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 مقدمھ
شوند. ما در زبان انگلیسی عبارتی برای توصیف افرادی داریم کھ در جزئیات غرق می

حال، بسیاری از » تواند جنگل را ببیند.ھا نمیبھ خاطر درخت«گوییم کھ چنین فردی معموال می
بھ راحتی تا  شودمیھا عبارات مشابھی دارند، و بنابراین درک منظور ما دشوار نیست. فرھنگ

ھا را ببینیم. کنار ھم قرارگیری ھمة بخش چگونگی توانیمجایی در جزئیات گم شد کھ دیگر نمی
کنیم کھ قدمی ھای پیچیده و مغشوش بھ ھمدیگر یادآوری میبنابراین، اغلب در بسیاری از موقعیت

 بھ عقب برداریم و بھ تصویر کلی نگاه کنیم. 
جزئیات ھم این توصیھ را در ذھن داشتھ باشیم. عھد عتیق  الزم است کھ در رویکردمان بھ
توان بھ راحتی در اسامی، اماکن، رویدادھا، تعالیم االھیاتی عھد عتیق بھ قدری پیچیده ھستند کھ می

مان نسبت بھ پیوستگی اساسی عھد عتیق را از دست بدھیم. و بینش و دستورات اخالقی آن گم شد
ید عقب برویم و تصویر بزرگی را ببینیم کھ تمام عھد عتیق را بھ ھم برای غلبھ بر این مشکل، با

 دھد.پیوند می
و عنوان  است» پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق«مجموعھ دروس این دومین درس از 

 داشت. باستان ایم. پادشاھی خدا نقشی بنیادین در ایمان اسرائیلرا بھ آن داده» پادشاھی خدا«
دھد کھ ھایی را ارائھ میترین دیدگاهترین و یکپارچھصحیح از پادشاھی، جامعبنابراین یک درک 

 توانیم در مورد عھد عتیق داشتھ باشیم.می
ھای کانن عھد عتیق بسیار با ھم تفاوت دارند. داند کھ کتابمقدس میھر فرد آشنا با کتاب

ھا نیازھای قوم خدا در زمان ھای مختلف نوشتھ شدند و بھآنھا دربارة موضوعات متفاوت در سبک
بنیادینی نوشتند ھای ھا ھمیشھ از دیدگاهبا این حال، نویسندگان این کتاب و شرایط گوناگون پرداختند.

ھای مختلف تاریخ، در دورهھمة نویسندگان عھد عتیق باور داشتند کھ خدا  بود. مشترک کھ بین آنھا
آنھا ھمچنین باور داشتند کھ ھمة این بزرگ را با قوم خود منعقد ساخت. ای از عھدھای مجموعھ

برای اجرای پادشاھی خدا تا بھ اقصای  –عھدھا برای تحقق یک ھدف اصلی طراحی شده بودند 
 زمین گسترش پیدا کند. 

اسرائیل برای پیشبرد پادشاھی خدا خواھد متحدکنندة این درس بھ چھار بُعد تعھد بنیادین و 
مقدس دربارة پادشاھی یا حکمرانی خدا، ھم در معنای اخت. نخست، خواھیم دید کھ چطور کتابپرد

کند. دوم، بھ پادشاھی خدا در طی تاریخ اولیھ، یعنی و ھم در معنای محدود آن صحبت می گسترده
ترین مراحل تاریخ زمین، نگاه خواھیم کرد. سوم، بسط پادشاھی خدا در تاریخ قوم زودھنگام

ائیل را بررسی خواھیم کرد. و چھارم، خواھیم دید کھ مفھوم عھد عتیقی پادشاھی خدا چگونھ اسر
بیایید ابتدا بھ طریقی نگاه کنیم کھ عھد عتیق دربارة حکمرانی شود. در عصر عھد جدید محقق می

 کند.خدا در معانی وسیع و محدود آن صحبت می
 و محدود گسترده
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اند چون بارھا در عھد جدید بھ آن اشاره شاھی خدا شنیدهبسیاری از مسیحیان دربارة پاد
در ارجاع بھ پادشاھی خدا در اناجیل متی، مرقس و لوقا وجود دارد.  ۶۰تنھا بیش از شده است. 

این درس، خواھیم دید کھ چطور این تاکید عھد جدید بر پادشاھی خدا، ریشھ در عھد عتیق دارد. 
ای از تجربة اسرائیلیان اھان و امپراتوران آنقدر بخش گستردهھا، پادشھا و امپراتوریپادشاھی

صریح و مختصری از پادشاھی مقدسی نیازی بھ ارائة توضیح باستان بودند کھ نویسندگان کتاب
مشکل بزرگ برای من و شما ایجاد کرده است.  یک اما این حقیقت، امروزهخدا احساس نکردند. 

ن عھد عتیق، باید با بیان مختصری از مفھوم اساسی پادشاھی خدا مان از دنیای باستابھ دلیل فاصلة
 زیر سطح ھر صفحھ از عھد عتیق قرار دارد.آغاز کنیم کھ درست 

 ھای زیادی وجود دارد کھ چگونگی صحبت عھد عتیق از پادشاھی خدا را خالصھراه
نخست خواھیم دید کھ در معنای گسترده، حکمرانی خدا کنیم. کنیم، اما ما فقط بھ دو مسیر نگاه می

بسط در طول و دوم، در معنای محدود، حکمرانی خدا ناکامل، و در حال است.  بدون تغییرکامل و 
 . بررسی کنیمخدا را  بدون تغییربیایید ابتدا حکمرانی کامل و تاریخ است. 

 
 بدون تغییر

 یابیم:را می ، این ستایش از خدای خالق۲-۱: ۹۳در مزمور 
 

خداوند سلطنت را گرفتھ و خود را بھ جالل آراستھ است. خداوند خود را آراستھ و کمر خود را بھ 
 یداراست و جنبش نخواھد خورد. تخت تو از ازل پا یدهگرد یدارپا یزقوت بستھ است. ربع مسکون ن

 ). ۲-۱: ۹۳(مزمور  یھست یمشده است و تو از قد
 

کند باعث این حقیقت کھ خدا ھر چیز را آفریده و حفظ میبینیم، یھمانطور کھ در اینجا م
عھد تمام خلقت است.  برتراو پادشاه » خداوند سلطنت گرفتھ.«شد کھ مزمورنویس اعالم کند، 

کند و بر خدا ھمھ چیز را آفریده و حفظ می کند.می را تایید این باور بنیادین عتیق بارھا و بارھا
 است.  بدون تغییرتر، حکمرانی یا پادشاھی او فراگیر و در این معنای گستردهھمھ حاکم است. 

یکی از بارزترین ، خالق و حافظناپذیر و فراگیر خدا بھ عنوان این باور بھ حکمرانی تزلزل
مذاھب ھمسایھ معموال ھای بین ایمان اسرائیلیان باستان و مذاھب ملل پیرامون آنھا است. تفاوت

و نیروی این خدایان  رقابت بودند با ھم در حاکمیتدادند کھ خدایان مختلف برای می اینطور تعلیم
شد کھ خدایان با چرخش ساالنة در برخی موارد تصور میبا تغییر شرایط، اوج و حضیض داشت. 

باور بر این بود کھ خدایان با در موارد دیگر، شوند. رسند یا از آن ساقط میفصول، بھ قدرت می
سقوط  صعود یا از آنھای اقتدار آسمانی بھ موقعیت ،شان در جنگھایملت و شکست پیروزی

 کردند.می
مقدسی وجود نداشت. یھوه، خدای اسرائیل، یگانھ خالق اما چنین تصوراتی در ایمان کتاب

حتی بر موجودات قدرتمند روحانی یا بھ  –ناپذیر بر کل آفرینش و حافظ ھمھ، حکمران تزلزل
در گذر از ھر چرخة طبیعت، و ھر فتح و شکستی در جنگ، سلطنت بود.  -» خدایان«اصطالح 
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از این منظر، تمام آفرینش ھمیشھ قلمرو پادشاھی او بوده و خواھد است.  بدون تغییرخدا فراگیر و 
 بود.

 
بینید، در اینکھ چطور ھمھ پیدایش می ۱را در باب . شما این کندمی یپس، خدا بر ھمھ چیز پادشاھ

» زمین و پُری آن از آن خداوند است«گوید، می ۲۴مزمور  کنند.چیز در آفرینش از او اطاعت می
بینید؟ او بر ھمھ چیز پادشاه است. می» این پادشاه جالل کیست؟ خداوند.«چون او آنھا را آفرید. 

مقدس را از پیدایش تا مکاشفھ اگر کتابغییر نخواھد کرد... او مالک ھمھ چیز است و این ھرگز ت
 ای از آفرینش و بشریت حاکم است.بینید کھ خدا بر ھر جنبھدنبال کنید، می

 
 دکتر جاناتان ُورتینگتون -

 
این موضع با ھا ھر دو در این موضع ھستند. و کالونیست ھااست، و آرمینیوسیخدا حاکم مطلق 

خدا کامال حاکم است و ما در ھمھ وقت از ارادة او شود؛ مقدس دیده میوضوح کامل در کتاب
 برد.، و انتخاب ما ارادة او را زیر سوال نمیکنیمپیروی می

 زبورنآدکتر گرنت  -
 
نویسندگان عھد عتیق ھمانقدر کھ در معنای گسترده باور داشتند حکمرانی خدا بر خلقت  

بھ ھمان میزان ھم از یک معنای دوم و محدود صحبت کردند کھ در آن کامل و بدون تغییر است، 
 بود. یخناکامل، و در حال بسط در طول تارپادشاھی یا حکمرانی خدا 

 
 در حال بسط

کند، بر این مقدس از پادشاھی خدا بھ عنوان چیزی در حال بسط صحبت میوقتی کتاب
دھد یا آشکار ر خود را در گذر زمان نشان میناپذیحاکمیت تزلزل نکتھ تمرکز دارد کھ خدا چطور

ھای خود کھ پادشاھان بشری بر ملتحال، اکثر مسیحیان امروزی ھرگز در یک پادشاھی کند. می
اھمیت و برجستگی این موضوع  ازبنابراین اغلب اند. ای دارند، زندگی نکردهگسیختھاقتدار لجام

اشاره بھ اینکھ خدا پادشاھی خود را در  براینویسندگان عھد عتیق شویم. غافل میمقدس در کتاب
غالبا از تصاویر متداول پادشاھان االھی و انسانی استفاده کردند کھ ما امروزه کند، تاریخ آشکار می

سلطنتی، پدر سلطنتی  بناکنندةیک معمار و برای مثال، آنھا از خدا بھ عنوان شناسیم. آنھا را نمی
جنگاور سلطنتی، ار صحبت کردند. آنھا خدا را بھ عنوان یک ذعھدگبخش و ریعت، شخود قوم

 شوھر، و شبان توصیف کردند.
و حتی  ھای سیاسیبھ عنوان نظامصرفا ھا را مردمان امروزی اغلب، پادشاھان و پادشاھی

نی مقدسی ظھور پادشاھی خدا بر زمین، تصویری غکنند. اما مضمون کتابانگیز تصور مینفرت
رقیب خدا بر تمامی آفرینش، و پادشاھی او این تصویر، شگفتی حاکمیت بیو حتی پر جالل است. 

 کند. بر زمین بھ عنوان آرمان شکوھمند ما را آشکار می
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در سرتاسر عھد عتیق و جدید، خدا از تخت آسمانی خود فرامین سلطنتی صادر کرده است. 
لشگرھای کرد. ی کھ فرزندانش را دوست دارد، محبت میاو مردم قلمرو پادشاھی خود را مانند پدر

ھا، از جملھ قوم محبوب خود، ھنگامی کھ ملتفرشتگان و انسانی خودش را بھ عمل فراخواند. 
ھدف بزرگ این تجلیات کرد. شان داد، مانند یک پادشاه عمل میرا ایجاد کرد یا شکستاسرائیل 

کجا بود تا اذعان کند کھ خدا پادشاه است. در نھایت  تاریخی حاکمیت خدا برای ھر مخلوقی در ھر
تمام آفرینش محلی برای محبت، شادی، نیکویی، عدالت، شفا و صلح برای قوم خدا از ھر قوم و 

و خدا زمین را با جالل مرئی خود پر خواھد ساخت و برای اینکھ کیست و چھ قبیلھ خواھد شد. 
 . کندپایان دریافت میھای بیکرده، ستایش

یک راه ساده برای معرفی این مضمون عھد عتیق، این است کھ بھ سراغ عبارات آغازین 
ھنگامی کھ بھ شاگردان خود آموخت تا بھ طریق  ۱۰-۹: ۶برویم. عیسی در متی » دعای ربانی«

 ھای عھد عتیق در مورد پادشاھی در حال بسط خدا را خالصھ کرد:ذیل دعا کنند، دیدگاه
 

تو چنانکھ در آسمان است، بر  ة. ارادیایدنام تو مقدس باد. ملکوت تو ب ی،پدر ما کھ در آسمان یا
 ). ۱۰-۹: ۶(متی  کرده شود یزن ینزم

 
، چیزی را بیان کرد کھ »ملکوت تو بیاید«ھنگامی کھ عیسی بھ ما تعلیم داد تا دعا کنیم 

آمدن پادشاھی برای مسیحیان بسیار صحبت از  داشت.آن را دیدن ھر نویسندة عھد عتیق اشتیاق 
دھیم کھ ریشة این باور در عھد عتیق قرار دارد. بنابراین باید متداول است، اما اغلب تشخیص نمی

ای درنگ کنیم و بیندیشیم کھ وقتی عیسی بھ ما تعلیم داد تا برای آمدن پادشاھی دعا کنیم، چھ لحظھ
 منظوری داشت. 

 
 

دھد کھ چطور دعا کنند، با ترسیم یک مجموعة کلی از مزامیر، وقتی عیسی بھ شاگردانش تعلیم می
کند. اما دعا اینطور شروع چکیدة آن را در این شکل اجمالی از یک دعای صادقانھ بیان می

حاال بھ این دقت کنید کھ » .یایدنام تو مقدس باد. ملکوت تو ب ی،پدر ما کھ در آسمان یا«شود: می
پادشاھی او گره خورده است. خدا صرفا یک پدر حتی برای عیسی، پدر بودن خدا مستقیما بھ 

آیید، پدر است. و بنابراین، وقتی شما بھ عنوان یک پسر وفادار بھ حضور پدرتان می-نیست، او شاه
ا در تمام جوانب زندگی بشر خواھید حاکمیت او رخواھید کھ پادشاھی او بسط پیدا کند. میمی

 ببینید.
 دکتر اسکات ِرد -

 
سنت  ی ازپیروبا  منظور خود از این تعلیم کھ برای آمدن پادشاھی خدا دعا کنیم را عیسی

صحبت » پدر آسمانی«عیسی در وھلة نخست از خدا با عنوان شعر عبری باستان توضیح داد. 
طنتی، پادشاھی کھ در آسمان بر تخت نشستھ است. ای بھ خدا بھ عنوان پدر سلکند؛ یعنی اشارهمی
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او در شرح دقیق » نام تو مقدس باد.« -و بھ ما تعلیم داد تا دعا کنیم کھ نام خدا مقدس داشتھ شود 
و سپس کھ پادشاھی او بیاید.  خواھد شدزمانی مقدس داشتھ تصدیق کرد کھ نام خدا این درخواست، 

مدن پادشاھی خدا چیست، این نکتھ را اضافھ کرد کھ عیسی برای توضیح اینکھ منظورش از آ
اما دقت کنید کھ پادشاھی یا حکمرانی خدا زمانی در کاملیت آن خواھد آمد کھ ارادة او انجام شود. 

» کرده شود. یزن ینچنانکھ در آسمان است، بر زم«خواست ارادة خدا در کجا انجام شود: عیسی می
بر خالف آنچھ کھ امروزه بسیاری از مسیحیان باور دارند، عیسی تعلیم نداد کھ ھدف تاریخ برای 
قوم خدا این است کھ ابدیت را با خدا در آسمان بگذرانند. بلکھ بر عکس، عیسی تعلیم داد کھ ھدف 

ی زمین اکنون در دربار آسمانی برقرار است، روتاریخ این است کھ ارادة خدا، ھمانطور کھ ھم
 انجام بشود. 

 
توانیم این کند... ما میامید قطعی ما این است کھ یک روزی خواھد آمد کھ خدا ھمھ چیز را نو می

را بھ ویژه در کلمات زیبایی ببینیم کھ عیسی بھ ما، شاگردان خودش، تعلیم داد تا دعا کنیم و گفت، 
تو چنانکھ در آسمان است، بر  ة. ارادایدینام تو مقدس باد. ملکوت تو ب ی،پدر ما کھ در آسمان یا«

اندیشة حیاتی، مرکزی، و بنیادین مسیحی این است کھ ما اکنون در دورة » کرده شود. یزن ینزم
طریقی کھ وقتی نام کنیم؛ ھای زمینی زندگی میھای آسمانی بھ واقعیتانتظار برای تبدیل واقعیت

شوند، زمانی کھ ھمھ چیز درست است، و عدالت شود امور در آسمان انجام میخدا مقدس داشتھ می
و جالل و حقیقت و محبت حاکم ھستند. امید ما مسیحیان، امید قطعی ما، این است کھ آن حقایق 

مقدس در امید بھ عنوان آسمانی بھ حقایق زمینی تبدیل خواھند شد. و این ھمان چیزی است کھ کتاب
 دھد.خلقت جدید، خانة ابدی ما، وعده می

 دکتر جاناتان پنینگتون -
 

-۹: ۷برای درک بھتر اینکھ چطور عیسی امید داشت زمین مانند آسمان شود، بھ دانیال 
 یابیم:را میدر اینجا یک تصویر معمول از دربار آسمانی خدا دقت کنید.  ۱۰

 
 یو مو یدجلوس فرمود و لباس او مثل برف سف یاماالیمبرقرار شد و قد ھایتا کرس کردمیو نظر م

 یاز آتش جار یآن آتش ملتھب بود. نھر یھاآتش و چرخ یھاسرش مثل پشم پاک و عرش او شعلھ
 رو کرورھا کرور بھ حضو کردندیآمد. ھزاران ھزار او را خدمت م یروناو ب یرو یششده، از پ

 ). ۱۰-۹: ۷(دانیال  بودند یستادها یو
 

شابھی از دربار آسمانی خدا در عھد توصیفات ماین تصویر از آسمان، غیر معمول نیست. 
 کم دو بُعد در رویای دانیال وجود دارد کھ باید بر آنھا تاکید کنیم. اما دستعتیق و جدید آمده است. 

