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 بیند و ابتدا را پایهخداوند همیشه آخر را می

او در این مسیر نه به فرشتگان نگاه کند، گذاری می

کند و نه به حیوانات، بلکه به انسان که ظرف می

برگزیدۀ اوست، زمانی که انسان در این مسیر با 

خدا همکار باشد، به یقین! او آخر و هدف نهایی 

 خود را بر او آشکار خواهد ساخت.
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 جُستار، ویراستار

به هدفهای خود دست  دهدتعهد خصلتی شخصی است که به ما امکان می

،اما تعهد باید موضوعی  پیدا کنیم، احساسات انسان پیوسته در نوسان است

ثابت و پابرجا باشد! ضعف حافظه و سستی رأی دو مانع بزرگی هستند که 

دارند،انسان بر اثر حوادث و دل اری به عهد باز میانسان را از وفاد

 گیرد که عالئممشغولیتهای گوناگون، سخت تحت تأثیر زمان قرار می

شوند تا جایی که به نظر آشکار و برجسته در ذهن وی کمرنگ می

ای داشته باشد که بر امواج ندهرآیند، لذا همواره نیازمند است که یادآونمی

غلبه نماید و چیزهایی را که ممکن است، انسان فراموش نیسان و فراموشی 

و از یادش نرود. اما چگونه و تا به کی!؟  کند در جلوی چشم وی نگاه دارد

شود، با کنیم در هیچ عهدی، وفاداری حقیقی حاصل نمیهرچه تالش می

توجه به اینکه در عهد باید استثنا ناپذیر باشیم! ما همیشه استثنا را در نظر 

با برتر دانستن وفاداری در تعهدات  گیریم و در شرایطی، نصفه و نیمهمی

کنیم، انگار خلف وعده، عنصر تشکیل دهندۀ ماست! پس خویش عمل می

توانم به خدا متعهد باشم وقتی نسبت به هر تعهدی در وجود خود چگونه می

 بینم!؟ انسان در سیر تکاملی دل خویش همیشه به سویفضایی ناامن را می

ه و خدا همیشه امین به امانت دیگری غیر از آنچه باید باشد در حرکت بود
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، در کنار او و در جهت آنچه انسان گسیخته، قدم برداشته است. این خود

زیبایی شخصیت او در این  !!مجموعه نگاهی است به شخصیت متعهد خدا

خدا خودش را  ،کنیمبرخالف تصور ما که همیشه فکر می ،است که خدا

در ابتدای خلقت  کند و این ما هستیم که باید خود را متعهد کنیم!متعهد نمی

این ما نیستیم که  کند، در حقیقت؛سان، خدایی متعهد معرفی میخود را به ان

متعهد بودن ما فقط »، بلکه اوست که به ما متعهد است وبه خدا متعهدیم

ندۀ عهد رنه فقط پدید آواو  «ای است از متعهد بودن خدا به مابازتاب و نتیجه

است، بلکه آنها را به انسان مکشوف کرده و از آنجایی که انسان قدرت 

اجرایی را در انجام شرایط آن ندارد، قدرت اجرایی را نیز به انسان عطا 

در  ،که خدا چگونه با چکاندن عسل؛بینیمکند و در براعت ختام میمی

آسمانی بقیت و نوبران خود را  و نان دلیاز میان فطیر ساده ،سمبول حیات

تأدیب انجیل ملکوت به جهت سلطنت با پادشاه پیروز، به دادخواهی از  در

 سازد.زمین آماده می

گنجینه کاری است از؛ دکتر ادوین صالح مدیر شبکۀ تلویزیونی  این 

ICNT  رئیس دانشگاه بین المللی االهیات وTrinity  به زیبایی و تأثیر که

و  ای ما نسبت به شخصیت متعهد خداهبکر به افکار کلیشگذاری نغز و 

زند و نقش پهلو می ،ایمای که در جهت خشنودی او برداشتههای بیهودهقدم
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در بیان . »کندمؤثری در شناخت حقیقت، آزادی و آرامی نفوس ما ایفا می

  «آیات از ترجمۀ کهن کتاب مقدس استفاده شده

ای نهان و آشکارم یمرا نسبت به خطا شکرگزارم که هر روز ،خداوندم

 ،سازی، مرسیگردانی و امین به امانت خویش مرا پاک میمشمئز و ملزم می

ای خداوند که قوت و برکت خود را دریغ نداشتی تا کار تایپ و 

ویراستاری این دفینه را به پایان برسانم هرچند خالی از ضعف نیست اما 

 «آمین»سازیجان جاری میایمان دارم این تو هستی که آب را از صخره بی

نشستن در کالس شما باعث فخر و  ،برادر بزرگوارم دکتر ادوین صالح

من است، براستی که دریافت حقیقت کالم خدا از زبان شما بر شادی 

کند زند و در روح من، هم ایجاد سیری میهایم تلنگر میمایگی اندوختهبی

و هم گرسنگی، شاید به خاطر همین دوگانگی غریب است که شیفتگان 

برند!! برکت و قوت خداوند شناخت خداوند از بودن در کنار شما لذت می

  باشد و بماند ازحال تا به ابد. ،با شما

       

 Omid-Ba  ییاـمید ابوالبقا
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 «مقدمه»

باشد، به طور کلی در یکی از مشخصات بارز کتاب مقدس وجود عهدها می

عهد در ، هفت عهد از آن جمله کتاب مقدس هشت عهد وجود دارد که

قصد در این مجموعه قرار داده شده است. عهد جدیددر  ،و یک عهد عتیق

داریم به بررسی تک تک این عهدها که در کجا قرار داشته، به چه دلیلی 

اند بپردازیم! که به ترتیب داده شده، و چه ثمراتی را از خود به جای گذاشته

،عهد 4،عهد با ابراهیم1، عهد بانوح3،عهد با آدم1اولین از آنها عهد عدن

که آخرین از آنها  8عهد جدید، 1، عهد با داوود6، عهد فلسطینی0باموسی

 باشد.می

 «عهد چیست و به چه معناست؟»

( به معنای توافق میان یک یا دو شخص Covenantعهد در زبان انگلیسی)

گردد. در حقیقت عهد به باشد که در آن ابعاد قانونی یک رابطه بیان میمی

ت معنای توافقی است که در آن قدرت اجرایی وجود داشته و دارای سندی  

به معنای  «بریس»م اای به نو اصل زبان عبری از واژه عهد عتیقباشد! در می

ی آن )عبور از میان دو الشه قربانی( الفظاستفاده شده که معنای تحت «رقرا»

است که به رویای ابراهیم در زمان تکه کردن و قرار دادن الشۀ آن حیوانات 

عبور خواهم  از میان آنهاگردد که در آن خدا فرمان داده بود که باز می
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که این عهد در زبان البته  باشد.معرف واژۀ بریس به معنای عهد می و !کرد

های گوناگونی است که همگی آنها از رابطه،همکاری و عبری دارای جنبه

عنوان مثال، نکته اول: در  کنند! بهقرارداد  میان دو یا چند انسان حکایت می

وافق میان انسانها اشاره توان به قرارداد یا تکنیم میمی اشاره آیاتی که به آنها

تا  6 :9، یوشع  10,  13: 14روج، خ 13: 31،خروج 11 :14کرد )پیدایش

13) 

دوم )سلطه یا اتباع آن کشورنکته دوم: بین یک پادشاه و ملت در زیر 

 (18تا  8: 14، ارمیا  1: 0 دوم سموئیل،  11, 13: 1 سموئیل

 ( 4: 15، هوشع  4: 11دوم پادشاهان ) میان انسانها نکته سوم: تعهد

،  8: 35 اول سموئیل،  1: 18 اول سموئیل) نکته چهارم: تعهد یا عهد دوستی

 (18: 33 اول سموئیل

 (14: 3، مالکی  11: 3نکته پنجم: عهد ازدواج )امثال 

تا  9: 9 ، پیدایش 14: 30)مزمور  نکته ششم: عهد دوستی بین خدا و انسان

 (34: 3، خروج  11
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به معنای  «دیاتکه»انی برای عهد استفاده شدهاز دو واژه یون عهد جدیددر 

شناسیم قرار گذاشتن باهم است که ما در فارسی آن را با واژۀ وصیت می

نویسد! گفته یا نوشتۀ کند و آرزوی خود را میزمانی که کسی وصیت می»

و جدید را  عهد عتیقبه همین جهت در انگلیسی « نامیدنداو را عهد می

(Testament) 

عهد (برای New Covenantانند)اند! البته از واژگانی ممعرفی کرده "وصیت

 نیز استفاده شده است. عهد عتیق( برای Old Covenant)جدید

 «پدیدآورنده یا منشأ عهدها کیست!؟»

اما در قرارداد  کنددر عهد یک شخص خود را به شخص دیگر متعهد می

مبادلۀ هر دو شخص باید باهم در میز مذاکره قرار بگیرند و در آنجا در 

عهد درکتاب مقدس نه قراردادی را به ثبت برسانند. و امتیازاتافکار، منابع، 

کند! یعنی کافی تنها جنبۀ قرارداد دارد، بلکه فراتر از قرارداد نیز عمل می

است که یک شخص خود را به دیگری متعهد بکند که از دیدگاه کتاب 

گردد، بنابراین عهد درکتاب مقدس قراردادی مقدس یک عهد محسوب می

نیست! بلکه تعهدی است یک طرفه که پدید آورنده و منشأ آن خدا دوطرفه 

تفکر، اختیارات و قدرت الزم برای  دارای باشد و اوست که به تنهاییمی
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. در عهدهای ارائه داده شده در کندکه خود معرفی می است اجرای عهدی

ز باشد! فعال یا فعل اکتاب مقدس، انسان نقش فعال را ندارد بلکه مفعول می

دریافت کننده و پذیرای عهد انسان است، بنابراین! ، خداوند است و مفعول

این خداست که در دل و تفکر خود در ابعاد زمان و مکان این تصمیم را 

عهدها  گیرد که انسان را وارد یک رابطۀ جدید با نام عهد بکند.می

توان بزرگترین بیان کنندۀ محبت فیض و رحمت خدا هستند، و به یقین می

مش خدا را منشأ و پدید آورندۀ عهدها دانست. که عهدهای خود را در کال

 کند.با مردان ایمان استوار می

( و با ابراهیم 16: 9,پیدایش  18: 6او عهد خود را با نوح استوار کرد)پیدایش

( و 0: 31 دوم سموئیل( و با داوود در )3: 11, پیدایش  18: 10در )پیدایش 

( و عهد ابدی خود را در 14تا  11: 11با خاندان اسرائیل و یهودا در)ارمیا 

 پدید آورنده و حافظ ،د ما سازنده( نهایتأ خداون8: 61, اشعیا  1: 00)اشعیا 

داری امانت، وفاداری و شخصیت قابل اعتماد خود را در نگاهو  عهد است!

کند دا عهدی را اعالن میه خکند. زمانی کعهدهای خود به ما معرفی می

او کند بلکه آن عهد کامال در فکر و حافظۀ هرگز آن عهد را فراموش نمی

قرار خواهد داشت، خدا نسبت به عهدهای خود نه! فراموش کار است و نه 

امین بوده و  ای که داده استکند، و نسبت به قول و وعدهآنها را فسخ می
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نها از عهد، وعده یا سخنان خود مراقبت تا زمان به کمال رسیدن و اجرای آ

 (11: 1, رومیان  9تا  0: 111, مزمور  16: 6, دوم تواریخ  9: 1) تثنیه کندمی

 «خدا کاشف و مکشوف کنندۀ عهد است»

رساند و آنها را حفظ به کمال می ،خدا نه فقط عهدهای خود را پدید آورده

باشد! خدا برای اینکه یکند بلکه او مکشوف کنندۀ آنها نیز مو اجرا می

بتواند با انسان در یک رابطۀ با عهد باشد باید تمامی شرایط آن عهد را 

شفاف، باز، مکشوف و قولهای خود را اعالن بکند! زیرا در غیر این صورت 

انسان هرگز در مورد آن عهد و رابطۀ با آن آگاهی و شناخت درستی 

 (11: 4, تثنیه  14: 30نخواهد داشت.)مزمور

 «خدا در عهدهای خود قدرت اجرایی عطا خواهد کرد»

کند دارد و مکشوف میه میآورد، نگاخدا نه تنها عهدهای خود را پدید می

، انسان انسان قدرت اجرایی شرایط آن عهد را نیز عطا خواهد کرد بلکه به

هیچ عهدی نخواهد بود  بدون فیض خدا هرگز قادر به انجام شرایط

 ( 11تا  4: 3)افسسیان 
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 «دلیل وجود عهدها چیست!؟»

در کتاب مقدس عهدها، تعهد خدا برای یک رابطۀ خاص و شخصی با 

اند، خدا برای اینکه خواسته و آرزوی خود را در جهت برقراری انسانها بوده

دائمأ عهدها و تعهدات خود را اعالن  ،رابطۀ نزدیک با انسان به او بیان کند

توان به وضوح مشاهده نسانی مینیز در ابعاد ا کرد. که نمونۀ آن را امروزمی

کرد! به عنوان مثال: دو نفر که به هم عالقه داشته و عاشق یکدیگرند، برای 

مدام  رضایتِ دل معشوق خود را حاصل کند و به خاطر اینکه  ،اینکه عاشق

به او این اطمینان را بدهد و تمایل خود را در داشتن یک رابطۀ صمیمی ابراز 

کند و نهایتأ کند تعهدات خود را دائمأ اعالن و یا آنها را بیشتر و قویتر می

است )یوشع بزرگترین از آن تعهدات، عهد بین زن و مرد یا رابطۀ زناشویی 

تا  11: 11, حزقیال  18تا  8: 14, ارمیا  31فصل  دوم سموئیل,  31تا  1: 9

کنند که در این شوند خود را متعهد میمی عهد زناشویی ( آنانی که وارد31

رابطه بمانند و قویترین حس امنیت را از آن خود بکنند که این عهد همیشه 

خدا به اسرائیل بطۀ زن و مرد( پابرجا خواهد ماند، در نمونۀ این تعهد)را

زیرا با توجه به عهد و تعهد خود قصد « که از طالق متنفر است»گوید؛می

را از خود ندارد! به همین جهت از نمونۀ یک رابطه و ایشان دور کردن 

عهدها را  (16تا  14: 3)مالکی کندر بیان این موضوع استفاده میازدواج د
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ابزاری دانست که خدا از این طریق  توان وسیله ومی ،در کتاب مقدس

بتواند اراده و هدف خود را به انسان مکشوف کند، در هر صورت ارادۀ خدا 

باید در زمان، مکان و ابعادی به نمایش گذاشته بشود و دارای چارچوب، 

جهت اینکه این معانی سوءتعبیر نشوند خدا آنها را در  معنی و مفهوم باشد.از

ها ارادۀ  خود را در و در قالب آن چارچوب داد های عهدی قرارچارچوب

زمان و مکان به نمایش گذاشت و به تدریج، مرحله به مرحله و درجه به 

بدون دلیل کاری را خدا باید توجه! داشت که  درجه به انسان نمایان ساخت.

کند و او هدفمند و با برنامه ریزی کامل و مطلق در حرکت است. در نمی

هایی آنها به ابعاد زمان و مکان خدا در قالب و چارچوب ورود اهداف خدا

کند باشد تا دعوت، هدف و ارادۀ ما انسانها بیان می ،را به جهت درک بهتر

هر دو  ،خلقت و انسان تمامی که هدف خدا برای تشخیص دهیم را او

که  دمستلزم عهد است! خدا برای خلقت خود نیز عهدهایی را در نظر دار

تمامی ابعاد آن که برای انسان خلق  از وکرده  آنها را ارزشمند معرفی

کند. در قبل از سقوط انسان، خدا با خلقت خود در میاند نگاه داری شده

خلقت با  شناسیم. خدا در رابطۀمی "عهد بود که ما آن را با نام عهد عدن

این  کرد،می را بر تمامی هستی معرفی انسان وارد عهدی شد که تسلط او

های دعوت خود را در چارچوب ،رسید که انسانعهد در زمانی به تحقق می
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ی و به صورت و شباهت به انجام برساند کرده ودرست بر طبق ارادۀ خدا بیان 

سلطنت بکند، اما در نهایت  که بر اساس آن خلق شده بود بر تمامی هستی

ش شد و از جایگاه و دعوت انسان با زیر پاگذاشتن آن، مانع به تحقق رسیدن

خود خارج گردید، در نتیجه خدا عهدی را که در عدن برای سلطنت و 

حاکمیت انسان و حفظ طبیعت و خلقت به انسان داده بود را به جهت 

های مختلف و زمانهای متعدد و عهدهای عهدهای نجات و کفاره! در قالب

در فلسطینی، عهد با موسی، عهد  مانند عهد با آدم، نوح، ابراهیم، رییگد

تر از داوود متمایل ساخت که در گذر زمان هر عهد سوار بر دیگری و فربه

برای نجات  عهد جدیددر  عهدهاماقبل خود هدف خدا را به باالترین از 

کرد، باشد که خدا راهی را برای بازگشت انسان به عهد انسان بیان می

ارائه کرده بود باز نخستین و اصلی که برای سلطنت بر تمامی خلقت 

گرداند، در حقیقت عهدهای خدا هم با خلقت مرتبط هستند و هم با کفاره 

 و نجات انسان.

 «عهدها در تثلیث»

به طور مجزا نقش خود را ایفا  های تثلیثم از شخصیتاعهد هر کد در یک

توان سه نکتۀ مهم را به وضوح مشاهده کرد که هر کنند و در هر عهد میمی

 .آنها به یکی از شخصیتهای تثلیث وابسته هستندکدام از 
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 ، سخنان یا وعده در عهد، همگی معرف واژۀ عهد هستند."نکته اول:کالم

 به عنوان ضامن تمامی عهدها است. "نکته دوم: خون

باشد بلکه در هر نه تنها تضمین و اعتبار هر عهد با خون می "نکته سوم: مهر

 عهد مهر آن نیز باید دیده شود.

توانست شهادت کاملی را بیان یچ عهدی بدون داشتن این سه نکته نمیه

! به همین جهت خدای تثلیث در هر عهد سه اصل مهم را قرار داد که کند

القدس( نقش خود را در هر کدام از شخصیتهای تثلیث)پدر، پسر، روح

کردند.پدر پدید آورنده، سازنده، دهنده، منشأ و ابتدای نمایش آن بیان می

آورد، باشد! او با سخن، قول و وعدۀ خود عهد را پدید میتمامی عهدها می

پسر با قربانی و پاره شدن بدن و ریخته شدن خونِ خود واسطه و ضامن 

ها القدس به عنوان مجری هر عهد، تمامی نکات، وعدهعهدها است، و روح

عهد با رساند. لهذا سخنان و وعدۀ و شرایط عهدها را به کمال و تحقق می

القدس و در خالصه که؛کالم و سخن پدر با پدر، خون با پسر و مُهر با روح

در کتاب  باشد.القدس در ما میما است، کار پسر برای ما و کار روح

کند و به ایشان خدای پدر خود را به انسان و انسانها متعهد میمقدس، 

بهایی مانند های خود را در سخنانش به صورت شفایی و کتبی در قالوعده
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های مقطعی، روحانی و ابدی بیان های لعنت، وعدههای برکت، وعدهوعده

گیرد که عمل به مسلمأ شرایط هر عهد بین دو شخص صورت می»کند.می

ها و مزایای آن عهد را قوانین گذاشته شده در آن عهد و دریافت وعده

 (38تثنیه فصل «)کردتضمین می

 «یا سوگند در عهد قسم»

کند که در زمان رخی از عهدها خدا قسم و سوگند خود را اعالن میدر ب

عهد غیر قابل تغییر خواهد بود و خدا به هیچ وجه آن عهد  ،بیان این موضوع

در کالم خدا  ،نیز های زمینی این موضوعرا معکوس نخواهد کرد. در نمونه

االجرا الزمبینیم که قوم خدا قولهایی را داده و نسبت به هایی را مینمونه

 خورده اند. مقسبودن و تغییر ناپذیری آن نیز 

برادران خود  ،نکته اول: یوسف در مورد خارج کردن جسد و استخوانهایش

 (30: 05را قسم داد که آنها را در مصر باقی نگذارند)پیدایش

شد، شخص گوینده در الزام و نکته دوم: زمانی که قسم یا سوگندی بیان می

: 9, یوشع  35,  11: 3گرفت که به عهد خود وفا کند)یوشعاجبار قرار می

,  31: 31, اعمال  38تا  36: 14 اول سموئیل,  15,  3: 15, اعداد  35تا  18

 (10: 10, دوم تواریخ  33: 6دوم تواریخ 
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توانست می ،رخی از موارد شخص نشسته بر مسند قدرتنکته سوم: در ب

شخصی را که قسم بیجا خورده بود را از مخمصه بیرون کشیده و نجات 

 (11,  15,  3: 15, اعداد  41, 8 :34دهد )پیدایش 

 «رسیدعهد باید به ثبت می»
هر آنچه »و کتاب عهد را گرفته،به سمع قوم خواند.پس گفتند: ( »7: 42)خروج 

 «خداوند گفته است خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت

! در حقیقت تمامی کتاب تورات به کتاب عهد معرفی شده ،در این آیات

باشد، که این موضوع در مورد خدای پدر کتاب عهد می کتاب مقدس

ضامن و تضمین کننده عهد بود  خون، ،صدق می کند، در مورد خدای پسر

بینیم که متضمن عهد مرگ و قیام را در کار می ،که همیشه در این رابطه

شود. به است و در آن همیشه خونی برای نگاهداری حیاتی دیگر ریخته می

توانست به عهد با انسان وارد شود و کاهن باید واسطۀ این خون خدا می

معبد آورده و به عنوان ضامن بر صندوق االقداس در خون قربانی را به قدس

پاشید که در این عمل بهای پرداخت شده و حفاظت در زیر این عهد می

بدن و خون  عهد عتیقدر  گذاشت.پوشش را از جانب خداوند به نمایش می

قربانی به عنوان ضامن و تضمین کنندۀ عهد بود و واسطه و اعالن کنندۀ این 

 شخص کاهن بود. ،تضمین
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اجتماع مذبح، خیمۀ عهد عتیقرسید که در عهد باید در محلی به ثبت میاین 

و معبد بودند یعنی جایی که در آن عهد و تضمین آن باید به نمایش گذاشته 

توان آن را به مسلمأ امروز در نگاهی به قانون اساسی کشورها میبشود.

مشاهده بر مسند قدرت آن کشور  عنوان عهدی مابین شهروندان و دولتِ

شهر واشنگتن قرار  موزۀ در لقانون اساسی امریکا حاکرد به عنوان مثال:

داده شده که این مکان و محل قرارگیری اساس نامه یا قانون اساسی جایی 

نیز عهد خدا در  عهد عتیقاند، در است که آن را به نمایش گذاشته

و به طور اجتماع و بر روی مذبح و بعدها در معبد به طور نمایشی خیمه

باشد  ،گردیدمعلوم در انظار قوم قرار داشت و توسط کاهن اعظم تکرار می

آن بودند حاصل  که اطمینان ایشان نسبت به عهدی که در زیر پوشش

 گردد.

القدس( حقیقت این مهر را برای ما در نهایت شخص سوم تثلیث )روح

که این عهد دهد کند و دائمأ بر این موضوع شهادت میآشکار و تجربی می

عهد باشد و از آنجایی که ما ایمانداران پابرجا، مستحکم و غیر قابل تغییر می

دانیم که مسیح ضامن عهد و آورندۀ آن خدای پدر و مهر و تجربه می جدید

القدس است دیگر ترسی نخواهیم داشت زیرا تمامی روح ،و شاهد این عهد

د و اطمینان خواهیم باشدر زیر پوشش و نظارت تثلیث می ،عهد جدید
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با ورنده و سخنگوی عهد است!ضامن آن داشت خدایی که خود پدید آ

 خون پسرش خواهد بود و تمامی مزایا و برکات را نیز مهیا خواهد ساخت.

  «دورۀ اعتبار عهدها»

بگیرند! به عنوان نمونه  توانند دوران خاصی را در برعهدهای خدا می

توان به عهد ابدی، یعنی عهدی که برای همیشه باقی خواهند ماند اشاره می

: 31دوم سموئیل,  11، 13: 30, اعداد  11: 11, پیدایش 16: 9کرد)پیدایش 

ای عهدها در کتاب مقدس به گونه (35: 11, عبرانیان 65: 16, حزقیال 0

بدی باشند. عهد در کتاب مقدس همیشه اعالن شده بودند که فاقد پایان و ا

ها، قربانی، عالمات و مهرها پابرجا و ماندگار خواهد بود اما در نوع وعده

بینیم که به ابراهیم عهد ممکن است موقت و متغییر باشند! به عنوان نمونه می

( اما هرگز ختنه در 11: 11ختنه به عنوان عهدی ابدی داده شد)پیدایش 

این  عهد عتیقنیست و فقط در مت یا مهر این عهد جسم به عنوان عال

نویسندگان  عهد جدیدشد!! در موضوع به عنوان مهر عهد ابراهیم شناخته می

عهد کنند که اعمال و کارهای جسمانی که در برای ما به وضوح بیان می

گرفت در صلیب مسیح همگی به اتمام رسیدند و ما در ظاهر انجام می عتیق

هد ابدی بر اساس عهدی که خدا با ابراهیم داشت، نه ختنه امروز در یک ع

باشیم که در آن دل ایماندار باید تا به ابد از در جسم بلکه ختنه دلها می
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ای دنیا مختون بماند. بنابراین ممکن است عالمات و اتصاالت و گرایشه

ده تشریفات و یا مهرهای ظاهری در یک عهد تعویض بشوند اما حقیقت وع

بینیم که هنوز در نمونۀ عهد ابراهیم می هرگز معکوس نخواهد شد،و عهد 

در  ،ها بود امروزوعده پابرجا است اما ختنه که فقط مخصوص به پسر بچه

ختنۀ  دکلیسای عیسی مسیح تمامی ایمانداران اعم از زن و مرد در زیر کار

ن به تواای دیگر میکند. در نمونهدل، خداوند دلهای ایشان را مختون می

قربانی حیوانات اشاره کرد که به عنوان عهدی ابدی اعالن شده بود! و 

لکه حقیقت قربانی پسر خدا کشتن حیوانات نیست که ابدی است بمسلمأ 

به قربانی حیوانات  عهد عتیقشناسیم، در است که به عنوان عهد ابدی می

ا در این گرفت امعنوان یادآور شدن ماهیت و معنی اصلی آن عهد انجام می

زمان دیگر ما نیازی به قربانی حیوان نخواهیم داشت زیرا تمامی آنها به 

 قربانی ابدی که عیسی مسیح برای ما انجام داد اشاره داشتند.

 «عهدهای زمانی»

توانستند زمانی نیز باشند که فقط برای مدت معینی پا برجا بودند عهدها می

پس شریعت چیست؟ برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنگام  ( »91: 3)غالطیان 

 طیآمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و بوسیلۀ فرشتگان به دست متوسّ

و  چونکه اینها با چیزهای خوردنی و آشامیدنی» (91: 1ن اعبرانی)مرتب گردید..

ر د «که تا زمان اصالح مقرر شده استطهارت مختلفه، فقط فرایض جسدی است 
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 ،ن به عهد موسی یا شریعت اشاره کرد؛ این عهد برای مدتتوااین نمونه می

ای خاص به بنی اسرائیل داده شد که مفاد آن در مورد اعمال در و دوره

نظام قربانی و کفاره، کهانت، جشنها و دیگر فرایضی  یاجتماع، روشهاخیمه

گفت که همگی آنها تا دادند سخن میکه باید در زیر شریعت انجام می

و بعد از آن باطل  زمان آمدن، ظهور، مرگ و قیام عیسی مسیح پایدار بودند

وجود اینکه آن عهد یک عهد موقت و هزار و پانصد ساله  شدند! اما بامی

رومیان ) حقایق روحانی آنها برای ما بسیار الزم و حیاتی است بود، شناخت

3 :35) 

 «عهدهای غیر قابل تغییر»

در عهدهای غیر قابل تغییر هرگز تغییری صورت نخواهد گرفت زیرا در 

وجه آنها را معکوس یا تبدیل  چآنها خدا خود را متعهد کرده است و به هی

هایی مانند؛ به ذات خود از واژه هنخواهد کرد! در بیان این عهدها خدا همیش

خواهم کرد و یا آن را انجام خواهم داد متمسک  قسم، من این کار را

من این را »فرماید:دار سوگند و یا قسم  به توانایی خود میتگردد و با اقمی

دهد و با لحنی زمانی که خدا خود را در عهدی قرار می«  انجام خواهم داد

 آن عهد غیر قابل تغییر خواهد بود. ،کند پر واضحبسیار قاطعانه صحبت می

دارند که مشروط و قابل تغییر هستند زیرا در  دعهدهای دیگری نیز وجو
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در  و آنها خدا شرایطی را قرار داده که انسان در مقابل آنها باید وفادار باشد

آن عهد را برای همیشه نگاه صورت سرپیچی از آنها خدا متعهد نیست که 

توان به عهد شریعت یا موسی اشاره کرد! که در نمونۀ این موضوع میدارد، 

دلیل زیر پا گذاشتن شرایط آن عهد توسط قوم آن را عهدی باطل خدا ب

نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در  34(»: 39)ارمیا کند اعالم می

که ایشان  روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آوردم زیرا

پس عصای خود نَعمَه را گرفته آن را شکستم تا (»91: 99زکریا )عهد مرا شکستند..

ولس رسول نیز در پ «عهدی را که با تمامی قوم بسته بودم شکسته باشم

ایمانی قوم خصوص عهد شریعت ونداشتن فهمی درست نسبت به آن و بی

 (11: 8, عبرانیان  11: 1کند)دوم قرنتیان یهود آن را عهدی باطل اعالم می

 «گرددعهد چگونه برقرار می»

ست که باید در آن عهد دیده به سه چیز نیاز ا ،برقراری یک عهد برای

همراه باشد، هر عهد را ابتدا خدا معین  "عهد باید با دعوت ! نکته اول: بشود!

زیرا  !کند که به آن وارد شودبه انسان او را دعوت می ،کرده و بعد از معرفی

خدای ما خدای ارادۀ آزاد و فیض است! زمانی که او عهدی را در دل و از 

کند آن را با معرفی در اختیار انسان روی فیض و محبت خود طراحی می

در حقیقت خدا در  دهد تا با اراده آزاد و تصمیم خود آن را بپذیرد،قرار می
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ریم به ما تلنگر از وضعیتی که در آن قرار دا زمان دعوت به جهت بیداری

,  15تا  38: 8تر بشویم)رومیانای جدید و عمیقزند تا با او وارد رابطهمی

کند در هایی که خدا در آنها از ما دعوت می( در وعده9 :1دوم تیموتائوس

حقیقت انسان هم به خود و هم به خدا بازگشت خواهد کرد و قابل توجه! 

د عهدهایش را مبتنی بر پذیرش اراده کن ،خدا به هر شخص که خود ؛اینکه

آن آشکار خواهد کرد و اشخاص وارد شده بر آن این حق را خواهند 

 "و یا رد "داشت که انتخاب خود را با تصمیم، رأی و ارادۀ خود بپذیرند

 کنند.

ی که خدا تواند از مزایا و برکاتبه عهد؛ چگونه انسان می "نکته دوم: ورود

خود طراحی کرده استفاده کند!؟ آیا این انتخاب فقط از آن خدا است یا 

کالم خدا به ما این  ؛سوال بهانسان نیز در آن دخیل خواهد بود!؟ در پاسخ 

: 39کند که انسان خود نیز باید با اراده وارد عهد بشود. )تثنیه نکته را بیان می

( مسلمأ قبل از 6تا  4: 06, اشعیا  15: 14ارمیا ,  3: 10, دوم تواریخ  13،  1

و (»8: 91)حزقیال اینکه ما وارد عهد بشویم خدا وارد آن عهد شده است 

چون از تو گذر کردم بر تو نگریستم و اینک زمان تو زمان محبت بود. پس دامن 

گوید که خود را بر تو پهن کرده، عریانی تو را مستور ساختم و خداوند یهوه می

اما بعد او از ما این انتظار  «خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی با تو قسم

تا در عهد یهوه خدایت (»94: 41)تثنیه نیز وارد آن عهد بشویم  که ما ،را دارد
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یت در نها «سازد داخل شویو سوگند او که یهوه خدایت امروز با تو استوار می

انجام آن است نیست! و خدا نیز دا قادر به انسان قادر به انجام کاری که خ

قادر به انجام کاری نیست که فقط انسان باید انجام بدهد. خدا و انسان هر 

ها و قدرتهای خود را دارند. انسان مسئول است که دو برای خود محدوده

تسلیم بکند و با ایمان و اطاعت وارد عهدی شود که خدا  ،خود را در تقدیم

ه، بهای آن را پرداخته و مزایا و شرایط آن را از قبل طراح و ضامن آن بود

به ابراهیم چون خوانده شد اطاعت نمود و (»8: 99)عبرانیان اعالن کرده است

بیرون رفت به سمت آن مکانی که می بایست به میراث یابد پس بیرون آمده 

اطاعتی و قوم اسرائیل به خاطر عدم اعتماد، بی «دانست به کجا می رودنمی

,  4، 1نتوانست به سرزمین عهد و وعده وارد بشود)عبرانیان فصل گردنکشی 

 (39،  38: 6, یوحنا  03: 11لوقا 

دارنده دا خود نگاهشرایط الزم عهد، از آنجایی که خ "نکته سوم: نگهداری

نگاهداری آن عهد را  انتظار نیز و ضامن عهد خود می باشد متقابأل از انسان

( نگاه داشتن یک عهد به 18،  11: 151, مزمور 9: 11, تثنیه 9: 39دارد)تثنیه

معنای اطاعت از آن عهد است و باید دائمأ در مسیر شناخت و شرایط 

گذاشته شدۀ آن در حرکت باشیم زیرا خدا نگاهدارندۀ عهد است و هرگز 

( انسان نیز زمانی 16،  10: 9, پیدایش 0: 111شود)مزموراز آن خارج نمی
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باید در آن ، گرددهای یک عهد میحدودهکه با دعوت و ورود به م

( در نتیجه ما با 18: 151محدوده با تصمیم و ارادۀ خود باقی بماند)مزمور

رابطه داریم )رابطۀ عهدی( و هرگز در تمامی دوران کتاب  ،در عهد ،خدا

 ای وجود نداشته.مقدس خارج از عهد میان خدا و انسان رابطه

کنیم این است که آنها به ما یکی از نکاتی که در ادیان به آن برخورد می

دهند! در این تاریخ چند هزار را برای ارتباط با خدا نمی و شانس گزینههیچ 

ساله خدا هیچگاه خارج از عهد با انسان در ارتباط نبوده و از همان ابتدای 

ضمانت و از  ،ار، اعالندا بالفاصله عهد خود را با او استوخانسان،  خلقتِ

آن حفاظت کرد و این انسان بود که از محدودۀ عهد اصلی که عدن سمبول 

. خدا نیز برای عدم تنهایی انسان و جلوگیری از آن بود خارج گردید

تمامی  گمراهی و سرگردانی او با زبان عهدها با او سخن گفته و رفتار نمود.

کل کتاب مقدس  ،رداختکه به شرح تک تک آنها خواهیم پ، هشت عهد

حتی  ،و هرگز در تمامی این بافتداد خواهند قرار  را تحت پوشش خود 

توان یافت که خدا با انسان درعهد نباشد! ای را نمیای از زمان یا نکتهثانیه

لهذا فقط در مسیح و خدای کتاب مقدس است که قادر به ارتباط با خدا 

ا وارد ابعاد زمان و مکان شده و خواهیم بود زیرا تنها اوست که در عهده

خود را در دسترس و ارتباط با ما قرار داده است و به یقین در صورت عدم 
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 9: 8عبرانیاندر دستان شیطان قرار خواهد داشت)او  ،حضور انسان در عهدها

ا زمانی که خدا در زیر پوشش عهد با انسان و انسان در زیر ( ت13: 11, ارمیا 

ارتباط است شیطان به انسان دسترسی نخواهد داشت  پوشش عهد با خدا در

زیرا خدا حافظ عهدی است که انسان در زیر پوشش آن قرار دارد، به 

اطاعتی خود را از ایمانی و شرارت و سرکشی و بیمحض اینکه انسان در بی

اندازد از زیر پوشش حفاظتی عهد خارج آن عهد با تصمیم خود بیرون می

ریانی، حمله و درندگی دشمن که قصد متالشی کردن شده و چیزی جز به ع

های روحانی او را دارد وجود نخواهد داشت. در آیات زیر ابعاد و جنبه

 توان مطالعه کرد.را در عهدها می رابطۀ خدا با انسان و انسان با خدا

: 19, خروج  0: 36, پیدایش 18: 33, پیدایش 9: 0, عبرانیان 11: 4)عبرانیان

,  15تا  1: 11, ارمیا  38تا  33: 1, ارمیا  8تا  6: 15, تثنیه 31: 11, تثنیه 0

 (31تا  13: 0رومیان 

  «عهد در عدن»فصل اول 

نامید که  "توان دوران عهد عدن( را می30: 3( تا )پیدایش 1:1از)پیدایش

خدا در آن قصد داشت خلقت خود و دنیایی را که به وجود آورده و نهایتأ 

کتاب پیدایش فصلهای  با انسانی که در آن دنیا قرار گرفته وارد عهد بشود.

کنند بلکه در توجه! نه فقط از خلقت آسمان و زمین حکایت می 3و  1
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: 24اشعیا ).کنندهدف از این خلقت و مَق ر و اقامت انسان بر آن را نیز بیان می

 است که زمین را سرشت و ساخت و آنزیرا یهوه آفرینندۀ آسمان که خدا  98

را استوار نمود و آن را عبث نیافرید بلکه به جهت سکونت مصور نمود چنین 

به  (19تا  1: 1پیدایش)خدا در  «من یهوه هستم و دیگری نیست»گوید:می

مسکنی را برای اقامت در آسمان و زمین بنا  عنوان یک معمار با حکمت

خداوند حیوانات و موجودات زنده را  11تا  35نمود و در ادامه از آیات 

 انسان بر آنها مسلط شده و با سکونتشان در این منزل و اقامتگاه، خلق کرد تا

بینیم که خدا به می 11تا  36سلطنت بکند. در آیات  بر تمامی مخلوقات

کرده و او را بر سر تمامی  اشاره "ۀ خلقت خود یعنی انساننهایت و نتیج

او دهد، از آن پس تمامی هدف خدا به انسان و در خلقت خود قرار می

بنابراین اولین عهد در باغ عدن و زمان خلقت به آدم و حوا  .متمرکز است

گرددکه انسان را بر خدا باز میداده شد که ریشۀ آن به قبل از خلقت و فکر 

 .تمامی خلقت خود بگماردسر 

از همان ابتدا در فکر خدا چنین بود که با انسان بر اساس یک تعهد وارد 

عهد بشود، او در این فکر اولین قدم را برداشته و خود را به انسان متعهد 

کند! اما از آنجایی که به انسان ارادۀ آزاد داده است، انسان نیز باید با می

های درتوافق هد قدم بردارد و در آن باقی بماند.ارادۀ خود در پذیرش این ع

بینیم که دو طرف باید با مذاکره و توافق به نتیجه برسند و هرکدام انسانی می
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بعد از امضای مفاد قرار داد، همزمان خودشان را موظف، مسئول و متعهد به 

آن نکات بکنند در حالی که در عهدهای کتاب مقدس قبل از اینکه انسانی 

کند هد وارد تعهدی بشود خدا قدم اول را برداشته و خود را متعهد میبخوا

گذارد و بعد به انسان اجازۀ انتخاب و وعدۀ خود را ممهور به نمایش می

خواهی در این عهد! با من در ارتباط باشی؟ به یقین دهد که؛ آیا میمی

نی بر ورود تواند لبیک گفته یا دعوت خدا را مبتانسان نیز با تصمیم خود می

ای که خدا عهد اما باید توجه داشت! لحظه به یک رابطه در عهد را نپذیرد.

گیرد و خود را متعهد نگاه کند هرگز آن را باز پس نمیرا اعالن می

دارد، در نتیجه ما خارج از عهد هرگز در رابطه با خدا نخواهیم بود و تنها می

 گیرد.و تحت پوشش عهد است که رابطه با خدا صورت می

که با او در یک عهد  انسان اعالن نمودزمان خلقت عهد خود را با  خدا در

شنویم که در به وضوح صحبت خدا را می (31، 36: 1پیدایش)است. در 

در خلقت انسان  3گوید! اما در توجه به فصلکنار خلقت خود سخن نیز می

کند! حال سوال پیش آمده در گوید بلکه فقط خلق میاو دیگر سخن نمی

شاره شده خدا در زمان خلقت خود و آیات ا 1این است که چرا در فصل

جان گوید!؟ زیرا او قصد دارد از همان ابتدا که ازخاک ناچیز و بیسخن می

: 9)پیدایش نماید عهد خود را نیز به او اعالم کرده و بسازد، انسان را خلق
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به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا برماهیان دریا و  آدم را» و خدا گفت:(»41

خزند، ان و بهایم و برتمامی زمین و حشراتی که بر زمین میپرندگان آسم

در صحبت پدر،پسر و ، در این آیه خدا در آن ماهیت تثلیثی «حکومت نماید

به  !و متعد شویم«« بسازیم»»تندالقدس در حال اعالن یک عهد هسروح

: 9پیدایش)اینکه موجودی را خلق کنیم که بر تمامی خلقت حاکم باشد

آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را پس خدا (»47

سازد و در آیۀ عهد را نمایان می 36در حقیقت خدا در آیۀ  «نر و ماده آفرید.

به  ،گذارد و خود را از همان ابتدای خلقت انسانخلقت را به نمایش می 31

خدا و ارادۀ لهذا انسان با یک صورت و شباهت به مانند  .کنداو متعهد می

آزاد به دنیا وارد شده و برای مدتی در باغ عدن قرار گرفت. یکی از دالیل 

توان متعهد بودن خدا به ایشان دانست، قرارگیری انسان در باغ عدن را می

حال خدا منتظر بود که آدم و حوا نیز با او و در یک اتحاد وارد این عهد 

یک شناخت  ی نیاز بود که انسان باشوند و او را همراهی کنند. بنابراین زمان

 ، دعوت به عهد خدا را بپذیرند.و تجربه

خدا  لحظۀ آفرینش انسان و  ؛این است که ،نکته در حقیقت عهد مهمترین 

خود را به او تحمیل نکرد! که انسان نیز سریع و بالدرنگ عهد  ،اعالن عهد

و در  ،رصت دادرا پذیرفته و ممهور کند، بلکه برای مدت زمانی به ایشان ف

محیطی که آنها را قرار داد شرایطی را فراهم نمود که در تجربۀ محبت و 
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ی که خود را به ایشان متعهد ساخته چه که خدای ،فیض او را بشناسند

باشد که با جان و دل و از روی تصمیم و ارادۀ آزاد به آن  شخصیتی دارد!؟

توانستند به آن عهد وارد عهد وارد شده و آن را نگاه دارند. حال چگونه می

، در مقابل "شده و با خدا در ارتباط باشند!؟ با خوردن میوۀ درخت حیات

آن درخت، درخت دیگری با نام معرفت نیک و بد قرار داشت که اگر از 

توانستند در عهد خدا وارد شده و خود را به خدا متعهد خوردند نمیآن می

را متعهد نساخته، بلکه خدا در  خدا در معرفت نیک و بد خودکنند، زیرا 

توان آن و این موضوعی است که می حیات خود را به انسان متعهد ساخت

نکات عهدها و کتاب  ترینترین و قابل توجهترین، ظریفرا یکی از حساس

آدم و حوا به عهدی غریب و بیگانه  ،اما در نهایت تأسف مقدس دانست.

دشان و نیرویی که آنها را فریفته بود وارد شده)عهد شیطان( و خود را به خو

عهد را  ی که ایشان در باغ عدن باید خدایمتعهد ساختند، در صورت

  ساختند.شناختند و با ارادۀ آزاد خود را به او متعهد میمی

به اسم  18: 6با وجود اینکه کلمۀ عهد از ابتدای کتاب پیدایش تا فصل  

مبتنی بر وجود عهد خدا با انسان در اشاره نشده!! اما شواهد و مدارک کافی 

که در مصداق توان به وضوح مشاهده کردمی 3و  1باغ عدن را در فصلهای 

 11تا  10: 11کنیم)ارمیااین موضوع به آیات دیگری از کالم خدا اشاره می
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تا  14: 89, مزمور  19تا  14: 1, پیدایش 33: 8, پیدایش 30تا  19: 11, ارمیا 

19) 

 «ر عدنسخنان عهد د»

شود که آن را در مقدمه اشاره کردیم که در عهدها همیشه سخنی گفته می

عهد در عدن عهدی است که خدا در آن هدف از  !نامیمقول یا وعده می

کند، در های خود را نیز در آن به انسان بازگو میخلقت خود و وعده

بینیم که خدا به چند نکته اشاره کرده و آنها را به می 39: 1مطالعۀ پیدایش

همانا همۀ »و خداگفت:» دهدعنوان قول و وعده خود به انسان ارائه می

که بر روی تمام زمین است و همۀ درختهایی که در آنها های تخم داری علف

مرحلۀ  در «به شما دادم تا برای شما خوراک باشدمیوۀ درخت تخم دار است 

( که 31،  36: 1پیدایش ) ان را به صورت و شباهت خود آفریداول خدا انس

این صورت و شباهت، صورت و شباهتی روحانی، ذهنی و ارادی بود به این 

انسان از هر جهتی توانایی درک و تجربه و انجام ارادۀ خدا را در معنی که 

خود بدست آورده بود بنابراین انسان حامل تمامی شخصیت، ماهیت و 

 49تا  40: 10, اول قرنتیان  1: 1, عبرانیان  39،  38: 8توانایی خدا بود)رومیان

 (15: 1, کولسیان  1: 4, دوم قرنتیان  18: 1, دوم قرنتیان 
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های داده شده در عهد عدن شامل چند نکته طور کلی سخنان و وعدهبه 

 ؛شوندمی

در این نکته باروری و کثرت  (48: 9) پیدایش «"بارور و کثیر شوید»نکته اول:

ده شد و قرار هم در ابعاد طبیعی و هم در ابعاد روحانی به انسان وعده دا

ولد و تشکیل خانواده و در ابعاد طبیعی و جسمانی و زادبراین بود که انسان، 

و فرزندان بارور شده و درکثرت تمامی زمین را با جمعیتی پر سازند که 

همگی به صورت و شباهت خدا توانایی انجام ارادۀ خدا و تجربۀ شناخت او 

را داشته باشند و همین طور در ابعاد روحانی نیز انسان دارای این توانایی بود 

خدا بتواند تمامی قدرتها و اختیارات که در باروری، مشارکت و شناخت 

روحانی کرۀ زمین را بدست بگیرد. در نتیجه اگر آدم و حوا آن عهد و 

ید دارای این صورت و کردند تمامی فرزندان ایشان باحیات را حفظ می

بودند و طبیعتأ باید از پدر و مادر خویش ذاتی را به ارث شباهت می

ای د، و در عدالت صلح و پیروزی جامهبردند که در آن عنصر گناه نباشمی

کردند که ما امروز با بازگشت مسیح و سلطنت هزار سالۀ او را درست می

, یوحنا  1تا  1: 0, پیدایش 13تا  1: 1هستیم!)پیدایش منتظر ظهور آن جامعه

 (15, فلیمون  11: 9, اعمال 6فصل , اعمال 16: 10
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در این  (48: 9) پیدایش «"تسلط نماییدزمین را پرسازید و در آن »:نکته دوم

پیروزی را »آیه تسلط به معنایی جنگی است که در آن پیروزی وجود دارد

و حوا باید با خود  به یقین با شنیدن این نکته آدم«کنید بدست آورید یا تسخیر

کردند که دلیل این تسلط چیست!؟ و چه چیزی وجود دارد که باید فکر می

ای غیر تسخیر کرد!؟ در حقیقت این موضوع اشاره بر آن مسلط شد و یا

داد!که ای را هشدار میمستقیم و یا سرنخی بود که خدا در آن به ایشان نکته

دارد  و نیرویی دیگر که سعیمین، محدوده یا باغ تنها نیستید! شما در این ز

در تضعیف و تخریب همه چیز را نابود کند در کمین است و قصد دارد بر 

بر آن  ،چیز که از آن شما است مسلط شود و شما باید با باروری و پریهمه 

تنها دشمنی که در »حکومت کنید!!  مسلط شده و که متعلق به شما استچه 

بود و انسان باید تمامی  "آن مقطع بر روی کرۀ زمین حضور داشت شیطان

،  33 :13, اعداد 1: 11یوشع«)ساختدنیا را به پری برکتِ باغ عدن مبدل می

, مکاشفه  14،  11: 3, اول یوحنا  35: 16, رومیان  10،  14: 16, حزقیال 39

1 :31 ) 

برماهیان دریا و پرندگان آسمان و همۀ حیواناتی که بر زمین »نکته سوم:

نه فقط تسلط و تسخیر مطرح بود  (48: 9)پیدایش «"خزند حکومت کنیدمی

بلکه حکومت بر تمامی موجودات و مخلوقات نیز در مرکز توجه قرار 
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داشت!و از آنجایی که انسان موجودی خلق شده، جسمانی، و روحانی بود 

شد و مسلط می هم باید بر موجودات روی زمین و هم بر نیروهای آسمانی

,  35،  19: 3کرد)پیدایشی میهزیر فرمان الهی پادشا به نیابت از خدا در

 0: 3, عبرانیان 19: 15, لوقا 15،  9: 0, مکاشفه  6: 1, مکاشفه 9تا  1: 8مزمور

 (8تا 

همانا همۀ علفهای تخم داری که بر روی تمامی زمین است و همۀ »چهارم: نکته

ایی که در آنها میوۀ درخت تخم دار است به شما دادم تا برای شما هدرخت

انسان برای بقا و برای تأمین خوراک  (41: 9) پیدایش «"خوراک باشد

توانست از تمامی میوۀ درختان باغ عدن استفاده کند)خوردن گوشت تا می

توانست با استفاده زمان عهد نوح دارای مجوز نبود( انسان در پری زمین می

ها زنده بماند و بعد از مسئلۀ سقوط است که انسان به از گیاهان و میوه

این موضوع نیز در خود دارای معانی  ! البتهگوشت نیاز پیدا کرد خوردن

روحانی است که به خوردن بدن و آشامیدن خون خداوند اشاره دارد که ما 

 کنیم.روحانی خودمان را کسب می ،به واسطۀ خوردن آن بقای

و هیچ نهال صحرا هنوز در زمین نبود و هیچ علف صحرا هنوز »نکته پنجم:

زیرا خداوند خدا باران برزمین نبارانیده بود و آدمی نبود که کار نروییده بود 

زمین را بکند...پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا 



32 

 

در این مقطع به (94،  4: 4پیدایش «) "کار آن را بکند و آن را محافظت نماید

یدن واژۀ ممکن است با د 3، محافظت1زراعتآدم دو وظیفه محول گردید؛ 

 محافظت به ذهن ما چنین خطور کند که انسان فقط مسئول باغبانی بود!! اما

های باغ عدن محافظت کند تا راهی در حقیقت او مسئول بود که از محدوده

برای ورود دشمن نباشد، اما ظاهرأ دشمن راهی را برای ورود  به این عرصه 

 یافته بود.

ت و تمامی نکاتی که در عهد در کنار وعدۀ برکت،پری، تسلط، حکوم 

در توجه! به تمامی »»، هشدار! یا وعدۀ لعنت نیز داده شده بود، عدن می بینیم

اشاره شده که « لعنت» و هم نکات منفی« برکت»عهدها هم به نکات مثبت 

نسبت به نکات منفی اخطارهایی مبتنی بر اینکه اگر سخنان معکوس شده در 

د ممکن است تمامی انسانهای دیگر را نیز آن عهد)خطا یا تمرد( رفع نگرد

توان مطالعه ( می11: 3این موضوع را در)پیدایش  که مصداق«« در بر بگیرد

اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن »کرد؛

خدا به آدم هشدار داد که اگر  !در این عهدنامه«خوردی، هر آینه خواهی مُرد

ای اطاعت نکرده و در موارد این عهد خود را درست متعهد نکنی و از میوه

که در عهد من نیست بخورید! وارد وضعیتی خواهید شد که در آنجا مرگ 

کردند!؟ در پاسخ را تجربه خواهید کرد. اما آنها چگونه مرگ را تجربه می
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ره کرد زیرا او در حالت مرگ بود و روز به توان به شیطان اشااین سوال می

بعاد مرگ شد و به یقین ایشان را نیز با خود به اتر میروز به هالکت نزدیک

,  31تا  13: 0, رومیان  31: 6, رومیان 15:19کرد)تثنیهو فرسودگی وارد می

 (33،  31: 10اول قرنتیان 

 «شرایط عهد در عدن»

بود که انسان در اعتماد، از فرمان الهی شرط الزمه در این عهد نامه این  

اطاعت بکند! تمامی برکات قید شده در این عهد نامه مستلزم این بود که 

انسان در اعتماد و ایمان از خداوند اطاعت بکند، در این مقطع به آدم فقط 

یک فرمان داده شده بود که اجتناب از خوردن میوه درخت معرفت نیک و 

 9: 3نداشت که از این درخت استفاده بکند)پیدایش ه رابد بود و او این اجاز

 (38تا  36: 11, تثنیه 14: 33, مکاشفه  31تا  13: 0, رومیان  11،  16، 

 «خون عهد در عدن»

 شد!در هر عهد خون در سمبول به جهت تضمین عهدنامه باید ریخته می

ترین عهدها دانست زیرا استثناییتوان یکی از زیباترین و در عدن را می عهدِ 

در این عهد خدا آدم را به خواب برد، درست به مانند اینکه آدم برای چند 

ساعت جان خود را از دست داد تا از او موجود جدیدی خلق بشود! این 
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باید انسانی به آن موضوع بیانگر این بود که برای حفظ حیات، بقا، و ادامۀ 

ای بود به خواب مرگ که عیسی مسیح در رهخواب برود که در حقیقت اشا

و در آن  مصلوب شدن)خواب مرگ( به همان شکل  ،تجربۀ آن قرار گرفت

از بدن او موجودی زنده یعنی کلیسا به  ،حوا گرفته شد ،که از دندۀ آدم

استخوانی از استخوانم و گوشتی »زمانی که حوا را دید گفت: مظهور برسد!آد

مسیح نیز در خواب گرانی که در مرگ  (30تا  18: 3)پیدایش «از گوشتم

در این مقطع خون عهد! مرگ بنابراین  ،تجربه کرد کلیسا از او گرفته شد

عیسی مسیح بود که در نمونۀ آن خدا آدم را به خواب برد تا به ما یاد آور 

ای بود از شود برای کثرت انسانی که او در فکر دارد، انسان اصلی که نمونه

اید به خواب مرگ برود و از کنار او انسانیت جدیدی که به عیسی مسیح ب

شباهت، جنس و حیات مشترک با اوست به شباهت بدن او با سر بودن آدم 

 خلق بشود.

  «متوسط عهد در عدن»

و خداوند خدا، خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از »

و خداوند خدا آن دنده را هایش را گرفت و گوشت را در جایش پر کرد دنده

 (44،  49: 4پیدایش «)که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد

الذکر خدا خود واسطۀ این عهد نامه بود! او آدم را به با توجه به آیات فوق

و عروسی را برای او آماده کرد.  ای را برداشتخواب برد و از کنار او دنده
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ورت و شباهت خود خلق کرد که در اصل زبان واژۀ خدا آدم را به ص

واژۀ الوهیم ترکیبی است از دو ( 31،  36: 1است)پیدایش« الوهیم»جایگزین 

معنای جمع به « هیم»ای مفرد است که در اتصال به کلمۀ که واژه« ال»کلمۀ 

گیرد که معرف وحدانیتی است که جمع بودن تثلیث را معرفی خود می

القدس در کار خلقت روح و ت هرسه شخصیت پدر، پسرکند. در حقیقمی

اند که در تصدیق این موضوع خدا و واسطه بودن حوا با هم نقش داشته

در  ،توانو پرواضح که می «آدم را به صورت و شباهت ما بسازیم»فرماید:می

آیه جمع بودن و مشارکت هر سه شخصیت تثلیث را مشاهده کرد که  این

صورت و شباهت پسر و صورت و شباهت  صورت و شباهت پدر،

شوند و او دارای القدس به صورت مفرد به کالبد انسان وارد میروح

گردد که از هرجهت کامأل در رابطۀ با پدر، پسر و صورت و شباهتی می

القدس مطابقت دارد. در تحقق این موضوع نیز زمانی که عیسی مسیح روح

سطی است که تمامیت پدر، پسر و متولد شد به صورت خدای نادیده و متو

, عبرانیان  6: 8, عبرانیان  1: 1کند. )عبرانیان القدس را به ما معرفی میروح

 (14: 0, رومیان  35: 1, غالطیان  4: 4, دوم قرنتیان  10: 1, کولسیان  34: 13
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 «مکان عهد عدن»

، 1عهد در مقدمه اشاره کردیم که هر عهد نامه به سه چیز نیاز داشت؛ قربانی

در باغ عدن قرار داشت، باغ که  1قر انجام عهد، جایگاه و م3َواسطۀ عهد

عدن جایی بود که در آنجا وعده داده شده و قربانی خون به واسطۀ خوابیدن 

روی زمین)عدن( به  ، برآدم و برداشته شدن حوا توسط خدا در فردوس

کتی که نمایش گذاشته شد. باغ عدن جایی بود که خدا در آن با مشار

روزانه با آدم داشت به عنوان پرستشگاه و عبادتگاه زمین تدارک دیده شده 

 ،بود و این دقیقأ اولین مکانی است که در تمامی کار خدا و کتاب مقدس

بر روی پردۀ  ،کرد که برای یادآوری این موضوعخدا با انسان مالقات می

ش بود که با دیدن و باغ عدن منقو اجتماع تصویری از کروبیانخیمۀ ورودی

 قوم به یاد داشته باشند که اولین مکان مالقات خدا با انسان باغ عدن بود ،آن

اولین وعدۀ عهد در آن منعقد گردید و اولین قربانی در آن گذرانیده و  که

 وساطت آن نیز در همان مکان بود.

