّمت: روز توبه ) كتاب الویان 

  (2:2 ؛ اول یوحنا 29: 1یوحنا يك قرباىن براى جهان: مرگ مسيح )كتاب 

 . قرباىن هاى كتاب مقدس 20نگاره 

 

 

 .مطالعه كتاب مقدس

 

 17-1: 20؛  13-1: 19كتاب خروج 

19 :1-13 

 این منت چه چیزی در مورد خدا به ما یاد می دهد؟ 

 

 چگونه راهى كه ما اغلب در مورد خدا فكر مى كنيم را به چالش مى كشد؟
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 ما چگونه به چنني خداوندى ربط پیدا می کنیم ؟

 

 (؟2: 20د به انجام داده است )همچنني بنگري هاير نى ارسائيل تا به حال چه كاخداوند براى قوم ب
 

 او كدام ها هستند؟ وعده هاى آينده ای

 

 (3-1: 12)پیدایش كه به ابراهيم داده وجود دارد؟  چه رابطه بني اين وعده ها و وعده هاي
 

 مردم بايد چه كارى انجام دهند؟ آيا امكان پذير است؟

 

 چگونه وعده هاى خداوند محقق مى شوند؟

 

20 :1-17 

 ؟رده ايرا تو رعايت ك چند تا از قوانني ده گانه

 

 را رعايت كنيم؟آنها  چرا ما بايد در مسيحيّت

 

 کدام یک برای پیروی منودن برای تان دشوار است؟ 

 

 دستورات بیشرت پیروی کنی؟ آن  چه اقدامات عملی می توانی انجام بدهی که بتوانی از

 

 خدا مکان

 .وعده الهی

 

 (7: 12دایش " به فرزندانت این رسزمین را خواهم داد" )پی
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  تحقق ناقص وعده

مکان مقدس الهی تاسیس شد، آنگاه بنی ارسائیل مردم خدا و تحت  داده شد رشیعتوقتی که 

عطا می آنان  خواهد بود که به خاطر حضور خدا در میان خدا خواهند بود، که این نعمت رشیعت

س روی وارد شدن بنی بدون رسزمین بودند. بخش بعدی تاریخ در کتاب مقد مردمآنها  شد. اما

 ارسائیل به رسزمین جدید مترکز دارد. 

 

 کتاب اعداد: نافرمانی و تاخیر

که برای دیدن خدا در کوه سینا پیش آمد، حال در می یابیم که در ابتدای کتاب  توقفآن  بعد از

رار جمعیت خسته و پراکنده که از مص فآن  اعداد بنی ارسائیل آماده رفنت به سوی کنعان هستند،

آنها  کرده بودند اکنون منظم شده و گویی که شبیه یک اردوی منظم نظامی به نظر می رسید. وقتی

 10در هیئت یک ستون بزرگ ابر به راه افتاد. )اعداد:آنها  رشوع به حرکت کردند خدا در پیشاپیش

ظار د که دیگر همه چیز درست به پیش می رود و ما انت( . حاال اطمینان حاصل می ش11-12:

د سال طول خواه 40در عرض چند ماه خود را به آنجا برسانند اما در واقعیت این سفر آنها  داریم که

 کشید. 

بنی ارسائیل رشوع به شکایت و بهانه گیری در مورد کیفیت غذا و  ،در هامن ساعات اولیه حرکت

والن از سفرشان به نحوه رهربی موسی کردند. وضع وقتی به وخامت گرائید که دسته ای از پیش قرا

رسزمین شیر و عسل است با مردمانی به غایت نیرومند با آن  گزارش آوردند کهآنها  کنعان بازگشتد.

مردم هم ترسیدند و از رفنت  (28-27: 13بزرگ که به شدت محافظت می شود. )اعداد  یشهرها

می گفتند که بهرت آنها  .د شده بودند که شکست خواهند خوردکه متقاع یامتناع کردند در حال

نه تنها نشان ترسو بودن بلکه ناشی از آنها  (. واکنش3: 14مراجعه کنید  . )است به مص باز گردند

ب التامس می کردند که به خدا توکل یش قراوالن به نامهای یوشع و کالیعدم ایامن بود. دو تن از پ

عید. حصارهای شان برچیده خواهد را خواهیم بلآنان  رسزمین نهراسید،آن  کنید: " ... از مردمان

متام نشانه های قدرت خدا را در نجات از آنها  کهآن  ( . اما علی رغم9: 14شد و خدا با ماست. " )
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را پاسخ خواهد آنان  مص مشاهده کردند باز هم به خدا اطمینان نداشتند. خداوند با عذاب خویش

 ردند. که به رسزمین موعود وارد شوند م   قبل از این الیب و یوشعجمعیت به جز کآن  داد. متام

 این وقایع رخ داد تا مثال باید درسی برای مان باشد؛ "آنان  رسول می گوید که رسنوشت ولسپ

 مرتکب چنینآنان  قلوب خود را به افکار شیطان نسپاریم هامن گونه کهآنان  باشد برای ما که مانند

 یسی ایامن داریم ما هم از بردگی نجات یافته ایم نه(. اگر ما به ع6: 10 قرنتیان 1خطایی شدند )

ه به وسیله قربانی فصح نه گوسفند بلکه خود مسیح قربانی از بردگی مصیان بلکه از بردگی گنا

رسزمین نه آن  ما نیز چون بنی ارسائیل در سفری به سوی رسزمین موعود هستیم که شده است

به واسطه گناه و عدم ایامن سقوط آنها  چونهم کنعان بلکه بهشت است. باید مراقب باشیم که

 نکنیم و با ایامن به خدا به سفر خود ادامه دهیم تا به مقصد برسیم. 

 

 و عذاب ششیه:  بخکتاب تثن

موسی پیش از  ، در دشتهای مواب کنار رود اردن ما را تا مرز رسزمین موعود می برد یهکتاب تثن

ی گوید. در حالی که نسل جوان و آینده را خطاب قرار وفات اش آخرین حرف هایش را به مردم م

 می دهد با التامس می گوید : " مانند ما همه چیز را خراب نکنید" 

ه " کرا تشویق کرد آنان  چه را در گذشته انجام داده بود بیان کرد وآن  چه خداوند گفته بود وآن  او

ا هنگامی که به رسزمین موعود رسیدید حاال نوبت شامست که ایامن داشته باشید و اطاعت کنید ت

 در نور هدایت خدا زندگی کنید". " چون شام نزد خدا مردم مقدس هستید، شام مردم برگزیده

شید. ... و متام خالیق خدا روی زمین هستید تا قوم خدا باشید تا مایملک با ارزش او با میاندر 

این که از خدا برتسید در راه خدا گام ، خدا از شام چیزی منی خواهد جز اکنون ای بنی ارسائیل

ات بردارید، او را دوست داشته باشید تا خدا را صادقانه خدمت کنید با متام قلب و روح تان و دستور 

  (13-12: 10؛  6: 7هنظر داشته باشید..." )کتاب تثنی الهی را در

رکت داده خواهند شد " مطیع خدا باشند، آنگاه بآنها  اهداف بلند و دوردست هستند. از طرفی اگر

اگر مطیع خدا باشید و به متام دستورات خداوند که امروز به شام می دهم به دقت عمل کنید 
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سی فهرستی از ( . سپس مو 1: 28خداوند شام را برتر از متام ملل روی زمین قرار خواهد داد"  )

گر اگر در غیر این صورت به ارائه می کند:  از طرف دیآنان  باید منتظر باشند بهآنان  که نعمت های

دقت به اوامر الهی عمل نکنید ... متام عذاب های الهی به شام نازل خواهد شد و شام را در بر می 

عذابها هالک کننده بود و نقطه اوج زمانی است که خدا شام را از آن  (. متام فهرست15: 28گیرد )

ن برای تصاحب داخل می شوید ریشه کَآن  رسزمین موعود خواهد راند: " شام از رسزمینی که در

خواهید شد. سپس خدا شام را بین متام ملت ها پراکنده خواهد کرد از یک سوی زمین تا به سوی 

 (64-63: 28دیگر زمین" )

آماده می آنها  بنابراین یک سوال اساسی و بزرگ در ذهن متام بنی ارسائیل خطور می کند وقتی که

پایبند عهد آنان  جا زندگی خواهند کرد آیاآن  چگونه درآنها  وند.شوند به رسزمین موعود وارد ش

 مانده و خوشبخت خواهند شد؟ یا این که نافرمانی کرده از این رسزمین اخراج خواهند شد؟ 

 

 یوشع : تسخیر

پس از موسی، یوشع  جانشین او می شود. با رهربی او است که بنی ارسائیل باالخره به کنعان وارد 

 جا را شکست می دهند و مالکیت رسزمین را به دست می آوردند. آن  ساکنان قبلیآنها  می شوند.

پیروز می شوند برایشان جای شکی مناند که این پیروزی به خاطر قوت خودشان نبوده آنها  وقتی

می دانستند که ضعیف بودند و در عین حال قدرت الهی بسیار عظیم بود. این به روشنی آنان  است.

 را ویران ساخت .  اریحاقبل از ورودشان دیوار آنها  شخص شد که خدا در برابر چشمزمانی م

ساکنان قبلی کنعان را داد تا رسزمین دستور آنان  برای ما اکنون غیر قابل فهم است که چرا خدا به

پاکسازی نژادی نیست. و مجازات خدا  اما کار دمی آی این به نظر پاکسازی نژادی ،متصف شوند

از این رسزمین براند.  راآنان  رسزمین است که خدا می خواهدآن  اعامل خالف ساکنینه خاطر این ب

(. از نظر عدل کامل الهی خدا از اعامل زشت کنعانیان خشمگین شده بود به  5-4: 9یه )کتاب تثن

و قربانی منودن کودکان. خدا می دانست که بنی ارسائیل هم در صورتی  اخالقی مانند فحشا، بد

را به فساد آنان  ه به ساکنان کنعان اجازه دهند در این رسزمین باقی مبانند به مانند شیاطینک
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خواهند کشانید. به راستی هم این اتفاق باالخره رخ داد . بنی ارسائیل موفق منی شود متام 

آنان  نتا سالهای طوالنی در میاآنان  برای فسادآنان  ساکنین قبلی کنعان را بیرون کنند و بخشی از

 ماندند. 

رسزمین را که خدا قسم یاد آن  کتاب یوشع در یادداشتی چنین نتیجه گیری می کند :" ... خداوند

ند. را گرفتند و در آنجا ساکن شدآن  آنها خواهد داد،آنها  کرده بود به اجداد بنی ارسائیل بدهد به

آنان  یاد کرده بود و به اجداداسرتاحت عطا کرد هامنطور که قسم آنان  بهآن  خداوند در هر گوشه

-43: 21قول داده بود .... خداوند به متام وعده های خویش برای بنی ارسائیل عمل کرد )یوشع 

خدا  رشیعت(. حاال زمان عمل منودن به وعده ها بود. مردم خدا در رسزمین خدا و در تحت  45

 های الهی بهره مندند )اسرتاحت(  هستند و از نعمت

اب رو به پایان است هشداری هم به نظر می رسد. یوشع هامنند موسی خطابه اما وقتی کت

 است او از مردم می خواهد که ازآمده  هش انجام داد خطابه در کتاب تثنیخداحافظی را برای مردم ا

و هشدار می دهد که اگر رسپیچی کنند از رسزمین رانده  ش اطاعت کنندرشیعتخدا برتسند و از 

ین باقیامنده های کنعانیان شوید که در میان شام اگر شام روی بگردانید و همنش ...خواهند شد: "

 زندگی می کنند .... 

دام فریب شام آنها  پس به طور حتم خداوند شام را از دست این مردم نجات نخواهد داد در عوض

کرده است.   عطاخواهند بود... تا زمانی که شام از این رسزمین محو شوید، زمینی که خدا به شام

د کرد؟ تا چه سوال همچنان باقی است . آیا بنی ارسائیل از خدا اطاعت خواهن (12-13: 23)

 زمانی در این رسزمین خواهند بود؟ 
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 پادشاه خداوند

 .وعده الهی

 .بر قوم خدا حکمروایی خواهد کرد براهیم وعده داده نشد که پادشاهبه طور وضوح به ا

 این چنین اشاره شده است: اما به طور ضمنی اینجا 

 "... او رست را خواهد شکست، "

 (15: 3)پیدایش  

 

حوا شکست خواهد خورد. می توان متام کتاب  نسلخدا به مار می گوید که او به وسیله یکی از 

 بزرگ کی خواهد بود؟  ین پیروزمندِ مقدس را جستجو کرد که چه کسی رس مار را خواهد شکست. ا

کسی که این عصا به او تعلق آن  وقتی کهآن  ی از یهودا دور نخواهد شد مگر" عصا نشان پادشاه

 دارد خواهد آمد و متام ملت ها از او اطاعت خواهند کرد. " 

 ( 10: 49)پیدایش 

یعقوب پیش از مرگ برای فرزندانش یهودا دعا می کند  به او می گوید که یکی از نسل تو به جهان 

 حکم خواهد راند. 

جا سکنی خواهی به رسزمینی که خدا به تو عطا کرد و تو صاحب آنجا خواهی شد و در آنآنگاه تو 

 کرد و خواهی گفت: 

خود داشته باشیم هامنطور که همه ملت های اطراف ما دارند. آن  " بیایید تا پادشاهی و سلطنت از

 نی که خدا انتخاب کرده است .... پادشاهی را برگزیآن  یقین حاصل کن که

را برای خودش  احکامنسخه ای از این  ،اش را می گیرد، او بر روی طومار که او تاج پادشاهیوقتی 

خواهد خواند و او آنرا  در متام روزهای زندگی اشآن  و با او خواهد بود احکامخواهد نوشت .... 

                                         خواهد آموخت تا به خدایش احرتام کنند و به دقت از متام قانون الهی پیروی کنند ..... 

 (20-14: 17)کتاب تثنیه 
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که بنی ارسائیل بخواهد به رسزمین موعود داخل شود خداوند تصمیم داشت که پادشاهی آن  قبل از

حکم براند. این پادشاه مقامی نخواهد بود که از خدا جدا باشد، بلکه او تحت امر الهی آنان  بر

الهی است و تسلیم فرمان الهی خواهد بود. بنابراین این پادشاه در واقع  خواهد بود، تسلیم امر

ش و رحمت و برکات اش می باشد. خدا به وسیله این احکامبخشی از وعده الهی برای اجرای 

 پادشاه بر این رسزمین حکمرانی خواهد کرد. 

 

 ناقص محَقَق شدن

 .شیشکتاب داوران: دوره گناه و بخ

بنی ارسائیل در رسزمین موعود پس از مرگ یوشع را نقل می کند. خواندن  کتاب داوران داستان

این بخشها متاثر کننده است. مردم به هشدارهای یوشع و موسی گوش منی دهند، از فرامین الهی 

بارها و بارها در این کتاب تکرار می شود. بنی  یشمی کنند . چرخش دوره گناه و بخشرسپیچی 

آنها  ند رس باز می زنند و به عبادت خدایان دیگر می پردازند. خدا هم برارسائیل از پرستش خداو 

به سوی خدا آنها  شکست بخورند. سپس انشازه می دهد تا به وسیله دشمنعذاب نازل می کند و اج

ها  انتوبه و زاری می کنند و از خدا طلب کمک می کنند و خدا هم با فرستادن داوران و یا حکمران

ین داوران دشمنان را به وسیله قدرت روح القدس شکست می دهند و صلح را به پاسخ می دهد. ا

و  رسزمین باز می گردانند اما این به درازا منی انجامد. باز به زودی مردم از خدا روی می گردانند

  (12-7: 3این چرخه دوباره تکرار می شود. )ببینید 

 بارها نافرمانی می کردند؟ آنها  باز کمک کرد در حالی کهآنها  چرا اصال خداوند به

راه حل نهایی و تام برای مشکل بنی آنها  بودند. اما فیض خداوندنشانه های بزرگ  این داوران

 فتاکامل حیات الهی نبودند. ی دلمآنها  جامعت رنگارنگی بودند که البته داورانآن  ارسائیل نبودند.

قهرمانانی نبودند که رسمشق و منونه خوبی ا آنه .ون یک قاتل زنباره بودشمشمی کشد. دخرتش را 

را برای کمک فرستاده است باید آنان  برای پیروی باشند. هامنطور که باید سپاسگزار خدا باشیم که

گناه بنی ارسئیل را حل کند ما باید منتظر پادشاه  منتظر راه حل نهایی و کامل باشیم که مشکل
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شاه بیاید همه چیز درست خواهد شد. این دپاآن  که اگر ما متوجه شدیم داورانآن  باشیم. با آمدن

روزها آن  داستان با کلامتی به پایان می رسد که در طول کتاب چهار بار تکرار شده است: " در

 ( 25: 21داشت، هر کسی هر طور که مناسب می دید عمل می کرد" )نارسائیل پادشاهی 

 

 .موئیل : یک رشوع اشتباهس 1

برای حکمرانی بنی ارسائیل بود. او در طول متام زندگی اش خدا را خدمت  داورموئیل بزرگرتین س

کرد اما وقتی به پیری رسید فرزند ناخلف خود را برای حکمرانی برگزید. بزرگان بنی ارسائیل به 

امنطور که همه ملت ها سوی او آمدند و تقاضا کردند که او پادشاهی را برای حکمرانی برگزیند "ه

درخواست پادشاه کرده آنان  ( .خدا ناراحت می شود نه به خاطر این که5: 8موئیل )س 1دارند" 

پادشاهی را می خواستند که به جای آنها  می خواستند.آنان  بودند بلکه به خاطر نوع پادشاهی که

مانند  . این خواست شان که می خواستند بهپادشاه تحت امر خدا باشدآن  خدا باشد نه این که

ها پادشاه داشته باشند در واقع به این معنا بود که دیگر منی خواستند ملت برگزیده  دیگر ملت

 داشتند نه یک پادشاهی الهی را.  یک سلطنت برشی را آرزوآنها  خداوند باشند.

عطا کرد و شائول را  به آنها می خواستندآنچه  خداوند ،علی رغم گناه آلود بودن درخواست شان

ا در طول سلطنت اوهم مردم خوشبخت نبودند چون او به کرات نافرمانی پادشاه شان ساخت. ام

 موئیل به او فرستاد: " چون تو فرمان الهی را رد. در نتیجه خدا حکمی را از دست سخدا را می کرد

 ( . 23: 15موئیل  س 1ه عنوان پادشاه عزل می کند" )کرده ای ، او تو را ب
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دا به عنوان جانشین شائول تعیین شده است. نشانه های خحال مترکز روی داوود است، کسی که 

لیا موئیل س 1بزرگ فلسطین را شکست داد. )  ت یک دست قهرماندر او زمانی ظاهر شد که او ج 

( . اما او هم هامنند عیسی )از نسل داوود( که سالها بعد خواهد آمد وقتی از جانب خدا تعیین 17

د و سعی می کند او را ائول به داوود حسادت می ورز می شود زندگی آسانی نخواهد داشت. ش

بور می شود در تبعید زندگی کند تا زمانی که شائول در یک نربد علیه فلسطینی ها جبکشد. او م

 کشته می شود. سپس داوود به جای او پادشاه می شود. 

 

 .موئیل : دوره حکمرانی داوودس 2

ی بود که پیرو قلب خویش می خواست. او مرد باالخره بنی ارسائیل صاحب پادشاهی شد که خدا

شود و  بَتِشبَع او باعث شد که مرتکب زنا با(. داوود کامل نیست: شهوت 14: 13موئیل س 1بود )

ین و بنابرا یه زندگی اش پیرو فرامین خدا بودسپس دستور دهد تا شوهر او را به قتل برسانند. اما بق

 خدا او را برکت داد و مردمش را از طریق او برکت داد. در ابتدا فقط قبیله خودش او را به عنوان

ه پادشاه پیروی می کردند اما بعد از چند سال همه بنی ارسائیل از او پیروی می کردند. او بالفاصل

خدا به  رشیعتضور خدا و سمبل ح ایمن ساخت. صندوق عهدآنرا  اورشلیم را پایتخت انتخاب کرد و

شهر آورده شد. داوود مستقل از خدا حکمروایی منی کرد بلکه تحت قانون الهی بود. اورشلیم فقط 

بلکه شهر خدا بود. بنی ارسائیل هیچ گاه در تاریخ شان اینقدر خوشبخت و آرام  ،شهر داوود نبود

 کسی که وعده دادهآن  بود. داوود نبودند. اما باز هم زمان کامل تحقق وعده های الهی فرا نرسیده

 حکمران بزرگ از قبیلهآن  ( . یا15: 3شده بود که مار را زیر پایش له خواهد کرد نبود. )پیدایش 

خواهد آمد،  پیش گویی شده بود نبود. حکمرانی بزرگ تر از داوود 10: 49یهودا که در پیدایش 

 است.  را به روشنی گفتهآن  ناتان نبی هامنطور که خدا توسط
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 تاکید می کند  12خداوند روی وعده های پیامن اش که به ابراهیم گفته بود در پیدایش 

است  )آیات  ز داوودرا پیش گویی می کند که بسیار بزرگرت ا شاهد( و سپس پا11-9: 7موئیل س 2) 

11 – 16  . ) 

ا به وعده هایش از طریق روشن می شود که آینده پیامن الهی بستگی به این پادشاه آینده دارد. خد

 این فرزند داوود که فرزند خدا هم خواهد بود عمل خواهد کرد: 

  .فتو تو همچون پدران ات خواهی خ ایام فرا رسدآن  " وقتی

 .که از بدن خود تو استمن فرزند تو را بر خواهم انگیخت تا جانشین تو شود، کسی 

 زات مجا از بنی آدماو را با دسته ای  تی او خطا کندمن خواهد بود. وق پرسو او  من پدر او خواهم بود

 دش دریغ نخواهدبت من هیچ گاه ازاو اما مح مردانآن  از سویآمده  خواهم کرد،  با تازیانه های وارد

پادشاهی تو و ندانخا شینیان تودریغ کردممحبتی که از پیآن  گونه که محبت من از شائول دورشدآن

                                    خواهد بود. استوار باد تا ابد اال ادشاهی تو تخت پ دمان تا ابد خواهد نزد من تو

 (16-12: 7موئیل س 2) 
 

وقتی او خطا می کند من او را مجازات می جور در منی آید: "  از وعده ها با بقیه اش ظاهرا   ییک

موارد او را شخص  ". این می رساند که او یک شخص معمولی است، در حالی که در دیگرکنم

متعالی معرفی می کند. چگونه او می تواند هر دوی این وجوه را دارا باشد؟ جواب این است که 

مانند متام وعده های عهد عتیق این وعده هم در بیش از یک سطح مطرح است. هامنطوری که 

بد می کند. در دوره سلیامن مشخص می شود که اقدام به ساخت معآن  خواهیم دید بخشی از بعدا  

که سلطنتش  ن بیاید، " نواده بزرگ داوود". هام اما زمانی کامال محقق می شود که عیسی مسیح

 (. 31: 11دوران سلیامن را کمرنگ جلوه خواهد داد . )ببینید لوقا 

خداوند هستیم، پرس داوود.  یبه این سو در کتاب مقدس ما منتظر پادشاه 7موئیل س 2از 

"از لغت عربی به  مسیح". "christهامن "مسیح" یا " سط او شکل بگیردشاهی خدا باید تو پاد

   است. "christos" از ترجمه لغتی یونانی "christ" است. "برگزیدهمعنای "
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 .عص طالیی : سلیامن و 11- 1پادشاهان   1

 دی آور مسلیامن که بعد از داوود می آید حکیامنه حکمروایی می کند. او امنیت و رفاه را به رسزمین 

از مکان یا خانه دامئی خداوند است. ملت بنی ارسائیل هیچ  سمبل معبدی ساخته می شود که و

 ما به نقطه اوج کتاب عهد عتیق رسیده ایم. حاال به نظر این حد در وضعیت خوبی نبوده اند گاه تا

است.  است و زمان پادشاهی خدا فرا رسیدهمی رسد که گویی همه وعده های الهی انجام شده 

او که به مردم بنی ارسائیل  این چنین دعا کرد " سپاس خدا را هنگام اهدای معبد به خدا، سلیامن

به موسی وعده کرده بود آنچه  از اسرتاحت عطا کرد هامنطور که قول داده بود. او که حتی یک کلمه

ر مکان خدا از خدا و د رشیعتمردم خدا تحت  (56: 8پادشاهان  1از ما فرو گذار نکرده است" ) 

 نعمتها و برکات الهی بهره مند شده اند. 