و مرئی خود را در برابر مخلوقاتش در دربار آسمانی از یک سو، خدا حضور باشکوه 
یعنی در  –جا حاضر است دھد، خدا ھمھمقدس تعلیم می. ھمانطور کھ کتابدھدنشان می یشخو

ھای فضای وسیع، در سیارة کوچک ما، در او در تمام کھکشانھمھ جا حضور مطلق دارد. 
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با شھر حضور دارد. ھای خشک، در ھر روستای کوچک و ھر کالنھای سرسبز و بیابانجنگل
اما آنطور کھ رویای دانیال و بسیاری د زیادی نامرئی است. این حال، او در حضور مطلق خود تا ح

حضور خدا برای ھر مخلوقی در دربار آسمانی او گویند، مقدس بھ ما میھای کتابدیگر از قسمت
نشیند، لباس سفید درخشانی بر تن و موھایی سفید مانند پشم دارد. مرئی است. خدا بر تخت خود می

 شود.تش سوزنده از تخت او جاری میسوزد، و آتخت او از آتش می
این تصویر از آسمان یک بُعد از تقابلی بین زمین و آسمان است کھ دعای عیسی بھ آن 

شود. و در تاریخ بینیم کھ در عجایب آفرینش منعکس میکند. بلھ، ما جالل خدا را میاذعان می
دید اجمالی از جالل خدا بھ  اما اینمقدسی، گاھی جالل خدا روی زمین قابل مشاھده بود. کتاب

بنابراین، وقتی عیسی ما نظیر خدا در دربار آسمانی اوست. سختی قابل مقایسھ با شکوه و جالل بی
را فراخواند تا بھ خدا دعا کنیم کھ پادشاھی او آنطور کھ در آسمان است بر زمین بیاید، از ما 

بھ ھمان شکلی کھ اکنون آسمان را خواست تا برای درخشش عظیم جالل مشھود خدا دعا کنیم تا 
، ۲۳: ۲۱این ھمان چیزی است کھ یوحنای رسول در مکاشفھ پر کرده، زمین را نیز پر کند. 

ھنگامی کھ جالل اورشلیم جدید را توصیف کرد کھ با بازگشت مسیح بھ زمین آن را فرو خواھد 
 بھ کلمات یوحنا گوش کنید:. در ذھن داشت گرفت،

 
و  سازدیکھ جالل خدا آن را منور م یرادھد ز ییماه آن را روشنا یاکھ آفتاب ندارد  یاجشھر احت

 ). ۲۳: ۲۱(مکاشفھ  چراغش بره است
 

وقتی عیسی بھ ما تعلیم داد کھ دعا کنیم تا پادشاھی عیسی ھمانطور کھ در آسمان است بر 
زمین ھم بیاید، منظورش این بود کھ ما باید مشتاق باشیم و دعا کنیم کھ خداوند زمین را از جالل 

 و شکوه سلطنتی خود پر کند. 
جالل خدا را با  حضور درخشان و پراز سوی دیگر، رویای دانیال از آسمان ھمچنین 

 ۱۰: ۷کند کھ در آنجا حضور دارند. ھمانطور کھ در دانیال ھای مخلوقاتی مرتبط میفعالیت
 خوانیم:می

 
 ).۱۰: ۷(دانیال  بودند یستادها یو کرورھا کرور بھ حضور و کردندیھزاران ھزار او را خدمت م

 
پرستند، د، او را میکننشماری در حضور تخت آسمانی خدا بھ او خدمت میموجودات بی

 دھند.و با فروتنی فرامین او را انجام می
 

آنھا روز و شب بھ خدمت خدا کنند؛ در واقع بھ عنوان کاھنان آسمانی عمل میفرشتگان در آسمان 
مقدس بسیار واضح و در سراسر کتابپرستند. و شب و روز او را میدر معبد او مشغول ھستند 

ان قاصدان خدا و معاونان او برای ما در اینجا روی زمین خدمت است کھ آنھا ھمچنین بھ عنو
 کنند. اما عنان ھر چیز مطلقا فقط و فقط در دست خداست.می
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 دکتر گرنت آزبورن -

 
دھد کھ رخ بدھند، کم بھ اتفاقات اجازه میافتد حاکم است. او دستخدا بر ھر چیزی کھ اتفاق می

کند و موافق آنھا نیست. اما ما روزی را تایید نمیبسیاری از چیزھایی کھ در حال وقوع ھستند اما 
آنھا ای را تجربھ خواھیم کرد کھ در آن، مردم از ارادة اخالقی خدا اطاعت خواھند کرد. پادشاھی

 شان نوشتھ شده است. ھایمشتاقانھ این کار را انجام خواھند داد، چون شریعت بر قلب
 دکتر رابرت چیزولم -

 
 کھ:مشتاقانھ در انتظار روزی بود  ۱۱-۱۰: ۲بھ ھمین دلیل کھ پولس رسول در فیلیپیان 

 
 یاست خم شود، و ھر زبان ینزم یرو ز یناز آنچھ در آسمان و بر زم ییھر زانو یسیبھ نام ع

 ). ۱۱-۱۰: ۲(فیلیپیان  پدر یخدا یدتمج یخداوند است برا یح،مس یایساقرار کند کھ ع
 

عیسی در خطوط آغازین دعای ربانی، مضمون عھد عتیقی پادشاھی خدا بھ عنوان یک 
پسر خدا نیز مانند تمام انبیای وفادار خدا واقعیت در حال بسط، تاریخی، و زمینی را خالصھ کرد. 

کامل بر زمین  در طول تاریخ، مشتاق روزی بود کھ پادشاھی فراگیر و بدون تغییر خدا بھ طور
از فرامین او بھ ھمان در آن روز جالل خدا زمین را پر خواھد ساخت و ھر مخلوقی  شود. ظاھر

این نگرش نسبت بھ تاریخ، شود، بر زمین ھم اطاعت خواھد کرد. کمالی کھ در آسمان اطاعت می
 زیربنای تمام تعالیم عھد عتیق و جدید است. 

چگونھ از پادشاھی خدا در معنای گسترده و محدود آن مقدس اکنون کھ متوجھ شدیم کتاب
مقدس چطور بسط تاریخی توانیم بھ بررسی این موضوع بپردازیم کھ کتابکند، میصحبت می

تاریخ « کنیم کھ اغلبای از زمان شروع میکشد. با دورهپادشاھی خدا بر زمین را بھ تصویر می
 اند.توصیف شده ۹: ۱۱-۱: ۱دھد کھ در پیدایش شود و وقایعی را پوشش میخوانده می» آغازین

 
 تاریخ آغازین

کنیم، اغلب مشغول ھای امروزی تاریخ آغازین پیدایش را مطالعھ میوقتی کھ ما اوانجلیکال
خاستگاه حیات انسان، و سایر مسائل علمی معاصر شویم کھ دربارة قدمت زمین، چیزھایی می

ھا نخست حواس ما را از اینکھ چطور این باببھ آسانی  این موضوعات مھم ھستند اماگوید. می
 د.نکناسرائیلیان باستان را با اولین مراحل چگونگی بسط پادشاھی خدا بر زمین آشنا کردند، پرت می

کند کھ خدا چطور در این دوره بھ ھمانطور کھ کمی بعدتر خواھیم دید، تاریخ آغازین تاکید می
بخشی، و قابل عنوان پادشاه عمل کرد؛ یعنی اینکھ چطور اقتدار سلطنتی خود را برای ایجاد، نظم

سترش آنجا گسکونت ساختن جھان مرئی بھ کار برد تا مکانی باشد کھ حاکمیت خود را از آسمان بھ 
 دھد. 
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-بینیم؛ کھ تاریخ پیشپیدایش می ۱۱تا  ۱دھد کھ از باب ای را پوشش میتاریخ آغازین دوره

دھد. بینیم پوشش میپیدایش می ۱بنابراین، خاستگاه جھان را بھ شکلی کھ در باب است.  یابراھیم
سبت و ازدواج  .دھدرا ھم پوشش می و اینکھ انسان چطور در این بھ وجود آمد حتی آفرینش بشر

و نحوة برخورد خدا با قوم خود پیش از ابراھیم و اینکھ چھ رفتاری با  ، قانون ازدواج را،را نیز
 دھد.نوح و طوفان داشت را پوشش می

 دکتر دانیل سیمانگو -
 
این مسئلھ خواھیم پرداخت کھ چطور تاریخ آغازین،  بررسیبھ ا با اشاره بھ سھ موضوع، م

کند: نخست اینکھ چطور این معرفی میط یا حکومت خدا در تاریخ زمین را پادشاھی در حال بس
چطور مردم را دوم کند؛ پادشاھی خدا توصیف می جایگاهمقدس، زمین را بھ عنوان بخش از کتاب

کند؛ و سوم، چطور پیشروی پادشاھی خدا در طی این دوره برای اھداف پادشاھی خدا شناسایی می
 پادشاھی خدا ببینیم.  جایگاهکشد. بیایید ابتدا زمین را بھ عنوان را بھ تصویر می

 
 جایگاه

جھات، کنند کھ زمین ساختھ شد تا از بسیاری ھای آغازین کتاب پیدایش، آشکار میباب
نخست، خواھیم دید جایگاه حاکمیت سلطنتی خدا باشد؛ اما ما فقط بر دو مورد تمرکز خواھیم کرد. 

ھای اولیة خدا برای آفرینش، بازتاب اھداف سلطنتی او برای زمین بود. و سازیهکھ چطور آماد
راھم کرد. پادشاھی خود بر زمین ف پایدارخواھیم دید کھ خدا چطور زمینھ را برای گسترش دوم، 

 او برای آفرینش شروع کنیم.  شکوھمندھای اولیة خدا در طرح سلطنتی سازیبیایید با نگاه بھ آماده
 

 ھای اولیھسازیآماده
ھای اولیة خدا برای پادشاھی او بر سازیبرای درک آنچھ کھ تاریخ آغازین در مورد آماده

از  ابتداالزم است کھ را کنار بگذاریم. گوید، باید فعال بسیاری از سواالت مدرن خود زمین می
آگاھی داشتند.  ۳: ۲-۱: ۱شده در پیدایش خود بپرسیم اسرائیلیان باستان چھ درکی از داستان نقل

از این نکتھ مفید است کھ در سراسر جھان باستان، ھم پادشاھان االھی و ھم پادشاھان انسانی، 
گرفتند. در ھمین راستا، تعدادی د احترام قرار میبناکنندگان بزرگ موراغلب بھ عنوان معماران و 

اند کھ داستان آفرینش، خدا را بھ عنوان معمار و بناکنندة سلطنتی حقیقی االھی از مفسران نشان داده
ھر بار کھ روایت کند کھ خلقت را بھ عنوان کاخ سلطنتی عظیم خود طراحی کرد. معرفی می

ساخت و ، او را در حال ھدایت »بگذار [چنین شود]«ید، گوکند کھ میبھ خدا اشاره میآفرینش 
بھ ھمین طریق، روایات دھد. اش نشان میساز آفرینش از طریق فرامین سلطنتی و از تخت آسمانی

، او را نشستھ بر تخت دھند کھ استراحت خدا در روز سبتمشابھ در دیگر ادبیات باستانی نشان می
آمیز اقتدار و قدرت سلطنتی خود بر آفرینش، کشند تا بھ خاطر اجرای موفقیتخود بھ تصویر می

ھای دیگر، آغاز کتاب پیدایش بھ اسرائیلیان باستان آموخت بدین طریق و راهاحترام دریافت کند. 
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نتی خود را از آسمان بھ جھان کھ چطور خدای آنھا، معمار و بناکنندة االھی، در ابتدا قدرت سلط
 مرئی بسط داد. 

 شود:آغاز می ۱: ۱داستان آفرینش با این کلمات آشنا در پیدایش 
 

 ). ۱: ۱(پیدایش  یدرا آفر ینھا و زمدر ابتدا، خدا آسمان 
 

آسمان  –دھندة این حقیقت است کھ خداوند دو قلمرو یا سطح آفرید این کلمات آغازین، نشان
شروع بھ بنای زمین بھ عنوان مکانی خدا  ۳: ۲-۲: ۱در باال و زمین مرئی در پایین. در پیدایش 

توانیم این قسمت از پیدایش را میکرد کھ سلطنت پر جالل او از آسمان بھ زمین گسترش پیدا کند. 
 ۲: ۱پیدایش شود. بھ طریقی کھ بھ سھ بخش تقسیم کنیم کھ از ھرج و مرج اولیة جھان شروع می

 کند گوش بدھید:زمین را توصیف می
 

: ۱(پیدایش  ھا را فرو گرفتو روح خدا سطح آب ،لجھ یبر رو یکیبود و تار یرو با یتھ ینزم
۲ .( 

 
، و با »تھی و بایر«بینیم، در ابتدا زمین یا آفرینش تحت آسمان، ھمانطور کھ در اینجا می

 تاریکی و ژرفی پوشیده بود.
در این مرحلھ، زمین در تضادی شدید با دربار شکوھمند آسمانی خدا قرار گرفت. ھمانطور 

کنندة خدا است، اما خیره مقدس، آسمان مملو از جاللتر دیدیم، در سرتاسر کتابکھ اندکی پیش
ترجمھ شده، در » بایر«و » تھی«ای کھ در اینجا زمین در این مرحلھ چنین نبود. اصطالح عبری

، یعنی اماکنی کھ وحشی روی زمینھای بیابانی و ھای دیگر عھد عتیق برای اشاره بھ مکانبخش
» ژرفی«و » تاریکی«و اصطالحات  اند.استفاده شده عمدتا برای انسان غیر قابل سکونت ھستند

 مقدس مفاھیمی بسیار منفی دارند. در سراسر کتاب
 .دھدخبر میرة آغاز تاریخ زمین بھ ما حقیقت بنیادین دیگری دربا از ،۲: ۱اما پیدایش 

خدای نور و حیات راضی نبود کھ زمین را در » ھا را فرو گرفت.روح خدا سطح آب«گوید، می
اوضاع آشفتة آغازین خود رھا کند. روح او شروع بھ حرکت در جھان تاریک و عاری از حیات 

  کرد.
بخشی جھان شش روز نظم ةدربار پیدایش، ۱دومین بخش عمدة روایت آفرینش در باب 

این شش روز، الگوی قابل  است. ۳۱تا  ۳برای تبدیل بھ یک عمارت سلطنتی در آیات توسط خدا 
 کشند. نظیر معماری خدا را بھ تصویر میدھند کھ حکمت و قدرت بیتشخیصی را نشان می

در سھ روز دوم، شکل بود. در سھ روز نخست، خداوند بھ واقعیت پرداخت کھ جھان بی
بھ اعمال خدا در این دو دورة سھ روزه، او بھ موضوع تھی و بایر بودن زمین رسیدگی کرد. 

 ھای قابل توجھی شبیھ ھستند.شکل
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طریق مشابھ، و بھ در روز اول، خدا روز را شکل داد و تاریکی را بھ شب محدود کرد. 
خدا در روز نظم در آسمان قرار داد.  در روز چھارم خورشید و ماه و ستارگان را برای حفظ این

ھای فوقانی جدا کرد. سپس در روز پنجم، این ھای تحتانی را از آبدوم اتمسفر را شکل داد و آب
در روز سوم،  ر ساخت.ھای زیر دریا را نیز با مخلوقات پُ ھا را با پرندگان و آبفضای بین آب

و بعد در روز ششم، خیز مھار کرد. لسرسبز و حاص ھای زیرین را با تشکیل زمینخدا آب
بخشی و ازدیاد ھا را بر روی زمین خشک قرار داد. خداوند در حین نظمحیوانات زمین و انسان

 ساکنین جھان، حکمت و قدرت سلطنتی غیر قابل قیاسی بھ نمایش گذاشت. 
ند کشد. مانسبت را بھ تصویر می ۳-۱: ۲در سومین و آخرین بخش از داستان آفرینش، 

 کند. آیات پیشین، این روایت نیز بر خدا بھ عنوان معمار سلطنتی و بناکنندة آفرینش تاکید می
 خوانیم:می ۳: ۲ پیدایشدر 

 
کھ در آن آرام گرفت، از ھمة کار  یرانمود، ز یسپس خدا روز ھفتم را مبارک خواند و آن را تقد  

 ). ۳: ۲(پیدایش  و ساخت یدخود کھ خدا آفر
 

از دستاوردھای خود راضی  بینیم کھ خدا بر تخت خود در آسمان نشست،تصویر میدر این 
کار او بھ قدری شکوھمند بود کھ بعدا در ده بود و بھ خاطر آنچھ انجام داد، احترام دریافت کرد. 

 در ھر سبت، این دستاوردھای او را گرامی بدارند.  فرمان بھ اسرائیل دستور داد تا
گوید کھ خدا بھ مدت شش روز از تخت آسمانی خود بھ ما می ۳: ۲-۱ :۱در واقع، پیدایش 

ای صادر کرد کھ جھان را از ظلمت و آشفتگی بھ یک عمارت باشکوه سلطنتی مبدل احکام سلطنتی
و در پایان، خدا بھ عنوان معمار و بناکنندة سلطنتی آفرینش، برای آنچھ انجام داد احترام ساخت. 