 «مهر عهد در عدن»

به امانت و عدالت  !با توجه«. بود "درخت حیات»مهر این عهد در عدن 

گوید به وقوع خواهد پیوست و در آن مقطع می او هر آنچه ،خدا، به یقین

از میان انواع و های خدا وجود درخت حیات بود. ادله و تصدیق کنندۀ گفته
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اقصام درختان میوه در باغ عدن فقط از دو درخت نام برده شده که در وسط 

و بد و دیگری درخت حیات  باغ قرار داشتند که یکی درخت معرفت نیک

به انسان در مقابل آنها فرمانی به این مضمون داده شده بود! که از  ،بود

وارد عهد با خدا شوند یا از آن  درخت معرفت نیک و بد خورده نشود )یا

و شرایط آن  ،خارج گردند( در این انتخاب عهد خدا بر جای خود استوار

ها به انجام رسیده و )خون( و وعدهییعنی قربان ،نیز به انجام رسیده بود

واسطۀ عهد نیز حضور داشت و مکان و مقر آن نیز در خود عدن بود، فقط 

کافی بود که انسان از درخت حیات بخورد و خود را در حیات با خدای 

خالق متعهد بکند، در مقابل نیز درختی وجود داشت که او را از عهد خارج 

تمامی شرایط داده شده را رَد کرده  ختکرد و آدم با خوردن از آن درمی

گریبان او  ،و اخطار و هشدارهای داده شده نسبت به نخوردن از آن درخت

را گرفت و داوری خدا که محرومیت از خوردن درخت حیات که مهر این 

عهد در عدن بود بر او قرار گرفت. با برداشته شدن این مهر انسان دیگر قادر 

توان به نقش کلیدی و اساسی دا نبود، بنابراین میبه ماندن در آن عهد با خ

درخت حیات به عنوان تضمین و مهر این عهد و چگونگی محرومیت انسان 

در  و نکته به عنوان آخرین شاهد حیات! در نهایت درخت. از آن پی برد
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سا وعده داده شده ظهور مورد نجات انسان که در کتاب مکاشفه به کلی

  (14: 33خواهد کرد)مکاشفه

توان عهدی منحصر به فرد نامید زیرا هنوز گناه وارد جامعه عهد عدن را می

انسانی نشده بود و تنها عهدی بود که قبل از گناه به انسان داده شده و در آن 

بینیم که قصد داشت با را در جهت خلقت انسان میاهداف خالقۀ خدا 

ی وجود او در انسان در عهدی باشد که شخصیت، حاکمیت، اقتدار و پر

کند حیات انسان نقش بگیرد و با ایمان و اطاعتی که انسان از خالق خود می

جاودانی به او داده بشود. بعد از شکسته شدن این عهد خدا خود را در 

انسان را قدم به قدم به  ،کند باشد که بتواندعهدهای دیگری وارد می

است که  عهد جدیددر عهدهای پیشین و به حضور خود بازگرداند و نهایتأ 

به رابطۀ سالم و حیاتی که در قبل از سقوط در عدن با خالق خود  ،انسان

 گردد. داشت باز می

 «تدابیر شیطان و حکمت خدا»

در عهد عدن انسان در آزمونی قرار گرفت که آیا حاضر به اطاعت از 

خداوند و متعهد کردن خویش به او با پیش شرط اینکه از خوردن درخت 

ینۀ زبه گ ؟ یا در ارادۀ آزاد متمسکخواهد بود و بد اجتناب کند نیک
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ای بود که آدم و حوا به یقین انتخاب گزینۀ خدا نکته دیگری خواهد شد؟

شد، تا به کردند! که اگر چنین میباید در رعایت آن با هوشیاری عمل می

از  ماندند. تعهد و عهد خدا در مرحلۀ اولابد در مشارکت با او باقی می

خدا خود را به  طرف او صورت گرفت و قبل از اینکه انسان قولی را بدهد

و از  !کردانسان نیز باید خود را متعهد می ،او متعهد کرد اما در مقابل

توانست با ارادۀ خود این کار آنجایی که انسان با ارادۀ آزاد خلق شده و می

ای لهذا خدا اجازۀ ورود شیطان را به باغ عدن داده بود تا او گزینه ،را بکند

وی دیگر انتخابی به جهت انتخاب انسان باشد که بین خدای خالق و آن نیر

که باغ عدن برخالف تصور رایج  !الزم به ذکر است))درست را بکند. 

 قرار داشت و نه در آسمان((" برروی زمین ،امروز

یطان برای نقض این عهدنامه به کار برد به جهت ای که شوسوسه مسلمأ

اما  ،باشد تا که انسان از پوشش آن عهد خارج گردد ،باطل کردن آن بود

بندد حتی خبر از اینکه خدا، خدای عهد است و زمانی که عهدی را میبی

بالفاصله  ،اگر انسان در آن عهد قصور بورزد و تعهد منعقد شده باطل گردد

عهد دیگری را مکمل عهد نقض شده منعقد خواهد کرد تا جبران آفات و 

خود را از  پنداشت که اگر انسان! از طرفی شیطان چنین میشود صدمات

زیر عهد خدا خارج بکند، خدا نیز متقابأل خشمگین شده و در ریزش غضب 
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 بدور کامأل ،خود او را رها خواهد کرد! در صورتی که خدای عهد و فیض

از این شخصیت است. در آن مقطع با وجود شکسته شدن دل خدا، او در 

دید زیرا او خدای محبت و فیض پیشدانیش عهدی دیگر را در پیش رو می

ز گو شیطان هرمطلق است و هرگز مقابل شیطان شکست نخواهد خورد 

تواند کاری کند که فکر خدا را تبدیل کند. در حقیقت هدف شیطان نمی

بود که رابطۀ عهدی بین خالق و انسان را شکسته و تخریب کند، لهذا این 

داشت، شیطان باید در تدبیر آمیخته با فریب به سوی بطالت آن قدم برمی

اش انسان از زیر چتر حفاظتی و کامأل واقف بود که در صورت پیروزی

ای برکت خدا خارج خواهد شد. درعام و برگرفته از علم فیزیک مسئله

هرگز به خودی خود وجود ندارد، در حقیقت جایی  ،است که سرما رایج

 !که گرما و حرارت نیست سرما وجود خواهد داشت! با توجه به این تشبیه

. خوردجایی که برکت خدا نباشد به یقین فقط لعنت است که به چشم می

شیطان در حمله به خدای عهد قصد داشت که او را متهم بکند و عهد او را 

 کند!! به تک تک مفاد این عهد نامه حمله می ، او در تحقق نقشۀ خودبشکند

تمامی این عهد نامه را با اطالع قبلی به  ،شیطان در مالقاتش با زننکته اول: 

( در 1: 1کند، در )پیدایشارزش خوانده و نقض میآورده و آنها را بی زبان

و مار از همۀ حیوانات صحرا »:گویدبیان اولین سخن از عهد نامه او چنین می
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آیا خدا حقیقتأ گفته » که خداوند خدا ساخته بود، هوشیارتر بود و به زن گفت:

او با طرح این سوال زیرکانه اولین تبر  «است که از همۀ درختان باغ نخورید؟

مخرب خود را به عهد عدن فرود آورد و کالم خدا را در فکر حوا به چالش 

امروز نیز او هنوز از این حربۀ قدیمی  !«؟قتأ گفته استآیا خدا حقی»کشید که 

کند و تاکتیک و استراتژی خود را در بد جلوه دادن کالم خدا با استفاده می

 به چالش کشیدن و زیر سوال بردن آن تغییر نداده است.

نکته دوم: در دومین مرحلۀ تخریب عهد در عدن؛ زن به کالم گفته شده 

لکن از میوۀ درختی که در وسط باغ است، خدا گفت از »ای را اضافه کردنکته

بینیم در این آیه می( 1: 1)پیدایش«آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید

، در صورتی خدا به آدم و حوا کندای را اضافه میکه حوا به کالم خدا نکته

 دستور اکید داده بود که از درخت معرفت نیک و بد نخورید و صحبتی در

ترین مسائلی مورد لمس کردن آن به میان نبود! این موضوع یکی از بغرنج

آید و در پرسشهایی که از کالم است که اکثرأ در مورد کالم خدا پیش می

شود به وضوح این مسئله آشکار است،که نکتۀ مورد پرسش خدا بیان می

که در دقیقأ همان چیزی نیست  ،توسط ایمانداران از کالم خدا قرار گرفته

یا با کالم خدا نامرتبط است! یا به آن چیزی  کالم خدا مکتوب است، بلکه

به همین جهت  اضافه شده است که در کل از اصل و هدف آن بدور است.
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توصیه من به عزیزان این است که کالم خدا را با احتیاط و با آرامی مطالعه 

ای را از ، و یا آیهای را به آن اضافهکنند و در بیان مطالب کالم خدا نکته

 متن اصلی خارج نکنند.

زن کالم گفته شده را تضعیف کرده و از محور قدرت خارج  سوم: نکته

کرد، در بررسی این نکته باید ابتدا به اصل کالم گفته شده مراجعه 

اما از درخت معرفت نیک وبد زنهار نخوری، زیرا روزی » (11: 3)پیدایشکرد

( زن در 1: 1حالی که در )پیدایش در «ردخواهی مُکه از آن خوردی هر آینه 

 "مبادا»به واژۀ !هجبمیرید( در تو "جواب مار گفت: لکن از میوۀ..... مبادا

زن کالم هشدار خدا را تضعیف کرد که در صورت انجام این کار  «بمیرید

است!! عمق فاجعه کمتر از آن کالم یا هشدار گفته شده باشد، اما  "ممکن

داده بود که هر آینه خواهید مرد، به این معنی  هشدار ،خدا در اصل کالم

 که یقینأ و بالشک این اتفاق خواهد افتاد.

( 4: 1)پیدایش  گفت "ت به کالم گفته شده دروغبنکته چهارم: شیطان نس

بینیم که شیطان در توجه به آیه می «نخواهید مردهر آینه »مار به زن گفت:»

کند اما آن را در مطابق با کالم گفته شدۀ خدا صحبت خود را بیان می

هر آینه خواهید »بود کند در اصل کالم خدا گفتهجهت منفی بیان می

در مرحلۀ قبل نیز «هر آینه نخواهید مرد»گوید:اما دراین مقطع شیطان می«مرد
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اعالن کرد که بین واژۀ اصلی و  «مبادا»را « هر آینه»اصل این آیهحوا در بیان 

تفسیر  0توان مشاهده کرد!! و در آیه جایگزین آن تفاوتی چشمگیر را می

، داند در روزی که از آن بخوریدبلکه خدا می»اشتباه را به حوا داده و گفت:

صورتی که در «چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود

بینیم و او گفته بود در اصل کالم گفته شدۀ خدا، هرگز چنین چیزی را نمی

 ،در نتیجۀ حملۀ شیطان به عهدنامۀ خدا در عدن« هر آینه خواهید مرد»که 

در  ایشان و بعد از خوردن آن میوه به شوهر خود نیز داد زن فریب خورده و

 ،و در زیر لعنت آن هشدار تهعهد ما بین خود و خدا را شکس ،اعتیاطاین بی

 11: 3, اول تیموتائوس  1،  6: 1رفتند )پیدایشقرار گ «هر آینه خواهید مرد»

( 1: 6, هوشع  31: 14, رومیان  4: 1, اول یوحنا  31تا  13: 0, رومیان  10تا 

ورود این فریب این بود که شخصیت انسان فاسد گردید و حاکمیت و  ثمرۀ

در زیر تسلط گناه و و تمامی فرزندان آنها شد  سلبسلطنت بر خلقت از او 

 (13: 0, رومیان  49تا  40: 10مرگ قرار گرفتند) اول قرنتیان 

 «عهد خدا با آدم»فصل دوم 

ی را عهد جدیدای شد که خدا آنچه در پایان فصل یک خواندیم زمینه

کند که عهد نقض شدۀ قبلی را در بر بگیرد که با نام عهد با آدم و فراهم 

، خدا در این عهد قصد داشت در فیض خود نسبت به آدم حوا معرفی شد
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، فرصت و شرایطی را فراهم کند که او با وارد شدن در عهد دیگر گناه کار

توان مقدمه و اولین عهد در رابطۀ با او پایدار بمانند. عهد با آدم را می بتواند

این عهد زیر  ،نجات و بازگشت انسان به جایگاه اول او دانست ،از عهد احیا 

بنا و اولین عهدی بود که خدا برای نجات انسان از منجالب گناه از آن 

عهد  ،باشداستفاده کرد. همانگونه که عهد عدن زیر بنای تمامی عهدها می

تر و وسیعخدا دائمأ در زمان با کاملتر  .با آدم نیز به عنوان زیر بنا قرار گرفت

تاریخ، زمان و انسانها را  تمامی !عهد جدیددر نهایت و در  این عهد، ساختن

بود که باید ذریت نجات دهنده ظهور  جدید در برگرفت زیرا در عهد

 .کردمی

 «سخنان عهد با آدم»

و عداوت در میان تو و زن و در میان ( »94: 3)پیدایش  "نکته اول: وعدۀ برکت

گذارم او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را میذریت تو و ذریت وی 

شود با این ذریت و بذر الهی که در آیه به آن اشاره می «خواهی کوبید

حاکمیت و  های قدرت،و تمامی محدوده نابودی شیطان پیروز خواهد شد

در هم خواهد ریخت. مسلمأ بذر منتخب یا این ذریت باید از  او رااقتدار 

گی خود نجات دهنده و رسید که در باکرهکرده و به مریم می اسرائیل عبور

مسیح موعود را به دنیا ارائه کند و بعد در شخص عیسی مسیح و خدمت او 
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ان با داوری را نمایان سازد و باالخره در پایثمرات خود  ،و در کلیسا این بذر

,  34: 15)یوشع شیطان و شکست پادشاهی او این برکت به همۀ انسانها برسد

( وعدۀ بذر و ذریت الهی باید 35: 16, رومیان  19: 15, لوقا 13: 65مزمور

ای خدا گردید. در هر دورهتر و مکشوف میدر زمان و به تدریج باز، فربه

کرد و پایدارتر می این ذریت را مستحکم ،آن دوره قبل مکمل عهدهای ما

 آن را ارائه دهد. ،تا به شخص مسیح و کلیسا

با وجود اینکه،  ": وعدۀ داوری و لعنت به خاطر سقوط انساننکته دوم

داوری و لعنت در مرحلۀ اول به مار و زمین داده شد اما مرد و زن که به 

نشدند!! در  صورت و شباهت خدا خلق شده بودند از این لعنت مستثنی

تحت تأثیرات داوری الهی قرار گرفتند به این « مرد و زن»حقیقت انسان

معنی که داوری و لعنت مستقیم به آنها داده نشد بلکه به شیطان و زمین گفته 

شد، و آدم و حوا نیز با وجود اینکه به صورت و شباهت خدا آفریده شدند، 

 ا گرفت.اما ثمرات و بازتاب این لعنت گریبان ایشان ر

بر مار در سمبول شیطان قرار  ابتدا ،نکته اول: در مرحلۀ اول لعنت

چونکه این کار کردی، » پس خداوند خدا به مار گفت:» (92: 3)پیدایش گرفت؛

از جمیع بهایم و از همۀ حیوانات صحرا ملعون تر هستی! بر شکمت راه خواهی 

در این آیه در مار ذکر شده  «رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد
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ای بود، که شیطان از تصویر آن برای مقاصد خود استفاده حقیقت نمونه

کرد. امروز هیچ ماری در زیر لعنت نیست  و خدا مارها را لعنت نکرده و 

کنند، اما از آنجایی آنها به مانند سایر حیوانات در شرایط خود زندگی می

 ،خدا نیز در نمونۀ همان مارکه شیطان در سمبول از نمونۀ مار استفاده کرد 

ار شده و بر زمین وکشاند که باید خبه زیر داوری می«مار حقیقی»شیطان را 

ترین درجۀ موجودیت است که به عنوان بخزد زیرا خزیدن بر زمین پایین

 ،و مار همیشه در تاریخ کندسمبولی از حقارت جایگاه شیطان را بازگو می

 (9: 13مکاشفه سمبولی از شیطان خوانده شده  )

: 1نکته دوم:در مرحله دوم لعنت مستقیم به خود شیطان داده شد؛) پیدایش 

( نه فقط این لعنت بر مار در سمبول حرکت شیطان قرار گرفت بلکه 14

,  9: 13خود او نیز مستقیم در زیر این لعنت و داوری آمد)مکاشفه

بر  ،قابل معکوس( با توجه به آیات لعنت و داوری غیر 1تا  1: 35مکاشفه

ابلیس و مار قدیمی در سمبول فرشتۀ ارشد سقوط کرده )شیطان( قرار 

و خدای سالمتی به زودی شیطان را » (41: 91)رومیان او را نابود کند گرفت تا

  «در زیر پایهای شما خواهد سایید

در نکات اول و دوم داوری بر مار و  نکته سوم: داوری بر زن قرار گرفت؛

( 91: 3)پیدایش گرفت اما در این مرحله فقط بر زن قرار داده شد شیطان قرار 
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اَلَم و حمل تو را بسیار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواهی »و به زن گفت:»

این  «زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد

یا آورد و متقابأل اید فرزندان زیادی را به دنبداوری شامل این بود که زن 

دردهای بسیاری را متحمل خواهد شد،  و اشتیاق او به شوهر خود و زیر 

( قابل 9تا  1: 11, اول قرن 10تا  11: 3تائوستسلط او خواهد بود. )اول تیمو

توجه! اینکه این سخنان مربوط به زن از جنبۀ طبیعی نیست! مسلمأ زنان در 

این موضوعی بالشک است، اما  شوندحالت طبیعی و زایش متحمل درد می

در مورد زحماتی و  در حقیقت این مبحث فراتر از زایش یک فرزند است،

که بدن مسیح برای زایش فرزندان الهی درجفاها، محنتها و  خواهد بود

ورود به ایمان »توان گفت: در بیان دیگر می .گردیدسختیها باید متحمل می

ش فرزندان الهی کاری سهل و آسان نیست و ای برای زایو کلیسا به عنوان وسیله

 «زن آسمانی در زایش فرزندان در محنت و سختیهای بسیار خواهد بود

چونکه » و به آدم گفت:(»91،  97: 3)پیدایش نکته چهارم: داوری بر مرد آمد

ات را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن سخن زوجه

ن ملعون شد، و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی نخوری، پس به سبب تو زمی

عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی  هخورد.. و ب

مرد  «که از آن گرفته شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت

نیز باید با زحمت و مشکالت کاری و زمینی که لعنت شده نان و هر آنچه 
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اوست استخراج کند زیرا زمینِ در زیر لعنت دیگر بازدهی خود  نیاز روزانۀ

 را نخواهد داشت. 

خار و خس ( »... 98،  97: 3)پیدایش مد آنکته پنجم: لعنت بر تمامی کرۀ زمین 

زمین نیز به خاطر  «خواهی خورد رانیز برایت خواهد رویانید و سبزهای صح

رویید که مانع خار و خاشاک در آن خواهد  ،گناه به جای پر باری و ثمرات

پیشرفت و توسعۀ کار انسان برای استفادۀ کامل از محیط زیست خود خواهد 

 شد.

 (44 ، 41: 8)رومیانزیر لعنت آمدند  های حیوانی نیز بهنکته ششم: تمامی رده

آن را مطیع  زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به ارادۀ خود، بلکه به خاطر او که»

دانیم که تمام خلقت تا االن با هم در آه کشیدن و درد زه گردانید..زیرا می

تمامی موجودات و حیوانات زنده به خاطر سقوط انسان خوی در  «باشندمی

و بعد از سقوط، آنها به خاطر اصل بقا در ، وحش و درندگی به وجود آمد

 پرداختند. امروز دانشمندانِ ها با شکار به خوردن یکدیگر برخی از رده

خوانند در صورتی که ای طبیعی میزیست شناس این موضوع را پدیده

طبیعت در ابتدا چنین نبود و در آن مقطع تمامی جانوران در یک رابطۀ 

خاص با انسان و یکدیگر بودند و درندگی و گوشت خواری در عدن وجود 

،  91: 4)پیدایشد هستیم. شاهد وقوع این رویدا ،نداشت و در بعد از سقوط
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و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرندۀ آسمان را از زمین سرشت و » (41

نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذی حیات را 

م و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات همان نام او شد. پس آدم همۀ بهایخواند، 

   «نام نهاد. راصح

( خدا فرمان داده بود 11: 3داوری گناه به واسطۀ مرگ )پیدایش:نکته هفتم

که اگر از میوۀ درخت معرفت نیک و بد بخورید هر آینه خواهید مرد، در 

و به عرق » (91: 3)پیدایشنتیجه داوری گناه بواسطۀ مرگ نمایش داده شد

پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته 

خدا آدم را به  «شدی زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت

زیرا خدا در عهد عدن مستقیم و در خواند بازگشت در خاک و مرگ می

است! که  "گناه مرگ "عهد آدم غیر مستقیم به ایشان گفته بود، که مزد

شامل متالشی شدن بدن، و مرگی روحانی به معنای جدا شدن از رابطه با 

,  19: 18حزقیال  , 31: 6)رومیانابودی شخصیت درونی او شدو ن خدا

تا  11: 35, مکاشفه 11: 14, مکاشفه  6: 0تائوس, اول تیمو 0،  1: 3افسس

10) 

پس خداوند » (42،  43: 3)پیدایش نکته هشتم: اخراج آدم و حوا از باغ عدن 

کار زمینی را که از او گرفته شده بود بکند.  یرون کرد تاخدا او را از باغ عدن ب

پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر 

کرد تا طریق درخت حیات را محافظت آتشباری را که به هر سو گردش می
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در آخرین مرحلۀ داوری خدا آدم و حوا را از باغ عدن اخراج کرد که  «کند

که ایشان از دسترسی به درخت حیات دالیلی را داشت  این نیز در خود

جاودانگی  محفوظ بمانند و در آن وضعیت افتاده و سقوط کردۀ خود وارد

  شوند.نابدیت  و

 «شرایط عهد با آدم»

هایی که در عدن به او داده شده بود سقوط کرده انسان در آن عهد و وعده

شت او را به نجات باز و حال به واسطۀ اطاعت در عهد آدم خدا قصد دا

ایمانی بود آن عهد را شکست اطاعتی که ثمرۀ بیدر قبل آدم با بی ،گرداند

أ براساس ایمان و اعتماد به خدا بود و حال تأکید این عهد نیز مجدد

( خدا در این عهد به انسان 8: 16, یوحنا  31: 14یان, روم 6: 11یان)عبران

ان و اطاعت در زیر شرایط و نکات که با ایم کندفرصتی جدید را عطا می

 کار خود را به انجام برسانند. ،ذکر شدۀ این عهد

 کردند!؟ اما چگونه آدم و حوا باید در ایمان حرکت می

نکته اول: اولین حرکت ایمانی آدم در بعد از سقوط این بود که نام همسر 

نهاد! ممکن است به ظاهر در این نکته چیز مفیدی دیده نشود  "خود را حوا

حوا به معنای مادر تمامی زندگان »»اما این حرکتی ایمانی از جانب آدم بود
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( آدم با ایمان قصد داشت بر این باور باشد 35،  16،  10: 1)پیدایش«« است

ولد که خداوند آنها را به حیات جاودانی بازگشت خواهد داد و کودکان مت

و آدم زن خود را حوا نام نهاد زیرا که او مادر جمیع » شده از آنها زنده بمانند!

  «زندگان است

آدم و حوا لباسها یا پوشش ساخته شده از  ،"نکته دوم: اصل جایگزینی

برگ انجیر را کنار گذاشته و برهنگی آنها با پوست حیوانی که به جای آنها 

وخداوند خدا » (49: 3)پیدایش پوشیده شدقربانی، و خون آن ریخته شده بود 

   «رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید

و آدم، زن خود » (9: 2)پیدایش شدند "نکته سوم: آدم و حوا صاحب فرزند

یهوه حاصل  مردی از»حوا را بشناخت و او حامله شده قائن را زایید و گفت:

  «نمودم

به فرزندان خود آموخته و یادآوری کردند که برای نکته چهارم:آدم و حوا 

گذرانیده و تقدیم گردد. )پیدایش  "مقبول شدن به حضور خدا باید قربانی

توان ( در آیات ذکر شده می13: 1, اول یوحنا 4: 11, عبرانیان 4تا  1: 4

اصل جایگزینی و قربانی خونی را مشاهده کرد که ظاهرأ هابیل و قائن از آن 

دانستند که تنها راه بازگشت و خشنودی خدا در قربانی بودند و میبا خبر 

اعتنایی کرده و قربانی ناپسندی را است، اما قائن با فهم به اصل موضوع، بی
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به خدا تقدیم کرد. در عوض هابیل در عکس این از زمین لعنت شده 

 موضوع قربانی پسندیدۀ خونی را به خدا تقدیم کرده و مقبول شد، و کامأل

واضح است که این اصل را از حرکت ایمانی پدر و مادر خود آموخته 

ایمان، باور و  توان چهار مدرک را ادلۀبودند. در زیر بنای این چهار نکته می

اطاعت آدم و حوا برای بازگشت به رابطۀ درست با خدا مشاهده کرد. ایشان 

لۀ گناه و با دریافت عهدی جدید در بعد از سقوط ایمان داشتند که مسئ

عواقب آن به زودی مرتفع گردد، در صورتی که در این عهد نیز مشکالت 

 آرزوی ایشان برآورده نگردد. ،در این مقطع ،به وجود آمده باعث شد

 «قسم و طومار عهد با آدم»

خدا در هر عهد قسم یاد کرده و نسبت به آن  در مقدمه اشاره شد که اصوال

دهد! و خدا قسم یا سوگندی را ارائه نمی گردد. اما در این عهدمتعهد می

ای به جهت یادآوری و آیندگان خواندیم که عهدها را بر طومار یا لوحه

در این مقطع چیزی برای نوشته شدن اما کردند مثبوت و یا مکتوب می

وجود نداشت، خدا در الهام به موسی آشکار کرد که چنین عهدی وجود 

سی عهد دوم را که جزئی از تاریخ بشر در داشته و به اجرا در آمده، و مو

و در ابتدای  ،گردید بر اساس الهام دریافترابطه با خالق خود محسوب می

 .ایش مکتوب کردپنج کتاب خود در پید
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 « عهد با نوح»فصل سوم 

این عهد را خدا، در بعد پایان یافتن طوفان و فرود آمدن کشتی نوح بر فراز 

 ودات زنده بست.کوهای آرارات با تمامی موج

خدا در بعد از سقوط به انسان فرصتی دوباره داد که در ایمان و اطاعت به  

توان به اصل جایگزینی و خدا بازگشت کند! که از نکات بارز آن می

پوششی که از حیوان قربانی شده ساخته شد اشاره کرد. در عهد بسته شده 

اما با کرد دگی مینشرایطی گذاشته شده بود که انسان باید بر طبق آنها ز

در فاصلۀ زمانی ما  !ماندوجود اینکه این عهد و شرایط آن باید پا برجا می

بین آدم تا نوح انسانها به دو گروه تقسیم شدند. گروهی به خدای حقیقی 

کردند و گروهی دیگر از این ایمان و اعتماد داشتند و از او اطاعت می

تفکرات الهی عمل موضوع اجتناب کرده و عمدأ در مخالفت و تضاد با 

در منقسم شدن هابیل و قائن  4کردند که نمونۀ آن را در پیدایش فصل می

توان مشاهده کرد. از این دو پسر دو نسل از انسانها پدید آمده، یکی می

( و دیگری 4نسلی شورشگر و نامطیع که قائن بر سر آن قرار داشت) فصل

( در این دوره 0د) فصلنسل شیث که از جایگزینی هابیل به وجود آمده بو

تمامی انسانها در زیر پوشش وجدان با خدای خالق در ارتباط بودند و 

وز بیدار بود و بر درستی و نادرستی اعمال خود کامأل واقف نوجدان آنها ه
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بودند، اما با وجود فعال بودن این موضوع هنوز قانون گناه، ایجاد فساد 

با رَد کردن راه  د.خدا بو و گرایش انسانها به سمت دوری از کردمی

پرستش خدا از طریق انجام قربانی توسط قائن و کشتن برادر خونی خود به 

تدریج تمامی نسل بشر در فساد،آلودگی، شیطان زدگی و انحراف کشیده 

، گرددور در شریر محسوب میشدند، که این دورانی بسیار تاریک و غوطه

رسد) به اوج می ،د در شرارتاین وضعیت در زمان حیات نوح به کمال خو

ای از گیرد( عدهرا در بر می 11تا  1: 6,  34تا  1: 4این دوران از  پیدایش

نامند و مفسرین این دوران را حاصل ازدواج فرزندان قائن و شیث می

ای دیگر بر این باورند که فرشتگان سقوط کرده وارد جامعۀ انسانی عده

 در .ان زدگی و انحراف کامل فرو بردندشدند و تمامی نسل بشر را در شیط

( که خدا 11تا  1:1)پیدایش:شاهد هستیماتمام عهد آدم را  ،این مقطع نهایت

ی را با انسان برقرار عهد جدیدباید تمامی دنیا را به زیر داوری آورده و 

 سازد. 

البته قبل از ریزش داوری و قضاوت خدا در طوفان، او عهد فیض خود را با  

کند. در مکالمۀ خدا با داشته و آن را به نسل آینده منتقل میگاه انسان ن

 «نوح در نظر خدا التفات)فیض( یافت»خوانیم ( چنین می6نوح)پیدایش فصل

کند زیرا او نه فقط به عهد خدا نوح را از میان تمامی نسل شیث انتخاب می
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گناه و پیشین امین و وفادار بود بلکه در زمان حیات خود نیز با وضعیت 

کرد. خدا به نوح فرمان ساخت یک کشتی را شرارت سازش نمی

که او و ««ترجمه شده است "کشتی در اصل زبان عبری تابوت»»دهدمی

همسر و سه پسر و سه عروس خود را همراه با حیوانات زمان حیات خود)از 

داری کند، نوح در اطاعت هرکدام یک جفت( در آن کشتی یا تابوت نگاه

سال  135رمان در قبل از آمدن طوفان با جدیت و پشتکار به مدت از این ف

: 1, اول پطرس  1: 11, عبرانیان  8تا  6فصل  پیدایشسازد )این کشتی را می

اش از طوفان و ( نهایتأ در زمان عبور نوح و خانواده0: 3, دوم پطرس  15

ی را با ایشان و عهد جدیدهای آرارات خدا هفرود آمدن کشتی درکو

تمامی جانوران اعالن نمود که عهدی جدیدتر از عهد پیشین محسوب 

در این زمان نسل پلید و شریر از روی زمین پاک شده و دوران  ،گردیدمی

 جدیدی آغاز شده بود.

 «سخنان عهد با نوح»

و  گردددر وعدۀ داده شده در این عهد خدا مجددأ به عهد باغ عدن باز می

 کند.ی آن را احیا میبا شرایط و محدودیتهای خاص
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؛ خدا برکت داده شده به آدم و حوا در باغ عدن را "وعدۀ برکتنکته اول:

 1: 9, پیدایش  33،  31،  19تا  10: 8مجددأ به نوح و پسرانش داد.)پیدایش

( خدا در این نکته به نوح قول داد که فیض او شامل حال وی 10،  11،  1تا 

 (1: 11, عبرانیان  15،  9: 04اش خواهد شد) اشعیا و خانواده

وعدۀ داده شده به آدم نیز مجددأ احیا و  "ری و کثرتونکته دوم: وعدۀ بار

( وعدۀ پری و 11،  10: 8, پیدایش 1تا  1: 9د)پیدایشبه نوح انتقال داده ش

گردید بلکه و بدن و افزایش جمعیت انسانها می کثرت نه فقط شامل جسم

باشد که در شناخت و  !نیز به آنها داده شدوعدۀ افزایش و برکت روحانی 

اتحاد با حیات الهی در زندگی جدید بارور و کثیر شده و بدن مسیح به 

کمال و حیات خود برسد، در نتیجه این وعده را از دوجنبه جسمانی و 

,  یوحنا  18: 1توان مشاهده کرد.)پیدایش می 3روحانی و آسمانی 1زمینی

 ( 11: 9, اعمال  16: 10

: 1)پیدایش  "کته سوم: وعدۀ حاکمیت و سلطنت انسان بر تمامی جانورانن

و خوف شما و هیبت شما بر همۀ حیوانات زمین و بر همۀ پرندگان آسمان و » (4

خزد و بر همۀ ماهیان دریا خواهد بود؛ به دست شما تسلیم بر هرچه بر زمین می

تمامی جانوران روی زمین باید در اطاعت انسان و تحت تسلط او  «اندشده

آمد. امروز در طبیعت گرفت و خوف انسان بر تمامی آنها غالب میقرار می
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بیند برای اولین بار انسان را می حیوانی کهنیز شاهد این موضوع هستیم! 

شته ای ذاتی در انسان گذایزهزیرا غر ،خوف انسان بر او قرار خواهد گرفت

: 18, رومیان  35،  19: 3)پیدایش شده که حاکم بر زمین باید تنها او باشد

 ( 33تا  35

ای که و هر جنبنده» (3: 1)پیدایش  "نکتۀ چهارم: وعدۀ خوردن گوشت

این  «زندگی دارد برای شما طعام باشد. همه را چون علف سبز به شما دادم

اولین بار بود که به انسان اجازۀ استفاده از گوشت در کنار سبزیجات داده 

برخی از گوشتها را جایز اعالم کرده  ۀشده بود. خدا در این مقطع استفاد

 18: 6, پیدایش  16،  9: 3, پیدایش 15،  39: 1) پیدایشبود) حالل و حرام(

, رومیان  9: 11, عبرانیان  0ا ت 1: 4تائوس, اول تیمو 1تا  1: 1, پیدایش  33تا 

از این جهت این دستورات به نوح داده شده بود که ( 10،  14،  6تا  1: 14

خدا هم راه را برای آینده و آمدن شریعت آماده کند و هم از لحاظ تغذیه 

د را در آنها دنبال سال کار و نقشۀ خو 3555به دور انسانهایی که قریب به 

ی آمدن ذریت مسیح موعود از سایر اقوام جدا برا ،کرد و در تقدیسمی

حصاری کشیده و از آنها حفاظت بکند و تمایزی را نیز بین ایشان  ،کرده بود

و اقوام دیگر برقرار سازد زیرا شیطان در صدد این بود که آن ظرف 

برگزیده و منتخب را که باید برای خدا نقش اساسی را ایفا کند! از لحاظ 



58 

 

داشتی، سیاسی، فرهنگی، به آلودگی بکشاند و مسموم روحانی، جسمانی، به

بینیم همگی در آینده و زمان کند. البته نکاتی را که در این مقطع می

بعد از آن  ای رسمی اعالن خواهند شد،منتقل و در جنبه شریعت به اسرائیل

 ند بودهتا به آمدن مسیح خوا دارنده و حامل این دستورات قوم اسرائیل نگاه

امروز با به  تمامی آنها جنبۀ تحقق به خود گرفته واز آمدن مسیح  بعدکه 

دیگر برای ما ایمانداران نیازی نیست که وارد  تحقق رسیدن تمامی شریعت،

 شده و خود را درگیر اعمال شریعت کنیم.  جزئیات

و » (49: 8)پیدایش "های آیندهنکته پنجم: وعدۀ برحذر بودن زمین از لعنت

بعد از این دیگر زمین » بویید و خداوند در دل خود گفت: خداوند بوی خوش

را به سبب انسان لعنت نکنم زیرا که خیال دل انسان از طفولیت بد است و بار 

با وجود اینکه زمین و خاک  «دیگر همۀ حیوانات را هالک نکنم چنانکه کردم

این در زیر لعنت عهد با آدم بود اما خدا در وعده به نوح گفت که بیش از 

( در این آیات 19تا  11: 1دیگر لعنتها شامل حال زمین نخواهد شد)پیدایش 

که زمین در زیر لعنت قرار گرفت و از برکتِ باروری و بازدهی خوانیم! می

باز داشته شد اما در زمان نوح چیزی بیش از آنچه که گفته شد به آن اضافه 

و »برداشته خواهد شد( تمامی لعنتها 1: 33نگردید!! ودر نهایت )مکاشفه 

و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او دیگر هیچ لعنت نخواهد بود 

  «را عبادت خواهند نمود
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وعدۀ دریافت برکتِ عدم انقضای نسل و نابودی موجودات  نکته ششم:

در این وعده تمامی موجوداتی که در " زنده و حفاظت و مصونیت آنها

اید بر پوسیدگی قرار گرفته بوده و نسل انسان باثرات گناه و فرسودگی و 

: 154, مزمور 11: 4قراض مصون ماندند)یونسکردند از انآنها حکومت می

در درد زه و ( امروز تمامی موجوات و خلقت 31تا  19: 8, رومیان  39تا  9

آه برای ظهور پسران خدا و آزادی از لعنتی که گریبان آنها را گرفته انتظار 

 کشند.می

خدا در بعد از طوفان چهار فصل  ،"نکته هفتم: وعدۀ دریافت فصل و زمانها

را برای تعیین زمانها و نیازهای زمین برای حاصلخیزی، بازدهی و باروری 

ماه و خورشید و ستارگان به عنوان  ،بنا نهاد! در زیر عهد عدن قبل از سقوط

: 1ده بودند)پیدایشهای روز و ماه و معرف فصلها قرار داده شعالئم و نشانه

(  از زمان آدم تا نوح ظاهرأ پوشش ضخیمی از بخار آب دور کرۀ 19تا  14

: 3زمین را فرا گرفته و هوایی مرطوب و معتدل را ایجاد کرده بود )پیدایش

فصلها به  ،ماه، خورشید و ستارگان بودن و با وجود (4: 1, پیدایش  6،  0

بعد ، شد، اما در این مقطعده نمیخوررند دیاین شکل که امروز به چشم می

ها! یعنی خورشید و های بخار و به وجود آمدن طوفان، نشانهاز ریزش توده

ماه، شب و روز شروع به تعیین فصلها نموده و برکت چهار فصل تمامی 
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زمین را در برگرفت. در مقابل اگر انسان در اطاعت از خالق خود و تمسک 

اران و ثمرات ریزش آن خواهد بود و در بر او زیست کند در زیر برکت ب

ای برای داوری نیز باشند، در توانند وسیلهصورت عدم اطاعت فصلها می

توانستند بینیم فصلهایی که میتصدیق این موضوع در بخشهایی از کالم می

و مسلمأ  شدندباعث برکت باشند به فصلهای خشکسالی و قحطی مبدل می

دامداری)صنعت رایج آن زمان( دچار مشکل انسان را در بحث کشاورزی و 

،  1: 0, اول تسالو 31تا  19: 1, اعمال 1: 1, مزمور 11تا  15: 11کرد)تثنیهمی

 (11تا  11: 3, غزلها  1: 1جامعه  3

نکته هشتم: خدا وعده داد که هرگز دنیای ما با آب و طوفان نابود نخواهد 

گردانم که بار دیگر هر استوار می عهد خود را با شما» (94،  99: 1)پیدایش  "شد

هالک نشود و طوفان بعد از این نباشد تا زمین را  ذی جسد از آب و طوفان

خراب کند.. آنگاه عهد خود را که در میان من و شما و همۀ جانوران ذی جسد 

نخواهد بود تا هر ذی جسدی را باشد بیاد خواهم آورد و آب و طوفان دیگر می

اینکه انسان نگران وقوع طوفان جهانی و نابودی تمامی از جهت  «هالک کند

بشر نباشد خدا وعدۀ این را داد که هرگز داوری او به این شکل نخواهد 

آمد. امروز با وجود اینکه در مناطقی شاهد وقوع سیل، زلزله و سونامی 

هستیم اما این وقایع نسبت به تمامی کرۀ زمین در مناطقی محدود اتفاق 

 (1تا  0: 1, اول پطرس  15، 9: 04عیا افتند)اشمی
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 «های هشدار، داوری و لعنتوعده»

خدا در این مقطع به نوح و پسرانش فرمان داد که اگر! بر اساس  نکته اول:

شرایط این عهد رفتار نکنند این خطر وجود دارد که نه فقط از دریافت 

برکات محروم شوند بلکه داوری و لعنتهای دیگری نیز مضاعف بر نکاتی 

کنعان »پس گفت:(»47تا  44: 1)پیدایش که از قبل وجود داشت صورت بگیرد

متبارک باد یهوه خدای »و گفت:« باد! برادران خود را بندۀ بندگان باشد ملعون

های سام ساکن سام! و کنعان بندۀ او باشد خدا یافث را وسعت دهد و در خیمه

بر ما مسلمأ تمامی این لعنتها در گذر زمان و مکان  «شود و کنعان بندۀ او باشد

شود. در عهد با آدم یآشکار خواهد شد که انسان با چه خطراتی! روبرو م

,  11تا  14: 1و بر زمین قرار داده شده بود)پیدایش رداوری و لعنت بر ما

( و اولین انسانی که در زیر پوشش این لعنت به خاطر شرارت 31: 8پیدایش

قرار گرفت قائن نام داشت که فردی دروغگو، قاتل و مخالف خون قربانی 

به زیر لعنت  ه که فرزند آدم)قائن(( لهذا به همانگون16تا  1 :4بود)پیدایش

آمد برای حام فرزند نوح نیز این اتفاق افتاد، زمانیکه او پدر خود را 

حرمت ساخت و عریانی پدر خود را با تمسخر در دل دید و در غیبت او بی

برای برادرانش بازگو کرد، خداوند به زبان نوح او و فرزندش)نوۀ نوح( را 

 (1،  6: 18, الویان  31تا  35: 9 به زیر لعنت کشاند)پیدایش
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گیری نوح صحبتی را از زمانها و مکانهای شکل ،در این عهدنکته دوم: 

تمامی  ،( از سه پسر نوح31تا  30: 9کند )پیدایش جوامع انسانی بیان می

دربارۀ؛ خاندان سام، ها و اقوام و نژادهای دنیا منقسم گردید که خانواده

ود و ایشان باعث برکت خاندان یافث خواهند آنها خواهد ب کنعان خادم

 (13تا  15: 11, پیدایش  11تا  31: 15, پیدایش  31،  36: 9شد)پیدایش

که  فرزندش کنعان نیز به زیر داوری و لعنت آمد، ،خاندان حام: به خاطر او

 (35تا  6: 15, پیدایش  31تا  34: 9و یافث باشد)پیدایش  باید بردۀ سام

کت گسترش و توسعه و افزایش سرزمینهای خود را در خاندان یافث: بر

های سام سکونت خواهد کرد و کنعان تجربه دریافت کرده که در خیمه

 (0تا  3: 15,پیدایش  31: 9غالم و بردۀ این دو برادر خواهد بود)پیدایش 

( از آنجایی 31تا  30: 9نکته سوم:مسائل ابدی و روحانی عهد نامه)پیدایش 

در پیشدانی  !شخصیتی عالی و در اطاعت و احترام پدرش بودکه سام در 

 ،ۀ انسانهایی قرار گرفت که با وجود بودن درگناهسلخدا او به عنوان سرسل

حامل ذریت مسیح موعود نیز بودند، از خانوادۀ سام )ابراهیم، اسحاق، 

یعقوب، موسی، قوم اسرائیل، داوود و در نهایت مسیح موعود باید به دنیا 

و بازخریدار،  "گذاشت که مسیح به عنوان نجات دهندۀ، عهد نجاتمیقدم 



63 

 

,  6تا  4: 9با خون خود آزادی ما را از اسارت گناه به ارمغان آورد)رومیان

 (38تا  31: 1لوقا 

 «شرایط عهد با نوح»

نوح به عنوان یک انسان  "نکته اول: الزمۀ این عهد ایمان و اطاعت بود

: 6د در ایمان از فرامین خدا اطاعت بکند)پیدایش نجات یافته از هالکت بای

 ( 0: 3, دوم پطرس  35: 1, اول پطرس  1: 11, عبرانیان  0: 1پیدایش ,  33

در این نکته ایشان فقط حق خوردن  "نکته دوم: خون حیوان خورده نشود

ا خون عالمت خوردند زیرز نباید خون آن را میگوشت را داشتند و هرگ

ریخته شدن خون عالمت مرگ بود. خدا در  حیوان، و زندگی و حیات آن

 ،ها به قربانی ابدیپیشدانی خود در ریخته شدن خون حیوانات در قربانی

کرد، بنابراین یعنی عیسی مسیح که باید خون او جایگزین ما بشود نگاه می

دستور اکید داده شد که خون هیچ حیوانی خورده نشود زیرا ما هرگز قادر 

حیوانی د آوریم که ابرای گناهان خود نیستیم و همیشه باید به ی به جایگزین

به جای ما در حالت بیگناه قربانی شد و خون همیشه متعلق به خدا است و 

. برای عدالتی که او باید برای ما محسوب کند باید خون بها پرداخت بشود

)در زیر عهد موسی نیز این محدودیت نسبت به نخوردن خون ادامه پیدا 
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کرد( البته قصد خدا از این کار این نبود که ما به خون حیوان ایمان آوریم 

بلکه این خون فقط به عنوان سمبولی از بهای پرداخت شده توسط مسیح 

 قادر به پاک کردن شد زیرا خون قربانی و حیوان هرگزباید پذیرفته می

ه انتقال به آیندداوری نسبت به انجام گناهان را  ما نیست و تنها گناهان

( و در مورد خون 16: 13, تثنیه 16تا  15: 11, الویان 11: 1داد)الویانمی

 توان مطالعه کرد( می61تا  00: 6مسیح نیز در )یوحنا

قتل در جواب خشونت و گناه قائن آغاز  "هرگونه قتل ممنوع نکته سوم:

ایت، گردید و تا زمان نوح ادامه پیدا کرد و دنیا به جایی رسید که پر ازجن

که به نوح آن را  جدید یعهدگناه، قتل و خونریزی شد، بنابراین خدا در 

اجازه  به هیچ وجه انسان و ل را ممنوع اعالن کرد، هرگونه قتدادارائه 

انسان به صورت و شباهت خدا  ،زیرا !نداشت که مرتکب این عمل بشود

آفریده شده بود و این شرط در توسعه و حفاظت حیات انسانی الزم االجرا 

بود که در عهد با موسی نیز ادامه پیدا کرد. این شرایط با در نظر گرفتن 

معانی روحانی آنها در جوامع انسانی نیز برای حفاظت و آرامش انسان در 

 سان در کثرت افزایش باشد.نظر گرفته شده بودند که نسل ان

(  اگر کسی شرط 6،  0: 9)پیدایش "حکم اعدام برای قاتل چهارم: نکته

 ،شد، در توجه به عهد آدمگذاشت باید اعدام میممنوعیت قتل را زیر پا می
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خدا شخصأ و مستقیم با شخص قاتل برخورد کرده و او را به زیر داوری 

خدا  ،بیل( اما در زیر عهد با نوحآورد )داوری قائن در مرگ برادرش هامی

که در تشخیص و  این اختیارِ داوری را به جامعه و دولتهای انسانی سپرد

این دستور در شریعت موسی نیز  .شخص قاتل را اعدام کنند ،حکم درست

در قالب حکمِ دندان به عوض دندان و چشم به عوض چشم، حیات به 

,  30تا  31: 31داکرد)خروجبه عنوان قانون حاکم ادامه پی !عوض حیات

 عهد جدید( امروز در 10, اعداد فصل  31: 19, تثنیه  33تا  11: 34الویان 

حتی اگر در برخی از شرایط حکم اعدام موجه باشد  ،در راستای این قانون

عبرت برساند و  بینیم که قصد دارد انسان را بهمیرفتار دیگری را از خداوند 

یسا تبدیل شده که آیا زمان و قانون اعدام به موضوعی مورد بحث در کل

برجاست یا قانون دیگری باید در جوامع انسانی و دولتها در قضاوت  هنوز پا

 فرد مجرم محکوم به اعدام صورت بگیرد!؟ 

 «سوگند عهد با نوح»

و  8ئه نمی دهد) پیدایش فصلدر این عهد نیز خدا قول یا سوگندی را ارا

وجود اینکه واژۀ قسم و سوگند به چشم ( در این دو فصل با 9فصل 

کند که به مانند الن میا مسلمأ در این مقطع قولی را اعخورد اما خدنمی

)اشعیا گردد که به قول یا وعدۀ خود عمل کندای در آن متعهد میقسم نامه
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باشد چنانکه قسم خوردم که زیرا که این برای من مثل آبهای نوح می» (1: 42

شد همچنان قسم خوردم که بر تو  دیگر برزمین جاری نخواهنآبهای نوح بار د

 (35تا  11: 6)عبرانیان  «غضب نکنم و تو را عتاب ننمایم

 «طومار عهد با نوح»

این عهد در کتاب یا جایی نوشته یا ثبت نگردید و بعد از اعالن این عهد و  

  کند.او این عهد را در کتاب تورات)پیدایش( ذکر می ،الهام روح به موسی

  «خون عهد با نوح»

! خود نوح این کار را با توجه به اینکه هر عهد نیاز به ضمانت با خون داشت

کند و تعدادی از حیوانات پاک را که در کشتی همراه او بودند به عنوان می

های شده و الشه کند و مسلمأ خون ریختههدیۀ سوختنی به خدا تقدیم می

رسد و در شبو به حضور خدا میوقربانی بر روی مذبح به مانند عطری خ

اعالن  ،خشنودی دل خدا نسبت به آن خون و قربانی تضمین آن عهد

( در این مقطع 35: 8, پیدایش 1،  3: 1, پیدایش 35،  19: 6گردد)پیدایشمی

تا  1ویان فصل کرد زیرا در )الشبو میواین قربانی باید ایجاد عطری خ

وشبو بودن آنها را ای به خهای اجباری اشاره( در تقدیم قربانی1فص

 بینیم!!نمی
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  «واسطۀ عهد با نوح»

اش قربانی را انجام در این عهد خود نوح در مقام کاهن برای خود و خانواده

, عبرانیان  35: 8دهد زیرا خدا به او جایگاه کهانت نیز داده بود)پیدایش می

8 :1) 

 « عهد با نوح و اولین مذبح»

 الن این عهد بر مذبحی بود که نوح آن را بنا کردتضمین و اع، محل انجام 

بنا کرد و از هر بهیمۀ پاک و از خداوند و نوح مذبحی را برای (»41: 8)پیدایش

مقدس ب در کتا«سوختنی بر مذبح گذرانید هایهر پرنده پاک گرفته قربانی

عهد خدا با نوح بسته شده و به  ،در این مکان !ذبح استاین اولین اشاره به م

برمذبح به عنوان پرستشگاه در  ،تحقق خود رسید. نوح در مقام یک کاهن

ماحصل عمل او کوه آرارات در حضور خدا قربانی را انجام دادکه در 

بنابراین در هر محل که وعده و عهد خدا خشنودی دل خدا را شاهد هستیم، 

ساختند که قوم در آن مکان مذبحی را به عنوان سمبول می گردیداعالن می

 وعده و قول خدا را همیشه بیاد آورده و اعالم کنند و در هر مذبح مکاشفه

 کرد.حضور خدا تمامی آن منطقه و موضع را تقدیس می
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 «مهر عهد با نوح»

مهر و تضمینِ سخنان گفته شده در این عهد رنگین کمانی است که خدا 

( در 11تا  13: 9)پیدایش به عنوان سمبول در آسمان قرارداد برای نوح

ن به عنوان مهری بین خدا و انسان یحقیقت رنگین کمان بین آسمان و زم

خود را به نمایش گذاشت و خدا خود را متعهد ساخت که با نگاه کردن به 

رحمت خود را به یادآورده و انسان نیز با نگاه کردن  ،کمان عهداین رنگین

آورد و تا زمانی  های عهدی خدا را بیادسوی آسمان و دیدن آن! وعده به

که زمین در وضعیت کنونی قرار دارد شاهد تعهد خدا به خود و جامعه 

کمان در تخت خدا انسانی باشد. در کالم خدا نیز در آیاتی به وجود رنگین

اطر که تمامی امور مربوط به آسمان و زمین دائمأ در فکر و خ اشاره شده

: 1خدا با به یادآوردن عهدی که با نوح بست ادامه پیدا خواهد کرد)حزقیال

( و تا زمانی که خدا، کار خود را بر روی زمین به اتمام 1: 4, مکاشفه  38

نرساند و دوران ابدی آغاز نشود خدا وعده، قول و برکتی را که به نوح داد 

 به یاد خواهد آورد. 

در شخص مجموعه! مکاشفه و تحقق نهایی عهد با نوح را درآیندۀ همین 

 عهد جدیدزیرا او واسطه و متوسطی است که در  ،عیسی مسیح خواهیم دید

در کتاب  ،در تصدیق این تحقق خدا ،کندما را به آسمان متصل می
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کند که برای ما بازگو می ،قرار داشتن رنگین کمان را بر سر مسیح ،مکاشفه

و »(9: 91)مکاشفه دارندۀ عهد خود با انسانها استیح خود ضامن و نگاهمس

شود که ابری در بر دارد و دیدم فرشتۀ زورآور دیگری را که از آسمان نازل می

اش مثل آفتاب و پایهایش مثل ستونهای قزحی بر سرش و چهرهقوس

خدا  عهد نوح تکرار و احیاء اهدافی است که»توان گفت:بنابراین می«آتش

سل و ذریت وعده که گسترش و ادامۀ ن برای و هدر باغ عدن به انسان داد

. در نهایت تمامی عهدهای به اجرا گذاشت بود حامل نجات برای تمامی دنیا

عهد ( کاملیت و پایان آنها در عهد عتیقکتاب مقدس )هفت عهد اول در 

یم، و معرفی شخص عیسی مسیح خواهد بود که در زمان داوری عظ جدید

 های خدا را شاهد هستیم.به پایان رسیدن تمامی نقشه

 «عهد با ابراهیم»فصل چهارم 

خدا نه تنها این عهد را با ابراهیم بست بلکه اسحاق و یعقوب را نیز در 

عهد در مورد مسائل مربوط به آیندۀ پوشش همین عهد قرار داد. این 

گوید. عهد با سخن می اسرائیل، ذریت مسیح و نهایتأ تمامی ایماندارانبنی

عهدی کامل و جامع  و در برگیرندۀ تمامی دوران تاریخ  توانابراهیم را می

ای آغاز ای با وعدهدانست. در فصلهای گذشته خواندیم که هر دوره

وعده و و، د نباشو تضمین خاص خود می گرددکه دارای شرایطمی
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در  ،ن وجود انسانهای مخاطببینیم! اما با ایلعنتهایی را نیز متصل به آنها می

خوردند و خدا داوری خود را بر طبق زمانهایی قصور ورزیده و شکست می

کرد، جایگزین می عهد دیگری را و، گذاشته شده در آن عهد ابراز یطشرا

( و 9تا  1در بعد از واقعۀ طوفان و عهدی که خدا با نوح  بست!)فصل 

 و فساد فرو رفتند و مسلمأ فاگسترش خاندان و پسران نوح ایشان در انحر

دانست که عاقبت این فساد و انحراف انسان را به می ،در پیشدانی خدا نیز

پرتگاه نابودی خواهد کشاند. در برج بابل انسان در رسیدن و دست یافتن به 

دارد و قصد دارد که استقالل کامل خود را از نهایت شرارت خود قدم برمی

جایگزین خدا کرده و بر تخت سلطنت بنشیند، خدا اعالن بکند و خود را 

خبر از اینکه خودکفایی و خود محوری او تخت سلطنت شیطان را اما بی

برج بابل و  که خداوند در مانع شدن از ساخت ،تشویق و بنا خواهد کرد

و  پراکنده ساخت سم شدن زبانها، تمامی آن اقوام را بر روی کرۀ زمینقمن

به انسان فرصتی مجدد را عطا کرد! باشد که در آن زمان بتواند از میان امتها 

,  13،  11،  30: 15ای را به نجات و برنامۀ ابدی خود وارد کند)پیدایشعده

( در درک بهتر به وجود آمدن ملتها در کالم خدا آیات 9تا  0: 11پیدایش

دانیم که گردد. اما میل باز میزیبایی وجود دارد! البته ریشۀ واقعه به برج باب

و »( 31،  36: 11صد خدا همیشه چیز دیگری است)اعمال در پشت پرده و ق

هر امت انسان را از یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند  و 
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زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب کنند که 

به یقین  «ند با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیستشاید او را تفحص کرده بیاب

 (Nationalismاین نبود که نسل بشر ناسیونالیسم) هدف از تشکیل ملتها

ملت پرست بشوند و خود را از دیگر ملتها برتر بدانند بلکه هدف از تشکیل ،

شاید او را تفحص کرده »ملتها این بود که ایشان خدا را بهتر بشناسند

باالخره بعد از  «یرا که در او زندگی و حرکت وجود داریم..ز 48بیابند...

