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ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب

) (۱ﻣﻘدﻣﮫ
) (۲ﮔﺳﺗرده و ﻣﺣدود
ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر
در ﺣﺎل ﺑﺳط
) (۳ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن
ﺟﺎﯾﮕﺎه
آﻣﺎدهﺳﺎزیھﺎی اوﻟﯾﮫ
ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾدار
ﻣردﻣﺎن
ﮐﺎھﻧﺎن
وﻟﯾﻌﮭدھﺎ
ﭘﯾﺷروی
ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ
ﻓﺳﺎد و داوری
راھﺑرد ﺑﻠﻧد ﻣدت
) (۴ﻗوم اﺳراﺋﯾل
ﻣﮑﺎن
ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ
ﺑﺳط
ﻣردﻣﺎن
اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﺎھﻧﺎن
ﮐﺎھﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﭘﯾﺷروی
وﻋده
ﺧروج و ﻓﺗﺢ
ﮐﺎھﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
) (۵ﻋﮭد ﺟدﯾد
ﻣﮑﺎن
ﻣرﮐز
ﺑﺳط
ﻣردﻣﺎن
ﻣﺳﯾﺢ
اﯾﻣﺎﻧداران
ﭘﯾﺷروی
) (۶ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری
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در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺑرای ﺗوﺻﯾف اﻓرادی دارﯾم ﮐﮫ در ﺟزﺋﯾﺎت ﻏرق ﻣﯽﺷوﻧد .ﻣﺎ
ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﯽﮔوﯾﯾم ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻓردی »ﺑﮫ ﺧﺎطر درﺧتھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟﻧﮕل را ﺑﺑﯾﻧد «.ﺣﺎل ،ﺑﺳﯾﺎری از
ﻓرھﻧﮓھﺎ ﻋﺑﺎرات ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دارﻧد ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن درک ﻣﻧظور ﻣﺎ دﺷوار ﻧﯾﺳت .ﻣﯽﺷود ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ در ﺟزﺋﯾﺎت ﮔم ﺷد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﻧﺎر ھم ﻗرارﮔﯾری ھﻣﺔ ﺑﺧشھﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾم.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﻏﻠب در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﭘﯾﭼﯾده و ﻣﻐﺷوش ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗدﻣﯽ
ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑردارﯾم و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ در روﯾﮑردﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھم اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ را در ذھن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺟزﺋﯾﺎت
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻗدری ﭘﯾﭼﯾده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ در اﺳﺎﻣﯽ ،اﻣﺎﮐن ،روﯾدادھﺎ ،ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻻھﯾﺎﺗﯽ
و دﺳﺗورات اﺧﻼﻗﯽ آن ﮔم ﺷد و ﺑﯾﻧشﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را از دﺳت ﺑدھﯾم.
ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر اﯾن ﻣﺷﮑل ،ﺑﺎﯾد ﻋﻘب ﺑروﯾم و ﺗﺻوﯾر ﺑزرﮔﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﺑﮫ ھم
ﭘﯾوﻧد ﻣﯽدھد.
اﯾن دوﻣﯾن درس از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس »ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ« اﺳت و ﻋﻧوان
»ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا« را ﺑﮫ آن دادهاﯾم .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﻧﻘﺷﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن در اﯾﻣﺎن اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﺳﺗﺎن داﺷت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ درک ﺻﺣﯾﺢ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺟﺎﻣﻊﺗرﯾن و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺗرﯾن دﯾدﮔﺎهھﺎﯾﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﻣورد ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ھر ﻓرد آﺷﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎبھﺎی ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد.
آﻧﮭﺎ درﺑﺎرة ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻔﺎوت در ﺳﺑﮏھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻗوم ﺧدا در زﻣﺎنھﺎ
و ﺷراﯾط ﮔوﻧﺎﮔون ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾن ﮐﺗﺎبھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ از دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ ﻧوﺷﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗرک ﺑود .ھﻣﺔ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا در دورهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺦ،
ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋﮭدھﺎی ﺑزرگ را ﺑﺎ ﻗوم ﺧود ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﺔ اﯾن
ﻋﮭدھﺎ ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﯾﮏ ھدف اﺻﻠﯽ طراﺣﯽ ﺷده ﺑودﻧد – ﺑرای اﺟرای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺎ ﺑﮫ اﻗﺻﺎی
زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐﻧد.
اﯾن درس ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺑُﻌد ﺗﻌﮭد ﺑﻧﯾﺎدﯾن و ﻣﺗﺣدﮐﻧﻧدة اﺳراﺋﯾل ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺧواھد
ﭘرداﺧت .ﻧﺧﺳت ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧدا ،ھم در ﻣﻌﻧﺎی
ﮔﺳﺗرده و ھم در ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣدود آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .دوم ،ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯾﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ
زودھﻧﮕﺎمﺗرﯾن ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯾن ،ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺳوم ،ﺑﺳط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗوم
اﺳراﺋﯾل را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد .و ﭼﮭﺎرم ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻘﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ
در ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽﺷود .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ درﺑﺎرة ﺣﮑﻣراﻧﯽ
ﺧدا در ﻣﻌﺎﻧﯽ وﺳﯾﻊ و ﻣﺣدود آن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد.