 دریافت کرد. 
اھداف پادشاھی خود را در آغاز ھای اولیھ برای محل سازیآمادهخدا چطور  دیدیم کھ

پیدایش انجام داد. اکنون باید بھ ویژگی خاصی از این طرح سلطنتی بپردازیم کھ اغلب نادیده گرفتھ 
حکمرانی سلطنتی خود را تا اقصای زمین، خدا ھمچنین مکشوف ساخت کھ گسترش پایدار شود. می

 . کرده بودمقرر 
 

 گسترش پایدار
گوید کھ وقتی خدا بھ آفرینش خود نگاه کرد، دید کھ شش بار بھ ما می ۳۰-۳: ۱پیدایش 

، در روز ششم، او بھ کار خود نگاه کرد و دید ھمة آنچھ انجام داده ۳۱است. و در آیة » نیکو«
در اینجا و  –در عبری  )טֹוב – tov» (تُوْ « -ترجمھ شده » نیکو«ای کھ واژهبود. » بسیار نیکو«

مقدس وقتی کتاباست. » زیبا«، و حتی »خوش«، »دلپذیر«ھای دیگر عھد عتیق بھ معنای بخش
کار خود را تایید کرد. اما ھمانطور کھ بھ زودی گوید کھ آفرینش نیکو بود، یعنی اینکھ خدا می

رفت تا روی زمین رخ ھ میتری بود کآنچھ خدا انجام داد تنھا شروع چیز بسیار عالیخواھیم دید، 
 بدھد.
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بسیار «خیلی اوقات، مسیحیان صادق بھ اشتباه بر این باورند کھ وقتی خدا گفت آفرینش او 
اما ش این بود کھ ھیچ کاری برای انجام یا چیزی برای بھبود باقی نمانده است. بود، منظور» نیکو

خوب نیست کھ آدم تنھا «گفت، خدا ھمچنین  ۱۸: ۲اصال اینطور نبود. بھ ھر روی در پیدایش 
یی کھ زمانی جھان را در بر گرفتھ بود، تنھا محدود شده بود؛ اما تاریکی، آشفتگی، و ژرفا» باشد.

اما خدا ھمچنین خدا با قرار دادن بشر در باغ مقدس و سلطنتی خود آغاز کرد. حذف نشده بودند. 
ن مسلط شود، و بر تمامی آن حکم براند. آدم را خواند تا زمین را پر کند، بر آ ۲۸: ۱در پیدایش 

بود، اما تنھا بھ این معنی کھ ھمھ چیز حاضر » بسیار نیکو«آفرینش در پایان اولین ھفتة آغازین 
 آمادة تحقق اھداف سلطنتی بزرگ خدا برای خلقت او.  –بود 

 خوانیم:می ۹-۸: ۲ھمانطور کھ در پیدایش 
 

رس نمود و آن آدم را کھ سرشتھ بود، در آنجا گذاشت. طرف مشرق غھ در عدن ب یخداوند خدا باغ
را در  یاتو درخت ح یانید،رو ینو خداوند خدا ھر درخت خوشنما و خوش خوراک را از زم

 ).۹-۸: ۲(پیدایش  و بد را یکوسط باغ و درخت معرفت ن
 

ھای آغازین پیدایش، خدا جھان را بھ طریقی در باباینطور در مورد این مسئلھ فکر کنید: 
شان ھایبوم ھایی با مداد رویشکل داد کھ اغلب ھنرمندان پیش از نقاشی کامل یک منظره، طرح

خدا نظم اساسی الزم برای جھان را ایجاد کرد تا یک روز بھ چیزی تبدیل شود کھ برای کشند. می
 جھان را بالفاصلھ نقاشی نکرد. ریزی کرده بود، اما کل بومآن برنامھ

ھای شکوھمند ناپذیر خود تنھا بخشی از زمین را با رنگدر عوض، خدا در حکمت وصف
درون عدن شد. و آن را بھ عنوان مرکز، زینت داد. این ناحیھ از زمین، عدن نامیده می نقاشی کرد

د کھ مناسب حضور انگیز، فردوس مقدس شکوھمنمکانی با زیبایی حیرت –باغی قرار داشت 
این باغ بھ قدری مقدس و جدا از مابقی آفرینش بود کھ خدا در آنجا قدم خاص پادشاه آسمان بود. 

اگرچھ باغ بسیار با شکوه بود، ھدف خدا برای اما  زد و جالل مرئی خود را بھ نمایش گذاشت.
مین مانند باغ مقدس عدن بلکھ قرار بود تمام ز تاریخ این نبود کھ زمین در این وضعیت باقی بماند.

وضعیت زمین در پایان ھفتة اول، فقط نقطة شود تا روزی جالل مرئی او تمام آفرینش را پر کند. 
شروعی بود برای تمام آنچھ کھ عھد عتیق در مورد پادشاھی تاریخی و در حال گسترش خدا تعلیم 

 دھد. می
 

قات خدا و در رابطھ با او باشیم، مرزھای لزوم ذاتی آفرینش ما این است کھ مباشر باشیم، کھ مخلو
آن باغ مقدس را گسترش بدھیم، و این کار را در پرستش، سرسپردگی، اطاعت، کاوش در ھمة 

 ھا و زمین جدید خواھیم شد.منابع خلقت او انجام بدھیم و البتھ در نھایت نیز، وارد آسمان
 دکتر استفان ولوم -
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سازی دنیا توسط خدا برای اینکھ محل پادشاھی در تا اینجا دیدیم کھ دورة آغازین با آماده
مقدس آنچھ در کتاباکنون باید بھ دومین جنبة مھم حال گسترش و تاریخی او باشد، شروع شد. 

 نقشی کھ خدا برای مردم در این مرحلھ از تاریخ جھان تعیین کرد.  یعنی ثبت شده بپردازیم:
 

 انممرد
تقریبا غیر ممکن کند؟ ھا اشاره میمقدس چقدر بھ انساناید کھ کتابآیا تا بھ حال دقت کرده

و در کرده باشد. مقدس را پیدا کرد کھ بھ نوعی بھ مردم اشاره ناست بتوان یک صفحھ از کتاب
 بھ عنوان را مقدسنگاه اول ممکن است این نکتھ عجیب بھ نظر برسد، چون ما معموال کتاب

و این قطعا صحیح است. اما نمایش دانیم. ای در مورد اینکھ خدا کیست و چھ کرده است میھمکاشف
ھا در برنامة خدا برای خلقت دارند ای کھ انسانمقدس ھمچنین بر نقش ویژه و حیاتیتاریخ کتاب

و بھ ھمین دھند. توانند ھیچ کار نیکویی انجام بھا جدا از رحمت خدا نمیالبتھ، انسانکند. تاکید می
سازد دلیل، در مفھومی غایی، ھمة جالل تنھا بھ خدا تعلق دارد. با این حال، کالم خدا روشن می

بھ او چنین مقرر ساخت کھ اھداف پادشاھی خود را عمدتا از طریق نژاد بشر تحقق ببخشد. کھ 
ھا توضیح این گفتھ ھای زیادی در مورد مردم برای گفتن دارد.مقدس حرفھمین دلیل است کھ کتاب

کند؛ یعنی تنھا انسان کامل و عادل کھ دھند کھ چرا عھد جدید بر انسانیت عیسی تاکید میمی
 ھا در ابتدا برای آن خلق شدند.برآورندة اھدافی است کھ انسان

شود کھ خدا دربارة آدم در باغ روشن می ۱۸: ۲این نقش ویژه برای بشریت در پیدایش 
 عدن چنین گفت:

 
(پیدایش  »بسازم یموافق و یمعاون یشکھ آدم تنھا باشد. پس برا یستخوب ن«خداوند خدا گفت:   
۲ :۱۸.( 

 
است. » بسیار نیکو«گیری کرد کھ آفرینش پیدایش، خدا چنین نتیجھ ۱تر در باب خدا پیش

ما ااینکھ آدم ھمسری نداشت.  –نبود » خوب«اما او ھمچنین چیزی در باغ سلطنتی خود یافت کھ 
چون خدا بشریت را برای ھدفی خلق کرد کھ بسیار بزرگتر از آن بود کھ یک چرا این خوب نبود؟ 

افراد زیادی الزم بودند تا نقش بشریت در گسترش نفر بھ تنھایی بتواند آن را بھ انجام برساند. 
 را بھ انجام برسانند. نپادشاھی خدا بر روی زمی

خدا آدم و حوا را آفرید تا بھ شود. توصیف می این نقش حیاتی برای مردم، بھ دو شکل
مقدس بھ ھم ھا در کتاباین نقشعنوان کاھنان و ولیعھدھا، یا نمایندگان سلطنتی او خدمت کنند. 

ھا بھ عنوان مرتبط ھستند، اما ما بھ طور جداگانھ آنھا را بررسی خواھیم کرد و با خدمت انسان
 کنیم.کاھنان خدا شروع می

 
 

 کاھنان
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وظیفة خدمت بھ عنوان کاھن خدا سپرده  –و بعد حوا نیز ھمراه او  –از یک سو، بھ آدم 
تر متذکر شدیم کھ در پیشکند.  تکریماو خوانده شده بود تا خدا را با اعمال پرستشی خود شد. 

و این کردند. شماری در حضور خدا، در دربار آسمانی او خدمت میرویای دانیال، مخلوقات بی
توانیم این نقش ما مییزی است کھ آدم و حوا نیز خوانده شده بودند تا بر زمین انجام دھند. ھمان چ

 خوانیم:ببینیم کھ این کلمات را می ۱۵: ۲کھانتی برای بشریت را در پیدایش 
 

 یدخداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نما 
 ). ۱۵ :۲(پیدایش 
 

کند کھ خدا آدم در نگاه اول، شاید فکر کنیم کھ قسمت مذکور صرفا بھ این نکتھ اشاره می
چون باغ عدن، باغی مقدس و  داشتبسیار بیشتر از این  ایھوظیف او امارا بھ باغبانی فرا خواند. 
ل است و غیر معمو» تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید«عبارت سلطنتی برای خدا بود. 

ھا، عبارات مشابھ در در تعدادی از بخشبرای موسی و اسرائیل باستان اھمیت خاصی داشت. 
برای تورات برای توصیف کار کاھنان و الویان در حضور جالل خدا در خیمھ استفاده شده است. 

 خوانیم:می ۸: ۳مثال، در اعداد 
 

(اعداد  یرندرا بھ عھده بگ یلاسرائیبن ةیبق یفانجام وظا یزو ن یمھتمام لوازم خ یتمسئول یدآنھا با
 ؛ ترجمة شریف). ۸: ۳

 
کنندة این توصیف از نقش الویان در خدمت کھانتی توصیف نقش آدم و حوا در باغ، منعکس

مقدس و سلطنتی خدا، محل جالل پادشاه االھی روی زمین، قرار آدم و حوا در باغ بھ خدا است. 
، جایی یان در خیمھوکھ بعدھا کاھنان و ال خدا را خدمت کردند ریقیآنھا در آنجا بھ طداده شدند. 

آدم و حوا خوانده شدند تا تمام کارھای کھ جالل خدا در برابر اسرائیل ظاھر شد، خدمت کردند. 
خود را بھ عنوان خدمت مقدس کھانتی انجام دھند؛ یعنی بھ عنوان اعمالی کھ برای تکریم پادشاه 

 ریزی شده بودند. طرحبزرگ االھی در عبادت 
، تنھا بھ عنوان کاھنان خدا از سوی دیگر، اولین مردمانی کھ روی زمین زندگی کردند

خدمت نکردند. خدا ھمچنین آنھا را خواند تا بھ عنوان ولیعدھا، یا نمایندگان سلطنتی او نیز خدمت 
 در واقع، آدم و حوا کاھنان سلطنتی خدا بودند. کنند. 

 
 
 ولیعھدھا

 یابیم کھ اینطور نوشتھ شده است:می ۲۶: ۱توصیفی از آدم و حوا را در پیدایش چنین 
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و پرندگان آسمان و  یادر یانتا بر ماھ یمما بساز یھصورت ما و موافق شبھ آدم را ب«خدا گفت: 
 ). ۲۶: ۱(پیدایش  »یدحکومت نما خزند،یم ینکھ بر زم یو ھمة حشرات ینزم یو بر تمام یمبھا

 
ھای دیگر در عھدھای داند کھ این متن و بسیاری از قسمتمقدس مینا با کتابھر فرد آش

در گذشتھ، غالب االھیدانان فکر نامند. خدا می» شبیھ«یا » تصویر«ھا را عتیق و جدید، انسان
اگرچھ این ھستند.  روحانیھا منطقی، اخالقی، و مخلوقاتی کردند کھ این صرفا یعنی انسانمی

 پیدایش نیستند.  ۱تی مسیحی درست است، اما موضوع تمرکز باب ھای سندیدگاه
خواند، مفید است کھ از ھا را تصویر و شبیھ خود میبرای درک اھمیت اینکھ خدا انسان

خارج از اسرائیل، فراعنھ، پادشاھان و امپراتوران، آگاه باشیم.  یک عمل رایج در دنیای باستان
آنھا  دشتصور می شدند.شان خوانده میخدایان» پسران« و حتی» ھامشابھت«، »تصاویر«اغلب 

پادشاھان بھ عنوان کنند. شان را بر روی زمین نمایندگی میای ھستند کھ منافع خدایانتصاویر زنده
شان در نمایندگان آسمان، در جوامع باستانی این وظیفة ویژه را بر عھده داشتند کھ ارادة خدایان

شان، این اراده را روی زمین تحقق ببخشند. آسمان را کشف کنند و سپس با استفاده از اقتدار سلطنتی
نند تا ارادة خدا بر زمین نیز بنابراین جای تعجب نیست کھ عیسی از پیروان خود خواست دعا ک

 انجام شود. این، وظیفة سلطنتی او بود.مانند آسمان 
ھای دربار مصر را آموختھ بود. یادآور شد کھ موسی طریق ۲۲: ۷استیفان در اعمال 

» ھامشابھت«، »تصاویر«دانست کھ فراعنة مصر و پادشاھان سایر ملل اغلب موسی بھ خوبی می
ھای عادی متمایز کنند. اما موسی تحت آنھا را از انسانشدند تا ن خوانده میشاخدایان» پسران«یا 

بھ واقع در ابتدا، خدای راستین اسرائیل باور نادرست شایع، مخالفت کرد. القدس با این الھام روح
تصاویر  –شماری از پادشاھان و امپراتوران نھ فقط تعداد انگشت –ھا اعالم کرده بود کھ ھمة انسان

برای اسرائیلیان باستان درس دشواری بوده باشد. این باید  دا و کاھنان سلطنتی حقیقی او ھستند.خ
شان در جھان را شان نسبت بھ خود و نقشاین درس مستلزم آن بود کھ این بردگان سابق، دیدگاه

نمایندگان خدا ھر اسرائیلی را بھ ھمراه ھر انسان دیگری مقرر کرده بود تا بھ عنوان تغییر دھند. 
 سلطنتی و کھانتی او خدمت کنند.

ھا کھ انساندھند ھای سکوالر امروزی اغلب بھ ما تعلیم می، فرھنگحاضرو در عصر 
طلبد تا مقدسی از ما میاما روایت کتاباندکی بیش از نتیجة شرایط تصادفی تاریخی ھستند. 

ھمة مان نسبت بھ خود و دیگر مردمان را با آنچھ خدا در ابتدا دربارة ما گفت تطبیق بدھند. دیدگاه
ایم تا اطمینان حاصل کنیم ه و فرا خوانده شدهما بھ عنوان تصاویر کھانتی و سلطنتی خدا آفریده شد

 شود.کھ در آسمان است، انجام میکھ ارادة خدا بر روی زمین، ھمانطور 
بینیم کھ خدا در خالل بیان برکت از تخت آسمانی خود، خدمت می ۲۸-۲۷: ۱در پیدایش 

 بشریت را توضیح داد: 
 

. و خدا یدرا نر و ماده آفر یشان. ایدصورت خدا آفرھ . او را بیدصورت خود آفرھ پس خدا آدم را ب
و در آن تسلط  یدرا پر ساز ینو زم یدشو یربارور و کث«گفت:  یشانرا برکت داد و خدا بد یشانا
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 »یدکن متحکو خزند،یم ینکھ بر زم یواناتیو پرندگان آسمان و ھمة ح یادر یانو بر ماھ یید،نما
 ). ۲۸-۲۷: ۱(پیدایش 
 

از ھمان ابتدا، خدا ھمة افراد بشر را خواند تا تصاویر کھانتی و سلطنتی او باشند و تا 
 خوانند. می» حکم فرھنگی«چیزی را محقق کنند کھ االھیدانان اغلب آن را 

ھمانطور کھ دیدیم، خداوند میزانی از نظم و زیبایی را در آفرینش مقرر ساخت و بشریت  
پادشاه س خود قرار داد تا بھ عنوان کاھنان سلطنتی بھ او خدمت کنند. انگیز و مقدرا در باغ شگفت

بایست تکثیر افراد بشر میبزرگ آسمان، انسان را بھ عنوان ابزار بسط پادشاھی خود تعیین کرد. 
ساختند تا ارادة او را بھ زمین بیاورند و شدند، و تمام زمین را مانند باغ خدا میشدند، پخش میمی

ھا بسط پادشاھی خدا در سراسر جھان، ھدفی بود کھ خدا انسانجھان بھ او خدمت کنند. در سراسر 
 را برای آن روی زمین قرار داد.

ھای امروزی، خیلی کم بھ ھدف وجودی کنم باید بپذیریم کھ بھ عنوان انسانحال، فکر می
اید، ند بار پاسخ داده، چ»کنی؟چھ می«پرسد، وقتی کسی از شما میاندیشیم. میخود از این منظر 

از طرف خدا بر آن مسلط کنم و شوم؛ زمین را پر میُخب، من مثمر ثمر ھستم؛ تکثیر می«
کنیم غریبھ ھستند کھ بھ ندرت فکر میبھ قدری برای بسیاری از پیروان مسیح این مفاھیم » شوم؟می

بنابراین، اگر خودتان را دربارة ھا توصیف کنیم. دھیم را از این راهمان انجام میتا آنچھ در زندگی
مان در زندگی را با توجھ بھ ، تعجب نکنید. ما باید ھدفکنیدتان سردرگم احساس میھدف زندگی

ما آفریده ما آفریده شدیم تا کاھنان سلطنتی خدا باشیم. آنچھ خدا در ابتدا دربارة انسان گفت پیدا کنیم. 
کند، تا روزی تمام حاکمیت خدا تا اقصای زمین گسترش پیدا میشدیم تا اطمینان حاصل کنیم کھ 

 پایان او مملو شود. آفرینش از جالل مرئی خدا برای ستایش بی
دیدیم کھ در تاریخ آغازین، خدا زمین را بھ عنوان محل پادشاھی خود، و مردم را نیز بھ 

پادشاھی زمینی  ویپیشرر، وااکنون باید خالصھعنوان خدمتگزاران پادشاھی خویش تعیین کرد. 
 و در حال بسط خدا در طی این زمان را ترسیم کنیم. 