ملتها بر روی زمین خدا درصدد جایگزینی عهد دیگری با عهد گستردگی 

دانست که او در پیشدانیش می ،نوح بوده و آن را به نسل سام ارائه داد زیرا

به همین جهت باید شخصی را از میان آن قوم  !مسیح از نسل سام خواهد بود

 ، برایکرد و ابراهیم به عنوان شخص برگزیده در شراکت با خدانتخاب میا

این عهد انتخاب گردید، او به عنوان جد بزرگ اسرائیل و پدر تمامی اقوام 

: 11یدایشتوان در  پ.)شجره نامۀ او را میشدنیا باید باعث برکت آنها مید

  (مطالعه کرد 13تا  15

 «سخنان عهد با ابراهیم»

های قبل و بعد خود را های تمامی عهدسخنان ارائه شده در این عهد! وعده

نامیم که در گرفت. از این جهت این عهد را عهدی جامع مینیز در بر می

آن به نکات مهمی از آیندۀ اسرائیل به عنوان قوم برگزیده برحسب جسم و 
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د در های دیگر از جمله موسی، عهاعالم این حقیقت توسط خدا و عهد

که ایشان (»4،  2: 1)رومیان  متمرکز است عهد جدیدفلسطین، داوود و 

و امانت شریعت و عبادت و  و پسر خواندگی و جالل و عهدها انداسرائیلی

م سها از آن ایشان است. که پدران از آن ایشانند و ایشان مسیح بر حسب جوعده

قسم  ،در این عهد  «مینکه فوق از همه است خدای متبارک تا به ابداالباد آشد 

به اسحاق و یعقوب نیز داده شد و بعد به اسرائیل نیز  ،و سوگند ارائه شده

( پدران این عهد یعنی ابراهیم، 11تا  10: 16منتقل گردید)اول تواریخ

اران در این عهد بوده و در آن ذحاق و یعقوب هر سه ضامن و بنیانگاس

شراکت تثلیث)پدر، پسر و شراکت داشتند، که مسلمأ معرف و سمبول 

 ،( در رابطه با سخنان10،  6: 1, خروج  34: 3القدس( هستند)خروج روح

عهد با ابراهیم و اسحاق و یعقوب)پدران این عهد( در کالم خدا به طور 

 ، به عنوان نمونه؛ مجزا به آیاتی اشاره شده

,  18تا  14: 11, پیدایش 1تا  1: 13خنان عهد با ابراهیم: )پیدایشس

,  19تا  11: 18, پیدایش 31تا  1: 11پیدایش , 31تا  1: 10پیدایش

 (18تا  1: 33, پیدایش 13: 31پیدایش

 (34،  0تا  1: 34, پیدایش 65: 34سخنان این عهد با اسحاق: )پیدایش
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تا  11،  4تا  1: 38, پیدایش 39،  38: 31سخنان این عهد با یعقوب: )پیدایش

 (4،  1: 48, پیدایش  13تا  15: 10یدایش, پ 38،  13: 13, پیدایش 33

,  33تا  10: 16, اول تواریخ 16تا  6: 1سخنان این عهد با اسرائیل: )تثنیه

: 6, عبرانیان  11: 13, خروج 10: 1, خروج 35: 1, میکا  10تا  8: 150مزمور

11  ،14) 

شد هایی به ابراهیم داده در این عهد نیز به مانند عهدهای دیگر قول و وعده 

در تشریح به بررسی  خوانیم ودر مورد آنها می 13که در پیدایش فصل 

 تک آنها خواهیم پرداخت.تک

در این مقطع قصد  ( خدا3: 13)پیدایش "شخصیبرکت  وعدۀ  نکته اول:

در مود اسحاق همین نکته را  داشت که شخصأ ابراهیم را برکت دهد،

( 1 :36ابراهیم برکت داد) پیدایش بینیم که خدا او را نیز به مانند پدرش می

 ( و به خاندان یعقوب1: 38پیدایش اسحاق)  و به یعقوب نیز به مانند پدرش

اما  (8تا  1: 38)تثنیهبه عنوان یک قوم وعدۀ برکت را داد خدا، اسرائیل نیز

توان تحقق این نکته را دید!؟ امروز در زندگی شخصی گاهی در کجا می

خدا در صدد است که ما را برکت دهد اما  شویم کهاوقات متوجه می

همیشه نقطۀ دریافت آن مجهول است!! البته نیاز است که ما در چنین 
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خود را مرور کرده و در  توقف کرده و در سکوت ابعاد زندگیزمانهایی 

عمأل و علنأ ما را برکت داده و دست به   توجه ببینیم که خدا در چه مقطعی

در زندگی این اشخاص برکت داده شده و شکرگزاری بلند کنیم. حال 

برکت داده شده را به ابراهیم در تقدیم  توان دید!؟تحقق آنها را در کجا می

او را برکت  ،بینیم که شخصأمی صدقملکینان و شراب توسط 

 (35،  19: 14داد)پیدایش

: 34, پیدایش 3: 11پیدایش) "برکت مال و ثروت و داراییوعدۀ  نکته دوم:

ل، ثروت و دارایی فراوان بود. در سمبو اشتن برکتد عهد عتیق( در 10،  1

توانیم ما نمی ،زیرا !با احتیاط رفتار کردارتباط باید در این  عهد جدیدا در ام

صادر کنیم!  و از  عهد جدیدبوده را مستقیم به  عهد عتیقهر آنچه که در 

 ،گردیدبرکت محسوب می ،آنجایی که در آن زمان پول، ثروت و منابع

، خداوند موافق فقر ت به همان شکل خواهد بود، البتهامروز نیز معیار برک

در فیض  ،باشند! زیرا او بر طبق ارادهاما هیچ کدام نیز در تأیید او نمی !نیست

مانی در عیسی مسیح به ما داده کرانش ثروت را از دولت و جالل آسبی

است که در شناخت و مشارکت با او به مکاشفاتی دست بیابیم، که برای ما 

ثروت حقیقی را در پی خواهد داشت، مسلمأ اگر کسی نیز بخواهد با 

مورد تأیید خدا، مشروط بر این زحمت دستان خود ثروتی را بدست آورد 
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و اهداف شخصی و خودگرایی  خواهد بود که آن ثروت! در راستای  منافع

 نباشد و برای برکت دیگران به کار گرفته شود.

( با توجه! به 31تا  11: 4)رومیان  "برکت سالمتی در جسم وعدۀ دوم: نکته

آیات و نازایی سارا و پیری ابراهیم، محال بود که ایشان از لحاظ طبیعی 

آنها، آن روند  بتوانند صاحب اوالد شوند اما خدا در بازگرداندن برکت به

طبیعی را معکوس گردانید و به طریقی معجزه آسا اسحاق را به آنها 

 :36اسحاق کامال مشهود است)پیدایش همین برکت نیز در زندگی،بخشید

( و در قوم و ملت 15در زندگی یعقوب)پیدایش فصل  (14تا13

به توان به عنوان اولین وعدۀ برکت این برکت را می (18: 8اسرائیل)تثنیه 

 طور شخصی نامید.

رکت به دیگران نیز ب( 3: 13)پیدایش  "نکته سوم: وعدۀ برکت به دیگران

تو برای دیگران »جزئی از برکتی بود که خدا به ابراهیم داد و به او گفت:

خدا قصد داشت که او مجرایی برای برکت به دیگران « برکت خواهی بود

به اسحاق، یعقوب و اسرائیل نیز  ،باشد و به مانند سایر برکات در این مقطع

ار هتعلق گرفت که در بررسی محل انتقال این برکت به چ به عنوان یک قوم

 کنیم.نکته اشاره می
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که این برکت شامل ،"خانواده و خاندان خود را برکت داد ،: ابراهیم 1نکته

 (10: 34, پیدایش 19: 18, پیدایش 4: 14نیز گردید)پیدایش همراهان او

، که آن را در دو مرحله می "اشبرکت ابراهیم به لوط برادر زاده : 3نکته

بینیم؛ در مرحلۀ اول ابراهیم به لوط اجازه داد که هر سرزمینی را که خود 

او را از دست دشمنانش خواهد انتخاب کند و در مرحلۀ دوم ابراهیم می

 (11تا  16: 18, پیدایش  16تا  1: 14, پیدایش  9تا  0: 11نجات داد)پیدایش 

در این مقطع ابیملک درصدد انجام  ،": شفای ابیملک و خاندان او 1نکته

و  دهدخاندان او را برکت می ،خطایی است که خداوند به خاطر ابراهیم

 ( 11: 35زنان ایشان از حالت نازایی شفا پیدا کردند)پیدایش 

: برکتی که از طریق ابراهیم به یک پادشاه غیر عبرانی)ابیملک و  4نکته

( در این چهار نکته 13،  11: 31)پیدایش ،سرزمین فلسطینیان( داده شد

برکت جاری شده به دیگران را از طریق ابراهیم بررسی کردیم اما  در دادن 

ونه در نم برکت به دیگران اسحاق و یعقوب نیز نقش خود را ایفا کردند که

می توان به برکت دادن یعقوب در پایان کتاب پیدایش به فرعون مصر اشاره 

 کرد.
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آنانی که تو را برکت دهند برکت »چهارم: خداوند به ابراهیم گفت: نکته

این وعده مستلزم این بود که ملتها و افرادی که  (4: 94پیدایش «)خواهم داد

رکت قرار خواهند گرفت. مورد التفات و ب ،به خاندان ابراهیم برکت دهند

از  ،گردید که آنانی او را برکت دهنداین وعده شامل زندگی اسحاق نیز می

( مسلمأ 13تا  13: 36جانب خداوند برکت را دریافت خواهند کرد)پیدایش

ها همان کاربرد را داشت این وعده در زندگی یعقوب نیز به مانند سایر وعده

ر زیر برکات و الطاف الهی قرار دادند دو آنانی که او را برکت می

( البته این وعده نیز در مورد فرزندان 41تا  30: 15گرفتند) پیدایشمی

( در محل انجام این 9: 34)اعداد یعقوب و خاندان اسرائیل نیز صادق بود

ادلۀ متعددی وجود دارد  «آنانی که تو را برکت دهند برکت خواهم داد»وعده

توان به جواب مثبتی که خانواده رفقه)ربکا( مبتنی بر ازدواج که در نمونه می

( و 01تا  01: 34دخترشان با اسحاق به خاندان ابراهیم اشاره کرد)پیدایش 

بعد از آن در زندگی اسحاق نیز آنان که ایشان را برکت دادند برکت الهی 

تا  39( در زندگی یعقوب)پیدایش فصل 36 را دریافت کردند)پیدایش فصل

( اشاره 38،  31تثنیه فصل )(  و به تحقق این موضوع در قوم اسرائیل به  11

 کرد.
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از تو تمامی »، خداوند به ابراهیم گفت:"نکته پنجم: برکت مسیح موعود

آمدن مسیح  ،در حقیقت این وعده«خاندان زمین برکت خواهند گرفت

،  16،  8: 1به تحقق رسید)غالطیان عهد جدیده در داد کموعود را نوید می

( این وعده نیز 10: 1, پیدایش  35: 16, رومیان  1: 1, رومیان 1: 1, متی 39

داه شد؛ به ارجاع های گذشته به اسحاق یعقوب و اسرائیل نیز به مانند وعده

( و به یهودا 14: 38( و به یعقوب در)پیدایش 4: 36اسحاق در)پیدایش

( این وعده از اسرائیل 11: 34( و به اسرائیل در)اعداد11تا  8: 49یشدر)پیدا

,  89, مزمور1فصل  دوم سموئیلتا به نسل داوود پادشاه نیز ادامه یافت)

 ( 113مزمور 

 نام تو را بزرگ خواهم»خدا به ابراهیم وعده داد، "نکته ششم: وعدۀ نام عظیم

 پنج نکته اشاره شده؛که در تحقق این موضوع در کالم خدا به «ساخت

:خدا نام ابرام را در زمان ختنۀ اسحاق و اسماعیل به ابراهیم تغییر 1نکته

 (8: 1, اعمال  0: 11داد)پیدایش 

 (10: 34: نام و شهرت نیکو به او داد)پیدایش  3نکته

, پیدایش  13: 34:ابراهیم به دوست و همراه خدا معروف بود)پیدایش  1نکته

 (31،  36: 13, مرقس  10: 1, خروج  11 :38, پیدایش  34: 36
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 (8کنند)یوحنا فصل : تمامی ملتها به خاطر نام ابراهیم او را تکریم می 4نکته

( ما 16تا  11: 4:ابراهیم به پدر ایمانداران ملقب گردید)رومیان  0نکته

 گردیم.فرزندان ابراهیم برحسب ایمان محسوب می

( کثرت 3: 13در )پیدایش  ابراهیمهای داده شده به نکته هفتم: از وعده

او بود، خاندان ابراهیم در سالهای متمادی که در پیش رو داشتند به  "ذریت

ای کوچک به هزاران قوم، قبیله و ملت تبدیل شدند که تدریج از خانواده

 توان به هشت نکته اشاره کرد؛می ،در این کثرت ذریت ابراهیم

:ابتدا این وعده به خود ابراهیم داده شدکه از او قومی بزرگ پدید  1نکته

 (3: 13خواهد آمد)پیدایش 

 (16: 11ت او به مانند غبار زمین خواهد بود)پیدایش یذر

 (10: 10ذریت او به مانند ستارگان آسمان خواهد بود) پیدایش 

 ( 8تا  4: 11پیدایش او پدر ملتهای بسیار خواهد بود)

 ( 18،  11: 33شمار خواهد بود)پیدایش ذریت او بی
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:وعدۀ کثرت این ذریت به سارا نیز داده شد که او مادر ملتهای بسیار  3نکته

 (16: 11خواهد شد)پیدایش 

: این وعده به ربکا نیز داده شدکه مادر هزاران خواهد بود)پیدایش  1نکته

34 :65) 

 (4: 36ه شد)پیدایش : وعدۀ کثرت ذریت به اسحاق نیز داد 4نکته

: به مانند ابراهیم و اسحاق این وعده به یعقوب نیز داده شد)پیدایش  0نکته

 (11: 10, پیدایش  13: 13, پیدایش  14: 38

: 48: این وعده در میان فرزندان یعقوب به یوسف داده شد)پیدایش  6نکته

4) 

: وعدۀ فراوانی و کثرت به پسران یوسف افرایم و منسی در  1نکته

افرایم  این دو؛ گذاری و نبوت یعقوب بر آنها قرار گرفت، البته از میاندست

 (19،  16: 48برکت و فراوانی بیشتر را گرفت)پیدایش 

:وعدۀ کثرت و فراوانی خانوادۀ ابراهیم نهایتأ به اسرائیل رسید که  8نکته

های داده شده به ابراهیم به عنوان ذریت او وعده پری و برکتایشان نیز در 

( و گفته شد که ایشان قوی و مقدس خواهند 6: 19)خروج  قرار بگیرد
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ای که خدا به اسرائیل داد ایشان در ( و به خاطر وعده9: 36بود)الویان 

( وعدۀ داده شده به 15: 3هوشع ,  14تا  13: 1کثرت خواهند بود)تثنیه 

ل بر حسب جسم به ایشان داده شد اما در حقیقت تمامی آنها معانی اسرائی

روحانی داشتند که به اسرائیل حقیقی )کلیسا( بر حسب روح مرتبط 

خورند که از های دیگری نیز در کالم خدا به چشم میگردید. البته نمونهمی

به  تواننسل ابراهیم)هاجر و اسماعیل( به وجود آمدند در نمونۀ آن قبایل می

اعراب اشاره کرد. قبایل دیگری نیز از سارا و اسحاق به وجود آمدند که 

توان آنها را در قبایل اسرائیل و پادشاهی متحد آنها مشاهده کرد که بعد می

و یهودا را در جنوب  خاندان اسرائیل را در شمال ،از تقسیم شدن آنها

جود آمدند )پیدایش رازدواج ابراهیم با قطوره نیز اقوامی به وبینیم. دمی

که بعد از مرگ سارا در قبایل دیگر منقسم گردیده و تعدادی از  (30فصل 

آنها به قبایل عرب) نسل اسماعیل( گرویدند. هرآنچه که در مورد این اقوام 

خوانیم زمینی و جسمانی هستند که حقیقت آن در کلیسای مسیح معرفی می

د و زبانی از ذریت ابراهیم هستند از هر قبیله، نژا کلیسای او، که ،گرددمی

 به حقیقتی ،از جمعی جسمانی و شوندجمع می عهد جدیدکه همه در 

,  16،  10: 6) غالطیان«کلیسا اسرائیل حقیقی است» شوندتبدیل می ،نیروحا

( کشورها و ملتها و اقوامی که یهودی و عبرانی نیستند و به 8تا  6: 9رومیان
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اند به همراه یهودیان ایماندار همه جزئی از درخت زیتون مسیح ایمان آورده

،  11هستند که باهم در امور وراثت اسرائیل شریک هستند)رومیان فصل

همه و همه از ذریت ابراهیم ( در مسیح نه یهود و نه امت بلکه 13: 3افسسیان 

نداران باهم به یک ( در نتیجه همۀ ایما39،  38: 1آیند)غالطیان به شمار می

 1: 1دهند) افسسیان یل میکشوند و بدن مسیح را تشانسان جدید متشکل می

  (9تا 

، سالمتی یا 1در برکاتی که در عهد با ابراهیم اعالن گردید به؛ برکت ثروت

، 4، دریافت برکت از سوی دیگران به ابراهیم1، برکت به دیگران3شخصی

، برکت تکثیر 6که ابراهیم پیدا کرد ، برکت نام بزرگی0برکت مسیح موعود

حال  ،ابراهیم اشاره شد و آنها را با ذکر آیات بررسی کردیم 1ذریت

 کنیم؛هشتمین برکت از برکات داده شده به ابراهیم را بررسی می

، از آنجایی که به ابراهیم و "نکته هشتم: برکت سرزمین و زمینهای ابراهیم

شده بود نیاز بود که ایشان در  ذریت او وعدۀ کثرت و فراوانی داده

تعداد فرزندان  ی مستقر بشوند! که این سرزمین را خداوند بر اساسسرزمین

های آن را نیز معین بنی اسرائیل و در ارتباط با ملتهای دیگر محدوده

( در سرفصلهای گذشته دیدیم که 36: 11, اعمال  9،  8: 13ساخت) تثنیه 

ر واقعۀ برج بابل از هم جدا کرد! تا که ایشان خدا چگونه قوم ها و ملتها را د
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آنها را  ،آن اتحاد کاذب و شیطانی !خطر و در تفحص و شناخت خدا باشند

به زیر نکشد و نابود نسازد، در ارتباط با برکت زمین و سرزمین که باید به 

خداوند به اسحاق و یعقوب نیز آن را ارائه داد. خدا به  ،شدابراهیم داده می

( که 1: 13یم وعده داد که سرزمینی را به او نشان خواهد داد)پیدایش ابراه

( و شامل 31تا  1: 10مرزهای آن از فرات تا به مصر خواهد بود)پیدایش 

 ،( که در معرفی این سرزمین18تا  14: 11ذریت او نیز خواهد بود)پیدایش 

( 8، 1: 11کنعان به عنوان میراث ابدی این قوم در آینده خواهد بود)پیدایش 

( و بعد از اسحاق این 4تا  3: 36این وعده به اسحاق نیز داده شد)پیدایش 

( خداوند به یعقوب وعده داد که 10تا  11: 38وعده به یعقوب داده شد)

مشرق و مغرب گسترش پیدا خواهند  ،جنوب ،ذریت تو به شمال

مقطع به ذریت او  ( و نهایتأ سرزمین کنعان در این13،  11: 16کرد)پیدایش 

 ( 4 ، 1: 48نیز داده شد)پیدایش

( خدا به ابراهیم وعده 11: 33نکته نهم: وعدۀ پیروزی بر دشمنان، )پیدایش 

هر آینه تو را »های دشمن خود را متصرف خواهد شدداد که او دروازه

برکت دهم، و ذریت تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان، و مثل ریگها که بر 

این  «های دشمنان خود را متصرف خواهند شدریاست. و ذریت تو دروازهکنار د

داد که نه فقط خداوند او را برکت به ابراهیم اطمینان می وعده در این مقطع
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همیشه در برکت پیروزی خواهد داد بلکه به او پیروزی نیز خواهد داد، 

 هست و در پیروزی برکت وجود دارد، پیروزی و برکت باهم در حرکت

دهد تا شکست بخوریم بلکه او به ما هستند! خداوند هرگز به ما برکت نمی

دهد تا ثمرۀ آن پیروزی باشد، و اگر پیروزی را بدست آوریم برکت می

خداوند در ابتدا این برکت را به دو   .شک به برکت خواهیم رسیدبی

 شخص عطا کرد؛

رفقه چنین برکت داده شد که ( به 65: 34پیدایش«)ربکا»"شخص اول: رفقه

های دشمن را متصرف خواهند شد. نکته جالب اینکه او نیز او دروازهذریت 

انند مادر شوهر خود سارا نازا بود! اما او این وعدۀ برکت را با ایمان از به م

 دانست و خداوند نیز او را برکت داد.آن خود می

( در نگاهی به آینده و 13تا  8: 49)پیدایش  "دوم: یهودا پسر یعقوبشخص

برکت تصرف و پیروزی بر  !پیشگویی که در مورد مسیح موعود بود

این وعده به مردان و  عهد عتیق وعده داده شد. در ادامۀدشمنان به او 

قهرمانان ایمان نیز داده شد زیرا که ایشان از نوادگان ابراهیم بودند و این 

بود و آنها نیز در مسیر ریزش قوم جاری میان برکت از جد بزرگ ایشان در 

ها را از آن خود کردند که در نمونه به  آن قرار داشته و با ایمان وعده

 .تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد
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پادشاه کنعان  11داده شد که بر سی و سه "این برکت به یوشع نمونۀ اول:

 (13،  11پیروز خواهد شد)پیدایش فصل 

در سرزمین محل سکونتشان داده  "این برکت به قوم یهودا نمونۀ دوم:

 ( 1شد)داوران فصل 

نیز وعده داده  "نمونه سوم: این برکت به بزرگترین از نوادگان ابراهیم داوود

, اول  8فصل  دوم سموئیلشد که بر دشمنان خود پیروز خواهی شد.)

 (8: 33تواریخ 

که فرزندان  "این برکت شامل حال ما ایمانداران عهد جدیدچهارم: در نمونه

ابراهیم برحسب ایمان هستیم ) نه بر حسب جسم بلکه بر حسب روح( داده 

 ( 18: 16)متی  «ابواب جهنم بر کلیسا استیال پیدا نخواهد کرد»شد که 

، خدا به ابراهیم وعده داد که از ذریت او "وعدۀ پادشاهان نکته نهم: 

( نکتۀ قابل توجه! اینکه 6: 11خواهند رسید)پیدایش  پادشاهان به سلطنت

اعالن گردید و غیر مستقیم به ابراهیم  ،این وعده ابتدا مستقیم به سارای نازا

عده و برکت نیز به یعقوب داده شد ( همین و16: 11ه داده شد)پیدایش وعد

( و به یهودا نیز وعدۀ پادشاهی و سلطنت داده شد که در 11:  10)پیدایش 

فرزندانش این وعده از آن ایشان مان برکت و پیشگویی یعقوب در مورد ز
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( قوم اسرائیل نیز همیشه در دریافت برکات 13تا  8: 49)پیدایش  گردید

,  35تا  14: 11اند)تثنیه دریافت کرده نیز اند و برکت پادشاهی راسهیم بوده

از صُلب تو نهایتأ به داوود وعده داده شد که ( این برکت 31: 31اعداد 

 ( 1فصل  دوم سموئیلپادشاهان خواهند آمد)

، تحقق این 3، منتخب1بینیم؛ جسمانیدر حقیقت در ابراهیم دو ذریت را می

توان در پسرش اسماعیل مشاهده موضوع را از ذریت جسمانی ابراهیم می

کرد که از خانوادۀ او دوازده رئیس قبیله و از نسل عیسو نیز روئسا و قبایلی 

( و در ذریت منتخب ابراهیم که اسحاق، 16وجود آمدند)پیدایش فصل به 

توان به پادشاهان یهودا و اسرائیل اشاره یعقوب و اسرائیل بودند! می

( از پادشاهان 18تا  10: 14, دوم تواریخ  19،  18: 13کرد)دوم تواریخ 

به عیسی مسیح شاه شاهان و توان دیگری که از ذریت ابراهیم آمدند می

: 19رباب و از نوادگان منتخب و مستقیم ابراهیم اشاره کرد)مکاشفه االبر

( و در آخر به کلیسا به عنوان فرزندان روحانی ابراهیم بر حسب 16

و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کهنه ساخت، او را »( 6: 1ایمان)مکاشفه 

 «جالل و توانایی باد تا ابد االباد آمین

، خدا در این مقطع به ابراهیم این "رابطه و مشارکت الهینکته دهم: برکت 

وعده را داد که خدای او و اقوام برآمده از ذریت او خواهد بود.)پیدایش 
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( در انبیا 8تا  1: 6( این وعده ابتدا در موسی به تحقق رسید)خروج 8،  1: 11

 نیز شاهد هستیم که خدا وعدۀ مشارکت و رابطۀ خود را در میان قوم حفظ

,  45تا  18: 13, ارمیا  14تا  11: 11, ارمیا 33: 15, ارمیا  1: 34کند)ارمیا می

عهد  رد ( در تحقق این موضوع38تا  30: 16ل, حزقیا 35،  19: 11حزقیال

بسیاری از ایمانداران و قهرمانان ایمان به مانند؛ یوشع، یوسف،  عتیق

خدای حقیقی رابطه و  اتمامی ایمانداران ب عهد جدیدسموئیل، داوود و در 

( در 1: 31, مکاشفه  11تا  6: 8مشارکت داشته و او را می شناختند)عبرانیان 

سالۀ  1055ایمانی و بت پرستی قوم اسرائیل )دورۀ آن دوره به خاطر بی

شریعت( این رابطه از سوی خداوند برای مدت زمانی منقطع گردید! اما بعد 

بلکه در ابعادی نه فقط در یک قوم  از آن با آمدن عیسی مسیح این رابطه

 6: 1)هوشعشدجهانی در تمامی ملیتها، به هر نژاد، قوم و زبانی مستقر و احیا 

توان ( عهد با ابراهیم را می39تا  30: 9, رومیان 15،  9: 3, اول پطرس 11تا 

های دیگر را در زیر گیر دانست که تمامی عهدعهدی جامع، وسیع و عالم

خود قرار داده است، به همین جهت کتاب مقدس جایگاه  بازتاب و تابش

 خاصی را برای ابراهیم در نظر گرفته است.
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 « وعدۀ )لعنت( بازداشته شدن از برکت»

های لعنت را نیز دریافت کرد که به های برکت وعدهابراهیم در کنار وعده

رد)تثنیه فرمان خدا، موسی آنها را به اسرائیل به عنوان ذریت ابراهیم اعالن ک

 ،ده برکتی ،(عهد ابراهیم عهدی پر برکت است که در مقابل61تا  10: 38

آنانی که تو »که به آنها اشاره کردیم تنها یک لعنت یا هشدار اعالن گردید؛

ذریت  عهد عتیق( در 1: 13)پیدایش  «را لعنت کنند، لعنت خواهم کرد

ابراهیم قوم اسرائیل بودند، اما ایشان فقط به طور نمونه زمانی و موقتی به 

شدند! متأسفانه اکثر ایمانداران بر این باورند عنوان این ذریت محسوب می

که کشور اسرائیل و قوم یهود، هنوز جایگاه خود را به عنوان قوم و ملتی 

این کشور یا قوم قصد  به هباشند و هرکدارا می عهد جدیدبرگزیده در 

! به یقین که به ما به عنت قرار خواهد گرفتلاهانت را داشته باشد، در زیر 

ای داده نشده که عنوان یک مسیحی چنین رسالت، مأموریت و اجازه

و مردم را داوری کنیم!! بلکه ما باید  بخواهیم کسی را به زیر لعنت آورده

باشیم  و هرگز نباید بین هیچ  برای همه چه یهود و چه امت خواهان برکت

 قومی تمایز را قائل شویم.

فقط به عنوان  عهد جدیدرا در  عهد عتیقباید توجه داشت که تمامی وقایع 

یک سایه و نمونه دید! و تحقق، اصل و حقیقت را در مسائل روحانی و 
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کلیسا مشاهد کرد، زیرا کلیسا آن اسرائیل حقیقی، منتخب، آسمانی و 

خوانیم باشد. تمامی هشدارهایی را که نسبت به اسرائیل مییبرحسب روح م

این  ،و ورود به ابعاد ابدی عهد جدیددر همگی مسائلی زمانی بودند اما 

کلیسای خداوند است که از ازل تا به ابد در مرکز توجه و نقشۀ خدا قرار 

، معنا استو در آن تمامی اقوام یک خواهند بود و یهود و یونانی بی داشته

 بلکه خلقتی جدید!!!

و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوا نند، و لعنت کنم ( »3: 94)پیدایش 

 «یافت دبه آنانی که تو را ملعون خوانند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهن

به عنوان حفاظت قوم اسرائیل به ایشان اعالن  عهد عتیقاین آیه در زمان 

ای ( در نمونه39تا  36: 31گردید و به اسحاق نیز انتقال داده شد)پیدایش 

بینیم او بارها تالش کرد که با رشوه گرفتن قوم اسرائیل را دیگر بلعام را می

داد گشود، قوم را برکت میلعنت کند اما هر بار که او دهان خود را می

بنابراین تنها لعنتی که در این  (9: 34, اعداد  8: 31, اعداد  6: 33د )اعدا

توان به آن اشاره کرد! این بود که اگر کسی ذریت ابراهیم را لعنت مقطع می

 «اسرائیل حقیقی»کند لعنت برخود او قرار خواهد گرفت، که حقیقت آن

در مقام بدن امروز اگر کسی بر علیه مسیح و کلیسا  باشد.مسیح و کلیسا می

او عمل کند و از آنجایی که مسیح و کلیسا از ازل تا به ابد منتخب بوده و به 

عنوان عروس و داماد )سر و بدن( دارای برگزیدگی بودند پدر شدیدأ در 
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غیرت داشته و آنانی که دست تعرض را « عروس» محافظت از پسر و بدن او

حال باشد! و چه در آینده  بر علیه این قوم آسمانی دراز کنند در زمانی چه

( در زمان 30شک و به یقین به زیر داوری شدید خواهند آمد.)متی فصل بی

گوسفندان را از بزها جدا »،بر دنیا بازگشت خداوند عیسی مسیح و داوری او

خداوند ضدیت داشته و  اای از ملتهایی هستند که بایشان نمونه «خواهد کرد

به عنوان کشورهای مورد قبول و مجاز وارد که  و پذیرا بوده یا نداشته

 سلطنت عیسی مسیح خواهند شد.

 «شرایط عهد با ابراهیم»

  نکات گفته شده در عهد خدا با ابراهیم،دو شرط قابل توجه وجود دارد؛ از

و جدید شاهد این هستیم که جواب  عهد عتیقدر هر دو  ،"ایمان شرط اول:

های بزرگی که خدا به او داد العمل ابراهیم در رابطه با چنین وعدهو عکس

ابراهیم  «زیرا ابراهیم ایمان آورد و برای او عدالت محسوب گردید»ایمان بود! 

ها را یک ا وعدهدخ .انجام نداد هگفته شد هایوعده هیچ کاری را در مقابل

در نتیجه پدر  ،با ایمان همه را پذیرفت ،و او نیز در جواب دبه یک به او دا

( برای اینکه ابراهیم مجری عهد 1: 4تمامی ایمانداران نامیده شد)رومیان 

باشد و در زندگی و ذریت او اجرا بشود، نیاز بود که ابراهیم شرایط  خدا
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شرایط عهد عهد را با ایمان بپذیرد! البته ابراهیم نیز در مقابل دریافت تمامی 

 6: 10شود.)پیدایش پذیرد و برای او عدالت محسوب میآنها را با ایمان می

( ایمان ابراهیم در 19تا  8: 11, عبرانیان  6: 1, غالطیان  11: 156, مزمور 

ها گذراندن از تجربه ابتدای زندگی ضعیف، خام و نارس بود! اما خداوند با

مورد سنجش قرار داد و به کمال  انگیزه و قلب او را امتحانات مختلفو 

 رسانید که از ایمان به ایمان عدالت خدا در اونمایان بشود.

، در تعریف عدالت در زندگی ابراهیم و کالم خدا ،"اطاعت شرط دوم:

، 3، عدالت اکتسابی1عدالت انتصابیاشاره کرد؛  به دو عدالتتوان می

دالت ابراهیم را بر اساس ( ع34تا  35: 3بسیاری با استناد به کتاب )یعقوب 

( 1: 4ای دیگر با استناد به رسالۀ )رومیان دانند و عدهمی "انجام اعمال

توان به صحت این اما چگونه می دانند،می "عدالت ابراهیم را بر اساس ایمان

که در حقیقت :»توان گفتدو موضوع پی برد!؟ در جواب این پرسش می

» شرایط این عهد مستلزم دو عامل بودزیرا  «باشندهر دو گزینه صحیح می

های خدا او بالفاصله زمان ایمان آوردن ابراهیم به وعده« 3،اطاعت1ایمان

عالمت  ،، ساختن مذبحزندو دست به حرکتی ایمانی می همذبحی را بنا کرد

داشتن ایمان و تسلیم کامل به وعدۀ اعالن شده بود در نتیجه ابراهیم نه فقط 

با دل و با روح به وعدۀ خدا ایمان داشت بلکه در جواب، ادامه و عمل کرد، 
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او با ایمان اطاعت را در انجام بعضی اعمال به مانند ختنه خود و پسرش، 

شت که همه انشعابی از ساختن مذبح، قربانی کردن اسحاق به نمایش گذا

از این جهت  ،ابراهیمقید و شرط بیایمان نخستین او بودند، بنابراین اطاعت 

,  18: 33وارد عهد با خدا شده بود )پیدایش ،بود که او با روح ایمان

( ایمان باعث شد که خدا 34تا  35: 3, یعقوب 8: 11, عبرانیان 0: 36پیدایش

 ث شداعمال او باع رفتار و  انتصابی( و عدالت را به او نسبت بدهد )عدالت

 )عدالت اکتسابی(نسبت دهد به او را ، اطاعت و عمل در عدالتکه خدا

 «با ابراهیم ،سوگند عهد»

این عهد تنها عهدی است که در آن سوگند یا قسم بیان شده است، اما در 

بینیم! خداوند در این عهد قسم یا سه عهد گذشته چنین چیزی را نمی

خورد که این عهد را غیر قابل معکوس خواهد کرد و محال می سوگند

توان در مرگ د. اولین نمونه از این قسم را میتوان آن را تغییر دا است که به

تا  16: 33دید)پیدایش عهد عتیقو قیام اسحاق به عنوان پسر یگانۀ ابراهیم در 

تا  3: 36پیدایش( این قسم به اسحاق نیز داده شد)19تا  11: 11, عبرانیان 18

( و بعد از اسحاق این قسم به یعقوب و اسرائیل نیز ارائه داده شد)اول 0

: 11, ارمیا  11تا  9: 39, تثنیه  8: 1, تثنیه  15تا  8: 150, مزمور 16: 16تواریخ

( زمانی که خدا به ابراهیم 11،  13: 1, لوقا  11: 1, اعمال  35: 1, میکا  0



93 

 

نکتۀ غیر قابل تغییر قسم خود را استوار  کرد و با دوبر آن قسم یاد  ،وعده داد

( و خود را در انجام تحقق 18تا  11: 6، )عبرانیان 3، قول1گردانید! وعده

ای که به ابراهیم داد متعهد کرد در نتیجه عهد ابراهیم هرگز قابل فسخ وعده

ین عهد ( ا11تا  10: 1و اتمام نیست و تا به ابد پا برجا خواهند ماند)غالطیان 

مانند! طرف عهد دقیقأ به مانند دو روی یک سکه می عهد جدیددر کنار 

آن معرف عهد خداوند عیسی  عهد جدیدو طرف  عهد عتیقابراهیم، معرف 

 مسیح است.

 «طومار عهد با ابراهیم»

کتاب یا محلی که این سند یا عهد نامه در آن به ثبت رسیده باشد وجود 

کتاب تورات بخصوص پیدایش و خروج به نقل ندارد بلکه موسی در پنج 

 کند.قول از این داستان عهد ابراهیم را بازگو و ثبت می

 «خون عهد با ابراهیم»

 اند؛های متعددی در چند مرحله به انجام رسیدهقربانی با ابراهیم، عهد در 

به عنوان سمبول در ریخته شدن خون و پاره شدن  اولین مرحله: نان و شراب

 صدقملکیتوسط او بدن مسیح به عنوان اولین عشاء ربانی در خون و بدن 

 (38تا  36: 36, متی  18: 14به ابراهیم داده شد) پیدایش 
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های خاصی، در پنج دومین مرحله: خداوند به ابراهیم فرمان داد که قربانی

خود به مانند مشعلی افروخته به میان آنها وارد  نوع مختلف به انجام برسد و

خون ریخته شدۀ  شد و در عبور از آنها عهد خود را با ابراهیم تکرار کرد و

, ارمیا  11تا  1: 10پیدایش این حیوانات تضمین و تثبیت عهد ابراهیم شد )

( در کتاب الویان خدا به موسی فرمان داد که پنج قربانی را با 19،  18 : 14

( که منشأ 0تا فصل  1وند)الویان فصل زئیات دقیق و کامل گذرانیده شج

باشد، با این تفاوت راندن پنج قربانی توسط او میاز عهد با ابراهیم و گذآن 

های انجام شده توسط ابراهیم ما جزئیات آن را نمی بینیم! زیرا که در قربانی

ودند که خداوند های در پیش رو و زمان موسی بآنها فقط سمبول قربانی

طور رسمی و  موسی داد تا به به ،جزئیات آن را برای تثبیت عهد در شریعت

تمامی  عهد جدیدو در  ،به انجام برساند. البته در زمانی آنها را کاربردی

ها با جزئیات کامل در قربانی ازلی و ابدی عیسی مسیح بر صلیب قربانی

 (15تا  1: 15جلجتا به تحقق و اتمام رسیدند)عبرانیان 

قربانی اسحاق  را تثبیت کرد یمهسومین مرحله: قربانی دیگری که عهد با ابرا

ها ابتدا قربانی (در نتیجۀ این سه مرحله از بیان قربانی33بود)پیدایش فصل 

نان و شراب، در مرحلۀ دوم قربانی حیوان، و در مرحلۀ سوم قربانی یک 

انسان را شاهد هستیم که به تدریج از مرحله اول توجه! ما را به قربانی اصلی 
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جان، جامد و فاقد بتدا با چیزهای بیکند. اها جلب میو ختم تمامی قربانی

شوند و بعد خود حیات) نان و شراب( و بعد حیوانات که قربانی می

انسان)اسحاق( که معرف عیسی مسیح به عنوان قربانی اصلی که باید از 

جنس گناه کار باشد، به جای ما قربانی گردید. این باالترین درجۀ امتحان 

درجۀ پیشرفت، رشد و بلوغ روحانی رسانید او بود که ابراهیم را به باالترین 

. و آخرین امتحان خود را قبول شد و در حضور خدا عادل محسوب گردید

به همان شکل که او پسر یگانۀ خود را بر  ،ابراهیم پدر نیز به مانند خدای پدر

یگانه پسرخود را در همان حوالی بر کوه جلجتا  ،کوه موریا قربانی کرده بود

 (31تا  35: 3یعقوب ,  19تا  11: 11)عبرانیان قربانی کرد

  «متوسط عهد ابراهیم»

، 1صدقملکیتوان به دو واسطه اشاره کرد؛کهانت در عهد با ابراهیم می

 ،3کهانت ابراهیم

های : زمان بازگشت ابراهیم از جنگ با پادشاهان وادیصدقملکیکهانت 

دای متعال به دیدن کاهن خ صدقملکیاردن و آزادی برادرزاده اش لوط، 

 ،او آمد)او نه تنها کاهن بود بلکه پادشاه نیز بود( در ابتدای ورود

ابراهیم را برکت داد و به او نان و شراب تقدیم نمود و از او ده  صدقملکی
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( که این نمونه و داستان معرف 14یک دریافت کرد )پیدایش فصل 

,  115است)مزمور  صدقملکیپادشاهی و کهانت عیسی مسیح به رتبۀ 

 (1عبرانیان فصل 

آدم و نوح باز  عهد عتیقکهانت ابراهیم: این کهانت به کهانت پدران 

گردد که به شخص ابراهیم و بعد به اسحاق، الویان و ایوب انتقال داده می

ساخت و بر آن قربانی شد. واز آنجایی که ابراهیم خود مذبح می

باط او در مشارکت و انجام خشنودی گذرانید، نشان دهندۀ کهانت و ارتمی

( ابراهیم برخاندان خود نیز کهانت داشت، زیرا 10خدا بود)پیدایش فصل 

در نمونه برای برادر زادۀ خود لوط شفاعت نمود و با توجه به اینکه شفاعت 

توان سندی در معرفی کهانت ابراهیم باشد! این موضوع را میکار کاهن می

 (19صل ف ، 18دانست)پیدایش فصل 

 «پرستشگاه یا جایگاه انجام عهد با ابراهیم»

گذرانید و پرستشگاه حضور مذبح جایی بود که بر آن کاهن قربانی را می

 عهد عتیقلهذا مذبحی که پدران و مردان ایمان در  گردید.خدا محسوب می

ها و عهد کردند به عنوان جایگاه درست انجام قربانی و دریافت وعدهبنا می

عهد رفت، در حقیقت مذبح محل مالقات بین خدا و پدران خدا به شمار می
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کرد و در ارتباط با بود که خود را در آن مکان بر ایشان ظاهر می عتیق

در کرد.ا تثبیت میهای خود رو عهد هایی که انجام داده بودند وعده،قربانی

خدا مذبح را به عنوان جایگاه مالقات اثبات این موضوع در زمان موسی،

داد، در خیمۀ اجتماع محل قرارگیری مذبح صحن بیرونی بود)مذبح  قرار

رسید که بعد کاهن خون های روزانه به انجام میبرنجی( که در آن قربانی

االقداس و حضور دسق ترین جایگاه یعنیذبح شده را به مقدس یقربان

،  1: 13کرد)پیدایشبرد و در آن مکان با خدا مالقات میتخت رحمت می

( ابراهیم برای خداوند چهار 9: 33, پیدایش  18,  4تا  1: 11, پیدایش  8

مذبح را بنا نمود و در آن مکانها نام خداوند را خواند که به معنای ارتباط، 

است. اسحاق نیز بر مبنای آنچه مشارکت، دریافت مکاشفه و برکت الهی 

: 36مذبحی را بنا کرد)پیدایش  ،که از پدر خود آموخته بود، در مقام کاهن

( یعقوب نیز در فرار از دست برادر خود عیسو سنگی را به مانند مذبح بر 30

( او مجدد در 35: 11پا داشت و نام خداوند را در آن مکان خواند)پیدایش

ستونی را به مانند مذبح برپا داشت)پیدایش  ،بانزمان جدایی از دایی خود ال

مذبح به عنوان مرکزیت  ،( و در آینده و زمان شریعت موسی10تا  1: 10

 تا 1: 31خدا در میان مردم اسرائیل قرار داده شد)خروج  حضور و خشنودی

9) 
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 «مهر عهد با ابراهیم»

را به وی دادکه و عهد ختنه »( 8: 1بود) اعمال  "در عهد ابراهیمی ختنه "مهر

بنابراین چون اسحاق را آورد، در روز هشتم او را مختون ساخت و اسحاق 

خواهد که خود، براهیم میخداوند از ا «خ راریعقوب را و یعقوب دوازده پطریا

ختون سازد و این را به عنوان در خانۀ خود م را پسرش و هر غالم زر خرید

این است »( 11،  15: 11دایش دهد) پیمیان او و خاندانش قرار میعهدی 

عهد من که نگاه خواهید داشت، در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو هر 

خود را مختون سازید تا نشان آن  غلفهذکوری از شما مختون شود، و گوشت 

امل حال این عمل یعنی ختنه فقط ش «باشد که در میان من و شماست یعهد

ن رابطه هرگز راجع به ختنه دختران گردید و در ایذکوران) پسران( می

باشد!! اما چرا باید فقط بینیم و کامأل این عملی ممنوع میچیزی را نمی

مقدس همیشه از جنسیت ها برای شدند!؟خدا در کتاب ران مختون میپس

کند، همۀ ما ایمانداران در رابطۀ با وراثت و درسهای روحانی استفاده می

شویم، در محسوب شده و دیده می ،مذکر ،دریافت ارث و حق سلطنت

به همین  .گردیدهای کهن نیز فقط این امتیاز شامل حال پسران میفرهنگ

کند! اما در رابطۀ به عنوان وارث استفاده می جهت خداوند نیز از نمونۀ پسر

کند و ما ایمانداران همه در از جنسیت مونث استفاده می ،مشارکت و محبت

ۀ عاشقانه با مسیح مونث هستیم، در عهد ابراهیمی این مقام عروس و رابط
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مختونی را به عنوان  حقی بود که به تمام پسران عبرانی داده شده بود که

و »( 11: 4ت ورود عهد با خدا به انجام برسانند)رومیان ان سندی مهری به عنو

تا  ،تکه در نامختونی داشعالمت ختنه را یافت تا مهر باشد بر آن عدالت ایمانی 

او همۀ نامختونان را که ایمان آورند پدر باشد تا عدالت برای ایشان هم محسوب 

گوید؛ که آیا در این آیه پولس رسول در مورد غیر یهودیان سخن می «شود

توانند در نجات مسیح باشند؟ او در پرسش و پاسخ به غیر یهودیان نیز می

زیرا  ،توانندبله ایشان می»گوید:به زیبایی در بیان این موضوع می ،سواالت

زمانی که ابراهیم ایمان آورد هنوز ختنه نشده بود و بعد از ایمان مختون 

وارد خانۀ  ،در نتیجه ما ایمانداران که از یهود نیستیم با ایمان «گردید

شویم و از آنجایی که ختنه به عنوان یک عالمت ابراهیمی و خانۀ خدا می

این عمل در جسم نیست  ،امروز !شک( بدون 11گردد)آیه محسوب می

ای است از نمونه ختنه بلکه عملی است قلبی که باید در روح به انجام برسد،

آید تأیید مهری است که عدالت ما را که از ایمان می یک کار عمیق و

های فیض بشویم و این عالمت توانیم وارد محدودهبواسطۀ آن میو  کندمی

خواهد رسید که ما نیز فرزندان ابراهیم بر حسب روح تا به ابد در ما به ثبت 

انجام مراسم ختنه مستلزم سه نکته بود که حتما در رعایت آنها باید  هستیم.

 آمد!!دقت الزم به عمل می
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، عمل ختنه در پسران "پسر بریده شود غلفۀنکته اول: در روز هشتم باید 

انجام  را در روز هشتمبه همین جهت باید این کار  ،کردایجاد خونریزی می

به میزان زیادی در بدن پسر بچه K دادند زیرا در این روز سطح ویتامینمی

خون شناسی این « هماتولوژی»)امروز در پزشکی و مبحث رود باال می

به عنوان یک ویتامین فعال به شمار  K موضوع به اثبات رسیده است. ویتامین

توان به فعالیت در آن می رود که از وظایف کالسیک وشناخته شدۀمی

کند اشاره کرد( اما فرایند تولید پروتئینی که به لخته شدن خون کمک می

در مبحث روحانی روز هشتم!! عدد عیسی مسیح و شروع روزی جدید است 

شویم، بنابراین اولین عمل در این روز ختنۀ زیرا از هفت به هشت وارد می

 ,(11تا  9: 11کرد)پیدایش می که در آنها ایجاد خونریزی ذکوران بود

( در این 0،  4: 31شد، )پیدایش می "ذاریگنکته دوم: در روز هشتم پسر نام

او اسحاق)خنده( اعالن نام رسمأ  مختون شده و ،روز پسر ابراهیم

اسحاق! ختنه ، عهد عتیقبا توجه به آیات در (»31: 3, لوقا  09: 1گردید)لوقا 

تعمید دهنده و عیسی مسیح، در روز هشتم یحیی ختنه  عهد جدیدو در 

 «انجام گرفت و در همین روز نیز نامگذاری شدند

،در نکات قبل به روز "نکته سوم: مختونی و نامگذاری در روز هشتم باشد

عدد  هشتم اشاره کردیم که عدد هشت عدد قیام، شروع حیاتی جدید،
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انجام ختنه به باشد. در این روز خداوند عیسی مسیح، و هویتی جدید می

ماه را در شکم مادر  9دهد به این معنی که هر پسر نههویتی جدید می ،پسر

کند و با وجود زنده بودن اما، در دنیا هیچ هویتی ندارد،  و بعد از سپری می

 کندتولد در روز هشتم با انجام ختنه و نامگذاری هویتی جدید را پیدا می

همراه دارد. زمانی که ما هنوز در  که در خود معنی روحانی زیبایی را به

گناه و مرگ هستیم نسبت به دنیای جدید و خلقت جدید هنوز وجود 

دهد، بعد از تولد و نداریم و خداوند ما را در مسیح و حیات جدید تولد می

قرارگرفتن در پروسۀ رشد روحانی خداوند در روز هشتم ما را هویتی جدید 

خواند و به ما نامی را متناسب با نام عیسی دهد و ما را وارث و فرزند میمی

 کند.عطا می یممسیح که در هویت خود دار

ای از ختنه نامید، در حقیقت توان نمونهرا می تعمید آب ،عهد جدیددر 

در اطاعت از  ،ختنه به این معنا بود که ذریت ابراهیم با ورود به این عهد

ها، برکات، حقوق، و ای بشوند که تمام وعدهخداوند با او وارد رابطه

و نیاز بود در عهدی که خدا ابراهیم و خانوادۀ  اختیارات به آنها تعلق بگیرد

و اگر ، او را دعوت کرده است در اطاعت این عمل را به انجام برسانند

کردند از میان قوم منقطع نمیعکس این عمل اتفاق افتاد و آنها این کار را 

ختنه عملی ظاهری از یک تعهد درونی به »» (14: 11گردیدند)پیدایشمی
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اهمیت و  ««عهدی است که خداوند آن را در مسیح به ما ارائه داده است

ارزش ختنه در این بود که حتی خدا آماده بود موسی را از میان بردارد، اما 

انی که موسی و خانوادۀ او در راه او نامختون به مصر وارد نشود. زم

ور شد! زیرا بازگشت به مصر بودند، روح و حضور خداوند به موسی حمله

گردید و بعد برای او ابتدا باید در زیر عهد ابراهیمی مستحکم و مستقر می

کرد. لذا در خروج قوم اسرائیل در زیر تعهد و عهد خود به خداوند اقدام می

ابتدا باید خادم ختنه قلبی در روح را  ،ئلهسین ماهمیت و معنی روحانی ا

ای هدایت و رهبری قوم قدم بردارد، خادم نامختون برای بعد بر !تجربه کرده

گذارد به خداوند می ارزش است! خادمی که قدم در مسیر خدمتقوم بی

که معرف ختنه قلبی و جدایی از  ،های مسیح را در بدنمیخ باید عالماتِ

است را به همراه داشته باشد، به همین جهت همیشه باید گرایشهای نفس 

مقدس، کتاباالهیات، مدارسدانشگاه داشت که سمینارها،! توجه

و شرکت در آنها خارج از  و فهمُ ،همگی عالی بودهه ها و غیرکنفرانس

هیچکدام به خودی خود ختنۀ قلبی را به همراه نخواهند  !اشکال است اما

و اخذ مدارک مقاطع آن و در  رفتن به دانشگاه االهیاتداشت، یعنی صرفأ 

زیر پایهای معلمین نشستن،دلیل بر داشتن ختنۀ قلبی نیست. بنابراین خادم 

نامختون هنوز جسمانی و در هدف و نقشۀ خدا کاربردی ندارد. البته این 
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گفته هرگز به این معنا نیست که ختنه ایجاد کمال خواهد کرد!! اما ختنه ما 

و هر آنچه که از  مستعد خواهد کرد تا کار خدا در ما عمیقأ عمل کندرا 

 نی از زندگی قبلی در ما فعال هستندهای نفسانی و جسماتمایالت و گرایش

بریده و جدا گردند. پولس در مقام یک خادم در این رابطه اینگونه بیان 

اول قرنتیان «)کنمنیز به مسیح می چنانکه من به من نمایید اقتدا پس»؛کندمی

روح را از  ،توانم قبل از اینکه کارِ صلیب مسیح در منچگونه می (9: 99

ایستاده و مسیح را موعظه کنم؟؟  ،جدا نکرده و مفاصل را از استخوان ،نفس

ها عبور کنم، باشد تا خداوند مرا در حالتی بلکه باید ابتدا از بیابانها و کوره

: 3برای دیگران کمک باشم.)خروج ،بتوانم !اری نفسوقرار دهد که در خ

میان  ای که در( هر بیگانه36تا  34: 4, خروج  6تا  1: 1, خروج  30تا  31

 در حقیقت ،گردیدبرای شرکت در فصح باید مختون می ،ایشان قرار داشت

در آن روز و  و جشن بزرگداشت کار عظیم خداوند فصحما را به  ختنه

 (01تا  41: 13یادآور و رهنما خواهد بود)خروج  لحظۀ نجات

 «هاتحقق ختنه در نمونه»

ابراهیم داده بود تمامی ذکوران باید مختون  ای که خداوند بهطبق وعده

فقط در ظاهر به چشم  عهد عتیقگردیدند،و این موضوعی بود که در می

که بریدن  ای درونی دارداین وعده جنبه عهد جدیداما در  خورد،می
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و  کنداست آشکار می گرایشهای درونی ما را از هرآنچه غیر ارادۀ خدا

معرف هویت جدید ما مطابق با شخصیت عیسی مسیح است. با توجه به این 

ی نیز عهد جدیدحقایق روحانی مربوط به آینده و  ،عهد عتیقموضوع در 

د و دیگر پس غلفۀ دلهای خود را مختون سازی»(91: 91)تثنیه شوددیده می

و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را (»1: 31تثنیه «)گردنکشی منمایید

مختون خواهد ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل و تمامی جان خود 

دلیل ورودشان را به  ،خداوند در این آیات«دوست داشته زنده بمانی

حکم  !موجود اینکه ختنه را در عمل جس کند. خداوند باتجربیات بیان می

 نهایتأ برای ایشان مفهوم آن را نیز در ابعاد روحانی ،کرده و فرمان داده بود

های دیگری نیز از ختنه دل کند. نمونهدر آخرین صحبتهای موسی بیان می

,  15: 6, ارمیا  4: 4توان آنها را در )ارمیا وجود دارد که می عهد عتیقدر 

 ( مشاهده کرد.1: 44حزقیال 

 «نه در مسیحتحقق عهد خت»

در شخص عیسی مسیح نیز ختنه در ابعاد جسم، روحانی و حقیقی آن در سه 

 شودکه در زیر به شرح آنها خواهیم پرداخت.مرحله از زندگی او دیده می

مسیح در روز هشتم  نکته اول: در تجربۀ او به عنوان یک نوزاد،)ختنه جسم(

 (31: 3نام  نهادند.) لوقا  او را عیسی ختنه گردید و ،برحسب سنت یهود
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تعمید او در رود اردن)ختنه در روح( مسیح در ورود به  نکته دوم: در تجربۀ

آبهای رود اردن، )سمبول مرگ( و در خروج از آب )سمبول قیام( ختنه را 

این است پسر حبیب من که از او »و به او نامی داده شد در روح تجربه کرد

 ( 31تا  31: 1شد) لوقا که جالل او نیز دیده  «خشنودم

نکته سوم: تجربه مرگ بر صلیب جلجتا)ختنه در ابعاد حقیقی( مصلوب 

)سمبول بریده شدن  است در حقیقت  بریده شدن او از زندگان ،شدن او

کرد( او در این مقطع از طبقۀ انسانی بریده شد، غلفه که ایجاد خونریزی می

د و در روز هشتم از مردگان مرگ را تجربه کر ،و با خون و بدن پاره شده

 "قیام کرد و در صعودش به آسمان نامی جدید به او با نام خداوند جالل

 داده شد.

 « تحقق عهد ختنه در کلیسا»

 کنیم؛ما ایمانداران این عهد را در دو مرحله تجربه می

: 3, کولسیان  41تا  16: 3, اعمال  35،  19: 38مرحلۀ اول: تعمید آب)متی 

شویم و با مرگ مسیح متحد می ،با ورود در آب ،در لحظۀ تعمید (11تا  11

اتصال ما از طبیعت گناه کار، طبیعی و انسانیت قدیمی بریده 

با قیام او متحد  ،شود( در زمان خروج از آبای که بریده میشود)غلفهمی
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شویم و در آن هویت جدید و زندگی نو، زمانی که با پدر و پسر و می

گیریم نام تثلیث برما قرار خواهد گرفت و ما فرزندان مید میالقدس تعروح

 شویم.تثلیث خوانده می

( با کنار 4تا  1: 6, رومیان  11تا  11: 3مرحلۀ دوم: ختنۀ دل )کولسیان 

گذاشتن جسم گناه کار و تازگی روح و حیات در آن خلقت جدید که 

قیقت عهد ابراهیم در ح»کند زندگی بکنیم،خداوند عیسی مسیح به ما عطا می

با ختنۀ دل ممهور و واقعیت آن بیان  عهد جدیددر  ،که با ختنۀ جسم مهر شد

 ،بلکه بر اساس روح کالم، نه با دستهای انسان ،گردد، نه بر اساس حرف کالممی

از آن انسان  ،القدس، باشد که ستایش و جالل آنبلکه با دستان توانمند روح

براهیم در هر دو مرحله به خدا ( ا39تا  34: 3)رومیان  «نباشد بلکه از خدا

ایمان داشت، او قبل از اینکه عهد ختنه را دریافت کند به خدا ایمان داشته و 

 همان ایمان و اعتماد را نسبت به خدا ابراز نمود. ،در بعد از انجام ختنه نیز

برای  ،ختنه ایمان او در قبل از ختنه برای تمامی امتها! و ایمان او بعد از

شدند، ابراهیم باشد که قوم اسرائیل خوانده میخانواده و ذریت خود او می

. خواستۀ خداوند در عهد آورندکه به او ایمان می پدر تمامی آنانی است

جدید این است که، خلقت و موجودیت جدید، چه مختون و نامختون در 

تا  11: 3افسسیان  , 13تا  8: 4)رومیان  جسم، همگی در دل مختون باشند.

از  ،( عهد با ابراهیم در رابطه با ظهور ذریت مسیح16،  10: 6, غالطیان  11
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زن و نسل سام در زیر عهد نوح به ابراهیم انتقال یافت و او در مقام پدر قوم 

 عهد جدیدحامل ذریت مسیح موعود بود، ابراهیم در  ،عهد عتیقاسرائیل در 

که خدا با او  بود بر اساس عهدی و ایمانپدر تمامی ایمانداران بر حسب 

 خواهد شوندوارد فیض او می ،شامل حال تمامی انسانها که با مسیح و بست

 گردید.

 «عهد با موسی»فصل پنجم 

این عهد در بعد از خروج از مصر در دامنۀ کوه سینا به قوم اسرائیل داده  

ایشان را  ،و معلم عهدی بود که باید به مانند یک دایه، الالی،شد، این عهد

عهد » را ساخت. این عهدبرای آمدن عیسی مسیح نجات دهنده آماده می

به یک قوم خاص، به  ای خاصدوره زیرا در زمان و ،گویندنیز  می« یعتشر

وعده  ذریتِ در ارتباط با  ت، نگاهداری و آماده سازی ایشانجهت حفاظ

 ح خداوند داده شد.عیسی مسی ،اسرائیلو فرزند بنی ،داده شده به حوا

یکی از « شریعت»در میان تمامی عهدها در کتاب مقدس عهد موسی 

گردد! زیرا ترین عهدها از جهت تفسیر محسوب میترین و پیچیدهمشکل

اجتماع و قوانین شکافتن تمامی ابعاد آن به مانند قربانی، کهانت، خیمۀ

و  هاسبتقبیل از  ،مربوط به آن و تمامی فرایضی که شامل حال این ملت
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. عهد موسی یا باشدگردید کاری مستلزم زمانی طوالنی میجشنها می

اما زمانی  .شریعت عهدی است که با ظواهر، تشریفات، و مراسم توأم بود

کنیم به یقین به معانی که هر موضوع را در جای درست خود تفسیر می

توان عهدی میاین عهد را  عمیقی که در آن نهفته است پی خواهیم برد.