آنها مردم خدا هستند: " مردم یهودا و ارسائیل کثیر خواهند بود همچون دانه های ریگ ساحل دریا 

 (. 12: 32(، هامنطور که خدا قول داده بود )پیدایش 20: 4"  )

د اردن تا رسزمین فلسطین و تا مرز آنها در مکان خدا هستند: " سلیامن بر همه پادشاهی ها از رو 

 (. همه رسزمین تحت 4:21مص فرمانروایی می کرد" )

 

 .. پادشاهی ناقص21نگاره 

 پادشاهی ناقص  پادشاهى موعود پادشاهى نابود شده طرح پادشاهى پادشاهى خداوند

 

 قوم خداوند

 

 مكان خداوند

 

و احکام خداوند  

 شبرکات

 

 آدم و حوا 

 

 باغ

 

خداوند؛ کالم 

 روابط عاىل

 

 هيچ كس

 

 طرودم

 

 نافرماىن و نفرين

 

 نسل ابراهيم

 

 كنعان

 

برکات براى ارسائيل و 

 ديگر ملتها

 

 بنی ارسائیل

 

کنعان )و اروشلیم 

 و معبد(

 رشیعت و پادشاه
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  .(31: 23کنرتل اوست، هامنطور که خداوند در زمان موسی گفته بود )خروج 

، سمبل قانون هره برده و لذت می بردند: صندوق عهدخدا بخدا و رحمت و برکت  رشیعتآنها از 

 برکت داده شده اند: " در طول دوران سلیامن، یهودا و ارسائیلآنها  ( .21: 8الهی در معبد است )

 4انگور و انجیری از خود داشت" ) تاک، در امنیت به رس می بردند، هر شخص  برئشبعاز دان تا 

 خدا برای دیگر ملت ها بودند؛ این همیشه طرح و برنامه خدا بوده تواسطه ای از برکآنها  (. و25:

 وجود دارد که این ت الهی برخوردار شوند. نشانه هایاز نعمت و رحمآنها  است تا ملت ها به واسطه

با به دیدار سلیامن آمد او سَ برای مثال وقتی که ملکه  سلیامندر دوران پادشاهی  ،محقق شده بود

را سپاس آن  ها و خوشبختی ناشی ازحکمروایی حکیامنه سلیامن و نعمت به خاطر خدا را شکر کرد 

 (13-1: 10گفت )

همه چیز به غایت خوب به نظر می رسید اما این ماندگار نخواهد بود. سلیامن با زنان خارجی 

(. به خاطر داوود خدا 2پادشاهان  1رشوع کرد )آنها  بسیاری ازدواج کرد و به عبادت خدایان

ی را خداوند جنگ داخلآن  ازات سلیامن را به تاخیر انداخت تا وقتی که او از دنیا رفت، اما بعد ازمج

 بین شان انداخت تا پادشاهی شان تجزیه شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . داستان تا به اینجا: سلطنت22نگاره 

ن
د
 ع
غ
 با

ط
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 وعده
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 : نافرمانی ، تجزیه و عقب گرد25پادشاهان  2- 12پادشاهان  1

بعامپرس سلیامن،  کهآن  به زودی پس از به سلطنت می رسد، ده قبیله شامل و رشق بر علیه او  رَح 

بعامشورش می کنند و پادشاهی مستقل خودشان تحت فرمانروایی  تشکیل می دهند. ارسائیل به  یَر 

تجزیه شده بود. پادشاهی ا حاال ن متحد بود امیامو سل ل در دوران شائول، داوودسا 120مدت 

. و بعدها سامریاکیم ششهری به نام  ام گرفت به پایتختکننده ای ارسائیل ن شاملی به طرز گیج

اروشلیم را حفظ کرد. هر چند پادشاهانی خوب در میان یهودا  پادشاهی جنوب یهودا پایتخت خود

 رو به تباهی بودند.  رس کار آمدند ولی در کل هر دو پادشاهی در حال سقوط و

بعامشنی دیده می شد. تباهی شامل از هامن ابتدا به رو  نگران بود که مردم اش به رفنت به  یَر 

جای  اورشلیم برای دیدار با خدا در معبد در پادشاهی جنوب ادامه دهند . بنابراین او دو زیارتگاه به

بنی  دو گوساله طالیی گذاشت و گفت، " ایآنها  ان، که درل و دئی معبد اورشلیم ساخت، در بیت

(. زمانی که 28: 12پادشاهان  1که شام را از مص نجات داد" ) یان شامارسائیل این است خدا

که  موسی به کوه سینا رفته بود تا آیات الهی را دریافت کند هارون هم دقیقا همین را گفته بود وقتی

( . این پرستش بت ها بسیار ریشه ای و در متام 4: 32او گوساله ای طالیی ساخته بود )خروج 

 نازل کند. آنها  یل بود. فقط زمان می برد تا خداوند عذاب خود را برحیات بنی ارسائ

شوریان به سامریا آ  زیه پادشاهی شانسال بعد از تج200قبل از میالد،  722در آنان  پایان کار

ین انیست که چرا این اتفاق افتاد: " همه اینها به آن  حمله کرده و آنجا را نابود می کنند. شکی در

آنان  فتاد که بنی ارسائیل مرتکب گناه شده و از خدا نافرمانی کردند هامن خدایی کهخاطر اتفاق ا

وانستند نتبیله شاملی هرگز به تنهایی خود (. ده ق7: 17پادشاهان  2را از مص نجات داده بود )

توسط یهودیان بسیار هستند که در زمان مسیح  انسامریآنها  زندگی کنند . باز ماندگان مستقال 

 یر شدند. تحق

                  در نیمه دوم کتابآنها  نبود. نقل داستانآن  رسنوشت پادشاهی جنوب یهودا هم بهرت از

معبد را در میان خود داشتند، مردم آنها  نتیان بسیار غم انگیز است. هر چندقر  2پادشاهان و در  2

به قانون خدا پایبند می آنها  به پرستش خدایان دیگر روی آوردند. دوره های کوتاهی هم است که
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ت کرد زمانی که یک نسخه از عیّ بَ که قوانین خدا را تَ  (Josiah) یامانند دوره پادشاه یوش ماندند؛

خدا را در معبد پیدا کرده بود. اما این تغییرات مثبت در حدی نبود یا چنان تاثیر گذار نبود  رشیعت

 ا شکسته اند و باید تنبیه گردند.پیامن ر لهی را فرونشاند. مردم که عذاب و خشم ا

 

، و ایوب. چون بیشرت دو کتاب اول به سلیامن جامعه، امثالسه کتاب حکمت در عهد عتیق وجود دارد: 

 اینجا یاد شود. آنها  تخصیص دارد الزم است که از

 مجموعه ای از گفته های مختص که اشاره به جزییات زندگی عاقالنه دارد.  کتاب امثال 

  هودههمه چیز بی...  از این می گوید که زندگی بدون وجود خدا چگونه خواهد بود: "  معهجاکتاب 

 (. 2: 1" )است

   ت بار یک مرد بی گناه حکایت می کند. گاهی کتابهای حکمت می گوید که کتاب ایوب از زندگی مشق

ها به ایوب که لی دهنده تسآن  بپذیریم که پاسخ های آسانی برای مشکالمتان وجود ندارد )مانند

  فتاد ( و فقط باید به خدا توکل کرد.کارگر نی  

کتاب های حکمت بر مبنای رخدادهای تاریخی نیست که ورقی از سنت های الهی برای رستگاری در طول 

الهی چگونه  رشیعتحت تاریخ را بازگو کند. مطالبشان برای متام دوران ها است که می گوید زندگی در ت

 باید باشد. 

 (. 28:28ایوب  7: 1 امثالای کتابهای حکمت با ترس از خدا رشوع می شود )ابتد 

 لیامن است که عاقل تر از س نن نوه بزرگ داوود هامعیسی مسیح تحقق حکمت نهایی است. به عنوا

(. و ما به واسطه 24: 1نتیان قر  1. او خودش "حکمت الهی " است )(42: 12 ؛ متی  3پادشاهان  1_

دهد و از کسی حکمت دارد که به او گوش فرا آن  (.30: 1نتیان قر  1حکمت برسیم ) او می توانیم به

 (. 24: 7 گفتارش پیروی کند )متی

 . کتابهای حکمت: زندگی در پادشاهی خدا23نگاره 
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آن  هشدار داده بود که اگر نافرمانی کنند اجازه ماندن درآنها  خدا قبل از ورودشان به کنعان به

ارند. زمانی خدا به هشدار خود جامه عمل پوشانید که بابلیان یهودا را شکست دادند رسزمین را ند

 قبل از میالد و ساکنان اش را به تبعید فرستادند. عذاب خدا زمانی ادامه پیدا کرد که در 597در 

 بلیان تخریب شد. قبل از میالد شهر و معبد و بسیاری جاهای دیگر توسط با 586سال 

این چنین زمزمه می کردند، " در کنار رودهای بابل می نشینیم و گریه آنها  که جای تعجب نیست

بسیاری چیزها را از دست داده بودند. آنها  (.1: 137می کنیم و از صهیون یاد می کنیم" )مزمور 

شان از بین رفته بود.  نیمه کاره یعص طالیی سلیامن چون خاطره ای در یادها بود و پادشاهی 

در  خدا نیستند بلکهدیگر در مکان آنها  مردم برگزیده خدا باشند،آنها  نشانه ای نبود که حاال دیگر

است که آن  که برکت داده شوند. مثلآن  توسط خدا عذاب شده اند به جایآنها  و تبعید هستند

قبل از ورودشان به کنعان اخطار داده  وا صورت گرفته باشد. خدا پیشاپیشو ح آدم  دوباره هبوط

 23یوشع و  64-63و  25: 28ه اب تثنیدیار رانده خواهند شد )کتآن  ود که اگر نافرمانی کنند ازب

 دند. از حضور خدا محروم شآنها  قانون الهی را رد کردند و در نتیجهآنها  ( . اما12-13:

 

 پادشاهی ناقص از هم می پاشد

خدا برای بنی ارسائیل رقم زد نچه آ  داستان بسیار غم انگیز است اما این پایان کتاب مقدس نیست.

هیچ گاه مقصدش این نبوده است که این آخرین تحقق وعده های الهی است. داستان و تاریخ بنی 

ارسائیل  در خدمت به خداوند در متام کتاب مقدس فقط مناد و مدل است. مانند یک مدل طیاره 

از چیزی  واقعی نیست. او مدلالب باشد اما کنکورد که در زمان بچگی ساختید هرچند بسیار ج

که ناقص آمدند و رفتند  است. به همین ترتیب پادشاهی  بسیار بهرت و بزرگرت یعنی طیاره واقعی

چیزی است که با آمدن مسیح محقق خواهد شد. این وقایع اشاره به مسیح آن  منونه و مدلی از

آنچه  رِ رابر مهم بود اما این دربر مص بسیادارد. بله درست است که نجات بنی ارسائیل از بردگی د

، حضور بله (7: 5نتیان قر 1؛ 29: 1مسیح می آورد و برشیت را نجات می دهد هیچ است )یوحنا 

در معبد در میان بنی  آن زمانی که خدا در مکان مقدس و بین بنی ارسائیل فوق العاده بود خدا 
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یی که خدا به متامی حضور خواهد یافت جاآن  در برابر مکان آن  مهم بود، اما حضور داشتارسائیل 

کنی گ   زید }مکان چون سایه ای بیش نیست : " کالم الهی به جسم تبدیل شد و در میان ما س 

(. و بله داوود و سلیامن پادشاهان بزرگی بودند اما عیسی بی نهایت بزرگرت 14: 1مقدس{ )یوحنا 

را رَد کند اما بر  که تشکیل شد های (. خداوند شاید مدل31: 11، لوقا 37-35: 12است )مرقس 

پیامربان الهی  هدهِ رس وعده خود پایبند است. هامنطور که در فصول آینده خواهیم دید این بر ع  

تاکید کردند که سقوط ارسائیل و یهودا به هیچ وجه از آنها  بوده است تا این حقیقت را بیان کنند.

آن  نابود شود و سبب پادشاهی آن  ا را فرو فرستاد تاعذابهآن  قدرت الهی خارج نبوده است. خدا یَدِ 

نیست که مدل را بازسازی کند آن  گناهان مردمان بود. اما این پایان کار نیست. خدا دیگر در صددِ 

 بلکه پادشاهی واقعی اش را از طریق عیسی مسیح محقق می کند. 
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 مطالعه کتاب مقدس 

 

 17-1: 7موئیل س 2

 (؟ 2-1واست بسازد )آیاتداوود چه چیزی را می خ

 

 (11اما خدا چه می خواست بسازد؟ )آیات 

 

 ( ؟ 8خدا برای داوود چه انجام داده بود )آیه 

 

 ( ؟ 11-9او قول داد که در آینده چه انجام دهد )آیات

 

نعکاس می ارا داده شده بود 3-1: 12وعده ها که به ابراهیم در پیدایش آن  این وعده ها چگونه

 دهد ؟ 

 

 ( ؟ 16-12چه چیزی را در مورد پاشاهی که خواهد آمد وعده می دهد )آیاتخدا 

 

یوحنا  ؛37-35: 12؛ مرقس 1:1 )ببینید متی می کند؟ یعملرا وعده ها این عیسی مسیح چگونه 

 (4-1: 1رومیان   36-24: 2؛ اعامل  18-22: 2

 

 اینها چه تاثیری دارد برای 

 

  َما از مسیح؟ همِ ف 

  

 یح؟ ارتباط ما با مس 
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5 
 

 هپادشاهی پیشگویی شد

 

 سخنگوی خداوند

موسی نگران بود، به  او با مردم بنی ارسائیل صحبت کندزمانی که خداوند به موسی فرمود تا به نام 

او اجازه داده شد تا هارون برادرش را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کند. خداوند فرمود: " او 

هامنطور که او زبان گویای تو خواهد بود تو نیز برای او چون  م خواهد بودنگوی تو در برابر مردسخ

هارون پیامرب تو خواهد بود. ،د خدا خواهم ساخت دربرابر فرعونخدا خواهی بود ... من تو را مانن

را که من به تو دستور می دهم به برادرت بگو تا او به فرعون بگوید تا او به بنی ارسائیل آنچه  هر

 وانیناین عبارات تعریف واضحی از ق  (2-1: 7؛ 16: 4دهد تا از کشورش خارج شود.")خروجاجازه 
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بنابراین پیامربی به ما می دهد. هارون پیامرب موسی بود، کارش رساندن پیام موسی به مردم بود. 

رس در طار زدن کالم خداوند به دیگران. پسخنگوی خداوند است. اعالم کردن و ج پیامرب خداوند

آنها  د جدید اینگونه می نویسد: "نبوت هرگز منشا و خواستگاه اراده انسانی نداشته است، اماعه

(. 21: 1رس طپ2الهام گشته است)آنها  سخنان خداوند را بیان می کنند که توسط روح القدس به

ودش درمورد خود دارند. برای مثال، بیانات ارمیای نبی با معرفی خآنها  است که ادعای این دقیقا  

 (.4: 1آغاز می شود: "کالم خداوند به من نازل شد ... ") آرمیا

 

 مجری پیامن

کوه سینا بر او آشکار ساخت. متام خود را در  رشیعتنجایی که خداوند پیامرب بود، از آ  موسی قطعا  

رزو دارند تا در رسزمین آ آنها  ینده در پرتوی روشنایی پیامن خداوند خواهند زیست. اگرنسلهای آ

باید از دستورات او نیز اطاعت آنها  داوند باقی مبانند و از نعامت و برکات خداوند بهرمند باشند،خ

با داوری خداوند روبرو خواهند شد و در نهایت از رسزمین شان تبعید آنها  کنند. اگر اینگونه نکردند

آنها  اینگونه بود که  زمدند تا پیامن را اجرا کنند نیرشیعت پیامربانی که پس از موسی آ  خواهند شد.

ور می شدند که چگونه اطاعت یاد آ آنها  بر مردم ارصار می ورزیدند تا به این پیامن متکین کنند و به

می شود. آن  ن منجر به خیر و برکت می شود و چگونه نافرمانی باعث نفرین و عواقبوانیاز این ق

درحکومت شاملی آنها  که هر دویبود،  الیشع و نبیاولین پیامرب بزرگ بعد از موسی الیاس 

به تقابل عمومی علیه آنها  ارسائیل فعالیت می کردند در قرن نهم قبل از میالد. بیشرت دوران خدمت

پادشاهان را به زندگی طبق قوانین خداوند و توبه از بت پرستی و آنها  شت.یل گذپادشاهان ارسائ

جامعه ارسائیلی از نظر آنها  وران خدمتدست کشیدن از ایامن به بت ها فرا می خواندند. در د

" ارتداد بسیار گسرتش داشت. هاباعروحانی در سطح بسیار پایینی قرار داشتند. در دوران شاه "

" پرستش می شد. لبع بسیاری از پیامربان الهی به قتل رسیدند و در رسارس رسزمین شان بت "

دعوت کرد.  کارملر ملع عام باالی کوه " را به یک رقابت علنی دلبع الیاس نبی پیامربان بت "

نتیجه یک پیروزی جانانه برای خداوند متعال یکتا بود. اما با وجود همه اینها بیشرت مردم از پرستش 
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او رس باز می زدند. الیاس ناامید با خدای خود اینگونه سخن گفت: "مردم ارسائیل پیامن با تو را 

پیامربان تو را با شمشیر کشتند. من تنها کسی هستم که شکستند، قربانگاه تو را ویران کردند و 

( خداوند او را دلداری داد: "من هنوزهفت هزار انسان را 10: 19پادشاهان1جان سامل بدر بردم." )

( 18: 19”  )ل خم نخواهند شد.دارم که زانوانشان برای پرستش بعدر ارسائیل به عنوان ذخیره 

این ضعف  . اما این هم رقم اندکی از کل جمعیت است. به خاطرهفت هزار بهرت از یکی است مسلام  

از فکر می کردند که هنوز هم وقت باقی است تا مردم به سوی خدا ب بزرگ، الیاس نبی و الیشع

شت پیامربان مطمنئ تر می فرا رسد. هامنطور که روزگار می گذنکه داوری خداوند گردند قبل از آ 

 اپذیر است. شدند که داوری خداوند اجتناب ن

 

 پیامربان نویسنده

 رتمی شد. که بیشآنها  به نوشنت وحی که به دپیامربان رشوع کردن از قرن هشتم قبل از میالد به بعد

که در وشع هو  عاموسامروزه در کتاب مقدس محفوظ و در اختیار ما است. بعضی مثل آنها 

قبل از  722در سال  فروپاشی شان پادشاهی شامل ارسائیل برای چند دهه فعال بودند و در دوران

اشعیاء، که در یهودا بودند: مثل  انمردم را هدایت می کردند. مابقی پیامرب  شوریانآ توسط  میالد

 ق م  هدایت می کردند 597/586تبعیدشان در سالهای مردم را در دوران  مقاطعدر رمیا او  امیک

پس  مالکی وکریا ز ی، حجی هاشان مانند و بعض ، در دوران تبعیددانیال و حزقیالدیگران همچون 

 (24از بازگشت از تبعید بودند)نگاره
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 . تاریخ بعضی از پیامربان   24نگاره  
 

 یگاهآنها  به تعداد هفده کتاب که توسط پیامربان نوشته شده باشد در کتاب مقدس موجود است.

ی ها( هم یاد م)باقی مانده آن کوچک( و پیامربان ِحزقیال رمیا و)اشعیا، ا عنوان پیامربان بزرگ به

 به این دلیل به این نام معروف شده اند کهآنها  کمرت از بقیه نیست؛کوچک شوند. اهمیت پیامربان 

هر کدام از این دو گروه دو موضوع برجسته در کتابهایشان دارند:  مختص تر استآنها  کتابهای

 دهند. قضاوت و امید، هر دوی این موضوعات پایه های پیامن خداوند را تشکیل می

 

 داوری

زیاد آنها  در برخی کلیساها داوری خداوند را با شدت  بیشرتی مطرح می کنند، به وضوح کشیشان

اختصاص داده آنها  بخشهای زیادی از کتاب های ربان موعضه منی کنند در صورتیکهدر مورد پیام

مربان نباید در مورد پیا ما.ناز داوری خداوند علیه آ آنها  شده به نشان دادن گناه مردم و اخطار دادن

 ینده چه ها خواهد کرداینکه خداوند توسط ناجی خود در آ تنها در موردآنها  اینگونه فکر کنیم که

آنها  در درجه اول در مورد مسائل روز خود صحبت می کردند؛آنها  پیشگویی می کردند، بلکه

نیز آنها  صلی ترین پیامسخنگوی زمان حال خود بودند، فقط پیشگویی منی کردند. و یکی از ا

 قضاوت خداوند بود.