 
 پیشروی

ای مسیر خدمت بشر بھ عنوان تصویر خدا مسئلھدر گناه سقوط نکرده بودند، اگر آدم و حوا 
داشتند، فرزندان آنھا نیز فرزندان خود را بھ دنیا آدم و حوا فرزندانی میبود. نسبتا ساده می

و این تعداد انبوه از تصاویر کھانتی و سلطنتی خدا با ھم  کرد.آوردند و ھمینطور ادامھ پیدا میمی
اما کردند. حکومت میو مطابق فرامین خدا بر آن شدند، ساختند، بر آن مسلط میزمین را پر می

ت مسیر گناه، بھ سرعاوضاع بھ این شکل پیش نرفت. دانیم، ھمانطور کھ ھمة ما بھ خوبی می
با اینحال، علیرغم این مشکالت مستقیم بشریت را بھ راھی طوالنی و پیچیده از مشکالت تبدیل کرد. 

 در ابتدای تاریخ آغازین، خدا بھ بشر اطمینان داد کھ ھدف او برای آنھا شکست نخواھد خورد. 
اما  توان دربارة پیشروی ملکوت خدا در طی دورة تاریخ آغازین گفت،چیزھای زیادی می

شکنی کیھانی کھ رخ داد صحبت در وھلة اول، از پیمانکنیم. ما آن را در سھ مرحلھ خالصھ می
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دوم، خواھیم دید کھ چطور فساد بشریت افزایش پیدا کرد و منجر بھ داوری سخت خواھیم کرد. 
اما سوم، متوجھ خواھیم شد کھ خدا یک راھبرد بلند مدت ایجاد کرد کھ بھ بشریت توان االھی شد. 

شکنی کیھانی نگاه کنیم کھ علیھ بیایید ابتدا بھ پیمانبخشد تا اھداف پادشاھی او را تحقق ببخشند. می
 پادشاه االھی رخ داد. 

 
 شکنی کیھانیپیمان

تسلیم شان فرمان داده بود، کھ پادشاه االھی بخشی وفادارانة آنچھآدم و حوا بھ جای تحقق
بنابراین، بھ جای گسترش باغ عدن بھ وسوسة شیطان شدند و با خوردن میوة ممنوعھ تمرد کردند. 

چھار گوشة زمین، از باغ اخراج شدند تا تحت یک لعنت زندگی کنند. با این وجود، وظایف بشریت 
شدند شان ھنوز باید تکثیر میآدم و حوا، و فرزنداند. بھ عنوان بناکنندگان پادشاھی بھ پایان نرسی

اما خدا بشریت و زمین را لعنت کرد و از ھمین کردند. و در خدمت خدا، بر زمین تسلط پیدا می
دربارة تکثیر  ۱۶: ۳خدا در پیدایش ناامید کننده شد. روی، تکثیر و حکمرانی دردناک، دشوار، و 

 بھ حوا اینطور گفت:
 

تو بھ شوھرت خواھد  یاقو اشت ییدزا یافزون گردانم؛ با الم فرزندان خواھ یارمل تو را بساَلَم و ح 
 ). ۱۶: ۳(پیدایش  خواھد کرد یبود و او بر تو حکمران

 
 دھد:، خدا بھ آدم دربارة حکمرانی اینطور ھشدار می۱۷در آیة 

 
 ). ۱۷: ۳(پیدایش  خورد یعمرت از آن با رنج خواھ یامملعون شد، و تمام ا ینسبب تو زمھ ب

 
متاسفانھ، تصاویر کھانتی و سلطنتی خدا مجبور شدند در دنیایی خصمانھ ساکن شوند، و 

 در ماموریتی کھ خدا بھ آنھا داده بود، درد و پوچی را تجربھ کنند. 
شکنی کیھانی آدم و حوا ثبت پیشروی پادشاھی خدا در طی دوران تاریخ آغازین، با پیمان

اما فرزندان آنھا قدم در مسیری از فساد گذاشتند کھ نھایتا منجر بھ داوری سخت د. شوشروع می
 از سوی خدا شد. 

 
 فساد و داوری

بر طبق کتاب پیدایش، وقتی آدم و حوا در گناه سقوط کردند دیگر اینطور نبود کھ ھمة 
د جدا از رحمت توانستندر حقیقت، ھیچکدام از آنھا نمیفرزندان آنھا بھ خدا وفادار باشند. 

بسیاری از نسل بشر بھ طغیان علیھ خدا بخش خدا بھ عنوان تصاویر وفادار او خدمت کنند. رھایی
نامة قائن در باب و شجرهاولین پسر آدم و حوا، قائن، برادرش ھابیل را بھ قتل رساند. ادامھ دادند. 

بھ جای  نوادگان قائن دتر شد.ھای آنان بگوید کھ با رشد خانوادة او، طغیانپیدایش بھ ما می ۴
ایستادند و زمین را از خدمت بھ عنوان کاھنان سلطنتی خدا، با گردنکشی در برابر حکمرانی خدا 
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بشر باعث شد کھ خدا زمین  بیدادگریو با گذشت زمان، ھا پر کردند. علیھ دیگر انسان بیدادگری
 را با یک سیل جھانی، پاک کند.
 خوانیم:می ۷-۵: ۶ھمانطور کھ در پیدایش 

 
دائما محض  یدل و ھاییالاست، و ھر تصور از خ یاربس ینکھ شرارت انسان در زم یدخداوند د

ساختھ بود، و در دل خود محزون گشت.  ینشد کھ انسان را بر زم یمانشرارت است. و خداوند پش
و  اتو حشر یممحو سازم، انسان و بھا ینزم یاز رو ام،یدهانسان را کھ آفر«و خداوند گفت: 

 ). ۷-۵: ۶(پیدایش  »یشانسف شدم از ساختن ااکھ مت پرندگان ھوا را، چون
 

شکنی کیھانی نثبت پیشروی پادشاھی خدا در طی دوران تاریخ آغازین، تنھا شامل پیما
سازد کھ خدا یک راھبرد بلند ھمچنین آشکار میشود. بشریت و فساد آنھا و داوری متعاقب آن نمی

در حقیقت خدا شد. میرد کھ نھایتا منجر بھ گسترش پادشاھی او در سرتاسر جھان مدت ایجاد ک
نجات بدھد و پادشاھی خود را از طریق آنھا برای خود  را مقرر ساخت کھ در طول زمان قومی

 بنا کند. 
 
 مدت بلندراھبرد 

خدا مار کھ در اینجا آمده است.  ۱۵: ۳پیدایش  مدت، در بلندنخستین اشاره بھ این راھبرد 
 باعث تحریک آدم و حوا بھ گناه شده بود را با این سخنان لعنت کرد:

 
 یداو سر تو را خواھد کوب گذارم؛یم یو یتتو و ذر یتذر یانتو و زن، و در م یانعداوت در م
 ). ۱۵: ۳(پیدایش  یدکوب یرا خواھ یو تو پاشنة و

 
دو بخش تقسیم خواھد شد: فرزندان در این متن، خدا بھ مار اعالم کرد کھ نژاد بشری بھ 

ھای ھایی کھ خودشان را با راهیعنی آن انسان -» ذریت«شیطان، یا آنطور کھ اغلب ترجمھ شده، 
ھایی کھ در پی خدمت وفادارانة خدا و فرزندان حوا، یعنی انسان –کنند متمردانة شیطان ھمسو می

خدا ھمچنین ی با یکدیگر خواھند بود. این دو گروه از مردمان در طول تاریخ در دشمنھستند. 
سر مار را خواھد کوبید، و بر آنکھ آنھا را  –یافتھ بشریت نجات –وعده داد کھ روزی ذریت حوا 

گوش این وعده، در نھایت توسط مسیح محقق شد. شدند. شکنی کیھانی کشیده بود، غالب میبھ پیمان
 بخشد:مسیح اطمینان میبھ پیروان  ۲۰: ۱۶کنید کھ چطور پولس در رومیان 

 
 ). ۲۰: ۱۶(رومیان  ییدشما خواھد سا ھاییپا یررا ز یطانش یزودھ ب یسالمت یخدا

 
یافتھ و وفادار خدا در طول تاریخ ادامھ ھای نجاتصورتامید پیروزی بر شریر، برای 

 شود.یابد و در مسیح، تصویر کامل خدا، محقق میمی
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برای پادشاھی خویش، پسر سومی بھ نام شیث بھ دنیا آمد بھ خاطر راھبرد بلند مدت خدا 
ھای گوید، شیث و نسلپیدایش بھ ما می ۵نامة باب ھمانطور کھ شجرهتا جایگزین ھابیل وفادار شود. 

و حتی زمانی کھ خدا را تکریم کردند و در پی گسترش پادشاھی او در سراسر زمین بودند. او 
پر ساخت کھ خدا بخش عمدة بشریت را نابود کرد، یک نسل از  بیدادگری انسان بھ قدری زمین را

بعد از سیل بزرگ زمان ان خدا التفات یافت. بھ خدا وفادار بود و در چشم –یعنی نوح  –شیث 
نوح، خدا راھبرد بلند مدت خود برای انجام خدمت بشریت بھ پادشاھی خویش را مجددا مورد تایید 

 قرار داد. 
 خوانیم:چنین می ۲۲-۲۱: ۸در پیدایش 

 
بد است،  یتدل انسان از طفول یالکھ خ یراسبب انسان لعنت نکنم، زھ را ب ینزم یگرد ینبعد از ا
است، زرع و حصاد،  یکھ جھان باق یرا ھالک نکنم، چنانکھ کردم. مادام یواناتھمة ح یگرو بار د

 ). ۲۲-۲۱: ۸یدایش (پ و سرما و گرما، و زمستان و تابستان، و روز و شب موقوف نخواھد شد
 

ھا حتی از دوران طفولیت، مستعد خدا تصدیق کرد کھ ھمة انساندقت کنید کھ چطور 
او تایید کرد کھ گناه ھمچنان بھ تخریب تصویر سقوط کردة او ادامھ خواھد داد. شرارت ھستند. 

گرما،  زرع و حصاد، سرما و«بنابراین، خدا تحت نشانة رنگین کمان اعالم کرد کھ نظم طبیعی 
اما  را مادامی کھ زمین پابرجاست، ثابت نگھ خواھد داشت.» زمستان و تابستان، و روز و شب

دلیل او در واژگانی روشن چرا خدا این نظم ایمن برای طبیعت را پس از سیل برقرار ساخت؟ 
 بیان کرد: ۱: ۹شود کھ بالفاصلھ در پیدایش می

 
» یدرا پر ساز ینو زم یدشو یربارور و کث«گفت:  یشانخدا، نوح و پسرانش را برکت داده، بد

 ). ۱: ۹(پیدایش 
 

ھا برای خدمت بھ اھداف پادشاھی گوید، خدا فراخوانی انسانھمانطور کھ این آیھ بھ ما می
او ثبات طبیعت را برقرار ساخت تا صورت خدا بتواند خدمت اصلی خود بھ خود را تجدید کرد. 

 پادشاھی را تحقق ببخشد. 
 

ما را بھ صورت خودش، مرد و زن  –پیدایش  ۱گردیم بھ باب بر می –وقتی خدا بشریت را آفرید 
و این نھ فقط پیش » بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید.«بھ صورت خودش آفرید و گفت، 

کند؛ و نوح، ھمسرش، از ورود گناه... بلکھ حتی پس از این است کھ زمین را توسط سیل ویران می
بارور و «گوید، شوند و خدا یک بار دیگر میسرانش، و ھمسران آنھا ھمگی از کشتی خارج میپ

خدا این زمین را برای نیکویی ما و جالل خودش بھ ما داده » کثیر شوید و زمین را پر سازید.
 است.

 دکتر ریک بوید -
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ت بھ پادشاھی سازد کھ چطور مسیر خدمت بشریمقدس آشکار میاز این نقطھ بھ بعد، کتاب

آنھا شکست خوردند و ھای شدیدی روبرو شدند. قوم خدا با مخالفتخدا، مستقیم یا مستمر نبود. 
 یبرقرار کرد تا روز یعتمدت در طببلند حال، خداوند ثبات  ینبا امتحمل موانع زیادی شدند. 

 انجام دھد. را جھان یاتا اقص او یگسترش پادشاھ ۀیفخدا وظ یرتصو
مقدس دربارة پادشاھی خدا در طی دوران تاریخ آغازین چھ تعلیمی اکنون کھ دیدیم کتاب

ای ایم تا بھ سراغ مرحلة عمدة بعدی از تاریخ پادشاھی در عھد عتیق برویم؛ یعنی دورهدھد، آمادهمی
 کھ خدا بھ طور ویژه بھ قوم اسرائیل بھ عنوان قوم برگزیدة پادشاھی خود پرداخت. 

 
 رائیلقوم اس

توان این حقیقت را نادیده گرفت کھ قوم اسرائیل، نقش اصلی را در تاریخ بھ سختی می
کند چون خدا آنھا را برگزید مقدس بر قوم اسرائیل تمرکز میکتاباما چرا؟ کنند. مقدس ایفا میکتاب

ر ساختھ تا تمام نسل بشر را بھ سوی خدمتی رھنمون شوند کھ او برای تصاویر خود از ابتدا مقر
 ند.ھا بوداز میان ملت ة خدازادو نخستاسرائیلیان، ذریت زن، کھانت سلطنتی، خزانة خاص، بود. 

کردند. شدند و برای خدمت بھ پادشاھی خدا، بر زمین تسلط پیدا میو بھ این ترتیب، باید تکثیر می
شدت محکوم کرد، اما حال اسرائیلیان بارھا در وفاداری بھ خدا شکست خوردند و خدا آنھا را بھ 

ھمانطور کھ بھ زودی خواھیم دید، خدا در سرتاسر او ھرگز این نقش اسرائیل را باطل نساخت. 
 مقدس بھ اسرائیل متعھد ماند تا ھمة اقوام را بھ خدمت او راھنمایی کنند. کتاب

ھ آشکار شد، دوباره ببرای اینکھ ببینیم چطور پادشاھی خدا در طول تاریخ قوم اسرائیل 
بھ پردازیم. دوم، نخست بھ کاوشی در مکان یا محل پادشاھی میسھ موضوع نگاه خواھیم کرد. 

مردمان پادشاھی در قوم اسرائیل نگاه خواھیم کرد. و سوم، پیشروی پادشاھی در اسرائیل را ترسیم 
 خواھیم کرد. بیایید ابتدا بھ مکان پادشاھی خدا نگاه کنیم. 

 
 مکان

یعنی باغ  –ھنگامی کھ خدا در ابتدا آدم و حوا را بر زمین قرار داد، آنھا در مکانی ویژه 
اما ھمچنین بھ آنھا ماموریت داد تا با برقراری ارادة او در سرتاسر جھان، بھ عنوان  .گذاشت عدن

او  حال ھمانطور کھ بھ زودی خواھیم دید، وقتی خدا ابراھیم و فرزندانتصاویر او خدمت کنند. 
قرار دھند کھ ماموریت اصلی بشریت در مسیر عدن دوباره خود را تا  آنھا را فرا خواندرا برگزید، 

 را محقق کنند. 
چھ توصیفی از اولین باری کھ خدا ابراھیم، پدر اسرائیل،  ۳-۱: ۱۲گوش کنید کھ پیدایش 

 دھد. خدا گفت:را خواند تا خدمتگزار ویژة او باشد ارائھ می
 

 یرونکھ بھ تو نشان دھم ب ینیزم یسوھ و از خانة پدر خود ب یشخود، و از مولد خو یتاز وال
 یکنم و تو را برکت دھم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو برکت خواھ یداپ یمعظ یشو، و از تو امت
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. و از واندکھ تو را مبارک خوانند، و لعنت کنم بھ آنکھ تو را ملعون خ یبود. و برکت دھم بھ آنان
 ).۳-۱: ۱۲(پیدایش  یافتجھان برکت خواھند  یلقبا یعتو جم

 
اش در بھ کانون جغرافیایی این متن توجھ کنید. خدا ابراھیم را خواند تا سرزمین پدری

 النھرین را ترک کند و بھ سرزمینی برود کھ ھنوز ندیده بود. بین
و بعدتر، ابراھیم را از النھرین بھ سوی حران ھدایت کرد. خدا ابراھیم را از اور در بین

» سرزمین موعود«حران بھ سرزمین کنعان خواند؛ یعنی ھمان سرزمینی کھ اغلب آن را 
آن مکان را بھ عنوان  ابراھیموقتی ابراھیم بھ کنعان رسید، خدا تایید کرد کھ فرزندان خوانیم. می

بستری برای خدمت  و از آن زمان بھ بعد، سرزمین موعودوطن دائمی خود تصاحب خواھند کرد. 
 اسرائیل بھ پادشاھی شد.

کند کھ مکان پادشاھی خدا در تاریخ فراخوانی ابراھیم بھ سرزمین موعود بھ ما کمک می
نخست، خدا ابراھیم و فرزندانش را خواند تا در کانون کم از دو جھت درک کنیم. اسرائیل را دست

ائیل را فرا خواند تا گسترة جغرافیایی دوم، خدا اسرجغرافیایی اصلی پادشاھی او خدمت کنند. 
بیایید ابتدا بھ این اندیشھ نگاه کنیم کھ خدا مرزھای سرزمین موعود ببرند.  یپادشاھی او را فرا

 ابراھیم و فرزندان او را فرا خواند تا در کانون اصلی پادشاھی او بر زمین، بھ وی خدمت کنند.
 