دانان، و کلیسا دانست که این عهد چالش برانگیز از جهت مفسرین، االهیات

چرا به موسی داده شد!؟آیا این عهد به موسی داده شد که عهد با ابراهیم را 

کند!؟ و آیا را کامل می عهد جدید ،فسخ و باطل کند؟ و یا آیا این عهد

رای دریافت پاسخ این سواالت موازین عهد موسی امروز پا برجاست یا نه؟ب

کاوش  نکات آنها را !در توجه ،باید وارد جرئیات این عهد شد و تک تک

 .قرار داد بررسی کرده و مورد

 «عهد موسی به چه کسانی داده شد»

این عهد انحصار و مختص به قوم اسرائیل است و به هیچ قوم و ملت دیگری 

و آن را وارد ابعاد  ،این عهد خارجنکاتی را از  داده نشد!! گاهی ما مسیحیان

کشانیم، در کرده و کلیسا و مسیحیت را به انحراف می عهد جدیدکلیسا و 

های بسیاری نمونه ،گراییوارد کردن مسیحیت به قالبهای شریعت و یهودی

توان مشاهده کرد که به خاطر عدم فهم کامل و عمیق از کالم را امروز می

توان به کلیسای غالطیه در زمان عنوان نمونه؛ می ! بهدانخدا به وجود آمده
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پولس رسول اشاره کرد که با وارد کردن مسائل شریعتی و برداشتن آیات و 

و کاربرد آن در کلیسا در خطر نابودی و انحراف  عهد عتیقفرایض از 

داشت که  اختصاص فقط به قوم بنی اسرائیل ،بودند.در نتیجه این عهد

توان با استناد به آیات زیر مشاهده کرد)خروج میحقیقت این موضوع را 

,  13،  11: 11, ارمیا  31، 9: 8, اول پادشاهان  0تا  1: 0, تثنیه  8،  1: 34

 (0،  4: 9, رومیان  11: 1, یوحنا  14تا  13: 0رومیان 

 «زمان عهد با موسی»

از مصر بعد از نجات و  سال بعد از عهد با ابراهیم در بیابان 415این عهد در 

این  ( در قبل از18تا  14: 1غالطیان  اسرائیل داده شد )به موسی و قوم بنی

گونه کاربردی نداشت و این دوره، ما بین عهد با ابراهیم) عهد شریعت هیچ

 قرار داشت. عهد جدیدوعده و ایمان( و  ،عهد

 «عهد به موسی ،دلیل ارائه»

قوم اسرائیل به  در انحصار شریعت، همانگونه که در قبل اشاره کردیم عهد

توان به دو به علت داده شدن آن به موسی می !ر توجهموسی داده شد و د

نمایش داوری و سنجش خدا «, »1تأدیب قوم اسرائیل» نکته اشاره کرد!

 «3به تمامی دنیا نسبت به قوم خود
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در زیر دست تعلیم و  !یدابمی،قوم اسرائیل ،بعد از خروج ،نکته اول: در

گرفتند، که این نکته خود دارای شش زیر مجموعه تأدیب خدا قرار می

 باشد!!می

بعد از ابراهیم، اسحاق، یعقوب و حرکت یوسف  ،، در":ذریت ابراهیم1نکته

قوم بنی اسرائیل را به مدت چهارصد سال در  ،و خاندان او به مصر خدا

همگی در مصر حضور داشتند( و  ر آن زماندسکوت به حال خود رها کرد)

مستقیم در زیر پوشش و برکت خدای آسمان، یهوه نبودند! و باالخره بعد از 

سال تمامی آنها جمع آوری و متشکل به عنوان یک ملت به طور  415

ذریت  ،مستقیم در زیر دست تربیت خدا قرار گرفتند. در قبل از این عهد

ده بودند، اما در یک محل ش ابراهیم به عنوان یک ملت در مصر تکثیر

گونه ها، که هویتأ هیچدر سرزمین بیگانه و ملتی در زیر اسارت اشتباه!

سال سکونت در مصر،  415سنخیتی با آن مکان نداشتند. مسلمأ ایشان در 

فرهنگ و باورهای مصری را آموخته بودند و روح و شناخت ایشان از 

زندگی دقیقأ به مانند مصریان بود، درست است که ایشان از لحاظ هویتی 

عقوب بودند اما از لحاظ شخصیتی کامأل به فرزندان ابراهیم، اسحاق، و ی

مصریان شباهت داشتند, لهذا شخصیتی مطابق با هویتشان در آنها به چشم 

هایی که به پدران ایشان داده شده بود به آرامی در ایشان و وعده خوردنمی
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: 1جایگزین شده بود)خروج  ،و فرهنگ و باور مصری هبه خاموشی گرایید

 (9تا  0: 35, حزقیال  14: 34, یوشع  13تا  1

، با توجه به عهدی که خدا با ابراهیم داشت! ":بیاد آوردن عهد گذشته3نکته

 ،خود را به عنوان خدای حافظ عهد ،با بیادآوردن آن به بنی اسرائیل در مصر

ای که بارها تکرار شده و باید به آن توجه داشت این است معرفی کرد. نکته

ای نداشته و او همیشه در حرف با انسان رابطه که؛ خدا هرگز خارج از عهد

! و این انسان است که عهد کندمی خود را به انسان متعهد معرفی ،و عمل

شکر که  کند. خدا راشکنی کرده و خود را از زیر پوشش عهد خارج می

خدای ما خدای عهد است و در مقابل عهد شکنی انسان همیشه عهدی 

باشد که انسان همیشه در زیر پوشش  ،داده استتر را ارائه مکمل و کامل

دارنده وحافظ عهد است بعد از که نگاهبنابراین خدایی . او باقی بماند عهد با

عهدی خود را نیز به « نام»سال با بیاد آوردن عهد ابراهیم به موسی  415

که این قوم را از  ،دهدو قول می «هستم آنکه هستم»موسی مکشوف کرده

ه سرزمین وعده داده شده منتقل گی مصر خارج کند و بیوغ بند زیر

(از 8تا  1: 6, خروج  11تا  11،  6: 1, خروج  30تا  31: 3سازد.)خروج

خدا به موسی  ،ایمان قرار داشتندسست و بی یدر حالت ،آنجایی که قوم

تا قوم به یاد آورده و  ،العاده بزندایی را داد که دست به کارهایی خارقیعطا
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خدای عهد است و نسبت به تعهد خویش به ، ر بسپارند که خدابه خاط

( خدا به موسی 11تا  31،  9تا  1: 4)خروج دادخواهی ایشان برخواسته

 و اما در قبل از ورود موسی به مصر ،دهدرسالت خروج قوم را از مصر می

جالل خدا به وضعیت  ،بر سر راه ،العادهو انجام اعمال خارقاو، برانگیختگی 

زیرا او  ،کشاندکند و او را به زیر داوری مینامختونی موسی حمله می

عالمت و سمبول عهد ابراهیمی را با خود نداشت، لذا چون او خود در زیر 

از این جهت این موضوع را »توانست عامل نجات باشد!! این عهد نبود، نمی

ابراهیم که مختونی بود را مجدد تکرار کردیم که مهر و عالمت عهد با 

تا  1)خروج فصل « نسبت به این عهد لحاظ کرده و در توجه قرار دهیم

 (4فصل 

خدا با کارهای  ،"و معجزات معرفی کرد : خدا عهد خود را با عالئم1نکته

و ده بالیی که بر فرعون و مصریان عارض داشت، درشب  معجزات ،عظیم

و به عهد با ابراهیم بازگرداند)  اسرائیل را از مصر خارج کردهفصح بنی

 (13تا فصل  0خروج فصل 

 در صدد ،، خدا در خروج بنی اسرائیل از مصر": نمایان ساختن دل قوم4نکته

یقت و ماهیت اثبات و نمایان ساختن قلبهای ایشان بود که ایشان را با حق

گاهی خداوند ما را در شرایطی قرار می دهد که در  درونیشان روبرو سازد.
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آزادی و دریافت آن برکت متوجه وضعیت درونی خودمان بشویم! این 

اسرائیل از مصر و وارد کردن آنها به اولین قدم در هدف خدا و خروج بنی

توان به دوجنبه مهم می ،ای این کار و هدف خدابیابان بود، در اصول پایه

یشان را ، در تعریف جنبۀ مثبت؛ خروج ا3، جنبۀ منفی1اشاره کرد؛ جنبۀ مثبت

 بینیم که پیامد آن آزادی از زیر یوغ اسارت فرعون و مصریاناز مصر می

در هویت واقعی خودشان با قامتی ایستاده زندگی کنند.  دنتوانستبود که می

بینیم که در این مقطع باید اما در تعریف جنبۀ منفی؛ ورودشان را به بیابان می

ساندن پیام انجیل به دیگران . امروز نیز در رشدندمتوجه وضعیت خود می

القدس را در همین دو جنبه معرفی کنیم!! جنبۀ باید عملکرد و کار روح

مثبت آن این است که ایشان از وضعیت اسارت و مرگ و داوری آزاد 

پرستش وشادی است؛ این  شوندکه نتیجه و حاصل آن شکرگزاری،می

نتیجه را در قوم اسرائیل نیز در خروج از مصر می بینیم که در دسته کُری 

زمینهای  ،عظیم با رهبری مریم خواهر موسی سرود خوانده و در پایکوبی

این قوم با همین ، کوبیدند. حال تصور کنیممصر را به سمت سینا می

شدند!؟ یعنی باهمان می وضعیت از مصر خارج شده و وارد سرزمین وعده

نفسانیت، خودخواهی، خودگرایی و هزاران فساد، آلودگی و مسمومیت که 

گذاشتند، از مصر به عنوان میراث به همراه داشتند قدم بر سرزمین وعده می
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یا به زبان  !!ای از مصر در مکانی دیگرنمونه ،شک تصور آن ساده استبی

 ؛دید، بنابراین در تعریف جنبۀ منفی آنگرتر، شعبۀ دوم مصر افتتاح میساده

شاهد هستیم که حاصل آن  ،نمایان شدن دلها را در بعد از خروج و نجات

 10، 1،  3: 8نبود.)تثنیه در اسرائیل چیزی جز غُرغُر، شکوه و شکایت 

گوید من این چهل سال شما را در بیابان رهبری (خدا به موسی چنین می16،

در  ،باشد که بدانید !پاره، یا چارقی تعویض کنیدکردم، بدون اینکه لباسی 

خدا این قوم را  ،دلهای شما چیست؟! در فاصلۀ بین مصر تا صحرای سینا

چهار مرتبه در امتحان قرار داد، ایشان به خیال اینکه خدا آنها را از مصر 

هایی تکبرآمیز و طلبکارانه به پیش می رفتند و در هر خارج کرده با قدم

,  11،  13تا  15: 14انِ ایمان و اعتماد شکست خوردند.)خروج چهار امتح

با وجود  ( 1تا  1: 11, خروج  13تا  1: 16, خروج  36تا  31: 10خروج 

اینکه از مصر خارج شده بودند اما مصر هنوز در وجود آنها حکومت 

 .کردمی

بعد از گذشت چند هفته از خروج،  ، ":پاسخ قوم به خدا در ناسپاسی0نکته

 خود را نمایان ساخت که در نمونۀ این موضوع ،قلب سخت و نامطیع ایشان

عهد توان به نکات زیادی در طول تاریخ کتاب مقدس اشاره کرد، در می

مسیح ده جزامی را شفا داد اما از میان آن ده تن فقط یک نفر خدا را  جدید



115 

 

 10تا  1: 156, مزمور  04تا  1: 18ود، )مزمور تمجید نمود که او نیز سامری ب

 ( 33تا  35،  0: 13, تثنیه 

،تاریخ اسرائیل معرف این موضوع بود که "غیرت آمدن خداوندبه  :6نکته

ایشان ده بار خدا را تحریک به خشم کرده و به  ،در آیندۀ بعد از خروج

ایشان  !ده فرمان ( در کنار کوه سینا، زمان ارائه 33: 14غیرت آوردند)اعداد 

همه یک صدا  ،مبنی بر اطاعت از ده فرمان داده شده ،در پاسخ به موسی

 8: 19که از تمامی فرامین آن اطاعت کنند)خروج  ندلبیک گفته و قول داد

و خدا نیز کامأل   !( اما متأسفانه این کار را نکردند1،  1: 34, خروج 

دانست که دلهای ایشان متظاهر است و هنوز مختون نشده )دل انسان می

فریبکارتر از هر چیزی است( در نتیجه خدا در آخرین صحبتهای موسی به 

و یهوه خدایت دل تو و دل ذریت تو را مختون خواهد »گوید:ایشان چنین می

ن خود دوست داشته، زنده ساخت تا یهوه خدایت را به تمامی دل و تمامی جا

همه ختنه در جسم را انجام داده و هویت مختونی و  (1: 31تثنیه «)بمانی

ابراهیمی داشتند! اما، در دل ابراهیمی و مختون نبودند، امروز وضعیت ما نیز 

و نجات او را  به این صورت است، از لحاظ هویت صلیب مسیح را پذیرفته

را بدست  جدید هویت ،اعترافن ای و به واسطۀ ایم اعتراف کرده

ایم، اما آیا به تنهایی هویت کافی است؟ یا شخصیت نیز باید متناسب آورده
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بینیم؛ ختنه در با هویت باشد!؟ در حقیقت در این مقطع ما دو ختنه را می

ختنه در جسم هویت سازی بود به  عهد عتیق،در نمونۀ  3، ختنه در دل1جسم

فرزندان بر طبق وعده و عهد ابراهیمی معرفی  این معنی که آنها به عنوان

ایشان را به ختنه در  ،زندگی موسی شوند و باالخره خدا در مراحل پایانیمی

کند  زیرا دوست داشتن خدا فقط به دل و شخصیت سازی دعوت می

واسطۀ ختنه در جسم امکان پذیر نبود و دوست داشتن او مستلزم این بود که 

ایمان و دریافت  هداشتن هویت مسیحی و اعتراف بدل ختنه بشود، امروز 

کند، و در غب به محبت خدا نمیرا ما ایمانداران دل ،نجات و فیض خداوند

که با  ایمنیاموخته هنوز ست که ما را دوست دارد! واین صورت فقط خدا

. ممکن است بخشی از دل و یمباش خدا را دوست داشته ،جان تمامی دل و

اما  داشته باشد! زیرا هر فرزندی پدر خود را دوست داردجان خدا را دوست 

ک راه وجود دارد که دل ختنه برای اینکه با تمامی دل و جان باشد فقط ی

بشود. ایشان حتی بعد از دریافت عهد شریعت و تمامی آن فرایض عالی که 

برای حفاظت آنها و برای آمدن مسیح موعود در اختیارشان قرار گرفته بود 

تمامی آن احکام را زیر پا گذاشتند و همۀ آنها در بیابان  ،نسلدر یک 

سوزان سینا و صحراهای دیگر مردند و به آن هدف عالی نرسیدند. اما آیا 

ایشان نجات را دریافت کرده بودند!؟ مسلمأ که آنها از مصر بیرون آمده 
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 45بودند و تحت پوشش خون فصح قرار داشتند و از دریای سرخ گذشته و 

ل از من آسمانی تغذیه و از صخره آب نوشیده بودند، اما ایشان به آن سا

هدف عالی نرسیدند. آیا آنها فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب بودند!؟ 

حقیقتأ که بودند. آیا ایشان هویت اسرائیلی خود را از دست داده بودند!؟ 

چگونه و  که اگر فرزندی بعد از تولد به شکم مادرش باز گردد. پس ،،حاشا

ن !؟ ایشاچه پیش آمدی آنها را از ورود به سرزمین وعده و هدف دور کرد

به خاطر عدم ختنه در دل به آن هدف عالی،یعنی ورود به سرزمین پیروزی 

,  14،  11)اعداد فصل که در آنجا سلطنت باید برقرارگردد نرسیدند.

 (0, یهودا  4،  1عبرانیان فصل 

شد در تمامی دنیا از داوری، سنجش و آماده نکته دوم: شریعت نمایشی با

خدا قوم اسرائیل را از  ،سازی خدا نسبت به قوم خود، در زیر عهد ابراهیمی

از میان تمامی ملتها یک  ،کهتا  ،طریق ابراهیم، اسحاق و یعقوب برگزید

ملت به عنوان نمونه و معرف اهداف عالی خدا و نجات عالمگیر مسیح به 

: 0سایر اقوام نیز شخصیت خدا و راه حیات را بشناسند.)تثنیه ! تاجهانیان باشد

شکست،  ،( در نمایندگی قوم خدا در میان تمامی امتها41تا  11، 8تا  6

قصور و ناتوانی اسرائیل دلیل و اثبات بزرگی شد از اینکه؛ اگر قوم برگزیده 

ذا همه ، لههستند توانند پایدار و کامل باشند و قاصر بوده و گناه کارنمی
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 بنابراین با دادن شریعت (19: 1گناه کرده و ازجالل خدا قاصرند. )رومیان 

زیرا تمامی دنیا  ،شدند تمامی دنیا به محکمۀ عدالت خدا فراخوانده ،موسی

در حقیقت شریعت  احکام و معیار قاصر هستند.، در مقابل این شریعت

قیقت، ای بود که از داوری عادالنه در شخصیت، عدالت، حمحکمه

ای از شخصیتهای خدا برای ینه، آرامش و صلح خدا و اینکه هیچ گزرحمت

با ایجاد این محکومیت بزرگ  ،انسان حائز اهمیت نیست! در نتیجه شریعت

 گشود.می عهد جدیدراه را برای آمدن  ،در ابعاد هستی

 «شریعت به چه علت داده شد»

شریعت به موسی و قوم اسرائیل، اهدافی را دنبال  به یقین خدا از ارائه

 کرد که در این سر فصل به شرح آنها خواهیم پرداخت.می

 (14تا  13: 1, رومیان  15تا  1: 11نکته اول: قرار دادن معیار عدالت، )مزمور

نکته دوم: تعریف و توصیفی کامأل شفاف از گناه و قصور انسان و ناتوانی 

 (4: 1, اول یوحنا  1: 1,رومیان  15: 1م الهی)رومیان وجدان در انجام احکا

نکته سوم: خدا قصد داشت کثرت و فریبنده بودن گناه را به اسرائیل نمایان 

 (19: 1, غالطیان  11تا  11: 1کند)رومیان 
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و مجرم  ،نکته چهارم: به تمامی انسانها آشکار کند که گناه کار

 ( 19: 1هستند)رومیان 

و امنیت قوم اسرائیل به عنوان قوم حامل وعدۀ ذریت کته پنجم:حفاظت ن

مسیح و جداسازی آنها از سایر اقوام به جهت دور ماندن از فساد و آلودگی 

 (19: 1تا زمان آمدن مسیح.)غالطیان 

نکته ششم: خدا قصد داشت با دادن شریعت به دور اسرائیل حصاری را 

ی آمدن مسیح موعود آماده ایجاد کند تا بتواند ایشان را تعلیم داده و برا

 ( 1تا  1: 4, غالطیان  30تا  33: 1کند)غالطیان 

نکته هفتم: خدا قصد داشت توازن میان شریعت، قانون و فیض را آشکار 

مقدس خدا به دو طریق نقشه و هدف خود را  در کتاب  (11: 1کند)یوحنا 

راه  عهد عتیق، 3، فیض 1برای نجات انسان به پیش برده است؛ شریعت

ط و فرصت کافی راه فیض که در آن خدا  زمان، شرای عهد جدیدشریعت و 

ن قرار داد تا در شریعت به عدالت برسد، اما انسان در این را در اختیار انسا

راه قصور ورزیده و ناتوان ماند و خدا در دادن فیض و ایجاد فرصتی مجدد 

 به انسان از راه فیض او را به عدالت برساند.
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شتم: تمامی قوانین شریعت به مانند قربانی، احکام مربوط به رستگاری نکته ه

از نجاتی که در  هایی بودندو بخشش، کهانت و غیره همه سایه و نمونه

: 15, عبرانیان 35: 3شد.)رومیانمه مهیا میهآینده با فیض عیسی مسیح برای 

 (11: 3, کولسیان  1

ت از ها پوششی موق سم و قربانینکته نهم: در داده شدن قوانین شریعت، مرا

ت از داوری به کفارۀ گناه به اسرائیل داده شد که در زیر این پوشش موق  

دور باشند، باشد که به خدا نزدیک شده و او نیز بتواند در میان ایشان ساکن 

 گردد.

ا اینکه خدا در آن بتواند ت ،نکته دهم: شریعت دلیل واضح و روشنی باشد

 (35: 3ه انسان مکشوف کند)رومیان های خود را بعهد

نکته یازدهم: تا تمامی انسانها بدانند که از طریق شریعت به عدالت نخواهد 

رسید، زیرا هیچ کس قادر به انجام تمامی شریعت نیست و فقط از راه فیض 

،  33تا  19: 1گردد)رومیان و ایمان است که عدالت آسمانی نصیب ما می

 (16تا  15: 1, غالطیان  6تا  1: 15میان رو,  13تا  15: 9رومیان 
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که شریعت فاقد حیات است و  گردد و همه بدانند! نمایان تا نکته دوازدهم:

: 1حیات فقط در عهدی است که مسیح برای ما به ارمغان آورد. )غالطیان 

  (0: 18؛ الویان 13

 «ارتباط عهد موسی با عهد ابراهیم»

کلیدی و ابدی در مرتبط با هم، توان دو عهدرا می عهد جدیدعهد ابراهیم و 

 کتاب مقدس نامید که مابقی عهدها مکمل، همراه و امداد دهنده به این دو

عهد در زمانهای مختلف هستند. از آنجایی که عهد موسی بعد از عهد 

که آیا! عهد موسی، کشد افکار را به چالش می ابراهیم داده شد سواالتی

نمود!؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید نکات ارتباطی  را فسخعهد با ابراهیم 

 عهد را بررسی کنیم؛ میان این دو

عهد ابراهیمی را فسخ نکرد!! زیرا عهد ابراهیمی غیر  ،نکته اول: عهد موسی

قابل فسخ و معکوس شدن و عهدی ابدی است که خدا آن را همراه با 

،  9،  8: 1سوگند به ابراهیم ارائه داد و همیشه پابرجا خواهد بود)غالطیان 

 (35تا  11: 6, عبرانیان  18تا  14

که از  عهد جدیدابراهیم و نکته دوم: از آنجایی که فاصلۀ زمانی بین عهد 

و  شود بسیار طوالنی بودآن طریق ذریت نجات دهنده به دنیا وارد می
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شیطان نیز درصدد نابودی ذریت وعده داده شده به حوا بود که حال به 

لذا خدا برای حفاظت این عهد و  ،شخص ابراهیم و خاندان او رسیده بود

هایی بین صارها و محدودیتح ،مجبور بود که در طول زمان ،ذریت ابراهیم

تا شیطان  !کند ر ساکن در سرزمین کنعان لحاظذریت ابراهیم و ملتهای دیگ

بنابراین عهد  .موعود به دنیا نشود مانع از ورود مسیح ،دست بیگانه از طریقِ

اص به عهد ابراهیمی و در یک مقطع خ عهدی اضافه شده در زمان ؛موسی

 (19: 1بود)غالطیان 

به  ،تا به آمدن عیسی مسیح ،هد با ابراهیم از زمان شخص اونکته سوم: ع

سال ادامه داشت و عهد موسی نیز به عنوان عهدی موازی با او  3555مدت 

توان اینگونه کرد! که دلیل این نکته را در قالب یک مثال میحرکت می

ای را پر از جواهر گرانبها هرکدام از ما صندوقچه ،بیان کرد؛ فرض کنیم

رود آنانی که از باید در مسیری طوالنی حمل کنیم، به یقین این احتمال می

خبر آن را به  محمولۀ من با خبر هستند در صحبت راجع به این موضوع

استخدام  ،جنایتکاران رسانده باشند، در نتیجه بهترین گزینه گوش راهزنان و

اشخاصی است که در حفاظت از محمولۀ من به موازات من به شخص یا 

ت کسی به امانت و گنجینۀ من مانند یک سپر حرکت کنند تا مبادا دس

شریعت موسی نیز دقیقأ به مانند سپری بود که به موازات عهد  برسد.
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 کرد زیرا این عهد حامل ذریت بوده و باید ازابراهیمی در زمان حرکت می

نواده به خانواده و نسل به نسل انتقال داده می شد و به ثمر به فرد، خا فرد

 (61تا  09: 16, حزقیال  19تا  10: 1رسید)غالطیان می

نکته چهارم: عهد موسی با الزام و اجبار به قوم اسرائیل داده شد. که با توجه 

نگاهشان به آینده و تحقق همۀ آنها در  ،ها، جشنها و مراسمبه معانی قربانی

 (15، 9: 9عیسی مسیح باشد) عبرانیان شخص 

نکته پنجم: عهد موسی عهدی موقتی بود و تا زمان به تحقق رسیدن هدف و 

عهد نقشۀ خدا و بازگرداندن انسان به حضور خود توسط ذریت ابراهیم در 

 ( 15: 9, عبرانیان  19: 1و آمدن مسیح موعود ادامه داشت)غالطیان  جدید

 «سخنان عهد با موسی»

موسی دارای جزئیات فراوانی است که تمامی کتاب مقدس را تا به عهد 

دهد. در عهدهای گذشته)عهد نوح و تحت الشعاع قرار می عهد جدید

ابراهیم( سخنان گفته شدۀ خدا را در قالب سخنانی کوچک و جمالتی 

کتاب خروج  35بینیم!! اما سخنان خدا را در عهد موسی از فصل کوتاه می

توان مطالعه تمامی کتاب الویان و نکاتی از آن را در کتاب تثنیه می و به بعد

. در حقیقت بخش بزرگی از پنج کتاب تورات به دستورات و احکام کرد



124 

 

 35عهد موسی که به قوم اسرائیل داده شده بود اختصاص دارد)خروج فصل 

،  18 ، 10, اعداد فصلهای  15تا  1, اعداد فصل  31تا  1, الویان فصل  45تا 

( عهد موسی و قوانین داده شده 14تا  1, تثنیه فصل  16تا  15،  39،  38،  19

 به  اسرائیل شامل سه بخش بود که در زیر به شرح آنها خواهیم پرداخت؛

توان جزئی از این قوانین دانست ،ده فرمان را می"بخش اول: قوانین اخالقی

)ده فرمان در گردید، که بیانگر پایه و ماهیت عهد با موسی محسوب می

( 0تا  1: 15, تثنیه  31،  11: 4به ده سخن ترجمه شده است()تثنیه  ،اصل زبان

معیار و میزان عدالت الهی و اخالقیات انسانی را نسبت به خدا  ،در ده فرمان

 (18،  11: 14, خروج  35توان مشاهده کرد)خروج فصل و دیگر انسانها می

داوند در اقصام گوناگون فرایض، احکام و ، خ"بخش دوم: قوانین اجتماعی

تفسیر و کاربرد قوانین  ،قوانین اجتماعی را نیز به انسان داد که در حقیقت

گردیدند، به این معنی که خدا ده فرمان)قوانین اخالقی محسوب می

 خُردکرداخالقی( را در میان قوانین اجتماعی به صورت)احکام و فرایض( 

قوانین اجتماعی)احکام و فرایض( معرفی  ،را توضیح کاربردی ده فرمان»

مع طَ» قی،ده فرمان قانون اخال، به عنوان مثال: زمانی که در «کردندمی

خوانیم باید در قوانین و روابط اجتماعی کاربرد آن نیز دیده را می «ورزمَ

گردد؟ و ع محسوب میمَیک حرکت و عمل طَ ،بشود، یعنی در چه مواردی
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 31حکم از قوانین اخالقی کاربرد ندارد!؟)خروج فصل  در چه شرایطی این

(در حقیقت تمامی زندگی اسرائیل چه در مسائل اقتصادی و چه 33تا فصل 

 قوانین اجتماعی بود. الشعاعدر زندگی شخصی و قانونی تحت

های ، در این قوانین دستورالعمل"اجرایی و مراسم ،نتیبخش سوم: قوانین سُ

شنها، کفاره، حالل و نت، قدس)مکان پرستش( جمربوط به قربانی، کها

که  بینیم به صورت شخصی و چه جمعی می را اسرائیل،حرام و وضعیت بنی

 هایی از ماهیت و عملکرد شخص عیسی مسیح بودند.همگی سایه

 «های داده شده در عهد با موسیوعده»

شد  اسرائیل دادههای داده شده در این عهد که توسط موسی به بنیوعده

 3های لعنت، وعده1های برکتشامل دو بخش بودند، وعده

و به آنها  برکات از زمان ابراهیم وعده داده،این "های برکتنکته اول: وعده

با این تفاوت که در  ،کننداشاره شده بود که در عهد موسی ادامه پیدا می

مستلزم شرایط بودند، یعنی همان برکاتی  ،عهد موسی دریافت آن برکات

که به ابراهیم وعده داده شده بودند در این مقطع نیز همان برکات داده شده 

رائیل شرایطی را به جا باید قوم اس ،بودند اما در مقابل دریافت آنها

هایی که در عهد با موسی در مورد آنها وعده ؛بنابراین .آوردندمی
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أیید قولهایی بودند که خدا به ابراهیم داده بود که در حقیقت ت ،خوانیممی

شامل برکات شخصی، برکات ملی، برکات جغرافیایی و برکات روحانی 

 ( 36، 30, الویان فصل  11تا  30: 31گردید)خروج می

، در فصلهای گذشته در تعریف لعنت خواندیم "های لعنتنکته دوم: وعده

وجود  خداوند در کوه سینا با« جایی که برکت نیست لعنت وجود دارد»

هایی عواقب و تنبیه، کند، اما نتایجاینکه از جزئیات لعنتها سخنی را بیان نمی

کند، بخصوص آشکار میاطاعتی ممکن است گریبان آنها را بگیرد که بی

و  !توسط خداوند را شکستند ،در نسل اول که عهدها و شرایط گذاشته شده

 14: 36, الویان  34تا  33: 33خود را در زیر تنبیه و داوری آوردند)خروج 

در صدد  ،( در نمونۀ این موضوع بلعام با گرفتن رشوه از شاه باالق46تا 

خیزد! اما هرگز قادر به عملی کردن نقشۀ خود لعنت قوم اسرائیل برمی

این کار نبوده و  ( اما با وجود اینکه بلعام قادر به33شود)اعداد فصل نمی

بر  طمع کار خود و ارادۀ شاه باالق را مطابق دلِ ،ساز نتوانست لعنت کار

را ایشان به کار ببرد، خدا در شرایطی خاص  آنها علیه قوم اسرائیل و لعن

زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت » (91: 3)غالطیان کندتأدیب و تنبیه می

ملعون است هرکه ثابت نماند در »توب است:باشند زیرا مکهستند، زیر لعنت می

در عهد بعد از موسی و عهد  «ی کتاب شریعت تا آنها را بجا آردهاتمام نوشته
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! که خوانیمفلسطینی که در بخش بعد به شرح آن خواهیم پرداخت، می

شود و قوم اسرائیل، از نسل دوم برداشته می لعنت قرار گرفته بر نسل اولِ 

ی که یها و قولهاکند. وعدهامتداد پیدا می ،ولهای برکتعهد موسی در زیر ق

ها بودند که خوانیم شامل برکات و لعنتدر عهد موسی راجع به آنها می

متأسفانه نسل اول قصور ورزیده و نتوانستند از تمامی برکات که مشروط بر 

اطاعتشان بود استفاده کنند و خود را در زیر تأدیب و داوری به خاطر 

اطاعتی آوردند، اما هرگز عهد خدا با موسی فسخ نگردید و انی و بیایمبی

در عهد بعدی که عهد فلسطینی است و بخشی از عهد موسی و شریعت به 

 منتفی و از میان برداشته شد. ،رود، مسئلۀ تأدیب نسل اولشمار می

 «شرایط و قوانین در عهد با موسی»

خدا قوانین و شرایطی را در آنها از جهت اینکه هر عهد کاربرد داشته باشد، 

بر اساس ایمان رعایت  اطاعت ،کرد که در زندگی شخصی قوممقرر می

بشود. یعنی قوم با ایمان از قوانین، احکام و دستورات خدا اطاعت خود را 

 ،ابراهیم ؛ثابت کنند. در عهدهای قبلی شرط اطاعت ایمان بود! که در نمونه

های خدا اطاعت کرد، اما در عهد موسی وعدهایجاد شده نسبت به  با ایمانِ

بلکه اطاعت نیز اجبار گردید زیرا حال شریعت با  نه فقط ایمان الزم بود

قوانین کامأل مشخص و قاطعانه داده شده و دیگر جایی برای تعبیر و تفسیر 
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آن نیست و باید دقیقأ برحسب آنها اطاعت صورت بگیرد، بنابراین اطاعت 

)الویان !! ایمان نیست، بلکه با اطاعت رسمی و اجباری در شریعت موسی با

( دریافت برکت و حیات در شریعت موسی 13تا  15: 1, غالطیان  0: 18

مستلزم این بود که شنوندگان شریعت دقیقأ، کلمه به کلمه تمامی احکام و 

دستورات شریعت را با اطاعت به انجام برسانند، باشد که عدالت خدا شامل 

: 1, غالطیان  0تا  1: 15, رومیان  0: 18, الویان  30: 6بشود)تثنیه  حال ایشان

توانستند، های دیگر ایشان می( اما در توجه به آنچه که گفته شد در عهد31

ابراهیم به خدا »های خدا بدست آورند عدالت را به واسطۀ ایمان به وعده

: 1, غالطیان 0 تا 1: 4)رومیان«ایمان آورد و برای او عدالت محسوب گردید

انجام »ست کهاین ا عهد عتیق( در حقیقت سرلوحۀ شریعت موسی در 11

تمامی این قوانین را معکوس  عهد جدیداما خداوند در «بده تا حیات بیابی

یعنی در  «بیاب و انجام بده حیات»کرده و سرلوحۀ آن را اینگونه قرار داد

 عهد عتیقبرای خشنودی خدا ابتدا به حیات نیاز داریم، اما در  عهد جدید

عدالت را دریافت وعدۀ حیات و  بعد ،کردندباید ابتدا خدا را خشنود می

دائمأ خدا را  ایمانی قومو بیخی گردنکشی،گستا عهد عتیقدر  ردند.کمی

آورد، ایشان در پاسخ به خداوند در غرور و تحریک کرده و به خشم می

خود را از  دائمأ و «ما تمامی فرامین او را انجام خواهیم داد»:گفتندتکبر می
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رد اوضعیت ایمان به وضعیت شرعی و انجام اعمال جسم و

( آنها به 39ا ت 36: 0, تثنیه  1،  1: 34, خروج  9تا  1: 19کردند.)خروجمی

کردند و با این صحبت در مقابل عدالت خدا گفتند عمل نمیآنچه که می

سال سعی داشتند که عدالت  1055و بیش از  جهالت خود را نمایان ساختند

خودشان را برحسب شریعت به انجام برسانند و خود را تسلیم ایمان و 

 نکردند و مدام درهای ابراهیم به آنها داده شده بود عدالتی که در وعده

به پیش « شریعت را داریمدرت انجام ق»اثبات این موضوع به خدا که ما؛

اما خداوند قصد داشت که به ایشان درک این حقیقت را بیاموزد رفتند، می

در انجام این اعمال ضعیف هستند و به وعدۀ خدا با ایمان متمسک  ؛که

هوده برای ز تالش بیرابطۀ اطاعت شده و دست ابشوند و در ایمان وارد 

( 6: 64, اشعیا  9تا  6: 1فیلیپیان  , 1تا  1:15خشنودی خدا بردارند)رومیان 

 پردازیم؛حال با این مقدمه به بررسی نکات و شرایط این عهد می

در این فرامین به وضوح شرایط دریافت برکت و  ،"ده فرمان نکته اول:

فرمان اول آن مربوط به  کند که چهارحیات را به قوم اسرائیل معرفی می

من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و »باشدرابطه ایشان و خدا می

، نام خداوند را بیهوده 4، هیچ تمثالی را از خدا نسازید9بردگی مصر آزاد ساختم

و شش فرمان  «2، روز سبت را به یاد آورده و مقدس بدارید3به زبان نیاورید
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به پدر و مادر خود »گرددۀ انسانها با یکدیگر میبعدی آن مربوط به رابط

، 1شهادت دروغ ندهید ،8، دزدی نکنید7، زنا نکنید1، قتل نکنید4احترام بگذارید

 «91طمع نسبت به هیچ چیز از همسایۀ خود نداشته باشید

، خدا نسبت به آنچه که گفته شده بود از تمامی "نکته دوم: قوانین اطاعت

قوم انتظار داشت که در اطاعت از آنها با جدیت قدم بردارند، ایشان در 

کردند و در مقابل اطاعت از این فرامین متقابأل از خداوند برکت دریافت می

گرفتند)تثنیه صورت عدم اطاعت با برداشته شدن برکات در لعنت قرار می

 ( 15تا  1: 11, ارمیا  4: 11, تثنیه  38تا  36: 11

موسی، که باید تمامی  ، خدا در شریعت اجباری و الزامی"نکته سوم: محبت

محبت را به عنوان کلید توانمندی در رعایت  !گردیدقوانین آن اطاعت می

آنها قرار داده بود، تنها انسانی قادر به انجام شریعت خدا بود که دلی پر از 

نیز این موضوع صادق  خدا داشته باشد که در نمونۀ زمینیمحبت نسبت به 

من قادر به اطاعت از کارفرما یا شخص دیگری هستم که او  ،است!! زمانی

را دوست داشته باشم، در غیر این صورت اطاعت من، از روی الزام و اجبار 

دلهایشان  و با قید و شرط خواهد بود. امروز زوجین به خاطر محبتی که در

کنند، فرزندان نیز با دلی به یکدیگر دارند از یکدیگر اطاعت مینسبت 

کنند زیرا دلهایشان از محبت نسبت به مشتاق از پدر و مادر خود اطاعت می
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محبت انگیزۀ اصلی و توانمندی ما نسبت پدر و مادر خود لبریز است، بنابراین 

فرامین و فرایض  ،در عهد شریعت. به آن چیزی است که خدا از ما انتظار دارد

از  فرایض بر حسب اطاعت عهد جدیداجباری و الزامی بودند اما در 

القدس و صدای روح در وجود ما است، در واقع نتیجه و هدف زندگی روح

عهد باشد یا در  عهد عتیقحال چه پدر در  ،خشنودی پدر باشد ،ما باید

کلید توانمندی و کند و تنها شرط الزمه و ! هیچ تفاوتی را ایجاد نمیجدید

قدرتمند شدن برای ایجاد تربیت و انضباط الزم در راستای خشنودی دل 

,  6تا  4: 6)تثنیه.که باید در دل ما نسبت به خدا باشد ،محبتی است ،خدا

( زمانی که ما از روی محبت در رابطۀ با 8تا  6: 15, تثنیه  16تا  13: 15تثنیه

ترسی ایجاد خواهد شد که به ما  ،در آن احترام !گیریمخداوند قرار می

در تمامی مراحل زندگی  ؛قدرت و توانایی انجام ارادۀ او را خواهد داد که

القدس را بشنویم و اطاعت کنیم! بنابراین این اصلی بود های روحراهنمایی

اسرائیل انتظار داشت که بتوانند فرایض شریعت را با که خدا از قوم بنی

سالۀ  1055بت به خدا بود به انجام برسانند. تاریخ محبتی که در دل آنها نس

معرف و ثابت کنندۀ این نکته است  ،اسرائیل از زمان موسی تا ظهور مسیح

اشتیاق، توانایی،  اگر خدا دل انسان را تسخیر و تبدیل نکند دل هیچ انسانیکه 

 فرمانی را از خداوند نخواهد داشت. ، هیچانجام و اطاعت قدرت، انگیزه
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داری شریعت و ثابت شدن این قصور و شکست بنی اسرائیل نیز در نگاه 

موضوع که دل انسان بدون داشتن محبت نسبت به خدا قادر به انجام شریعت 

کرد راه را برای آمدن مسیح و عهدی جدید فراهم می ،و خشنودی او نیست

باشد،  در رعایت احکام الهی گفته ،قبل از آنکه چیزی به ما ،که در آن خدا

با داشتن آنها قدرت و توانایی الزم  که ابتدا روح و دلی تازه به ما می بخشد

شما را  و(»47تا  42: 31)حزقیال را برای خشنودی پدر آسمانی بدست آوریم 

کنم و شما را در زمین خود م و از جمیع کشورها جمع میرگیاز میان امتها می

شما را از  شید و طاهر خواهید شد ودر خواهم آورد و آب پاک بر شما خواهم پا

تازه به شما خواهم  بتهای شما طاهر خواهم ساخت و دل همۀ نجاسات و از همۀ

و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور  داد

کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را اندرون شما خواهم نهاد و 

تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به  ود سالک خواهم گردانیدشما را به فرایض خ

اسرائیل و بر شریعت موسی با وجود اینکه خارج از وجود بنی «جا آورید

 عهد جدیددر  اما های سنگی با انگشت خدا نوشته شده بود،روی لوحه

نه بر سنگها و کتابها بلکه بر قلبهای گوشتین به  ،های خدااهداف و نقشه

تا  11: 11اند)ارمیا ای درونی حک شدهالقدس به عنوان مسئلهواسطۀ روح

( در شریعت موسی احکام داده 1, دوم قرنتیان فصل  8, عبرانیان فصل  14

داری کنند، اما قدرت الزم برای اجرا به تا که ایشان تمامی آنها را نگاه !شد

القدس بودند، خدا معیارهای عالی ا داده نشد! زیرا ایشان فاقد روحآنه
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چون  .انسانی را به آنها داده بود اما دریغ از انسانی که قادر به انجام آنها باشد

اید ب منقسم و معطوف به جاهایی دیگر بود. در نتیجه خدا، دل آنها منحرف

فکر او را درک کرده و کرد تا تمامی اراده و دلی جدید به انسانها عطا می

 ( 6تا  1: 8به اجرا بگذارند.)رومیان 

 «سوگند عهد با موسی»

 ،خدا این عهد را با سوگند ،از آنجایی که این عهد قابل فسخ و اتمام بود

ینیم که عهد با بمی پایدار و ابدی نکرد. در مقایسۀ این عهد با عهد ابراهیم

سخ یا ابطال نباشد و تا به ابد پابرجا که هرگز قابل ف !سم بودابراهیم توأم با ق

ییدی دیده أدر حالی که در عهد با موسی چنین ت ،و پایدار بماند

 (18تا  11: 6, عبرانیان  11تا  10: 1شود)غالطیان نمی

 «طومار عهد با موسی»

ها با خون پاشیده شدۀ قربانی ،یا پنج کتاب موسی این عهد در کتابهای عهد

شدند و هر چند وقت یک بار باید در حضور قوم قرائت داری مینگاه

عهد)یا در کنار  صندوقاجتماع در ای نیز از آن در خیمۀگردید و نسخهمی

تا  34: 11, تثنیه  35،  19: 9, عبرانیان  8،  1: 34شد.)خروج میآن( گذاشته 

36) 
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 «خون عهد با موسی»

شد که خونی به عنوان نماینده و حافظ آن عهد ریخته می ،تمامی عهدهادر 

داری و حفاظت از آن رعایت در عهد با موسی نیز این خون به جهت نگاه

ها بود که در انجام آنها باید به تمامی این عهد توأم با انجام قربانیگردید.می

 داشت؛توجهنکته چند

مدتی که این قوم در زیر شریعت موسی ، در تمامی "نکته اول: بدن قربانی

قرار داشتند، بر طبق دستور خداوند باید جسد حیوانات قربانی شده را بر 

از اردوگاه این کار اندند.گاهی نیز باید در بیرون سوزروی مذبح برنجی می

احشاء حیوانات ذبح شده را به  ،کاهن،دادند، در بعضی از مواردرا انجام می

کرد، در واقع تمامی مراسم قاصدی دیگر خارج میجهت استفاده از م

برده شدن به  ت آن حیوان، چه سوزانیدن بر مذبح چهپیچیده و پر از جزئیا

همگی به قربانی عیسی مسیح و  ،بیرون از اردوگاه و خارج کردن احشاء آن

شامل حال ما شد اشاره  ،پاره شدن آن بدنپاره شدن بدن و برکاتی که از 

 ( 14تا  11: 11, عبرانیان  15تا  1: 15, عبرانیان  38تا  36: 36)متی .کندمی

، خداوند در نحوۀ ریخته شدن و استفاده از این خون "نکته دوم: خون قربانی

جزئیات و دستورات کاملی را داده بود!! در طول زمان برپایی شریعت، 
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و  اجتماعقسمتی از خون قربانی باید بر روی وسایل و اشیاء داخلی خیمه

شد. خون در روز کفاره نیز دارای ویژگی و بعدها در معبد پاشیده می

االقداس بر زیرا عالوه بر پاشیده شدن بر مذبح در قدس اهمیت خاصی بود!

شد. تمامی این مراسم و تشریفات نیز روی تخت رحمت نیز پاشیده می

و هایی بودند از کار عیسی مسیح که در مصلوب شدن همگی نمونه و سایه

ضور پدر صعودش به آسمان به عنوان کاهن اعظم ما برای کفارۀ قوم در ح

 (14تا  11: 11،عبرانیان  9ن فصل , عبرانیا 38تا  36 :36به انجام رسانید)متی

( از پنج قربانی نام برده 1تا فصل 1کتاب الویان )فصل نکته سوم: در

( که سه 1صلح، ذبیحۀ سالمتی یا 3، قربانی آردی1شود)قربانی سوختنیمی

اما از  ،گرفتقربانی آن الزامی نبود و به طور داوطلبانه و انتخابی صورت می

، 4میان آن پنج قربانی دو قربانی الزامی و اجباری بود)قربانی گناه و خونی

البته دو قربانی دیگر نیز در کتاب تورات وجود دارد  (0قربانی گناهان سهوی

این قربانی  یوان( نام داشتند)در زمان انجامکه )قربانی جنبانیدن ران و سینۀ ح

به قربانی مجمأل، جنبانید( که همه کاهن ران و سینۀ حیوان را در دستانش می

 کامل عیسی مسیح اشاره داشتند.

های دیگری نیز دادند، قربانیکه الویان انجام می ،های خاصجدا از قربانی

،برای پاکسازی جذام 1توان به قربانی پرندگانوجود داشتند. که از جمله می
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و ( 8تا  1: 38،) اعداد 3های روزانه( و قربانی14، فصل  11)الویان فصل 

های قربانی البته در این روزها نیز نیز اشاره کرد، 1های روز سبتقربانی

« 1نکتۀ»ز پنج قربانی اشاره شده در ا ،توانستنداما می !گرفتحیوان انجام می

های دیگری نیز قربانی ،های روزانه و سبتنیز استفاده کنند. عالوه بر قربانی

های روزهای توان به قربانیبه طور خاص وجود داشت که از آن جمله می

اشاره کرد. در حقیقت تمامی  0ب،قربانی گاو ماده و تقدیس آ4خاص جشن

که در عهد با موسی در مورد آنها  ،ها و جزئیات مراسم تقدیم آنهاقربانی

 خوانیم  به دو دلیل داده شده بودند؛می

نکتۀ اول: خدا در دادن احکام قربانی در صدد اثبات این موضوع بود که 

ی گناه هیچ کدام از آنها کفایت الزم را برای پاکسازی همیشگی و ابد

ها فقط برای چند روز و چند ساعت پابرجا بود و ندارد، زیرا تمامی قربانی

بود که؛  !گردید و در تکرار آنها فقط یک نکته قابل توجهمجددأ تکرار می

کفایت هستند و فقط مدتی آنها را از بی ،همگی آنها در پاکسازی ابدی گناه

و جدید در همین  هد عتیقعیکی از تفاوتهای عمدۀ کردند.چشم خدا دور می

تا ند دشبلکه فقط پوشانیده می ده،شپاک ن عهد عتیقست! که گناهان در نکته ا

خدا بتواند ارتباط خود را با قوم حفظ کند و خشم او ایشان را هالک نکند، اما 

 د.نگردو پاک می ،شود بلکه شستهگناهان ما پوشیده نمی عهد جدیددر 
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نکتۀ اول؛ در این نکته قربانی مسیح را به عنوان نکته دوم: بر حسب منطق 

توان دید، او که در ذات و شخصیت کامل بود یک بار قربانی کامل می

برای همیشه قربانی شد تا گناهان انسان را برای همیشه بشوید و پاک کند 

دیگر نیاز به تکرار  ،( با قربانی عیسی مسیح15و فصل  9)عبرانیان فصل 

دائمأ  !!نامیدندنیز می "که آن را عهد خون "، در عهد موسیها نبودقربانی 

ای قوم، چه به صورت فردی و چه که مبادا لحظه ،شدباید خون ریخته می

در حالت عریانی از زیر پوشش کفاره و فدیۀ موقت خون به صورت جمعی 

: 9در زیر محکومیت و داوری قرار بگیرند.)زکریا  حیوانات خارج شوند و

( در نتیجۀ آنچه که گفته شد! 35،  19: 9, عبرانیان  8تا  6: 34خروج ,  11

  بینیم؛پنج نکته را می "در عهد، و حقیقت خون

ای؟ چه کرده» گفت:» (91: 2)پیدایش  ،می باشد "خون دارای صدا :1حقیقت

بلکه ( »42تا  44: 94)عبرانیان  «آورد!میخون برادرت از زمین نزد من فریاد بر 

اید به جبل صهیون و شهر خدای حی یعنی اورشلیم سماوی و به جستهتقرب 

ی که در آسمان انزادگشماره از محفل فرشتگان و کلیسای نخستجنود بی

عهد مکتوبند و به خدای داور جمیع و به ارواح عادالن مکمل و به عیسی متوسط 

 «هابیلاست به معنی نیکوتر از خون " و به خون پاشیده شده که متکلم جدید

گوید! بلکه حقیقت روحانی البته منظور این نیست که واقعأ خون سخن می
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کند که در ریخته شدن خون، سخنی وجود دارد و حرفی برای را بازگو می

 گفتن!!

 (31: 13, تثنیه  6تا  4: 9وجود دارد.)پیدایش  ": در خون حیات3حقیقت

 ( 14تا  15: 11شود) الویان جان داده می ": خون به عنوان کفارۀ1حقیقت

 31،  16: 13تثنیه بود)  "گناه: خون بیانگر ریخته شدن خون یک بی4حقیقت

 ،34) 

داوری شده است،  ": خون بیانگر این بود که گناه به واسطۀ مرگ0حقیقت

زیرا حیات آن موجود از او گرفته شده و داوری که باید بر شخص گناه کار 

 (16،  10: 16, الویان  11: 13و قرار داده شده است)خروج آمد بر امی

 « متوسط عهد با موسی»

شود که عهد را بین خدا و انسان نگاه داری کرده و متوسط به شخصی گفته می»

در تمامی عهدهای گذشته تا رسیدن به عهد با موسی، «معرف آن باشد

کهانتی را که توان به وضوح مشاهده کرد و همان برقراری کهانت را می

دادند! اما در نوح و ابراهیم نیز انجام می ،دادآدم برای خانوادۀ خود انجام می

که  !بینیمتر میشریعت موسی، زاویه و بُعد کهانت را در وضعیتی گسترده

 کهانتِ.اختصاص دارد بلکه به یک ملت ،کهانت نه تنها به یک خانواده
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که به عنوان سران این کهانت نیز  بود موسی و هارونعهد با موسی متعلق به 

 شدند.نامیده می

،از قبیلۀ الوی بودکه به عنوان پادشاه و رهبر قوم "شخص اول: موسی

که  گذار بودفردی قانون موسی (10: 11)تثنیه،گردیداسرائیل محسوب می

کرد و مابین احکام و فرایض شریعت خدا را به قوم اسرائیل معرفی می

برای رسانیدن پیام و اهداف خدا  ،نوان واسطهاسرائیل و خدا به ع

 (31تا  33: 0تثنیه ,  35،  19: 1, غالطیان  01،  18،  11: 1ایستاد.)اعمال

شت و به عنوان کاهن ، او کهانت اعظم را بر عهده دا"شخص دوم: هارون

منتخب برای مردم در حضور خدا عمل کهانت، شفاعت و کفاره را به 

به عنوان واسطه و  هارون( 0تا  1: 0رسانید)عبرانیان واسطۀ خون به انجام می

 کفاره و کهانت انجام اعمال، در» شفیعی میان خدا و اسرائیل قرار داشت

)خروج فصل «نمایان است به وضوحهارون، مبحث واسطه و شفیع بودن او 

به کهانت و  مربوط خادمین ،(9، فصل  8, الویان فصل  39، فصل  38

که از  ،از خانوادۀ هارون معین می شدند باید اجتماعخدمت در خیمۀ

بین هارون و موسی، گروهی به نام الویان به وجود آمدند. ایشان  مجموعۀ

رائیل بودند که از خطا و ای از میان دوازده قبایل)پسران یعقوب( اسقبیله

تمامی قوم واقع اشتباهی که تمامی قوم کردند خود را دورنگاه داشتند. در 
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اسرائیل دعوت به کهانت داشتند که در کهانتی ملوکانه بر روی تمامی 

معرف شناخت خدای حقیقی باشند، اما با گناهی که مرتکب شدند!  ،زمین

ا برای کهانت و خدمت در حضور خدا از میان دوازده قبیله، قبیلۀ الوی ر

تا  1: 19خود انتخاب کرد و عهد و خدمت کهانت به ایشان داده شد)خروج 

تا  4: 3() مالکی 1, اعداد فصل  11تا  8: 11, تثنیه  1تا  0: 49, پیدایش  6

( جنبۀ دوگانۀ رسالت هارون 11تا  15: 30, اعداد  39: 11, نحمیا  15

و هارون کهانت اعظم را  ه عنوان رهبر باشدوموسی، که در آن باید موسی ب

ای بودند که در یک شخص یعنی عیسی مسیح به بگیرد! دقیقأ نمونهبر عهده 

)عبرانیان  صدقملکیطور کامل ظاهر شد، اما نه به رتبۀ الویان بلکه در رتبۀ 

این  عهد جدید( در 1, عبرانیان فصل  115, مزمور  0تا  1: 0, عبرانیان  1: 1

کهانت را عیسی مسیح به تمامی ایمانداران در کلیسای حقیقی انتقال داد، 

را به عهده  یباید رسالت کهانت ،لهذا تمامی ایمانداران در دعوت به کهانت

 (9تا  0: 0, مکاشفه  6: 1، مکاشفه  9تا  0: 3بگیرند) اول پطرس 

 

 «پرستشگاه یا جایگاه به انجام رسیدن عهد با موسی»

اجتماع یا موسی)خیمه ها و کهانت، باید در خیمهمسلمأ نظام قربانی  

( 8: 30رسید)خروج د به انجام میشهادت(به عنوان جایگاه مشاهدۀ این عه
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کتاب خروج  45تا  30توان از فصل تمامی جزئیات ساخت این خیمه را می»

به « 1قدس االقداس»اجتماع سه بخش وجود داشتدر خیمه« مطالعه کرد

در قسمت میانی که مابین « 3قدس»اجتماع خیمه ،ترین قسمتعنوان درونی

که به عنوان «1صحن بیرونی» ،االقداس قرار داشتصحن بیرونی و قدس

 گردید.اجتماع محسوب میحیاط یا محوطه خیمه

جا اجتماع که در آنترین جایگاه خیمه،درونی"االقداسقسمت اول: قدس

 ین اتاق خاص فقط کاهن اعظم اجازۀ ورودحضور خدا محسوس بود، در ا

شد و درب نگاهداری می عهد( صندوقشهادت) صندوقکه در آن  .داشت

ور خدا پوشانیده شده بود که حض ،مزین به دوکروبی ،با تخت رحمت آن

استا ای که خدا در این رو کار فدیه !شددر جاللش کامأل بر آن متجلی می

یادآوری  ،بر این تخت با پاشیده شدن خون ،در نظر داشت

در  .(3: 6 دوم سموئیل,  89: 1, اعداد  33تا  15: 30گردید)خروج می

عهد دو لوحۀ ده فرمان، عصای شکوفه زدۀ هارون و یک ظرف  صندوق

 38،  31: 14, خروج  4تا  1: 9طالیی پر از من آسمانی قرار داشت)عبرانیان 

ه عهد کتابی قرار داشت ک صندوقدر کنار  .(10تا  9: 9, تثنیه  11: 4, تثنیه 

تا  34: 11, تثنیه  8،  1: 34در حقیقت طومارهای شریعت بودند )خروج 

ه آن توانست بکاهن اعظم در هر سال فقط یک بار )در روز کفاره( می .(36
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, عبرانیان فصل  16مکان وارد شود  و در حضور خدا بایستد)الویان فصل 

9)  

االقداس بود که صحن بیرونی و قدس ، اتاقی ما بین"دوم: قدس قسمت

ن مذبح بخور و آگردید، و در ای از قدس االقداس جدا میتوسط پرده

چراغدان هفت شاخه و میز نان تقدمه که جنس همۀ آنها از طال بود قرار 

( کاهنین از خاندان هارون اجازه 3، 1: 9, عبرانیان  45داشت)خروج فصل 

قسمت وارد شده و در انجام مراسم مربوط،  داشتند که به طور روزانه به این

نان تازه و پخته شده را جهت قرار دادن بر میزنان تقدیمی تهیه کنند، 

 همچنین در رسیدگی به روغن چراغدان و سوزانیدن بخور شرکت کنند

اجتماع را ،که در حقیقت محوطه و حیاط خیمه"قسمت سوم: صحن بیرونی

گردید. در صحن قدس جدا می ای ازگرفت و توسط پردهدر بر می

بیرونی؛مذبح و حوض برنجی قرار داشتند که کاهنین در روز چند بار در 

دادند و خود را به جهت پاک شدن از خون ها را انجام میاین مکان قربانی

, خروج  19تا  1: 31دادند)خروج در حوض برنجی شستشو می ،هاقربانی

 (11تا  1: 15, عبرانیان  31تا  11: 15
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شناسیم و تمامی اجتماع میتمامی این مجموعه که ما آن را با نام خیمه

که مربوط به قربانی، کهانت و اعمالی که توسط کاهن اعظم در هایی مراسم

ت موسی به عنوان قوانین مربوط گرفت در شریعصورت می القداسقدس

وسط ت ،ها به ثبت رسیده بودند. در پاشیده شدن خونکهانت و قربانیبه 

کاهن اعظم بر روی تخت رحمت، شریعت اخالقی و انتظارات عالی که 

قاصر و  خدا در اخالقیات از انسان توقع داشت و انسان همیشه در انجام آنها

احکام  ،احکام شریعتی مربوط به قربانی ها»دادضعیف بود را پوشش می

القی به این معنی که خدا از ضعف و قصورات اخ «داداخالقی را پوشش می

چشم  ،به خاطر عهدی که در خون ریخته شدۀ قربانی وجود داشت قوم

خون ریخته شدۀ قربانی بدست کاهن اعظم نمونه ای از  کرد.پوشی می

پندارند که فیض فیض خدا در شریعت بود.گاهی عزیزان ایماندار چنین می

پر از فیض   عهد عتیقگردد، در صورتی که معرفی می عهد جدیدفقط در 

خود دلیلی برای اثبات همین ، های مربوط به قربانیو مراسمست خدا

عهد قرار  صندوقموضوع است، زیرا قانون اخالقی که خدا در ده فرمان در 

که تمامی مفاد آن را به جا آورده و  داده بود! از قوم اسرائیل انتظار داشت

پا  قومی با اخالق باشند و با اخالقیات زندگی کرده و هرگز آن را زیر

قوم اسرائیل توانایی انجام این  ،دانستنگذارند. اما خداوند از طرفی نیز می
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احکام را نداشته و از لحاظ اخالقی قومی ضعیف هستند، بنابراین فیض او 

که در  !برای جوابگویی به احکام و معیارهای عالی اخالقی جاری گردید

خود را با ایشان صورت قصور، راهی باشد که خدا از آن طریق مجدد رابطۀ 

ها و بهایی که در خون آن حیوان پرداخت در انجام قربانی»حفظ بکند.