 عاموس، هوشع قرن هشتم قبل از میالد پادشاهی شاملی

 

 پادشاهی جنوبی

 

 قرن هشتم قبل از میالد

 

 قرن هفتم قبل از میالد  )به شمول دوران تبعید.(

 

 قرن ششم قبل از میالد  )بعد از دوران تبعید.(

 

 اشعیا، میکا

 

 ارمیا، حزقیال، دانیال

 

 کریا، مالکیز حجی، 
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ند. و اخطارها را (. هر دو پادشاهی ارسائیل و یهودا، مردمانی عیاش و از خود راضی بود25)نگاره

شوریان، زمانی شکسته شد که آ آنها  و اما این عرشت طلبی و خودپسندی جدی منی گرفتند

یهودا را در  شلیم را ویران ساخت و مردمم. شکست داد و بابلیان اور  ق722ارسائیل را در سال 

این وقایع یک اتفاق تاریخی  پیامربان تاکید می کردند که م به تبعید برد ق 586و  597سالهای 

این واکنش خداوند با داوری کردن است در راستای کامل کردن پیامنی که در دوران موسی  نیست

 به پا داشته بود . 

اینگونه توضیح می دهد: جیمی یک پرس بچه خردسالی بود که به یکی از دوستانم این موضوع را 

نروز یک روز بارانی بود و مادرش می دانست که جیمی برایش یک جفت کفش خریده بودند، آ  تازگی

 روی داخلعاشق بازی کردن در گودالهای آب است. بنابراین او به جیمی گوشزد کرد که: "اگر ب

اقت و زندانیت می کنم." اما طیم یک راست میفرستمت توی اه رسیدناهمینکه به خ های آبگودال

چلوپ کردن  گودال و رشوع به چلپ و داخلمستقیم رفت  ب رو دیدجیمی همینکه اولین گودال آ 

نه اطور ادامه بدهی همین که رسیدیم خبه این کارت همین گفت : "اگر رایشکرد. مادرش دوباره ب

آن  م" اما جیمی چلپ و چلوپ کنان از این گودال بهاقت و زندانیت می کنطتوی امی فرستمت 

اقش طخانه رسیدند، جیمی مستقیام به ا وقتی بهآنها  گودال می دوید و بازی می کرد. بنابراین

فرستاده شد و رشوع کرد به داد و بیداد کردن و اشک ریخنت. مادرش از پشت دروازه با او صحبت 

ی امال شفاف بهت گفته بودم، اگر تو بری توی گودالهاکرد: " جیمی ! این تقصیرخودت است، من ک

اما تو به بازی ات توی گودالهای اقت زندانی می کنم ، طلپ و چلوپ کنی، من هم تو رو تو اب و چآ 

 ب ادامه دادی و به این دلیل تو االن اونجایی." آ 

مال شفاف توسط کا اخطارهایآنها  مال مشهود است.اموازات این قضیه با داستان بنی ارسائیل ک

: گفته شدآنها  نکه به رسزمین شان وارد شوند بهی قبل از آ موسی و یوشع دریافت کرده بودند. حت

نها آ  با داوری او روبرو خواهید شد و به تبعید فرستاده خواهید شد." "اگر از خداوند روی گردان شوید

وری کرد: " اگر شام به این آ  یادآنها  نافرمانی را رشوع کردند. پس خداوند توسط پیامربانش به

 لود خود ادامه دهید خداوند شام را مورد قضاوت قرار خواهد داد."آ ناه زندگی گ



[D
at

e]
 

  

 
  

91 

 .. داوری در کتاب عاموس25نگاره

 

 (3: 2 – 3: 1قضاوت بر ملت ها )

ا در خداوند به عنوان خالق کل هستی، نه تنها بررفتار قوم برگزیده خود نظارت می کرد بلکه متام انسانها ر 

 .نظر داشت و به حساب می آورد

 

 (5-4: 2قضاوت بر یهودا )

مخصوصا قوم خاص خداوند سزاوار رسزنش بودند زیرا که آنها به پیامنشان پایبند نبودند و از آن عدول 

 کردند:

 " زیرا که آنان به رشیعت خداوند بی اعتنایی کردند

 و فرمان من  را به جا نیاوردند

 گشتند،زیرا که آنان به واسطه پیروی از خدایان دروغین گمراه 

 خداوند های دروغینی که اجدادشان پیروی می کردند

 من آتش باالی یهودا خواهم فرستاد

 ِدژ اورشلیم را از پا در خواهد آورد" ،و آن

 

 الی آخر( 6: 2قضاوت بر ارسائیل )

محکوم کردن همسایگان آنها، کالم خداوند اینک توسط عاموس به قوم برگزیده اش برمی گردد، ارسائیلی 

کر می کردند چون آنها قوم برگزیده خداوند هستند از قضاوت خداوند در امان خواهند بود. اما این ها ف

  .حقیقت باعث شد حتی آنها از همه بدتر گناه کنند، خداوند برای آنها کارهای بسیاری انجام داده بود

ه با شام یامربانی برانگیختم، ام"من شام را از مص بیرون آوردم ... همچنین من از میان فرزندانتان برایتان پ

هر زمینه از زندگی شان گناهانشان را به  ( عاموس در12-10: 2پیامربان فرمان دادید تا پیامربی نکنند")

ان نگران رفتارهای اجتامعی آنان بود) حرص و آزمندی و بی عدالتی( که نگر  آنان نشان می داد. او هامنقدر

الق متام هستی، خداوند خداوندگار متام ابعاد زندگی برشاست و زندگی مذهبی آنان بود. به عنوان خ

نها آ انتظار اطاعت در متام زمینه های زندگی را دارد. "روز خداوند " زمانی فرا خواهد رسید که خداوند با 

نه  آنها نابود شوند،حساب کند. و آنروز روزی نخواهد بود که آنها انتظار آنرا داشتند، زمانی که دشمنان 

 (18: 5لکه آنان خود با قعرخداوند روبرو خواهند شد)ب
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 تعاقب بودند پسحارض به توبه نآنان  برای سالیان زیادی بسیار صبور بود، اما هنوزخداوند با آنان 

 آنها با قیال در دوران تبعید بار دیگرخداوند از طریق پیامربانش مثل حز  و سپس مدداوری خداوند آ 

کرد هامنطور  هافتاده است: "خداوند شام را تنبیصحبت کرد و توضیح داد که چه اتفاقی برایشان 

آنها  فکر نکنند که اورشلیم شکست خورد، به این خاطر که خدایآنها  که گفته بود خواهم کرد" تا

یان انجام داد، بابلضعیف تر از خدای بابلیان است. همه چیز تحت کنرتل اوست. او کارش را توسط 

 را که داده بود به انجام رساند. هامن وعده

خداوند عوض نشده بود، او هنوز هامن خداوند بی نهایت مهربان است، اما او همچنان خداوند 

را آنها  مقدس و پاک است که از هر چه زشتی و پلیدی است متنفر است و غضب خواهد کرد اگر

ین بش در عهد عتیق باید هشداری باشد برای ما تا مغرور و خود ببیند. داوری او باالی قوم برگزیده ا

گ و وحشتناک روز این یک محک بود از داوری بسیار بزر   بودندآنها  و عیاش نباشیم. همچنانکه

خواهیم ایستاد ومنتظرخواهیم بودتا به حساب  ندخداو نروزما دربرابر آ ودر  خواهد آمدقیامت که 

ا به مسیح منها امید ت(15-11: 20ایم)مکاشفه  زیسته زمین که چگونه برروی شود مارسیدگی

 ما صورت گرفت.او که به خاطر  ومرگ خواهد بود

 

 میدا

زمه اگر با ایامن راسخ به کالم خداوند بنگریم، خداوند باید مردمش را مورد قضاوت قرار دهد. اما ال 

یست. در اینجا یک اصل معنایی هامن کلامت این است که قضاوت پایان کار خداوند با مردمش ن

او کامال واضح و روشن ساخت که او از برکات و فضل  ن در وعده خداوند را ما می بینیممرشوط بود

مرشوط هم در  خود چشم پوشی خواهد کرد اگر نافرمانی از جانب مردمش ببیند. اما یک اصل غیر

 وعده او به ابراهیم یک تعهد تضمین شده است: اینجا نیزموجود است
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 " من از تو ملتی بزرگ خواهم ساخت          

 و تو را برکت خواهم داد

 نام تو را بزرگ خواهم ساخت

 و تو مایه برکت خواهی بود

 آنانی که به تو خوبی کنند برکت خواهم داد،

 و کسانی که به تو بدی کنند نفرین خواهم کرد؛

 و همه مردم دنیا به واسطه تو برکت خواهند یافت."

 (3-1: 12)پیدایش 

 

بنابراین پیامن خداوند، هامنگونه که اساس پیام پیامربان را داوری تشکیل می داد همچنین یک 

 است به نام امیدآمده آنها  موضوع اساسی دیگر نیز در کتاب های

چگونگی شکست مردم ارسائیل را می بینیم، همچنان پیامربان آینده آنها  زمانیکه در داستان

در مورد روزگاران خوشی که در پیش روی است می گفتند، آنها  می کنند. ارسائیل را پیشگویی

 شتهمی پرسیدند:"آیا شام به یاد می آورید دوران خوش گذآنها  جواب خواهند گرفت،آنها  دورانی که

هامن وقت خواهد شد، حتی بهرت از ینده دوباره مثل موسی، داوود و سلیامن را؟" خوب، آدر زمان 

د روی خواهد داد، عهد و پیامن جدید، یک ملت جدید، یک اورشلیم جدید، یک یک خروج جدی نآ 

معبد جدید، یک پادشاه جدید، حتی یک خلقت جدید، خداوند دوباره همین مدل را بازسازی 

از روز اول آن  رد که بهکبلکه او هامن چیزی را بنا خواهد نخواهد کرد، یک پادشاهی نیمه کاره، 

ملت برگزیده خداوند در رسزمین  ای واقعی، پادشاهی کامل و بی نقصاشاره می کرد. یک دنی

خداوند، تحت رشیعت خداوند و برخوردار از برکات و فیض خداوند. پیامربان در مورد به انجام 

 سه اصل از پادشاهی وعده شده صحبت می کردند.آن  رسیدن نهایی همه
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 ملت خداوند

 بازماندگان

را به طورکامل نابود آنها  ورد، اما او همهاکی بر مردمش خواهد آ قضاوت وحشتن هرچند خداوند

ملت های آنها  نخواهد کرد. بازماندگانی خواهد بود که محفوظ می مانند، کسانی که خداوند از

 .ساختجدیدی خواهد 

 نروز کسانی که در ارسائیل باقی ماندند "در آ 

 اندان یعقوب، و نجات یافتگان خ

 مصیبت روا داشته بودند تکیه نخواهند کردآنها  دیگر به کسانی که به

  به خدای خود تکیه خواهند کرد قتا  بلکه حقی

 ئیل؛ به خدای مقدس و یکتای ارسا

  بازماندگان باز خواهند گشت،

 بازماندگان خاندان یعقوب به سوی خداوند قادر مطلق باز خواهند گشت."

 (21-20: 10)اشعیا 

زمانده، باز شوب" بخوانند ) به معنی باای -رارا به نام " ش از پرسانشحتی اشعیا دستور داد تا یکی 

 خواهد گشت( تا تاکیدی باشد بر پیامش.

 

 یک خروج جدید

بودند بسیار شبیه است به دورانی آن  که مردم یهودا در دوران تبعیدشان در بابل دچار مخمصه ای

را نجات داد، بنابراین او باز آنان  رسانجامکه ارسائیلی ها در مص برده بودند. هامنطور که خداوند 

را نجات خواهد داد. یک خروج جدید ر خ خواهد داد: "روزی فرا خواهد رسید ... که دیگر آنان  هم

نجا را از آ آنها  مردمان در مورد اینکه خدای زنده چگونه مردم ارسائیل را از دست مص نجات داد و

خداوند زنده،  پس اینگونه خواهند گفت که : حقیقتا   خارج کرد صحبت نخواهند کرد، بلکه زین
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و  نجا طرد کرده بودرا در آ آنها  خدایی که ارسائیل را از رسزمین های شاملی بازگرداند از کشوری که

 (15-14: 16رمیا  کن خواهم کرد.")ارا در رسزمینی که به اجدادشان داده بودم ساآنها  من

 ذازخدمتگ

مد که او نامش را ارسار آمیز خواهد آ  وج جدید، به یک شکل کامال ر اشعیا تاکید می کرد که خ

-1: 44اران به قوم بنی ارسائیل هم اتالق می شد)ذبعضی وقتها کلمه خدمتگ ار"  نهادذ"خدمتگ

است که او یک فرد مشخص است که خداوند برای آمده  اما در بخش های بعدی بسیار واضح(2

و او با مرگ  (12: 53 – 13: 52؛  6-5: 49 ستفاده می کند)اشعیا.نجات بازماندگان ارسائیل از او ا

"پیشگویی   را به انجام می رساند. خداوند از زمانی صحبت می کند که به عنوان خود این نجات

ینده است که از همین حاال در آ شود. صحبت در مورد واقعه ایکامل و بی عیب" شناخته می 

 بسیار قطعی و حتمی است: آن  انجامش ثبت شده است. چرا که

 ... او به خاطر عصیان ما شکافته شد، 

 او به خاطر رشارت ما شکسته شد

 رامش ما به خاطر اوست که جزای ما را بر خود گرفتصلح و آ  این سالمتی و

 و توسط زخمهای او ما شفا یافتیم، 

 ما همه مثل گوسفندان رسگردانی بودیم 

 که هریک به راه خود روان بودیم، 

 و خداوند گناه و رشارت ما را بر شانه های او نهاد.

 (6-5: 53)اشعیا 

 

این شخصیت منحص به فرد در هر دو مورد ارسائیل و هم کسی که خود را فدا کرد برای بازماندگان 

جزا آنها  ارسائیل صدق می کند، پس قوم خدا از رش گناهانشان نجات پیدا خواهند کرد، او به جای

بخشوده خواهند شد و ارسائیل آنها  نها، زان پسدر رسزمین آ  عید از حضور خداوندبخواهد دید، ت

جدید تاسیس خواهد شد. این پیشگویی زمانی کامل گشت که عیسی بر روی صلیب جان سپرد. او 
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نیامده ام که کسی به من در مورد خودش اینچنین گفت: " ... من که مسیح هستم پرس انسان، 

ام تا جانم را برای نجات مردم به عنوان خون بها آمده  ام،آمده  رای خدمتبلکه خود ب خدمت کند

 (45: 10بدهم." )مرقس

 .شمولیت همه ملت ها

ار فراتر از قوم ارسائیل را در بر گرفت. ارسائیل تنها به عنوان پادشاهی کشیشان ذقانون خدمتگ

(. خداوند به 6: 19روج محسوب شد تا مجرایی باشد تا برکات قانونش به همه ملت ها برسد)خ

 ارش فرمود: ذخدمتگ

 " به من گفته شد: البته این کار کوچکی خواهد بود تا در مقام

 من تنها قوم بنی یعقوب را بازسازی کنی ارِ ذخدمتگ

 عده از ارسائیلی ها را که من نگاه داشته بودم را بازگردانیآن  و

 ملت ها را  اشت تا متامذنان تو را به عنوان نوری خواهم گمن همچ

 از رسارس جهان به سوی نجات و رستگاری من بیاوری

 (6: 49" )اشعیا 
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مزامیر مجموعه ای از رسودهای روحانی و مناجات است که توسط مردم ارسائیل برای پرستش به کار برده 

ه می شد. تنها به یک دوره خاص از تاریخ ارسائیل تعلق ندارد، به طور خاص کتاب مزامیر در یک دور 

 نوشته شده است. همچنین آنرا به عنوانپادشاه  تاریخی طوالنی نوشته شده است و بیشرت آن توسط  داوود 

انجیل کوچک نیز توصیف می کنند، چرا که متام موضوعات انجیل در آن نیز یافت می شود. در اینجا به 

 سه نکته از آن موضوعات اشاره میکنیم:
 

 ستایش

وم هم خداوند در کانون توجه آن قرار دارد، او پادشاه بزرگ متام عامل و ق یرمثل متام کتاب مقدس درمزام

خودش ارسائیل است. قومش او را ستایش می کنند به خاطر قدرت، تقدس و عدالتش در رشیعتش و برای 

 شفقت او که آنها را نجات داد.

 

 بیایید تا با رسود شادمانی خداوند را ستایش کنیم؛

 دمانی برای سخره نجامتان رس دهیمبیایید تا فریاد شا

 بیایید تا در حضورش با حمد و شکرگزاری برویم

 و او را با ساز و آواز ستایش کنیم.

 چرا که خدای ما خدای قادر و پادشاه بزرگ باالتر از متام خدایان است.

 .145؛121؛100همچنان مراجعه شود به مزامیر

 

 پیشگویی

عتیق، از کتاب مزامیر نقل قول شده است. در برخی مزامیر اشاره  در عهد جدید بیشرت از هر کتاب عهد

مستقیم به خداوندگارعیسی شده است او به عنوان پادشاه ازلی خداوند در جهان بر تخت سلطنت نشانده 

 .خواهد شد

 ای خدا، تاج و تخت تو تا ابد خواهد بود

 قدرت و اقتدار سلطنت تو قدرت و اقتدار عدالت و انصاف است

 عاشق عدالت و راستی استی و از رشارت متنفر تو

 بنابراین ای خداوند، خدای تو، تو را با روغن شادمانی تدهین کرد

 و بدینسان تو را باالتر از همراهانت قرار داد

 (7-6: 45)مزامیر       
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 (16: 10. مزامیر: "خداوندگار پادشاه است" )مزمور 26نگاره       

                                                

 

رد : فریاد برآو اما سلطنت او تنها از راه عذاب کشیدن برقرار خواهد شد. او سختی عذاب را چشید و از آن رو 

 19: 89؛  2( همچنین مراجعه شود به مزامیر1: 22" خدای من، خدای من، چرا من را رها کردی؟ ) مزامیر

 110؛ 29 –
 

 تجربیات شخصی

ه در مزامیر ما می بینیم نه تنها خداوند با مردمش سخن می گوید بلکه مردم نیز با او سخن می گویند.  ب

 ،ش و بصیرت عطا شده است. تجربه ایامن به خداوند را قبل ازمانران بیو ایامن دا منینقلب های ما مو 

از یقین عالی و مرست، به تردید و  ت هایخداوند به متام خلقت گوناگونش نیز آشکارا داده بود. که حال

در تغییر است. ایامن داران مسیحی نیز باید انتظار یک چنین تجربه ای را در  ا  افرسدگی و تنزل دامئ

 ساتشان داشته باشند: پادشاه عوض نشده است کلامت مزامیر می تواند از زبان ما نیز بیان شود:احسا

 

 تا به کی، ای خدای من می خواهی مرا فراموش کنی؟ تا ابد؟

 تا به کی میخواهی صورتت را از من پنهان کنی؟ 

(13 :1) 

 خداوندگار، روشنایی من و رستگاری من است از که باید من برتسم؟

(27 :1) 

 چقدر زیبا و دوست داشتنی است مقام و منزلت،

 آه ای خدای قادر مطلق!

 روح من مشتاق توست و حتی مدهوش 

 برای آن بارگاه توست.

(84 :1) 

 . مراجعه شود. 73؛ 42؛ 23به مزامیر 
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برکت دادن امت ها که به ابراهیم داده شد در حال انجام گرفنت است، زن و مرد از برکاتش وعده 

 (3-1: 60) اشعیا بهره مند خواهند شد زمانیکه خداوند برای نجات ارسئیل کاری انجام دهد.

 

 مکان خداوند

 معبد جدید

ل خداوند از معبد اورشلیم آغاز می شود. او با با نشان دادن خروِج شکوه و جال  قیالکتاب ِحز 

ساختامن معبد دیگر مهم نیست، ولی  کند و از مردمش روی بر می گرداندقضاوت خود عمل می 

بود. اما  ه توسط بابلیان با خاک یکسان شودزمان قبل از اینکآن  تنها موضوع مهمآن  کالبد خالی

قیال به ما یک معبد دیگری را نشان می دهد، ِحز  ید واری بزرگ به پایان می رسد.کتاب با یک ام

وارد می آن  و او می بیند که خدا در ( 40 – 48)قسمت  ست بسیار با شکوه تر و مجلل تر از اولی

 از درون این معبد جدید می خروشد و به همه دنیا زندگی می بخشد. شود. رودخانه ای

 

 ش جدیدنآفری

است که در یک آن  بسیار باشکوه تر و مجلل تر ازقیال نشان می دهد معبد جدیدی که ِحز 

برنامه نجات و رستگاری  جدید استآفرینش  منادی ازآن  ساختامنی در یک نقطه از زمین باشد.

فریننده متام ، یا حتی به متام ملیت های برش. آ خداوند تنها محدود به بنی ارسائیل منی شود

یم  از بین بربد و متام جهان را بازسازی کند. اورشلهستی مصمم است تا تاثیر گناه و سقوط را کامال

زندگی کند یک شهر مشخص در جایی از این زمین نخواهد بود؛ آن  جدید که قرار است قوم او در

 جدید است. آفرینش  این یک
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 خداوند می فرماید:

 نو خواهم ساخت و زمینآسامن  هراینه  من

 شته فراموش خواهند شد چیزهای گذ

 به اذهان برنخواهند گشت و دیگر

 خته ام تا ابد خوشنود خواهید بودکه من ساآنچه  و شام از

 ترِسَ برای اینکه من اورشلیم جدید خواهم ساخت برای خوشی و مَ 

 ن.و برای خرسندی مردم آ 

 (18-17: 65)اشعیا 

 

 .قانون خداوند و برکاتش

 پیامن جدید

 خداوند می فرماید: روزی فرا خواهد رسید

 ه من پیامن جدیدی می بندمروزی ک

 با مردم ارسائیل و مردم یهودا

 (31:31)ارمیا 

 

این پیامن جدید یک آغاز کامال جدید نیست. خداوند پیامنی را که درگذشته بسته بود را رها 

مبنی بر فیض و برکت دادن به مردمش را تکمیل  اما او چگونه می تواند وعده خود نخواهد کرد.