 کانون اصلی
اصلی پادشاھی زمینی خدا سرزمین عدن و باغ مقدس  تر دیدیم کھ مرکزچند لحظھ پیش

جایی در قسمت اند کھ عدن درون آن بود. متاسفانھ، بسیاری از مفسرین بھ اشتباه چنین فرض کرده
دانیم کھ قلمرو ما بھ طور قطعی نمیالنھرین و در نزدیکی خلیج فارس بوده است. فرودست بین

توانست در جایی باشد کھ اکنون آن را ھالل ین میگسترة این سرزمسرزمین عدن تا کجا بود. 
بین سرزمین و باغ عدن و سرزمینی پیدایش، پیوند نزدیکی  اما خود کتابخوانیم. حاصلخیز می

 کند.کھ خدا بھ ابراھیم وعده داد برقرار می
شود کھ خدا بھ توصیف مرزھای روشن می ۱۴-۱۰: ۲یابی جغرافیایی در پیدایش این مکان

 پردازد:میعدن 
 

کند، و از آنجا منقسم گشتھ، چھار شعبھ شد. نام اول  یرابآمد تا باغ را س یروناز عدن ب یو نھر
 یکوستن ینآن زم ی. و طالکندیرا کھ در آنجا طالست، احاطھ م یلھحو یناست کھ تمام زم یشونف

. کندیرا احاطھ م وشک ینکھ تمام زم یحونو سنگ َجَزع است. و نام نھر دوم ج یدو در آنجا مروار
-۱۰: ۲(پیدایش  است. و نھر چھارم فرات یآشور جار یطرف شرقھ و نام نھر سوم حدَّقل کھ ب

۱۴.( 
 

اند. دو رود اول، فیشون و کھن بھ عدن ربط داده شدهدقت کنید کھ در اینجا چھار رودخانة 
اما در این کنند. حث میب در کجا قرار داشتند رودھا در مورد اینکھجیحون ھستند. محققان ھنوز 
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دو رود  اند.ھای حویلھ و کوش در جنوب غربی سرزمین موعود مرتبط شدهمتن، آنھا بھ سرزمین
حّدقل (دجلھ) و فرات، از مناطق کوھستانی سوریة امروزی بھ سمت شرق دوم، یعنی رودھای 

ھای عدن اھمیت دارد چون بھ طور کلی، این رودخانھ این مقدار آگاھی از محلشدند. جاری می
شوند پیدایش بھ سرزمینی مربوط می در کتاب تربعدھمچنین ھایی ھستند کھ رودخانھ قرینةاماکن 

و طریقی گوش کنید کھ خدا سرزمین موعود بھ  ۱۸: ۱۵بھ پیدایش کھ خدا بھ ابراھیم وعده داد. 
 ندانش را توصیف کرد:ابراھیم و فرز

 
: ۱۵(پیدایش  امیدهنھر فرات، بھ نسل تو بخش یعنی یم،را از نھر مصر تا بھ نھر عظ ینزم ینا 

۱۸ .( 
 

ھا مرزھای سرزمین موعود اسرائیل را مشخص بینیم، رودخانھھمانطور کھ در اینجا می
 یعنی رود مصر و رود فرات.  –کردند می

، نیل نبود؛ بلکھ یکی از چندین »نھر مصر«ھستند کھ اکثر مفسران بھ درستی موافق 
عالوه بر این، رود فرات، قسمت باالدست فرات در ھای شمال شرقی مصر بود. رودخانھ یا وادی

بعدتر در تاریخ کرد. ، مرز شمال شرق سرزمین موعود را مشخص میغرب سوریة امروزی
ر طی حکومت داوود و سلیمان را مشخص ھا گسترة سرزمین اسرائیل دمقدسی، این رودخانھکتاب

 کردند. می
مرزھای جغرافیایی سرزمین وعده تقریبا در موازات مرزھای توانیم ببینیم، ھمانطور کھ می

دھند، وقتی کھ مقدسی نشان میبنابراین، ھمانگونھ کھ دیگر متون کتابسرزمین عدن قرار دارند. 
او را بھ کانون اصلی جغرافیای زمین، بھ عدن، بھ جایی کھ آدم و خدا ابراھیم را بھ کنعان خواند، 

 خواند. حوا برای نخستین بار شروع بھ خدمت پادشاھی خدا کردند فرا می
متوجھ بشویم کھ خدا ابتدا ابراھیم را خواند و سپس کند تا مکان عدن نھ تنھا بھ ما کمک می

دھد کھ سرزمین د، بلکھ ھمچنین نشان میموسی را بھ کانون جغرافیایی اصلی ملکوت خود آور
 جغرافیایی سلطنت خدا از طریق اسرائیل تا اقصای زمین بود.  بسطموعود اسرائیل نقطة آغاز 

 
 بسط

تصاحب سرزمین وعده برای ھدفی بسیار ، ۳: ۱۲مطابق وعدة خدا بھ ابراھیم در پیدایش 
 بزرگتر بود. ھمانطور کھ خدا گفت:

 
 یعکھ تو را مبارک خوانند، و لعنت کنم بھ آنکھ تو را ملعون خواند. و از تو جم یبرکت دھم بھ آنان

 ). ۳: ۱۲(پیدایش  یافتجھان برکت خواھند  یلقبا
 

اش بر تمام کند کھ او و خانوادهدر این متن خدا مستقیما توجھ ابراھیم را بھ تاثیری جلب می
شان بھ ابراھیم برکت بدھد یا ا بر اساس واکنشھای دیگر رخدا وعده داد کھ ملتگذاشتند. ملل می
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خدا وعده داد کھ ابراھیم و فرزندان او اما بھ نتیجة نھایی این روند دو سویھ دقت کنید. لعنت کند. 
بھ ھمین دلیل است کھ ھای روی زمین بھ ارمغان خواھند آورد. برکات خدا را برای تمام خانواده

 خدا بھ ابراھیم و ذریت او را اینطور خالصھ کرد:، وعدة ۱۳: ۴پولس رسول در رومیان 
 
 ؛ ترجمة ھزارة نو). ۱۳: ۴د (رومیان و نسل او وعده داده شد کھ وارث جھان خواھند ش یمبھ ابراھ

 
آدم و حوا خوانده شدند تا تمام زمین را پر کنند و بر آن مسلط شوند، اما گناه نسل بشر را 

ولی خدا  کردند تقسیم کرد.میکردند و آنانی کھ خدمت نمیبھ دو دستة آنانی کھ خدا را خدمت 
ابراھیم و اسرائیل را برگزید تا واسط برکات او برای تمام اقوام روی زمین باشند کھ او را قبول 

عیب ابراھیم، دانیم کھ این وعده از طریق عیسی، پسر بیو ما بھ عنوان پیروان مسیح می کنند.می
 محقق شد. 

سرزمین اند تا با تصاحب چیزی بیش از کھ تعیین شدهبھ خوبی آگاه بودند قوم اسرائیل 
ھای موعود، بھ اھداف خدا خدمت کنند. در روزگار موسی، دو و نیم سبط اجازه یافتند تا در زمین

داوود، سلیمان، و دیگر پادشاھان خاندان داوود، مرزھای اسرائیل را شرق رود اردن ساکن شوند. 
حتی زمانی کھ اسرائیل بھ تبعید فرستاده شد، انبیا بھ قوم و جنوب گسترش دادند. از شمال، شرق، 

ھادی آنھا خدا اطمینان دادند کھ نھ تنھا بھ سرزمین موعود باز خواھند گشت، بلکھ روزی ماشیح 
 در بسط پادشاھی خدا تا چھار گوشة زمین خواھد شد. 

ایم تا بھ سراغ ائیل عھد عتیق، آمادهبا در نظر داشتن مکان پادشاھی خدا در روزگار اسر
 پادشاھی در طول این دوره برویم.مردمان 
 

 مردمان
ھا بھ عنوان تصاویر کھانت سلطنتی خود، بھ آنان تر دیدیم کھ خدا با آفرینش انسانپیش

ھا بھ دھند کھ ھنوز تمام انساننشان می ۹: ۳و یعقوب  ۶: ۹و متونی مانند پیدایش افتخار بخشید. 
با این حال،  عنوان تصاویر خدا، دارای افتخار و مسئولیت خدمت بھ اھداف پادشاھی او ھستند.

غیر قابل درک خود چنین مقرر ساخت کھ فرزندان ابراھیم، یعنی قوم اسرائیل، خدا در حکمت 
تاریخ اسرائیل پیچیده ای در راھبری گسترش حکومت خدا در سراسر جھان داشتھ باشند. نقش ویژه

کند کھ چطور خدا تضمین کرد قوم اسرائیل این ، اما بھ بیان اجمالی این مسئلھ کمک میاست
 بھ انجام خواھند رساند. ماموریت پادشاھی را 

ما بھ سھ موضوع مربوط بھ مردمان پادشاھی خدا در تاریخ اسرائیل نگاه خواھیم کرد: 
م اسرائیل بھ عنوان پادشاھی دھی قودوم، شکلنخست، انتخاب اسرائیل بھ عنوان قومی ویژه؛ 

بیایید ابتدا خدا برای راھبری اسرائیل.  از سویو سوم، تعیین کاھنان و پادشاھان رسمی کاھنان؛ 
 انتخاب اسرائیل بھ عنوان قومی ویژه را در نظر بگیریم. 

 
 انتخاب اسرائیل
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یعنی کسانی  –تر دیدیم، بعد از گناه آدم و حوا، نسل بشر بھ دو ذریت مار ھمانطور کھ پیش
 –یعنی آنانی کھ در خدمت اھداف خدا ھستند  –و ذریت زن  –کھ در خدمت اھداف شیطان ھستند 

ھا شد کھ بھ پیدایش، سومین پسر آدم، شیث، پدر نسلی وفادار از انسان ۵بر طبق باب تقسیم شد. 
ث. اما از بین نوح سھ پسر داشت: سام، حام، و یافمنتھی گشت. نوح عادل و پسران و عروسان او 

ای در کتاب پیدایش نامھاین سھ، سام و فرزندان او در نظر خدا ویژه بودند. ھمة این اطالعات شجره
زمینة انتخاب اسرائیل از سوی خدا بھ عنوان قوم برگزیدة خویش طراحی شده برای توضیح پس

 بود. 
یعنی ابراھیم،  –خدا از نسل سام یک مرد را برگزید تا بھ عنوان ذریت زن خدمت کند 

آسا سازد کھ ابراھیم، پسری معجزهپاتریارک اسرائیل. تاریخی پاتریارکی کتاب پیدایش آشکار می
سپس پسر اسحاق، یعقوب کھ بھ نام اسرائیل بھ نام اسحاق داشت کھ این نسل برگزیده را ادامھ داد. 

عقوب دوازده پسر داشت، شود، تصویر ویژة مورد احترام خدا شد. و در نھایت، ینیز شناختھ می
از میان تمام اقوام یعنی یوسف و برادرانش، و این دوازده پسر پدران دوازده سبط اسرائیل بودند. 

 بشری، اسباط اسرائیل قوم ویژة خدا و مردمان پادشاھی او بودند. 
گامی بھ در روزگار موسی، انتخاب اسباط اسرائیل از سوی خدا بھ عنوان قوم ویژة خود، 

خدا اسباط اسرائیل را از بندگی در مصر بیرون آورد و از آنھا ملتی ساخت؛ یک برداشت. پیش 
 پادشاھی از کاھنان تا ھدف گسترش پادشاھی او در سرتاسر جھان را محقق کنند. 

 
 پادشاھی کاھنان

این ھدف برای اسرائیل را بھ طور قطعی اعالم کرد. خدا در کوه  ۶-۴: ۱۹خدا در خروج 
 ر اعالم کرد:سینا اینطو
 

عقاب برداشتھ، نزد  یھاو چگونھ شما را بر بال اید،یدهکردم، د یانشما آنچھ را کھ من بھ مصر
ھمانا خزانة خاص  ید،و عھد مرا نگاه دار ید،بشنو الحقیقھیام. و اکنون اگر آواز مرا فخود آورده
من مملکت  ای. و شما برجھان، از آن من است یکھ تمام یرابود. ز یدھا خواھقوم یعمن از جم

 ). ۶-۴: ۱۹(خروج  بود یدکَھنھ و امِت مقدس خواھ
 

کھ ویژه، جدا شده، و  –باشند » امت مقدس«بینیم کھ قرار بود اسرائیل یک در اینجا می
ھا متمایز است. خدا تمام مردم اسرائیل را بھ عنوان قوم بھ عنوان خزانة خاص خدا از جمیع قوم

 نامید. » کھانت سلطنتی«یا بھ تعبیری، یک » مملکت َکَھنھ«، مقدس خود
 
بھ عنوان نوعی از بازتاب خواندگی اصلی » مملکت کھنھ«و بھ ویژه عبارت  ۶: ۱۹خروج 

کنم آنھا خوانده شدند تا پادشاه من فکر میکند. پیدایش عمل می ۱بشریت، مرد و زن، در باب 
در بافت ھمچنین اشتھ باشند، تا بر آفرینش حکمرانی کنند... باشند، تا یک نقش شاھانھ بر آفرینش د

آمده است. اسرائیل باید یک » امت مقدس«عبارت » مملکت کھنھ«متنی، بالفاصلھ پس از عبارت 
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کاھنان باید مقدس و بازتاب تقدس خدا باشند، اسرائیل ھم باید با تقدیس خود از ملت مقدس باشد؛ 
 .بازتاب تقدس خدا باشد دھند،را تشکیل میکھ تورات طریق قوانین مختلفی 

 دکتر داگالس گراپ -
 

دھند کھ او برای پیشبرد نقشی خوانده شد کھ آدم و حوا بھ عنوان القاب اسرائیل نشان میاین 
ترقی اسباط اسرائیل بھ یک مملکت کھنھ آنھا را قادر ساخت تا  تصویر خدا در ھمان ابتدا داشتند.

 ین را بھ پیش ببرند. پادشاھی خدا بر روی زم
بھ کھانت  ی بخشید تاھایو مسئولیت اتاگرچھ انتخاب اسرائیل توسط خدا بھ قوم او امتیاز

تبدیل شوند، اما باید ھمچنین توجھ داشتھ باشیم کھ خدا برخی از اسرائیلیان را فرا خواند تا  سلطنتی
 در مناصب ویژة کاھنان و پادشاھان راھبری کنند. 

 
 پادشاھانکاھنان و 

ھارون و فرزندان او کاھنان رسمی اسرائیل شدند تا قوم را بھ حضور ویژة خدا در خیمھ، 
کردند. آنھا پرستش، قربانی، دعاھا، و ستایش اسرائیل را راھبری میو سپس در معبد راھبر شوند. 

و پس از زمان شائول، خدا داوود و فرزندان  دادند.آنھا ھمچنین اسرائیل را در شریعت خدا تعلیم می
خاندان داوود نھ تنھا تعیین شده بود تا او را تعیین کرد تا بھ عنوان پادشاھان اسرائیل خدمت کنند. 

تا اطاعت از خدا در اسرائیل و سایر ملل روی بر پرستش حقیقی خدا نظارت کند، بلکھ ھمچنین 
بایست گسترش جھانی پادشاھی خدا عد، خاندان داوود میاز این زمان بھ بزمین را نیز اجرا کند. 

و البتھ، بھ ھمین دلیل است کھ عھد جدید تاکید زیادی بر این نکتھ دارد کھ کرد. را راھبری می
او بھ تنھایی ھمة آنچھ را کھ این امروزه کاھن اعظم و پادشاه قوم خداست. عیسی، پسر داوود، 

 سازد. طراحی شده بودند محقق میھا برای بھ انجام رساندن آن مقام
پیشروی و مردمان پادشاھی در قوم اسرائیل، باید ھمچنین بھ با در نظر داشتن مکان 

 پادشاھی کھ از طریق قوم اسرائیل رخ داد اشاره کنیم. 
 

 پیشروی
ھای مھلک است. دستاوردھای مثبت و ھم شکستداستان اسرائیل در عھد عتیق ھم شامل 

اما ھای موقتی خدا شدند. و متحمل داوریسرائیل بھ نوعی علیھ خدا شورش کردند تقریبا ھر نسل ا
با این وجود، در اواخر عھد خدا بارھا و بارھا اسرائیل را بھ توبھ آورد و آنھا را دوباره احیا کرد. 

عتیق، گناھان اسرائیل بھ قدری بزرگ شدند کھ خدا آن را بھ لعنت عظیم تبعید از سرزمین موعود 
بھ مدت صدھا سال اسرائیل نھ سرزمینی، نھ کھانتی، نھ معبدی، و نھ فرزندی از گرفتار ساخت. 

با این حال، علیرغم این خاندان داوود داشت کھ آنھا را در گسترش پادشاھی خدا راھبری کند. 
انبیای خدا بھ اسرائیل اطمینان دادند کھ روزی پسر بزرگ داوود بر خواھد شرایط وحشتناک، 

 ت و اسرائیل را در گسترش پادشاھی خدا تا بھ اقصای زمین راھبری خواھد کرد.خاس
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دھد کھ بھ سھ گام مھم در پیشروی پادشاھی خدا در اسرائیل عھد زمان تنھا بھ ما اجازه می
امپراتوری تمام زمان وعده؛ رویدادھای خروج و فتح؛ و زمانی کھ اسرائیل بھ یک عتیق بپردازیم: 
  عیار تبدیل شد.

 بیایید ابتدا بھ آنچھ در دورة وعدة خدا روی داد نگاه کنیم.
 

 وعده
اسرائیل است. ھای پاتریارک اعصارکنیم، منظورمان وقتی دربارة دورة وعده صحبت می

ھای بسیاری دربارة آینده قوم داد. در طی ایام ابراھیم، اسحاق، یعقوب و پسران یعقوب، خدا وعده
ای کھ خدا در مقابل تصویر خود شوند کھ با اھداف اولیھساسی تقسیم میھا بھ دو دستة ااین وعده

 اسرائیل. حاکمیت ھایھای کثرت اسرائیل و وعدهدر باغ عدن قرار داد مطابقت دارد: وعده
آنکھ خدا آدم و حوا را فرا خواند تا زمین را با فرزندان خود پر بسیار شبیھ در وھلة اول، 

شمار خواھند شد. بھ وعدة ھای اسرائیل نیز وعده داد کھ روزی فرزندان آنھا بیکنند، بھ پاتریارک
 گوش کنید:  ۵: ۱۵خدا بھ ابراھیم در پیدایش 

 
گفت:  یپس بھ و “شمرد. یانآسمان بنگر و ستارگان را بشمار، ھرگاه آنھا را تو یسوھ کنون با”
 ). ۵: ۱۵(پیدایش “ خواھد بود ینتو چن یتذُرّ ”

 
بھ در اینجا خدا وعده داد کھ ابراھیم و فرزندان او مانند ستارگان آسمان کثیر خواھند شد. 