در مقابل  ،قصور و شکست قوم ،شد که به واسطۀ آنگردید فیض جاری میمی

عهد در  عهد عتیقنهایتأ تمامی  «انجام احکام پوشیده و نادیده گرفته شود

ا خدای حقیقی)پدر و ما وارد یک رابطۀ فیض ب به پایان رسید جدید

 (15, عبرانیان  11تا  14: 3ایم)کولسیان آسمانی( شده

 «مهر عهد با موسی»

به عنوان عالمت و مهری میان خدا و قوم اسرائیل قرار  ،سبت ؛در این عهد

داده شده بود و به هیچ قوم دیگری خدا وعدۀ سبت و انجام سبت را نداده 

بود، امروز یکی از بزرگترین خطایا و اشتباهات که در بعضی از کلیساها به 

خورد این است که عالمات و اعمال مربوط به سبت را در قالب چشم می

برند، در صورتی که سبت فقط مابین خدا و قوم ی خود به کار میهامراسم

 11تا  13: 11اسرائیل به عنوان عالمتی اختصاصی قرار داده شده بود.)خروج 

خدا  .(1: 31, الویان  14: 9, نحمیا  15: 19, الویان  36تا  15 :35, حزقیال 

در شش روز کرد؛که آسمان و زمین را در سبت به قوم اسرائیل یادآوری می
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 ،ونه ای است از تالش انسانمخلق کرده و روز هفتم را در آرامی بوده،که ن

پایان تمامی تالشهای انسان و ،سلطنت هزارسالۀ عیسی مسیح، زحمت خلقت

آورده و طبیعت. بنابراین اسرائیل باید سبت را در نسلهای خود به یاد می

شن قدم بر گرفتند! و هرکسی که در اطاعت این روز و ججشن می

 (16: 11گردید.)خروج داشت از قوم منقطع مینمی

 « عهد عتیقحقایق سبت در »

عهد حقایق فراوانی در مورد سبت وجود دارد که همه در  عهد عتیقدر 

بینیم! می عهد عتیقتحقق و انجام رسیدند، هر آنچه که در  و مسیح به جدید

عهد کار عیسی مسیح در هایی از ماهیت، عملکرد، مأموریت، رسالت و جنبه

صعود  و تند که در تمامی ابعاد زندگی، مصلوب شدن،قیام، جاللهس جدید

 عهد عتیقحال هفت نمونه از حقایق سبت که در  شود.به آسمان دیده می او

 کنیم؛به آنها اشاره شده را بررسی می

یچ و قسمت اول پنج کتاب موسی از آدم تا موسی ه عهد عتیقنکته اول: در 

سال  3055 را ابراهیم اگر از زمان آدم تا !بینیمای را از سبت نمیاشاره

ای از سبت به هیچ اشاره« ممکن است این رقم بیشتر باشد»انتخاب کنیم 

 خورد.چشم نمی
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با در نظر گرفتن نکتۀ اول در کتاب  ،دوم: اولین اشاره را به سبت نکته

 (36تا  31: 16بینیم) خروج خروج می

داری و یادآوری و احترام به روز سبت، حکم چهارم از ده م: نگاهسو نکته

 (11تا  9: 35فرمان اخالقی نوشته شده بر دو لوح سنگی است)خروج 

در زیر شریعت به  ،نکته چهارم: خدا فرمان چهارم را به عنوان مهر عهد

 (10تا  13: 0, تثنیه  11تا  13: 11موسی داد)خروج 

فرمان  ،ده فرمان موسی فرامین اخالقی هستند نکته پنجم: از آنجایی که

چهارم به طور مستقیم جنبۀ اخالقی ندارد، بلکه این حکم اخالقی در قالب 

فرمان دیگر متصل است، درنتیجه  9گردد که به نهیک مراسم تحریف می

فرمان اخالقی وجود دارد و یک فرمان  1هنُ ،در ده فرمان»توان گفت:می

 «که به مانند مهری بر آن قرار گرفته است «"سبت» تشریفاتی

ی خاص دیگری نیز وجود دارد که در هاسبتنکته ششم: در اسرائیل 

، جدا از روزهای شنبه که روزهای سبت هفتگی روزهای خاص از سال

به عنوان نمونه ، گردیدندود برگزار میراسم و اعیاد یهشوند، در منامیده می

سبت خاص بود و  ،د که روز بعد از آنتوان به عید فصح اشاره کرمی

سبت خاص  ،ها که روز ابتدا و انتهای آنهمچنین جشن پنطیکاست و خیمه
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گردیدکه روز اول و ها به مدت یک هفته برگزار میقرار داشت)جشن خیمه

 (39تا  31،  8، 1: 31ن روز هشتم آن سبت بود() الویا

ی خاص روزهای هاسبتنه تنها به صورت  عهد عتیقی هاسبت نکته هفتم:

وجود ی ساالنه نیز در سرزمین وعده هاسبتبلکه  ،شدندداری میعید نگاه

یک بار و در هر پنجاه  ،که در هر هفت سالرسیدند! داشته و به انجام می

آنها را در قالب جشنهای خاص با نام سبت روز  گرفتند وصورت می ،سال

  (33تا  1: 30آوردند)الویان و جشن به یاد می استراحت، پیروزی، آزادی

که ایشان  !شویممتوجه می ،با نگاهی به تاریخ غم انگیز این قوم برگزیده

به همین جهت در  اند،داری، حفظ و معانی سبت قاصر بودهدائمأ در نگاه

قبل از ورود به سرزمین وعده و بعد از آن مدام سبت شکنی کرده و این 

روز را به عنوان مهر و عالمت شریعت موسی پایمال کردند. ایشان حتی در 

عهد فلسطینی نیز که خدا با نسل دوم از قوم اسرائیل بست! مجدد حرمت 

صور و نگاهداری این روز را شکستند و آنقدر این قوم در انحراف، ق

ی هفتگی، ساالنه و خاص به پیش رفتند که خدا در بعد هاسبتنادرست از 

)تقریبأ هزار سال بعد( اجازه داد که ایشان به مدت هفتاد از عهد با موسی

,  36تا  1: 35، حزقیال  31: 16سال به اسارت بابل بروند)دوم تواریخ 

،  6،  3: 06, اشعیا  36،  8: 33 , حزقیال 33تا  10: 11، نحمیا  18: 31حزقیال 
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در این آیات توبیخ، هشدار و شکایت انبیاء را در مورد ( »»31: 11, ارمیا  11

داری درست از روزهای سبت و عدم چنین امانتی را در قصور و نگاه

عهد به روزهای سبت در  ،احترامیتحقق بی«« کنندانحراف قوم معرفی می

ای است از ایماندارانی که نسبت به دعوت عیسی مسیح برای نمونه ،جدید

 اعتنا هستند.توجه و بیورود به سلطنت و ملکوت هزارسالۀ عیسی مسیح بی

 «عهد جدیدحقایق سبت در »

را کامأل به انحراف و  هاسبتیهودیان  ،تا زمان ظهور اول عیسی مسیح

، وارد باور و هاسبتام کشانده بودند و فسادی فراوان در انج آلودگی

عملکرد قوم شده بود که حتی در زمان مبارزات عیسی مسیح در مورد 

او را فردی خائن به شریعت خطاب کردند و او را  ،حقیقت روزهای سبت

 را ایشان ،و در حقایق روحانی روزهای سبت بود که مالک روز سبت

تا  1: 0, یوحنا  14تا  1: 13کرد به صلیب کشیده و کشتند)متی هنمایی میرا

کردند در ایشان، او را سبت شکن معرفی می .(14تا  1: 9, یوحنا  18

 داشت و سبتی که ساختۀ ذهنِ متوهمصورتی که سبت حقیقی را او نگاه می

سبت کامال در  عهد جدیدداد.در و منحرف فریسیان بود را انجام نمی

دیگر هیچ اتصال و  ،شخص عیسی مسیح تحقق یافت و ایماندار مسیحی

عهد ، و انتقال آن به کلیسا در عهد عتیقموسی در  داری سبتِنیازی به نگاه



149 

 

به هفت حقیقت در مورد سبت)مهر سبت( در ارتباط ندارد!! در این  جدید

 کنیم؛به تحقق رسید اشاره می عهد جدیدکه در  عهد عتیق

 نشده، بلکه نکته اول: مسیح به وضوح شرح داد که انسان برای سبت خلق

بدنی و  نیاز به استراحت سبت برای انسان خلق شد! لذا از آنجایی که انسان

سبت در ابعاد روحانی برای ما بازگو شده است)مرقس  قوای جسمی دارد،

3 :31  ،38 ) 

خود را به عنوان صاحب و خداوند سبت معرفی  نکته دوم: عیسی مسیح

ندۀ یک روز است! در حقیقت اوست داراو باالتر از نگاه ،کند و در مقاممی

در حالی که یهودیان آنقدر روز پرست شده که  ،که خالق روزها است

کردند که هیچ چیزی باالتر از خالق روز سبت را ندیدند و فکر می ،خداوند

ار و وسبت نیست و زمانی که خالق روز سبت در جسم ظاهر گردید، او را خ

 (38،  31: 33)مرقس .پایین تر از سبت دیدند

را رعایت  هاسبت عهد عتیقنکته سوم: باوجود اینکه قوم اسرائیل در 

زیرا ریاکاری و تظاهر را  ،کردند! خداوند ایشان را به زیر داوری آوردمی

,  11تا  15: 1)اشعیا .کرده بودند جایگزین معانی عمیق و درست کالم خدا

در آینده تمامی  کرد که( خداوند به وسیلۀ انبیا پیشگویی 6: 3مراثی ارمیا 
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: 3ی اسرائیل به اتمام خواهد رسید)هوشع هاسبتوسایر  ،جشن یهاسبت

چنین  عهد جدیدپولس رسول نیز در بیان همین موضوع در . (11

های جدید و روزهایی که بر اساس ، وماههاسبتاین روزها، »؛گویدمی

ایان یافته و شوند همه در صلیب مسیح پروئیت ماه و ستارگان سنجیده می

 ( 11،  16،  11: 3برچیده شدند)کولسیان 

نکته چهارم: تمامی فرامین اخالقی مربوط به شریعت و عهد خدا با موسی، 

گردند و از آنها یاد توسط خداوند عیسی مسیح تکرار می عهد جدیددر 

نوان نمونه در آورد، به عان نمیا سخنی راجع به فرمان چهارم به زبشود.اممی

کرد تمامی ده فرمان را به جا آورده! د که ادعا مینمو با مرد ثروتگفتگ

 کند.( نمیای به فرمان چهارم)روز سبتمسیح هیچ اشاره

کند که عهد قدیمی، عهدی در حال نکته پنجم: پولس به صراحت بیان می

قط ما را از مرگی که بر اساس گناه و ففنا، پوسیده شدن و از بین رفتن بود و 

، عبرانیان  18تا  1: 1کند)دوم قرنتیان کشد واقف میانتظار ما را میداوری 

 عهد جدیدگوید:که پولس در تعالیم خود در این ارتباط می .(11تا  6: 8

در باشد که تعمید ایمانداران دارای مهر و عالمت مخصوص به خود می

( 11تا  9: 38، اشعیا  4تا  1: 3القدس و با روح القدس است)اعمال روح

عهد ایمانداران برای  داری آن بنابراین، انجام سبت، تعلیم و الزام در نگاه
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دورکرده  عهد جدیدکه ما را از مهر و عالمت ، جرم و خطایی است جدید

ندارد. لذا آن کند که در حقیقت هیچ تعلقی به ای را به آن اضافه میو نکته

 شویم.ه میدچار شک و شبه عهد جدیدو  عهد عتیقدر درک حقایق 

رسیده است.  به انجام عهد جدیددر  حقیقی!نکته ششم: سبت و آرامی 

دریافت  ،عهد جدیدکند که عالمت به وضوح بیان می خداوند در کالمش

القدس و آرامش درونی روحانی است و نه آرامش جسمانی)افسسیان روح

 ( 13تا  11: 38, اشعیا  15: 4, افسسیان  14،  11: 1

رسیم، به آرامی در مسیح می عهد جدیدنکته هفتم: نهایتأ در تحقق سبت در 

که آرامی در عهدی پایان ناپذیر است. آرامی که روح ما در لحظۀ نجات 

ن واقف باشیم. در اصل تکرار هفته آکند حقیقتی است که باید بر تجربه می

به آرامش  عهد عتیقبیانگر این موضوع بود که انسان در  ،و روزهای شنبه

رسید زیرا باید در هر هفته، مجدد سبت را نگاه ابدی و همیشگی نمی

سبت انجام شدۀ کار خداوند به ما آرامی  ،! در حالی که در مسیحداشتمی

کند که با نگاهداری یک روز خاص نیست بلکه با دریافت ابدی را عطا می

من » (15ا ت 38: 11)متی است. آرامی ! که خود سمبولروح شخصی است

 «سبت و آرامی را با پیروزی در وجود شما قرار خواهم داد
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 «عهد فلسطینی»فصل ششم 

 عهد عتیقفلسطین امروزی نیست! زیرا فلسطین  ،البته منظور از بیان این واژه

 .شناسیم متفاوت استبا آنچه که امروز با نام فلسطینِ مجاور اسرائیل می

زمان اقوام  در آندر این منطقه عرب زبان هستند که قوم ساکن امروز 

خارج  اسرائیلبه نسل دوم از بنی ،دیگری بودند. این عهد در سرزمین موآب

شده از مصر داده شد، آنها بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان و در شرف 

آن  ،ورود به سرزمین وعده در تأیید وعده و قول که خدا به ابراهیم داده بود

داری توان شرایط ورود و نگاهدر این عهد مجدد می .ا دریافت کردندر

 برکات خدا که به ابراهیم وعده داده شده بود را مشاهده کرد.

 ایبه نحوی که حتی عده ،با عهد خدا و موسی مرتبط استعهد فلسطینی، 

شناسند و آن را ادامۀ همان آن را به عنوان یک عهد مجزا نمی از مفسرین

دانند، اما از آنجایی که نسل اول در زیر عهد خاص با موسی میعهد 

شریعت بودند و در نسل دوم با وجود اینکه همان عهد به قوت خود باقی 

ما این دو عهد را از هم جدا کرده  ،بود و نکات دیگری به آن اضافه گردید

 این است کلمات» (9: 41)تثنیه کنیمو هر کدام را به طور مجزا بررسی می

اسرائیل ببندد، عهدی که خدا در زمین موآب به موسی امر فرمود که با بنی

عهد داده شده به موسی در  «سوای آن عهد که با ایشان در حوریب بسته بود
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کوه سینا برای نسل اولِ خارج شده از مصر، با دادن قوانین ده فرمان و 

موآب و  فرایض شریعتی داده شد، در حالی که عهد فلسطینی در سرزمین

در شرف ورود به سرزمین وعده به نسل دوم داده شد و قوانین داده شده در 

توان به قوانین کشت این عهد نیز مربوط به سرزمین وعده بود که در آن می

 با موسی و فلسطینی، دو عهد ! عهدو روابط با اقوام دیگر اشاره کرد و زرع

تبط هستند!! از این جهت مرنیز با یکدیگر، ای اما به گونه ،مجزا از هم

به دو نسل مختلف و به  ،مختلف متفاوت هستند زیرا در دو منطقۀ جغرافیایی

دو دلیل متفاوت از یکدیگر داده شد. قوانین داده شده به نسل دوم که آنها 

شناسیم، در ادامۀ عهد موسی با تمرکز بر روی را با نام عهد فلسطینی می

، به موسیرفته بود و قوانین تئوری داده شده قرار گقوانین اجتماعی، اخالقی 

ایشان در  به طور عملی در بافت شخصیتی و اجتماعیباید در این نسل 

 ،موسینیز  موضوع این مصداق در آمد. کهسرزمین جدید به اجرا در می

واژۀ تثنیه به معنای ثانی » نوشت به نسل دوم در تجدد و نظم کتاب تثنیه را

تا زیرا نسل اول « اندمعنی کرده "یا دوم "است که در فارسی آن را مجدد

و فقط یوشع و کالیب از آن نسل باقی  رسیدن به سرزمین وعده همه مردند

، نسل در حقیقت کتاب تثنیه تکرار شریعت است به نسل دوم، مانده بودند

رزمین وعده رسیده بودند و از آنجایی اول با هدایت موسی تا به مرزهای س
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لهذا باید نسل  ،که خدا به ابراهیم وعدۀ دخول را به سرزمین وعده داده بود

کردند و آن عهد به ایشان نیز یادآوری دوم نیز آن قوانین را دریافت می

های داده ایمانی و سرکشی در انجام وعدهگردید. نسل اول به خاطر بیمی

این فرصت مجدد در اختیار  فرایض موسی قاصر ماندند وشده به ابراهیم و 

که تحت پوشش فیض برکات داده شده به  !باشد ،نسل دوم قرار گرفت

ابراهیم و موسی شامل حال ایشان گردد. نقطۀ عطف شکست روحانی نسل 

مطالعه کرد که  14،  11توان در اعداد فصل خارج شده از مصر را می اولِ

یع دوازده نفر را برای تفحص سرزمین وعده در رسیدن به قادش برن

مثبت برخواسته از  یفقط یوشع و کالیب با نظر ،اما از میان ایشان ،فرستادند

یۀ قوم با پذیرش ورود به سرزمین وعده را از آن خود کردند و بق ،ایمان

که یوشع و کالیب را همراهی  !آن ده نفر برگرفته از ترسِ گزارش شریرانۀ

ت خورده و عدم اعتماد و شناخت خدا باعث هالکتشان کردند، شکسمی

مید روز تفحص که چهل روز به طول انجاایشان در ازای هر یک »شد. 

 4،  1, عبرانیان فصل  14: 14اعداد)«سال را در سرگردانی به سر بردند چهل

 (16تا  1: 8, تثنیه 
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 «سخنان عهد فلسطینی»

، در نتیجه یا زمین اشاره شده است سرزمین بار به واژۀ 185در کتاب تثنیه 

تمرکز و تأکید آن  ،با نام عهد فلسطینی داده شد ،این عهد که به نسل دوم

بیشتر بر مسائل مربوط به سرزمینهایی بود که در پیش رو آنها قرار داشت و 

کردند و خدا شرایط یک زندگی، جامعۀ نوین و باید آنها را تسخیر می

فرایض مخصوص به زمین و سرزمین وعده را  شهادت روحانی را در قالب

 در این عهد به ایشان داد.

در مطالعۀ قولهای داده شده! خدا زمین و  عهد: از سخنان این ،نکته اول

و زمین به (»42، 43: 44)الویان داندسرزمین وعده داده شده را از آن خود می

و مهمان  فروش ابدی نرود زیرا زمین از آن من است، و شما نزد من غریب

البته که تمامی  «فکاک بدهیددر تمامی زمین ملک خود برای زمین هستید. و 

این سخنان در نمونه بیان شده وهمگی جنبه، و معانی روحانی را در خود 

یعنی  ،دارند، زمین وعده داده شده به اسرائیل مترادف است با آسمان دوم

جایی که دشمن کمین کرده)شیطان و فرشتگان او( سرزمین وعده در 

حقیقت مستقر شدن حاکمیت و پادشاهی خدا است که از آسمان دوم و اول 

، شاهد این عهد جدیددر »»همه باید در زیر تسلط قوم خدا و کلیسا بیایند. 

ن، و موضوع هستیم که مسیح با کلیسا در جایهای آسمانی و تسخیر آن مکا
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«« باالخره تسخیر زمین و برقرار شدن سلطنت هزار ساله در اتحاد خواهند بود

ها و تشبیهاتی از حقایق روحانی هستند نمونه عهد عتیقتمامی این نکات در 

شوند، در کالم خدا، یک اصل! با نام؛ دوگانگی دیده می عهد جدیدکه در 

معرفی  یجنبۀ زمینرا از  عهد عتیقوجود دارد که در آن تمامی مطالب 

 عهد جدیددر حالی که معانی آسمانی آن تصویری است که در  ،کندمی

انعکاسی از حقایق  نکات زمینی را ،موازیدر این حالت  که شوددیده می

بینیم. با توجه به این اصل و موضوع! زمانی که نسل دوم از قوم آسمانی می

کردند، تمرکز یر میاسرائیل به رهبری یوشع سرزمین وعده را تسخبنی

فکری باید به تحقق آن در ابعاد روحانی باشد که در زمانی آسمان دوم نیز 

توسط مسیح و کلیسا تسخیر خواهد شد و ایشان سرزمین آسمانی را از زیر 

 آزاد کرده و بیرون خواهند کشید. تسلط شیطان و فرشتگانش

داند خداوند این زمین را متعلق به خود می ،با توجه به آیات فوق :نکته دوم

پر از فراز و نشیب که  ،دهدو زمینی که وعده آن را به قوم اسرائیل می

که با باران اول و آخر آبیاری کند معرفی می ،ها استآکنده از تپه و دره

 گردد.می

 (15تا  1: 8نکته سوم: زمینی پر از ثمره و میوه) تثنیه 
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, تثنیه  11تا  9: 11حافظ این زمین خواهد بود.)تثنیه  نکته چهارم: خداوند

 (11تا   11: 38

 (11تا  9: 11ها)تثنیه ها و چشمهنکته پنجم: سرزمینی پر از رودخانه

,  10: 36ثنیه) تاده شده مملو از منابع طبیعی استنکته ششم: زمین وعده د

  (15تا  1: 8تثنیه 

: 36)الویان ی و زمین ثروتها است.نکته هفتم: سرزمین وعده، سرزمین کامیاب

 (11تا  1

های برکت بودند که در صورت اطاعت بر طبق تمامی این نکات وعده

به ایشان تعلق خواهد گرفت )تثنیه  ،ندوقوانین داده شده تحت فرمان خدا

به همان طریقی که یعقوب دوازده فرزند خود را برکت  .(14تا  1: 38

( دوازده قبیلۀ اسرائیل را که باید در مناطق گوناگون 49داد)پیدایش فصل 

شدند برکات خداوند را توسط موسی دریافت کردند)تثنیه فصل مستقر می

 عنوان نمونه به شرح نکاتی از آن برکات خواهیم پرداخت؛ ( که به11

 .گرفتندر شهرهای خود مبارک بوده و برکت می: ایشان د1نکته

  .: اسرائیل در تمامی مزارع و مراتع خود برکات را دریافت کردند3نکته
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دریافت ثمرات درختان و باروری و برکت به فراوانی در اختیار ایشان  :1نکته

 .قرار داشت

 .کردنددر تأمین نیازهای روزمره خود برکات را دریافت می :4نکته

 .کردندایشان در فعالیتهای روزمرۀ خود نیز برکات را دریافت می :0نکته

برکت پیروزی را دریافت  ،: ایشان در جنگ با دشمنان و متخاصمان6نکته

 کردند.

 : در انبارهای ایشان برکات و پری و برکت جاری بود.1نکته

: خداوند زحمت دستان و تالش ایشان را در بدست آوردن منابع 8نکته

 برکت داد.

 داد.: در هر فصل بارانهای فصلی به موقع ایشان را برکت می9نکته

اسرائیل به عنوان یک ملت و قوم در جایگاه خود مبارک و محترم  :15نکته

 بودند 
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 ،گرفتندان در تجارت و داد ستد همیشه موفق بوده و برکت می: ایش11نکته

،  31: 11که تحقق این وعده و برکات با خدمت یوشع آغاز گردید)یوشع 

 ( 40تا  41: 31یوشع 

های تنبیه و لعنت نیز به ایشان داده شد)تثنیه وعده ،های برکتدر کنار وعده 

این بالیا بر ایشان  ،و نامطیع بودن ی( که در صورت سرکش68تا  10: 38

شاره دریافت برکات به آنها ا عارض خواهد شده و تمامی نکاتی که در

کردیم معکوس شده و لعنتهایی شامل؛ بیماری، اسارت توسط دشمن نیز به 

های برکت را در کتاب یوشع و گردید. به طور کلی وعدهآنها اضافه می

خوانیم، زیرا در ورود نسل دوم های لعنت را در کتاب داوران میوعده

در خوشی، برکت و پیروزی  ، مدت زمانی رااسرائیل به سرزمین وعده

سپری کردند اما بالفاصله با مرگ یوشع)انتهای کتاب یوشع و آغاز کتاب 

به سوی سرکشی و شرارت رفته و  ،ایمانی و انحراف قلبیداوران( قوم در بی

شهادت درستی را از ملکوت، پادشاهی و اقتدار خدا از خود بروز ندادند، 

و به آنها تعلق  ت دریافتاتمامی آنچه که به عنوان برک ،بدیهی است

( و 3و به انزوا کشیده شدند )داوران فصل شده به لعنت تبدیل  ،داشت

ایمانی و سرکشی بر ایشان واقع شد! اسارت به بالیایی که بر اثر بی نهایتِ
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مدت هفتاد سال بدست آشور بود که بعد قبایل یهودا و بنیامین نیز به آنها 

 برده شدند. حق شده و به بابلمل

 «شرایط عهد فلسطینی»
من است، و و زمین به فروش ابدی نرود زیرا زمین از آن » (42،  43: 44)الویان

همان هستید. و در تمامی زمین ملک خود برای زمین شما نزد من غریب و م

با توجه با آیات! خدا سرزمین وعده داده شده را به اسرائیل از « فکاک بدهید

خواند، در نتیجه؛ حق مالکیت زمین با خدا و از آن خدا بود زیرا آن خود می

او خود را به عنوان مالک و خداوند آن سرزمین معرفی کرده و تمامی 

قوانین داده شده را به جهت مستقر شدن اسرائیل مقرر کرده بود که از 

 کرد. با وجود اینکهچگونگی سکونت و کیفیت زندگی ایشان حکایت می

در عهد ابراهیمی این سرزمین به ابراهیم به عنوان میراث و سرزمین ابدی 

و زمین غربت تو،یعنی تمامی »(8: 97)پیدایش  ذریت او وعده داده شده بود

زمین کنعان را، به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان 

این وعده تحقق در عهد فلسطینی شرایط گذاشته شده به  «خواهم بود

 دارای بخشید، لذا عهد فلسطینی در کنار و متصل به عهد خدا با موسیمی

همان شرایط بود! با این تفاوت که؛ در این عهد تأکید خاصی بر روی مسئلۀ 

باید تمامی قوانین اخالقی و قوانین اطاعت وجود داشت، قوم در این عهد می

 ان نمونه؛کردند، به عنومربوط به زمین را اطاعت می
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االجرا و بدون قید و شرط باید الزم ،قوانین مربوط به ده فرمان نکته اول:

موسی از جانب خدا به  (4تا  1: 31, تثنیه 13تا  0:1گردید)تثنیهاطاعت می

القیات و رفتار طاعت از ده فرمان باید سرلوحۀ اخدهد که اقوم فرمان می

 آنها باشد.

محبت بکنند، ایشان نه تنها باید ده فرمان را خدای خود را  دوم: خداوندنکته

آموختند! در جواب خداوندی که ایشان را از بلکه باید میکردند اطاعت می

روی فیض و از بیابانهای سوزانِ سرگردانی نجات داده و به سرزمین شیر و 

,  16تا  13: 15, تثنیه 6تا  4: 6شهد وارد کرده است او را محبت بکنند)تثنیه 

 (8تا  6: 15تثنیه

نکته سوم: به زمینهای خود استراحت بدهند و زمانی را برای آرامی سرزمین 

استراحت زمین  سالِ، خود در نظر بگیرند و هر هفت سال یک بار

خداوند در مقابل این حکم وعده داده بود که در  .(11تا  8: 30باشد)الویان 

دادند برکات مضاعف را سالهایی که ایشان به زمینهای خود استراحت می

اما در مطالعۀ تاریخ  .(33تا  18: 30نصیب آنها خواهد ساخت)الویان 

که متأسفانه ایشان قوانین داده شده را اطاعت  اسرائیل شاهد هستیمبنی

خداوند از آن سرزمین اخراج شدند و در اسارت و نکردند و در داوری 

خوانیم قرار هایی که در آینده و تاریخ خروج از آن سرزمین میسرگردانی



162 

 

گرفتند. البته که خدا در پیشدانی خود به تمامی این مسائل واقف بود و به 

این قوم به سرزمین وعده داده شده وارد » موسی نیز آنها را گفته بود که

( بنابراین 31تا  10: 11تثنیه «)اما پایدار و امین نخواهند بود خواهند شد

و به همان شکل که سدوم و عموره  تمامی لعنتها برایشان عارض خواهد شد

خوار و تبعید در زیر داوری قرار گرفتند آنها نیز در زیر داوری ملتهای خون

: 18ویان , ال 39تا  16: 39از سرزمینهای خودشان قرار خواهند گرفت)تثنیه 

 (38تا  34

 «سوگند عهد فلسطینی»

بینیم و خدا برای در این عهد هیچ سوگند یا قسمی را متصل به آن نمی

کند و فقط برکات داده شده در این عهد هیچ قسم یا سوگندی را ایراد نمی

به و در این ارتباط کند! خدا سوگند خود را همراه می ،در ارتباط با لعنتها

انگاری سهلکند که اگر در اجرای فرامین و یادآوری می تأکید ،اسرائیل

و تمامی ، برکت داده شده از آنها ساقط ،و در نا اطاعتی قدم بردارندکرده 

ها بر ایشان قرار خواهد گرفت، در نتیجه تنها سوگندی که در بالیا و لعنت

شته بینیم سوگند تأدیب، داوری و بالیایی بود که بر اثر باز دااین عهد می

 ( 11: 9گرفت) دانیال شدن برکت بر آنها قرار می
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 «طومار عهد فلسطینی»

 9: 11کتاب موسی بخصوص کتاب تثنیه ثبت گردید)تثنیه  جاین عهد در پن

دهد که تمامی این قوانین را در ( خدا به موسی فرمان می36،  34،  15، 

عهد قرار دهد تا در صورت سرپیچی  صندوقکتابی مکتوب کند و در کنار 

اسرائیل برای ایشان شهادتی باشد و عهد وسوگند خدا را به یادآورند. در 

اسرائیل رسم بر این بود که هر هفت سال یک بار )سال سبت( در ماه هفتم 

کردند و آنرا با صدای بلند ها را خارج میطومار ،هاو در روز جشن خیمه

 کردند.نزد تمامی قوم قرائت می

 «خون در عهد فلسطینی»

شدند! در این عهد نیز همان نمونه و روشی تمامی عهدها با خون تأیید می

موسی   گردید.( مجدد تکرار می3،خون قربانی1موسی بود)بدن که در عهد

از عبور از رود اردن مذبحی را از سنگهای پس اسرائیل دستور داد که به بنی

ن اۀ سالمتی را به عنوحقربانی سوختنی و ذبینتراشیده بنا کرده و بر آن 

,  11تا  0: 31دل برآمده به خدا تقدیم کنند)تثنیه  زقربانی داوطلبانه و ا

یک بار  ،بنابراین نسل دوم نیز به مانند نسل اول .(1تا فصل  1الویان فصل 

پاره  ،دیگر عمل تأیید و خون عهد را به جا آوردند! که در نکتۀ اول آن

در نکتۀ دوم؛ قربانی سوختنی و ذبیحۀ سالمتی، خون حیوانات  شدن بدن و
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 ها باید به صورت( البته قربانی11تا  0: 31شد)تثنیه قربانی ریخته می

کرد که ایشان گردید و خون قربانی ریخته شده تأیید میداوطلبانه تقدیم می

وارثین سرزمین وعده هستند و این سرزمین بدون خون کسب نخواهد شد. 

کتۀ مهم نیز در اینجاست که سرزمین وعده و آرامی، بدون قربانی قابل ن

توان در بیان حقیقتی ی نیست!! و این نمونۀ زمینی را میبتسخیر و دستیا

روحانی مشاهده کرد که بدون ریخته شدن خون مسیح برای ما دسترسی به 

ابعاد آسمانی و ورود به حضور خدا و سبت آرامی او )عبرانیان فصل 

 پذیر نیست.  (امکان4

 «متوسط عهد فلسطینی»

موسی بود! زیرا کهانت برقرار شده در زیر  با نیز مشابه عهدِ متوسط این عهد

عهد موسی، باید در شفاعت و کهانت در عهد فلسطینی نیز به انجام 

رسید. لذا همان ترتیب و روشها در انجام مراسم قربانی که در عهد می

 1: 31شده بود به نسل دوم نیز انتقال پیدا کرد )تثنیه داده اول موسی به نسل 

( در مورد متوسط یا کهانت عهد فلسطینی دو نکته 10تا  15: 8, یوشع  14تا 

 وجود دارد؛
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، موسی به عنوان آورندۀ عهد، کهانت را به هارون سپرد و "نکته اول: العازار

کرد! کهانت از آنجایی که هارون در قبل از ورود به سرزمین وعده فوت 

یوشع  ،در زیر این کهانت اعظم م به العازار پسر او واگذار شد، اعظ

های الزم را به جهت تسخیر سرزمین وعده و تقسیم دستورات و راهنمایی

ر در ازمینها به تک تک قبایل اسرائیل از خداوند دریافت نمود، لهذا العاز

ورود به سرزمین  در تسخیر و ،مقام کاهن اعظم و یوشع را در مقام رهبر

, یوشع  1: 14, یوشع 15تا  9: 31, تثنیه  31تا  10: 31بینیم) اعداد وعده می

11 :4) 

کردند، قوم نقش به سزایی را ایفا می "نکته دوم: در متوسط این عهد الویان

ویان اعالن کننده این و ال ها بودنداسرائیل دریافت کنندۀ برکات و لعنت

کردند. داده و یادآوری می ه قوم آموزشو آنها را ب موضوع بوده

 یکار الویان در آن زمان تدریس، آموزش و یادآوری تمام ،درحقیقت

,  36تا  9: 31قوانینی بود که خدا در این عهد به قوم اسرائیل داده بود)تثنیه 

 (11تا  8: 11تثنیه 
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 «جایگاه نگاهداری یا انجام عهد فلسطینی»

وعده بود، زیرا تمامی آن سرزمین از  در سرزمینعهد محل انجام این 

دیدگاه خدا به مانند یک پرستشگاه بود و قوم اسرائیل باید در زیر پوشش 

کردند.  در تحقق این فضای آن سرزمین خدا را خدمت و پرستش می

موضوع؛  تمامی ما ایمانداران در هرکجا از این کرۀ خاکی که در حال 

آن را در زیر پوشش فضایی هستیم! که که  زندگی هستیم باید به یاد آوریم

خداوند برای ما مقرر کرده است و باید آن را به مانند یک پرستشگاه ببینیم. 

 گشاییم، که چرا من باید درگاهی اوقات ما دهان به شکوه و شکایت می

این کشور زندگی کنم!؟ اما در نگاهی درست متوجه  فالن شغل، خانواده یا

را پادشاهان و کهنه خطاب کرده و ما را  ما ،خواهیم شد، که خداوند

در نتیجه هرمکان یا کشوری که باشیم برای ما به  ،خواندنمایندگان خود می

 تش و خدمت بهسباید در پر ،مانند پرستشگاهی است که در آن مکان

تمامی لحظات زندگی ما اعم ازکار،  خداوند تفکر کرده و قدم برداریم و

تمامأ تحت پوشش پرستشگاهی، مکانی هستند که تحصیل، خانواده و مکان 

در حضور دیگران  به  تا ،خدا اجازۀ سکونت در آن را به ما داده است! باشد

جهت او مشعلداران ایمان و شاهدانی امین باشیم))با وجود اینکه قوم اسرائیل 

تمامی  اجتماع را برای پرستش خود به همراه داشتند. اماخیمه ،در آن مقطع
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((در گردیدبرای آنها به عنوان پرستشگاه محسوب می وعده سرزمین

بود! یکی از نکاتی حقیقت زندگی قوم اسرائیل باید دارای یک بخش می

زندگی ایمانی را به واسطۀ افکار غلط به دو  ،که امروز در نهایت تأسف

روزی که در ) بخش تقسیم کرده، این است که فکر کنیم روزهای یکشنبه

کنیم و ممکن است این روز گردهمایی با ایمانداران شرکت میجلسات و 

روز کلیسایی ما! و از روز  (در برخی از نقاط به خاطر شرایط متغیر باشد

 ،گردد، که این طرز فکردوشنبه تا شنبه روزعادی زندگی ما محسوب می

همان اشتباه قوم اسرائیل بود که بعد از گذشت زمان ایشان را به انحراف 

ید،  در صورتی که تمامی ابعاد زندگی و هفت روز هفته، در هر  کشان

مکانی که خداوند به ما اجازۀ سکونت داده، باید به عنوان پرستشگاهی در 

 ،نمایانگر هدفی باشد که او به جهت آن یت،به شفاف و چشمان خداوندزیر 

 ما را در آن مکان قرار داده است.

گردید، باید به خداوند تقدیم میکه در این سرزمین  ،در ترتیب خدمتی

خدا از طریق موسی به قوم اسرائیل فرمان داده بود که زمان ورود به 

سرزمینی که خدا به عنوان پرستشگاه برای آنها مقرر کرده اصول و قوانین 

  این عهد را به ترتیب نگاه دارند.
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امین : ایشان در لحظۀ ورود به سرزمین وعده باید تمامی شرایط و فر1نکته

کردند)تثنیه این عهد را بر سنگهای آن سرزمین با خطی درشت حک می

 ( 13: 8, یوشع  4تا  1: 31

: قوم اسرائیل در ورود به این سرزمین باید مذبحی را بنا کرده و 3نکته

کردند، در نتیجه با این های مرتبط با این عهد را به خداوند تقدیم میقربانی

قدیم به خداوند ت تخصیص و با خون قربانی ،کار تمامی سرزمین

 (11تا  15: 8, یوشع   1تا  0: 30د)تثنیه یردگمی

قرار  "و عیبال "یمرِز  : ایشان باید تابوت عهد را در میان دو کوه ج1َنکته

و تمامی اسرائیل و مشایخ و روئسا و داوران ایشان به هر (»33: 8)یوشع دادندمی

داشتند نه که تابوت عهد خداوند را بر میدو طرف تابوت پیش الویان که

نصف ایشان به  و جَرِزّیمتوطنان؛ نصف ایشان به کوه ریبان و هم مغایستادند، هم 

طرف کوه عیبال چنانکه موسی بندۀ خداوند امر فرموده بود تا قوم اسرائیل را 

 «اول برکت دهند

ر به عنوان االعاز: الویان و کاهنین به عنوان متوسط این عهد همراه با 4نکته

کاهن اعظم، در جایهای مخصوص به خود در حضور تابوت عهد 

 ایستادند.می
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و عیبال و قرائت جَرِز یم : اقوام اسرائیل بعد از ایستادن در میان دو کوه 0نکته

تمامی سخنان، برکات و لعنتهای این عهد که با صدای بلند توسط یوشع 

کردند که ن الویان تأیید میگردید به وسیلۀ نماینده بودقرائت می

 ( 10،  14: 8, یوشع  14تا  11: 31پذیرند) تثنیه می

سرزمین جالل معرفی و  برکت ،: فلسطین به عنوان سرزمین پری6نکته

های دیگری نیز در کالم خدا واژه گردید که در توصیف این سرزمینمی

: 8)دانیال  3نیکو(، سرزمین 8: 11)پیدایش  1عدهوسرزمین  به کار رفته است؛

(، سرزمین 10،  6: 35)حزقیال  1(، سرزمینی که جالل همۀ زمینهای دنیا بود9

 6(، سرزمین آرامی8: 8)اشعیا  0(، سرزمین عمانوئل41: 11)دانیال  4جالل

: 18مزمور  11: 10خروج ) 1(، سرزمین پرستشگاه خداوند4)عبرانیان فصل 

ده را به عنوان میراث زمینی قرار زمانی که خداوند مرزهای سرزمین وع .(04

ن نمود که هر قومی برای خود یداد، برای تمامی کشورها مرزهایی تعی

متعلق به  ،یا فلسطین را سرزمینی مجزا داشته باشد، اما سرزمین مورد بحث

خود معرفی نمود. او سرزمینهای دیگر را به مردمان آن هدیه داد! به عنوان 

به مردم ایران است، و فرانسه متعلق به مردم همان مثال: سرزمین ایران متعلق 

این سرزمین متعلق به »سرزمین و...اما در مورد سرزمین فلسطین)وعده( گفت:

)نحمیا  «من و پرستشگاه و سرزمینی است که باید در آن شهر مقدس ساخته بشود
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و معبد  .(1: 10سرزمینی که کوه مقدس در آن قرار دارد)مزمور .(8تا  1: 11

های مقدس سینا و صهیون باید کوه .(1: 0مقدس باید در آنجا باشد)مزمور 

سرزمین  .(35،  16: 9, دانیال  1: 81, مزمور  11: 68در آنجا باشد)مزمور 

سرزمین »ها باید در آنجا دیده بشودمسیح یا ماشیح که تحقق تمامی عهد

 .(13: 3)زکریا  «مقدس

مالکیت این زمین را از آن خود معرفی  خدا در نگاهی به تمامی زمین

، این تصمیم و معرفی به خاطر خاص بودن آن مکان و تمایز دیگری کندمی

که بیانگر  !ای بود از ابعادی روحانیبلکه این سرزمین فقط نمونه ،نبود

جایگاهی بود که متعلق به خدا است و حضور او در آنجا است و سمبول 

ر جالل که در زمان صعود باید تخت خود را آسمان سوم، و جایگاه مسیح د

بینیم که در آن تصویری را می 8در یوشع فصل ))در آنجا برقرار سازد. 

اسرائیل به رهبری یوشع وارد سرزمین فلسطینی شدند! مذبح قربانی را بنا 

برکات و عهد را در میان دو کوه قراردادند و... که تمامی  صندوقنموده، 

نه و تشبیهاتی بودند از وضعیتی که در آینده و ابعاد بیانگر نمو ،لعنتها

و پاکسازی دشمن از آن محدوده و برقراری سلطنت  آسمانی با تسخیر

  شود((مسیح از آسمان تا به زمین دیده می
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 «مهر عهد فلسطینی»

سبت بر این  ،و به مانند عهد با موسی !بود "مهر عهد فلسطینی آرامی سبت

سال استراحت زمین  ،ل یک بارازد) هفتگی، ساالنه، هر هفت سعهد مهر می

 سال یوبیل و آزادی( ،بود، هر پنجاه سال یکبار

 «باران در عهد فلسطینی»

خدا به اسرائیل وعدۀ  های داده شده،در ازای اطاعت از این عهد و وعده

 ،ی بر زمینهایشان داده بودول و آخر را نیز به عنوان برکت و مهربارانهای ا

گردید!در نتیجه؛ ها از آنها منقطع میاطاعتی، وعدهکه در صورت بی

، تثنیه 33تا  18: 30گردید.)الویان زمینهای ایشان با خشکسالی مواجه می

( 3یوئیل فصل ,  05تا  10: 8, اول پادشاهان  8تا  1: 38, تثنیه  11تا  15: 11

منظور »ها بینیم که ایشان به خاطر شکستن عهدمی در مطالۀ تاریخ اسرائیل

و بت پرستی دائم، انحراف اخالقی و « عهد موسی و عهد فلسطینی است

وارد سختیها، فجایع و وضعیت اسفناکی  هاسبتداری و حفظ عدم نگاه

گناه  .(31: 16, دوم تواریخ  36تا  1: 35، حزقیال  14، 11: 36شدند)الویان 

خداوند را وادار کرد که ایشان را به زیر  .اعمال نامتعارف اسرائیل و انجام

داوری بکشاند و بارانهای برکت خود را از ایشان باز دارد که در طول تاریخ 

هستیم. باالخره خدا ارتباط های متعددی در این اسرائیل شاهد خشکسالی
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استفاده از خشکسالی را برای تأدیب ایشان کنار گذاشت و آنها را از 

, اول  13تا  6: 4, عاموس  34: 0زمین وعده داده شده اخراج نمود) ارمیا سر

ده قبیلۀ شمالی که به  .(11تا  1: 1, حجی  1, یوئیل فصل  1: 11پادشاهان 

م بدست آشوری ها نابود -ق 131در سال  پادشاهی اسرائیل معروف بودند

قبیله در  شدند و هرگز به سرزمین خودشان بازگشت نکردند که آثار آن ده

پراکنده و سرگردان و با  ،ایران، افغانستان و کشورهای عربی حاشیۀ ایران

( 15: 1 دوم سموئیل,  8تا  3: 9مردم بومی آن مناطق ادغام شدند)عاموس 

ها به مدت هفتاد توسط بابلی م-ق 656سال  پادشاهی جنوب با نام یهودا  در

ت پرستی را چشیدند)هفتاد سال به اسارت رفتند و در این هفتاد سال طعم ب

( سال اسارت به جهت هفتاد سبت هفت ساله بود که ایشان رعایت نکردند

، از دیدگاه روحانی به معنای؛ نگاه کردن به سلطنت عیسی مسیح و "سبت»

 «بازگشت و حاکمیت خداوند و آرامی است که در سلطنت مسیح خواهد آمد

های سبت داری پیروزیو نگاه ایشان به جای اینکه تمرکزشان بر بیاد آوردن

اطاعتی هفت ساله باشد هفتاد، هفت سال! قریب به پانصد سال تاریخ بی

نهایتأ در  .(11: 36خودشان را در هفتاد سال اسارت تاوان دادند)دوم تواریخ 

به فرمان خدا و دستور  ،به بقیتی از قبیلۀ یهودا !پایان هفتاد سال اسارت

ه شد که تحت فرمان زرو بابل، نحمیا، عزرا و اجازه داد ،هخامنشی شوکور

و شهر را ساخته و معبد را مجدد بنا کرده دیگر رهبران به اورشلیم بازگشت 
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هدف خدا این بود که ایشان تا آمدن مسیح موعود و  .(4تا  1: 1کنند) عزرا 

اما ایشان فاقد پایداری و  !در این سرزمین باقی بمانند عهد جدیدبرقرار شدن 

ه و این کار را نکردند. حتی در زمان آمدن مسیح نیز او را رد ت بودامان

( خداوند عیسی مسیح نیز این پیشگویی را ارائه داد 13،  11: 1کردند. )یوحنا

که شهر اورشلیم و معبد مجدد به خرابه بدل خواهد گشت و قوم به اسارت 

 35: 31لوقا ,  44تا  41: 19و سرگردانی در ملتهای دیگر خواهند رفت)لوقا 

( در نهایت به اسارت رفتن 3،  1: 34, متی  18: 31, متی  36: 9, دانیال  34تا 

و تخریب، سرزمین ایشان  ،یهودا و پخش شدن این قوم در میان سایر امتها

برای قرنها ازآن  !بارانهای اول که در آن زمان، سمبولی از برکات بودند

بقیتی را از سرزمین  ،خداوند این مقطع بعد ، که درسرزمین بازداشته شد

از قبیلۀ یهودا به سرزمین مسیح موعود بازگرداند. امروز نیز خداوند بابل، 

بقیتی را از این قوم که در کشورهای متعددی ساکن هستند به این سرزمین 

یک بار این قوم، از اسارت بابل برای ظهور اول مسیح  یعنی؛  گرداند،باز می

، و امروز یک بار دیگر مجددأ از کشورهایی که در آنها بازگشت کردند

ر برای اجازۀ بازگشت به این سرزمین داده شده تا در انتظا هستند ساکن

مسیح موعود باشند! البته برای ما ایمانداران ظهور ثانویه خواهد بود بازگشت 

 او را ،سال پیش و ظهور اول مسیح 3555زیرا در  ،ظهور اولین و برای ایشان
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» خوانیم؛ آنانی که او را نپذیرفتند و گفتند:نپذیرفتند. اما در کتاب زکریا می

در زمان بازگشت « این مسیح ما نیست و ما باید منتظر مسیح خود باشیم

مسیح با دیدن جای نیزه بر پهلو، و میخها بر دستانش متوجه خواهند شد که 

و کشتند همان  سال پیش او را به صلیب کشیده 3555همان مسیح که در 

اند در زمان مسیح موعود اسرائیل است!! و بقیتی که از ایشان باقی مانده

جفای عظیم او را به عنوان پادشاه و نجات دهندۀ خود خواهند پذیرفت. 

ایمان که مسیح را خداوند در کالمش این وعده را داده که یهود بی

و بقیتی از ایشان به القدس از ایشان تفقد خواهد شد توسط روح ،نپذیرفتند

تا  9, رومیان فصل  13)زکریا فصل گردندمینجات آمده و به مسیح متصل 

13) 

آن  مربوط به زمینهایی است که خدا وعدۀ "عهد فلسطینی؛ گیریدر نتیجه

که در زیر عهد فلسطینی  !را به ابراهیم! و تأیید آن را به موسی داده بود

کرد. این عهد مکملی است از عهد موسی که در شرایط آن را یادآوری می

این سرزمین به  !مسیح صلیب قبل از آمدنِ ،شریعت داده شده بود، گرچه

لحاظ زمینی و مردم از جایگاه باالیی برخوردار بوده و بسیار مکرم بود، اما 

بلکه  ،ن جایگاه خاص را ندارددیگر هیچ زمینی آ عهد جدیدامروز در 

صلیب مسیح و مقدس بودن جایگاه آسمانی که وعدۀ آن را از خداوند 



175 

 

تنها زمین و جایگاهی است که منظور، نظر، هدف و  ،ایمدریافت کرده

ن ایدا نیز به امروز تمرکز، نگاه و هدف خ !آیندۀ ما در آنجا قرار دارد

باشد، در حقیقت سیح میقعی و روحانی است که شخص عیسی ماسرزمین و

,  34تا  35: 4این مسیح است که محدودۀ آسمانی و وعدۀ ما است)یوحنا 

کلیسا آن  عهد جدید( در 8: 11, مکاشفه  11تا  33: 4غالطیان 

هایی است که خدا در آنجا حضور، برکات و پری خود را قرار محدوده

 داده است.

 «عهد با داوود»هفتم  فصل

شائول و به سلطنت رسیدن داوود برقرار گردید. و به  این عهد بعد از مرگ

ذریت، خاندان و تاج و تخت داوود از لحاظ جسمانی و روحانی مربوط 

شود! که در آنجا ای مربوط میگردد. مسلمأ و نهایتأ این عهد به آیندهمی

بزرگ و پرجالل داوود به  به واسطۀ خداوند ما عیسی، نوادۀ تخت ابدی خدا

هد آمد. عهد داوود، در ادامۀ عهد خدا با ابراهیم است، تمامی ارمغان خوا

گردند زیرا که عهد ابراهیم در عهدها از جهتی با عهد ابراهیم مرتبط می

و تمامی پایه و اساس گردد کتاب مقدس بزرگترین از عهدها محسوب می

دا نجایی که خخدا به ابراهیم استوار بود و از آهای دهقول و وع بر عهد عتیق

ای امین است لهذا، وعده و قولهای داده شده در گذر زمان باید وعده دهنده
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های دیگری را به عنوان مکمل یا محافظ عهد با و خدا عهد شدندحفظ می

ابراهیم به مانند عهد با موسی)شریعت( و عهد فلسطینی)برای نسل دوم( 

عهد با  ،یمکرد و حال در این مقطع نیز برای تکمیل عهد ابراهمعرفی می

سازد. بنابراین عهد با داوود، ادامه و انشعابی است از عهد داوود را برقرار می

خدا با ابراهیم که در ادامۀ عهد با موسی و سرزمین فلسطینی که آنها 

 داری شده بودند داده شد. نیزحفظ و نگاه

بود، در عهد با موسی  "پادشاهی ،مرکزیت و قول اصلی عهد خدا با داوود

بر  ،د عهد با داوودداده بود، اما تأکی هایی بسیار را ارائهاوند قول و وعدهخد

ای بود که خدا در آن وعدۀ سلطنت و پادشاهی ابدی را اساس قول و وعده

بل از شریعت ه عهد ابراهیمی و در آن دوره که قداد. در توجه ببه داوود می

( که او پدر 6: 11یدایش قرار داشت به ابراهیم نیز وعدۀ پادشاهی داده شد)پ

 عهد ،این عهد و ذریت خواهد بود و به ساره نیز وعده داده شد که او مادر

( 11: 10( و به یعقوب در )پیدایش 16: 11)پیدایش ابراهیم و ذریت اوست 

( وعدۀ پادشاهی داده شد. 13تا  8: 49و به یهودا فرزند یعقوب در)پیدایش 

 ،وعدۀ پادشاهی نمایان است ،که در عهد با داوود یاما به روشنی و وضوح

 یر عهد شریعت نیز وعدۀ پادشاهی بهشود!! در زدر آن زمان دیده نمی

)اعداد اسرائیل داده شده بود که ایشان ملت و پادشاهان کهنه خواهند بود
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رفته رفته  ،( این وعده و پادشاهی در سیر تکاملی35تا  14: 11, تثنیه  31: 31

 ،و به وضوح بیشتری رسید و در عهد با داوود به او منتقل گردید ترشفاف

, مزمور  1فصل  دوم سموئیلکه او و اهل خانۀ او پادشاهان خواهند بود)

( در زیر همین عهد وعدۀ پادشاهی و 89, مزمور  11, اول تواریخ فصل  113

تحقق آن به شخص عیسی مسیح به عنوان فرزند بزرگ داوود نیز داده شد 

زیرا که ( »7،  1: 1)اشعیا  ( سلطنت بکنده او باید بر اهل خانه داوود)اسرائیلک

برای ما ولدی زاییده و به ما پسری بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود 

وانده خو اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سالمتی 

 وود و بر مملکت وی انتهاخواهد شد ترقی سلطنت و سالمتی او را بر کرسی دا

نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از االن تا ابداالباد ثابت و استوار نماید، 

او  (1: 1, متی  11تا  15: 1)لوقا «صبایوت این را به جا خواهد آورد غیرت یهوه

کلید داوود ، (15تا  1: 1دارندۀ کلید داوود است )مکاشفه حامل و نگاه

 سلطنت خداوند عیسی مسیح. سمبولی است از

زمانی که عهدها را به یکدیگر متصل کرده و به درک درستی از رابطۀ میان 

ایشان به که  ،رسیم، متوجه! ارادۀ خدا به جهت اسرائیل خواهیم شدآنها می

یک دورۀ  ،باید سلطنت و پادشاهی در میانشان برقرار باشد ،عنوان یک ملت

ه شده بود که متأسفانه در آن دوره ایشان منتظر رار دادق تربیت نیز برای آنها

ارادۀ خدا و زمان آمدن و مستقر شدن این پادشاهی نشدند. خدا وعدۀ 
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از ایشان انتظار داشت که مدتی  ،اما در مقابل ،پادشاهی را به ایشان داده بود

را در زیر تربیت و آموزش او قرار بگیرند، باشد که چگونگی وابستگی به 

 ،اما ایشان در خودگرایی و گرایشهای نفسانی !مان را بیاموزندپادشاهی آس

خودشان را پایمال کرده و در یادگیری  ،صبر و اطاعت نکرده و دورۀ انتظار

مستقر شدن و برقراری پادشاهی خدا شکست خوردند. ایشان زمانی که در 

زیر عهد با موسی و فلسطینی، در زیر آموزش، تربیت، و حفاظت بودند 

این « های آموزش اسرائیل بودندهایی از دورهموسی و فلسطینی نمونهعهد »

یعنی در زمان نسل اول و ، اجازه را یافته که یک پادشاهی را برقرار کنند

اسرائیل خارج شده از مصر، پادشاه آنها خدا بود و ایشان ملتی در دوم بنی

به واسطۀ زیر پادشاهی آسمان بودند و خداوند به عنوان سرور، حاکم، و 

توان که در این ارتباط می کرد هادی آنها بودرهبرانی که خود انتخاب می

به موسی، یوشع، داوران که آخرین از آنها سموئیل بود اشاره کرد. ایشان 

منتخبین و برگزیدگانی بودند که به نمایندگی از جانب خدا پادشاهی خدا 

سموئیل در انجام این  ،را در هدایت مردم اسرائیل و شناخت او معرف باشند

داد به عنوان آخرین داور اسرائیل نه فقط کار رهبری را انجام می ،مسئولیت

بلکه یک داور، کاهن و نبی نیز بود و تمامی این کارها را به نمایندگی از 

مقطع بود که قوم اسرائیل تقاضای  رسانید، در همینخدا به انجام می جانب
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ارائه دادند.)داوران  در بیان، ، راراس و خدا گخداتر ،انسانی یداشتن پادشاه

 (30: 31, داوران  1: 19, داوران  1: 18, داوران  6: 11

شدند و بدون داشتن چنین پادشاهی قوم اسرائیل دائمأ از مسیر منحرف می 

که برای آن خوانده شده بودند فراموش  را هدف، رسالت و دعوتی

چنین زمانی بود که با شکست، (در 31تا  11)داوران فصل کردندمی

اول انحراف مردم و کهانت، خداوند شخصی را به نام سموئیل برخیزانید)

وجود اینکه سموئیل مردی خدا ترس و خدا گرا  ( با6تا  1فصل  سموئیل

بود و پسران او نیز در خدمت داوری اسرائیل قرار داشتند! اما پسران او 

تا  1: 8فصل  اول سموئیلگذارند )نتوانستند رسالتی درست را به نمایش ب

( بنابراین مردم اسرائیل سموئیل و خانوادۀ او را رد کرده و نپذیرفتند و 14

به مانند پادشاهان ممالک دیگر شدند، ایشان  ،خواهان رهبر و پادشاهی

تصویری از یک پادشاه را اینگونه در ذهن خود مجسم کرده بودند که به 

لشکر کشی به جنگجو و شجاع باشد و در  ،رمانند پادشاهان کشورهای دیگ

 اول سموئیلوسعت ایشان را زیاد کرده و کشورگشایی کند) ،ممالک دیگر

خدا نبود. اما در ارادۀ  "( اما به هیچ وجه چنین چیزی در ارادۀ مطلق8تا  0: 8

، خدا، اجازه داد! به آنچه ایشان به شدت اشتیاق آن را داشتند دست "نسبی

پیدا کنند. )ارادۀ مطلق خدا! سلطنت و ظهور مسیح بود که هرگز این اراده 
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مقطعی از زمان را در بر خواهد  ،تغییر نخواهد کرد، اما ارادۀ نسبی خدا

کند( در میای است که خدا تغییرپذیری را در آن اتخاذ و این اراده ،گرفت

انتخاب شائول برای پادشاهی؛ از آنجایی که قوم اسرائیل شهوت داشتن یک 

پادشاه زمینی را داشتند خداوند در ارادۀ نسبی خود اجازه داد که مزه و طعم 

( البته 15: 9اول سموئیل,  18تا  9: 8اول سموئیلچنین پادشاهی را بچشند)

اما نه به  !پادشاه داشته باشند که قوم اسرائیل ،که ارادۀ خدا نیز این بود

صورت شائول )او مردی از قبیلۀ بنیامین بود که به ایشان وعدۀ پادشاهی داده 

این اجازه از جانب خدا به ایشان داده شد  "نشده بود( نهایتأ با خواست مردم

ر اسرائیل سلطنت کرد و بعد شاه اسرائیل گردید، او چهل سال بپاد ،و شائول

مرد مورد عالقه و خواست خودش را از قبیلۀ یهودا  ،خداوندباالخره  او از

پادشاه   ،که وعدۀ پادشاهی به ایشان داده شده بود انتخاب کرد و داوود

توان در کتاب مقدس فصلهای مرتبط عهد خدا با داوود را می اسرائیل شد.