همچنین او او باید این کار را انجام دهد. و هد به وعده و کالمش وفادار مباند کند؟ اگر او می خوا

آنها  که رسکشی کردند را مجازات کند. پس او چگونه عده از ارسائیلی هایآن  مقید و موظف است تا

ید این امر را امکان پذیر به نافرمانی خود ادامه می دهند؟ پیامن جدآنها  را برکت دهد در صورتی که

خداوند در برابر مقابله با گناه راهی پیدا خواهد کرد، بنابراین  ناشکستنی خواهد بودآن و  ی کندم
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را از آنها  همه مردم بخشوده خواهند شد و اینجاست که خداوند به پیامنش معنی می بخشد. او

 .درون متحول می کند

 ( 33: 31هم کرد." )خواهم نهاد و در قلب هایشان حک خواآنها  را در مغزخود م احکا" من 

 قیال نبی و یوئیل نبی کامال واضح بیان می کنند که وعده خداوند، حضور روح القدس او درِحز 

جدید افتتاح  این پیامن (32-28: 2و یوئیل  27-26: 36قیالقوم خداوند است. )ِحز  زندگی متام

و  فرمود: " این پیاله عهدزمانی که او در آخرین شام خداوند پیاله را گرفت و  می شود با مرگ عیسی

 (.20: 22پیامن جدیدی است در خون من که برای شام ریخته می شود." )لوقا 

 

 پادشاه جدید

 عهدقدیم توسط پادشاه حکومت می کرد،  بنابراین در دوران  عهدهامنطور که خداوند در دوران 

شاه پادداوود  این وعده را به مد که خداوندار را خواهد کرد، این پیشگویی ازآنجایی آ جدید نیز این ک

متام  مدهد آ ای همه جهانیان از نسل او خواکه پادشاهی ازلی بر  (16-12: 7سموئیل 2سپرد: )

مدن این ه های خداوند همه و همه بسته به آ رستگاری و نجات قوم خدا و به انجام رسیدن متام وعد

 :پرس داوود شده ) یا "مسیح" ؛ "مسیحا"( است یک پادشاه تدهین

 برای ما فرزندی خواهد آمد

 به ما پرسی بخشیده خواهد شد ... 

 قدرت و آرامش او روز افزون بوده و تا ابد ادامه خواهد داشت

 او بر تاج و تخت داوود خواهد نشست 

 و در پادشاهی او حکومت خواهد کرد

 پادشاهی او را بنا نهاده و تقویت خواهد کرد

 ابد  ین الل و انصاف و پاکی از هم اکنو با عد

 (7-6: 9)اشعیا 
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ه و جا "به او قدرت و اعتبار بی می فرماید: "مانند پرس انسان" از دیدگاه وی این پرس انساندانیال ن

متام مردمان از هر نژادی و با زبان های مختلف او را پرستش  داده شده جالل و قدرت شهریاری

ند که او امال مشخص و واضح می ک. این قسمت های کتاب ک(14-13: 7خواهند کرد") دانیال 

مفهوم  ایامنداراننگاه اشد. تنها زمانی که مسیح بیاید، آ منی تواند یک پادشاه کامال معمولی ب

خواهد بود چرا  حکومت او حکومت الهی ها در مورد او را درک خواهند کردواقعی بیشرت پیشگویی 

 نه اشاره می کند:اینگو  1: 110عیسی خود به مفهوم مزمور که او خود خدا ست

 ار من فرمود:گخداوند به خداوند 

 به دست راست من بنشین

 ا دشمنانت را به زیر پایت بیفکنمت

او فقط پرس  می دهد به عنوان " خداوندگار من"رجاع داوود، به فرمانروای دیگری اِ مزمور  رساینده

 (.37-35: 12داوود نیست؛ او هم باید پرس خدا باشد) مرقس 

 .بزرگ برکت

ق می یابد، این خواهد بود که خیر و برکت همه شانه اینکه وعده های خداوند به طور کامل تحق  ن

یکبار دیگر همه چیز رسجای خودش قرار  د. قانون خداوند مقرر خواهد شددنیا را در بر می گیر 

رامش و کامیابی فراوان خواهد ات باغ عدن برخواهیم گشت؛ صلح و آ خواهد گرفت. به هامن برک

 د.بو 

 ... خداواند می فرماید: زمانی فرا خواهد رسید که 

 برنیایندآن  وان گردد که دروگران از عهده دروغله چنان فرا

 بر نیایدآن  و انگور چنان زیاد شود که کشاورز از عهده فرشدن

 بجوشد هر کوهی جاری شود و از هر تپه ایو رشاب تازه از 

 (14-13: 9)عاموس 

 در دوران حکومت او

 پلنگ در کنار بز می خوابد در کنار بره زندگی می کند گرگ
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 را راهربی می کندآنها  گوساله در کنار شیر با هم قدم می زنند و طفل کوچکی

 (6: 11)اشعیا 
 

 بازگشت از تبعید

 مد که پیشگویی هاین که تبعید رشوع شود، به نظر می آ تنها شش دهه بعد از ای م ق 538در سال 

ا ر ش از رسزمین پارس بابلیان را درهم کوبید و فرمانی و ود در حال وقوع است. کور که در مورد امید ب

ما اکه به تبعیدیان اجازه می داد تا به وطن خود بازگردند و معبد خویش را بازسازی کنند.  صادر کرد

فر سی اندک ی داده بودند. تنها عدهآنرا  پیروزی و موفقیتی نبود که پیامربان قولآن  این ترمیم ملت،

د. با مخالفت بزرگی برای انجام این کار روبرو گشتنآنها  بازگشت به وطن را در پیش گرفتند. چرا که

خداوند به  رشیعتو تاکید بر مرکزیت  برپا شد نبی را یِ ز عِ اما رسانجام معبد جدید تحت رهربی 

 .دهم تاکید ش عنوان تنظیم کننده و تعدیل کننده زندگی باز

 . پادشاهی پیگشویی شده27نگاره 

 

پادشاهی 

 خداوند

رح ط

 پادشاهی

پادشاهی 

 نابود شده

پادشاهی وعده 

 شده

 پادشاهی

 ناتکمیل

 پادشاهی پیشگویی شده

 مردم خداوند

 

 

 مکان 

 خداوند

 

خداوند و احکام 

 فیض و برکت آن

 آدم و حوا

 

 

 باغ عدن

 

 

کالم خداوند؛ 

رابطه بی 

 نقص و کامل

 هیچ کس

 

 

 طرد شدن

 

 

نافرمانی و 

 نفرین

 نسل ابراهیم

 

 

 کنعان

 

 

ت برای برک

ارسائیل و همه 

 ملت ها

 بنی ارسائیل

 

 

کنعان)اورشلیم 

 و معبد(

 

و  رشیعت

 پادشاه

بازماندگان ارسائیلی؛ به 

 شمول همه ملت ها

 

 معبد جدید؛ آفرینش جدید

 

 

پیامن جدید، پادشاه 

 جدید، فیض و برکت بزرگ
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ا هوعده آن  رد تا دیوار اورشلیم را بازسازی کنند، بعضی ازرا رهربی ک عده اینحمیا آن  کمی بعد از

انجام پذیری آن  اما این کامال روشن بود که حاال وقت نپذیرفته بود، یا حداقل قسمتی از آ انجام 

شته را به یاد داشتند روزهای قبل از آن عده که روزهای خوش گذنیست.)این پایان کارنیست(پایانی 

ار از پدربزرگ هایشان شنیده بودند، متوجه شدند که این اورشلیم جدید بسیرا آن تبعید را یا داستان

. دندکم شکوه تر از اورشلیم قدیم است؛ اما پیامربان که قبال میگفتند، چیز بهرتی را وعده داده بو 

نهایی که نان فریاد شادمانی رس دادند. اما آ اشته شد، بعضی از جواذزمانی که تهداب معبد جدید گ

منی تواند هامن  نمی دانستند که ایآنها  (13-11: 3 گریستند)عزرا تر ی تر بودند و عاقلقدیم

 و کامال   حتی کوچک تر از معبد سلیامن است این کرده بود قیال پیشگوییمعبدی باشد که ِحز 

کتاب نحمیا با ناامیدی به پایان می رسد هامنطور  قلب های جدید را ندارندآن  واضح است که مردم

خداوند باز هم نادیده گرفته شده علیرغم متام کوشش  رشیعتاو سوگوار این حقیقت بود که  که

 (. 13های عزرا) نحمیا 

ها آن در این دوران پیامربی می کردند.) پیامربان پسا تبعید (. پیام مالکیو  حجی، زکریاسه پیامرب 

نوندگان خود را محکوم می کردند هم شآنها  بسیار شبیه به پیام پیشینیان شان قبل از تبعید بود.

مدن قضاوت دوباره. هشدار می دادند از آ آنها  که پیامنشان را با خداوند شکسته اند و همچنین به

ند و ینده اشاره می کردند، زمانی که خداوند وعده خود را کامال به اجرا می رساهمچنین به آآنها  اما

 خوردار خواهند شد. بنابراین مردمش از متام برکات و فیض پیامن بر 

ه قوم خدا بنجایی که با وعده اینکه تبعید با دوم تواریخ به پایان می رسد، آ  تنظیم عربی عهد عتیق

ق.م به وقوع پیوسته 538از یک دیدگاه این رویداد در سال  زودی به پایان می رسد ختم می شود

قوم  روحانی، از ب عددند. است، اما این هامن خروج جدید نیست که پیامربان درموردش گفته بو 

بیاید و وعده نجات و آنها  منتظر خداوندگار خود هستند تا به سوی خداوند هنوز در تبعید هستند

رستگاری اش را به انجام برساند. سلطنت خداوند هنوز نیامده است، چرا که پادشاه خداوند هنوز 

قاصد پدیدار و هویدا خواهد  سط  یکنیامده است. اما آخرین پیامربان تاکید می ورزیدند که او تو 

 شد: 
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و ناگهان  ماده می سازدرستاد، کسی که راه را قبل از من آ " ببینید، من قاصدم را خواهم ف

ه شام رسولی کآن  مد و وارد معبد خود خواهد شد؛هستید خواهد آ  او گاری که شام منتظرخداوند 

 (1: 3الن خواهد کرد")مالکی مد و پیامن مرا به شام اعمشتاق دیدارش هستید خواهد آ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . پایان عهد عتیق28نگاره 
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 .مطالعه کتاب مقدس

 

  3- 1وشع ه

 

 (3و  1ومر چه است؟ ) مراجعه شود به قسمت رابطه بین هوشع و همرسش ج در تفاوت سطح

 

 

 آینیه رابطه بین خداوند و مردمش است؟آنها  چگونه رابطه بین

 

 

 مردم چه چیزی را یاد می گیریم؟ ما از گناهان

 

 

 را داوری می کند؟آنها  خداوند چگونه

 

 پیامن خداوند با ابراهیم و داوود چه انعکاسی در این امید  دارد؟ 

 

 ره خداوند چه چیزی یاد می گیریم؟ما در این قسمت از کتاب دربا

 

 خودمان چه چیزی را یاد می گیریم؟در مورد 

 

 که یاد گرفته ایم؟ ییر کند در پرتوی روشنایی چیزهایچگونه باید زندگی ما تغ
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6 
 

 

 پادشاهی کنونی

 

  فرا رسیده است.آن  هنگام

اول به نظر می رسد که رشوع کتاب عهد عتیق با تبارشناسی خیلی هیجان انگیز نباشد؛ اما اگر 

که این آن  به محضوعده خداوند را به یاد بیاوریم، روی صندلی خود هم منی توانیم بند بیاییم 

( او تنها 1:1 پرس داوود، پرس ابراهیم". )متی جمالت را بخوانیم :" ثبت رسگذشت تبار عیسی مسیح

را عملی خواهد کرد. وعده های داده  12کسی است که وعده های داده شده به ابراهیم در پیدایش 

"مهم نیست خداوند  رسول  به وضوح این چنین می گوید: ولس. پ 7لیموئس2شده به داوود در 

 (.  20: 1نتیان قر  2) با مسیح برآورده می شود"آنها  را نوید داده است همه چقدر وعده های

 الکی و اشعیا چنین آغاز می کند: مرقس خطابه اش را به نقل قول از م

 خود را پیش از تو می فرستم.  قاصدمن 
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 هم او که راه را بر تو هموار می کند. 

 ده در صحرا، " ندایی فرا خواهن

 راه خدا را نشان می دهد

 راه مستقیم را برای او فراهم می کند." 

 (3-2: 1)مرقس

  

 پیامربان پیشاپیش گفته اند که یک منادی قبل از پادشاه خداوند خواهد آمد تا از ظهورآن  هر دوی

ید دهنده متع یده کند. مرقس این منادی را یحیحتمی او خرب آورد و مردم را برای آمدن او آما

که در منطقه صحرا تعمید می داد و موعظه تعمیدی می منود برای  آمد یمعرفی می کند: " و یحی

آخر  ( . پیام روشن است. انتظار به پایان رسیده است؛ تبعید نزدیک است به4: 1ش گناهان" )یبخش

ت دهنده و سپس مسیح ظاهر می شود. "بشار  زمان وعده های الهی فرا می رسد به زودی برسد و

توبه  وید: " پادشاهی خداوند نزدیک استاو می گ نیک الهی" "موعد فرا رسیده است" وعده های

 (15-14: 1کنید و به وعده های خوب الهی باور کنید!". )

اصطالح "پادشاهی خداوند" در عهد عتیق نیامده است اما عیسی مسیح در تعلیامتش زیاد استفاده 

است تا همه وعده های الهی از آمده  ه همه بشارتهای الهی است؛ اومی کند. این پادشاهی از جمل

ه او به حواریونش می گوید: " به چشم هایتان برکت عطا شد زمان عهد عتیق را بر آورده سازد ابتدای

و به گوشهایتان برکت داده شده است چون می شنوند. چون من حقیقت   می بینندآنها  است چون

را می آن  چه شامآن  بسیار پیامربان و عدالتمردان منتظر بودند تا ببینندرا به شام می گویم چه 

او درباره   (17-16: 13متی نشنیدند. " )آنها  چه شام می شنوید وآن  و بشنوند ندیدندآنها  بینید و

 (39: 5یوحنا است که مرا تصدیق می کند." ) عهد عتیق می گوید: " اینها متون کتاب
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 ه ها توسط مسیحبرآورده شدن وعد

کتاب عهد جدید هیچ گاه منی گوید که ما انتظار داشته باشیم وعده های مندرج در عهد قدیم 

تشویق منی شویم تا منتظر  ( مثال ما اصال 29توسط کسی به غیر از مسیح برآورده شوند . )نگاره 

 جا بنا شود. آن  د درباشیم وعده ها با تشکیل حکومت در ارسائیل تحقق یابد و یا این که معبد جدی

 

 

 

 تحقق یافنت توسط مسیح 29نگاره 

 

حقیقت ماندگار وعده های  خریب شده بود دوباره بازسازی شودکه ت معنایش این است که مدل

را این طور بیان کرده است: " برای آن  جرمی گولدو رثیالهی فقط در وجود مسیح تحقق می یابد. 

د قدیم  به طور مستقیم کارایی ندارد بلکه در وجود مسیح  کتاب عهد جدید تفسیر وعده های عه

ذکر  خداوندی حکومتباید تفسیر و تبیین شود. " یعنی مسیح موعود خواهد آمد تا متام تعالیم 

 . 1شده در عهد عتیق را در تعلیامت خود ظهور دهد

پرسش وعده می  را به طریق یک قیاس بیان می کند که پدری در یک قرن قبل بهآن  نویسنده دیگر

می رسد دیگر اتومبیل  21سالگی اش بخرد. اما وقتی به سن  20دهد که اسبی برای روز تولد 

اخرتاع شده و به جای اسب به او یک اتومبیل هدیه می دهد. در واقع وعده برآورده شده است اما نه 

ن هیچ کدامشان به معنای مستقیم آن. پدر از اول منی توانست به پرسش اتومبیل وعده بدهد چو 

داد که قابل فهم برای بنی  خدا به ارسائیل وعده های  نداشتند. به همین طریق مشابهآن  درک از

قابل درک بود مانند ملت، معبد و نعمت آنها  ارسائیل بود. خداوند از مفاهیمی استفاده کرد که برای

درنوردیده می شود.  انتظار حصارها آن  مادی دیگر مانند رسزمین موعود. اما زمان تحقق وعده ها

وعده ها طبق معنای مستقیم کلامت دور شدن از منظور واقعی خداوند است: " این آن  عملی شدن

قیال وعده داده شده است بر آورده شود به این معنی چه در ِحز آن  ز انتظار بکشیم که هرکه هنو 

 

 وعده ها                تحقق یافنت
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دیده بگیریم و به مانند این است است که از این حقیقت که وعده ها با مسیح برآورده می شود را نا

همه وعده های الهی در وجود  2که اتومبیل به ما هدیه شود و ما هنوز منتظر رسیدن اسب باشیم."

 خداوند.  رشیعتمسیح برآورده می شود، او ملت خداوند است، او رسزمین خداوند است و 

 

 ملت خداوند

خدا این بار بنی  و از درگاه خدا رانده شد عمل کندآدم به عنوان خلیفه خدا نتوانست به وظایفش 

هی ال احکام ارسائیل را به عنوان خلیفه خود برگزید تا مردم خدا باشند و مظهر او باشند وقتی که از

ئیل و بنی ارساآدم  نیز رسپیچی کردند و به تبعید فرستاده شدند اما در آنجایی کهآنان  پیروی کنند .

آدم  ملت خداوند است که منظور خداوند است،آن  شد. اوشکست خوردند عیسی مسیح پیروز 

 واقعی و بنی ارسائیل حقیقی. 

 

 حقیقیآدم  عیسی

او می  و مانند همه نوزادان به دنیا آمداناجیل تاکید می کنند که مسیح برشی واقعی است . ا

است آدم  او از نسل ردگریه می کرد، احساس خستگی می کرد و حتی به مرگ ظاهری م  ،دخوابی

ی وقتآدم  اما بر خالف (22-21: 3به مانند هر برشی غسل تعمید گرفت. )لوقا ( و38-23: 3لوقا )

. او تنها برشی است که به متام و کامل از خدا یعنی از پدرش الوده نشدکه وسوسه شد به گناه 

وی اما او ر  ودارد که از درگاه الهی رانده نشاطاعت کرد. به همین خاطر او تنها برش است که لیاقت د

مرتکب آدم  بودیم چون پدرمانآن  چوبه صلیب به خواست خودش دچار عذابی شد که ما مستحق

مبدل می شویم که در راس ما نه  ا به او توسل کنیم به انسان نوینه اگر مگناه شده بود. در نتیج

 مسیحی که عادل است .  ،آدمی که گناهکار بود بلکه مسیح خواهد بود

همه ما گناهکار شدیم با اطاعت یک آدم  سد: " هامنطور که با نافرمانی یک نفر یعنیمی نوی ولسپ

 (30و نگاره 5:19نفر یعنی عیسی همه ما رستگار می شویم" )رومیان 
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 عیسی بنی ارسائیل حقیقی

 متی در امان باشد هیرودیسزمانی که مسیح کودک بود مریم مقدس او را به مص برد تا از تعقیب 

ص را خداوند که توسط پیامربش وعده داده بود محقق شد: " در مآنچه  می کند : " بنابراینتفسیر 

رسین خاطر نشان می کنند چنین برداشتی از ( . بعضی مفَ 15: 2 من پرسم را ندا می دهم" )متی

 است.آن  عهد عتیق خارج از اصول تعالیم

 

          میت / مرگ   محکو                             گناه         آدم 

 

 

 آدم                                                                     کتنها ی   

 

 

 

 

 نژاد برش                                           تعداد زیاد 

   

 

 یزندگ /خشودگیب                                صحیح  عمل                          مسیح 
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 مسیح                                            تنها یک   

 

 

 

 یحیانمس                                      تعداد زیاد                      

 19: 5رومیان  30نگاره 

 

اولیه  مفهوم های موسی به یک شخص بر منی گرددکه می گوید وعده   1: 11 هوشعبه نقل از  

نه ساده است   نی ارسائیل از مص است. اما متیندا مربوط به خروج بآن  منت بسیار واضح است که

 اینجا به جای او به درستی می داند که چه می گوید. او عمدا   نه از اصول تعالیم خارج شده است و

ارسائیل دچار  اما عیسی مسیح متفاوت است. او هامنند بنی بنی ارسائیل میسح را قرار می دهد

 (11-1: 4ی )متشد اما مانند آنها با نافرمانی از خدا سقوط نکرد.وسوسه شیطان 

 او سپس اولین حواریون اش را انتخاب می کند. انتخاب دوازده تن حواریون از روی اتفاق نیست. از

به جای دوازده ه حواریون زده با دوا دی را بنا می گذاردمنظوری دارد او در واقع بنی ارسائیل جدیآن 

بنی ارسائیل قدیم عیسی مسیح را منی پذیرند و از خود می  (22-18: 4قوم بنی ارسائیل پیشین. ) 

از  دشاهی خداوندرا از خود می راند. عیسی مسیح می گوید : "...پاآنان  رانند و در عوض خداوند

( او ویرانی  43: 21 متید. )نره او را می پرور مردمی داده می شود که مث د و بهو شام گرفته می ش

این   (44-43: 19اورشلیم را پیش بینی می کند به واسطه این که مسیح را رد می منایند. )لوقا 

پس بنی ارسائیل واقعی آن  بعد از مسیح صورت پذیرفت. از 70ویرانی توسط رومیان در سال 

در عوض بر نسل  دمی تکیه ندار یمترکزی روی رسزمین فلسطین ندارد و به نسل جسامنی ابراه

روحانی ابراهیم ارصار دارد چه یهودی باشند چه نباشند، کسانی که پیرو مسیح هستند و به مسیح 

موعود الهی ایامن دارند : " ... وعده الهی با ایامن محقق می شود بنابراین با لطف خداوندی به 
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ادی یهود هستند و از نظر د نه آنهایی که از لحاظ نژ نمتام نسلهای ابراهیم وعده ها محقق می شو 

او پدر همه ما است.  ی که به ابراهیم ایامن می آوردندبلکه به متام کسان ،جسامنی از نسل ابراهیم 

 (  16: 4)رومیان

 

 .خداوند مکان

آدم و حوا در باغ عدن نزد خدا بودند قبل از این که رانده شوند. همچنین خدا به بنی ارسائیل 

معبد اورشلیم فقط مانند آن  در معبد و در پرستشگاه الهی اماآنان  اننزدیک شد با زندگی در می

و  خیمه معبد حقیقی الهی استآن  مسیح چه از مسیح دریافت می کنیمآن  سایه ای بود در مقابل

او در واقع خدا  ب می شویم. او فقط یک انسان نیستمعبدی که به درستی ما به محرض خدا رشفیا

 سیح به ما نزدیک شده است . هم است، خدا در هیئت م

 

 مسیح، معبد حقیقی

 (14: 1یان ما جای گرفت. ) یوحنا پس کالم جسم گشته به شکل انسان در م" 

را از وجود تاجران و رصافان و خریداران پاک کرد جمعی از یهودیان از او که معبد آن  مسیح بعد  از

مسیح در پاسخ گفت : "  کار را کرده استاین  اش را ثابت کند که به چه اجازهخواستند که ادعای 

فکر آنها  (19: 2را طی سه روز دوباره آباد خواهم کرد ! " ) یوحنا آن  این معبد را تخریب کنید من

می کردند که مسیح درباره این معبد سنگی سخن می گوید، اما یوحنا خاطر نشان می کند که 

اگر می  اورشلیم به زودی ویران خواهد شد ( معبد21: 2منظور مسیح از معبد جسم خودش بود. ) 

خواهیم خدا را مالقات کنیم ما باید به سوی مسیح برویم  نه به سوی ساختامن معبد روی آوریم. 