آسای ابراھیم از طریق سارا، تاکید ھمین دلیل است کھ کتاب پیدایش بر تولد اسحاق، پسر معجزه
مقدسی تمرکز زیادی بر یعقوب و بر دوازده ین بھ این دلیل است کھ داستان کتابو ھمچنکند. می

ھای اسرائیل است چون ، موضوعی مرکزی در دورة پاتریارکتکثیر کّمی اسرائیلپسر او دارد. 
 تحقق ببخشد. را ای کھ بھ آدم و حوا داده بودخدا اسرائیل را مقرر کرد تا ماموریت اولیھ

ھا نیز روی حاکمیت اسرائیل بر مقدسی دربارة پاتریارکھای کتابتانداسدر وھلة دوم، 
بسیار شبیھ آنکھ خدا آدم و حوا را در باغ عدن گذاشت، وعده داد کھ شوند. زمین متمرکز می

بھ  ۷: ۱۵ھمانطور کھ خدا در پیدایش فرزندان ابراھیم سرزمین کنعان را تصاحب خواھند کرد. 
 ابراھیم گفت:

 
 بھ تو بخشم یت،را بھ ارث ینزم ینآوردم، تا ا یرونب یانکھ تو را از اور کلدان یھوهمن ھستم  

 ). ۷: ۱۵(پیدایش 
 

سازد ابراھیم قطعھ زمینی نمادین بھ عنوان مقبرة بھ ھمین دلیل است کھ کالم خدا آشکار می
فرمان  یعقوبدھد کھ چرا خدا بھ این آیھ ھمچنین توضیح میخانوادگی در کنعان خریداری کرد. 

 علیرغم خطر بزرگی کھ از سوی برادرش عیسو در انتظار او بود، بھ وطن خود برگردد.  داد تا
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یابد کھ آنھا مصر را ترک یوسف بھ برادرانش خاتمھ می بخشیکتاب پیدایش با اطمینان
رائیل اسدورة پاتریارکی زمانی بود کھ خدا وعده داد کرده و بھ سرزمین موعود باز خواھند گشت. 

و حاکمیت بر سرزمین موعود را نیز بھ اسرائیل  تبدیل شودبزرگ  یملت بخشد تاکثرت می را
 . بخشیدخواھد 

ھای اسرائیل، پیشروی پادشاھی خدا در زمان خروج و پس از دورة وعده برای پاتریارک
 پیدا کرد.فتح ادامھ 
 

 خروج و فتح
بھ یاد دارید کھ وقتی موسی و اسرائیلیان از دریای سرخ رد شدند، سرود شکرگزاری از 

شود. متن فوق بر این حقیقت تاکید دارد کھ خدا دیده می ۱۸-۱: ۱۵خدا سر دادند کھ در خروج 
اسرائیل را از مصر نجات داد تا با گسترش پادشاھی خود بر زمین، ماموریت اصلی آدم و حوا را 

 د. پیش ببر
 خوانیم:اینطور می ۱۳: ۱۵در خروج 

 
بھ  یشرا بھ قوت خو یشان. اینمود یخود، رھبر یتبھ رحمان ی،داد یھرا کھ فد یشقوم خو ینا

 ). ۱۳: ۱۵(خروج  یکرد یتمسکن قدس خود ھدا یسو
 

یا » مسکن قدس«توجھ کنید کھ اسرائیلیان خدا را ستایش کردند چون او آنھا را بھ سوی 
 ھبری کرد. یش راسکونتگاه خو

سرزمین موعود نیز درست مانند عدن باید مرکز حضور مقدس ویژة ھمانطور کھ دیدیم، 
 ۱۳: ۱۵اصطالحی کھ در خروج اما فراتر از این، باید توجھ داشتھ باشیم بود. خدا بر زمین می

در تعدادی از متون کالم خدا بھ معنای  –) در عبری ָנַהל – nahal( ھالان -ترجمھ شده » ھدایت«
تصاویر شبانی از این دست، اغلب برای توصیف کنند. چوپانانی است کھ گوسفندان را ھدایت می

مقدس استفاده ھای پادشاھان ھم در خاور نزدیک باستان بھ طور عمومی، و ھم در کتابفعالیت
بنابراین خدا قوم خود را مانند یک پادشاِه شبان بھ سوی مسکن مقدس خویش ھدایت کرد. ند. شدمی

نمایان  ۱۸-۱۷: ۱۵جای تعجب نیست کھ موضوع پادشاھی و سلطنت خدا بھ صراحت در خروج 
 خوانیم:شود. در پایان سرود کنارة دریای سرخ میمی

 
خداوند مسکن  یکھ تو ا ید، بھ مکانکر یخود غرس خواھ یراثرا داخل ساختھ، در جبل م یشانا

خداوند مستحکم کرده است. خداوند سلطنت  یتو ا یھاکھ دست یآن مقام مقدس یعنی ی،اخود ساختھ
 ).۱۸-۱۷: ۱۵(خروج  خواھد کرد تا ابداآلباد

 
بر طبق این آیات، خدا اسرائیل را بھ سوی کوه مقدس خود و جایگاه مقدسی برد کھ بعدا 

 yashavیاشاو ( –خدا خواھد بود » مسکن«م است. و آن جایگاه مقدس کوھستانی معلوم شد اورشلی



پادشاھی خدا: ۲درس    پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق  
 

 

-27- 

و راھنمای مطالعھ بھ بخش فارسی خدمات مسیحی ھزارۀ سوم مراجعھ کنید: جھت دریافت سایر دروس  
farsi.thirdmill.org 

 

کند. در نشینی یک پادشاه اشاره مییعنی اصطالحی کھ اغلب بھ تخت –) در زبان عبری ָיַׁשב –
ھای سلطنتی این متن، بھترین توضیح این است کھ این جایگاه مقدس محل تخت مایھپرتو دیگر بن

خدا را با واژگان صریح بالفاصلھ  ۱۸بھ ھمین دلیل است کھ آیة پادشاھی خداوند خواھد بود. 
 »سلطنت خواھد کرد تا ابداآلباد.«کھ خدا از آنجا  گویدکند و میسلطنتی ستایش می

 
دھد: اسرائیل نجات خدا را تجربھ کرد و این سرود پیروزی را در کنارة دریای سرخ سر می

اما این نوع متفاوتی از پادشاه است... و بر خالف » خداوند سلطنت خواھد کرد تا ابداآلباد.«
کنند و شاید تنھا برخوردتان با آنھا، تصویرشان ی میپادشاھان دیگری کھ دور از دسترس زندگ

خدای اسرائیل،  –یا تصویر آنھا در تلویزیون یا روزنامھ در دنیای امروزی  –روی یک سکھ باشد 
کند تا بیایند و بر کوه مقدس او، سینا، ھمراھش باشند؛ خداوند، پادشاه حقیقی، قوم خود را دعوت می

سازد، یعنی خیمھ، جایی کھ خدا بھ معنای حقیقی کلمھ بزاری میتر، او سپس از این ھم عمیق
 تواند نزول کند و برای ھمیشھ در میان قوم خود ساکن شود. می

 دکتر برایان راسل -
 

وقتی خدا مانند پادشاه اسرائیل وارد عمل شد و قوم را مانند یک شبان بھ سرزمین موعود 
ھدایت کرد، این کار را انجام داد تا آنھا را پیرامون تخت سلطنتی خود بر روی زمین برقرار 

اش ھدف خروج و فتح سرزمین موعود، برقراری مجدد حاکمیت خدا، سلطنت او، و پادشاھیسازد. 
 بود. بر زمین

ھای وعده، و خروج و فتح، باید بھ سومین پس از بررسی پیشروی پادشاھی خدا در دوره
مرحلة تاریخ اسرائیل بھ عنوان یک ملت نگاه کنیم: یعنی دورة امپراتوری. اسرائیل تحت راھبری 

 تبدیل بھ یک سلطنت حقیقی با یک پادشاه انسانی شد کھ قوم خدا را در عبادت و داوود و سلیمان
 کرد. اطاعت از دستورات خدا راھبری می

 
 امپراتوری

اول سموئیل بھ اشتباه چنین باور  ۸متاسفانھ، بسیاری از مفسران اوانجلیکال بر اساس باب 
اما خدا ای برای این نداشت کھ اسرائیل یک پادشاه انسانی داشتھ باشد. اند کھ خدا ھرگز برنامھکرده

 برای پیشبرد پادشاھی کھ اسرائیل در زمان مناسب یک پادشاه انسانیکرد ھا آشکار از ایام پاتریارک
او قوم اسرائیل، باشد. خدا چنین معین ساخت کھ این پادشاه انسانی از نسل داوود . خواھد داشتخدا 

و او آنھا را در تحقق ھدف اصلی بشریت راھبری کرد. و در نھایت ھمة اقوام زمین را راھبری می
داند، و البتھ ھمانطور کھ ھر مسیحی میی خدا را بھ اقصای زمین گسترش بدھند. کرد تا پادشاھمی

عیسی ھمان پادشاه کامل و عادل از نسل داوود است کھ پادشاھی خدا را بھ ھمان شکلی کھ در 
 آسمان وجود دارد، بر زمین خواھد آورد. 

 ورد. در حقیقت،متاسفانھ، پادشاه اسرائیل در تحقق این خواندگی از سوی خدا شکست خ
سازند کھ بسیاری از پادشاھان اسرائیل، حتی از خاندان اول و دوم پادشاھان روشن می ھایکتاب
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ھا در نھایت بھ مشکالت عظیم و این طغیان ری کردند.داوود، قوم را بھ سوی طغیان علیھ خدا راھب
دھندة یک حرکت نشانان تبعید منجر شدند. با این حال بھ فیض خدا، حکمرانی داوود و پسرش سلیم

این پادشاھان علیرغم خطایایی کھ انجام دادند، رو بھ جلوی قابل توجھ از پادشاھی بر زمین بود. 
و با برقراری تخت پادشاھی امنیت قلمروھای پادشاھی خدا را تامین کردند و آن را گسترش دادند. 

ای دائمی را بھ وجود آورد کھ نمایندة حکومت او بر زمین بود و داوود در اورشلیم، خدا سلسلھ
چطور تخت پادشاھی  ۲۳: ۲۹گوش کنید کھ اول تواریخ ھادی بسیاری در پرستش حقیقی خدا شد. 

 کند:داوود و سلیمان را توصیف می
 

 ). ۲۳: ۲۹(اول تواریخ  کرد ید پادشاھوپدرش داو یبھ جاخداوند نشستھ،  یبر کرس یمانسل
 

آن تخت، بینیم، تخت پادشاھی داوود یک تخت معمولی نبود. ھمانطور کھ در اینجا می
بسیار شبیھ آدم و حوا کھ خوانده شده بودند تا بھ عنوان ولیعدھای خدا خدمت بود. » کرسی خداوند«

 اقتدار سلطنتی خود خدا بود.  کنند، خاندان سلطنتی داوود نیز نمایندة
داوود و سلیمان خدمات خاندان داوود ھمچنین یک کھانت سلطنتی نیز بودند. عالوه بر این، 

کاھنان و الویانی کھ ھادی قوم اسرائیل در پرستش خدا بودند را ترتیب دادند و بر آن نظارت 
سلیمان ای خدا در اورشلیم بسازد. و داوود زمینھ را برای سلیمان فراھم کرد تا معبدی برکردند. می

بھ باور داوود این تابوت عھد، در معبد قرار داد. تابوت عھدی کھ داوود بھ اورشلیم آورده بود را 
 اعالم کرد:  ۲: ۲۸ھمانطور کھ داوود در اول تواریخ  انداز خدا بر روی زمین بود.پای

 
 یم،ما باشد بنا نما یخدا ھاییانداز پایکھ آرامگاه تابوت عھد خداوند و پا یامن اراده داشتم خانھ

 ). ۲: ۲۸(اول تواریخ  بودم یدهآن تدارک د یبنا یو برا
 

انداز تخت او، تخت خدا در آسمان بود اما پایگوید، بھ ما می ۱: ۶۶ھمانطور کھ اشعیا 
دقیقا مانند زمانی کھ خدا در در معبد بود. تابوت عھد کرد، ھای او زمین را لمس میجایی کھ پای

معبد اورشلیم بھ مرکز پادشاھی باغ عدن بر آدم و حوا پدیدار شد، جالل مرئی او معبد را پر ساخت. 
 خدا بر زمین تبدیل شد. 

ای مھاجر در زمان ابراھیم، بینیم کھ اسرائیل در زمان داوود و سلیمان از قبیلھبنابراین می
از خروج و فتح، و بھ یک امپراتوری دارای پادشاه و معبدی در شھر اورشلیم  بھ ملتی برآمده

اما ھدف خدا از اینکھ اسرائیل را بھ این نقطھ رساند چھ بود؟ ھدف بزرگ امپراتوری تبدیل شد. 
، مزمورنویس سرنوشت شکوھمند اسرائیل تحت حاکمیت ۱۷-۱: ۷۲اسرائیل چھ بود؟ در مزمور 

 کند:ونھ توصیف میخاندان داوود را اینگ
 

خواھد کرد از  یو او حکمران ...را بھ پسر پادشاه! یشانصاف خود را بھ پادشاه ده و عدالت خو 
ھا او امت یعخواھند کرد و جم یماو را تعظ ینسالط یعجم ..جھان. یو از نھر تا اقصا یاتا در یادر
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آفتاب دوام خواھد کرد.  یشخواھد ماند. اسم او پ ینام او تا ابداآلباد باق ..خواھند نمود. یرا بندگ
او را خوشحال خواھند  ینزم یھاامت یعبرکت خواھند خواست و جم یکدیگر یدر او برا یانآدم

 ). ۱۷-۱: ۷۲(مزمور  خواند
 

او دعا کرد کھ خاندان دعا کرد. » پسر پادشاه«و » پادشاه«در این متن، مزمورنویس برای 
خواھد شد. اما او ھمچنین برای گسترش شناختھ » عدالت«و » انصاف«ھای داوود با ویژگی

حکمرانی » از دریا تا دریا و از نھر تا اقصای جھان«کھ  –حاکمیت داوود بھ تمام زمین دعا کرد 
در خدمت او باشند. در حضور پادشاه اسرائیل تعظیم کنند و » جمیع سالطین«او دعا کرد تا کند. 

بادوام باشد. بنابراین » آفتاب«او مانند » اسم«باقی بماند و » تا ابداآلباد«پادشاه » نام«دعا کرد کھ 
نویسد: این واژگان را دربارة خاندان داوود می ۱۷جای تعجبی نیست کھ مزمورنویس در آیة 

خواھند او را خوشحال  ینزم یھاامت یعبرکت خواھند خواست و جم یکدیگر یدر او برا یانآدم«
 ».خواند

اینکھ ابراھیم برکتی برای تمام قبایل  – ۳: ۱۲ای بھ وعدة خدا در پیدایش در اینجا اشاره
ھدف خدا از انتخاب ابراھیم و نسل او نھایتا در زمانی محقق واضح است.  –جھان خواھد بود 

ان عدالت ایماندارسپس ھا گسترش دھد. خواھد شد کھ خاندان داوود برکت خدا را بھ ھمة امت
با در نظر داشتن این  مزمورنویس گیرد.میو رفاه و صلح سراسر زمین را فرا  ،خواھند یافت

 دھد:ستایش خدا خاتمھ میطنین با این  ۱۹تصویر از آینده، در آیة 
 

: ۷۲(مزمور  ینو آم یناز جالل او پر بشود. آم ینزم یاو تا ابداآلباد. و تمام یدمتبارک باد نام مج 
۱۹ .( 

 
ھا، در ھا بھ پاتریارکوعدهکھ در اسرائیل از  تحوالتیھدف غایی تمام  ۱۹: ۷۲مزمور 

ھمة این مراحل پادشاھی برای سازد. طی خروج و فتح، و تا بھ امپراتوری رخ دادند را آشکار می
در این حین کھ پادشاھی خدا در طول سلطنت خاندان زمین از جالل خدا بود.  سراسر مملو ساختن

یابد، حضور پر جالل خدا بھ ھمان از مرزھای اسرائیل تا چھار گوشة زمین گسترش می داوود
 کند، تمام جھان را مملو خواھد ساخت. شکلی کھ آسمان را پر می

 
نور خدا ھر گوشھ و کنار زمین را پر خواھد درخشش خدا خواھد شد. از پر یک روز ھمة زمین 

فھ، حتی نیازی بھ وجود خورشید نباشد، چون جالل خدا کرد تا بر اساس تصویر نمادین کتاب مکاش
پیدایش معرفی  ۱بینیم کھ این طرح در باب در سرتاسر کیھان خواھد تابید. ما میخواھد تابید، 

گوید کھ زمین را پر بعد رفتھ بھ آنھا میآفریند و بھ صورت خود میشود کھ خدا مرد و زن را می
در ھمان ابتدای راه در دھد کھ حتی اورند؛ و بھ ما نشان میکنند و آن را تحت سلطة خود در بی

، نقشة خدا صرفا پر کردن باغ نبود، بلکھ پر کردن تمام زمین از تصویر خودش ۱پیدایش باب 
 کرد. بود، یک تصویر پرستنده، کھ جالل او را بھ خودش منعکس می
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 دکتر اسکات ِرد -
 

صحبت در معنایی گسترده و محدود تا بھ اینجا دیدیم کھ عھد عتیق چطور از پادشاھی خدا 
اکنون بھ کند و چطور پادشاھی خدا در طول تاریخ آغازین و تاریخ قوم اسرائیل بسط یافت. می

 رویم: یعنی تحقق پادشاھی خدا در عصر عھد جدید. مان میسراغ آخرین موضوع
 

 عھد جدید
وجود داشتھ باشد کھ ھمة مسیحیان باید در مورد آن متفق باشند، این است: اگر یک چیز 

» خبر خوش«انتشار انجیل مسیحی، یا تمام عھد جدید، انجیل است. جوھر خدمت عیسی، جوھر 
اگرچھ اکثر ما با این مسئلھ موافق ھستیم، اما اغلب بھ در مرکزیت ایمان مسیحی ما قرار دارد. 