( 11, ارمیا  113, مزمور  89, مزمور  11, اول تواریخ  1دوم سموئیلدر )

 لعه کرد.مطا
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 «سخنان عهد با داوود»

اسرائیل ود گفته شد که او پادشاه مسح شدۀ سخنان این عهد زمانی به داو

توسط سموئیل  شدر زمان مسح شدن عهدِ با او، البته برخی از سخنان ،شد

، که او در سرگردانی و گفته شد، برخی دیگر در زمانی به داوود گفته شد

,  1: 1 دوم سموئیل) کرد!را سپری می فرار از دست شائول روزگار خود

( در مورد سخنان عهد خدا با داوود و پادشاهی او 15تا  9: 1 دوم سموئیل

شش نکته وجود دارد که در زیر آنها را شرح داده و به آیات مرتبط نیز 

 .اشاره خواهیم کرد

نکته اول: خدا به سموئیل گفت که داوود را به عنوان شبان و پادشاه آیندۀ 

 اول سموئیلاسرائیل مسح کند و از آن روز روح خدا بر داوود قرار گرفت)

 (11: 38 اول سموئیل, 11تا  1: 16 اول سموئیل,  38: 10

 اول سموئیلنکته دوم: مردان اخیش از داوود به عنوان پادشاه یاد کردند)

31 :11) 

داوود را به عنوان پادشاه حقیقی اسرائیل  ،نکته سوم: یوناتان پسر شائول

دانست که او در زمان مناسب بر اسرائیل پادشاهی خواهد شناخت و می

 (11: 31 اول سموئیلکرد) 
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دانست که روزی داوود، پادشاه اسرائیل خواهد نکته چهارم: شائول نیز می

 (35: 34 اول سموئیلشد)

و انتخاب کردند، در  خود مسحنکته پنجم: مردان یهودا داوود را برخاندان 

بار مسح پادشاهی را دریافت کرد مسح اول او بدست  3حقیقت داوود دو

تا  1: 3 دوم سموئیلسموئیل، مسح دوم او بدست مردان یهودا انجام گرفت)

4) 

نکته ششم: تمامی قبایل و جماعت اسرائیل، داوود را بعد از گذشت هفت 

بود، به جهت سلطنت بر کل اسرائیل سال که بر خاندان یهودا سلطنت کرده 

 (0تا  1: 0 دوم سموئیلبرگزیدند)

 «های عهد با داوودوعده»

بینیم و هم های برکت را میهم وعده ،در شرایط داده شده در عهد با داوود

ها های لعنت، که به شرح آنها خواهیم پرداخت اما؛ در این عهد وعدهوعده

 .نبود «شریعت» موسی عهد ،به مانند و شباهت !و هشدارهای لعنت

 15: 1 دوم سموئیل)": سرزمین معین و مشخص متعلق به خاندان داوود1نکته

در آن  ،( باوجود اینکه داوود در زیر عهد ابراهیمی9: 11, دوم تواریخ 

خدا به او وعده داد که جایی خاص را در آن  ،کردسرزمین زندگی می
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ابتدا باید دشمنان از آن سرزمین بیرون  اما در ،دارد سرزمین برای او در نظر

( خدا به ایشان وعده داد که در زمان سکونت 10: 14بروند) اول پادشاهان 

شما در آن سرزمین دیگر خاندان شما از آن مکان حرکت نخواهند کرد و 

مانند زمانی که در مصر و یا کنعان سکونت داشتند نخواهند بود، این وعده 

ان داوود تا به زمان اسارت آشور و پخش شدن آنها در تمامی در خاند

سرزمینها در بعد از سلیمان پا برجا بود، اما خدا وعده داده بود که در 

یگاه خاص خود را نزد اج ،صورت دوری و پراکندگی ایشان از سرزمینشان

او خواهند داشت که به یقین اشارۀ روحانی این موضوع، شخص عیسی 

 (9،  8: 9وس مسیح است)عام

( این 15: 11, اول تواریخ  11: 1 دوم سموئیل)": پیروزی بر دشمنان3نکته

ای است از عهد ابراهیمی که با حرکت یوشع و ورود قوم به وعده ادامه

های داوود بر تمامی آن مناطق نهایتأ با پیروزی ،سرزمین وعده، قبیلۀ یهودا

داوود از نوادگان یهودا و از »شدمسلط  ،آنها به داوود داده شده بودکه وعده

 13،  11, یوشع فصل  65: 34, پیدایش  11: 33)پیدایش «سران این قبیله بود

داوود نه تنها (. 9: 33, اول تواریخ  8فصل  دوم سموئیل,  1داوران فصل 

زمینهای سهم خاندان یهودا را تسخیر کرد، بلکه تمامی سرزمینهای وعده 

به یقین تمامی آنچه که  .(36: 9کرد )دوم تواریخ داده شده را نیز تسخیر 
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های روحانی عیسی مسیح های ظاهری و انسانی، از پیروزیگفته شد نمونه

. هر آنچه در این فعالیتهای انسانی، بود و پیروزی کلیسا )شیر سبط یهودا(

دارای معانی روحانی بوده که در نمونۀ  بینیم همهظاهری و جسمانی می

توان به تسخیر جایهای آسمانی مینها توسط داوود پادشاه میتسخیر آن سرز

توسط مسیح و کلیسا اشاره کرد. به همان شکل که داوود و همراهانش 

سرزمینهای وعده داده شده را از تسخیر دشمن آزاد کرده و بر آنها مسلط 

از  ،شدند، امروز مسیح و کلیسا نیز در تسخیر سرزمینهای ابعاد روحانی

 (18: 16, متی  0: 0ن با یکدیگر فعال هستند) مکاشفه اسارت دشم

، این وعده نیز در ادامۀ "خاندان داوود خاندانی سلطنتی خواهد بود :1نکته

،  6: 11پیدایش«)از ذریت تو پادشاهان خواهند آمد»وعده به ابراهیم بود که 

 ( خاندان داوود خاندانی سلطنتی بودند15: 49پیدایش،  11: 10، پیدایش 16

ی که خدا برای ایشان در مسیر ،که تمامی فرزندان او هرکدام به نوبۀ خود

تنها بر اسرائیل  پادشاهی داوود نه ،کردندباید پادشاهی می نمود، معین می

بلکه ابدی بود، زیرا ذریت داوود و فرزندان او دارای سلطنت و تخت 

 داوود داده بود. پادشاهی و حاکمیتی بودند که خدا وعده آن را تا به ابد به

زید و از میان تمامی آن گدر زیر عهد ابراهیمی خدا ملتی را با نام اسرائیل بر

قبایل نیز یک قبیله را با نام یهودا انتخاب کرد و در زیر عهد با داوود از میان 
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از فرزندان یسایی را نشان کرد!! که از آن میان نیز داوود  ایآن قبیله خانواده

البته از میان این خاندان پادشاهان  ب خداوند به سلطنت رسید.به نیابت از جان

بسیاری به سلطنت رسیدند که به عنوان نمونه به بیست و یک پادشاهی از 

رحبعام، ابیام، آسا، یهوشافاط، یهورام،  کنیم))سلیمان،این ذریت اشاره می

، یوشیا، اخزیا، عتلیا، یوآش، امصیا، عزیا، یوتام، آحاز، حزقیا، منسی، امون

 یهواَحاز، یهویاکیم، یهویاکین، صدقیا((

بلکه رحمتهای : بر این خاندان نه فقط مسح پادشاهی قرار داشت 4نکته

( خدا به 11: 11, اول تواریخ  10: 1 دوم سموئیلگرفت)نیز قرار می "الهی

داوود وعده داده بود که؛ اگر ذریت او خطایی را خارج از ارادۀ خدا 

دیب خود را بر ایشان قرار خواهد داد، اما نه به مانند آن مرتکب بشوند! تأ

تأدیب که بر شائول قرار گرفت و باعث از دست دادن جان و سلطنتش شد. 

آمدند، اما مسلمأ خاندان داوود نیز در صورت تمرد به زیر تأدیب الهی می

 ،شد!)در اکثر مزامیر داوودلب نمیدان داوود سَهرگز رحمتهای خدا از خان

نسبت به خاندان  ،بدون ترس اینکه از او گرفته شوند ،ز رحمتهای خداوندا

به همانگونه که  (1تا  1: 01, مزمور  1: 06مزمور )کند. خود صحبت می

خدای پدر نیز رحمت خود را از  ،رحمت الهی از خانواده او منقطع نگردید

 امروز فرزندان حقیقی داوودِ فرزندان خود منقطع نخواهد ساخت، زیرا ما
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و اهل خانه و خانوادۀ او محسوب  ،مسح شده و آسمانی عیسی مسیح

. هر چند ممکن است خطا یا گناهی مرتکب شویم) با توجه به شویممی

رد شدن برای فرزندان پدر تأدیب الهی نسبت به آن خطا( اما طتوبیخ و 

: 89)مزمور  «واهیم شدرد نخخواهیم شد اما تَ تأدیب» صورت نخواهد گرفت

با قیام عیسی  عهد جدیدتحقق این موضوع را در  .(14تا  38،  14،  3،  1

مسیح از مردگان و روزی که همه ما باید با هم قیام کنیم خواهیم دید که 

,  14: 11های الهی، شامل حال همۀ ما شده و خواهند شد.)اعمال رحمت

 (6: 35، مکاشفه  8: 3دوم تیموتائوس 

, اول تواریخ  16تا  11: 1 دوم سموئیل،)"وعدۀ ذریت مسیح موعود: 0نکته

و حال  ( این وعده نیز در ادامۀ وعدۀ خداوند به ابراهیم بود10 تا 11: 11

ای که به ذریت ابراهیم داده شده بود جامۀ ذریت داوود در تحقق وعده

ی ذریت عمل به خود گرفت، که نهایتأ در آینده با ظهورعیسی مسیح تمام

وعده، در او به عنوان نوادۀ داوود به تحقق رسید. درحقیقت عیسی مسیح  از 

و از ریشۀ یسا بود، و از جنبۀ انسانیت  !جنبۀ الوهیت، به عنوان خداوند داوود

ریشه از جهت "بود و هم جوانۀ "پسر داوود و از ذریت او بود. او هم ریشه

بزرگ داوود است از جهت الوهیت، و جوانه از جهت انسانیت، مسیح جد 

الوهیت و بر حسب ذریت وعده داده شده و انسانی پسر داوود محسوب 
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( به جهت درک 0: 1ه شود با عبرانیان س, مقای 14: 1 دوم سموئیل) گردد.می

 کنیم؛به هفت نمونه اشاره می ،این مبحث و در بررسی تحقق ذریت وعده

اوود که عمانوئیل را به دنیا نمونۀ اول: وعدۀ حامله شدن باکره از ذریت د

 (14،  11: 1خواهدآورد) اشعیا 

نمونۀ دوم: شاخۀ عدالت خداوند از نسل داوود بر افراشته خواهد شد)ارمیا 

 (10: 11, ارمیا  6، 0: 30

،  33: 11، اعمال 1: 1نمونۀ سوم: مسیح پسر ابراهیم و پسر داوود است)متی

31 ) 

 (4،  1: 1حسب جسم است)رومیاننمونۀ چهارم: مسیح ذریت داوود، بر 

 (16: 33مسیح هم ریشه و هم ثمرۀ داوود است)مکاشفه نمونۀ پنجم: 

 ( 0: 0نمونۀ ششم: مسیح شیر سبط یهودا است)مکاشفه 

نمونۀ هفتم: مسیح وارث تاج و تخت پدر خود داوود خواهد بود و بر 

سلطنت او را خاندان یعقوب تا به ابد االباد در جالل سلطنت خواهد کرد! و 

 (9تا  6: 9, اشعیا  11،  11: 1انتها و پایانی نیست)لوقا 



188 

 

 ، جایگاه، اقامتگاه و پرستشگاهی که در آنجا خدای": وعدۀ معبد6نکته

تا  11: 11, اول تواریخ 11: 1دوم سموئیلحقیقی تجربه و شناخته بشود)

موضوع ای را برای خداوند بسازد و این آرزوی داوود این بود که خانه(10

باعث تحریک جان و دل او شد، خداوند نیز در عهدی که با داوود داشت 

ای را به جهت حضور، اقامت و جاللش اجازه داد که او چنین فکر و نقشه

 1: 11, اول تواریخ  15تا  1: 1 دوم سموئیلدر میان قوم اسرائیل داشته باشد)

حضور و جالل  ای را برای( داوود قصد داشت که شخصأ چنین خانه15تا 

خدا در میان قوم اسرائیل بسازد اما خداوند آرزوی داوود و مسئولیت را به 

معبد حضور را بنا  ،پسری از تو خواهد آمد آن»ذریت او سپرد و گفت:

البته این موضوع تفسیری دوگانه را در پی خواهد داشت، « خواهد نمود

زمینی آن به سلیمان  ، تفسیر یا جنبۀ3، جنبۀ روحانی و آسمانی1جنبۀ زمینی

مرتبط است که معبدی ساختمانی را در اسرائیل و اورشلیم بنا کرد. و جنبۀ 

کرد، به اصلی و آسمانی آن که به معبد و اقامتگاهی روحانی اشاره می

اشت و در اتحاد شخص عیسی مسیح که معبد حقیقی و آسمانی را بر پاد

 حضور خدا تبدیل شدند تشگاهی برایحیاتی با کلیسا به اقامتگاه و پرس

, اول  35تا  19: 3, افسسیان  16: 1, اول قرنتیان  35تا  18: 3)یوحنا 

قبل از این نکات اشاره کردیم که در مقابل  در ما .(10: 1تیموتائوس 
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های داده شده به داوود به مانند عهد با موسی به لعنتهای بسیاری اشاره وعده

به خاطر  برآمده از نسل داوود، اهانِنشده!! اما در تاریخ برخی از پادش

به زیر تأدیب الهی قرار گرفتند، زیرا این عهد  ،نااطاعتی، انحراف و سرکشی

: 33, ارمیا  16داری بود) دوم تواریخ فصل مستلزم وفاداری، امانت و نگاه

 (15تا  18

 « شرایط عهد با داوود»

 های خودوعده ،اکرد که بر اساس آنهخدا در هر عهد شرایطی را مقرر می

به اجرا بگذارد، او در مورد عهد با داوود نیز دو شرط را برقرار نمود که  را

 در این مقطع به شرح این دو شرط خواهیم پرداخت؛

ها در زندگی داوود، در قدم اول ،در برقرار شدن وعده"شرط اول: ایمان

بود، زیرا او نسبت به الزم بود که او آنها را با ایمان بپذیرد! داوود مرد ایمان 

جوابگو داشت، یکی از شروط داشتن ایمان دلی  و خدا قلبی حساس

شنود و نسبت به آن صدا دل جوابگو و حساس است که صدای خدا را می

توان به رسالۀ عبرانیان اشاره سازد! در این ارتباط میخود را سخت نمی

ایمان الزمۀ »»ه کشد ککرد، که در آن داشتن ایمانی خاص را به چالش می

نویسندۀ این رساله نسبت به دلی جوابگو از زبان «« ورود به ملکوت نام دارد
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شنوید دلهایتان را امروز اگر آواز او را می»کند:روح القدس اینگونه بیان می

زیرا برای ورود و سلطنت با مسیح در ملکوت او به ایمانی  «سخت مسازید

دهد، بلکه ایمان به ز گناه را پوشش میایمان نجات ا ،نیاز است که نه فقط

داند! داوود مردی با چنین قلبی بود و تمامی ورود را نیز الزمۀ آن می

,  11: 31مزمور  , 8تا  6: 4چرخید )رومیان های او بر همین محور میانگیزه

( عهد خدا با داوود مستلزم این بود که داوود در مقابل 14تا  13: 11عبرانیان 

ب مثبت داده و به خدا اعتماد بکند و اارهای خدا با ایمان جوامانت و ک

اجازه بدهد که او خدا، و خداوند زندگیش باشد. که در نهایت تحقق 

بینیم. داوود بعد از زندگی او میهای داده شده را در اری از وعدهبسی

 ،به روی در افتاده و خدا را در نهایت اکرام ،دریافت سخنان عهد از خداوند

ود های خدا با ایمان بدهاین اقدام داوود معرف پذیرش وع !ستش نمودپر

خدا از خاندان داوود ( 31تا  1: 11, اول تواریخ  39تا  18: 1دوم سموئیل)

رهرو راه او باشند و  ،انتظار داشت که به مانند او که با ایمان ادامه داده بود

که  ،بردی و ایمانیکار با ایمان زندگی کنند، باشد که از آن ایمان فعال

دائمأ نسبت به صدای خدا و کالم او حساس است خارج نشوند و در 

 دریافت برکات، ثمرات را به نمایش بگذارند.
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این است مردی موافق »، خدا در مورد داوود شهادت داد"شرط دوم: اطاعت

با تفاسیری که خدا از داوود بیان  «دل من، که تمامی مرا انجام خواهد داد

شویم که او نسبت به داوود نظر بلندی دارد و تصدیق کند، متوجه! میمی

شنود بلکه، قدم در انجام آنچه می کند که نه تنها داوود صدای او را میمی

( عهد با داوود نه تنها 33: 11)اعمال کند.گذارد و اطاعت میشنود می

گفته شدۀ خدا بود، بلکه باید با اطاعت  مان به کالمِمستلزم شنیدن صدا و ای

: 113, مزمور 11تا  15: 89, مزمور  14: 1دوم سموئیلگردید.)نیز همراه می

ه بود که در صورت د( با این وجود خدا در زمان سلیمان هشدار دا13،  11

توجه به . با کرد به شخص دیگری واگذار خواهد تخت او را ،عتینااطا

شده به پدرش داوود، در صورت خطا و تمرد خارج از ارادۀ خدا  وعدۀ داده

گردید، افتخار داشتن تخت! به شخص دیگری واگذار می ،در همان ذریت

ترین مسائلی بود که باید مورد یکی از کلیدی "لذا در خاندان داوود اطاعت

 گرفت.توجه قرار می

 «سوگند عهد با داوود»

تحت پوشش  بعد از عهد با ابراهیم همهقدس ، های کتاب متمامی عهد  

 با !! خدا در آن عهدارائه داد سوگند و قسمی بودند که خدا در عهد با او

عهد خود را استوار ساخت وقول و قسم ایراد نمود که عهد  ،و سوگند قسم
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پا برجا خواهد داشت. ریشۀ تمامی عهدهای  تا به ابدابراهیم  خود را با 

شدند به قسم و یازهای زمانۀ خود محسوب میدیگری که انشعابات و ن

زیرا سوگند در عهد با ابراهیم غیر  ،گشتمی سوگند در عهد با ابراهیم باز

قابل بازگشت و معکوس شدن بود. به همین جهت است که جایگاه ابراهیم 

و عهد با او در کتاب مقدس در باالترین نقطه قرار دارد و پل ارتباطی میان 

به ند! اددهای زمانی تشکیل می، عهددر مسیح را ،عهد جدید وابراهیم  عهد

عنوان نمونه؛ شریعت به مدت هزار و پانصد سال، عهد فلسطینی که با نسل 

ا خاندان ز مصر بسته شد، عهد با داوود که بقوم اسرائیل خارج شده ا دوم از

ترین راه برای رسیدن به مسیح به شمار خاصی آغاز گردید و مرکزی

،  9: 1دوم سموئیل,  11: 113, مزمور 10تا  31،  0تا  1: 89مزموررفت)می

(عالرغم قرارگیری تأدیب خدا بر پادشاهان اما خدا هرگز آنها را ترک 15

: 1 دوم سموئیلو همیشه ایشان تحت پوشش آن عهد خواهند بود) کردنمی

ابراهیم  سوگند و قسم خدا در عهد ( نهایت41ِتا  15: 89, مزمور  10،  14

که در عهد با داوود هدف آن نمایان شد و در ظهور مسیح و  !ریشه داشت

به تحقق خود رسید. زیرا  ،گناه و پاک او به عنوان پسر داوودزندگی بی

تمامی فرزندان، نوادگان و پادشاهان خاندان داوود همه انسانهایی خطا کار 

داوود بر حسب جسم و  به عنوان پسر ،بودند و پیشدانی و نگاه خدا به مسیح
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گناه و شایستۀ دریافت این قسم بود که وعدۀ پادشاهی را به انسانی پاک، بی

 (10تا  39: 3داوود و خاندان او داد که تا به ابد سلطنت خواهد کرد) اعمال 

 «عهد با داوودطومار »

، اول تواریخ  و دوم سموئیلنکات، شرایط و برکات این عهد در کتابهای 

 داوود مکتوب و به آن اشاره شده است.مزامیر 

 « خون عهد با داوود»

و  !تمامی عهدها باید دارای عالمتی خونی باشند ،با توجه به عهدهای گذشته

های گذشتۀ خود) عهد ابراهیمی، مسلمأ عهد داوود نیز تحت پوشش عهد

عهد با موسی و عهد فلسطینی( که هر کدام برای تأیید دارای عالمت خونی 

 د، قرار داشت.بودن

 «تفاوت عهد داوود با عهد موسی»

ها ها و عهد داوود با قربانیرابطۀ عهد موسی با قربانی ، در"نکته اول: قربانی

های توانست هیچ کدام از قربانیداوود نمی ،موسی بر طبق قوانین شریعتِ 

 جایگاهی نبود که در شرایط و واجد اجباری را به انجام برساند! زیرا او

های زیر عهد داوود او قربانی ، اما درت او اعمال قربانی صورت بگیردبدس

های شکرگزاری،پرستش و تسبیح( معرفی کرده و دیگری را با نام)قربانی
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. در زمانی که هنوز خیمۀ موسی نمود های اجباریآنها را جایگزین قربانی

بنا در اورشلیم قرار داشت داوود دو خیمۀ دیگر را بر روی کوه صهیون 

کرد، در نتیجه در یک زمان سه خیمه در اورشلیم وجود داشتند یکی خیمۀ 

موسی بود که در بیابانهای سینا ساخته شده بود و داوود آن را با شکست 

این »گیری تابوت عهد به اورشلیم نقل مکان داد، دادن دشمنان و باز پس

و تمامی  گذاری شده بود خیمه با دستور مستقیم خدا بدستان موسی پایه

اما داوود بر  «گرفتها و مراسم مربوط به آن در این خیمه صورت میقربانی

روی کوه صهیون که به شهر داوود معروف شده بود دو خیمه بنا نمود، در 

ها توسط الویان انجام های خونی و گناه و سایر قربانیخیمۀ موسی قربانی

های طلبانه، قربانیهای داوشد، اما داوود عالوه بر قربانیداده می

ها اضافه کرد. )داوود به قربانی شکرگزاری، تسبیح و حمد و ستایش را

قربانی، پرستش، ستایش و شکرگزاری به قوم  ی جدید را در ارتباط بانظام

 اسرائیل وارد کرد(

، از آنجایی که داوود از قبیلۀ الویان نبود، بر طبق شریعت "نکته دوم:کهانت

 این انجام هیچگونه مراسم کهانتی نداشت، اما در زیر ای برایموسی اجازه

عهد خداوند به او اجازه داده بود که همزمان، پادشاه و کاهن باشد! در قبل 

و پادشاهان در مقاطعی جدا از یکدیگر عمل  از این مقطع همیشه کاهنین
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شائول به عنوان پادشاه بر مسند  ،کردند. به عنوان مثال: در قبل از داوودمی

داد، اما قدرت قرار داشت، و سموئیل در کنار او کار کهانت را انجام می

هم کار پادشاهی را  ،داوود با مجوزی که به او داده شده بود، در زیر عهد

 داد و هم کار کهانت. انجام می

با  با این وجود که داوود به طور مستقیم نمی توانست ،"نکته سوم:پرستشگاه

 خیمۀ اجتماع که بر کوه جدعون قرار داشت در ارتباط باشد! رفته و دو

( یکی از 3، خیمۀ پادشاهی1خیمۀ دیگر را برای خود بنا نمود )خیمۀ پرستشی

خورد این است که؛ مسائل بغرنج که متأسفانه امروزه در کلیسا به چشم می

معبد سلیمان را در اجتماع یا ایمانداران سعی بر این دارند که نمونۀ خیمۀ 

هایی به این های پرستشی و ویدیوکه استفاده از سروده ،کلیسا وارد کنند

شود و بکارگیری مضمون که کاهن وارد خیمه و قدس خداوند می

نمادهایی از حوض برنجی و مذبح بخور و... دلیلی برای اثبات این موضوع 

برای ما بازگو  است.در صورتی که داوود، نظام جدید و حقیقتی دیگر را

و اجرا  گرفته کاربردی در کلیسا به کار ،که باید به عنوان اصلی کند!!می

ها، احکام و زیرا تمامی سمبول ،بلکه خیمۀ داوود !بشود، نه خیمۀ موسی

های خیمۀ اجتماع در مصلوب شدن ، قیام و صعود مسیح به آسمان به مراسم

داوود، هم با پرستش در  خیمۀ اتمام رسیده و تحقق یافتند. در حقیقت
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توانست هرگز نمیداوود،  ای بود، از خیمۀ آسمانی.ارتباط بود و هم نمونه

ارتباطی با خیمۀ موسی داشته باشد زیرا او از قوم و قبیلۀ الوی نبود، اما این 

 ارزش شمردن خیمۀ موسی توسط داووداعتبار و بیدلیل بر بی ،موضوع

دارای ارزش باال و سمبول کفاره  در جایگاهی متمایز و نبود، زیرا آن مکان

ای بود که خدا به جهت قوم پرداخت نمود و به یقین در چشم و قلب و فدیه

 داوود، جایگاه و ارزش واالیی داشت. 

 «قربانی در عهد با داوود»

های انجام گرفته در این عهد سه نکته وجود دارد)جسد در ارتباط با قربانی

 (1های روحانی، قربانی3خون قربانی، 1قربانی

، از آنجایی که مراسم جسد قربانی و اعمال مرتبط با "نکته اول: جسد قربانی

عهد توسط  صندوقکرد، زمان انتقال آن از خیمۀ اجتماع باید ادامه پیدا می

های داوطلبانه، سوختنی و داوود به اورشلیم! او با همراهی کاهنین قربانی

, اول  18،  11: 6 دوم سموئیلذبیحۀ سالمتی را در حضور خداوند گذرانید)

(الشۀ حیوانات قربانی شده به عنوان هدایای داوطلبانه 1تا  1: 16تواریخ 

شدند)الویان د تقدیم میاجتماع و ایماندار به خداونبرای تقدیس خیمه

 ( 3و فصل  1فصل 
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بیحۀ سالمتی و قربانی سوختنی نه فقط الشۀ ذ، در "نکته دوم: خون قربانی

که تضمین اختیارات،  شدبلکه خون آنان نیز ریخته می ،حیوان سوخته

کرد، یعنی پادشاهان اسرائیل حق حاکمیت و اقتدار پادشاه را معرفی می

را بر اساس خون ریخته شده و به نمایندگی از حاکمیت و اقتدار  ،سلطنت

, اول تواریخ  18، 11: 6 دوم سموئیلباشند)ها دارا میطرف خدای آسمان

 (1تا  1: 16

های ،داوود عالرغم اینکه قربانی"روحانی هایقربانی سوم:نکته

های داد، قربانیموسی)شریعت( را با دقت و از روی توجه قلبی انجام می

های، روحانی در ستایش و پرستش و شکرگزاری با نام قربانیدیگری نیز 

و آنها را وارد زندگی و قوم اسرائیل کرد. که بعد به  خداوند معرفی کرده

عهد نیز وارد شد و تمامی پایه و اساس پرستش که امروز در  عهد جدید

های داوود بینیم توسط داوود به نظم در آمده و با مرکزیت خیمهمی جدید

, عبرانیان  19تا  11: 116، مزمور  141:1، مزمور  6: 31ی شدند)مزمور معرف

 (0: 3, اول پطرس  16,  10: 11



198 

 

 « متوسط عهد با داوود»

داوود با  متوسط آن بود! ،در این عهد شخص داوود به عنوان پادشاه و کاهن

صدق داد اما در رتبۀ ملکیگاه قربانی الویان را انجام نمیوجود اینکه هیچ

یکی از مکاشفات عظیم و منحصر به فرد  کرد، و این موضوعکهانت می

کتاب مقدس است که نیاز به تفکر و تعمق بسیار دارد و بسیاری از آن 

صدق بود، لهذا کهانتی خبر هستند، کهانت داوود براساس کهانت ملکیبی

قسم »فرمایدگردید که در رابطه با او میمورد پذیرش خدا محسوب می

و این بزرگترین دلیل  «صدقملکیرم که تو تا به ابد کاهن هستی به رتبۀ خومی

که داوود کهانت الوی  موضوعبر اثبات کهانت داوود است. در شرح این 

بود دالیل دیگری نیز  صدقملکیداد! و کهانت او به رتبۀ را انجام نمی

 وجود دارد که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد؛

پوشید که سمبول و معرف، لباس کتانی کهانت و ایفود می: داوود 1هنکت

: 10, اول تواریخ  14: 6 دوم سموئیل) عدالت و مخصوص به کاهنین بود!

31) 

دوم کرد)های کهانت را در حضور خداوند تقدیم میداوود قربانی:3نکته

 (11: 6سموئیل



199 

 

را  : در عهد و شریعت موسی، کاهنین در حضور خدا ایستاده و قوم1نکته

گرفت و دادند و این موضوع فقط باید توسط کاهنین صورت میبرکت می

بینیم که داوود نیز در شخص دیگری اجازۀ چنین کاری را نداشت و می

،  1: 16حضور خدا و به نیابت از او ایستاده و قوم را برکت داد)اول تواریخ 

 (31تا  34: 6, مقایسه شود با اعداد  3

ای که موسی ساخته و در طول تاریخ با قوم : داوود عالوه بر خیمه4نکته

اسرائیل تا به اورشلیم در حرکت بود، خیمۀ دیگری را نیز بر کوه صهیون بنا 

اجتماع خارج کرده و در خیمۀ خود برآن عهد را از خیمۀ صندوقنمود و 

 (11: 6 دوم سموئیل,  1: 16)اول تواریخ  کوه قرار داد

قرار گرفته در دست داوود به مانند عصای شکوفه زدۀ هارون،  : شاخ0نکته

سمبولی از پادشاهی او بود! شاخ در کتاب مقدس عالمت قدرت و اقتدار 

است و زمان قرارگیری در دست شخص، دو معنی و مفهوم را در 

ود، در مقایسه؛ هم به عنوان پادشاه بود و ( لهذا داو3، کاهن1برداشت)پادشاه

شاخ قرار گرفته در دست  داوود سمبولی بود از »کاهن، هم به عنوان 

,  11)اعداد فصل « کهانت و پادشاهی او، این عصا بلند بود و از جنس شاخ

 (69: 1, لوقا  11: 113مزمور 
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: زمانی که شائول و عزیای پادشاه به خیال خود قصد داشتند وارد 6نکته

هر دو، سخت، قضاوت شده و  !دهنده و عمل کهانت را انجام کهانت شد

پنداشتند! با توجه به اینکه پادشاه به زیر داوری خداوند آمدند، زیرا می

در مورد  10فصل  اول سموئیلهستند اجازۀ کهانت نیز به ایشان داده شده )

شد  بنابراین شائول کشته خوانیم(شائول و در دوم تواریخ در مورد عزیا می

زمانی که او خود را در یک  ،در مورد داوودو عزیا نیز جزام گرفت، اما 

گیرد! زیرا کند هیچ داوری بر او قرار نمیشخص پادشاه و کاهن معرفی می

او سمبولی است از پادشاهی و کهانت عیسی مسیح. او پادشاه مسح شده 

برقوم یهودا و بعد تمامی اسرائیل بود و با حفظ این سمت کار کهانت را نیز 

که معرف کهانت عیسی مسیح بعد از قیام اوست انجام  صدقملکیبه رتبۀ 

کند! کهانت داد. عیسی مسیح دو کهانت را در زندگی خود معرفی میمی

برای ما مهیا  خود ای که با خونبا کفاره ،زمان مصلوب شدنش اول؛ تا

و بعد از قیام و صعود به آسمان  ،ساخت بر حسب کهانت به رتبۀ هارون بود

دوم ,  1: 16 اول سموئیل)صدقملکیاعظم ما است به رتبۀ  او در مقام کاهن

داوود تمامی خدمات کهانت را بر  (4: 3 دوم سموئیل,  0تا  1: 0 سموئیل

به کاهنین و الویان در  ،طبق دستورات داده شده در شریعت موسی

و تعدادی از ایشان را نیز از آن محل ، ااجتماع بر کوه جدعون سپردخیمۀ
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تا در زیر عهد داوود در آن برد خارج کرده و به خیمۀ خود بر کوه صهیون 

مکان خدمت کنند. بنابراین کاهنین در زمان عهد با داوود به دو دسته تقسیم 

انجام )1کردنداجتماع خدمت میکه برای خدمت در خیمۀ یشدند؛ کاهنین

وود برگزیده و کاهنینی که برای کهانت در خیمۀ دا خونی(،گناههایقربانی

ایشان در زیر تعلیم و آموزش  های روحانی و پرستش()انجام قربانی 3شدند

دیدند، این می چهار کاهن اعظم که اکثرأ رهبر پرستشی بودند آموزش

دان بودند چهار نفر درحقیقت چهارآهنگ ساز، رهبر پرستشی و موسیقی

)اول «« آساف، ایتانبایثان، هیمان، »»دادند که کهانت پرستشی را انجام می

 (1،1: 30, اول تواریخ  6تا  1: 16, اول تواریخ  38تا  16: 10تواریخ 

دوگروه از کاهنین نیز در زیر دست این چهار نوازنده، آموزگار وآهنگ 

« خیمۀ موسی»هم در کوه جدعون  ،ایشان !دیدندساز قرار داشته و تعلیم می

و کارهای پرستش کردند میبر کوه صهیون خدمت « خیمۀ داوود»و هم در 

و قربانی را در دو مکان، بر اساس دو عهد کامأل مشخص و متمایز از 

  .دادندیکدیگر انجام می

کهانت الویان به طور کلی برچیده شد، زیرا مسیح با   عهد جدیداما در 

کفارۀ حقیقی و ابدی را برای ما مهیا  ،قربانی بدن و تقدیم خونش به پدر

فقط  ،عهد جدیدوی را به پایان رسانید! در حقیقت در ساخت و کهانت ال
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مسئلۀ کهانت الوی در  اگر بر یک گروه کاهن به خدمت مشغول هستند، و

خداوند در مقام  ابدی به یقین به خون و کهانت تمرکز کنیم عهد جدید

و خون ریخته شدۀ او به عنوان قربانی ابدی،  صدقبه رتبۀ ملکی کاهن اعظم

برخی از  ایم)امروز این انحراف را دررده و کفر گفتهاحترامی کبی

سوزانیدن بخور  های قربانی باای اورتودکس و سنتی در قالب مراسمکلیساه

در صورتی  (توان مشاهده کردو انجام کارهایی به شباهت اعمال الویان می

در وجود، مرگ، قربانی و ریزش خونش به پایان  تمامی آنها را که مسیح

وجود  هاییکهانت و قربانی عهد جدیداما با این حال امروز و در  .رسانید

ضروری و  نیز توجه قرار گرفته! و انجام آنها مرکز که باید دردارند 

را به نمایش خواهد  صدقملکیکهانتی به رتبۀ  واالجرا هستند، الزم

 که در زمان عهد با داوود ابعاد آن روشن، نمایان، معرفی و به اجرا گذاشت

این  بر اساس عهد جدید گذاشته شد و از زمان تولد کلیسا تا به امروز

و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان (»1: 9)مکاشفه  در حرکت است. ،کهانت

اینکه این  !بدیهی «و کهنه ساخت، او را جالل و توانایی باد تا ابداالباد. آمین

)اعمال صدقملکیرتبۀ ، به "ترکهانت از جنس الوی نیست بلکه کهانتی نغز

 (15،  9: 0, مکاشفه  1: 6
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 «پرستشگاه و جایگاه عهد با داوود»

ها را رعایت داوود عالوه بر اینکه در خیمۀ موسی بر کوه جدعون قربانی

داد، بر کوه صهیون های مرتبط را با احترام انجام میکرد و تمامی مراسممی

و صندوق عهد را به سرزمین  نمودای را بر پا تگاه خود( خیمه)مقر و اقام

در زمان کهانت عیلی و پسران  اسرائیل باز گردانده و در آن مکان قرار داد،

صندوق عهد توسط فلسطینیان به غنیمت رفته  ،تدبیری ایشان، در جنگیو بی

داوود صندوق را از ایشان باز پس گرفت و به  ،شدداری میو در شیلو نگاه

آن را در خیمۀ ساخته شده برای  ،سی بر کوه جدعونجای انتقال به خیمۀ مو

البته او این کار را با هدایت خدا و کسب  دهد. خود بر کوه صهیون قرار می

خارج از اراده و اجازۀ خدا بود و  اجازه از او انجام داد! زیرا اگر چیزی

ل اسرائیای را به مکاشفه و الهام دستور داده شده به بنیکسی، مسئله یا نکته

، بنابراین؛ درمورد داوود گرفتکرد سخت مورد داوری قرار میاضافه می

بینیم که هیچ قضاوت، داوری و تنبیهی در عملکرد او نسبت به پرستش می

اجتماع و جایگاهی که برای خداوند ساخته بود خدا و مسائل مربوط به خیمه

به دست دا صورت نگرفت. در نتیجه؛ تمامی این اعمال با تأیید و هدایت خ

 دوم سموئیل,  16،  10،  11های داوود به انجام رسیدند )اول تواریخ فصل

 (11: 9, عاموس  0: 16، اشعیا  16: 10, اعمال  46: 1, اعمال  11تا  13: 6
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ای که موسی بدستور خدا بنا کرده بود قربانی و خیمه عهد عتیقدر  

و  !گرفتای قابل توجه! و خاص هر روزه انجام میحیوانات به عنوان نکته

خون حیوانات ذبح شده، توسط کاهن به جهت بخشش گناهان، درحضور 

شد)در زیر تخت رحمت تابوت عهد تخت رحمت برده  و بر آن پاشیده می

، با شرایطی پرستش مراسم ترتیب و انجام ،یمۀ داوودقرار داشت( اما در خ

گرفت کامال متفاوت بود و به جای اجتماع صورت میخیمه که در

ها و پرستش های خونی، به طور مداوم، خواندن سرود با نواختن سازقربانی

 "در این خیمه، داوود پرستشگاهی»گرفت.در حضور صندوق عهد انجام می

)مزمور «برای خداوند بنا کرد "نوان جایگاهی ابدیرا بر کوه صهیون به ع

ی مسکن هیون را برگزیده است و آن را برازیرا که خداوند ص» (92،  93: 934

مرغوب فرموده، این است آرامگاه من تا ابداالباد اینجا ساکن خواهم  خویش

و  ای استالبته کوه صهیون دارای معنی دوگانه «زیرا در این رغبت دارمبود 

که هر دو نکتۀ آن به خدمت داوود مرتبط  بر آن کوه دو خیمه بنا شده بود

 گردد. می

مرکز امور دولتی و سیاسی «صهیون»،در شهر داوود"اول: خیمۀ صهیوننکته

اسرائیل، به عنوان پایتخت اسرائیل نامگذاری و تخت داوود پادشاه بر آن 

،  48ت()مزمورشهر صهیون اس بودن سلطنتی، قرار گرفت )که معرف

که مق ر اقامت و کاخ سلطنتی  ،(  در صهیون زمینی115، مزمور 13مزمور
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نمونۀ صهیون و سلطنت آسمانی را مشاهده  توانمی داوود بر آن قرار داشت!

ه و سلطنت یعنی به همانگونه که داوود در صهیون زمینی اقامت داشت، کرد

دش در پایتخت و کرد خداوند ما عیسی مسیح در مرگ، قیام و صعومی

ای است از مق ر و سلطنت خدا بر تمامی شهر آسمانی، صهیون که نمونه

تا  33: 13هستی که به مسیح و کلیسای او واگذار شده ساکن شد.)عبرانیان 

تا  31: 4, اعمال  15: 46, مزمور  1،  6: 3, مزمور  4تا  1: 14, مکاشفه  34

16)  

شی تروحانی و پرس و جایگاه امور این خیمه محل،"نکته دوم: خیمۀ داوود

شهر صهیون بود، در اصل صهیون هم پایتخت دولت، مق ر سیاسی داوود 

صهیون به عنوان شهری مقدس  ه خدای حقیقی بود.اپادشاه و هم پرستشگ

پایتخت کشور اسرائیل بود و تمامی مردم به جهت شکرگزاری، پرستش و 

سرودها و مزامیر به تمجید و  ستایش خداوند به این شهر آمده و با خواندن

پرداختند و رفته رفته این شهر به جایگاهی خاص اکرام خدای حقیقی می

لیم ـاورش شهر منظور»»برای اقامت و پرستش خدا تبدیل و معرفی شد.

خداوند را که بر کوه » (99: 1)مزمور  ««ون در اورشلیم استـبلکه صهی ،نیست

 «ها اعالن نماییداو را در میان قومی اصهیون نشسته است بسرایید؛ کاره

اش و شادی تمامی جهان است کوه صهیون، جمیل در بلندی( »99،  4: 28)مزمور

کند و دختران ..کوه صهیون شادی می99در جوانب شمال،قریۀ پادشاه عظیم..
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شهر صهیون با حضور  «های توآیند به سبب داورییهودا به وجد می

ود؛ که یکی نمودار پادشاهی و دیگری کهانت های بنا شده بدست داوخیمه

های پرستشی، روحانی، و شکرگزاری مکانی بود که در آن قربانی ،او بودند

 6،  1: 81مزمور 1: 60شد)مزموردر ستایش خداوند انجام داده می

هر  ،البته و به یقین (1: 114, مزمور  31تا  11: 153، مزمور  3،  1: 93,مزمور

های بنا شده بر روی کرۀ زمین در صهیون در خیمه آنچه در این مقطع

بینیم، بدست داوود به عنوان مقر و جایگاه پرستش خدای حقیقی می

ای از واقعیت و حقیقت آسمانی بودند که امروز در مسیح و همراهی نمونه

شود. هر دو عهد! )عتیق و جدید( در کتاب مقدس معرف کلیسا دیده می

و این در خیمۀ داوود نشست،  ،یح بر تختکه مس ؛این موضوع هستند

در آن، یهود و امت با هم در اتحادی  ست کهاو "به عنوان کلیسای "خیمه

عیسی مسیح  ،اوالد ارشد و نوادۀ بزرگ داوود ،حیاتی در ستایش و پرستش

 (18تا  10: 10, اعمال  13،  11: 9، عاموس  0: 16خواهند بود)اشعیا 

 و ریخته شدن خون  کند که بعد از صلیب مسیحنویسنده به عبرانیان بیان می

در زیر قوانین و روندهای خیمۀ  ،عهد جدیدو کفاره توسط او! ایماندار 

هارون نیست! بلکه  موسی، بنا شده در سینا، شریعت، قربانی، کهانت الوی و

صهیون آسمان  ای ازبه عنوان نمونه ،در زیر پوشش خیمۀ داوود در صهیون
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باشد)در رساله به عبرانیان از می صدقملکیو عهدی جدید در زیر کهانت 

 کند(سنده با جزئیاتی دقیق این رویداد را تشریح میینو 13تا  0فصل 

  «مهر عهد با داوود»

خدا از اجسام آسمانی به مانند  با داوود، برای تضمین، تأیید و مهر عهد

عهد خود را ( » 37تا  32: 81ر )مزمو کندخورشید، ماه و ستارگان استفاده می

از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. یک چیز را به  را نخواهم شکست و آنچه

قدوسیت خود قسم خوردم و به داوود هرگز دروغ نخواهم گفت که ذریت او 

االباد و تخت او به حضور من مثل آفتاب، مثل ماه ثابت  باقی خواهد بود تا ابد

ماه و  ،خورشید «خواهند ماند تا ابد االباد و مثل شاهد امین در آسمان

ل و فصلها اباید به عنوان عالماتی مشخص کننده روز ، ماه، س ،ستارگان

دهد که حال در این عهد خدا به داوود قول می .(19تا  14: 1باشند )پیدایش 

و خورشید در روز و ماه و  زمان مسلط بودن آسمان بر تمامی هستیتا 

رقراری نظم هستی و فضا دارند، او و وظایفی که آنها در ب ،ستارگان در شب

تا  19: 11ذریت او از تخت سلطنت محروم و ساقط نخواهند شد)ارمیا  و

تا زمانی که خورشید، ماه و ستارگان در هستی در حرکت و فعال و  .(36

امروز بر  ،این تخت چهگرت سلطنت داوود برقرار خواهد بود. هستند تخ

 انی و حقیقی برپا شده وبر آسمان و صهیون آسماما شود! زمین دیده نمی

تحقق این مهر را که خدا به داوود در نمونه و  . البته نهایتاستوار است
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اده بود در ها به مانند اجرام آسمانی) خورشید، ماه، ستارگان( نشان دنشانه

االرباب، حاکم تمامی نجات یافتگان و شاهان، ربمسیح به عنوان؛ شاه

رئیس روحانی اسرائیل معرفی کرد. این سلطنت در شهر آسمانی خدا در 

خورشید، ماه و ستارگان نیست  شلیم برقرار است و دیگر نیازی بهسمبول اور

هند اخو نور و جالل آن شهر را پوشش ،بلکه! شخص بره و پدر باهم

 (0تا  1: 33, مکاشفه  31تا  1: 31، مکاشفه 16: 19داد)مکاشفه 

مسیح به عنوان تحقق کامل عهد داوود است و در اوست که داوود و سلطنت او »

معنا  ،و خارج از او خدمت، موجودیت و رسالت داوودیابد، بدون مسیح معنی می

و مفهومی نخواهد داشت! بنابراین مسیح ریشۀ داوود است که الوهیت او را 

که معرف انسانیت  "کند، و مسیح فرزند داوود است برحسب جسممعرفی می

اش ظهور بازگشت ثانویه اوست! و در نهایت مسیح بدون مبارزه با گناه در

عیت این دنیا با آوردن از وض خواهد کرد و تمامی ما ایمانداران را با غیرت خود

 (1تا  1: 1)اشعیا«صلح ابدی نجات خواهد داد

 «عهد جدید»فصل هشتم 

این عهد در ارتباط با خداوند ما عیسی مسیح است که در شب قبل از 

عهد های در برگیرندۀ تمامی عهدو مرگش بر صلیب آن را معرفی کرد! 

دستورات، سخنان، احکام و فرایض بیان شده در آنها را در  که است عتیق

 ،به این معنی که اگر در پیشدانی خدا کند.آوری میجمعخود خالصه و 
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که در  ها و آنچهچ ترتیب و اصولی در عهدوجود نداشت! هی عهد جدید

خورد. از آنجایی که خدا در زمان و این ارتباط مطالعه کردیم به چشم نمی

همیشه به آخر  ،ت و خارج از این ابعاد است، در پیشدانی خودمکان نیس

و پایان تمامی برنامه، اهداف و ثمرۀ کارهای خود را با نظم و  کندنگاه می

 کند تا به هدف غایی خود برسد.ریزی میتوجه خاصی برنامه

میکالنجلو بوناروتی؛ نقاش، پیکرتراش، ) نژآشخصی روزی به کارگاه میکل

رود و در لحظۀ ورود با تخته سنگی مثقول میعر ایتالیایی است( معمار و شا

ر و سکوبد و با بر آن می ،نژ با ابزاری در دستآشود که میکلمواجه می

 پرساخته!او شرح این ،ن فضا را نیز با گرد و غبار بر آمده از کاراصدایی فراو

« سازم!میمجسمه»؛شنودکه در پاسخ می!شودجویا می نژآعمل را از میکل

شخص باز با « مجسمۀ داوود پادشاه»نژ؛آو میکل« مجسمۀ کیست!؟»شخص:

تو »میکالنژ در پاسخ:« این که تخته سنگی بیش نیست!!»کنجکاوی پرسید:

بینی و من در آن داوود پادشاه را، البته بعد از کندن تخته سنگ را می

تا آن زمان صبر  سنگهای اضافه تو نیز قادر به دیدن آن خواهی بود، اما اگر

بل از قنژ در آلخوانیم که میکدر این داستان می« تر است!!را پیشه کنی فربه

انتقال تخته سنگ به کارگاه خود، داوود پادشاه را در آن دیده بود! زیرا او 

و بر اساس آن  دانستهای خود پایان کار را میبا تکیه بر قدرت و توانایی

در سنگ نهفته شده  ،مند ورزیده، آن اثرکرد، و به چشمان هنرصحبت می

شد! چیزی دیده نمی ،بود! اما در نظر آن شخص جز تخته سنگی ناهنجار
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خر را دیده و ابتدا را بنیانگذاری او آ !گونه استا نیز دقیقأ به همیندکار خ

ت بلکه کند و نه به حیواناشتگان نگاه می، او نه به فرو در این مسیر کند.می

زمانی که انسان دراین مسیر با او همکار  که ظرف برگزیدۀ اوست!!به انسان 

باشد، به یقین او آخر و هدف نهایی خود را بر او آشکار خواهد ساخت! 

این جنبه از  .حتی اگر انسان در آن، یا این مقطع متوجه گفتار خدا نشود

 "اصل اشارۀ آخر»شخصیت و عمل خدا را در کتاب مقدس و علم تفسیر 

در فصلهای آغازین در کتاب پیدایش خدا همیشه آخر را در ابتدا « میمنامی

در این مقطع)پیدایش( پایه و سرنخ را  او« "اصل اشارۀنخست»کندمعرفی می

اصل اشارۀ اول  سازد. مثال:درنسبت به هدف و نقشۀ خود نمایان می

او در  و خدا گفت:آدم را به صورت و موافق شبیه ما بسازیم..((»41: 9)پیدایش 

گوید! که این اصل اشارۀ این آیه برای اولین بار در مورد انسان سخن می

توان به عنوان پایه و بافت اصلی هدف خدا دربارۀ انسان در نخست را می

سقوط کرده در  انسانِ  به تکامل نظر گرفت که روند آن در کتاب مقدس

در گردد. خدا منتهی میاو  و سلطنت شخصیت)صورت و شباهت خدا(

 ،آغاز انسان را به صورت و شباهت خود آفرید و در شکست و سقوط انسان

کند و در خدا در نقشه و هدف خود صورت و شباهت ذائل شده را احیا می

موجودات  تا بر تمامی»کندارتباط با این آیه اصل اشارۀ آخر را نیز معرفی می

در اصل و پایه قرار دارد، و  ،صورت و شباهت در مداقه!! «سلطنت کند

کند)اصل اشارۀ ، به هدف و ثمرۀ آن صورت و شباهت اشاره می"سلطنت

کند، که این گزاری میآخر( در نتیجه چون خدا آخر را دیده ابتدا را پایه
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موضوع، کل را در کل و تمامی هدف و نقشۀ خدا را در کتاب مقدس 

 کند.معرفی می

سازد و آن را در ابتدا بیان کرده، و از آخر را به ما نمایان می اگر خدا

آنجایی که خدا امین و از دروغ مبرا و در زمان محدود نیست و انتهای 

هدف و نقشۀ خود را نیز در رویا و فکر ما آشکار ساخته! از ما انتظار دارد 

گردد، می واژۀ ایمان در این مقطع معرفی ،که به او اعتماد کنیم، در حقیقت

یعنی آنچه که خدا بر ما در ابتدا آشکار کرده است حقیقتأ وجود دارد و در 

گوید به او ما نیز به خاطر امانت خدا و اینکه او هرگز دروغ نمی ،مقابل

اعتماد کنیم که آنچه در ابتدا بر ما آشکار ساخته به یقین به تحقق خواهد 

 (9: 99)عبرانیان  کندمعرفی می «داشتن ایمان»پیوست. این نکته را کالم خدا

خدا به چه وعده داده!؟  «پس ایمان، اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است»

ایم! بلکه فقط به ما گفته که پایان را ندیده ، مااو وعدۀ پایان را به ما داده. اما

اما  «برهان چیزهای نادیده»شده؟ در پاسخ این سوال به ادامۀ آیه توجه کنید!!

 خدا در ،وعده داده شده و نادیدنی است «"پایان»منظور از نادیده چیست!؟

ابتدای زندگی ایمان به ما آخرین مقطع را از هدف و نقشۀ خود، نمایان 

دهد و متقابأل ما نیز سازد و در روح نیز ما را در تجربۀ آن ابعاد قرار میمی

آن چیزی است که تو وعده  رمن ب امید»( باید بگوییم:1: 11بر طبق عبرانیان)

من مطمئنم آنچه »که به معنای پایان است و برهان چیزهای نادیده «ایداده

 «باور دارم راآن بینم حقیقت داشته و منای با وجود اینکه نمیکه تو گفته
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شک اگر ما ایمان را اینگونه باورکرده و به دیگران نیز تعلیم دهیم! دنیا را بی

 معکوس خواهیم کرد. ،از هر آنچه که هست

واژۀ ایمان، به معنای واقعی کلمه، خارج از احساس و حسی از درستی و 

پندارد و یا با تجلیات برخواسته از نادرستی است، هر آنچه دل و فکر می

تواند! گردد نمینفس و سیر تکاملی شهوات سیری ناپذیر انسانی همراه می

را ایمان حقیقی با شناخت خدا و ایمان مطلق به کالم خدا باشد، زی ،بیانگر

گردد که نتیجۀ و ثمر آن اعتراف به زبان و های روح توأم میباور به گفته

به ظاهر درست یا  که چند های دیگر است، هرنفی هرگونه اعمال و گفته

ای پرستشی یا فریاد پندارند که شرکت در جلسهای مینادرست باشند. عده

غافل از اینکه نفس  ،معرف ایمان آنها است زدن و سیخ شدن موهای بدنشان

هر  ،فس فریبکار انسانیکند!! نَمی مهِرجُهمه چیز را به نفع خود تَ ،انسانی

)اشعیا  ه از خود محوری و خود ابرازی استبرگرفت ،کندآنچه که متجلی می

در حقیقت ایمان بر  «زیرا کارهای خوب شما نیز به گناه آلوده است(»1: 12

( در اصل اشارۀ آخر و در نظر گرفتن اصل اشارۀ 1: 11طبق )عبرانیان 

را نخست، تفکری را در ما ایجاد خواهد کرد؛ که در مرحلۀ اول وجود خدا 

کند با ایمان باور داشته باشیم، و در ادامه، آنچه که حال بر ما آشکار می

خدا امروز در پسرش با  .یوستبپذیریم که وجود داشته و به تحقق خواهد پ

من تا  تمامی ما متکلم شده! که شما روزی در سلطنت با او خواهید بود و با

نیز  فقط باید به این گفته ایمان داشته باشید! و ما ،به ابد زیست خواهید کرد

به صورت و شباهت را در  او قادر است کار تبدیلِ ؛با ایمان و یقین به اینکه
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 این پیروزی را به نظاره خواهیم نشست ،ند و با اعتماد به اوما به تکامل برسا

 نامیم.می "عهد جدیدن را آ ،که در تعریف کلی

عهد نمایشی از  ،گردد و تمامی آنمعرفی می عهد عتیقدر  ؛عهد جدید

ها، و است! با این تفاوت که اشاره آخر را خداوند در سمبولها، نمونه جدید

تشبیهات نمایان ساخت. آنانی که در آن عهد به مانند ابراهیم چشمان 

فهمیدند که هدف و نقشۀ نهایی خدا شد، شنیده و میروحانی ایشان باز می

و انتها را چیست! زمانی که خدا ابراهیم را دعوت نمود، از همان ابتدا، آخر 

لب تو پادشاهان خواهند آمد و از ذریت تو از صُ»:بر او آشکار کرد و گفت

زمان خروج ابراهیم از اورکلده، او نه  «تمامی دنیا برکت خواهند گرفت

لب او بر تخت جلوس کرده بود، اما دارای ذریتی بود و نه پادشاهی در صُ 

 «برکت خواهند گرفت تمامی دنیا از تو»خدا آخر را بر او آشکار ساخت که

اکثرأ به آخر و آینده بازگشت و تمامی قولهای دیگری نیز که به ابراهیم داد 

 «برای او عدالت محسوب گردید»خواهند کرد و چون او به آنها ایمان آورد

خدا در مقابل ای ارجع گردید. زیرا وارد رابطه ،به این معنی که با خدا

ته را شرط یقت کالم این نکقاو را برکت داد، که ح ،اعتماد و ایمان ابراهیم

اینکه من کامل باشم و گناه نکنم! بلکه به آخر و  داند. نهالزمۀ نجات می

بین، به جهت  کند و به کارهایی که در ماای که خدا آشکار مینتیجه

 م.دهد اعتماد کنآن مقطع انجام می رسیدن به
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، بعد نمایانگر اسرائیل و یهودا بودند با دوازده رسول که عهد جدیدبنابراین 

در شب آخر مصلوب شدن عیسی  ،سال و هفت عهد 4555از گذشت 

کامل کننده، دربرگیرنده و فسخ  عهد جدیدمسیح توسط او معرفی گردید. 