در حالی که مسیح در معبد ایستاده بود می گفت : " هر کسی که تشنه است (24-21: 4)یوحنا

ورد، "  هامنطور که انجیل می گوید :" چشمه باید به نزد من آید و سیراب شود هرکس به من ایامن آ 

قیال نبی یاد او از وعده های ِحز  مطمئنا   (38-37: 7درون او خواهد جوشید " ) یوحنا  های حیات از

را به همه ارمغان  رودها روان خواهد گشت و حیاتآن  می کرد که از معبد جدید می گفت، که در



[D
at

e]
 

  

 
  

114 

و آب روان هامن روح او است که هر که بر او  است( مسیح هامن معبد 47قیال خواهد آورد )ِحز 

 ایامن آورد عطا خواهد شد. 

 

 الهی و برکاتش احکام

  مسیح پیامن جدیدی را معرفی می کند.

( او 17: 5 )متی بخشد تحققرا آن  کهآمده  بلکه منسوخ کندالهی را  رشیعتاست نه این که آمده  او

عذاب الهی نیست در آن  او مستحق نابراین منحصا  متام خواسته های خدا را اطاعت می کند و ب

با  ،عذابند. " اما او بر روی صلیب می رود تا منجی ما از عذاب الهی  آن  حالی که دیگران مستحق

که سزاوارش ما  عذابآن  او به جای ما عذاب می کشد عذاب الهی بر روی خود" آن  متحمل شدن

 3تیانی بهره مند می سازد از طریق ایامن آوردن به او. " )غال بودیم و این گونه او ما را از رحمت اله

رد به خاطر ما. در نتیجه موهبت الهی شامل (13-14: حال ما هم  او در کامل زیست برای ما و م 

( یک جا به جایی عجیب ر خ می دهد. اگر به مسیح ایامن آوریم و توکل کنیم 4:8می شود. )رومیان

ا " خدا خواست تا او به جای ما بار گناه ر  د و ما به رستگاری می رسیممی شو  عذاب الهی از ما دور

جدید الهی است ( پس مرگ مسیح پیامن 21: 5نتیان قر 2بکشد. تا بندگان راستین الهی شویم.  ) 

مسیح واسطه این عهد و پیامن جدید است که کسانی که پیامن می بندند وعده  که معرفی می شود

 افت می کنند.راث جاودانگی را دریمی

حاال که او در عوض کفاره گناهانتان مرده است تا شام از گناه پاک شوید در تحت پیامن جدید 

 ( 15 :9 الهی." )عربانیان

 

 مسیح،  پادشاه جدید

پیامربان مژده داده بودند که وعده های الهی با آمدن پادشاه جدید که از نسل داوود است بر آورده 

ی جدید را تاسیس خواهد کرد و عص نوین را رقم خواهد زد تا اثرات سقوط خواهد شد. او قانون اله

نشانه های آنها  معجزات مسیح می رساند که او هامن شاه جدید است.آن  توسط شیطان محو شود.

ارواح خبیثه در درونش خلقت جدید است که بنا گذارده خواهد شد. زمانی که مسیح مردی را که 



[D
at

e]
 

  

 
  

115 

ا داد  مردم از خود می پرسیدند آیا او هامن پادشاه جدید وعده داده شده از و کر و کور بود شف بود

 نسل داوود است؟ . 

ان خواهد شد که سلطان شیاطین فریسیان جواب می دادند : " او فقط توسط بعلزبوب}شیطان{ درم

 و او شیطان را از درون او بیرون خواهد آورد. "  است

رون ین استدالل کرد که : چرا شیطان ، شیطان را از درون او بشا مسیح این گونه در برابر توجیجات

کشد؟" اما اگر من شیطان را از درون اوبه واسطه روح خداوند بیرون بکشم بدانید که پادشاه جدید 

آمده  ت چرا که پادشاه خداونداسآمده  سلطنت خداوند (28-22: 12است")متی آمده  خداوند

ه خداوند به نظر منی رسید، حتی کمرتین شباهتی به پادشاه وقت او هامنند پادشاآن  است. در

آن  اما در عین زمان جان دادخدا نداشت یا حداقل زمانی  که  او روی صلیب  در کامل ناتوانی 

لحظه در واقع بزرگرتین پیروزی برای او است و مردم اش را نجات می بخشد از دست 

ه سوی دست بآسامن  از مرگ بر می خیزد و بهسپس در روز سوم  (15-13: 2سیان  لدشمنانش)کو 

تنها پرس داوود  ی بیان می دارد که او بدون تردیدراست خدا صعود می کند. رستاخیزش به راست

 ( 4: 1نیست: بلکه اوهمچنین  پرس خداست. )رومیان 

 

  الهی برکتمسیح منشا 

اسرتاحت دهم.  به شام آرامش واو می گوید: " همه شام که خسته و درمانده اید به سوی من آیید تا 

این به این معنا نیست که خدا از ما  حت هدف نهایی خداوند از خلقت بود(  اسرتا28: 11 " )متی

می خواهد که هیچ کاری انجام ندهیم بلکه خدا می خواهد که با او در اسرتاحت بعد از خلقت 

احت را در باغ عدن اسرت آن  واحو آدم  رشیک شویم در روز سبت که سمبل تکمیل خلقت است.

بر هم خورد. بنی آنان  است؛ اما همه چیز با گناهآمده   2هامنطور که در پیدایش  تجربه کردند 

آن  اما به کردند، در دوران پادشاهی ناقصرا در رسزمین موعود تجر آن  ارسائیل هم بسیار اندک از

مسیح با رستاخیزش عص نوین  ستوعده داده ا چه خدا در مسیح آن  فقط سایه و اشاره ای بود بر

آن  رستاخیز خیزدسوی مرگ باز بر می آن  را به ما معرفی می کند. او مجازات مرگ را می چشد و از
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اگر ما به او اعتقاد داشته باشیم هامنند او از مرگ به حیات می رسیم.  عص جدید را نشان می دهد

حی کرده است را تجربه کنیم: " ... اگر هر چه خدای مهربان طراآن  ما می توانیم زندگی بر اساس

کسی در مسیح تجلی کند او در خلقت جدید دست یافته است، خلقت قدیم اش رفته است  و 

 (  17: 5نتیان قر  2خلقتی جدید به او داده شده است. ) 

 . پادشاهی کنونی31نگاره 

 

 

 

 

پادشاهی 

 خداوند

طرح 

 پادشاهی

پادشاهی 

 نابود شده

پادشاهی 

 موعود

بخشی از 

 پادشاهی

پادشاهی 

 ویی شدهپیشگ

 پادشاهی کنونی

نسل   هیچ کس آدم و حوا مردم خدا

 ابراهیم

بنی 

 ارسائیل

باقی مانده بنی 

 ارسائیل 

شمولیت همه 

 ملت ها

 عیسی مسیح:

 آدم جدید: 

 ارسائیل جدید

مکان   

 خداوند

کنعان )و  کنعان طرد شده باغ عدن

اورشلیم و 

 معبد(

 معبد جدید

 خلقت جدید

 عیسی مسیح:

 پرستشگاه؛

 بد حقیقیمع

 

و  احکام

فیض و 

 برکت الهی

 کالم خدا: 

 ارتباط کامل

تخلف و 

 عذاب

آمرزش بنی 

ارسائیل و 

متام ملت 

 ها

و  رشیعت

 پادشاه

پیامن جدید؛ 

پادشاه جدید؛ 

 آمرزش بزرگ

عیسی مسیح: 

پیامن جدید؛ 

 اسرتاحت
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 .صلیب: نجات از طریق جایگزینی

دی نیست که مسیحیان نخستین رشمنده شده باشند یا رسزنش شده باشند که هیچ نشانه و سن

می گوید: "  ولسکشته شد. پشیوه بد آن  خداوندگارشان به مانند مجرمین در صلیب شد و به

مسیح بر صلیب شد بر خود بالیدم،  چنان که وقتی خداوندگارم عیسی آن  بر خود نبالیدم هیچگاه

 ( او14: 6رم بر صلیب مرد و من در نظر دنیا به صلیب شدم. " ) غالطیان دنیا در نظآن  که از طریق

بلکه پیروزی بزرگ بود. پادشاهی  ،می دانست که به صلیب شدن مسیح تراژدی دردناک نبود

خداوند تنها از این طریق می توانست برقرار گردد. چاره ای باید در برابر عذاب و خشم الهی بر 

شد. خداوند فقط به سادگی منی توانست که از عذاب چشم پوشی کند گناهان مردم سنجیده می 

چون دیگر در این صورت خدا از خداوندی خود باید دست برداشته باشد. عدالت الهی تقاضا دارد تا 

ت به زشتی ها و پلیدی ها به دیده عفو ننگرد: باید در این بین تنبیهی باشد. خداوند به واسطه رحم

او به جای ما مرد و عذاب الهی را به جای ما  فرستد تا به جای ما عذاب بکشدمی خود پرس خود را 

 قربانی های عهد قدیم مانند گوسفند قربانی عید فصح قربانی گشت.او به جای متام  چشید
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 : دست آورهای صلیب  32نگاره 

 

آن رستگاریی را که مسیح برای ما به دست آورد هیچ کس منی تواند به متامی بیان کند. کتاب انجیل بارها 

 شود که همه آن در نتیجه به صلیب رفنت و عذاب چشیدن مسیح به جای ما به دست آمده است.  متذکر می

 

 فدا شدن

ندگی ن از ز ما آزاد شدیم با پرداخنت یک بهاء : " ... آن بهاء اشیاء ناپایدار مانند نقره و طال نبود که به واسطه آ 

 1ون عیسی مسیح بود آن بره بی گناه خداوند." )بیهوده به ارث رسیده از پدران تان نجات یافتید، آن بهاء خ

 ( 19 – 18رس طپ

 

 مصالحه

اما حاال دوست هستیم " همه اینها از طرف خداست، او با ما صلح کرد از طریق  ،ما خصم و دشمن خدا بودیم

 ( 18: 5قرنتیان   2مسیح و به ما تعالیم مصالحه را عطا کرد." ) 

 

 بخشودگی

یم اما حاال در نظر خدا پاک هستیم  " .... همه گناهکار شدند و از چشم لطف خدا ما از سوی خدا محکوم بود

 3افتادند و به رایگان بخشوده شدند به خاطر لطف خداوندی از طریق نجاتی که مسیح با خود آورد. "  )رومیان

:23-24 ) 

 

 تسخیر

 ن در بند بودیم مرگ مسیح ما را ازما در برابر وسوسه های شیطانی بی دفاع بودیم و در میان پنجه های شیطا

چنگال مرگ نجات بخشید بنابر این ما را از دست شیطان رهایی داد: " با خلع سالح سالطین و قدرتها، او 

 ( 15: 2منایش عمومی ای را رقم زد، به دست آوردن پیروزی با رفنت بر روی صلیب " )کولسیان 
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دیگر دچار عذاب  توکل کنیمو اگر ما به مسیح ایامن آوریم و  م الهی فرو نشانده شددر نتیجه خش

تا ما را عدالتمردی که به جای ظاملین مرد آن  سخت الهی منی شویم. " مسیح به جای همه ما مرد،

 (2:2اول یوحنا  21: 3رومیان ( همچنین ) 18: 3رس طپ 1به خدا برساند. " ) 

 

 اناجیل چهار

 وقا( . به نظر می رسد ارتباط خاص، مرقس، لد دارد )متیزیادی بین اناجیل کوتاه وجو تشابهات 

وجود داشته ولی بر کسی معلوم نیست کدام یک از دیگری نسخه برداری کرده آنها  بین نویسندگان

نوشته شده است و  کتاب انجیل یوحنا به شیوه متفاوت را به عنوان منبع اتخاذ کرده استاست و او 

کتابها در تناقض هم نیستند بلکه همدیگر را  نوشته که فقط مختص به خود او استلبی را مطا

که مسیح گفته بود و انجام داده بود. با وجود مشرتکات زیادی که دارند آنچه  تکمیل می کنند در

 دن مسیح جداگانه یاری می رساند. هریک به تنهایی ما را در شناسان

 

 .عهد عتیق است سی هامن مسیح موعود: عیمتی

بیان می کند که عیسی هامن مسیح موعود عهد عتیق است. آنها  یهودیانی اند که به اطبان متیمخ

مانند این را می  مضامیندوازده بار متی در عهد جدید صد بار به عهد قدیم ارجاع داده شده است. 

                            د ... " وعده کرده بود محقق شو  انچه خدا به پیامرب آن  آورد: " این چنین شد تا

 ( 22: 1؛  17و 15: 2)
 

 .دعوت می کندتحمل کردن است زجر کشیده که ما را به  ریذاخدمتگمرقس: عیسی 

به این گونه پایان می یابد که  کتاب مرقس انجیلی است که به دو بخش تقسیم می شود. نیمه اول

نیمه دوم بر روی صلیب مترکز دارد: " سپس (  29: 8رس می فهمد عیسی هامن مسیح است. )طپ

 (  31: 8که پرس انسان باید بسیار زجرها بکشد ... و او باید کشته شود." ) آنان  او تعلیم می دهد به
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و حواریونش باید راهی را که او پیمود بروند: " هرکس پیرو من است باید خود را فراموش کند و 

 (  34: 8کند." )صلیب اش را بر دوش نهد و مرا دنبال 
 

 .لوقا : عیسی منجی عامل

این  ش گناهان و هدیه روح القدسیرستگاری در نظر لوقا شامل دو رحمت الهی است: بخش

زن و مرد و  این برای همه و برای همه ملل استرستگاری مختص مردم مذهبی و یا یهودیان نیست. 

د. نیمه دوم کتاب نمسیح دریافت می کنیهود و غیر یهود و فقیر و غنی این رحمت را از سوی عیسی 

لوقا شامل اعاملی است که نشان می دهد چطور بشارتها و تعالیم مسیح به متام دنیا گسرتش می 

 یابد. 
 

  .یوحنا: عیسی پرس خداست که نجات ابدی را به ارمغان می آورد

در مورد  هایادعا با  چنان که او متناو آن  ؛ پرس یگانه و ابدی خدای پدر استتوصیف یوحنا از عیسی

 خود دارد با گفنت عبارت :" من هستم" هامنند : " من نور جهانم" و " من راه راست و حیات هستم."

یامن (  این ادعاها با معجزات و آیات به ثبوت می رسد. تا به این وسیله مردم به او ا6: 14و 12: 8) 

و  و با ایامن به او ایامن آورید، پرس خداآورند: " این نشانه ها نوشته شده است که به عیسی مسیح 

 (  31: 20تحت نام او به حیات ابدی دست یابید." ) یوحنا
 

 رهرب باز می  گردد

رست می روم به حیرت می افتم که این همه نوازنده با آالت مختلف چطور هامهنگ می وقتی به کن

 رسند. این بر دو اصل استوار استنوازند و با هم همکاری می کنند و به یک آهنگ زیبا و و احد می 

بنوازند و یکی هم رهرب ارکسرت آن  یکی نوشته ای که پیش هر یک از نوازندگان قرار دارد که طبق

رکسرت نباشد مطمئنا فاجعه ای رخ خواهد می گوید چه هنگام بنوازند. اگر رهرب ا  آنان  است که به

ر عتی بنوازند، این حتی وخیم تر خواهد شد اگنخواهند دانست که کی بنوازند یا با چه رس آنها  داد:

 نوشته آهنگ را هم پاره کنند و دور اندازند. 
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و دستوراتی دارد که چگونه زیست  خدا خالق همین هستی است .ما انسانها همین کار را کرده ایم

م. ما را پشت گوش انداخته ایآن  کنیم، که هامن نوشته آهنگ زندگی است که چطور بنوازیم. اما ما

را پاره کرده دور انداخته ایم. حاال دیگر  اترجیح می دهیم مطابق میل خود بنوازیم و رسود خد

عجیب نیست که دنیای ما این گونه به هم ریخته است. چطور دنیای ما درست باشد در حالی که 

 شدیدا  ما  بسیار ناهنجار خواهد بود. آهنگآن  هر کدام مان ارصار داریم ساز خود را بزنیم. نتیجه

 ست. ن چاره ای نیوتها را دوباره به درستی اجرا کنیم.... غیر از اینیاز به رهرب ارکسرت داریم تا ن  

باز آن  است تا نظم را بهآمده  است. اوآن  عیسی مسیح هم نوسینده آهنگ و هم رهرب ارکسرت

ا می خواهد باز گرداند. او می خواهد این زندگی به شدت زشت و ناهمگون را به نظمی که خد

مفونی بزرگ تسبیح خالق متام هستی. او خود در زمان حیاتش این زندگی و نظم را سَ آن  گرداند:

 که خدا خواسته بود با تسلیم شدن به امر پروردگار اجرا کرد. با مرگ خود بر روی صلیب این امکان

بد  هر چند ما در این ارکسرت رکسرت خدا باز گردیممفونی ا  را برای مان فراهم ساخت تا دوباره به سَ 

اجرا کردیم . سپس او با دوباره زنده شدن خود برای ما به رهرب ابدی مبدل شد. تحت رهربی او یک 

بار دیگر ما در جایگاه درست جهان خداوندی قرار می گیریم زندگی مان معنایی دوباره می یابد و 

 ح پروردگار است. ، که هامنا تسبیرشوع به نواخنت موسیقی زیبا خواهد کرد

ی زندگی می کنیم که پر از بی نظمی هاست و ست که اقرار کنیم که ما در دنیایخیلی سخت نی

است و ما هنوز از او اطاعت آمده  نوت های مخالف بسیاری از هر سو نواخته می شود. رهرب ارکسرت

آمده  رهربآن  ت کنیممنی کنیم و بسیاری از ما او را تصدیق منی کنیم. اگر طبق گفتار انجیل صحب

است هر چند به متام و کامل خود را بر ما ظاهر نساخته است. مسیح به حواریون خود تعلیم داد و 

زمانی او آن  فقط شت دوباره اش فاصله ای خواهد بودگفت که او زمین را ترک می کند و تا بازگ

 برخواهد گشت که 

اشته خواهد شد. فصل بعد ذوا کنار گو نارَ  ی مخالفم نوت هاهمه چیز رس جایش خواهد بود و متا

 رحه زمانی مابین ظهور اول مسیح و ظهور دوم مسیح. درباره انتظارات ما است در ب  
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 . داستان تا به اینجا: تولد مسیح33نگاره 

 

 

 

 مطالعه کتاب مقدس

 

 32-25: 2؛ 80 - 39: 1لوقا 

 اره رستگاری مسیح به ما می آموزد؟ چیزی درب موئیل چهسسخنان مریم ، زکریا و 
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 آنها چگونه به تحقق مطالب عهد عتیق ذیل اشاره می کنند؟ 

  3-1: 12پیدایش 

 

 2  16-11: 7سموئیل 

 

  7-2: 9اشعیا 

 

 7-5: 42اشعیا 

 

   7-5: 49اشعیا 

 

 34-31: 31رمیاا 

 

   1: 3مالکی 

 

 ما چگونه باید واکنش نشان دهیم ؟ 
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 ۷  

 

 بل اعالم شدهپادشاهی از ق

 

ما دیدیم که چگونه مسیح متام وعده های الهی را تحقق بخشید. او کسی است که متام کتاب عهد 

که حواریون به این حقیقت دست آن  به محض خدا، مسیح عتیق به سوی او اشاره دارد. پادشاهِ 

 کرده اند که در خداوند به متامی ظاهر شود . پیامربان تصیحی یافتند، انتظار داشتند تا پادشاه

زمان مسیح همه به دو بخش مجزا تقسیم می شوند: دشمنان خدا محکوم می شوند و مردم خدا 

ند. اما این اتفاق نیافتاده از نو خلق شده و برای ابد می ما بخشوده می گردند. سپس همه چیز

که به جای مسیح به حواریونش گفت که او باید مبیرد. حداقل به نظر می رسد  آن است. به جای

کشته می شود آنان  این که دشمنان خدا خوار و شکست داده شوند این خود مسیح است که توسط

 است که این طور به نظر می رسد.  این ظاهر کار

آنها  حواریون رسخورده شده باشند، از طرف پیامربان به،البته عجیب نیست که هنگام مرگ مسیح 

رد تا پادشاهی خداوند تاسیس شود. اما در اولین روز عید گفته نشده بود که مسیح قرار است مبی
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او به راستی مسیح است  برگشت او نجات یافته بودآنها  پاک، با زنده شدن دوباره مسیح امید به

م بندی بزرگ اتفاق نیافتاده بود.حورایون نباید متعجب می تقسیآن  هامنطور که ادعا کرده بود. اما

تاخیر باز می گفته بود که او این زمین را ترک می کند و بعد از یک آنان  مسیح بارها به.شدند 

 ( 46: 25 – 36: 24 : متی )گردد.

ق نخواهد شد مگر پس از بازگشت دوم مسیح. مسیح به ما گفته وعده تشکیل پادشاهی الهی محقَ 

                    " دانید از روز و ساعت آن.روز باشیم.: " مراقب باشید، زیرا شام منی آن  است که آماده

 ( 13: 25 ) متی

 

 آخرالزمان

ن آخرالزمان یاد می کند. کتاب مقدس زمان بین اولین و دومین بازگشت مسیح را به عنوا

(  این زمانی است که متون نامه های عهد جدید 3: 5همچنین رساله یعقوب  1: 3تیموتاوس 2)

: این دوره در تقاطع دو دوران قرار دارد بریم نوز در همین دوران به رس مینگاشته شده است و ما ه

( زمان پادشاهی خداوند هم اکنون 34نگاره  32: 12 متی عصی که خواهد آمد . ) عص حارض و

این پادشاهی با آمدن مسیح، درمرگ مسیح و رستاخیزش ظاهر شد. او از این  ه هنوزاست و هم ن

پادشاهی با تعالیم او در روی زمین مجسم آن  پادشاهی به عنوان واقعیت موجود سخن رانده است،

 آن  شد و اکنون برای هر کسی میرس است تا در

 

 

 

 

 

 

 . پادشاهی، هم اکنون و نه هنوز 34نگاره 

 عصی که خواهد امد عص حارض

 بازگشت دوم بازگشت اول
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پادشاهی چیزی است که در آینده نیز آن  ( اما در عین حال28: 12و   14: 19 متی ) وارد شود. 