خبر خوش ایمان م کھ انجیل مسیحی چھ ریشة عمیقی در عھد عتیق دارد. کنیاین نکتھ فکر نمی
شود کند و موفق میھای گذشتة پادشاھی خدا غلبھ میبر شکستمسیحی اعالم این است کھ عیسی 

این خبر خوشی است کھ ما بھ آن ایمان حاکمیت پیروزمندانة خدا را تا اقصای جھان گسترش دھد. 
 شاھی خدا. داریم؛ یعنی خبر خوش پاد

 خالصھ کرد گوش بدھید: ۲۳: ۴بھ طریقی کھ متی موعظة عیسی را در انجیل خود 
 

 کردیخدا را اعالم م یپادشاھ ةو مژد دادیم یمآنھا تعل ھاییسھدر کن گشت،یم یلدر تمام جل یسیع
 ، ترجمة شریف). ۲۳: ۴(متی 

 
اما این یا خبر خوش پرداخت. » اعالن انجیل«بینیم، عیسی بھ ھمانطور کھ در اینجا می

خبر خوشی کھ ما بھ آن ایمان بود. » پادشاھی«خبر خوش دربارة چھ بود؟ خبر خوش دربارة 
آنکھ پادشاھی کنیم این است کھ مسیح تمام امیدھای عھد عتیق برای داریم و بھ دیگران نیز اعالم می

 سازد. بھ زمین بیاید را محقق می ،ھ ھمان طریق موجود در آسمانخدا ب
 

کنیم، یا خبر خوش حاکمیت خدا، مفید است بھ این وقتی کھ ما دربارة انجیل پادشاھی صحبت می
یعنی ترجمة یونانی عھد عتیق  –مقدس سپتواجنت ای کھ از کتابنکتھ فکر کنیم کھ ایمانداران اولیھ

کند کھ قوم خود اشعیا اعالم می ۵۲کردند چھ تفکری دربارة آن داشتند. خدا در باب استفاده می –
بشارت  یراتبھ خ ...مبشر کھ  ھاییھا پااست بر کوه یباچھ ز«گوید ... را احیا خواھد کرد و می

ر خوش شود کھ خبو گفتھ می» .نمایدیتو سلطنت م یکھ خدا گویدیم یونبھ صھ ...و  دھدیم
این است کھ  صلح است، پس خبر خوش صلح با خداست، خبر خوش حاکمیت خداست، خبر خوش

شود تا عدالت و انصاف را بھ دھد، کھ خدا برای قوم خود وارد عمل میخدا قوم خود را نجات می
ای از پیش از این، وقتی کھ عیسی برای اولین بار بھ این دنیا آمد، بھ ما نمونھجھان بیاورد... اما 

انگیز خود را بھ انجام داد و اعمال شگفتدر حین اینکھ مردم را شفا می چشپیشآن داد، یک 
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تر در کمال پادشاھی ای از چیزھایی بودند کھ ما آنھا را بھ طور کاملآنھا ھمگی نمونھرساند. می
 خواھیم کرد.  تجربھ

 دکتر کریگ کینر -
 

ما پادشاھی خدا در عھد جدید را بھ ھمان طریقی بررسی خواھیم کرد کھ بھ کاوش در 
مقدسی پرداختیم. نخست خواھیم دید کھ عھد جدید چھ چیزی دربارة مکان دیگر مراحل تاریخ کتاب

. و سوم، بھ پیشروی گوید. دوم، دربارة مردمان پادشاھی صحبت خواھیم کردپادشاھی خدا می
بیایید ابتدا بھ مکان پادشاھی خدا در عھد جدید کنیم. پادشاھی خدا در طول دورة عھد جدید نگاه می

 نگاه کنیم. 
 

 مکان
متاسفانھ بسیاری از پیروان صادق مسیح باور دارند کھ عھد جدید حرف زیادی برای بیان 

یم کھ گرایش عھد عتیق بھ جھان فیزیکی بود، شنوما اغلب میدربارة پادشاھی خدا بر زمین ندارد. 
حال، بھ بھ حقایق آسمانی غیر فیزیکی و مسائل روحانی درونی گرایش دارد. اما ایمان عھد جدید 

ھای زمینی بلکھ شھروند آسمان پیروان مسیح نھ شھروند پادشاھیھا درست ھستند. نوعی این گفتھ
ما ھمچنین بر آسمان و در دست راست پدر است.  چون در این لحظھ، پادشاه ما عیسی، در ھستند

ھای ما متحمل کنیم چون در این زمان، حتی با وجود اینکھ بدنمسائل روحانی درونی ھم تمرکز می
ایمان اما باید در اینجا بسیار مراقب باشیم. کند. مان میالقدس از درون احیایشوند اما روحفساد می

بلکھ ایمان عھد جدید اعالم نی خدا در عھد عتیق جدا نیست. عھد جدید از اھداف پادشاھی زمی
او پادشاھی صلح، شادی، بخشد. کند کھ عیسی آخرین مرحلة پادشاھی خدا بر زمین را تحقق میمی

 دھد. و نیکویی خدا را بھ چھار گوشة زمین گسترش می
ای را نسبت بھ مکان پادشاھی خدا دارد کھ گیریجھتعھد جدید ھمان از بسیاری جھات، 

دھد کھ مسیح کار پادشاھی خود را در مرکز نخست، عھد جدید نشان میبینیم. در عھد عتیق می
و دوم، عھد جدید ھمچنین تاکید یعنی در سرزمین اسرائیل.  –کند جغرافیایی حاکمیت خدا آغاز می

ی بسط جغرافیایی حاکمیت او بھ اقصای زمین را تحقق کند کھ چگونھ مسیح فراخوان خدا برامی
 بیایید ابتدا بھ مرکز جغرافیایی پادشاھی خدا در عصر عھد جدید نگاه کنیم. بخشد. می

 
 
 

 مرکز
در طول دورة تاریخ آغازین، عدن و باغ مقدس مرکز جغرافیایی پادشاھی خدا بودند. 

سپس خدا پادشاھی خود داد. زمین گسترش می بایست از آنجا حاکمیت خدا را بھ اقصایبشریت می
و از آنجا قوم خدا شروع بھ گسترش پادشاھی را در قوم اسرائیل و در سرزمین موعود بنا کرد. 

این مرکز حاکمیت خدا بر زمین در ایمان عھد عتیق بھ قدری او تا بھ چھار گوشة دنیا کردند. 
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د کھ در حیات عیسی، یعنی ماشیح اسرائیل نیز مان جای تعجب داشتھ باشحیاتی بود کھ نباید برای
 نقشی حیاتی داشت. 

بھ غیر از مدت کوتاھی در دوران کودکی خود در مصر، تمام زندگی خود را در عیسی 
عیسی در سرزمین اسرائیل متولد شد. در آنجا رشد کرد، شاگردانش را سرزمین موعود گذراند. 

و حتی در ، و از ھمانجا بھ آسمان صعود کرد. تبرخاسفرا خواند، خدمت کرد، ُمرد، از مرگ 
روز پنتیکاست، عیسی بسیاری از یھودیانی کھ در بین اقوام دیگر پراکنده بودند را دوباره در 

 سرزمین موعود گرد ھم آورد تا خبر خوش را بشنوند. 
برای درک اینکھ چرا این مکان خدمت زمینی عیسی اھمیت بسیاری دارد، باید آنچھ را کھ 

تحت حاکمیت داوود و پیش از میالد عیسی در سرزمین موعود رخ داده بود در نظر بگیریم. 
اما در اواخر فرزندان او، خدا اسرائیل را بھ عنوان یک پادشاھی در سرزمین موعود شکل داد. 

چنان علیھ خدا طغیان کردند یک تراژدی عظیم رخ داد. قوم اسرائیل و پادشاھان آنیق تاریخ عھد عت
ملل غیر یھودی و خدایان دروغین و کھ خدا اکثر اسرائیلیان را از آن سرزمین بھ تبعید فرستاد. 

ھای کردند، حتی بر اسرائیلیانی کھ ھنوز در میان ویرانھشان کھ این ملل بھ آنھا خدمت میشیطانی
 کردند نیز حاکم شدند. سرزمین موعود زندگی می

سال تحت این داوری  ۵۰۰پیش از آنکھ عیسی بھ زمین بیاید، فرزندان اسرائیل بیش از 
حتی در طول خدمت زمینی عیسی نیز سرزمین موعود تحت حاکمیت کشیده بودند.  رنجخدا 

ارواح شیطانی بھ آن ھجوم آورده ، و زمین مملو از گناه و تاریکی بودامپراتوری روم قرار داشت. 
بودند. اما عیسی آمد تا این شرایط وخیم را تغییر دھد و نیز آخرین مرحلة پادشاھی خدا را بر زمین 

ھای عیسی در کنیسة از یکی از نخستین موعظھ ۱۹-۱۷: ۴بھ روایت لوقا در انجیل لوقا بیاورد. 
 ناصره گوش کنید:

 
کھ مکتوب است  یافترا  یادند و چون کتاب را گشود، موضعرا بدو د ینب ییااشع ةیفآنگاه صح

را بشارت دھم و مرا فرستاد تا  یرانکھ مرا مسح کرد تا فق یراروح خداوند بر من است، ز«
دگان یموعظھ کنم و تا کوب یناییو کوران را بھ ب یرا بھ رستگار یراندالن را شفا بخشم و اسشکستھ

 ). ۱۹ -۱۷: ۴(لوقا » خداوند موعظھ کنم ةیدرا آزاد سازم، و از سال پسند
 

ھای عھد عتیق برای موفقیت نھایی اھداف پادشاھی خدا اشاره کرد. عیسی در اینجا بھ امید
کرد کھ وقتی داوری تبعید بھ پایان برسد، خدا قوم خود را اشعیا پیشگویی می ۶۱این نبوت از باب 

» کوبیدگان«، و »کوران«، »اسیران«، »دالنشکستھ«، »فقیران«برکت خواھد داد. عیسی بھ 
 اشاره کرد تا شرایط وحشتناکی کھ مردم اسرائیل تحت لعنت تبعید متحمل شده بودند را بھ رسمیت

بخشید. فرد موعودی این تبعید را پایان میاما او ھمچنین بھ ھمراھانش یادآوری کرد کھ بشناسد. 
شده، پادشاه مسیحایی، مسحکرد. این » مسح«داشت؛ کسی کھ خدا را بر خود » روح خداوند«او 
را یا انجیل » خبر خوش«کرد. او یا رحمت او نسبت بھ قومش را اعالم می» سال پسندیدة خدا«

را » کوبیدگان«و  کرد،اعالم می »بینایی را بھ کوران«، »آزادی را بھ اسیران«، »فقیران«بھ 
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بشنوید کھ عیسی پس از قرائت این کلمات امیدبخش چھ  ۲۱-۲۰: ۴ساخت. و حاال از لوقا آزاد می
 کرد:

 
دوختھ  یوبر  یسھاھل کن ةبھ خادم سپرد و بنشست و چشمان ھم یچیده،کتاب را بھ ھم پ[عیسی] 

(لوقا “ شما تمام شد یھانوشتھ در گوش ینامروز ا”شروع بھ گفتن کرد کھ  یشان. آنگاه بدبودیم
۴ :۲۰-۲۱ .( 

 
بخشی بھ عیسی متھورانھ اعالم کرد کھ او ھمان فرد پیشگویی شدة عھد عتیق برای پایان

جدید بر آنچھ عیسی  بھ ھمین دلیل است کھ عھدتبعید اسرائیل و نزول برکات خدا بر قومش است. 
او نخست بھ سرزمین اسرائیل آمد تا بقیة وفاداری  .تمرکز زیادی دارد در سرزمین وعده انجام داد

 از فرزندان ابراھیم را در مرکز جغرافیایی پادشاھی خدا بر زمین رھایی ببخشد.
د حال مھم است دقت کنیم کھ مرکز جغرافیایی پادشاھی خدا در عھد جدید، سرزمین موعو

بود. اما بھ ھمان اندازه نیز مھم است کھ در نظر داشتھ باشیم بسط جغرافیایی نھایی و کامال 
 آمیز پادشاھی خدا تا اقصای زمین، با اولین ظھور عیسی آغاز شد.موفقیت

 
 بسط

بھ شاگردان خود در خالل بیان این  ۱۰: ۶تر ذکر کردیم، عیسی در متی ھمانطور کھ پیش
 بسط پادشاھی خدا در سرتاسر زمین دعا کنند: برای جملھ تعلیم داد تا

 
 ). ۱۰: ۶(متی  کرده شود یزن ینتو چنانکھ در آسمان است، بر زم ة. ارادیایدملکوت تو ب

 
نگھ  متمرکزعیسی در سرتاسر خدمت خود، چشمان شاگردانش را بر این ھدف جھانی 

 شاگردانش گفت:خوانیم، عیسی بھ می ۱۴: ۲۴ھمانطور کھ در متی داشت. 
 

شود؛ آنگاه انتھا  یھا شھادتامت یعبشارت ملکوت در تمام عالم موعظھ خواھد شد تا بر جم ینبھ ا
 ). ۱۴: ۲۴(متی  یدخواھد رس
 

شد، و بعد از آن پیام خبر خوش فرا رسیدن پادشاھی خدا باید در تمام جھان منتشر می
و رسوالن و انبیای قرن اولی او خود را کند کھ عیسی عھد جدید تاکید میگشت. عیسی باز می

 وقف بسط پادشاھی خدا از سرزمین موعود بھ ھمة اقوام جھان ساختند. 
مان را با در نظر داشتن این گرایش نسبت بھ مکان پادشاھی خدا در عھد جدید، باید توجھ

 بھ مردمان پادشاھی در عھد جدید معطوف کنیم.
 

 مردمان
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ھا پادشاھی او را گسترش دھند. خدا ھمچنین در ابتدا خدا چنین مقرر ساخت کھ انسان
معین کرد تا قوم اسرائیل بھ این وظیفھ فرا خواند و خاندان داوود را اسرائیل را بھ طریقی ویژه 

تر اشاره کردیم، در پایان تاریخ عھد اما ھمانطور کھ پیشرا در تحقق این فراخوان راھبر شوند. 
دور شدند کھ خدا آنھا را با دھشت عتیق خاندان داوود و قوم اسرائیل بھ قدری از این فراخوان 

 و بھ مدت صدھا سال قوم اسرائیل تحت ستم دشمنان خدا، رنج کشیدند. تبعید لعنت کرد. 
یا خبر خوش صحبت » انجیل«بنابراین جای تعجب ندارد کھ عیسی و شاگردان او از 

ف تحقق رُ اعالم این خبر خوش پرداختند کھ طرح اصلی خدا برای نژاد بشری در شُ آنھا بھ کردند. 
ساخت و قوم خدا در سرتاسر زمین را برکت عیسی دشمنان خدا را مغلوب می توسط عیسی بود.

 داد. می
کند، بھ برای درک اینکھ عھد جدید چطور توجھات را بھ مردمان پادشاھی خدا جلب می

داخت: نخست، خدمت خود مسیح بھ عنوان تصویر اعال و کامال عادل خدا؛ دو موضوع خواھیم پر
بیایید ابتدا خدمت وفادارانة مسیح بھ و دوم، خدمت ایمانداران بھ عنوان تصاویر احیا شدة خدا. 

 عنوان تصویر اعالی خدا را در نظر بگیریم. 
 

 مسیح
ند کھ چرا دومین شخص ھا، مسیحیان آگاھی کمی از این مسئلھ داردر بسیاری از حوزه

کنیم کھ عیسی کامال خدا و کامال انسان ما بھ درستی تصدیق میتثلیث، کلمة ازلی، جسم پوشید. 
و در نتیجھ، امروزه اغلب شویم. است، اما اغلب تقریبا بھ طور کامل بر الوھیت مسیح متمرکز می

یکی از ما شد. ھمانند زلی برای پیروان مسیح دشوار است کھ بیان کنند چرا دومین شخص تثلیث ا
پاسخ عھد جدید صریح و واضح است: عیسی انسان شد تا آن چرا تجسم عیسی ضرورت داشت؟ 

 کھ خدا از ابتدا برای تصویر خود مقرر ساختھ بود را تحقق ببخشد.  مھمینقش 
کند، اما ما فقط از دو ھای زیادی بر اھمیت این انسانیت مسیح تاکید میعھد جدید از راه

نخست، تعلیم عھد جدید در این باره کھ عیسی آدم آخر است؛ و دوم، این کنیم: جھت بھ آن نگاه می
گوید بدین ترتیب، عھد جدید از اینکھ میحقیقت کھ عیسی کاھن و پادشاه خدا از خاندان داوود است. 

 عیسی آدم آخر است چھ منظوری دارد؟
دانند کھ پولس رسول شباھتی بین آدم و مسیح مقدس میتقریبا تمام دانشجویان کتابآدم آخر. 

در نظر خدا بھ قدری و دیگر متون تعلیم داد کھ گناه آدم  ۲۱-۱۲: ۵ترسیم کرد. پولس در رومیان 
اما باز ھم ھمانطور کھ  و داوری ابدی محکوم کرد. درماندگیاھمیت داشت کھ او نژاد بشر را بھ 

توضیح داد، اطاعت کامل عیسی از خدا بھ واسطة رنج و مرگ او بر صلیب بھ قدری در پولس 
-۲۱: ۱۵بھ اول قرنتیان نظر خدا اھمیت داشت کھ او بھ ھمة ایمانداران مسیح حیات ابدی بخشید. 

 و طریقی کھ پولس بر اھمیت انسانیت عیسی در این رابطھ تاکید کرد، گوش کنید. پولس نوشت: ۲۲
 
در  میرندیمردگان شد. و چنانکھ در آدم ھمھ م یامتق یزبھ انسان موت آمد، بھ انسان نچنانکھ 

 ). ۲۲-۲۱: ۱۵(اول قرنتیان  ھمھ زنده خواھند گشت یزن یحمس



پادشاھی خدا: ۲درس    پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق  
 

 

-35- 

و راھنمای مطالعھ بھ بخش فارسی خدمات مسیحی ھزارۀ سوم مراجعھ کنید: جھت دریافت سایر دروس  
farsi.thirdmill.org 

 

 
ایم کھ نجات را ھدیة رایگان فیض خدا بدانیم کھ شاید بسیاری از ما بھ قدری عادت کرده

چون ھمانطور کھ مرگ بھ واسطة یک انسان بنویسد: ما انتظار داشتیم پولس چیزی شبیھ بھ این 
بود حال، این جملھ قطعا درست میحاصل شد. » بھ فیض خدا«نیز  رستاخیز از مرگپدید آمد، 

چون نجات در مسیح با فیض خداست. اما این چیزی نیست کھ پولس رسول در اینجا بر آن تاکید 
  .کرد

قیامت  –یعنی آدم  –یق یک انسان آمد بلکھ پولس نوشت درست ھمانطور کھ مرگ از طر
آدم بھ عنوان اولین از مرگ، یعنی ھدف نجات نیز از طریق یک انسان، یعنی مسیح، میسر شد. 