باشد. این عهد به های ما قبل خود میکنندۀ)شریعت( و برخی از عهد

ای ابدی هد که با خدا وارد رابطهداین امکان را می ،آورندگان، به آنایمان

هایی بجز عهد با ابراهیم، عهد عهد عتیقهای بشوند)عهد ابدی( تمامی عهد

آسمانی عهدی عهد جدیددارای شرایط و موقتی، زمانی و مکانی بودند، اما 

و ابدی است که هرگز برای آن پایانی نخواهد بود. در کالم خدا خصوصأ 

 های پیشینعهدسول( در مقایسه این عهد با )پولس رعهد جدیدنویسندگان 

به برخی از آنها اشاره  ،در باب نمونه کهگردد متمرکز می نکاتیبه  تقریر در

 خواهیم کرد؛

( در این آیات پولس 11تا  31: 4،)غالطیان "نمونۀ اول: دو فرزند ابراهیم

و جدید در  عهد عتیقبرای معرفی رابطۀ میان دو  رسول از دو فرزند ابراهیم

! زمان خروج اسحاق از دوران شیرخوارگی و کنداستفاده می کالم خدا

توانست وارث ابراهیم باشد. لذا او کنار گذاشته طفولیت دیگر اسماعیل نمی

به خاطر »( تا زمانی که اسحاق متولد نشده بود،31شد)پیدایش فصل 

وجود یک و موافقت هاجر و ازدواج با ابراهیم به جهت  درخواست سارا

اما در زمان آمدن اسحاق او دیگر وارث « پسر)اسماعیل( فقط او وارث بود

عهد نبود و این موضوع معرف نقطۀ عطف، به پایان رسیدن و کمال دورۀ 

و تمامی آن احکام  موسی بود که دیگر به او هیچ نیازی نبود و شریعت عتیق
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شد. )عبرانیان معرفی  عهد جدیدو در جایگزینی آن  و فرایض باطل گردید

( 16در سمبول عهد و کار شریعت )پیدایش فصل »» (11،  16،  9: 15

( تولد و رشد اسحاق را 33،  31های شود و در )فصلاسماعیل متولد می

 ««، کار فیض و ایمان استعهد جدیدخوانیم که سمبول می

(پولس رسول در مورد 1)دوم قرنتیان فصل "نمونۀ دوم: شریعت موسی

« عهد جدیدای بود از شریعت نمونه و سایه»نویسد کهاینگونه میشریعت 

های سنگی نوشته شده کلمات و سخنان عهد قدیمی)شریعت( بر روی لوحه

این دو لوحه سمبول عهدی بودند که بر  ،بودند که روزی باید به کنار بروند

لوحۀ دل و اذعان ما مکتوب گردید و آن جاللی که متعلق به این عهد است 

فراتر و ابدی است! زیرا جاللی که موسی در هر بار  عهد عتیقز جالل ا

کرد، جاللی موقت بود و آن تابش نور بر صورت مالقات با خدا دریافت می

گشت)خروج گرایید و به حالت ما قبل خود باز میبه کاستی می ،موسی

 (11،  16: 15, عبرانیان  11تا  6: 8، عبرانیان 18: 11,خروج  35فصل 

 عهد عتیق( پولس رسول در ارتباط 14تا  1: 1)رومیان  "نمونۀ سوم: ازدواج

انسان به  عهد عتیقکند؛ که در ، از نمونۀ ازدواج استفاده میعهد جدیدو 

مانند همسری وفادار باید به شوهر خود)شریعت(وفادار باشد و تا زمانی که 

وفادار باقی بماند، اما در زمان فوت  ،آن شوهر وفات نیافته باید در آن امانت

آن شوهر، زن آزاد است که وارد رابطۀ جدیدی بشود! در نمونۀ دیگر در 

اشاره کرد که در  عهد عتیقتوان به ازدواج خدا با اسرائیل در این رابطه می
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گرایی ارتباط ایشان با خدا ، بت پرستی و خودنهایت به خاطر زنای روحانی

، ارمیا  14تا  1: 1، ارمیا  01ئیل ختم گردید.)اشعیا فصل به طالق اسرا قطع و

عیسی  در مرگ و قیام  ( و خدا در انتخاب یک همسر جدید،14تا  11: 11

 گردد.کند و وارد عهد ازدواج میمسیح خود را به کلیسا متصل می

کند که قبل (پولس در این آیات بیان می4)رومیان فصل"نمونۀ چهارم: ختنه

را عادل او ابراهیم خدا در مالقاتش با  ،ن ابراهیماز ختنه شد

اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را »:( و به او گفت0: 10شمرد)پیدایش

ذریت تو چنین خواهد »پس به وی گفت:« بشمار، هرگاه آنان را توانی شمرد

خدا در اصل اشارۀ آخر هدف را برای او نمایان ساخت! ابراهیم در آن  «بود

ای شن در کنار حتی یک نفر نیز در زندگی او وجود نداشت! نه ذره ،مقطع

ای در آسمان، اما خدا آخر را بر او آشکار ساخت و ابراهیم دریا و نه ستاره

نیز ایمان آورده و برای او عدالت محسوب شد، در زمان دریافت این 

 و نه «امت»عدالت او هنوز ختنه نشده بود که سمبولی است از ابراهیم 

و با ایمان مردی  عهد جدیدمقطع در زیر وعدۀ در این  «یهودی»ابراهیم 

ابراهیم در مسیری قرار گرفت  ،نامختون، عادل شمرده شد. البته بعد از ختنه

، عهد جدیدو  عهد عتیقکه به قوم اسرائیل خاتمه یافت!! اما در رابطۀ 

ۀ آخر اصل اشارای که خدا در قبل از ختنه به جهت ایمان به وعده ،ابراهیم

می ایمانداران نامیده شد که در آن یهود و امت، به او معرفی کرد، پدر تما

خواهند آمد، زیرا در این عهد  عهد جدیدمختون و نامختون همه در زیر 
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: 1, فیلیپیان 39تا  34: 3ختنه در دل مطرح است و نه ختنه در جسم!!)رومیان 

1 ) 

 «عهد عتیقدر  عهد جدیدپیشگویی »

در مقاطع گوناگونی  عهد عتیقتوسط انبیای  ،عهد جدیدپیشگویی آمدن 

اشاره  ،ها با ذکر نبی مرتبطبیان شده که در زیر به چند نمونه از آن پیشگویی

 خواهیم کرد.

ای به صهیون خواهد ، او پیشگویی کرد که نجات دهنده"نکته اول: اشعیا

, اشعیا  31، 35: 09ا )اشعیآمد که خطایای بسیاری را معکوس خواهد کرد

تأیید  عهد جدیدرا پولس رسول نیز در  او پیشگوییکه ( 8: 61

 (31،  36: 11کند)رومیان می

عهد ترین پیشگویی را در مورد ترین و دقیق، او واضح"نکته دوم: ارمیا

تا  18: 13, ارمیا 14تا  11: 11.)ارمیادهدالقدس ارائه میبا الهام از روح جدید

کند وسیده و در شرف ابطال بیان میعهدی کهنه و پ را با موسی عهداو ( 45

,  11تا  6: 8ه در مقابل آن عهدی جدید برقرار خواهد شد. )عبرانیان ک

 (35: 11, عبرانیان  34: 13, عبرانیان  39،  11،  16: 15عبرانیان 

کند که این را پیشگویی می عهد جدیدمدن ، او نیز آ"نکته سوم: حزقیال

ماند که ثمرۀ آن دریافت روح و دلی ه مانند پاک شدن با آب میعهد ب

القدس دل سنگی و سخت از ما برداشته جدید است که با قدرت روح
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,  61تا  65: 16خواهد شد و عهد صلح و مصالحه خواهد آمد)حزقیال 

تا  30: 11, حزقیال  11: 35, حزقیال  31تا  16: 11, حزقیال  30: 14حزقیال

31) 

، او از ردۀ انبیای کوچک کتاب مقدس بود که در "چهارم: هوشعنکته 

در نمونۀ ازدواج خود با زنی بدکاره و ورود آن عهد  عهد جدیدمورد آمدن 

فاسد و قبیح  ، بدکاره،آنچه در مورد آن زن»به عرصۀ انسانی پیشگویی کرد

خدا در فیض و محبت خود مجدد احیا و به او باز  خوانده شد!

( در حقیقت این موضوع به 3،  1: 3, هوشع  9تا  6: 1 هوشع«)گرداندمی

گردد که ایشان با فرو رفتن در زنا، طالقنامه ارتباط یهوه با اسرائیل باز می

( خدا در کتاب هوشع 1: 05, اشعیا  14تا  1: 1کردند)ارمیا را دریافت  خود

شته شده شودکه اسرائیل به عنوان قومی مردود و کنار گذابه ما یادآور می

و فرزندان خدای  هکثیر و فراوان بود ،های ساحل، به مانند شنعهد جدیددر 

طالق اسرائیل در  ذلک بامع .(11،  15: 1زنده خوانده خواهند شد)هوشع 

، ایشان در کنار تمامی ملتها در و عهد جدید صلیب مسیحدر  ،عهد عتیق

 عهد جدیدیسندگان بسیاری از نو» فیض، بازگشت و احیا سهیم خواهند بود.

اند که این عهد، عهدی سرشار از از پیشگویی هوشع نبی نقل قوم کرده

و رحمت خواهد بود که تمامی مردم دنیا از هر قوم و نژادی همراه با  ضفی

,  11تا  34: 9اند! را در بر خواهد گرفت)رومیان اسرائیل که در زنا بوده

 (15،  9: 3, اول پطرس  13تا  36: 11رومیان 
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 «عهد جدیدتجسم »

ذریت و بذری است که از آدم به نوح و ابراهیم که  ،خداوند عیسی مسیح

ت موسی و بر طبق عهد داوود حق نجات،کفاره و سلطنت به او عدر زیر شری

داده شد. خدای پدر به واسطۀ روح اعالن کرد که مسیح را به عنوان هدیه و 

, دوم  8تا  0: 49, اشعیا  1،  6: 43عهدی به قوم خود ارائه خواهد داد)اشعیا 

شاره کرد؛ نکتۀ بارز ا دو توان بهمی عهد جدیددر مورد تجسم ( 3: 6قرنتیان 

  «3های ابدی, جنبه 1مسائل موقتی و زمانی»

نکته اول: مسائل موقتی و زمانی  همگی در تجسم عیسی مسیح به تحقق 

 رسیدند و از دیدگاه خدا، یک بار برای همیشه فسخ شده و پایان یافتند که

  در این راستا سه نکته مهم و قابل کاوش وجود دارد؛ 

تحقق تمامی ذریت و نسلهایی بود که از قبل : مسیح خود به عنوان 1نکته

 وعدۀ آنها داده شده بود.

ه تحقق : مهر عهد ابراهیمی)ختنه( در مرگ و صلیب عیسی مسیح ب3نکته

ای را مختون می سازیم! از براین اگر امروز پسر بچه، بنارسیده و پایان یافت

دگاه د، بلکه از دیجنبۀ مسائل شرعی و مذهبی به آن نگاه نخواهیم کر

)ختنه( خداوند مختونی  ،مسائل بهداشتی!!و به جای این مهر موقت در جسم

 39: تا 30: 3, رومیان  1: 1متی در دل و روح را به طور ابدی به ما ارائه داد)

 ( 13،  11: 3, کولسیان 
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اسم بسیاری از نکات و اموری که با شریعت موسی مرتبط گردید! مر :1نکته

ت در پرستشگاه همه، یک بار برای همیشه خدما قربانی، کهانت، جشنها و

,  1در مسیح به تحقق رسیده و کنار گذاشته شدند)دوم قرنتیان فصل 

 (15،  9عبرانیان فصلهای 

ها هرگز تغییر نخواهند کرد و ، این جنبه"های ابدی تجسمنکته دوم: جنبه

,  1زنده بودن عیسی مسیح»کننددر ابدی بودن خود به دو نکته اشاره می

 «3عهد جدیدروحانی و آسمانی بودن 

از آنجایی که مسیح تا به ابد زنده است و  ،"زنده بودن عیسی مسیح :1نکته

 و قدرت داشتنِ خواهد بود ناپذیر قدرت او به جهت یک زندگی پایان 

لهذا این عهد، عهدی جاودانی  ،دهددانی را به همه هدیه میحیات جاو

( ایمانداران فقط به خاطر مرگ مسیح 16: 1, یوحنا  16: 1است)عبرانیان 

 کنند بلکه به خاطر قیام و زنده بودن اوست!!حیات جاودانی را دریافت نمی

، عهدی روحانی و آسمانی بوده و عهدی است که در "عهد جدید: 3نکته

 حضور تخت خدا به انجام رسیده، بنابراین تمامی عناصر آن ابدی می باشند

عهد ها گفته شدند همگی در در سمبول و نمونه  عتیقعهد و هرآنچه که در 

به ابراهیم گفته شد  عهد عتیقآوری شدند! به عنوان نمونه؛ در جمع جدید

که میراث تو ابدی خواهد بود! در صورتی که این نگاه به آینده و در مسیح 

خواهد بود. در  در ابدیت است که میراث همه ما به عنوان ذریت ابراهیم

شود که در حقیقت دیگر؛ کهانت موسی، کهانتی ابدی خوانده می اینمونه
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به داوود نیز گفته شد که سلطنت او  به کهانت ابدی عیسی مسیح اشاره دارد.

دانیم که سلطنت ابدی به شخص مسیح و برقرای ابدی است؛ به یقین می

های دیگری که همگی در یک نکته مشترک سلطنت او اشاره دارد و نمونه

، نه کهانت موسی عهد عتیقپر واضح است که در «« اصل اشاره آخر»»هستند

و نه سلطنت داوود هیچکدام ابدی نبودند زیرا همگی نابود شدند اما در 

در او میراث،  اصل اشارۀ آخر تمامی آنها نگاهشان به عیسی مسیح است که

 زوال است.سلطنت ابدی و بی کهانت و

 «عهد جدیدسخنان »

ها، درسها و خدمات خداوند در معجزات، شفا و.. همگی در موعظهتمامی 

بودند که از آدم به نوح، ابراهیم، موسی و داوود داده شده  یهایتأیید عهد

این بود که انسان را در نجات و احیا شدن به رابطۀ  عهد جدید. هدف بودند

وعده و در باغ عدن باز گرداند، سخنان این عهد نیز شامل  ،از سقوطپسین 

 این سر تیتر قولهای برکت، اخطار، داوری و لعنت هستند که در مرحلۀ اولِ

 وعده و قولهای برکت را بررسی می کنیم؛

، البته این نجات، فقط به معنای آزادی از آتش جهنم و ”وعدۀ اول: نجات 

های ما( بلکه واژۀ نجات در کتاب ورود به بهشت نیست!!)نجات روح

,  1تا  1: 1یت، حفاظت، خالصی و کمال است) افسیان مقدس به معنای امن

( به جهت درک بهتر، واژۀ 1: 3, عبرانیان  31: 11, اعمال  43: 4یوحنا 
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به  ،نجات و برکتی که خداوند عیسی مسیح برای ما در آن فراهم ساخت

 هفت نکته خواهیم پرداخت؛

تا  16: 11اعمال ,  41: 15،)اعمال ": بخشایش از گناهان و جریمۀ گناه1نکته

, اول یوحنا  15تا  1: 19, لوقا  0: 3, مرقس  3: 9, متی  05تا  16: 1, لوقا  19

 (9تا  0: 1

 کند که ما،خدا در این مقطع اعالن می":عادل شمرده شدن و پارسایی3نکته

در رابطۀ درست با او وارد شده و در عدالت با او سهیم هستیم، یعنی رابطۀ 

،  1: 0)رومیان .وساطت عیسی مسیح برقرار است اصالح گردیده و به

 (11تا  8: 10, اعمال  30،  34،  35،  1: 1رومیان 

، به واسطۀ قول عیسی مسیح و برکت ": تولد تازه، احیا و زنده شدن1نکته

ایم و بدون تولد تازه را تجربه کرده و جزئی از خانوادۀ الهی گشته ،نجات

: 6, متی  0تا  1: 1کنیم!)یوحنا ب میترس، شک و دودلی خدا را پدر خطا

 ( 31: 1, اول پطرس  9

در ما ، به ما  و شهادت او دادن روحش ،خداوند با قرار": اطمینان4نکته

دهد که در امنیت روحانی قرار داشته و نجات ما در امنیت است اطمینان می

را اعالن  خود خواندگی فرزند ، مادر اطاعت از کالم نیز متقابأل و

,  19،  18: 15, عبرانیان  13تا  15: 6, عبرانیان  9،  8: 0کنیم)عبرانیان می

 (19: 1اول یوحنا 
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، ما به واسطۀ برکت نجات! از محدودۀ دنیا، مرگ و داوری ": تقدیس0نکته

 11: 11گردیم) یوحنا به جهت خداوند و خدمت به اهداف او تخصیص می

 (31،  36: 0افسسیان  , 34،  31: 0, اول تسالونیکی

، ما در خانوادۀ الهی به فرزند خواندگی دعوت ": فرزند خواندگی6نکته

: 8کنیم)رومیان و وعدۀ میراث و وراثت خداوند را دریافت می گردیممی

, رومیان  05تا  46: 11, متی  14،  11: 1, افسسیان  0: 4, غالطیان  31،  10

8 :39) 

، خداوند در نجات به تمامی ایمانداران وعدۀ رسیدن ":دریافت جالل1نکته

تا  33: 11, یوحنا  15،  11: 8, رومیان  31: 1به جالل را داده است )رومیان 

عهد این برکات را محدودتر از  عهد عتیق( مقدسین 18: 1, دوم قرن  34

 عهد جدیدو در ابعاد خاص تجربه کرده بودند اما در این ارتباط،  جدید

 عهد عتیقهایی را که در نحصر به فرد بوده، زیرا! ما تمامی وعدهبسیار م

جسته و گریخته در زندگی برخی شخصیتها و زمانها می بینیم همه را یکجا 

های گذشته القدس دریافت خواهیم کرد. مسلمأ در عهدو آنی توسط روح

از آدم تا به داوود! دریافت بخشایش و عادل شمردگی به واسطۀ ایمان 

آنها دید و ر، و در دسترس قرار داشت اما با این توجه! که تمامی میس

و در  عهد جدیدفیض، لطف و محبت در  این نگاهشان به آینده بود که در

( 4, رومیان فصل  11تحقق ابدی جامۀ عمل به خود بگیرد)عبرانیان فصل 

حتی آنانی که در زیر شریعت موسی قرار داشتند؛ بخشایش، عدالت و 
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ای از کار ها و ایمان به اینکه تمامی آنها سایهرا با نگاه به قربانیقدوسیت 

کردند. در قربانی مسیح خداوند در آینده خواهند بود، برکات را دریافت می

تمامی جزئیات شریعت به وقوع پیوست و مزایای آن در کاملیت کار کفارۀ 

قق جزئیات و ( تح10تا  6: 9عیسی مسیح در دسترس ما قرار گرفت)عبرانیان 

پیشگویی کرده بودند که در  عهد عتیقتمامی احکام شریعت را نیز انبیا در 

: 01و تجسم عیسی مسیح همۀ آنها به وقوع خواهد پیوست)اشعیا  عهد جدید

 (16،  10: 11, ارمیا  6،  0: 31, ارمیا  13،  11: 01, اشعیا  8تا  4،  1

)پادشاهی(، پادشاهی خداوند و خبر ”وعدۀ دوم: برکات انجیل ملکوت

داده  عهد جدیدخوشِ شنیدن، و آمادگی به جهت ورود به آن پادشاهی در 

اشاره خواهیم انجیل پادشاهی  نکته از برکات 15شده! که در این مقطع به 

  کرد؛

وارد ابعاد آن پادشاهی ، ما در اولین مرحله با تولد تازه ": تولد تازه1نکته

 (31تا  1: 1 یوحناخواهیم شد)

ها ابعاد انجیل پادشاهی را مسیح به زیبایی ،در خوشابحال"مبارک :3نکته

و ما ایمانداران در پس  «خوشا بحال به معنای مبارک است»دکنمعرفی می

 (13تا  1: 0متی ) نجات مبارک خوانده خواهیم شد

به قوانین این  عیسی مسیح در موعظۀ سرکوه ،"قوانین پادشاهی :1نکته

 (49تا  35: 6, لوقا  48تا  11: 0.)متی کندپادشاهی  اشاره می
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(  خداوند 1،  6، در )متی فصلهای "اصول و زندگی در پادشاهی :4نکته

 کند عیسی مسیح برکات آن اصول را به ما معرفی می

، معرف وضعیت ظاهری انسانی و هرکاری که ": مثلهای پادشاهی0نکته

خدا در ملکوت به انجام  کند و ابعاد درونی و کاری کهت میملکوانسان با 

های , مرقس فصل 30، متی فصل  33تا فصل  11رساند هستند)متی فصل می

 (35،  19،  10, لوقا فصلهای  8،  4

ونگی معطوف شدن دل ما و آمادگی گچمعرف  ،": وضعیت دل6نکته

: 13, متی  15تا  1: 11)متی است. زندگی در ملکوت و پادشاهی خداوند 

 (31تا  14: 1, مرقس  35تا  15: 10, متی  05تا  11

کند)متی ،ابعاد ملکوت را در برکت انجیل معرفی می": اصول خدمت1نکته

 (15, لوقا فصل  15فصل 

، به این معنی که یا باید کالم خدا را  به "ها در مقابل کالم خداسنت :8نکته

 (11تا  1: 1, مرقس  9تا  1: 10ها؟)متی سنتعنوان حقیقت پذیرفت یا 

، خبر خوش ملکوت و پادشاهی عیسی مسیح، به جهت "نان آسمانی :9نکته

به صورت سازد، ما ایمانداران برکت نجات را ما نان را از آسمان مهیا می

! اما برکات کنیمی ما مهیا شده است دریافت میآنی، در مسیر فیض که برا

دریافت، همکاری، یادگیری، مکاشفه، اطاعت و هر زم؛ انجیل ملکوت، مستل
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)یوحنا خواهد بود. دهدخداوند انجام می ،آنچه که در شخصیت سازی ما

 (13تا1: 16, متی6فصل

ابواب ،به کلیسا، به هدف گشایش ": کلیدهای پادشاهی ملکوت15نکته

 (14: 34,متی  38تا  10: 16کوت به روی مردم دنیا داده شد)متیلم

، خطایا و گناهان که کلیسا چه نسبت به یکدیگر و چه "بخشایش :11نکته

خداوند به ما  ،به برکت انجیل ملکوت ،گیردده میهنسبت به مردم به ع

آموزد که بر اساس چه اصولی خطایا را تشخیص داده و در بخشش می

 (6تا  1: 11لوقا  , 9, مرقس فصل  10دخیل باشیم) متی فصل 

،خدا در انجیل ملکوت به ما اصولی را "ازدواج و فرزندان:طالق، 13نکته

آموزد که خودمان را برای داشتن شخصیت الزم و اعالن پادشاهی تطبیق می

 (16تا  1 :15, مرقس 0تا   1: 19داده و تجهیز کنیم)متی 

، برکات زمینی و مالی و جمع آوری "داریامانت در نگاه :11نکته

 (13تا  1 :16, لوقا  13قا فصل , لو 15تا  16: 19ثروت)متی 

،چگونگی ،خدا در ابعاد انجیل ملکوت به ما"ار:روح خادم و خدمتگز14نکته

, مرقس  38تا  11: 35آموزد)متی ار را میداشتن روحی خادم و خدمتگز

 (40تا  13: 15
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، در برکت انجیل ملکوت خداوند به ما تعلیم ": بهای شاگردی10نکته

حرکت در ابعاد انجیل ملکوت زندگی ما مستلزم دهد! که در راستای می

 (14و پرداخت بهای آن خواهد بود)لوقا فصل  یشاگرد

کند! نمونه استفاده می، خداوند از مالیات به عنوان "پرداخت مالیات: 16نکته

های انسانی موزد، رابطۀ یک شهروند مسیحی با دولتها و نظامایکه به ما ب

از قوانین چگونه باید باشد)رومیان فصل زمان خود در مصالحه و اطاعت 

 (33تا  10: 33, متی  31تا  34: 11, متی 11

، در این برکت ما از قبل به این آگاهی ": جهنم و داوری نهایی11نکته

انسانها است و چگونگی آزادی ایشان را از  !رسیم که چه خطری متوجهمی

 (11تا  18: 16لوقا آموزیم)این سرانجام می

،چگونگی تفکر ما نسبت به قیام از مردگان را "قیام از مردگان: 18نکته

 (0, یوحنا فصل 11تا  31: 33شود)متی یادآور می

 (45تا 14: 33،)متی ": دو فرمان بزرگ محبت به خدا و همسایه19نکته

، خداوند در برکات انجیل ملکوت ما را از ": خطرات ریاکاری35نکته

 (04تا  11: 11, مرقس 31متی فصل  دارد)خمیرمایۀ ریاکاری برحذر می
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، خدا در ارتباط با انجیل ملکوت به ما طریقۀ پرستشی ": پرستش31نکته

آموزد که چگونه ایمانداران پرستندگانی حقیقی باشند )یوحنا صحیح را می

  (4فصل

ت و الزم به ذکر است که تمامی این نکات بعد از شنیدن انجیل نجاتوجه!! 

مرتبط نیستند!!  "شود و هیچ کدام با نجاته میبرکت نجات به ما گفت

ایماندار تولد تازه یافته بعد از اینکه پیام انجیل را شنید و برکات نجات را 

بدست آورد، در مقطع عملی،کاربردی، تجربی و ابعاد زندگی روزمره 

که شخصیتأ به جهت پادشاهی و  آموزدخداوند به او درسهایی را می

در حقیقت انجیل ملکوت انجیلی است، که ، بشودملکوت خداوند آماده 

بعد از نجات، ابعاد آن را تجربه خواهیم کرد و در آن شخصیت ما متناسب 

 .با هویت جدید ما خواهد شد

خداوند در این مقطع ابعاد داوری حقیقی را به ما  ،": داوری حقیقی33نکته

 آموزد که داوری حقیقی چگونه و بر چه کسانی قرار خواهدمی

 (11تا  1: 8گرفت)یوحنا 

 (09تا 31 :8،)یوحنا ": شخصیت خدای پدر و معرفی او31نکته

شبانان حقیقی را به  ،خدا در برکت انجیل ملکوت ،": شبانان حقیقی34نکته

 (15نی هستند!؟)یوحنا فصل اکند که چگونه و چه کسما معرفی می

 (11،)یوحنا فصل ": شستن پایهای یکدیگر30نکته
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 (16تا  41،)یوحنا فصل "القدس:خدمت روح36نکته

، خدا در ابعاد انجیل ملکوت به ما ": اتحاد ایمانداران در ایمان و دعا31نکته

آموزد که ایمانداران در کنار یکدیگر نیاز به اتحاد در دعا و یکدلی می

 (11دارند)یوحنا فصل 

، 11 ، مرقس فصل34،)متی فصل ": زمانهای آخر و بازگشت خداوند38نکته

 (31، لوقا فصل 11تا  35: 11لوقا 

، خداوند در شب آخر بعد از معرفی نان و پیاله "شام خداوند :39نکته

خدا در  «دیگر از میوۀ تاک نخواهم خورد تا در ملکوت با شما بخورم»گفت:

 (15تا  11: 36بیان این موضوع شام را با آمدن ملکوت مرتبط ساخت)متی 

اقصای جهان رفته و شاگرد سازید، و ایشان را  به» ،": شاگرد سازی15نکته

: 16، مرقس 35تا  16: 38)متی  «القدس تعمید دهیدبه نام پدر و پسر و روح

 (01تا  49: 34، لوقا 35تا  10

 عهد جدیدموعظه و تعالیم عیسی مسیح همگی جزئی از سخنانی بودند که 

آنها را قدم به قدم و در  !دادند و خداوند در انجیل ملکوترا تشکیل می

مراحل مختلف معرفی کرد.در اناجیل، تمرکز خداوند در معرفی ابعاد انجیل 

ملکوت است! زیرا در صلیب و قیام او برکت نجات برای ما مهیا شد. اما 

دروسی را که در قبل از قیام و بعد از آن به شاگردان خود آموخت، به 
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ادشاهی عیسی مسیح در ارتباط آماده سازی در راستای آمدن ملکوت و پ

 (14: 34، متی 43تا  1: 15، متی 10: 9،متی 30تا  31: 4بودند)متی

ای باشد که کار رسالت و وظیفۀ کلیسا این بود که در دستان خداوند وسیله

و هدایت  ، تجهیزخداوند در بعد از صعود به آسمان ادامه بیابد و در تعلیم

و آمدن  ایمانداران، درسهایی را که خداوند در مورد انجیل ملکوت نمودن

، 1: 1رسوالن برسد و بیاموزند)اعمالایشان خود داده بود به گوش  پادشاهی

در زمانهای آخر  ،انجیل ملکوت باید به عنوان شهادت .(35تا  10: 16متی 

لیسا در ک( 35تا  18: 38، متی 14: 34به گوش تمامی مردم دنیا برسد)متی 

بلکه ابعاد آن را کرد نها انجیل ملکوت را موعظه میرسوالن نه تزمان اعمال

گذاشت که ملکوت حقیقت، چگونه و در چه نیز در عمل به نمایش می

ابعادی است!؟ زیرا کلیسا منتظر آمدن ملکوت بود و برای اینکه به دنیای 

مرد و زنده به ایمان آن زمان بیاموزد، ملکوتی که خداوند آن آمد، بی

آسمان صعود کرد و حال روح را فرستاده چگونه ملکوتی است!؟ایشان نه 

کردند  بلکه آن ابعاد را در فقط ابعاد آن ملکوت را در موعظه معرفی می

 ؛در نتیجهگذاشتند، میرفتار، عملکرد، سخنان، و روابط خود به نمایش 

لکوت آسمان گردید که ای بسیار زیبا از حقیقت مکلیسا در آن مقطع نمونه

,  13،  1: 8, اعمال  6،  1: 1به زودی بر زمین برقرار خواهد شد)اعمال 

با چنین موعظه و  .(11تا  31: 38، اعمال 38تا  11: 35، اعمال 8: 19اعمال

عیسی مسیح خداوند را شناخته و  ،پذیرشی بود که مردم دنیای آن زمان

عد دیدنی ملکوت خداوند ین را بُوارد ابعاد روحانی آن ملکوت شدند، که ا
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است( اما بُعد نادیدنی  3، نادیدنی 1دانیم)ملکوت دارای دو بُعد، دیدنیمی

 حضور خداوندکه  القدس در فعالیت استآن امروز در کلیسا، با کار روح

های خودمان و در شخصیت «عاد، اصول و حقایق روحانیبا» در کلیسا را

 کنیم.تجربه می

های کاریزماتیک و پنطیکاستی افراطی معلمین برخاسته از نهضتبسیاری از 

فی الواقع بر قرار است  و در این مقطع است که  ،به این باورند که ملکوت

شوند، اما به نظر من کسی که نجات مسیح را مردم مستقیم وارد ملکوت می

های ملکوت بعد از بخشیده شدن گناهانش وارد محدوده ،کندتجربه می

، و باید در توجه شودیدنی و روحانی عیسی مسیح در جایهای آسمانی میناد

مستقر نشده است!! یکی از  آن ملکوت هنوز عمأل و علنأ بر زمین داشت که؛

، که انجیل سالمتی، کامیابی، "خطرات االهیاتی که امروز کلیساهای افراطی

زند این پرداپیروزی و خوشبختی و پول سازی را تعلیم داده و به آن می

کنند و هر دو را یک موعظه میملکوت است که کلیسا را مترادف با 

تواند ملکوت نیست! و ملکوت نیز نمی ،خوانند، در صورتی که کلیسامی

کلیسا باشد، بلکه کلیسا وسیله و ظرفی است که ملکوت، در پیش رو را 

ی و در ز در کلیسا اصول ملکوت را در ابعاد روحانوکند و ما امرمعرفی می

کنیم و باید باور داشت که تا آمدن ثانویۀ عیسی جایهای آسمانی تجربه می

مسیح و سلطنت هزار سالۀ او این ملکوت برقرار نخواهد شد، لهذا کلیسا با 

ای به جهت ورود مردم و دریافت دروازه ،رسالت معرفی انجیل ملکوت

تا  1: 1و نادیدنی ملکوت شد)متی  تجربی ،آسمانی،نجات در ابعاد روحانی
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سال به وسیلۀ کلیسای حقیقی مردم  3555( و در زمانهای مختلف به مدت 0

و تخت رحمت و  به نجات در ابعاد روحانی و کلیسای آسمانی، به مسیح

تمامی  (34: 11، اعمال14: 0، اعمال 41تا  41: 3فیض او متصل شدند)اعمال 

ملکوت ظلمت به ملکوت پسر محبت و نور ما ایمانداران در این مقطع از 

با مسیح بر تخت او در  ، در روحایم و در جایهای آسمانیمنتقل شده

اما در زمان بازگشت او آن ابعاد را عمأل و علنأ تجربه ایم نشسته "آسمان

 (19تا  0: 3، افسسیان14، 11: 1)کولسیان.خواهیم کرد

که منشأ آن فارسی زبان وارد شده به کلیسای  مشکالت مسائل و یکی از

فهم نادرست از واژۀ است،  ، کاریزماتیک"تقلید از معلمین امریکایی افراطی

کلیسا، ملکوت و مترادف بودن آنها است که برداشت غلط از فرماندهی را 

برقرار ساخته! به این معنی که حاکمیت و اقتدار مسیح کامأل بر تمامی ابعاد 

انسانی مسلط است و ما به عنوان شهروندان ملکوت که واژۀ مترادف آن را 

توانیم به آنها بوده و میبینیم، بر تمامی ابعاد زمین و انسانی مسلط کلیسا می

م و ملکوت در ما است و م! و از آنجایی که ما ملکوت هستیدهیفرمان 

اجازه داشته که برقرار شدۀ خداوند است، لذا ما اقتدار و  ملکوتِ ،کلیسا

توان این موضوع را در فرانروایی نماییم! که در عمل و به وضوح می

ای به خیال اینکه با فرمان هرکسی در گوشه ،کلیسای امروزی مشاهده کرد

مشغول داد و فریاد و فرمان  ،دادن مشکالت و مسائل مرتفع خواهند شد

که ما هیچ قدرت و دادن است. البته قصد من رفتن به تفریط دیگری نیست!! 

اختیاری را در مسیح نداریم، حاشا که قصد، منظور و نظر من چنین نیست! 
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قدرت، اختیار و عطایا داده است اما تا حدی که آنها با  همۀ ما خداوند به

حرکت در زمان  و ، زمانبندی، برنامه و اهداف الهیاالهیات کتاب مقدس

واهد رسید که کلیسای خداوند مغایرت نداشته باشند، به یقین زمانی نیز خ

در کنار مسیح، فرماندهی مطلق را خواهد داشت و تمامی ابعاد انسانی را در 

ما  !زمان و مکان در زیر تسلط خواهند آورد، اما امروز آن زمان نیست

توانیم تضمینی برای آن داشته توانیم فرمان شفا را اعالن کنیم اما نمیمی

اری خواهد شد! که در صورت عدم دریافت باشیم که شفا در هر موردی ج

شفا، خود، یا فرد محتاج به شفا را مقصر بدانیم که مشکل در ایمان ما است، 

 ،آنشک در ختام و بی ای!!یا در تو گناهی است که شفا را دریافت نکرده

چیزی جز به شکست و نا امیدی نیست. بدیهی است با تمرکز بر این 

 تر خواهد شد.ای امروزی نمایانموضوع، عمق فاجعه در کلیس

 زمانی که عیسی مسیح با سه شاگرد خود بر کوه تبدیل قرار داشتند 

 ،او با اقتدار و کسب اجازه از خداوند در صدد اخراج ارواح بودند شاگردان

در چند مورد موفقیت را بدست نیاورده و شکست خوردند، اما درزمانی که 

ایشان موفق شده و ارواح را از مردم اخراج که خداوند از کوه به پایین آمد 

توجه! به این نمونه، در زمان بازگشت خداوند تمامی کلیسا دارای  اکردند، ب

خداوند بدالیلی  ،اما در این زمان و برخی شرایط ،قدرت مطلق خواهند شد

شرایط را آنگونه که ما  ،اشدر حکمت خود، با در نظر گرفتن پیشدانی

داریم حل نخواهد کرد و باید توجه داشت که راه و فکر پنخواهیم و میمی

 او با راه و روش ما متفاوت و نغزتر است.
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در عهد نوح و  با وجود داده شدن برکت امتها ”وعدۀ سوم: برکت امتها 

ابراهیم )که تمامی دنیا از ذریت ابراهیم برکت خواهند گرفت( در مدت 

وسی)شریعت( و فلسطینی سال در زیر عهد م 1055زمانی خاص در حدود 

به نسل دوم که بعد به خاندان داوود انتقال پیدا کرد، تمرکز بیشتر، با قوم 

اسرائیل به عنوان ملتی نمونه و برگزیده برای نمایش اهداف الهی قرار 

اما عیسی مسیح در ابتدای خدمت خویش با وجود اینکه به  ،داشت

بشارت و انجام معجزات  ایشاگردانش اجازۀ رفتن به ملتهای همسایه را بر

شخصأ و با اشاره به جهت آماده سازی فکری کلیسا به امتها توجه داد، منمی

بلکه تمامی امتها باید در  ،که بشارت فقط به یهود اختصاص نداشته !کردمی

قرار بگیرند، البته در مرحلۀ اول این فرصت از آن  عهد جدیدزیر برکت 

سال در  1055ذریت وعده بوده و به مدت یهودیان بود، زیرا ایشان حامل 

کردند، در اجماع، انجیل و وعدۀ انتظار آمدن آن وعده روزگار را سپری می

شد که عیسی مسیح را به عنوان ماشیح باید ابتدا به یهود داده می عهد جدید

در ارتباط با  ،ی و سنگ دلی قوم یهودایمانبپذیرند، اما به خاطر بی

، خداوند خدمت خود را در اقوام خداوندی و پادشاه بودن عیسی مسیح

ها به سوی امتها گشوده شده و ایشان نیز دیگر برقرار ساخت، باشد که راه

: 8، متی13، 11: 1بشوند)یوحنا  عهد جدیدبتوانند با ایمان وارد ابعاد برکت 

بعد از مرگ،  .(31: 14اعمال ،38تا  31: 10، متی43تا  1: 4، یوحنا11تا  0

قیام و صعود مسیح به آسمان، او شاگردان خود را مأموریت داد که انجیل را 

، 8: 1، اعمال 35تا  10: 16، مرقس35تا  18: 38به تمامی ملتها برسانند)متی
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توان حرکت خداوند از یهود به سوی امتها را می ،در حقیقت .(8: 1غالطیان

 ر خفاکه تا آن زمان هنوز دبزرگترینِ از اسرار  ی عظیم دانست،ر تحقق سِ

که از ازل در قبل از آفرینش دنیا و  !( بود"ر  کلیسا)سِمانده و آشکار نشده

تشکیل یک بدن  ،این سر بزرگ و عظیم ،هستی در فکر خدا قرار داشت

که عالرغم نژاد و جنسیت  !روحانی و آسمانی متشکل از تمامی انسانها بود

برای تحقق اهداف خداوند عضویت  ،بدن قالب یک در خویش بتوانند

صبرانه و با اشتیاق بی عهد عتیقداشته باشند، این سری بود که انبیا نیز در 

تا  1: 1، افسسیان33تا  11: 3کشیدند)افسسیانفراوان انتظار آمدن آن را می

، 41: 13تثنیه: ،49: 18، مزمور16تا  8: 10، رومیان11تا  9، رومیان فصل 13

، 10تا  11: 03، اشعیا4تا  1: 43، اشعیا 15تا  1: 11، اشعیا 1: 111مزمور 

شود؛ در برکت امتها خداوند به ما یادآور می.(3، 1: 60، اشعیا1تا  1: 65اشعیا

داند، بلکه در زیر این را از آن اسرائیل می عهد جدیدکه او نه فقط برکت 

 عهد قصد دارد که تمامی امتها را نیز برکت دهد.

انبیا نوید آمدن  عهد عتیقدر  ،”القدسوعدۀ چهارم: برکت ریزش روح 

 عهد جدیدو تا حدودی نیز خدمت مسیح موعود و ابعاد ! روح خدا را داده

تا  30: 16، حزقیال1: 44اشعیا، 13تا  38: 3را پیشگویی کرده بودند)یوئیل

( برکتی که باید بر تمامی ملتها از طریق ذریت ابراهیم قرار 15: 13، زکریا31

القدس به انجام رسید، که در روز پنطیکاست در گرفت، به واسطۀ روحمی

نفر در باال خانه و بعد به هزاران  135شاگرد و بعد بر  13ریزش روح ابتدا 

 9: 11، لوقا39، 16، 14، 9، 8: 1قرار گرفت)غالطیان نفر اعم از یهود و امت
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، 10تا  1: 16، یوحنا36: 10، یوحنا11، 16: 14، یوحنا19تا  11: 1،یوحنا11تا 

 (11، 15، 3اعمال فصل

تجربه رسیده بودند  نبه ای ،مقدسین عهد عتیق، در ”وعدۀ پنجم: برکت شفا

: 10، خروج15: 43ب ایوشفا دهنده است)« یهوه رافا، روفکه»که خدای آنها

داوود نیز در ارتباط  .(35تا  18: 15،دوم تواریخ: 11: 150، مزمور31تا  35

با برکت مضاعفی که شامل بخشایش و شفا از امراض بود صحبت 

توان به قول و و کتاب اشعیا نیز می عهد عتیقدر  .(4تا  1: 151کند)مزمورمی

و  عهد جدیدبه  دردهای ما کهداشته شدن امراض و وعدۀ خدا مبتنی بر بر

( مسیح با 01، 10اشاره کرد)اشعیا فصل  تمرکز دارند! آمدن مسیح دارد

مصلوب شدن و ریزش خونش، قدرت و برکت شفا را در عهد خود به 

هدیه داد که هم در ابعاد روح و هم در ابعاد جسم بر  عهد جدیدایمانداران 

شفا نه تنها شامل بدنهای  .(34: 3پطرساول 11، 16: 8گرفت)متیایشان قرار 

گردد بلکه نیازهای روحانی ما را نیز برکت خواهد داد. مسیح به عنوان ما می

های داده شده در انجام ارادۀ پدر تمامی وعده عهد جدیدخدای مجسم در 

تا  1: 15نظیر خود شفا داد)لوقارا به اثبات رسانید و بسیاری را با قدرت بی

سال  3555امروز نیز بعد از گذشت  .(15تا  8ی فصل ، مت8: 10، رومیان16

هنوز قدرت شفای عیسی مسیح خداوند در کلیسای او بدیع، نمایان و ادامه 

! که برای شفای بیماران چه از لحاظ دارد و به کلیسا این اختیار داده شده

شفای خود را در هر مقطع  وندخدا که روحی و چه جسمی در دعا باشند تا
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، 4، اعمال فصل35تا  10: 16ارادۀ اوست جاری سازد)مرقس و مکانی که

 (16تا  14: 0، یعقوب 13تا  1: 13اول قرنتیان 

و عیسی معجزاتِ دیگرِ بسیار (»39 31: 41)یوحنا ،”وعدۀ ششم: برکت معجزات

نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان 

 «و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید آورید که عیسی، مسیح
قرار داده است بلکه قدرت انجام  عهد جدیدخداوند نه فقط شفا را در 

العاده و معجزه آسا را به کلیسا داده است او خود در کارهای خارق

؛ تبدیل آب به شراب، دو نان و پنج ماهی که به واسطۀ آنها به پنج هاینمونه

طعام داد، در راه  به چهار هزار نفر)در دو واقعه( و در مکانی دیگر هزار نفر

عهد رفتن روی آب، آرام ساختن باد و طوفان و بسیاری دیگر از معجزات، 

ه به پدران داده شده ای کسترش داد، بنابراین در وعدهرا در برکات گ جدید

 34: 9ال ، دانی8: 10)رومیان .تمامی معجزات در عیسی مسیح دیده شد ،بود

( معجزاتی که در ابتدا بدست شخص عیسی مسیح خداوند و فرمان او 31تا 

هدیه و عطای  ،انجام شدند هیچگاه در عهد دیگری به انجام نرسیده بودند

فقط به کلیسای مسیح، به واسطۀ  عهد جدیدمعجزات به عنوان مزایای 

اول خدمت خداوند در آسمان در مقام کاهن اعظم داده شده است)

 (11تا  1: 13قرنتیان

که  عهد جدید، یکی از بزرگترین برکات ”وعدۀ هفتم: برکت آزادی

برکت آزادی از قدرت  ،خداوند برای تمامی ایمانداران به ارمغان آورد

اسارتهای روحانی است، خداوند عیسی مسیح  و شیطان، دیوزدگی، حمالت
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، 16: 8مردم را از چنگال نیروهای شیطانی آزاد کرد) متی ،به فرمان خود

( برکت آزادی 18: 15، اعمال35تا  1: 0، مرقس19، 31تا  31: 1، مرقس11

ای بود که خدا در خلقت آدم و حوا به ایشان ارائه داده تحقق قول و وعده

( وعدۀ تسلط بر همه چیز را به آنها داد و بعد از 36: 1خدا در )پیدایش بود

خداوند به ایشان وعده داد که با ذریت زن سر مار)در سمبول  ،سقوط

به  عهد عتیقاما در هیچ جایی از  .(10: 1شیطان(کوبیده خواهد شد)پیدایش

وجود  ایاشاره تسلط و کوبیده شدن سر شیطان و آزادی از ارواح شریر

یل . زیرا قدرت به اسرائخوردو مبحثی نیز از دیوزدگی به چشم نمی داشتهن

نشده بود و فقط آزادی از  ظفیحو انبیا برای آزادی اسیران در روح هنوز ت

بینیم که ابتدا به دوازده نفر  و بعد به می عهد جدیداسارت شیاطین را در 

 9داده شد)لوقا و قرار ظفیحهفتاد نفر و بعد به کلیسا به عنوان بدن مسیح ت

: 16، رومیان18تا  16: 16مال، اع35تا  10: 16، مرقس 35تا  1: 15، لوقا3، 1:

35) 

شاهد وعدۀ اطمینان  عهد جدیدما در  ،”وعدۀ هشتم: برکت قیام از مردگان

و حوا با شکستن عهد عدن به بیماری  ضمین قیام از مردگان هستیم، آدمو ت

مرگ بزرگترین اسلحه »گناه مبتال شدند و در زیر لعنت مرگ قرار گرفتند

( از آنجایی که در 10، 14: 3، عبرانیان16: 3پیدایش«)در دستان شیطان است

بود که قدرتهای  تمامی مقدسین و ایمانداران نگاهشان به آینده عهد عتیق

در نتیجه خداوند به  بر مرگ در هم کوبیده بشود شیطان با پیروزی خداوند

واسطۀ الهام روح بر انبیا و مقدسین عهد عتیق آشکار کرده، که روزی 
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پیروزی بر مرگ توسط خداوند در عمل به نمایش گذاشته خواهد شد 

: 11، هوشع31تا  30: 19، ایوب 19: 36، اشعیا10: 11، مزمور 9: 16)مزمور

زیرا در زمان ایشان هنوز این قدرتها بر دنیا حاکم » (4تا  1: 13، دانیال14

تا  11: 11، اول پاد0: 11، عبرانیان34: 0پیدایش« )کردندبوده و سلطنت می

هم در تعلیم و هم به طور عملی نشان داد که  ،( مسیح شخصأ9، یهودا34

و مرگ را به جهت تمامی انسانها درهم  تنها اوست ،قیامت و حیات حقیقی

، او ذائقۀ مرگ را چشید و با قیامش به تمامی انسانها امکان کوبیده است

، 30: 11، یوحنا04تا  19: 6، یوحنا39، 38: 0پیروزی بر مرگ را داد)یوحنا

( خداوند عیسی مسیح با 36تا  18: 9، متی11تا  11: 1، لوقا44، 41، 36

شکست دادن شیطان که قدرت مرگ را در دست داشت، کلید دنیا و عالم 

 خداوندِ زندگان و مردگان لذا تنها اوست، را بدست گرفت! اموات

( انسان نه تنها باید قیام روحانی را تجربه 18: 1، مکاشفه10، 3:14)عبرانیان

بکند، که الزمۀ حیات ابدی است! بلکه باید قیامت در جسم را نیز پشت سر 

و بگذارد، روزی خواهد آمد که همۀ ما جسمأ از خاک این زمین برخواسته 

تا  1: 35، مکاشفه4تا  1: 3، افسسیان39تا  34: 0وند خواهیم بود)یوحنابا خدا

( خداوند به کلیسا قدرت داده که با 10، اول قرنتیان فصل 10: 34، اعمال6

موعظه و نمایش قدرتهای انجیل، انسانهای مردۀ در روح را با شنیدن پیام 

ی شرایط بسیار از حالت مرگ روحانی بیدار کنند)البته! در برخ ،آن

استثنایی خداوند به کلیسا اجازه بازگرداندن انسانهای مردۀ در جسم را نیز 

 داده است(
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، در مقابل مرگ که به واسطۀ گناه وارد ”وعدۀ نهم: برکت حیات جاودانی

داشتن حیات  عهد جدیدزندگی ما انسانها گردید، بزرگترین قول و وعدۀ 

خداوند عیسی مسیح به ما داده خواهد  جاودانی است که با ایمان در عدالتِ 

ما را به درخت حیات  ،( در حقیقت حیات جاودانی16: 1شد)یوحنا

بازگشت خواهد داد که در عهد با آدم نصیب ما نشد! و مجدد فرصتی را 

ایجاد خواهد کرد که حیات در تک تک سلولهای ما رخنه بکند و وارد 

، 45، 19: 0، یوحنا 13، 11: 0)اول یوحنارابطۀ ابدی با خداوند بشویم

 (16: 1، عبرانیان35: 3غالطیان

 «عهد جدیدهای لعنت»

عهد های داوری و لعنت را نیز در ، وعدههای برکتخداوند در مقابل وعده

عهد تواند در قرار داده بود، شاید با خود بیندیشیم که چگونه می جدید

اما در حقیقت در این عهد سه لعنت وجود  !لعنت وجود داشته باشد جدید

که در مقابل عهد فیض، که  تواند گریبان انسانهایی را بگیرددارد که می

ایمانی مجانأ در اختیار آنها قرار گرفته است، انتخاب اشتباه را کرده، و با بی

 این عهد را رد بکنند؛

و قوم  ، عیسی مسیح به خاصان”ری و لعنت بر قوم یهودنکته اول: داو

( با وجود 11 :1خود)یهودا( آمده و ایشان او را نپذیرفته و رد کردند )یوحنا

تمامی ها و عالئم از اینکه او مسیح موعود، و تحقق اینکه تمامی پیشگویی

تمامی  در ابتدای ظهور، نیز ت و خدمت اوهای پیشین است و معجزاعهد
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اما در نهایت او را گرفته و بر  ،و عالئم را به نمایش گذاشت پیشگویی

ها پایان تمامی عهد عهد جدیدصلیب به دار آویختند. با توجه به اینکه 

گردید و دیگر راه نجات و عهدی به جهت یهود وجود محسوب می

درخت انجیر بیان لعنت  نمونۀ د کردن آن را درنداشت! خداوند رَ

توسط  به عنوان ماشیح درخت انجیر که مسیح در نمونۀ رد کردن اونمود،)

ظاهرأ برگهایی سبز داشت اما هیچ  ،به کار برد آن را یهودیان آن زمان

شد که باطنی ریاکار را با ظاهری آراسته به نمایش نمیای در او یافت میوه

را به  شریعتی دروغین و متظاهر و ریاکارانه ،گذاشت( بنابراین یهودیانمی

اما در باطن و واقعیت  ،ودیت بودیهدر ظاهر  که نمایش گذاشته بودند

و مسیح  !خودخواهی و خود پرستی و دروغ نبود ،چیزی جز خودنمایی

سال در انتظار ظهورش بودند را رد کرده و مصلوب  1055پادشاهی که 

( لذا زمانی که یهودیان 34، ارمیافصل33تا  35، 14تا  13: 11کردند)مرقس

به زیر لعنت آوردند، زیرا زمانی خود و فرزندانشان را  ،مسیح را رد کردند

ما را که آیا عیسی پادشاه ش !بابت انتخابشان پرسیده شد ،که از ایشان

ما هیچ پادشاهی جز به »! ایشان در پاسخ گفتند:خواهید یا باراباس مجرم؟می

مصلوب کرده و باراباس را آزاد کنید، خون او بر ما و  قیصر نداریم، او را

این صورت ایشان به زیر لعنتی آمدند که کامال خود و به  «فرزندان ما باد

ساخته بود، زیرا بدست و زبانشان خود را از فیض، محبت و کاری که 

خداوند قصد داشت در زندگی ایشان به انجام برساند محروم ساختند. و تا 

بر ما و فرزندانمان » ؛همان خون که ایشان در اعتراف به زبان گفتند ،زمانی
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و ایشان به خداوندی و ماشیح بودن  تنها راه نجات پذیرفته نشود به عنوان«باد

، 30، 34: 31عیسی مسیح ایمان نیاورند! این لعنت برداشته نخواهد شد)متی

 (14، 11: 10، اعداد15: 19تثنیه

، خداوند به زبان آورد که در صورت رد ”نکته دوم: لعنت ملتهای شریر

گانه خواهند افتاد و تک تک در زیر اسارت ملتهای بی عهد جدیدکردن 

ملتها و روئسای تمامی کشورها در زمان بازگشت مسیح و سلطنت هزار سالۀ 

او به جهت پذیرش یا عدم پذیرش در حضور تخت مسیح داوری خواهند 

اند که به شد. در تمامی تاریخ سکونت انسان برزمین، ملتهایی وجود داشته

های ری خداوند و در اسارت قومخاطر بت پرستی و فساداخالقی به زیر داو

( قابل توجه 15، 9: 18، ارمیا13: 65، اشعیا13تا  18: 1اند)رومیانبیگانه رفته

اینکه! داوری خداوند همیشه بر قوم و ملتها وجود داشته، اما پایان تاریخ 

ی که با او یداوری و نقطۀ عطف آن با ظهور دجال و داوری شدن ملتها

ودی زمین و شهادت حقیقی خداوند باشند در همدست شده و در صدد ناب

که تمامی ملتهای سازشگر به زیر داوری  زمان بازگشت مسیح خواهد بود

، 1، 3های شریر قرار خواهند گرفت)دانیال فصل خداوند و تسلط قوم

 (46تا  11: 30، متی0تا  1: 18مکاشفه

در زمان ظهور تخت سفیدِ خدا  ، این لعنت و داوری”نکته سوم: لعنت ابدی

، در این خواهد افتاد که بعد از ظهور ثانویۀ مسیح بر پا خواهد شد اتفاق

و آنانی که عهد  واقعه تمامی انسانهای تاریخ در آن مکان خواهند ایستاد
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اند و در صدد فیض و محبت خداوند را در طول زمان و تاریخ نپذیرفته

حقق اهداف خود در خودگرایی شناخت او نبودند و فقط در جهت ت

اند، برای ابد از حضور خدا اخراج شده و وارد ابعاد جهنمی زندگی کرده

( آنچه 41: 30، متی10تا  11: 35، مکاشفه11تا  9: 14خواهند شد)مکاشفه

مرتبط بوده که  عهد جدیدخوانیم لعنتهایی هستند که با در این سه مورد می

بان شخص خاطی را خواهد گرفت! گری ،در صورت عدم پذیرش این عهد

فراتر از لعنتهایی است که خداوند  عهد جدیداما خدا را شکر که برکات در 

 داد.انتقال میاجبارأ باید در هشدار و اخطار آنان را به ساکنان زمین 

 «عهد جدیدشرایط »

تنی، غیر قابل معکوس س، عهدی ناگسعهد جدید»توان گفت:به صراحت می

اما بدون شرط نیز « نخواهد شد که هرگز ساقط !استو  عهدی ابدی 

باشد!! زیرا مردم دنیا باید آن را بپذیرند، این عهد مجانأ و محض فیض نمی

در دسترس ما قرار گرفته است و هرگز نباید برای داشتن، بدست آوردن، یا 

حفظ آن کاری را انجام داد بلکه پذیرش تنها شرط و الزمۀ دریافت آن 

های گذشته شرایطی مانند؛ در عهد ،برای ورود ن صورت کهاست و به آ

برای  ،و غیره.. وجود داشتند مراسم، احکام، فرایض، دستورات اخالقی

عهد ( در پذیرش 11تا  11خورد)یوحنا فصل ورود به این عهد به چشم نمی

 و فیض خداوند به چند نکتۀ مهم نیاز بود؛ جدید
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توبه به معنای بازگشت و »با توبه هد جدیدع، ایمانداران در ”نکته اول: توبه

زیرا خداوند ، کنندخداوند مجدد احیا می با رابطۀ خود را «تجدد افکار است

در این عهد قبل از اینکه ما با خبر، یا دارای لیاقت الزم باشیم! پیش قدم شده 

 و گناهان ما را در محبت و فیضش با خون مسیح شسته و پاک ساخته است

، 35: 36، اعمال15: 11، اعمال18، 11: 3، اعمال11: 4، متی18تا  1: 1)متی

توبه حقیقی با کالم و روح خدا به ما  (49 تا 41 :34،  لوقا1: 6، عبرانیان31

یابد که در داده خواهد شد. کیفیت و واقعیت توبه، در زمانی تحقق می

را  ما روح خدا ،گیریم. هنگام شنیدن کالممقابل کالم و روح خدا قرار می

تجدید افکار  به کند، آنگاه در دل غم و نیاز به بازگشت، تبدیلملزم می

به یقین  ،شود و با ایمانینۀ درست که عدالت خدا است مینسبت به گز

 اند.رسیم که گناهان ما بخشیده شدهمی

، تمامی عهدها مستلزم پذیرش، توافق و اعتماد به ”نکته دوم: داشتن ایمان

 ،موجب شدتند، در عهدهای پیشین نیز برداشتن قدم ایمانی گوینده عهد داش

که  از مزایای آن استفاده کنند ،اند بتوانندتا کسانی که به عهدها وارد شده

خواند و با توجه به تمامی آنان را به نام می ،در رساله به عبرانیان نویسنده

را پیش ( Faithکه توبه است، ایمان) عهد جدیددریافت مزایای  شرط اولِ

های خدا به جهت تمامی آنانی که با ایمان وارد اعتماد به وعده داند!!قدم می

خواهند شد، مجرایی را خواهد گشود، که تمامی مزایا و برکات  عهد جدید

ای است که سبب ایمان طرز فکر و روحیهسازد.. را برای ایشان جاری می

کامل کنندۀ ایمانِ ما را  و به پیش راندن در عقب پیشوا و عهد جدیدحرکت در 
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با نگاه و لمس کردن و روئیت  عهد جدیددر حقیقت در  مهیا خواهد ساخت،