متامی محقق می شود که مسیح دوباره باز گردد و مسیح به وقتی که به آن  باشیم.آن  منتظر تحقق

ی میراث خود را دریافت کنید ، این پادشاه را پدرم برکت داده مردم اش خواهد گفت:  " بیایید، شام

 برای شام فراهم شده بود از هامن زمانی که جهان را خلق کردم. " 

 بیم هر چند هنوز هم به متامی برکتابا ایامن به مسیح به خلقت نوین دست می ی( 34: 25)متی  

آشکار آن  الهی دست منی یابیم. فعال مجبوریم در دنیایی زندگی کنیم که نشانه های خشم الهی در

 لتش گناهان مان می باشد. است که عِ 

 

 علت تاخیر

رس پیش بینی می کند که شکاکین شک خواهند کرد که آیا هرگز مسیح دوباره باز خواهد گشت طپ

خواهند بود که متسخر می کنند و به امیال شیطانی شان روی  یمسخره کنندگان ایام آخر. در : " ..

او  .(4-3: 3رسطپ 2گفت می آید پس کجا شد ؟ "  ) خواهند گفت: او که میآنها  می آورند.

مسیحیان را تشویق می کند : " .... ای دوستان عزیز فراموش نکنید این یک چیز را که یک روز 

آن  ا مانند هزار سال است هزار سال به مانند یک روز. خدا در وعده اش تاخیر نکرده استبرای خد

گونه که برخی تصور می کنند. خدا صرب به خرج می دهد نه این که هر یک از ما هالک شویم بلکه 

 مدا  زمان زیادی نیست. او تع و هزار سال نزد خدا اصال د (  8 -9د تا توبه کنیم. " )آیات صرب می کن

 ز اینبازگشت مسیح را به تاخیر انداخته است تا تعداد بیشرت مردم توبه کرده به او ایامن آورند قبل ا

 بسیار دیر شده باشد. به همین خاطر من این دوران را پادشاهی از قبل اعالم شده میآنان  که برای

را به وضوح گفته آن  حنامم. این عص ایامن اعالم شده برای متام ملل می باشد هامنطور که مسی

 است. 

صعود کند ، او به حواریونش گفت " این گونه نوشته شده آسامن  درست قبل از آنی که مسیح به

ش از یو رستگاری و بخش خواهد شددوباره پس از سه روز زنده  است: مسیح زجر خواهد کشید و

این م آغاز می شود. شام شاهد از خود اورشلیآن  و او در متام جهان تبلیغ خواهد شد گناهان به نام
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ن در پدر قول داده است را به شام خواهم فرستاد، اما همچنا چه خداوندِ آن  من رخداد خواهید بود

 هم در (49-46: 24باال به شام پوشانده شود"  )لوقا  عالَمِ  قدرت از ه یِ شهر مبانید تا زمانی که جام

به رستارس جهان اعالم  خرب خوشاین است که دستورات و تعالیم است و هم وعده ها. دستور آن 

آنها  و ضعیف و برای افراد هراسان. اماشود. این ماموریت دشواری است برای همه گروههای کوچک 

قدرت دهد: ظاهر شدن روح القدس در آنان  خدا قول داده است که به به حال خود رها نشده اند

 زندگی شان. 

 گونهب اعامل رسوالن هم به چشم می خورد، جلد دوم لوقا. اینوعده و فرمان مشابهی در ابتدای کتا

ادامه پیدا می کند از ابتدای صعود عیسی مسیح تا دوران کلیساهای مسیحی. حواریون از عیسی 

 ( .6: 1مسیح می پرسند " ای رسورم آیا اکنون پادشاهی بنی ارسائیل را دوباره بنا خواهی کرد؟ " )

 این را به درستی درکآنها  چقدر کم از تعالیم مسیح را فهمیده بودند.این سوال شان می رساند که 

آمده  نکرده بودند که دغدغه مسیح فقط  روی بنی ارسائیل نیست بلکه او برای نجات متام برشیت

هنوز نفهمیده بودند که یک تاخیر تا ظهور دوباره مسیح اتفاق خواهد افتاد که در این آنها  است.

 توسط قدرت روح القدس در متام جهان باید برسد و تبلیغ شود.  رب خوشخ ،رحه از زمانب  

 پدر با مسیح این گونه پاسخ داد: " این امر مربوط به شام منی شود که از زمان و تاریخی که خدایِ 

در  زمان کهآن  اما شام قدرمتند خواهید شد مقدر فرموده است اطالع حاصل کنیدحکمت خود 

و سامره  و در  یهدان من در اورشلیم و در همه یهودو شام شاه لول کنددرون تان روح القدس ح

  (8-7: 1چهار گوشه دنیا خواهید بود" )

عروج کرد. سپس فرشته ای آمد و اطمینان آسامن  بعد از آنی که مسیح این حرفها را گفت به سمت

همین  ،که رفت رفت هامن گونهآسامن  داد که " همین مسیح که این گونه از شام دور شده به

مسیح  از آمدنش یک کار باید انجام شود اما قبل ( 11: 1مسیح به سوی شام باز خواهد گشت. )

شاهد به متام ملت ها  پادشاهی خداوند باید در رستارس عامل به عنوان مژدهگفته بود: " ... این 

 ( 14: 24 فرا خواهد رسید" )متی کار ایانپ آنگاهو  اعالم گردد
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 القدسنزول روح 

ا آنه عطا شود.آنان  مسیحیان اولیه نیاز نداشتند تا بسیار وقت منتظر باشند تا هدیه روح القدس به

آنان  نازل شد. بالفاصلهآنان  که روح القدس بر ک جا گرد آمدند در روز عید پنتکاسهمگی در ی

 است که آن  ازاین نشانه کامال روشن  مسیح به زبانهای مختلف رساندن خرب خوشرشوع کردند به 

 

 . مسیح برمی گردد3 دو برای متام ملت ها تبلیغ ش خرب خوش. 2 . نزول روح القدس1

 : تحوالت آخرالزمان35 نگاره

 

روح القدس برای منظور خاصی عطا شده است: تا تعالیم و بشارت مسیح را به متام جهان برسانند. 

ن زبانها به خاطر ساخت برج بابل را از بی است تا اثرات عذاب الهی به عنوان اختالفآن  خداوند بر

، خداوند خرب خوش(. در گذشته ملت ها پارچه پارچه شدند اما اکنون به واسطه 11بربد )پیدایش 

آن  واحد و متحد تحت نام مسیح گرد آیند. آنانی که در باز می خواند تا به عنوان مردم  متام ملل را

د که چه چیزی در حال وقوع است. درک منی کردننها آ  زمان نظاره گر بودند متوجه منی شدند.

عملی می کند: "  یل نبی گفته بودئخداوند وعده هایش را که توسط یو  رس توضیح می دهد کهطپ

 ( . 17: 2من روح ام را بر متام مردم نازل خواهم کرد" )اعامل  ایام آخر خدا گفت،  در

دس روح الق لبته که او از قبل فعال بوده استیم. ارا عص روح القدس نام بنه ایام آخرما می توانیم 

 خدای ازلی است. اما در دوران عهد عتیق او تنها در وجود افراد خاصی مانند پادشاهان و پیامربان

را به توانایی های خاصی، برای مقاصد و کارهای خاصی مجهز کند. اما آنان  حلول کرده بود تا

اهد کرد. هر کسی اکنون می تواند این توانایی رسالت را اکنون او در متام مردم دنیا حلول خو 

دریافت کند تحت نام مسیح و تعالیم اش را تبلیغ کند. باقی کتاب اعامل داستان این که چگونه 

آغاز شد و به سامره و تا چهار گوشه جهان  یهو یهوداز اورشلیم  خرب خوشاین همه رشوع شد که 

 روز بود هم می شد. آن  شامل روم که مرکز جهان مژده نیکو. و این گسرتش 8: 1رسید 
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 خیر افکنده است.أ صرب کرده است و روز جزا را به ت زمان گذشته و هنوز خداوندآن  دو هزار سال از

را تحت نام و قدرت روح القدس به رستارس جهان و به هر تعداد  مژده نیکواین بر دوش ما است تا 

 مردم که امکان دارد برسانیم. 

 

 روح القدس کار

الزمان به وسیله روح القدس ممکن می کند. این امر الهی آخر  خداوند گسرتش پادشاهی اش را در

 شامل اعامل و معجزات ذیل هم می شود. 
 

 .می آورد ما او تولدی دوباره برای ایامن

 تولدگفت که " هیچ کس پادشاهی خدا را نخواهد دید مگر این که دوباره  نیقودیموس مسیح به 

 و به خودی خود منی خدا هستیمبه اهکار و طغیان گر نسبت بدو تولد گن ( . ما از3:3" )یوحنا یابد

تفاق ازه دارد که باید توانیم پاک و منزه شده و به جرگه ایامن به مسیح در آییم، این نیاز به یک معج

علیم داده است که و این معجزه از طریق روح القدس در ما اتفاق می افتد. مسیح به ما ت بیافتد

ا به ر (. روح القدس ما 5: 3دوباره متولد شویم و " ما باید با روح القدس دوباره متولد شویم" )یوحنا 

ا او ما را درمان تسپس ما را به مسیح می سپارد ( 11-7: 16سبب گناهامن محکوم می کند )یوحنا 

هامنطور که در مورد مسیح  .دشرا متوجه مسیح کند نه متوجه خو کند. دغدغه او این است که ما 

 16متعلق به من است را گرفت و به تو شناساند." )آنچه  می گوید :" و به من عزت بخشید وقتی که

نیم (. وقتی که او ما را به مسیح توجه می دهد چشامن را باز می کند تا حقایق در مورد او را ببی14:

لحظه است آن  در شیمه او توکل و ایامن داشته باب و ما را قادر می سازد تا( 5-4: 1انکیتسالونی 1)

ارند ددر درونشان روح القدس را  ایامندارانکه ما دوباره متولد شده و او در زندگی مان می آید. متام 

که در آن  زندگی می کند، در غیر این صورت ما منی توانستیم مسیحی باشیم: "... هرآنها  که درون

 ( . 9: 8به عیسی مسیح نیست" )رومیان  خود روح مسیح را ندارد متعلق
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 گز نباید فرقما هر  .به واسطه کلمه الهی محقق می شود این معجزه تولد دوباره توسط روح القدس

به ما  ولسبه شیوه مختلف عمل می کنند. پ خدا قایل شویم که هر کدام شان بین روح خدا و کالم

رس به خوانندگان اش ط(. پ17: 6افِسسیان خدا هامن شمشیر روح الهی است ) می گوید که کالم

ز ا، بلکه از دانه ای جاودانه، فانیگوشزد می کند که " شام دوباره متولد شده اید، نه از دانه ای 

کالم او در تقابل با تعلیم مسیح نیست  (23: 1رس طپ 1دگی کردن و تحمل کلمه الهی" )طریق زن

 یله که گفته بود ما دوباره متولد می شویم به وس

 . خداوند و ملت ها36نگاره 

جه بلکه به متام ملل و مردم تو  ،است کردهنخدا به عنوان پروردگار متام هستی توجه فقط و فقط روی بنی ارسائیل 

  دارد.

 12" )پیدایش جهان از طریق تو برکت می بینند موعود. خدا به ابراهیم وعده داد، " ... همه مردم یپادشاه 

:3 .) 

 (. 5: 17او " پدر ملت های بسیار خواهد بود" )

 (، تا به عنوان واسطه خدا و19مردان پرهیزکار باشد )خروج  ارسائیل قرار بود تا پادشاهیِ  .پادشاهی ناقص 

(، 6ردند مانند رهاب )یوشع ملتها عمل کند. چند نفر خارج از بنی ارسائیل در این رحمت الهی اشرتاک ک

 (. 5پادشاهان  2(، و نعامن )10پادشاهان  1با )سَ ملکه 

 

 متام و "  ی متام غیر یهودیان " خواهد بود و بنده خدا " یک نور برا اردمتگذخ .هی پیش گویی شدهپادشا

  ( 10: 52؛  6: 42جهان رستگاری مسیح را خواهد دید" )اشعیا 

 غیر  اما او رستگاری رابه (24: 15 )متی.وی بنی ارسائیل مترکز داشت رسالت اولیه مسیح ر  .پادشاهی کنونی

ا ر یهودیان نسبت به او عذاب خدا ر نکای(. مسیح گفت که ا 28-21: 15 ؛ 13-5: 8 رد ) متییهودیان هم آو 

 21 تی) م                           .جهان عرضه می شودسپس رسالت او به متام  برای یهودیان در پی خواهد داشت

 (  14: 24؛ 43:

 لت ها، اقوام، نژاد و زبان ها خواهد بود " خانواده خدا در بهشت شامل منایندگان متام م .پادشاهی کامل

 (. 9: 7)مکاشفه 
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روح القدس. این هم به مانند کالم خدا است که مدعی می شود که روح القدس طوری عمل می 

 کند که مردم را به عیسی مسیح می خواند. 

 

  . او ما را مجهز می کند تا مسیح را خدمت کنیم

هامنا رساندن  مسیح  بزرگ جا دیده ایم که روح القدس به ما عطا شد تا بدین وسیله رسالتتا این 

هدا شدن إضعیف و هراسان هستیم، اما با  دابالغ کنیم. ما به تنهایی خو  مللرا به متام خرب خوش 

از روح القدس، به ما کمک می شود تا قوت قلب یافته و برای تبلیغ رسالت مسیح در این دنیای پر 

 خصم به پا خیزیم. 

موعظه کردن خرب رس و یوحنا به خاطر طدس( پنزول روح الق روزبی درنگ بعد از روزعید پنتکاس )

آنها  یهودیان احضار شد. شورای فرمانروای "سنهدرین"به زندان افتادند و سپس به نزد  خوش

ناظر این بودند که مسیح آنها  بیمناک بودند، زندگی شان در خطر بود. فقط چند هفته پیش مطمئنا  

نیز باشد. آنان  می دانستند که ممکن است همین مجازات در انتظارآنان  بر صلیب جان داد و

از کرده خود اظهار پشیامنی کنند و خود را نجات آنها  این بسیار وسوسه برانگیز بود که مطمئنا  

ین شجاعت را این چنین می شجاعانه از مسیح سخن راندند. لوقا دلیل اآنها  بخشند اما در عوض

ما باید دعا کنیم که هامن روح القدس این  (8: 4ملو از روح القدس است" )اعامل گوید: " او مَ 

شهادت بدهیم. ما منی  را ایامن به عیسی مسیح ما بدهد تا با جسارت و بی باکیشجاعت را به 

عنوان فرد چه به عنوان کلیسا توانیم ادعا کنیم که روح القدس در وجود ما حلول کرده است چه به 

بلغ مسیح فعال نباشیم، معنای روح القدس این است تا مردم را به مسیح راهنامیی  اگر به عنوان م 

 کند. 

اقدام کنیم. هر کدام مان روح  می کند تا به همکاری با همدیگرروح القدس همچنان ما را مجهز 

را برای منافع همدیگر به آن  ما خواسته است تا القدس را دریافت کرده ایم از طرف خداوند که او از

عنوان مسیحیان استفاده کنیم. ما همچون یک پیکر هستیم که توسط خدا ساخته شده است تا 

مانند یک پیکر هر عضوش  (31- 12:12 قرنتیان 1برای بزرگی و عظمت اش با هم همکاری کنیم )
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که ایامنش توسط خدا هدیه داده شده  به همین صورت هر مسیحی ،برای بقیه اعضا کمک می کند

خاص برای خیریت متام  در هر فرد روح خدا به نوعبه عنوان یک عضو برای یک پیکر کار می کند: " 

  (7: 12ن قرنتیا 1" )مردم تجلی می کند.

 

 او تقدس می دهد

یامن اگر ما به مسیح ا .(37ای مان به کار می برد )نگاره کتاب مقدس سه زمان را برای رستگ

می شویم: " به فیض او از گناهان گذشته مان که با مرگ مسیح بخشوده  ما رستگار شده ایم بیاوریم

(. ما نباید نگران روز جزا باشیم زیرا مسیح به جای ما عذاب 8: 2" )افسسیان شام نجات یافته اید

د مسیح بیاید از تی خو شده است. این بار دیگر وق کار روزانه ما ا متاسفانه گناهچشیده است. ام

ما را پاک خواهد کرد. به همین خاطر است که کتاب مقدس گاهی رستگاری چیزی را  گناه امروز

فیض و برکت  ما (15: 2تیموتاووس 1؛ 15: 3یان قرنت 1 د )می گوید که در آینده رخ خواهد دا

ال هم ما از ( همین حا2: 15  18: 1قرنتیان 1ینده دریافت خواهیم کرد)واقعی و کامل را در آ

 نخواهیم بود قبل از ورود به بهشتنیرومندی گناه نجات یافته ایم. هر چند ما هیچ گاه عاری از گناه 

بر علیه گناهان جنگ کنیم و هر چه خدا به ما کمک می کند توسط روح القدس که در زندگی خود 

شیطان مبارزه کنیم، اما  بیشرت به مانند مسیح شویم. ما هم باید به نوبه خود سخت تالش کنیم و با

در حقیقت " با کمک روح القدس ما قادریم تا  .حال خود تنها وا گذاشته نشده ایمدر این مبارزه به 

  ( 13: 8اعامل خالف خود را از بین بربیم" ) رومیان 

 

 

 

 

 

 . سه دوران رستگاری 37نگاره 

نجات از سوی 

 مسیح

 عص حارض

نیرومندی  ... مجازات

 گناه

 ... اکنون

عصی که  مسیح

 خواهد امد
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 پادشاهی خداوند

 اعالن کردن خرب خوشدس کار می کند از طریق در آخرالزمان پادشاهی خدا هامنطور که روح الق

 انجام می شود.  راههای چشمگیریگسرتش می یابد. وعده تحقق پادشاهی از 

 

 مردم خدا

رس طپ .ندده او همه کسانی که به مسیح ایامن آور  هامن کلیسا هستدر واقع بنی ارسائیل جدید 

از غیر یهودیان تشکیل شده است و بی  در نوشته خود مسیحیانی را مخاطب قرار می دهد که اکرثا  

، نژاد برگزیدهص به یهودیان بود: " شام عنوانی را خطاب می کند که پیش از این مختَ آنان  پروا به

(  9: 2پرتس  1)شام ملت مقدس و قوم خاص خدا هستید..ی هستید که به پادشاهی رسیده ایدکاهنان

مجبور نیستند که ختنه شوند یا به مراسامت ارصار دارد در نامه هایش که غیر یهودیان  ولسپ

 شده ایم فقط به رستگارمختص قوانین یهودیان تن در دهند تا به جرگه خانواده خدا وارد شوند. ما 

ن آ  واقعی خداوند قومبنی ارسائیل واقعی و  .که انجام داده ایم یکارهاخاطر ایامن مان نه به خاطر 

آن  راهیم باشد یا به قوانین و مراسامت یهود عمل کند بلکهکسی نیست که به شکل نژادی از نسل اب

و ختنه  یهودی باشد که ظاهرا   یهودی حقیقی کسی نیست"  کسی است که به مسیح ایامن آورد

واقعی تنها یک عمل جسامنی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد 

                  .القدس است نه کار رشیعِت مکتوب یعنی قلبش ختنه شده باشد و این نیز کار روح

 (29-28: 2رومیان) 

 

 خدا( تشگاه) یا پرس مکان خدا

عروج کرده است اما خدا هنوز در این آسامن  او اکنون به، عیسی مسیح معبد واقعی خدا است

 لکه مردم مقدسجهان سقوط کرده زندگی می کند. اکنون معبد او یک ساختامن مقدس نیست ب

یادآور می شود که روح القدس به طور جداگانه در درون ما زندگی می کند:    ولسخود معبد است. پ

 که از سوی خدا دریافت کردی:.  ندرون تو است، هام که در " ... بدن تو معبد روح القدس است
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 .(20-19: 6تیان قرن 1بدن خود" )  وسطمعنای اش مشخص است: " خدا را حمد و سپاس کن ت

توضیح می دهد که کلیسا  پولس ی می کند به عنوان جامعه مسیحیهم چنان میان ما زندگ خدا

آن  زاویه سنگ یامربان هستند و و مسیح خودشحواریون و پآن  یک ساختامنی است که سنگ بنای

و ساختامن شکل می گیرد و ساخته می شود تا به آمده  است. در او است که همه اجزاء گرد هم

  (5-4: 2رس طپ 1؛ همچنان  21-20: 2)افسسیان .ا مبدل شود معبد مقدس خد

 

 خدا و برکاتش احکام

(. 12: 7الهی ذات ابدی اش را انعکاس می دهد و " مقدس، عادل و خوب است" )رومیان  رشیعت

اما گناهامنان باعث می شود که این قانون الهی برای مان همچون فرمانروایی سختگیر ما را در بر 

 ماحکاس رهایی یابیم: " بر اساآن  این ناتوان از این که از عواقبو بنابر  از اطاعت آن اتوانگیرد. ما ن

سبب می شود که ما به  رشیعتالهی هیچ کدام ما بی گناه در نظر الهی جلوه نخواهیم کرد بلکه 

ود بال گناه خ(. اما عیسی مسیح سبب شد که ما از وَ 20: 3گناهکار بودن خود پی بربیم )رومیان 

نجات یابیم و از جزای گناه خود که هامنا مرگ ابدی است رهایی بیابیم او به جای ما مرگ را در 

آغوش گرفت تا ما نجات یابیم. در عوض حاال ما می توانیم از پیامن جدید الهی بهره مند شویم. 