انسان و اولین تصویر خدا، در خدمت بھ اھداف پادشاھی خدا شکست خورد و مرگ را برای ھمھ 
ھا بھ زمین اما خدا ھرگز حکم خود مبنی بر اینکھ پادشاھی او از طریق انسانبھ ارمغان آورد. 

یک تصویر عادل و کامال  –بنابراین ضرورت داشت کھ یک انسان خواھد آمد را ملغی نکرد. 
قوم وفادار خدا ھزاران سال آنچھ آدم در انجام آن شکست خورد را بھ انجام برساند.  –مطیع خدا 

آورد، کھ دعا کردند. و مسیح ھمان آدم عادل است کھ نجات را بھ ارمغان میبرای چنین انسانی 
 سازد. حیات احیا شده را برای تمام کسانی کھ بھ او ایمان بیاورند در پادشاھی خدا فراھم می

 
 ۴۵: ۱۵عیسی تصویر کامل خدا است. عیسی آدم ثانی است؛ ھمانطور کھ در اول قرنتیان 

العادة خدا در کمال عیسی بھ نمایش و قدرت فوققدرت خدا بود. است کھ » آدم آخر«خوانیم، او می
 ۲۰-۱۹: ۱اگر بھ متی در آمد، چون او انسانی شد کھ گناه نکرد، انسانی کھ از گناه متولد نشد. 

القدس بینیم کھ روح عیسی از یوسف یا مریم، یا نسل آدم نشئت نگرفت، بلکھ از روحمینگاه کنیم، 
، حتی با وجود ین، حیات او حیاتی از درون کامل بود؛ قدوسیت او از درون کامل بودآمد. بنابرا

 اینکھ او جسم و خون انسانی داشت.
 یوھانس پَِرپتووارسو -

 
کند کھ او بھ عنوان کاھن عالوه بر اینکھ مسیح آدم آخر است، عھد جدید ھمچنین تاکید می 

 کند.مت میو پادشاه خدا در آخرین مراحل پادشاھی نیز خد
 

بھ یاد دارید کھ آدم و حوا ابتدا بھ عنوان کاھنان سلطنتی خدا خدمت کردند. کاھن و پادشاه. 
او  بھ کل نژاد بشر را در خدمت او، مملکت َکَھنةبھ عنوان  و خدا قوم اسرائیل را فرا خواند تا

ھمچنین دیدیم کھ وقتی اسرائیل بھ یک پادشاھی تمام عیار تبدیل شد، خدا کاھنان و راھبری کنند. 
سلطنتی او خدمت کنند. پادشاھانی، بھ ویژه داوود و خاندان او را، مسح کرد تا بھ عنوان کاھنان 

کند. ھمانطور کھ بھ ھمین دلیل است کھ نویسندة عبرانیان بارھا بر کھانت سلطنتی مسیح تاکید می
 نوشت: ۱۴: ۴در عبرانیان  او
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پسر خدا، اعتراف خود را  یسی،ع یعنیھا درگذشتھ است کھ از آسمان یمدار یمیعظ ةکھن یسرئ
 ). ۱۴: ۴(عبرانیان  یممحکم بدار
 

ھنگامی کھ عیسی بر روی صلیب جان سپرد، خود را بھ عنوان قربانی نھایی برای مرگ 
 آورند، داوری خدا را بر خود گرفت.ھ بھ ایمان میاو بھ نمایندگی از ھمة کسانی کتقدیم کرد. 

خاندان داوود، تا  مسیح عادلکند کھ عیسی، آن عھد جدید ھمچنین تاکید میعالوه بر این، 
: ۱گوش کنید کھ چطور جبرئیل فرشتھ خبر میالد عیسی را در لوقا نشیند. میابد بر تخت داوود 

 اعالم کرد: ۳۲-۳۳
 

ود را وشود، و خداوند خدا تخت پدرش دا یمسم ی،پسر حضرت اعلاو بزرگ خواھد بود و بھ 
 یتخواھد کرد و سلطنت او را نھا یتا بھ ابد پادشاھ یعقوببدو عطا خواھد فرمود. و او بر خاندان 

 ). ۳۳-۳۲: ۱(لوقا  نخواھد بود
 

حت از آنجا کھ عیسی کامال کھانت سلطنتی خاندان داوود را بھ انجام رساند، پادشاھی خدا ت
 اھداف پادشاھی خدا تحت حاکمیت عیسی محقق خواھند شد. راھبری او ھرگز پایان نخواھد یافت. 

گیریم، مسیح بدون ھنگامی کھ مردمان پادشاھی خدا در عصر عھد جدید را در نظر می
تردید تصویر اعالی خدا است کھ آن خدمتی کھ خدا بھ آدم، اسرائیل، و خاندان داوود سپرد را 

اند کند کھ ھمة ایمانداران حقیقی با مسیح ھمراه شدهاما، عھد جدید ھمچنین تاکید میبخشد. تحقق می
 کند. و بنابراین، کلیسا نیز اکنون بھ عنوان مردمان پادشاھی خدا خدمت می

 
 ایمانداران

کلیسای مسیحی تقریبا بھ طور انحصاری از افراد یھودی تشکیل دورة عھد جدید، در ابتدای 
یعنی فرزندان فیزیکی ابراھیم کھ توبھ کرده و ایمان خود را در عیسی بھ عنوان مسیح  – شده بود

عیسی، و رسوالن و انبیای او یھودی بودند، و ھمة کسانی کھ در روز پنتیکاست قرار داده بودند. 
در این روزھای آغازین عصر عھد جدید، خدا بقیتی وفادار از آن ایمان آوردند ھم یھودی بودند. 

 در میان غیر یھودیان پراکنده بودندکردند و آنانی کھ یھودیانی کھ در سرزمین موعود زندگی می
 .را گرد آورد

گیر کننده رخ داد. خدا تحقق این وعدة خود را آغاز اما طولی نکشید کھ چیزی بسیار غافل
ا گردآوری تعداد زیادی از غیر یھودیان در پادشاھی خدا، برکات کرد کھ ابراھیم و ذریت او ب

بھ ھمین دلیل است کھ عھد جدید ھمة پیروان مسیح، از جملھ پادشاھی او را منتشر خواھند کرد. 
 ۲۴: ۴ھمانطور کھ پولس در افسسیان خواند. ایمانداران غیر یھودی را تصاویر احیا شدة خدا می

 ید:توضیح داد، ایمانداران با
 



پادشاھی خدا: ۲درس    پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق  
 

 

-37- 

و راھنمای مطالعھ بھ بخش فارسی خدمات مسیحی ھزارۀ سوم مراجعھ کنید: جھت دریافت سایر دروس  
farsi.thirdmill.org 

 

] (افسسیان دنبپوش[شده است  یدهآفر یقیحق یتتازه را کھ بھ صورت خدا در عدالت و قدوس یتانسان
۴ :۲۴ .( 

 
متشکل از  –کلیسای عھد جدید  ۹: ۲و باز ھم بھ ھمین دلیل است پطرس در اول پطرس 

 را بھ عنوان کھانت سلطنتی خدا توصیف کرد.  –یھودیان و غیر یھودیان 
 نویسد:میپطرس در آنجا 

 
 یلتا فضا یدکھ ملک خاص خدا باشد ھست یو کھانت ملوکانھ و امت مقدس و قوم یدهبرگز ةیلشما قب

 ). ۹: ۲(اول پطرس  ییدخود خوانده است، اعالم نما یباو را کھ شما را از ظلمت، بھ نور عج
 

مملکت «اشاره کرد کھ خدا نخستین بار قوم اسرائیل را  ۶: ۱۹پطرس در اینجا بھ خروج 
 –ھم یھودیان و ھم غیر یھودیان  –اما پطرس این عبارات را در مورد کلیسا خود خواند. » کھنة

 بھ کار برد. 
ی شوند تا کل کلیسامیپیروان مسیح از ھر نژادی روی زمین در خانوادة ابراھیم پذیرفتھ 

ھمة پیروان باشند. » قبیلة برگزیده، کھانت ملوکانھ، امت مقدس، و قوم ملک خاص خدا«مسیح 
کنیم مسیح را اعالم می» فضایل«ما کنند. مسیح بھ عنوان کاھنان سلطنتی خدا در جھان خدمت می

را بھ  بخشیم کھ در ابتدا بھ اسرائیل داده شد تا بھ عنوان کسانی کھ جھانو ماموریتی را تحقق می
 کنند، آن را انجام دھند.سوی برکات خدا ھدایت می

 
گوید کھ آنھا کیستند و اینکھ آنھا قوم برگزیده ھستند، ، پطرس بھ قوم خدا می۹-۸: ۲در اول پطرس 

اما آنھا با مردمانی آنھا بھ خدا تعلق دارند. اند؛ مردمی کھ در حقیقت از دنیا بیرون کشیده شده
تواند در واقع شفاعت کند؛ نھ مانند کاھنان قدیم کھ نقش کھانتی دارند کھ می ھدفمند ھستند، اینکھ

خدا ما کنند... کردند، بلکھ آنھا در واقع برای مردمان، برای قوم خدا شفاعت میقربانی تقدیم می
را برای ھدفی در اینجا قرار داد، و آن ھدف در واقع این است کھ فضایل او را اعالم کنیم تا 

ایم تا متفاوت باشیم، اما ما ھمچنین خوانده شدهاز مردم او را بشناسند و بھ او ایمان بیاورند.  بسیاری
 مجزا باشیم. ما باید و معنایش این است کھ ما در واقع مردمانی مقدس ھستیم. 

 دکتر وویانی سیندو  -
 

باید بھ سراغ حال کھ ھم مکان و ھم مردمان پادشاھی در عصر عھد جدید را دیدیم، 
 پیشروی پادشاھی در عھد جدید برویم. 

 
 پیشروی

ترین تعالیمی است کھ از بسیاری جھات، پیشروی ملکوت خدا در عھد جدید یکی از بنیادی
بھ قدری بنیادین بود کھ اکثر یھودیان در قرن اول، عیسی را بھ عنوان بینیم. مقدس میدر کتاب
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عابات زیادی در میان یھودیان روزگار عیسی وجود داشت. ھا و انشحال، فرقھمسیح رد کردند. 
فریسیان و صدوقیان کھ قدرت را در اورشلیم بھ دست داشتند، ایم: بسیاری از ما دربارة آنھا شنیده

غیوران کھ درصدد براندازی حکومت رومیان از طریق خشونت بودند، و تعدادی از جوامع محروم 
امیدوار بودند کھ ماشیح بھ زودی ظھور کند و فات زیادشان ھمة آنھا علیرغم اختالصحرانشین. 
اما عیسی آسا و قاطع پادشاھی خدا بر شرارت را در سراسر جھان بھ ارمغان بیاورد. پیروزی برق

آنھا چیزی را اعالم کردند و رسوالن و انبیای قرن اولی او این انتظار عمومی را بھ چالش کشیدند. 
خود عیسی، پنھان بود: عیسی ماشیح است اما او پادشاھی خدا را  کھ تا زمان توضیح آن توسط

 آورد. ای طوالنی از زمان بر زمین میطی دوره
و طریقی گوش کنید کھ عیسی توضیح داد چگونھ پادشاھی خدا بھ  ۳۲-۳۱: ۱۳بھ متی 

 آمد:زمین می
 

کاشت. و ھرچند از  یشخو ةگرفتھ، در مزرع یاست کھ شخص یخردل ةملکوت آسمان مثل دان
چنانکھ  شودیم یبقول است و درخت ینچون نمو کند بزرگتر یھا کوچکتر است، ولدانھ یرسا

 ). ۳۲-۳۱: ۱۳(متی  گیرندیم یانھآش یشھامرغان ھوا آمده در شاخھ
 

بار، آھستھ فاجعھعیسی در این مثل اعالم کرد کھ پادشاھی خدا بھ جای ظھور ناگھانی و 
اما با گذشت زمان، پادشاھی رشد کرده و گسترش پیدا ند دانة خردل آغاز خواھد شد. و کوچک مان

گوید، ھمانطور کھ مابقی عھد جدید بھ ما میکند و مانند یک بوتة خردل بزرگ خواھد شد. می
اما در نھایت وقتی کھ پادشاھی بھ شکلی نسبتا کوچک و آھستھ با خدمت زمینی عیسی آغاز شد. 

 ، پادشاھی او در سرتاسر زمین گسترش خواھد یافت. عیسی بازگردد
در راستای این تعلیم از پیشروی پادشاھی خدا در عصر عھد جدید صحبت خواھیم کرد کھ 

 شود. طی سھ مرحلة اصلی آشکار می
اولین مرحلھ تاسیس پادشاھی بود کھ در خدمت مسیح و رسوالن و انبیای قرن اولی او 

ل پیش، عیسی آخرین مرحلة پیروزمندانة پادشاھی پر جالل خدا سا ۲۰۰۰بیش از شکل گرفت. 
دربارة کلیسا  وقتی ۲۰: ۲بھ ھمین دلیل است پولس رسول در افسسیان بر زمین را تاسیس کرد. 

سنگ  یحمس یایسکھ خود ع یدابنا شده یارسوالن و انب یادبر بن«کھ،  گویدچنین می کندصحبت می
 »است. یھزاو

این مرحلھ یک خوانیم. توانیم تداوم پادشاھی بپادشاھی خدا در مسیح را میدومین مرحلة 
در طول کند. برھة زمانی طوالنی است کھ طی آن پادشاھی خدا در سراسر تاریخ کلیسا رشد می

و دھد. این مدت، مسیح بھ گسترش پادشاھی خود از طریق اعالم انجیل در سراسر جھان ادامھ می
خواند تا آنھا نیز گسترش پادشاھی خدا را باالترین اولویت خود بسازند. یپیروان خود را فرا م

 اعالم کرد: ۳۳: ۶درست ھمانطور کھ عیسی در متی 
 

 ). ۳۳: ۶(متی  یداول ملکوت خدا و عدالت او را بطلب
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گسترش پادشاھی خدا و حکمرانی عادالنة او در  بھ دنبالمان در ھر روز حیات باید ما

 سرتاسر جھان باشیم. 
این زمانی است کھ مسیح سومین مرحلة پادشاھی خدا در مسیح، تکمیل آتی پادشاھی است. 

گوش کنید کھ رساند. گردد و طرح خدا برای تبدیل ھمة جھان بھ پادشاھی او را بھ انجام میبر می
 کند:توصیف می ۱۵: ۱۱ادشاھی خدا را در مکاشفھ یوحنا چطور این بخش نھایی پ

 
سلطنت جھان از آن «: گفتندیبلند در آسمان واقع شد کھ م یبنواخت کھ ناگاه صداھا یافرشتھ

 ). ۱۵: ۱۱(مکاشفھ » خواھد کرد یاو شد و تا ابداآلباد حکمران یحخداوند ما و مس
 

کست خواھد داد و پادشاھی جھان گردد، ھمة دشمنان خدا را شوقتی مسیح بھ زمین بر می
تا ابداآلباد حکمرانی خواھد «و از آن زمان بھ بعد، او بھ پادشاھی خدا و مسیح او تبدیل خواھد شد. 

 »کرد.
ما کنیم. ما پیروان مسیح، بھ تمام کارھایی کھ او در تاسیس پادشاھی انجام داد نگاه می

دھیم کھ دو القدس قرار می، و نزول روحایمان و امیدمان را در حیات، مرگ، رستاخیز، صعود
دھد ایمان ھمچنین بھ کاری کھ مسیح در طول تداوم پادشاھی انجام میھزار سال پیش رخ داد. 

القدس، بھ گسترش خبر خوش در تحت راھبری مسیح صعودکرده، و در قوت روح کلیسا داریم.
دھیم کھ مسیح در آینده، ا در آنچھ قرار میایمان و امیدمان رو البتھ، میان ھمة ملل ادامھ داده است. 

در تکمیل پادشاھی انجام خواھد داد. مسیح در جالل باز خواھد گشت و خلقت جدید خدا را کھ مملو 
 از جالل اوست، بھ ارمغان خواھد آورد. 

 
 گیرینتیجھ

در عھد عتیق آمده را ای پرداختیم کھ ھمة آنچھ در این درس بھ معرفی موضوع متحدکننده
در مفھومی  دیدیم کھ چطور ھمة نویسندگان عھد عتیقدھد: یعنی پادشاھی خدا. بھ ھم پیوند می

نظیر تاریخ بوده و خواھد بود. اما آنھا ھمچنین در کھ خدا ھمیشھ حاکم بی باور داشتند گسترده
شد و بدین ترتیب فرامین در طول زمان آشکار خواھد باور داشتند کھ حاکمیت خدا مفھومی محدود 

دستیابی بھ شوند، بر روی زمین نیز انجام خواھند شد. خدا بھ ھمان طریقی کھ در آسمان اجرا می
بھ عمل خدا در تاریخ قوم اسرائیل بسط پیدا این ھدف تاریخ، از دوران تاریخ آغازین شروع شد. 

 شد. جدید محقق  عھد عصر در مسیح توسطو این ھدف برای تاریخ،  کرد.
کننده باشد. از این گیجدانند کھ ممکن است اند میھمة کسانی کھ عھد عتیق را مطالعھ کرده

ھمة نویسندگان عھد عتیق مجموعھ رو مھم است کھ ھمیشھ تصویر بزرگ را در نظر داشتھ باشیم. 
ر روی ھای خود را برای پیشبرد پادشاھی خدا بعقاید مشترکی دربارة پادشاھی خدا داشتند و کتاب

دانستند کھ خدا زمین را آفرید تا پادشاھی او شود، آن را با جالل خود پر آنھا میزمین نوشتند. 
خدا این ھدف را پایان دریافت خواھد کرد. خواھد کرد و اینکھ روزی از ھر مخلوق، ستایشی بی
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شریر، این ھای و علیرغم چالشھا، یعنی تصاویر خود، بھ انجام خواھد رساند. از طریق انسان
کند کھ عیسی ھمان کسی بینی میعھد عتیق در ھر مرحلھ پیشپادشاھی شکست نخواھد خورد. 
و عیسی پادشاھی خدا را بر زمین برقرار خواھد ساخت. بخشد. است کھ ھدف خدا را تحقق می

عطا شادی سلطنت با او در آن پادشاھی باشکوه را بھ ھمة آنانی کھ بھ وی ایمان دارند، تا ابد 
 خواھد کرد.