توبه کنید و به انجیل ( »94: 9)مرقس بلکه با ایمان!! نیست که به پیش میرویم،

دهد، ا در کنار یکدیگر قرار میمسیح در این آیه هر دو جنبه ر «ایمان آورید

این نظر که من گناهکار بودن خود را تشخیص داده و از « توبه:جنبۀ منفی»

از « ایمان:جنبۀ مثبت»گردانم، و فکرم را در جهت مخالف آن متمایل می

: 35کنم)اعمالپذیرم و به او اعتماد میاین جهت که من فیض خدا را می

بود،  عهد جدیدمسیح عیسی خود تجسم  (8: 3، افسسیان6: 11، عبرانیان31

هرکه بر او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات »فرماید:خدا میبنابراین کالم 

و از آنجایی که مسیح خود تجسم این عهد بود برای پذیرش  «جاودانی یابد

: 1، افسسیان41: 6، یوحنا16، 16: 1، یوحنا16:11آن نیاز به ایمان است)اعمال

 (4تا  1

توبه و ایمان  را با ما نه تنها بخشایش عهد جدید، در "نکته سوم: اطاعت

، بلکه ما را در جهت اطاعت از خداوند نیز به جنبش در کنیمدریافت می

آورد. ایمان تنها در فکر نیست! که با خود اندیشه کنیم، من به گوینده می

، 36تا  11: 3اعتقاد دارم!! بلکه ایمان شامل اطاعتی است در عمل)یعقوب

کنید احکام مرا مرا محبت می اگر»( عیسی مسیح نیز فرمود:8، 1: 11عبرانیان

در این ارتباط باید توجه داشت که او هرگز ما را به احکامی «نگاه دارید

مبتنی بر انجام اعمال در جسم، رهنمون نکرده است! بلکه او حکم را بر این 

داده، که او را بشناسیم و اجازۀ تبدیل شخصیت را به واسطۀ اطاعت از روح 

( 15: 10، یوحنا 10: 14، یوحنا1تا  1: 13م)رومیانو تجدید افکار به او بدهی
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در بسیاری از نکات زمانی که عیسی مسیح راجع به شرایط این عهد سخن 

گر در من بمانید، اگر مرا محبت ا»کنداستفاده می« ”اگر»گوید، از واژۀ می

ین ارتباط سوء تعبیر شده و همیشه در ا« ا دوست داری و....کنید، اگر مر

به ما هشدار از دست دادن نجات  ،در استفاده از این واژه ،خداونداست که 

از دست  دهد!! در صورتی که منظور و نظر خداوند از بیان این واژه،را می

است! که در ابتدا و به مرور کمرنگ شده و  عهد جدیددادن مزایا و برکات 

 (36 تا 33: 11، مرقس11: 1، یوحنا15تا  1: 10گردد)یوحنابعد ساقط می

در زیر شریعت موسی نیستیم و از لعنت  عهد جدیدبا وجود اینکه در  

ایم، اما ما در زیر شریعت روح حیات هستیم، که در شریعت آزاد شده

معنای حقیقی به مانند شریعت و احکام در سایر ادیان و عهدهای سابق 

ا خداوند، خدای خود را ب»نیست، بلکه شریعت مسیح به معنای این است، که

تمامی دل و جان و قوت محبت کن و همسایه خود را به مانند نفس خویش 

فرمان تمامی شریعت مسیح را در روح حیات در  این دو «دوست بدار

و فیض موظف هستیم که محبت  عهد جدیدایمانداران در زیر  ما گیرد.برمی

ل خود را به خدای پدر و خواهران و برادران و سایر انسانها ثابت کنیم)او

قوانینی  ،های آن زمان، تمامی اطاعتهاو عهد عهد عتیق( در 31، 35: 9قرن

از روی  عهد جدیدشدند! اما در االجرا، و باید اطاعت میبودند که الزم

کنیم، بلکه از روی عشق به خداوند است الزام یا اجبار نیست که اطاعت می

که از شناخت به واسطۀ فیض حاصل شده است، در نمونۀ زمینی نیز امروز، 
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اگر عاشق کسی باشیم! اطاعت، همفکری و هماهنگی ما از روی الزام و 

 ر، و جاری است.اجبار نیست بلکه به این خاطر است که بین ما محبتی برقرا

حتی اگر از  ،تمامی معیارها ظاهری بودند و فقط کافی بود عهد عتیقدر 

معیارها درونی  ،عهد جدید، اما در برسندبه انجام  !نباشندروی میل باطنی نیز 

دهد. انجام و نگاهداری مسائل را میاست و تنها فیض است که به ما قدرت 

سازد که به واسطۀ آن حاضر میفیض خدا در دل ما محبتی را جاری 

، 1خواهیم شد هرکاری را برای خداوند انجام دهیم)دوم قرن فصل

 (14تا  11، ارمیا فصل 11تا  6: 8عبرانیان

 «عهد جدیدفرمانهای خدا به کلیسا در »

بتوانیم، فیض  عهد جدیدما ایمانداران باید با توبه)تغییر فکر( و ایمان در 

جاری کرده و دریافت کنیم، باشد که به واسطۀ  خداوند را به قدرتی بسیار

که قدرت اطاعت را در مقابل فرمانهای  ،آن تبدیل به انسانهایی شویم

 خداوند داشته باشیم. اما این فرمان چیست!؟

، کالم خدا این فرمان را حکمی بزرگ "اول:محبت به خدا فرمان

 (18، 11: 33داند)متیمی

خدا فرمان داده که همسایه خود را به مانند ، "فرمان دوم: محبت به همسایه

 (14: 11، یوحنا45، 19: 33محبت کن)متی نفس خویش
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فرمان داده که شاهدین  عهد جدید، خداوند در "فرمان سوم: شاهد او باشیم

او باشیم و شهادتی درست و حقیقی را از عملکرد او به واسطۀ شناخت در 

 (16تا  11: 0هایمان به نمایش بگذاریم)متیزندگی

انسانهایی عادل  عهد جدیدخدا فرمان داد که در  ،"عدالتهارم:چفرمان

 (35تا  11: 0باشیم)متی

 (36تا  31: 0)متی" فرمان پنجم: مصالحه

آموزد که به ما می ، خدا نسبت به این فرمان"فرمان ششم: زنا و طالق

چگونه در رعایت آنها موضع خود را مشخص کرده و در رفتار شهادتی 

تا  4: 8، یوحنا9: 19، متی13،  11: 0، متی39تا  31: 0عالی را ارائه دهیم)متی

1) 

یطی نباید ادهد که در چه شر، خدا فرمان می"هفتم: سوگند و قسم فرمان

 (33تا  35: 31، متی16: 31متیخود را در زیر قسم و سوگند قرار دهیم)

 (43تا  18: 0،)متی"فرمان هشتم: انتقام جویی

دهد که فرمان می عهد جدید،خداوند در "فرمان نهم: رفتار نسبت به دشمنان

الب یک پیشنهاد قدشمنان خود را محبت کنید و او هرگز این فرمان را در 

 (41تا  41: 0داند)متیمیاالجرا ایراد ننمود! بلکه آن را فرمانی الزم

 (48: 0،)متی"فرمان دهم: در محبت با کمال رفتار کنید
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اکاری در دادن ، در این فرمان خدا ما را از ری"فرمان یازدهم: دادن هدایا

ای رفتار کن که دست تو از دست گونه»دارد، ر میهدایا و صدقات برحذ

جز پدر نهان بین ر نشود خبر باشد، و هیچکس از عمل تو با خبدیگرت بی

 (4تا  1: 6متی«)تو که در آسمان است

،خدا طریقۀ صحیح دعا کردن را به ما "فرمان دوازدهم: دعا کردن

دلخواه پیشنهاد  گزینۀآموزد، او همچنین این فرمان را نیز به عنوان می

االجرا، اینگونه ارائه داد که؛ کند، بلکه آن را در حکم و فرمانی الزمنمی
ا که در آسمانی نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنانکه در ای، پدر م»

آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده. و قرضهای ما 

بخشیم. و ما را در آزمایش میاور. را ببخش. چنانکه مانیز قرضداران خود را می

االباد از آن تو و قوت و جالل تا به ابدبلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت 

  (93تا  4: 1)متی«است آمین

 (30تا  31: 18، متی10، 14: 6،)متی"فرمان سیزدهم: بخشش

، در این فرمان نیز خداوند روزه را بر اساس حقایق "فرمان چهاردهم: روزه

داری، رویی گشاده داشته کند. که  زمان روزهو اصول صحیح حکم می

 (18تا  6: 6ترش رویی را به سبب داشتن روزه ابراز منمایید)متیباشید و 

دهد که گنج خود ، خدا حکم را بر این می"فرمان پانزدهم: ارزشهای دنیوی

 (41تا  19: 6را در زمین اندوخته نکنید بلکه در آسمان)متی
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حکم نکنید تا بر شما حکم »،"فرمان شانزدهم: داوری و حکم کردن

 (0تا  1: 1)متی«نشود

: 13)متی«شناسنددرخت را از میوۀ آن می» ،"هفدهم: تشخیص درست فرمان

11) 

 عهد جدید، خداوند، در "فرمان هجدهم: تقاضا و درخواست از خداوند

آیا کسی در »و به مانند امتها رفتار منماییم دهد که هنگام تقاضا از افرمان می

 1: 1)متی «ه او بدهد؟میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی ب

 (11تا 

لهذا آنچه خواهید که مردم با شما کنند شما نیز »،"فرمان نوزدهم: امور زندگی

 (13: 1)متی «بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است تورات و صحف انبیا

از در تنگ وارد شوید. زیرا فراخ است آن در و، »،"فرمان بیستم: خود داری

به هالکت است و آنانی که بدان داخل  وسیع است آن طریقی که مودی

شوند بسیارند. زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که مودی به می

 (14، 11: 1) متی «اندحیات است و یابندگان آن کم

 (31تا  10: 1، )متی"فرمان بیست و یکم: شخصیت و خدمت

 (31تا  34: 1، )متی"فرمان بیست و دوم: اطاعت

 (39تا  36: 36، )متی"سوم: مشارکت در شام خداوندفرمان بیست و 



251 

 

 (35تا  19: 38،)متی"هارم: تعمید آبفرمان بیست و چ

 (18تا  10: 16، )مرقس"فرمان بیست و پنجم: موعظۀ انجیل

، خداوند فرمان "القدسفرمان بیست و ششم: انتظار برای دریافت روح

وعدۀ پدر و  دهد که چه به صورت فردی و چه جمعی در دعا منتظرمی

 (0، 4: 1، اعمال49: 34القدس باشیم)لوقاتجهیز با روح

اگر محبت « ”محبت»شوند تمامی این فرامین در یک واژه خالصه می

به یقین! طبیعتأ، و با جان و دل قادر خواهیم بود تمامی حقیقی را بشناسیم 

 11: 33کند به انجام برسانیم)متیفرامین خداوند را که او با صراحت بیان می

( با وجود اینکه نجات محض فیض 15تا  8: 11، رومیان1: 0، اول یوحنا45تا 

 ،ر دلمستلزم این است که ایمانداران آنقدر د عهد جدیدو با ایمان است اما 

 عیسی مسیح را محبت کنند که قادر به انجام فرامین با هدایت او باشند.

 «عهد جدیدسوگند »

دی مضاعف یتأی ،ها خداوند قسم ایراد کرده تا به آن عهددر برخی از عهد

 عهد جدیدو قول و وعدۀ خود را نسبت به آن عهد عملی کند، در  ببخشد،

کند، در توجه به نیز خداوند سوگند خود را مبتنی بر کهانت مسیح بیان می

تو تا به ابد کاهن هستی به »گوید:( نویسنده در این ارتباط می11: 1)عبرانیان

دو عهد کلیدی وجود داشت که در قبل به  عهد عتیقدر  «صدقملکیرتبۀ 

داوود، این دو عهد  ! یکی عهد با ابراهیم و دیگری عهد باآنها اشاره کردیم
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عهد برای آمدن  عهد عتیقدر نمونۀ کهانت به جهت تجهیز ایمانداران 

نیز در  عهد جدیدداده شد که در مسیح به تحقق خود رسیدند. در  جدید

داشتن حیات  و صدقملکیارتباط با کهانت عیسی مسیح به رتبۀ 

ایراد نموده خود را  قسم خداوند (1عبرانیان«)حیات پایان ناپذیر»جاودانی

همگی در  عهد عتیقدر  از آنجایی که تمامی پیشگویی و نبوتهااست و 

کهانت مسیح به رتبۀ در استنتاج، شخص عیسی مسیح به تحقق رسیدند، 

فسخ  ،ه شریعت موسی اختصاص داشت، کهانت هارون را که بصدقملکی

 کند.کرده و عهدی، با کهانتی جدید را به ما معرفی می

در کالم خدا به دو کهانت اشاره شده!!  بخشهای پیشین خواندیم که در 

، که خدمات آن را در کتاب خروج و الویان 1کهانت به رتبۀ هارون

خوانیم، تمامی آن خدمات و مسائل مرتبط همه موقت، زمانی و در می

، که در 3صدقملکیراستای شریعت موسی بودند. و دیگری کهانت به رتبۀ 

شود و در آیندۀ آن مقطع در دیده می صدقملکیت در شخص قبل از شریع

در شخص عیسی و در ختام،  گرددبر پایی خیمۀ داوود کهانت او معرفی می

مسیح با قیام و صعود او به آسمان، کهانت ابدی نه به رتبۀ هارون، بلکه 

 برجا و برقرار خواهد بود. پا صدقملکی

 «عهد جدیدطومار »

در زمان بیان یک عهد، آن را در طوماری مکتوب کرده و در  عهد عتیقدر 

کردند که از عهد عدن تا به موسی، پنج عهد را در بر مکانی نگاهداری می
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گرفت و در کتاب تورات نگاشته شده و به جهت آیندگان نگاهداری می

گردیدند. و بعد از آنها عهد فلسطینی را در پایان کتاب تورات و در زمان 

عهد ، اما خوانیممی دوم سموئیلو عهد داوود را در کتاب اول و یوشع، 

عهد های در تمامی این بخش گسترده است و تمامی رساالت و نوشته جدید

 "گیرند، به عنوان مثال: در اناجیل، قسمتی از این عهد را در بر میجدید

رسوالن، عالمت و سخنان، قربانی)خون و مصلوب شدن(، در کتاب اعمال

در کتاب مکاشفه، ثمره، نتیجه و  جایگاه و پرستشگاه، و ،در رساالت ر،مه

 عهد جدیدتحقق این عهد قرار داده شده است. در نتیجه ما ایمانداران 

عهد یا بخشهای دیگر اناجیل را مطالعه کرده و رساالت  ، فقطتوانیمنمی

 را نادیده بگیریم!! جدید

 «عهد جدیدخون در »

زیرا  ، در قربانی حیوانات مشاهده کردتواننمونۀ خون را می عهد عتیقدر 

 ! به لزومنیز با توجه عهد جدیددر  ها خون و قربانی بود.الزمۀ تمامی عهد

برای شناخت کامل این قربانی و ارزش خون  ،اما !قربانی مهیا شده بود ،خون

 ؛رجوع کنیم عهد عتیقاو، ابتدا باید به 

 عهد عتیقها در تمامی قربانی ،"عهد عتیقهای ربانیتحقق تمامی ق نکته اول:

شد اشاره داشتند)عبرانیان به قربانی که یک بار برای همیشه باید انجام می

در نمونۀ پنج قربانی در الویان و دو قربانی در کتاب خروج  ( که15، 9فصل

های دیگری شدند که در بعد از آن مقطع در زمان داوود قربانیمعرفی می



254 

 

 عهد جدیدآنها به  گیهم)به آنها اضافه گردید« روحانی»هایبا نام قربانی نیز

بیایید این مبحث را در قالب یک  و قربانی کامل عیسی مسیح اشاره داشتند.

به روی خورشید بایستم متقابأل سایۀ من در  رو مثال تشریح کنیم!! اگر من

ای است ند سایهنیز درست به مان عهد عتیقپشت سر من قرار خواهد گرفت، 

. در حقیقتِ نگاه زمانی از شخصی که خورشید رو به روی او در تابش است

کنیم! به نیز، پایان تاریخ در ابتدای آن قرار دارد اما ما، وارونه به آن نگاه می

این معنا که خورشید براعت ختام همه چیز است در صورتی که آغاز همه 

عهد وی چهرۀ عیسی مسیح در چیز از آنجا است. تابش جالل پدر بر ر

 کند.منعکس می عهد عتیقسایۀ او را در  جدید

تسلیم کامل به »، ، در سایۀ این تحقق"نکته دوم: بدن و خون عیسی مسیح

سوزانده و خون  ،تمامی جسد و قربانی باید بر مذبح قرار گرفته« ارادۀ خدا

توان به میدر این ارتباط  (1الویان فصل«)سوختنی»شداو نیز پاشیده می

(و 16های روز کفاره)الویانو قربانی (0، 4فصلگناهان سهوی)الویان قربانی

کرد ( اشاره 39، 38، اعداد13، خروج31، الویان19قربانی در جشنها)اعداد

که در مسیح برای  هستند از دو حقیقت که در اجماع توصیف و تشریحاتی

 (3، بدن1همۀ ما به انجام رسید)خون

 خواهیم پرداخت؛«بدن مسیح»دو حقیقت ابتدا بهدر بررسی این 

: ورود بدن آسمانی به ابعاد انسانی، نتیجۀ تجسمی است که در شخص 1نکته

القدس بینیم، بدن تجسم شده به واسطۀ الهام و قدرت روحعیسی مسیح می



255 

 

: 1، لوقا8تا  0: 15در مریم قرار داده شد و در زمین به ظهور رسید)عبرانیان 

 (31تا  18: 1متی، 11تا  15

بدن مجسم شدۀ آسمانی، بر روی زمین، دردها، زحمات و مرگ را  :3نکته

از سه روز قیام کرد و به  بدون وجود عنصر گناه در خود تجربه کرد و بعد

جالل رسید! حال دیگر هیچ نیروی مخرب و فرسایشی بر او مسلط 

 (10تا  14: 1نیست)یوحنا

ه جهت تمامی ما ایمانداران راه ورود به : بدن مجسم شده از آسمان، ب1نکته

 (33: 1آسمان را تضمین کرد)عبرانیان

بات و دلیلی است که ثبدن آسمانی مجسم شده بر روی زمین، ا :4نکته

پایها و دستان او قرار  ،قربانی او کامل است! زیرا هنوز جای زخمها بر بدن

تسلیم کامل در تقدیم و  رادارد، باشد که ما ارزش قربانی شایسته او 

 (39تا  34: 35بدانیم)یوحنا

تجسم بدن آسمانی، تضمینی است که بدنهای ما نیز روزی از قبر  :0نکته

برخاسته و به جالل خواهد رسید زیرا، بدن او به مانند ما و بدن ما به مانند او 

خواهد بود، مسیح حصادِ نوبر برخاستگان است و تمامی کسانی که در این 

 را خواهند داشت ماهیت آن نوبر هستند تجربۀ جالل و قیامحیات دارای 

 (18تا  10: 4نیکی، اول تسالو31: 1، فیلیپیان01تا  01: 10)اول قرنتیان
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وجود زمینی بودنش! به آسمان برده شد، در  : ریشۀ بدن تجسم شده با6نکته

هستی نتیجه فراتر از تمامی قوانین طبیعی و باالتر از تمامی اصول و قوانین 

به آسمان برده شد، به همان شکل نیز «قانون روحانی»ترفربه ،براساس قانونی

روزی تمامی ایمانداران به عنوان مقدسین که بدنی جالل یافته به مانند مسیح 

بیق داده و به آسمان تطرا خواهند داشت، با قوانین، اصول آسمان و ابدیت 

 (31: 1برده خواهند شد)فیلیپی

، یک بار برای همیشه عهد عتیقهای ح در نمونۀ قربانی: بدن مسی1نکته

که به واسطۀ آن  !تا به ابد بنا گردید ،قربانی، و عهدی جدید بر اساس آن

و تمامی شد ها را متقبل تمامی نیازهای شریعت، در پرداخت جریمه

و  را تحقق بخشید در نتیجه دیگر نیازی به هیچگونه اعمال پیشینهای عهد

 ،همان تازگی به شریعت نیست. او به عنوان برۀ خدا برای همیشه و فرایض

ای از یک انسانیت جدید لحظۀ قربانی شدنش، در آسمان به عنوان نماینده

در حضور تخت پدر ایستاده. صلیب عیسی مسیح مذبحی بود که بدن 

دنیا و هرکه به او ایمان دارد و آورد،    مردم خداوند در آنجا به جهت تمامی

 تقدیم شد. خدا قربانی پسندیده بهبه عنوان 

خواهیم پرداخت که به عنوان تنها پاک «خون مسیح»حال به شرح مزایای

: 35، اعمال35تا  18: 1رود)اول پطرسکنندۀ ما در تمام هستی به شمار می

38) 
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عیسی مسیح است؛  !ای که باید همیشه مورد توجه قرار بگیرد خداوندینکته

در جستجوی خداوندی عیسی  ،ایمانداران نیز در اکثر جلسات کلیسایی

که در  کننددر کنکاش در کالم خدا، آیاتی را جستجو می مسیح هستند و

رسوالن تاب اعمالدر ک عهد جدیدکجا به این مقوله اشاره شده است!؟ در 

القدس ن گله را که روحپس نگاه دارید خویشتن و تمامی آ(»48: 41)خوانیم می

شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون 

گوید: خدا به خون خود خریده است! در مداقه به آیه می «خود خریده است

خوانیم و آیا مگر خدا خون دارد!؟ در این آیه در مورد خداوندی عیسی می

ی بود قادر به باز خرید ما با خون خود شد. از آنجایی که او در جسم انسان

تا  33: 13خدا به نمایندگی از ما حاضر شد که بها را پرداخت کند)عبرانیان

عهد ( برکات و مزایایی که ما ایمانداران با پذیرش خون عیسی مسیح در 34

کنیم، شامل نکاتی خواهند شد که در این مقطع به آنها دریافت می جدید

 رد.اشاره خواهیم ک

 (1: 1،)اول یوحنا”برکت اول: پاکی از گناه

 (9: 0،)رومیان”برکت دوم: عادل شمردگی

 (15، 0:9، رومیان1: 1افسس«)”بازخرید شدن»برکت سوم: کفاره

 (30: 1، رومیان35: 1،)کولسیان”برکت چهارم:مصالحه

  (11: 3،)افسس”برکت پنجم: ورود، دخول و دسترسی به خدا
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 (11: 9،)عبرانیان”میرضبرکت ششم: پاکی وجدان یا طهارت 

 (13: 11،)عبرانیان ”برکت هفتم: تقدیس

 (16: 15،)اول قرن”برکت هشتم: مشارکت

 (35: 11،)عبرانیان”برکت نهم: ارتباط با خدا بر اساس عهدی جدید

، 0: 1،)مکاشفه”ما را پادشاهان و کهنه ساخت ،برکت دهم: خداوند

 (15، 9: 0مکاشفه

 (11: 13،)مکاشفه”برکت یازدهم: پیروزی بر شیطان

 (61تا  01: 6،)یوحنا”برکت دوازدهم: حیات جاودانی

( در 13تا  11: 1، عبرانیان3، 1: 6،)عبرانیان”برکت سیزدهم: قدرت خون

 ماحصل قدرت خون عیسی مسیح شش نکته وجود دارد؛

کفارۀ ما را مهیا ، خدا با قوت خون عیسی مسیح ”اره و فدیهکفقدرت اول: 

 (16، 39: 1، یوحنا11: 0ساخت)رومیان

: 1، خداوند با قدرت خون خود ما را پوشانید)رومیان”دوم:پوشش قدرت

 (15: 4، اول یوحنا3: 3، اول یوحنا30

، مسیح به جای ما قدرت جوابگویی دارد)اول ”قدرت سوم: جایگزینی

 (8: 0، رومیان18: 1پطرس
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 (14: 1یان،)کولس”قدرت چهارم: بازخرید

 (6، 0: 3، اول تیمو40: 15،)مرقس”قدرت پنجم: پرداخت بها

 (11: 3، عبرانیان31تا  18: 0،)دوم قرن”قدرت ششم: مصالحه

 عهد عتیقدر این بود که در زمان  عهد جدیدو  عهد عتیقهای تفاوت قربانی

ی برای قربانی شدن رغبتحیوانات انتخاب شده برای قربانی هیچکدام میل و 

عهد گرفت، اما خداوند ما در جبار صورت میاالنداشتند، بلکه این عمل ب

او دهان خود را »با رضایت و تمایل تمام، خود را به پدر تقدیم نمود جدید

به دو نکته  ،عهد جدیدخون در مبحث در « نگشود بلکه خود را تسلیم کرد

و در نکتۀ  قعهد عتیهای اشاره کردیم که در نکتۀ اول: تحقق تمامی قربانی

دوم: بدن و خون عیسی مسیح، که تمامی مزایا و برکات آن را نیز در تشریح 

 بیان کردیم و حال در ادامه؛

، مسیح در شب قبل از مصلوب شدن، قیام و ”نکته سوم: میز خداوند

ای به شاگردان و کلیسا داده که صعودش به آسمان، عشا را به عنوان فریضه

در سمبول خون و بدن « نان وشراب»قوت در بیادآوری او را به یادآورند و با

( در حقیقت عشاء یا شام 35، 19: 33، لوقا 38تا  36: 36او شرکت کنند)متی

ها در سمبول دیده خداوند، میز عهد است! که در آن تمامی قربانی

به میز خداوند آن را به  و رویکرد ( در مداقه14تا  31: 11)اول قرنشوندمی

ربانی می بینیم، یعنی هرزمان که ایمانداران برای شرکت در آن عنوان اصل ق
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اعالن  عهد جدیدآیند، اتحاد خود را با مسیح و با یکدیگر در گرد هم می

کنند. بدن و خون مسیح در آسمان معنای حقیقی گردهمایی ما در این می

القدس ارزش، بدن، خون و قدرت روح ،مراسم است. زیرا در آن میز

کند که با مسیح در آن حیات و ودن آن را تداعی و تجربی میآسمانی ب

ی این بدن را با سر بودن مسیح اعالن ، یگانگحضور یک هستیم و در اتحاد

 (31تا  11: 9، عبرانیان61تا  01: 6کنیم)یوحنامی

گاهی شاهد هستیم در نزدیکی به میز شام  از خداوند، آزرمشرم و در

شود و با وقاحت تمام در حضور خداوند خداوند از القاب انسانی استفاده می

کنند!! که من پنطیکاستی، تعمیدی یا انجیلی و... اشخاصی فرقه ابرازی می

را بر عهده  هاهستم و بر اساس اسامی که انسانیت و نفسانیت بنیانگذاری آن

اعالم یکی بودن  ،و در گفتار و بیان اندجدایی را بنا کرده د، دیوارندار

در صورتی که در حقیقت و واقعیت این چنین نیست!! زیرا اگر  ،کنندمی

مرکزیت و سر بودن  ،ارزش خون ،قیامت خود را در زیر اقتدار و قوتِ

داد. ازی را به خود نمیابردانستیم، هرگز کسی جرأت فرقه مسیح یک می

همه باید خواهران و برادران باشند ممکن است که برخی در تعالیم برای ما 

و شناخت به آن درجه از رشد و نگرش نرسیده باشند! اما باید به خود 

اگر شخصی نیز تمایز را صورت  بگویم، من کیستم، که تمایز را قائل شوم!؟

تاد داد!! من رهرو راه مسیح در یگانگی و اتحاد حیاتی با بدن او خواهم ایس

و مشکلی با هیچ خواهر و برادری که دارای تولد تازه و دوستدار خداوند 

، و میز شام خداوند مذبحی است که عهد جدیداست نخواهم داشت!! 
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گرد هم آمده و با خداوند مشارکت  ،آن به مانند کاهنینادوار ایمانداران در 

تقدمه تغذیه ان اجتماع از میز نکاهنین در خیمۀ کنند. به همانگونه کهمی

آبۀ ایستیم و از نان و نوشکردند، ما نیز امروز در میز نان آسمانی میمی

 (15تا  31: 30، خروج 11تا  15: 11نوشیم)عبرانیان خوریم و میآسمانی می

،عیسی مسیح به کلیسا فرمان و مأموریت ”های روحانیقربانی نکته چهارم:

تقدیم بکنند. البته؛ منظور از های روحانی را به خداوند داد تا قربانی

های روحانی، قربانی به جهت کفاره گناهان نیست، زیرا آن قربانی قربانی

آن را  ابعاد القدس تمامیبه انجام رسیده و روح ،خداوند توسط شخص

ما با فدیه شدن ( »0: 0، مزمور9تا  0: 3کند)اول پطرسبرای ما تجربی می

به تحسین، واهیم شد که در آن توسط خون مسیح، جایگاه و معبدی خ

مسیح خداوند به جهت کلیسای خود جان « تمجید و ستایش او فعال باشیم

ای خود را فدا کرده و به او حیات بخشید حال ما باید در مقابل چنین رابطه

هایی که بر قربانیانجام های خونی و تشریفاتی بلکه در نه در انجام قربانی

اند فعال باشیم، که مجمأل به هشت نمونه از هاساس حقایق روحانی بنا شد

 آنها اشاره خواهیم کرد؛

( زمانی که ما در 19: 01، مزمور0: 4،)مزمور”های عدالتنکته اول: قربانی

کنیم، این خود به معنای قربانی ایستیم و بر آن اساس رفتار میعدالت می

تی که است زیرا قصد این را داریم که عادالنه زندگی کنیم، درصور

توانیم بر مبنای تفکرات انسانی و نفسانیت زندگی بکنیم، و باید توجه می
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داشت! که ما در خمیره و بافت شخصیتی غیر متعادل و در عدم عدالت به 

کند و از آنجایی که نفس عدالتی زیست میتأ انسان در بیعبریم و طبیسر می

ی آنانی که به ظاهر ، حتکندمه میرجُهمه چیز را به سود و منافع خود تَ

قدم در  ،عادل هستند زیر بنای عدالتشان نفس آنها است. زمانی که ایماندار

در حال انجام قربانی  ،گذاردزیر بنای عدالت می مسیر زندگی با

 (10: 01، مزمور 0: 4)مزمور.است

،زمانی که ما عالرغم تمامی شرایط که در لحظه ”نکته دوم: قربانی شادمانی

 (6: 31کنیم، شادمان هستیم! به معنای تقدیم قربانی است )مزمورمیتجربه 

،داوود در اثر گناهی که مرتکب ”نکته سوم: قربانی روح فروتن و شکسته

گردید روح خود را خوار گردانید و در مقابل خدا شکست را در مقابل 

خود را در فروتنی کامل اعالن  قدوسیت او پذیرفت و گسستگی و تضرع

 (11: 01مزمور«)روتنی کامل در مقابل خداوند تقدیم قربانی استف»کرد، 

در پیش رو با  ، زمانی که عالرغم شرایطِ”نکته چهارم: قربانی شکرگزاری

 :151داریم به معنای تقدیم قربانی است)مزمورای شکرگزار قدم برمیروحیه

 (11: 116، مزمور33

که بدنهای ما تسلیم ارادۀ ، زمانی ”نکته پنجم: تقدیم بدنهایمان به خداوند

 خداوند بر اساس شناخت حقیقی او است به معنای تقدیم قربانی است.
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، پرستش پاسخ ما به قدوسیت و کبریایی ”نکته ششم: پرستش و ستایش

و ستایش پاسخ ما به عمل دستان خداوند در تامین نیازهای زندگی  خداست

: 11بانی است)عبرانیان است که خود به معنای تقدیم قرآن و مقاطع مختلف 

10) 

،عالرغم اینکه گاهی در شرایط قصد به ”نکته هفتم: ثمرات نیکوی رفتار

را  «نیکویی»انجام بدی، دروغ، غیبت، کینه و انتقام و... را داریم اما در مقابل 

به معنای تقدیم قربانی «ابراز شخصیت خداوند»گذاریمبه نمایش می

 (6: 11است)عبرانیان

، زمانی که وقت و زمان را به جهت بیان شهادت و ”مشارکتنکته هشتم: 

های هایمان برای بنای دیگران و ستایش نیکوییاعمال خداوند در زندگی

در صورتی که  ،کنیمخداوند در مشارکت با سایر ایمانداران صرف می

توانیم در عوام این زمان را به شکل دیگری گذران کنیم به معنای تقدیم می

 (16: 11ت)عبرانیانقربانی اس

 «عهد جدیدمتوسط »

کهانت را تجربه  ،خدا قول و وعده داده بود که تمامی ایمانداران در زمانی

 عهد عتیقبه تحقق رسید. در  عهد جدیدخواهند کرد. که این قول در 

)فرزندان  ای خاص، اختصاص داشت که از قبیلۀ الویکهانت به طبقه

اما در «( الویان»یعقوب که از میان سایر فرزندان او منتخب و برگزیده بودند
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عهد ، مسئولیت کهانت به تمامی ایمانداران سپرده شده است، در عهد جدید

عهد کهانت الویان و پدران همگی به تحقق قول و وعدۀ کهانت در  عتیق

ه دارند. در حقیقت که به عیسی مسیح و کلیسا داده شده بود اشار جدید

های عیسی مسیح متوسط عهد جدید و عهدی است که باالتر از تمامی عهد

، 6، 0: 3تائوس، اول تیمو10: 9، عبرانیان6: 8دیگر است )عبرانیان

( در مقایسه کهانت هارون یا الویان با کهانت عیسی مسیح به 34: 13عبرانیان

(مطالعه کرد. البته دالیل 1ا ت 0فصل توان در)عبرانیاننیز می صدقملکیرتبۀ 

تر از تمامی تر و فربهعالی ،از اینکه چرا کهانت مسیح ،فراوانی وجود دارد

که در مجمل  اند!؟داشته وجود عهد عتیقهایی است که در ها و کهانتعهد

 به چند دلیل از آنها خواهیم پرداخت.

به شخصه  عتیقعهد ، تمامی کاهنین در ”گناه بودمسیح کاهنی بی دلیل اول:

تا  1: 15، عبرانیان4تا  1: 8، عبرانیان0تا  1: 0بودند)عبرانیاننگناه انسانهایی بی

 (31تا  18: 0، دوم قرن11

، او نه فقط در جایگاه انسانی ”دارای الوهیت بود کاهنی دلیل دوم: مسیح

خود در مقام کاهن بود بلکه الوهیت نیز در کهانت او آمیخته شده 

تا  14، 1تا  1: 1، یوحنا14تا  1: 15، عبرانیان1: 8، عبرانیان11: 3بود)عبرانیان

(مسیح 14: 3، تیطس35: 3، غالطیان30، 3: 0، افسس0: 3تائوس، اول تیمو18

کار متوسطی است کامل زیرا؛ خدای قدوس برای اینکه بتواند با انسان گناه

و  در ارتباط باشد نیاز به متوسطی داشت که دارای دو خصوصیت الهی
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انسانی باشد و مسیح از هر دو طرف، قابل، و دارای شایستگی کامل بود. او 

 در جسم انسانی ،و از جهت الوهیت، تجسم خدا گناهدر انسانیت کامل و بی

عیسی مسیح نه فقط قربانی، بلکه در مقام کاهن نیز قرار داشت، از  .بود

ایستگی در جهت انسانی قربانی، و از جهت الهی به خاطر توانایی و ش

 کاهن. گناه بودنشبی

از  عهد عتیق، در تمامی تاریخ ”دلیل سوم: مسیح هم پادشاه و هم کاهن

به  ،به قبیلۀ یهودا و کهانت ،زمان شروع شریعت به وسیلۀ موسی، پادشاهی

قبیلۀ الوی سپرده شده بود، اما در شخص عیسی ناصری خداوند ما، هر دو 

توان مقام در وجود او )پادشاهی و کهانت( قرار داشت. این موضوع را می

دانست که با  عهد جدیدیکی از خصوصیات منحصر به فرد کهانت در 

 دیدن آنها به عظمت عیسی مسیح پی خواهیم برد.

 «مسیح به عنوان کاهن»

 نکته وجود دارد؛ 9در تشریح کهانت مسیح نه

نکته اول: او از جانب ما ایمانداران در حضور پدر شفیع! و با او متکلم 

 (1: 8، عبرانیان15تا  1: 0،)عبرانیان"است

 (1: 0)عبرانیان،"نکته دوم: مسیح منتخب از میان تمامی انسانها بود

 (15تا  4: 0،)عبرانیان"نکته سوم: او از جانب خدا نیز برگزیده بود
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نکته چهارم: مسیح هم کاهن، و هم به عنوان قربانی به جهت تمامی گناهان 

تا  30: 1، رومیان0تا  1: 8، عبرانیان 8، 1، 0تا  1: 0،)عبرانیان"بشر قربانی شد

36) 

نکته پنجم: مسیح دائمأ در مقام شفیع نزد پدر برای ما شفاعت 

: 15، عبرانیان 38تا  11: 9، عبرانیان30: 1یان، عبران10: 4،)عبرانیان "کندمی

 (33تا  19

، با وجود اینکه او در امانت "نکته ششم: مسیح امین و وفادار به پدر است

کند اما نسبت به انسانها در رحمت است)نسبت به خدا امین و خدمت می

 (18، 11: 3، عبرانیان 6تا  1: 0نسبت به مردم رحیم()عبرانیان

،) اول "یح به عنوان متوسط میان خدا و انسان ایستادهنکته هفتم: مس

 (9تا  1: 3، اول یوحنا11، 13: 6زکریا، 6، 0: 3تائوستیمو

ای که به نکته هشتم: مسیح رهبری! کلیسا را در کهانت و خدمت مصالحه

 (31تا  19: 0،)دوم قرن"آنها سپرده شده بر عهده دارد

و بودن در اجتماعی پرستنده، در نکته نهم: مسیح ایمانداران را در پرستش 

، 15: 0، مکاشفه34تا  35: 4،)یوحنا"کندحضور پدر آسمانی هدایت می

 (13: 3عبرانیان
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 «مسیح به عنوان پادشاه»

 در تشریح پادشاهی عیسی مسیح شش نکتۀ قابل توجه! وجود دارد؛

، 11، 13: 6او بر تخت پدر همراه با او جلوس کرده است،)زکریا :1نکته

 (1: 33، مکاشفه35تا  10: 16، مرقس33، 31: 1همکاشف

: او قدرت، اختیارات و حاکمیت خود را  بر تمامی موجودات زمین به 3نکته

 (35تا  18: 38گذارد)متینمایش می

:تمامی دشمنان او در زیر پایهای او قرار داده خواهند شد، و او بر 1نکته

و او را نابود خواهد ساخت)اول  کرده و شیطان سلطنت« مرگ»دشمن آخر 

 (38تا  34: 10قرن

: او بر تمامی انسانها در عدالت، خوشی و سالمتی سلطنت خواهد 4نکته

 (1: 13، اشعیا 1: 14کرد)رومیان

 های زمین و دولتهای مقرر:مسیح به عنوان پادشاه بر تمامی پادشاهی0نکته

، 11: 13، مزمور38: 33، مزمور4تا  1: 1ن سلطنت خواهد کرد)دانیالدرآ

 (19تا  10: 11مکاشفه:

به عنوان پادشاه صلح و  صدقملکیخود به رتبۀ «بدن»: او بر کلیسا6نکته

عدالت سلطنت کرده و ایمانداران را در این پادشاهی و کهانت سهیم 
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، 15تا  9: 0، مکاشفه6، 0: 1، مکاشفه9تا  0: 3خواهد کرد)اول پطرس

 (33تا  35: 1، افسس6: 35مکاشفه

هایی از آن منحصر به کهانت به مسیح سپرده شد، البته جنبهعهد جدیددر 

ت تکرار آنها را ندارد! اما بخشی از فرد شخصی مسیح است و کسی قدر

این کهانت و دعوت به بدن او نیز سپرده شده، که کهانت تمامی ایمانداران 

 است، کلیسا به عنوان بدن مسیح و تجلی خداوندی عیسی مسیح بر روی

زمین وظیفه دارد که در امانت و وفاداری این وظیفه را به انجام برساند! 

بنابراین خدمت کلیسا ادامه خدمت خداوند عیسی مسیح است. زیرا کلیسا با 

 صدقملکیسو، همشکل و در یک هدف، یعنی کهانت به رتبۀ  مسیح هم

، 15، 9: 0، مکاشفه6، 0: 1، مکاشفه9تا  0: 3قرار دارند)اول پطرس

 (6: 35مکاشفه

کلیسا در مقام پادشاهان و کهنه خدمتی را که در ابتدا به اسرائیل در 

صحرای سینا محول شده بود و ایشان در کمال تأسف این دعوت را با زیر 

ایمانی نپذیرفتند! احیا، ادامه و به انجام برسانند. در حقیقت خدمت بنای بی

 ( 3، پادشاهی1کلیسا در این راستا خدمتی دوگانه است)کهانت

 که در این ارتباط چهار نکته وجود دارد؛:خدمت اول کهانت

، کلیسا باید در پرستش که در آن کهانت انجام ”پرستش کهانتی نکته اول:

 (15تا  9: 0شود مشغول به خدمت باشد)مکاشفهداده می
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های ، امروز در بدن مسیح ما نیاز به قربانی”های کهانتینکته دوم: قربانی

صورت  عهد عتیقی و انجام مراسم قربانی به آن صورت که در سوختن

ها در ابعاد روحانی، که کلیسا گرفت نخواهیم داشت، بلکه نیاز به قربانیمی

توان؛ به قربانی در مقام کهانت آنها را به انجام برساند. که به عنوان نمونه می

 اشاره کرد لبها، مشارکت، پرستش و...

 (3، 1: 3تائوستیمو )اول”نکته سوم: شفاعت

 (31تا  18: 0)دوم قرن”نکته چهارم: مصالحه

 خدمت دوم پادشاهی: که در ارتباط نیز چهار نکته وجود دارد.

 11: 15)لوقا":کلیسا در جایگاه پادشاهی باید حافظ اقتدار خداوند باشد1نکته

 (35تا 

را  باید قدرت تسخیر محدودیتهای روحانی :کلیسا در جایگاه پادشاهی3نکته

های ما در ، ما بدنبال تسخیر خاک و زمین نیستیم بلکه پیروزی"داشته باشد

هایی که خداوند در ابعاد آسمانی است که با اقتدار و دعا و تمامی اسلحه

های آسمان را باز کرده و در تسخیر آنها اختیار ما قرار داده است، محدوده

 با پیروزی به پیش برویم
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، کلیسا به نیابت از خدای پدر و "امور الهی بر زمین : مدیریت و ارادۀ 1نکته

خداوند عیسی مسیح وظیفه دارد که امور ملکوت و ابعاد روحانی را در 

 قالب و اصولی که خداوند در کلیسا قرار داده است به انجام برساند

، کلیسا وظیفه دارد که در فیض، رحمت ": انجام اعمال نیک و خیرات 4نکته

 (48تا  41: 0نیک و خیرات را به نمایش بگذارد)متیو امانت اعمال 

 «عهد جدیدپرستشگاه و جایگاه »

باید در آن تجربه، زندگی و  عهد جدید که در مورد پرستشگاه و جایگاهی

 به نمایش گذاشته بشود چند نکته وجود دارد؛

عهد ، در "است عهد عتیقهای تحقق تمامی پرستشگاه عهد جدیدنکته اول:

نگاهداری، مدیریت و اجرای  و مکانهایی به عنوان پرستشگاه خداوند عتیق

ها عیسی مسیح تحقق تمامی جایگاه عهد جدیدها وجود داشتند! اما در عهد

بود، مسیح با تجسم بر روی زمین به پرستشگاه و  عهد عتیقو اماکن پرستشی 

 رار خواهدضور دائمی و ابدی خداوند در آن قمعبدی تبدیل شد که ح

 «کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد»، 14: 1داشت)یوحنا

: 3، کولسی19: 1، کولسی16: 1، اول تیمو31: 0قرن ، دوم31تا  18: 3)یوحنا

عهد ( از زمان مصلوب شدن و فسخ تمامی تشبیهات و سمبولها که در 9

عمارتهای ساخته شده با دست انسان )خیمۀ اجتماع یا در ساختن  عتیق

به  اده شده بود کلیسا به عنوان ایمانداران چه جمعی و فردیمعبد(استف
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: 1جایگاه، عمارت، و معبد جدیدی برای حضور خدا تبدیل گردید.)اعمال

، اول 33تا  19: 3، افسسیان16: 6، اول قرن11تا  16: 1،اول قرن 05تا  41

 (9تا  0: 3پطرس

وف کرده خود برای ما مکش، خدا در کالم "نکته دوم:پرستشگاه آسمانی

مانند ساختمان یا در آسمان وجود دارد! البته  این معبد هرگز به  که معبدی

بینیم نیست بلکه این مبحثی سمبولیک است که آنچه ما امروز به چشم می

حقیقتی را از یک ابعاد روحانی به نمایش گذاشته و معرفی 

( این معبد جایگاه حضور 0تا  1: 10، مکاشفه 19تا  10: 11کند)مکاشفهمی

را در شیطان ابدی خداست و جایی است که برای اولین بار گناه ریشۀ خود 

تا  13: 14ای که پیرو او بودند، نمایان ساخت)اشعیاو فرشتگان سقوط کرده

اطاعتی که در معبد ( در شورش، و بی44: 8، یوحنا19تا  11: 38، حزقیال14

شرارت به وجود  ،او در قیامآسمان و حضور خدا، شیطان و فرشتگان پیرو 

دید! که در زمان بازگشت آوردند معبد آسمان از دیدگاه خداوند ناپاک گر

خداوند عیسی مسیح این ابعاد مجدد در تسخیر خداوند پاکسازی خواهد 

در  شد و هرگونه عنصر شرارت که شیطان و فرشتگان او در حال حاضر

اینک » (10: 10ساخت)ایوب آزاد خواهد اندجایهای آسمانی تصرف کرده

در  ،خداوند ما «ک نیستبر مقدسان خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظرش پا

ن گردید و یسال پیش به عنوان کلمه وارد ابعاد زم 3555زمانی معین در 

پایان دادن به نیازهای خدا  د و با خصوصیات یک انسان کامل وجسم پوشی

معبد »به جایگاه ،در انجام قربانی کامل خود! با قیام و صعود به آسمان
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پادشاه و کاهن جلوس کرده و وارد شد و بر تخت پدر به عنوان « آسمانی

خدمت او برای پاکسازی تمامی ابعاد آسمان و زمین از آن زمان، آغاز 

 (9: 8گردید)عبرانیان

 ،، او با تجسم در جسم انسانی"نکته سوم: تجسم خداوند عیسی مسیح

را که حال در آن اقامت داریم آماده ساخت. در نکته اول  یپرستشگاه

کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن (»14: 1خواندیم که در )انجیل یوحنا

بدست انسان ساخته شده بود چیزی جز به  عهد عتیقآن خیمه که در «شد

یک سایه، نمونه و سمبول نبود اما در عیسی مسیح خیمه و معبد آسمانی بر 

)خداوند در میان انسانها خیمه زد( کالم خدا ر گرفتزمین قرا

، 19: 1)کولسی «وپری خدا در جسم او کامأل ساکن شده بود»:فرمایدمی

نام خدا و جالل ابدی  ،در تجسم او ( در شخص عیسی مسیح و9: 3کولسی

 1: 11، متی18تا  14: 1، یوحنا16تا  14: 3کامأل مکشوف شده است )اعمال

جالل آسمانی خود را به  ،زمینی شد، که خدا در آن ( مسیح جایگاه0تا 

نمایش گذاشت و در آن بدن که متجلی خدای آسمانها بود خود را به 

 (33: 31، مکاشفه 31تا  18: 3وضوح نمایان ساخت)یوحنا

،خداوند عیسی مسیح در کلیسای خود مشغول به "نکته چهارم: کلیسا

زمینی او محسوب  ایگاه و پرستشگاهجخدمت است که به عنوان 

این دو جایگاه آسمانی و  عهد عتیق( حتی در 1تا  1گردد)مکاشفه فصل می

( از زمان صعود عیسی مسیح 8، 1فصل شاهان شدند )اول پادزمینی دیده می
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که  !به آسمان، کلیسا به عنوان عمارت و جایگاه پرستش آسمانی است

ها از این ها و سایهنهکه نمو عهد عتیقهای ما قبل آن در تمامی پرستشگاه

حقیقت بودند در آن به تحقق رسیدند و عمارتی روحانی)کلیسا(جایگزین 

باید در این عمارت ( نام و جالل خداوند می05تا  46: 1آنان گردید)اعمال

: 38کلیسا بدن خداوند عیسی مسیح است )متی ،به نمایش گذاشته بشود زیرا

( زمانی که تمامی 31: 1، افسس31: 1، افسس16تا  14: 3، اعمال35تا  18

شوند، جایگاه و پرستشگاهی اعضا)بدن مسیح( در اتحاد باهم مقرر می

شود که تمامی خصوصیات کهانت، قربانی پادشاهی عیسی مسیح متشکل می

، 35: 18شود)متیبه نمایش گذاشته می عهد جدیددر آنجا بر طبق حقایق 

، 10: 1، اول تیمو9تا  0: 3رس، اول پط30: 15، عبرانیان35تا  19: 3افسس

16) 

 «عهد جدیدمهر »

عهد از آنجایی که هر عهد،چه موقت و چه دائم مهری را به همراه داشت 

های گذشته تمامی هر آنچه در عهد نیز به یقین باید دارای مهر باشد!! جدید

روحانی گنجانیده و به اتمام  یهات ممهور شدند، در حقایقها و تشبدر نمونه

ایی خود دست پیدا کردند. مسیح خداوند بارها در کالمش در نهو تحقق 

القدس باید بر آن بزند ، آمدن، کار و مهری که روحعهد جدیدمورد 

تجسم  ،( همانگونه که عیسی مسیح16تا  14صحبت کرد)یوحنافصل 
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عهد تجسم مهر  ،القدساست، روح عهد جدیدقربانی و جایگاه ، سخنان

 سه نکته وجود دارد؛ عهد جدیددر  آن باشد. که در مورد حقیقتمی جدید

که خود ،”عهد جدیدالقدس در نکته اول: سخنان گفته شده در مورد روح

 باشد؛دارای سه نکته می

، 15: 4، افسس14، 11: 1)افسس"است عهد جدیدالقدس مهر روح :1نکته

 (33: 1دوم قرن

، در روز پنطیکاست "است عهد جدیدالقدس عالمت و نشانۀ : روح3نکته

بر  ،این عالمت و نشانه را در صحبت به زبانها می بینیم که در آن مقطع

 رسوالن قرار گرفت و خداوند باروح خود وارد ابعاد زمان و مکان گردید.

،اعالن عهد با خداوند عیسی "است عهد جدیدالقدس مجری : روح1نکته

 یسخنان و وصایای در القدس، لهذابود، اما اجرای آن با خداوند روحمسیح 

به شاگردان در شب آخر  القدسها و آمدن روحراجع به وعده خداوند که

القدس سپرده و تجلی تمامی آن سخنان به روح وظیفۀ انجامخود ایراد نمود 

 و فرصتالقدس در قلبهای ایمانداران این امکان با حضور و اقامت روح شد.

در زندگی ایشان  عهد جدیدگردد که تمامی برکات و مزایای ایجاد می

القدس هرگز قادر تجربه بشود و ایمانشان تأیید گردد، ما بدون شهادت روح

نخواهیم بود به اطمینانِ داشتن ایمان، به واسطۀ نجات برسیم!! بنابراین اوست 

گناهان ما )د ما را پذیرفتهدهد که خداوناین اطمینان را می مانکه در قلبهای
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و در روح خلقت تازه را بدست  ایم(گشته شده و فرزند خواندۀ او بخشیده

 و وارثین او گردیممحسوب می عضوی از بدن زندۀ مسیح)ایم و آورده

بخشد  تا بتوانیم القدس همچنین ما را تقویت و توانایی میروحهستیم( 

ه و جایگاهی تبدیل شویم که شرایط عهد را اطاعت کنیم و به پرستشگا

 حضور خدا در آنجا باشد و بماند. 

بود که از  ی موقت، مسحعهد عتیقمسح دریافتی ایمانداران و انبیا در 

به آن صورت که ما  ،کردند و اقامت دائمی روحالقدس دریافت میروح

القدس روح ،عهد جدیدوجود نداشت زیرا در  ،امروز در تجربۀ آن هستیم

در ایمانداران برای ابد، همیشگی و دائمی سکونت دارد که از این نقطه نظر 

نمونۀ مسح  .و جدید اشاره کرد عهد عتیقتوان به تفاوت عمدۀ میان دو می

ۀ د(و وع6 :14، داوران14: 6)داورانتوان دررا می عهد عتیقان در ایماندار

را در  عهد جدیدایمانداران  در القدسخدا را مبتنی بر سکونت دائمی روح

( 31تا  35: 3، اول یوحنا16: 1، اول قرن9: 8، رومیان11، 16: 14)یوحنا

بدون هیچ محدودیتی از  قوت روح را خداوند عیسی مسیح،  مطالعه کرد.

پنطیکاست به کلیسای خود هدیه داد که ما نیز امروز شاهد  یهمان ابتدا

تیم. عیسی مسیح دارای این تمامی ابعاد آن در تجارب شخصی خود هس

اختیار است که به عنوان خداوند، تمامی امور مربوط به زندگی و وضعیت 

در وجود ما  ،ان مهررا به عنو بکند و اوالقدس معین روحانی ما را با روح

، 11: 1متی 14، 11: 1، یوحنا11، 13: 1برای تأیید این عهد قرار بدهد)یوحنا

د نتوانمی عهد جدید ایمانداران  (36: 10ا، یوحن49: 34، لوقا0: 1اعمال
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القدس را به طور نامحدود و بدون هیچ مانعی تمامی پری و خدمت روح

 .دنتجربه بکن

که ،"عهد جدیدالقدس در ایماندار نکته دوم: کار و عملکرد اصلی روح

 این عملکرد نیز دارای نکاتی است که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد

 (0: 1، تیطس6، 0: 1،)یوحنا"تولد تازه به ایماندار: دادن 1نکته

: 14، یوحنا9: 8،)رومیان":  اقامت و حضور در وجود و روح ایماندار3نکته

 (31: 3، اول یوحنا11: 6، اول قرن16: 1، اول قرن11، 16

، مسح ساکن شده در ایماندار قدرت و توانایی دارد ": مسح ایماندار1نکته

)اول «مسح آموزنده»مسیح را به او بیاموزد ییسکه تمامی حقایق شناخت ع

 (11: 16، یوحنا31، 35: 3یوحنا

 (16: 8،)رومیان": اطمینان نجات4نکته

 (18: 0، افسس4: 3،)اعمال": پری ایماندار0نکته

دهد که القدس در تعمید به ما این قدرت را می، روح": تعمید ایماندار6نکته

مند جهت بنای شخصی بهرهدر پرستش و دعا از عطیۀ زبانها به 

، 4تا  3: 14، اول قرن 11: 16، مرقس46تا  44: 15، اعمال4: 3شویم)اعمال

38) 
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القدس به ایماندار توانایی دعا را در روح عهد جدید، در ": قدرت دعا1نکته

 (38تا  36: 8، رومیان35کند)یهودا ارادۀ خدا عطا می

کند تا خداوند ایماندار قوت عطا میالقدس به ، روح": پرستندۀ حقیقی8نکته

 (10: 14، اول قرن1: 1، فیلیپی34، 31: 4)یوحنارا در روح و راستی بپرستد

: 16،)یوحنا "کند: ایمانداران را به جمیع راستی و حقیقت هدایت می9نکته

 (14: 8، رومیان11

، او ما "کند: ایمانداران را در اعمال جسم به سمت صلیب هدایت می15نکته

میراند! و در ا در اتحاد با مرگ خداوند نسبت به کارهای در جسم، میر

 (11: 8سازد)رومیانتازه می ،عطا کرده نو یحیات ،قوت قیامت مسیح

القدس با ابراز شخصیت مسیح در روح، ما ،روح": شخصیت سازی11نکته

: 0کند)غالطیانایمانداران را در شخصیت، به صورت و شباهت او تبدیل می

 (4: 1، دوم پطرس31، 33

کند تا القدس به ایمانداران قوت عطا می، روح": تجهیز ایمانداران13نکته

 (49: 34، لوقا1: 61، اشعیا8: 1شاهدینی امین در مسیح باشند)اعمال بتوانند

القدس با حضور و سکونتش در ایمانداران به ،روح": عطایای روح11نکته

به جهت بنای شخصی و کاربردی در کلیسا عطا  را ایشان عطایای گوناگون

 (11تا  1: 13کند)اول قرنمی
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 ،القدس در قوت قیامت، روح": ورود ایمانداران به ابعاد ابدی14نکته

ایمانداران را در روز آخر وارد ابعاد ابدی با بدنهای جالل یافته و غیرفانی 

 (18تا  10: 4، اول تسالو01تا  41: 10، اول قرن 11: 8کند)رومیانمی

نوبر »کندقدس نوبر حصاد و جالل در پیش رو را عطا میالنکته سوم: روح

 (31: 8رومیان«)سازی

 «خالصه و یادآوری»

را به واسطۀ خداوند عیسی مسیح بیان کرده  عهد جدید تمامی سخنان ،پدر

کننده و سخنگویی است که کلمات،  است. در حقیقت عیسی مسیح بیان

)یوحنا ها و قولهای دل پدر را برای ما بازگو، و به ارمغان آورده استوعده

 عهد جدید( پسر با بدن و خونش، قربانی و کاهن 18: 8، یوحنا05تا  44: 13

( 35: 11، عبرانیان34: 13، عبرانیان39، 15تا  0: 15است)عبرانیان

( پدر، 33: 1، دوم قرن14، 11: 1است )افسس عهد جدیدالقدس، مهر روح

نقش خاص و منحصر به فرد و متحد  ،القدس هر سه شخصیتپسر و روح

در این دوره از زمان که ما  عهد جدیدخود را در اعالن، انجام و حفاظت 

اران بر روی زمین سکونت داریم را به زیبایی متجلی و نمایانگر ایماند

 هستند.
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صمیمیت  ،خداوندمان عیسی مسیح، شراکت حال محبت خدای پدر، فیض

القدس با ما و جمیع ایماندارانِ به او باشد و بماند از حال تا به و رفاقت روح

 «آمین»ابداالباد.
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