 زندگی کنیم :اکنون ما در درون خود روح القدس را داریم که به ما کمک می کند با استاندارد الهی 

الهی رسته ایم و ما اکنون تحت روح  رشیعتدر ما پیوند داشت اکنون ما از جزای آنچه  " با زدودن

  (6: 7" )رومیان .نوشته اش احکامتحت  و القدس، خدا را خدمت می کنیم  البته نه به شیوه قدیم

 

 مسیحی بودن در آخرالزمان

هستیم. او به ما نعمت بخشودگی عطا کرد تا به  ار خدا باشیم که مسیحیذما باید بسیار سپاسگ

. ما باید به بهشت بشارت یابیم  قطعجرگه خانواده خدا درآییم و با همراهی با روح القدس به امید 

رس می نویسد: " خوب تو مسیح را ندیده ای، تو به او عشق می ورزی در طرسشار از شوق باشیم. پ

 او ایامن آورده ای و با عزت و رحمت وصف ناپذیر مملو شده ایحالی که او را مالقات نکرده ای و به 

. اما برای (9-8: 1رس طپ 1هامنا رستگاری روح ات است" ) چون تو هدف ایامن را یافته ای، که 
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هر لحظه باید با سختی امتحان  الهی  مسیحیان در آخرالزمان همیشه خوشی و خرسندی نیست. ما

 ما هنوز در بهشت نیستیم.  چون (6: 1رس طپ 1روبرو شویم. )

می نویسد که " ما خودمان کسانی که نعمت  ولسرنج هم دارد. پآن  الوتمسیحی بودن عالوه بر حَ 

 وروح القدس را دریافت کرده ایم ، از درون خود فریاد می زنیم که بی صربانه مانند پرس خدا شویم 

ر میوه های تازه روح القدس را دریافت ما چه بسیا (23: 8بدن های خود را قربانی کنیم" )رومیان 

کرده ایم. در حالی که روح القدس را خدا به ما هدیه داده است هنوز در این دنیای دون زندگی می 

زمین چشیده ایم ما اکنون  کنیم در حالی که به عامل واال تعلق داریم. ما مزه بهشت را در روی

. اما رستگاری و رهایی ما هنوز تا تکمیل شدن می دانیم زندگانی بهشتآن  در مورد رحمت چیزهای

 وراه بسیار دارد. برای مثال بدن های ما هنوز پاک نشده است. مسیحیان به مانند بقیه پیر می شود 

می میرد. ایامن داشنت به مسیح هنوز ما را ضامنت منی کند که از چین و چروک صورت، موی 

ما هنوز  که ما در آنیم هنوز پاک نشده استانی و جه شکسنت پا و رسطان در امان باشیم سفید،

مجبوریم با گناهان مقابله کنیم و در برابر ایامن خود مخالفتها را ببینیم. زندگی مسیحیت سخت 

ی سختی های زیادبنابراین متعجب نباشید اگر  (7: 4تیموتاووس  2) .است، نربد است و یک رقابت

ندگی عادی یک مسیحی در این جهان است. حضور ، این ز در زندگی خود برای مسیح می بینید

به ما کمک می کند اما در عین حال این روح لطیف بیشرت مشکالت را به ما  روح القدس مطمئنا  

 عیان می سازد. 

آیا وقتی که کسی غذای خوشمزه ای می پزد در آشپزخانه بوده اید؟ آشپز فقط اجازه می دهد کمی 

ت گیرانه به ما می گوید تا چیدن دسرتخوان حق نداریم از غذا بچشیم اما سخآن  برای منونه از

ه ب غیر قابل تحمل است. بهرت بود که از هامن اول اصال  بخوریم. انتظار کشیدن در این حالت تقریبا  

م بسیار سخت است تا انتظار ما منی گفت که کمی غذا را بچشیم. اما حاال که از غذا مزه کرده ای

 بسیار طوالنی و سخت است.  انده تا دسرتخواندو ساعت مآن  بکشیم
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پادشاهی 

از قبل 

اعالم 

 شده

پادشاهی 

 کنونی

پادشاهی 

بشارت 

داده 

 شده

پادشاهی 

 ناتکمیل

پادشاهی 

وعده 

 شده

پادشاهی 

نابود 

 شده

طرح 

 پادشاهی

پادشاهی 

 خداوند

ارسائیل 

جدید: 

یهود و 

غیر یهود 

که به 

مسیح 

ایامن 

 آورنده اند

عیسی 

مسیح: 

 م جدیدآد

ارسائیل 

 جدید

باقی 

مانده 

 ارسائیل: 

شمولیت 

 متام ملل

بنی 

 ارسائیل

از نسل 

 ابراهیم

مردم  آدم و حوا هیچ کس

 خدا

افراد با 

ایامن؛  

 کلیسا

عیسی 

مسیح: 

پرستشگاه 

 واقعی؛

معبد 

 واقعی

معبد 

 جدید؛

خلقت 

 جدید

کنعان )و 

اورشلیم و 

 معبد(

محروم  کنعان

 شدن

مکان  باغ

 خدا

پیامن 

 ید؛جد

روح 

 القدس

عیسی 

 مسیح: 

پیامن 

 جدید؛

 اسرتاحت

پیامن 

جدید؛شاه 

جدید، 

بخشودگی 

 بزرگ

و  رشیعت

 پادشاه

بخشودگی 

ارسائیل و 

 ملل

نافرمانی 

 و عذاب

کالم 

 خدا: 

رابطه 

 کامل

قانون 

خدا و 

 برکاتش

 . پادشاهی پیش بین شده 38شکل 
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یک  وه اولیه روح القدس را چشیده ایماین مشابه با زندگانی ما به عنوان یک مسیحی است. ما می

ظار . ما مقداری از نحوه زندگی بهشتی را دریافت کرده ایم و بی صربانه در انتیمزه از زندگانی بهشت

ط مسیح زندگی کامل بهشتی هستیم. و ما مقداری می دانیم که این به چه معناست که خدا را توس

 برسیم. به همین خاطر " درآن  تا کامل بهو بی صربی می کنیم  بشناسیم و محبوب خدا شویم

این فریاد محرومیت ما را نشان می دهد که به واسطه این   ،درون خود فریاد ناصبوری داریم

گناهانی که این چنین در زندگی مان و در این جهان چنان شایع است بر ما تحمیل شده است. و 

ن احساس محرومیت هیچ گاه در این عص ما نشان و عالقه ما به زندگی زیبای ابدی بهشتی دارد. ای

ا را رها منی کند. این نتیجه ناچار و نا گزیر از زندگی در این دوران فی مابین دو دوران است . م

را به جهان  مژده نیکونباید انتظار داشته باشیم که زندگی راحت باشد. از ما خواسته شده است تا 

تعالیم گوش دهند و با کسانی زندگی کنیم که متفاوت از  برسانیم به کسانی که منی خواهند به این

دنیای بیگانه ای تعالیم مسیح زندگی می کنند. ما شهروندان بهشتیم که باید در حال حارض در 

اما تا ابد به دور از خانه زندگی نخواهیم کرد. یک . (1: 1رس طپ 1؛ 20: 3پیان زندگی کنیم )فیل

 را به رسزمین پادشاهی کامل خدا خواهد برد. روزی عیسی مسیح خواهد آمد و ما 
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 . داستان تا با اکنون: روز پنجاهگانه، نزول روح القد39شکل 

 

 

 

 

 مطالعه کتاب مقدس

 

 4نتیان قر  2

سخن گفته آن  پیامن جدید الهی که به او داده شده و تبلیغ خدمت درباره 3نتیان قر  2در  ولسپ

آن  که اگر با به سوی حیات رستگاری سوق می دهد است، که ما را انتشار خرب خوشاست. این 

انتشار خرب مخالفت ورزیم به مرگ محکوم خواهیم شد. همه مسیحیان این مزیت را دارند که در این 

 سهیم شوند که هامنا کار تبلیغ مسیحیت یا اوانجلیزم است.  خوش

4 :1-6 

ن
عد

غ 
با

 

ط
قو

س
 

 وعده

 تولد مسیح
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 یریم؟ در تبلیغ  مسیحیت چه یاد می گ ولسما از مثال پ

 چه چیزی کار را دشوار می سازد؟ 

 

  چه تشویقی به ما داده شده است؟

 

4 :7-12 

 " این گنج " چیست ؟ 

 

 به چه معنا ما "کوزه های گلی " هستیم؟ 

 

 چگونه تجارب شام را از تبلیغ مسیح انعکاس می دهد؟  9 – 8آیات 

 

 چرا خدا به ما اجازه داده که ما ضعیف باشیم؟ 

 

 نگام ضعف های ما به ما داده شده است؟ چه تشویقی ه

 

 امید ما چیست؟ 

 

 آن چه تغییرات را به ما به وجود می آورد؟ 

 

 خالصه

 

 خدا چگونه شام را در این فصل به آزمایش می گیرد؟ 

 

 چطور می توانید که پیام او را اجرا کنید؟ 
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 پادشاهی کامل

 

ازا اما این انتظار تا ابد به در  ،ت مسیح انتظار کشیده ایمما تا به اکنون دو هزار سال برای بازگش

برسد. هامنطور که خدا در آمدن اول مسیح به وعده  ید. این جهان باید به یک رسانجامنخواهد کش

خود عمل کرد بار دیگر هم به وعده خود در آمدن دوم اش عمل خواهد کرد. مسیح خواهد آمد و به 

کرده است عمل خواهد کرد و او پادشاهی کامل الهی را خواهد نقشه نجات برش که خدا طراحی 

 ساخت. 
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 کتاب مکاشفه

این کتاب توسط حواری یوحنا، زمانی که  کتاب مکاشفه آخرین کتاب از کتاب مقدس است. احتامال 

منی توانیم بگوییم که چه زمانی  در جزیره پامتوس تبعید گشته بود نوشته شده است. ما دقیقا  

ده است اما محتویات کتاب می رساند که در زمان اوج بگیرو ببند حواریون و مسیحیان نوشته ش

 -96). در دوران امپراطوری دامیتیان استنوشته شده است. محتمل ترین تاریخ نگارش کتاب 

این کتاب به سبک ادبیات آپوکالیپتیک نگاشته شده است که نویسنده منظورش را  بعد از میالد(81

 6- 1یاو زکر12 - 7ولیک می رساند )دیگر مثال این شیوه در کتاب مقدس در دانیالاز طریق سمب

عطا می کند  به معنی افشا یا آشکار سازی است خدا به یوحنا بصیرت "آپوکالیپس" یافت می شود(

 که او 

 

 مقدمه

 نامه به هفت کلیسا

 تصویری از بهشت

 هر رسنوشتهفت م  

 اخطار شیپورهفت 

قدرت نربد بین کلیسا و 

 شیطان

 هفت جام مجازات

 پیروزی خدا و سقوط بابل

 بهشت جدید و زمین جدید

 خامته

 

20 - 1:1 

2:1 – 3:20 

4:1 – 5:14 

6:1 – 8:5 

8:6 – 11:19 

12:1 – 15:4 

15:5 – 16:21 

17:1 – 20:15 

21:1 – 22:5 

22 - 6:21 

 

 

 . فهرست کتاب مکاشفه 40نگاره 
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ا این مناظر طرح شده است ت شت تاریخ برشیت است را آشکار کندپ درآنچه  پرده ها را بر می دارد تا

قوت دهد تا هر چند که با مشکالت مواجه می شوند استقامت ورزند. ما دعوت شده  ایامندارانبه 

ایم تا چشامن را بر زندگی و مشقت دنیای کنونی ببندیم و به سوی پادشاهی خداوند کنونی و آینده 

 نگاه کنیم.

  

 بهشتی تاج و تخت

می آنان  ازآن  کتاب با نامه های مسیح برای هفت کلیسا در آسیای صغیر رشوع می شود که در

نشان می دهد: " یکبار من در آنها  خواهد بر ایامن خود پایدار باشند. سپس یوحنا یک تصویر به

این  (2: 4نشسته بود" )آن  بود که کسی روی آسامنعامل روح بودم و پیش روی من تاج و تختی در 

قرن اول می داد. نشان در مقابل زندگی سخت دوران  برای مسیحیان اولیه قوت قلب منظره مطمئنا  

به هر  مسیحیان روی زمین به چشم می خورداز پادشاهی خداوند در دوران تعقیب  بسیار اندک

 د دارد ووجو آسامن  در تختو تاج  ند همه چیز را در کنرتل خود داردحال اوضاع هر چه باشد خداو 

 خالی نیست. آن 

تصور کنید که در کنار ساحل قدم می زنید و به سمت دریا می نگرید. به یکبار متوجه می شوید که 

کمک رس می دهید  ددخرتی که در حال شنا است یک کوسه به سمت او در حرکت است. شام فریا

نشان  د ولی هیچ واکنشصحنه را می بینن ولی کسی توجه منی کند. کسانی که دور و بر تو هستند

منی دهند. شام به سمت انحنای ساحل می دوید تا کسی کمک کند و آنجا یک صندلی بزرگ و 

نشسته آن  سیاهی را می یابید که پشتش نوشته شده است کارگردان. مردی با یک سیگار برگ روی

می کنید: شام  است و با بلندگویی فریاد می زند و دستور می دهد. شام به یکباره احساس راحتی

 درون یک صحنه فیلمربداری یک فیلم بوده اید. کارگردان همه چیز را تحت کنرتل دارد. 

در کنرتل دارد. او آنرا  است. هر چه اتفاق می افتد خداوند 4این حاصل دیدگاه کتاب مکاشفه 

به زودی می فهمیم که عیسی مسیح  تی است که روی تخت خود نشسته استکارگردان بزرگ هس

ود و در را آنجا دیدم که قربانی شده ب می نویسد: " سپس من بره ای هم در هامنجا است. یوحنا



[D
at

e]
 

  

 
  

143 

هان است. او رنج کشید و عیسی مسیح پادشاه آسامنی این ج (6: 5) مرکز این قص قرار داشت

است که هر کسی که از برای او زجر بکشد در روی زمین او نیز پیروز  یو مرگ او تضمینپیروز شد 

واهد شد. ممکن است ما ندانیم که او در این دنیا چگونه عمل می کند اما ما مطمنئ هستیم که خ

ر می کند که بزرگان همه این گونه تصو  او صاحب همه امور است. خدا پادشاه و حاکم است. یوحنا

ی تاج های خود را در مقابل این تاج و تخت بر زمین مآنها  به این حقیقت پاسخ درست می دهند و

 : و پرستش می کنند گذارند

 

 " حمد و سپاس وعزت و قدرت

 باد  بره آنِ  از نشسته است و سلطنت تخت سی که برک آنِ  از 

 برای حال و برای همیشه."  

(5 :13) 
 

 پیروی کنیم و خدا را در روی زمین حمد و سپاس گوییم. مطمئنا  آن  عقل حکم می کند که ما نیز از

ا چه شود باز خدآن  هر وی ما می آید اما باز هم می ارزدکالت زیادی به سبسیار وقتها دشواری و مش

 .او حاکم است، حتی اگر حکومت و پادشاهی او را نبینیم خدا است که امور را در دست دارد نآ 
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 تفسیر کتاب مکاشفه

، هفت جام. هر، هفت شیپورفصول بعدی کتاب مکاشفه یک سلسله عذاب های الهی: هفت م  

ی معروفی مانند چهار اسب سوار آپوکالیپس و دیو در این کتابها گنجانده شده است. شخصیتها

سالها تالش شده است تا تفسیری ارائه شود که این شخصیتها  که یا چه هستند یا از چه چیزی 

منایندگی می کنند. عده ای بر این باورند که اینها مربوط به هامن اشخاص یا هویت های دورانی 

را طی یک ترتیب اتفاقات تاریخی آن  عده ای دیگر می نوشت )نظریه گذشته نگر(کتاب را که یوحنا 

قرون اول و دوم می بینند که به اینها نظریه تاریخ نگر می گویند. در عین حال عده ای هستند که 

ت اس قاتیی گویند مربوط به یک سلسله اتفااین منادها را مربوط به دوران آخرالزمان می دانند و م

 که قبل از ظهور مسیح در آخرالزمان رخ خواهد داد که نظریه آینده نگر گفته می شود. 

نظریه ها مشکالت خود را دارد. بهرت است که کتاب را به این گونه بنگریم که چه آن  هر کدام

اتفاقاتی در بین صعود اولیه مسیح و آمدن دوم مسیح در متام این دوران آخرالزمان رخ می دهد. 

زمانی حوادث را بگوید. ما  بندی یک تقسیم ب مکاشفه به این خاطر نوشته نشده است که رصفا  کتا

نظیر  در موازات هم رخ می دهند. حوادث در کتاب یک تعداد اتفاقاتی را داریم که سلسله وار

و جام ها اتفاقاتی نیست که یکی در پی دیگری رخ دهد بلکه همه شان یک دوره  هاها، شیپور مهر 

از قبل و در متام دوران  حضور داشتندمان را توضیح می دهند. برای مثال چهار مرد اسب سوار همز 

خونریزی، عدم ثبات آخرالزمان فعال خواهند بود. این چهار سوار در واقع از خشونت امپریالیستی، 

 منایندگی می کند. مسیحیان وجود دارد از ظهور مسیح پیش همه دورانِ در که  اقتصادی و مرگ

ت این دوران به سالمت تصویر تاج و تخت الهی را به خانواده خود نشان دهند تا از مشکال آن  باید

را  بد دوام نخواهد کرد. آخرین فصول کتاب مااخود یادآور شویم که این ظلم تا  و باید به عبور کنند

 زند.  به دوران نهایی می برد که مسیح شیطان را نابود می کند و خلقت کامل را رقم می
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 بیرون انداخنت کهنه

ن ند. ما در برابر چشام، یک خانه را کامال بازسازی می کاست که یک تیم برنامه تلویزیونی معروف

می شود. قسمت اول برنامه همیشه شامل  درستکامال از نو  خود می بینیم که چطور یک اتاق

قدیمی با رنگ قهوه ای و زرد  خراب کردن و تخریب است. مثال دیده می شود که یک کاغذ دیواری

اینجا آن  سی سال پیش روی دیوار است که در دوران خود مقبول بوده است اما اکنون دیگر جای

نیست. سنگ فرش قدیمی اتاقها باید برداشته شود همراه تخته چوبی که بر روی دیوار چسبانده 

قتی برود. مواد و وسایل جدید فقط و شده تا آتشدان قدیم دوره ویکتوریا را بپوشاند. همه اینها باید 

خواهد آمد که قدیمی و کهنه ها دور انداخته شود. " بیرون انداخنت کهنه" و سپس " جدید ها قرار 

گیرد". اگر این مراحل برای یک اتاق درست است پس برای متام عامل هم این مرحله باید اجرا شود. 

که همه کهنه های آن  بود را اجرا کند پیش از خداوند منی تواند که خلقت جدید را که وعده داده

 خراب شده بیرون انداخته شود. 

در طول اعصار خیلی ها برای یک دنیای نوین و مناسب انتظار کشیده اند. مارکسیستها فکر کردند 

که همه چیز درست خواهد شد اگر رسمایه داری و حرص از میان برداشته شود. سکوالرهای انسان 

ی ها همه چیز را که اگر فقر و محرومیت حذف شود همه چیز درست می شود. انقالب گرا فکر کردند

دنیای رویایی هنوز یک رویا است. آن  ند ودشکست خور آنها  می دیدند. اما همه در سقوط دولت ها

به خاطر این رسمایه داری یا  ل نپرداختند. نهایتا  ئبه این خاطر است که به ریشه مسا شکست شان

یا دولت فاسد نیست که جهان را این گونه فساد گرفته است بلکه این قدرت شیطانی محرومیت 

ازی ساز یک تصویر   20 - 17است. مکاشفهآن  است که از خود شیطان رسچشمه می گیرد عامل

بهره می گیرد تا بگوید که خدا این قدرت را نابود خواهد کرد و امکان ساخت جهان نوین را فراهم 

 کامال از وجود شیطان پاک می کند. را آن  کرده و
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 سقوط بابل

 و پلیدی زمین معرفی می شویم (احشمادر فو  )ما با یک زن به نام بابل بزرگ  17در مکاشفه 

مکان برج شهر بابل بود، آن  (. بابل در کتاب مقدس پیشاپیش کامال توصیف شده است.5)ایه 

است که پادشاهی یهودا را  تخت امپراطوری عظیمایپآن  و  .(11)پیدایش  .ل کرب و غرور انسانسمب

برچید و معبد اورشلیم را تخریب کرد و مردم اش را به تبعید فرستاد. بر طبق این تاریخ خیلی 

طبیعی است که یوحنا نام بابل را بر این زن بگذارد. این زن در واقع جوامع غیر مسیحی که بر 

نیا". او فاحشه نامیده شده است چون با شاه مبنای غیر خدا تشکیل شده است " یعنی همین د

(. این 2زمین همبسرت شده است ساکنان زمین به وسیله رشاب بدکاری اش مسموم شده اند. )آیه 

بدکاری و همخوابگی روحانی است تا این که جنسی باشد: او بسیاری را فریب می دهد که به خاطر 

و کنند. اما مسیحیان باید در برابر وسوسه های ا او زندگی کنند به جای این که به خاطر خدا زندگی

مقاومت کنند. مانند مردم یهودا در قرن شش پیش از میالد ما هم در تبعید به رس می بریم. ما 

ه زیست کنیم: هامن بابل یا دنیای کنونی. انمتعلق به بهشت هستیم اما باید در یک رسزمین بیگ

الب غا را وسوسه می کند تا با او مصالحه کرده و با سیطره این دنیا همیشه خصم ما خواهد بود و او م

 د. شروحی او کنار بیاییم. اما باید مقاومت کنیم و به فساد او تن در ندهیم که منجر به نابودی ما خواهد 

"سقوط!  توصیف شده است. فرشته ای با نوای بلند اعالم می کند 18سقوط بابل در کتاب مکاشفه 

(. سپس یک فرشته دیگر سنگ بزرگی را به دریا پرتاب می کند و 2یه آکن" ) ای بابل بزرگ سقوط

 می گوید؛ 

 

 "با این خشم

 این شهر بزرگ بابل سقوط خواهد کرد  

 گاه دوباره ظاهر نخواهد شد."  و هیچ

 (21یه آ)

 .نهاخته شده بر روی استقالل لجوجاسر جامعه انسانی این عذاب فراگیر و نهایی بود. این شهر مغرو 
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 . دوره هزار ساله 41شکل 

 

 

 

از هم تفکیک شده اند. بحث آن  کتابهای بسیاری نوشته شده درباره این سوال هزار ساله و کلیسا بر اساس

شته ای را می بیند که . یوحنا فر است 10-1: 20درباره تفسیر و زمان این اتفاق ذکر شده در کتاب مکاشفه 

ه بد قرار می دهد. این مدت زمانی نه باید شیطان را به محارصه در می آورد  و او را برای یک هزار سال در بن

فهمیده شود؛ در واقع این فقط نشاندهنده یک دوران بسیار طوالنی است. در همین آن  معنای تحت الفظی

 دوره هزار ساله مسیحیان که مرده اند دوباره زنده شده و با مسیح زندگی و حکمرانی می کنند. سپس در پایان

ی مدوباره از بند رها شده و قدرتهای جهان را گرد آورده و به نربد نهایی با خدا این دوره هزار ساله شیطان 

 در نهایت از بین می رود. آن  پردازد، که بعد از

 ی است؟ نظرات مختلف است. این هزار سال کِ 
 

 .نظریه دوره هزار ساله پسین

(. باز می گردد )"پسین"آن  او بعد ازدوره هزار ساله به محض این که مسیح دوباره باز می گردد رشوع می شود: 

مسیحی می شوند و رنگ و  ست و تعداد بسیار بیشرتی از مردماین دوره هزار ساله دوره آرامش و اعامل صالح ا

 بوی دنیا بیشرت خدایی می شود. 

 

 .نظریه دوره هزار ساله پیشین

انی حکمر  بر جهانآنها  ره زنده کرده و بااو مسیحیان را دوبا دوره هزار ساله ظهور می کند)پیشین(مسیح قبل از 

ندارد تا وقتی که سالهای پایانی این هزار ساله نزدیک شویم وقتی که او همه  می کند. شیطان هیچ قدرت

 ود شده و پایان شان فرا می رسد. در نربد نهایی نابآنها  نیروهای مخالف مسیح را گرد می آورد.

 .نظریه در میانه دوره هزار ساله

 

.  1ت به رس می بریم. این نظر من هم اسآن  ران هزار ساله متام دوره آخرالزمان را شامل می شود که ما نیز دردو 

او هنوز زنده است، او کاری  انجام  کن شده است با به صلیب رفنت مسیحشیطان در بند و زنجیر است و این مم

 هم در بهشت زنده شده اند و در اند فعال داده منی تواند که مشیت خدا را خنثی کند. مسیحیان که مرده 

 با مسیح حکمرانی دارند. آسامن 
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ست در برابر خدا بنا شده بود و باید در یک لحظه نابود می شد. هر آنچیزی که وابسته و در بند او ا

 د و فریاد برآورد: گریَ باید بِ 

 

 "آی آی ، ای شهر بزرگ

 قدرت ای بابل، ای شهر

 یک ساعت نابودی ات فرا رسید!" در 

 ( 10یه آ)

 

ح اند( "پیامربان دروغین" )ایدئولوژی های مخالف مسیح در یس"دیو" )که سمبل قدرتهای ضد م

در دریاچه جوشان گوگرد آنها  .راه بابل به عذاب گرفتار می شوندهم سطح جهانی( و شیطان همِ 

و انسانها نیز باید در برابر  .(10: 20) .ز نیستنددیگر خطر ساآن  افکنده می شوند که پس از

قضاوت الهی قرار گیرند. همه کسانی که نامشان در کتاب حیات نیست باید به این دریاچه آتش فرو 

همه  (15: 20) .افکنده شوند که سمبل مرگ ابدی است که هامن جدایی همیشگی از خدا است

ید محروم شوند؛ خدا عزم دارد که دیگر هیچ چیزی کسانی که تعالیم مسیح را نپذیرفته بودند با

پادشاهی کامل او را خراب نکند. قضاوت بسیار سختگیرانه است، اما در عین حال خربهای خوب 

کار نهایی خداوند و رستگاری اکنون می تواند  اجرا شده و شیطان از بین می رود هم است، عدالت

 تکمیل شود. 
 

 جدیدها وارد شود

زمان نابود کرد. این قسمت قضاوت الهی مربوط به تخریب می شد. آخر  خدا بابل را درما دیدیم که 

فرا می رسد که جهان و خلقت نوین را که آن  وقتی که خدا این جهان فاسد را ویران کرد حال زمان

توسط پیامربان بشارت داده بود بسازد. دو فصل نهایی کتاب مکاشفه توصیفاتی از عهد عتیق را 

یک خلقت جدید است یک اورشلیم جدید با معبد آن  ه می کند تا جهان نو را به تصویر کشد.استفاد

 جدید. 
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 خلقت جدید 

 قدیم و  آسامن جدید و یک زمین جدید دیدم چون ک آسامنمن ی

 زمین قدیم از بین رفته بود. 

(21 :1) 

 

در این جا به معنای  جدید را رقم می زند: زمین نو و جهان نو )"بهشت" خدا یک خلقت کامال 

سقوط همه چیز را تحت تاثیر  ز است و به فکر همه مخلوقاتش استاو خالق همه چی آسامنها است(

ز نو قرار داد و رستاخیز هم که باید کامل باشد همه چیز را در بر می گیرد. خدا نه تنها روح ما را ا

ی ی کنیم از نو می سازد. ما مخلوقاتزندگی مآن  می سازد بلکه بدنهای ما را و محیط زیست را که در

ی این توضیح م . (49-35: 15نتیان قر  1خواهیم بود )نگاه کنید به  جسامنی و در مکانی جسامنی

باالخره آن  . پس ازتظار بی صربانه پایان تاریخ استمی گوید نظام هستی در ان ولسدهد که چرا پ

ین تسلسل ا .(21-19: 8شود )رومیان  هستی از ممزوج بودن با ویرانی و فسادپذیری آزاد می

زندگی و مرگ که در این جهان حارض ساخته شده است گسسته خواهد شد. دیگر مرگ و نابودی 

نخواهد بود دیگر زلزله و آتشفشان نخواهد بود. در حقیقت هیچ چیزی که زندگی امروز روی زمین را 

له و گریه و درد نخواهد بود چون نظام دیگر مرگ و ناآن  رو به تخریب می برد نخواهد بود: پس از

  (4: 21قدیم حاکم بر جهان دیگر برچیده شده است" )مکاشفه 

کتاب مقدس با تصویری از جهان آغاز می شود که توسط خالق عاشق اش طرح شده است. انسان 

 و حوا در یک مکان جسامنی و در باغ عدن از یک زندگی کامل در دوره اسرتاحت خداوندآدم  یعنی

را بازسازی خواهد کرد. آن  و حوا از بین می رود اما خداوندآدم  با سقوط ند. این نظامدلذت می بر 

تش را در اشعیا خرب می دهد که یک روز نوزاد در کنار مار کربی به راحتی بازی خواهد کرد و دس

ده های این وع (25: 65؛ 8: 11گرگ و شیر با هم غذا خواهند خورد ). النه افعی خواهد گذاشت

جدید را رسم می کند تصویر خلقت  22خواهد شد. مکاشفه بزرگ محقق خواهد شد. عدن بازسازی 
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استفاده می کند. هامنند عدن جوی های روان  2که عامدانه از توصیفات آشنای کتاب پیدایش 

  ( 3 – 1)آیات .خواهد بود که از زیر درختان حیات جاری است 

 به من گفت از کجا می توانم دو پای نو پیدا کنم؟  به کلیسا آمد و پیرزنی اخیرا  

آن  من در جواب گفتم: در این جهان نه؛ اما در جهان دیگر آری. ممکن است که کمی صرب کنی تا

 وقت؟ 

 او گفت: باشد، می ارزد که صرب کنم.  

 م. صرب کنیآن  را دارد تا برایآن  اینجا نیست اما ارزش او راست می گفت. خلقت جدید فعال 

 

 اورشلیم جدید

 من شهر مقدس را دیدم، اورشلیم جدید، 

 می آمد. آسامن  که از سوی خدا از

(21 :2) 

 

این یک تصویر جدید نیست، این تصویر خلقت جدید را نشان می دهد که یوحنا دیده است: خلقت 

ود جدید یک شهر است. برج بابل سمبل تالش برش است که می خواهد جهان کامل را با تالش خ

ر بسازد. این برج از زمین رشوع می شود و تالش دارد تا به آسامنها برسد اما شکست می خورد. اما ب

و بهشت آسامن  عکس شهر خدا بر روی خود نشانه ای دارد او می گوید که این شهر ساخته شده

 است. آن  است. این شهر از سوی خدا نازل می شود. خود خدا به تنهایی سازنده

عجیب باشد که بهشت به مانند یک شهر توصیف شده است. بسیاری از مردم مناسب ممکن است 

ترین جای زندگی را خارج از شهر توصیف می کنند کیلومرتها دور از شهر که از همه مردم به دور 

بلکه  ،باشد. اما هدف بزرگ خدا این است که ما نباید بیش از این جدا از هم انفرادی زندگی کنیم

جمع شده و متحد شده زندگی  می دهد که ما همچون یک جامعه کنار هم دور مسیحخدا ترجیح 

  متام اعصار از متام کشورها آنجا خواهند بود: ایامنداران کنیم
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است. این رقم متام مردم خدا را نشان می دهد، هیچ کس از قلم منی افتد. آن  که تعداد 144000

. این به ما می گوید بشامردرا آن  یچ کس قادر نیستیوحنا می گوید این رقم چنان بزرگ است که ه

است، آن  نگیریم، حتی که طفل قادر به شامرشآن  به معنای تحت الفظی 144000که این رقم 

 اگر کمی صبور باشد. 

دا به قضاوت خ (9-4: 7خواهد بود )آن  منایندگانی از همه ملل همه قبایل و مردم و همه زبانها در

ر زمان برج بابل نازل کرد که همه به ملت ها و زبان های مختلف پراکنده شدند نشسِت و عذاب را د

جامعه مورد نظر الهی چند نژادی، چند فرهنگی خواهد  ن عذاب الهی روزی ترمیم خواهد شداما ای

هم  بود که سیاه و سفید و مرد و زن و رصب و کروات و عرب و یهود کنار هم خواهند بود. فعال 

 زمین این تصویر زیبا را تداعی می کند.  کلیساهای روی

 

 معبد جدید

 که از تخت آسامنی خدا می رسید شنیدم. " اکنون سکونت خدا  من صدای

 مردم خداآنها  زندگی خواهد کردآنان  در میان مردم خواهد بود  و با

 خواهند بود و خود پروردگار خدایشان خواهد بود." 

(21 :3) 

 که معبد توسط بابلیانآن  مردم اش در معبد اورشلیم زیسته بود. بعد ازدر زمانهای گذشته خدا با 

تخریب شد خدا وعده داد که معبد نو را آباد خواهد کرد. این وعده همین اکنون محقق شده است با 

 ن مسیحیان مومن ما می دانیم کهزندگی مسیح  و روی صلیب مردنش و دوباره زنده شدنش. به عنوا

روح القدس محقق گشته و کلیسا هم معبد خدا روی زمین است. اما هر چند ما  حضور خدا از طریق

 خدا را با روح القدس اش می شناسیم اما این معرفت 
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ت می و برای معرفت بیشرت بی تابی می کنیم. روزی ما به این معرف محدود به تجربیات ما است

 رسیم. 

است دقیقا مانند معبد شهری که یوحنا مشاهده کرد یک مکعب کامل آن  هیجان انگیز است که

قداس یک مکان کوچک بود که فقط ال قدس امترکز دارد. مکان آن  قداس که ظهور خدا درال اقدس 

ون متام اکن داخل شود. اماآن  یک بار اجازه داشت در سال داشتک نفر که باالترین مقام مذهبی ی

آن  (. مساحت16: 21تا استادیوم  است ) 12000است. این مکعب به بزرگی  عبد مقدسشهر م

زمان. پیام روشن است: آن  مایل مربع است، بزرگرتین مکان شناخته شده برای یوحنا در 1500

باشد نه آن  هیچ مکان مشخص و محدودی در خلقت جدید وجود ندارد که حضور خدا مختص

هم وجود خواهد داشت که ما به حضور خدا برسیم. در واقع متام شهر معبد است.  سساختامن مقد

 به همین خاطر است که می خوانیم " من معبدی در شهر نیافتم، چون خداوند متعال بره خدا معبد

(. هیچ فاصله ای بین ما و خدا دیگر وجود نخواهد داشت ؛ ما به معرفت خدا به 22: 21است" )آن 

 می یابیم. متامی دست 

 

 پادشای خدا

به  ایامندارانمتام  از در پایان زمان متام وعده های پادشاهی به اکامل می رسد. مردم خدا متشکل

در مکان خدا متحد می شوند در آنجا خلقت جدید خواهد آنها  از متام ملت ها خواهد بود.   ،مسیح

وند خواهند بود و به رحمت و برکات بود و اورشلیم و معبد جدید تشکیل خواهد شد. همه تسلیم خدا

 کامل خدا دست می یابند. تختگاه الهی و جایگاه بره خدا درست در مرکز همه چیز خواهد بود و از

  (2-1: 22)جوی ها روان گشته و حیات و خوشبختی را به همه ارمغان می آورد آن 

 ع می کند که عهد عتیق ختم میاما همه اینها در آینده باید اتفاق بیافتد. عهد جدید از جایی رشو 

مسیح به مردم اش اطمینان  محقق شدن متام وعده های الهی باشبه پیش رو بنگر، منتظر  .شود

، و اگر ما بفهمیم که چه چیزی در انبار انتظار ما را می کشد دهد که "آری من به زودی می آیم" می

 (. 20: 22همگی جواب خواهیم داد "آمین، بیا ای مسیح پروردگار" )
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 : داستان تا به اکنون: خلقت جدید43شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن
عد

غ 
با

 

ط
قو

س
 

 وعده

 تولد مسیح

 بازگشت دوم

 خلقت جدید

 صعود



[D
at

e]
 

  

 
  

155 

 .مطالعه کتاب مقدس

 

 22:5 – 22: 21 ؛ 8-1: 21 مکاشفه

21 :1-8 

 کدام تصویر استفاده شده است برای توصیف پادشاهی کامل؟ 

 فصول گذشته کتاب مقدس را ساختند؟ آنها  چگونه

 خصوصیات زندگی در خلقت جدید چیست؟ 

 

 بهره خواهد برد؟ آن  چه کسی از مزایای

 

 این که تشنه باشیم به چه معناست؟ 

 

  این که غلبه کنیم به چه معناست؟ 

 

21 :22 – 22 :5  

 پادشاهی کامل چگونه توصیف شده است؟ 

 

 است؟ آمده  در دیگر بخش های کتاب مقدس چگونهآن  توضیحات

 

 آن چگونه باغ عدن را انعکاس می دهد؟

 

 از خلقت جدید بهره می برد؟ چه کسی 

 

 تاثیرات این حقایق در زندگی مان در آینده چگونه باید باشد؟ 
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 خاتمه

 

چه را که متام آن  امئوس قدم می زد، او "راه حواریون بر روی راهی به سوی عوقتی که مسیح هم

العاتم از کتاب مقدس من در مط ( 27: 24متون کتاب مقدس بر او اشاره دارد توضیح داد" )لوقا 

است که نشان آن  سعی کردم تصور کنم که او چه ممکن است گفته باشد. هدف من در این کتاب

و متام دعای من این است که به سه چیز  مقدس اشاره اش به عیسی مسیح است دهم متام کتاب

 برسیم: 

 مقدس که ممکن از کتاب  اب مقدس. امیدوارم که همه بخشهایشناخت مسیح در متام متون کت

بود بر شام پوشیده باشد، اکنون بر روی تان باز شده باشد و این که هر بخش چگونه همدیگر را 

در تشکیل پادشاهی اش را از  متوجه مان کنند و طرح بزرگ الهی تکمیل می کنند تا به مسیح

 طریق عیسی مسیح. 
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  امتیاز و توان را دارید که به تعالیم مسیح در متام بخش های کتاب مقدس. اکنون شاید شام این

یکشنبه یا کلیسا حضور یابید. اکنون با دانسنت  کتبعنوان معلم کتاب مقدس در گروه ها یا م

تصویر کلی کتاب مقدس قادرید تا مردم را به مسیح متوجه سازید از طریق تک تک بخش های  

 . قدس، نه فقط از قسمتهای معدود آنکتاب م

 این فاجعه خواهد بود که اگر با مطالعه  .ریق هر بخش کتاب مقدسه مسیح از طعشق داشنت ب

 عمیق کتاب مقدس 

 

که روح القدس به  ب ما. کتاب مقدس کتاب ارتباط استفقط روی اذهان ما تاثیر کند نه بر قلو 

 از طریق عیسی مسیح رشد دهیم.  ابه خد را کمک می کند تا معرفت مان را و عشق مانآن  وسیله

 

 عددو ب  

 )نگاه کنید .عد ارتباطیعد تاریخی و ب  را در نظر بگیرید: ب  آن  عدگام مطالعه کتاب مقدس دو ب  هن

یم؟ ما از کجا آمدیم از خود بپرسید: " ما در کجای خط داستان کتاب مقدس هست (45و  44 نگاره

م شده ؟ یا اعال  کنونا هستیم: ناتکمیل، بشارت داده شده روانیم؟ در کدام فصل کدام سوو به سوی 

" اگر در فصول عهد عتیق هستید باید در نظر داشته باشید ، چگونه این در وجود مسیح محقق می 

سموئیل بدون این که در نظر  2پادشاه نظر کنیم در کتاب  داوود ما منی توانیم که به شود؟ مثال 

ر در عهد جدید بگیریم که این پادشاهی چگونه اشاره به پادشاهی کامل یعنی مسیح می کند. یا اگ

 است چگونه باز محقق می شود؟ "  هاز بین رفت که قبال آنچه  هستید باید از خود بپرسید که

 

 

 

 

 : بعد تاریخی: وعده و تحقق آن 44شکل 
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سواالت پاسخ داده شود. امید دارم که اکنون احساس کنید که آن  این کتاب نگاشته شده است تا به

خواهد بود که هر جای آن  نتیجه ر کلی ارائه می کندی یک تصونقشه ای در دست دارید که به شام

کتاب مقدس باشید حال دیگر می توانید راه خود را بیابید و می دانید که در کجای داستان کلی 

 کتاب مقدس که نقشه باز شده الهی برای نجات ما از طریق عیسی مسیح است ایستاده ایم. 

 ست که ما باید هنگام خواندن کتاب مقدس در نظر بگیریم. عد تاریخی تنها موضوعی نیب  آن  اما
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 خدا

 

 

 

 
 

 انسانها

 عد ارتباطی: خدا و انسانها: ب  45 نگاره:

 

آن  عد عمودیطبق میل خود اگر عنص افقی یا زمان بندی کتاب مقدس را جدی بگیریم ما نباید ب  

تیق فقط تحقق اش در مسیح را بیان (  . برای مثال پیام عهد ع45 نگارهرا فراموش کنیم )ببنید 

چیزی قابل تفکیک هم دارد که ارتباط ما و خدا را هم بیان می کند. خدا قهرمان آن  منی کند. بلکه

کتاب مقدس است از ابتدا تا انتها و هرگز تغییر منی کند. پس ما باید همیشه بپرسیم: این فصل 

ند است: مقدس، عادل، دوست دیم خداو درباره خدا چه می گوید؟ او هم در عهد جدید و هم ق

نه تنها رستاخیزی که مسیح به دست آورد را  ای مثال نجات بنی ارسائیل از مصو حاکم. بر  داشتنی

پیشگویی می کند بلکه از عزت و قدرت پروردگار می گوید. ما باید هر بخش ازعهد عتیق را که به 

که از پیش در نظر بگیریم که چگونه منظور و ن آ  شیوه خود، خود را بیان می کند درک کنیم  قبل از

بی هم درباره ارتباط ما با در مورد خدا به ما بگوید. در واقع مطال اشاره به مسیح دارد. شاید چیزهای

که از طریق  مقدس تنها این نیست که وعده های دارد. بنابراین نقش قوانین ابراهیم در کتاب خدا

)رومیان  .را فراهم می کند برای ایامن مسیحیان کنیم بلکه مثال ده است را دریافتمسیح برآورده ش

بلکه او مدلی است برای همه  :برای مسیح نیست؛ مسیح پرس داوود و داوود فقط یک مدل (4
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نگاه کردن و ما را دعوت می کند به  قطعا   زامیرمسیحی در ارتباطشان با خداوند. کتاب م ایامندارن

و ارتباطامن با خدا را در  بنگریمین حال می گوید که به سمت خدا هم انتظار برای مسیح اما در ع

نظر بگیریم. تجربه زندگی داوود نشان می دهد که خدا از ما خواسته امتحانات برای داوود را برای 

 ؟ می ورزیدخود هم تصور کنیم. آیا ما خدا را عبادت و به او عشق می ورزیم هامنگونه که داوود 

است که با این چالش به این کتاب پایان بخشیم. من احساس می کنم که شکست این زمان خوبی 

منئ گردیم خورده ام اگر که فقط خواننده و نویسنده فقط به تفاهم ذهنی رسیده باشند. بیاید تا مط

باز هم  دچار اشتباه نشویم که با سخت کوشی متون مقدس را خواندند ولی که به مانند فریسیان

امنطور که ما ه (40-39: 5)یوحنا زندگی بخشد.آنان به  بود آمده د کردند کهَر عیسی مسیح را 

درباره مسیح یاد می گیریم از کتاب مقدس بگذارید که به او عشق ورزیم افتخار کنیم و عبادت اش 

 کنیم و او را اطاعت کنیم. 
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 شتهایاددا

 

 پیش گفتار

 ( 1981جرمی گلدورثی، مژده نیکو و پادشاهی )اکسرت: دعای قدیمی  1

 

 دیباچه

 . 11: 10؛  1: 15یوحنا  1:1 ی؛ مت7: 5 ننتیاقر  1: 1:1 مرقس 1

 47مژده نیکو و پادشاهی ص  2

 

 طرح پادشاهی .1

 نقل از جان بلنچارد، آیا خدا ، خدا ناباوران را باور دارد؟ 1

 319( ص 2000رات اوانجلیست )دارلینگتون: انتشا

 19( ص 1988)لیکسرت:  راادموند پی کالونی، آشکار کردن ارس  2

)مخصوصا آیه  10-1-11نتیان قر  1در آفرینش  لس می گیرد از نظمببینید نتیجه ای که پ   3

 ( 13ه )خصوصا آی 14-11-2تیموتاوس  1( و 8

 پادشاهی از بین رفته .2

( ص 1984ببینید هرنی بالکر، در آغاز )لسیسرت  3برای تاریخ پژوهی بیشرت پیدایش  1

1540 170 

 پادشاهی موعود .3

 جان اسکات، فهم کتاب مقدس   1

 51لندن: متون واحد ص 

 پادشاهی ناتکمیل .4

 ( 1984ببینید اچ رایت. زندگی به عنوان مردم خدا )لیسیسرت  1
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