ﮔﺳﺗرده و ﻣﺣدود
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ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺷﻧﯾدهاﻧد ﭼون ﺑﺎرھﺎ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ آن اﺷﺎره
ﺷده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾش از  ۶۰ارﺟﺎع ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در اﻧﺎﺟﯾل ﻣﺗﯽ ،ﻣرﻗس و ﻟوﻗﺎ وﺟود دارد .در
اﯾن درس ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ،رﯾﺷﮫ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ دارد.
ﭘﺎدﺷﺎھﯽھﺎ و اﻣﭘراﺗوریھﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﭘراﺗوران آﻧﻘدر ﺑﺧش ﮔﺳﺗردهای از ﺗﺟرﺑﺔ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ اراﺋﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﺻرﯾﺢ و ﻣﺧﺗﺻری از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧدا اﺣﺳﺎس ﻧﮑردﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ،اﻣروزه ﯾﮏ ﻣﺷﮑل ﺑزرگ ﺑرای ﻣن و ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﺎﺻﻠﺔﻣﺎن از دﻧﯾﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﺻری از ﻣﻔﮭوم اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا
آﻏﺎز ﮐﻧﯾم ﮐﮫ درﺳت زﯾر ﺳطﺢ ھر ﺻﻔﺣﮫ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻗرار دارد.
راهھﺎی زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺻﺣﺑت ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺧﻼﺻﮫ
ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ دو ﻣﺳﯾر ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻧﺧﺳت ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ در ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗرده ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧدا
ﮐﺎﻣل و ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .و دوم ،در ﻣﻌﻧﺎی ﻣﺣدود ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧدا ﻧﺎﮐﺎﻣل ،و در ﺣﺎل ﺑﺳط در طول
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺧدا را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر
در ﻣزﻣور  ،۲-۱ :۹۳اﯾن ﺳﺗﺎﯾش از ﺧدای ﺧﺎﻟﻖ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم:
ﺧداوﻧد ﺳﻠطﻧت را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻼل آراﺳﺗﮫ اﺳت .ﺧداوﻧد ﺧود را آراﺳﺗﮫ و ﮐﻣر ﺧود را ﺑﮫ
ﻗوت ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .رﺑﻊ ﻣﺳﮑون ﻧﯾز ﭘﺎﯾدار ﮔردﯾده اﺳت و ﺟﻧﺑش ﻧﺧواھد ﺧورد .ﺗﺧت ﺗو از ازل ﭘﺎﯾدار
ﺷده اﺳت و ﺗو از ﻗدﯾم ھﺳﺗﯽ )ﻣزﻣور .(۲-۱ :۹۳
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺧدا ھر ﭼﯾز را آﻓرﯾده و ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﻋث
ﺷد ﮐﮫ ﻣزﻣورﻧوﯾس اﻋﻼم ﮐﻧد» ،ﺧداوﻧد ﺳﻠطﻧت ﮔرﻓﺗﮫ «.او ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرﺗر ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻘت اﺳت .ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﯾن ﺑﺎور ﺑﻧﯾﺎدﯾن را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز را آﻓرﯾده و ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑر
ھﻣﮫ ﺣﺎﮐم اﺳت .در اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗردهﺗر ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﻓراﮔﯾر و ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر اﺳت.
اﯾن ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺗزﻟزلﻧﺎﭘذﯾر و ﻓراﮔﯾر ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻟﻖ و ﺣﺎﻓظ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗرﯾن
ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺑﯾن اﯾﻣﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﻣذاھب ﻣﻠل ﭘﯾراﻣون آﻧﮭﺎ اﺳت .ﻣذاھب ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﻌﻣوﻻ
اﯾﻧطور ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدادﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﺎ ھم در رﻗﺎﺑت ﺑودﻧد و ﻧﯾروی اﯾن ﺧداﯾﺎن
ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط ،اوج و ﺣﺿﯾض داﺷت .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺗﺻور ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن ﺑﺎ ﭼرﺧش ﺳﺎﻻﻧﺔ
ﻓﺻول ،ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﯽرﺳﻧد ﯾﺎ از آن ﺳﺎﻗط ﻣﯽﺷوﻧد .در ﻣوارد دﯾﮕر ،ﺑﺎور ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧداﯾﺎن ﺑﺎ
ﭘﯾروزی و ﺷﮑﺳت ﻣﻠتھﺎیﺷﺎن در ﺟﻧﮓ ،ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی اﻗﺗدار آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺻﻌود ﯾﺎ از آن ﺳﻘوط
ﻣﯽﮐردﻧد.
اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﺻوراﺗﯽ در اﯾﻣﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ وﺟود ﻧداﺷت .ﯾﮭوه ،ﺧدای اﺳراﺋﯾل ،ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﻖ
و ﺣﺎﻓظ ھﻣﮫ ،ﺣﮑﻣران ﺗزﻟزلﻧﺎﭘذﯾر ﺑر ﮐل آﻓرﯾﻧش – ﺣﺗﯽ ﺑر ﻣوﺟودات ﻗدرﺗﻣﻧد روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ
اﺻطﻼح »ﺧداﯾﺎن«  -ﺑود .در ﮔذر از ھر ﭼرﺧﺔ طﺑﯾﻌت ،و ھر ﻓﺗﺢ و ﺷﮑﺳﺗﯽ در ﺟﻧﮓ ،ﺳﻠطﻧت
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ﺧدا ﻓراﮔﯾر و ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر اﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ،ﺗﻣﺎم آﻓرﯾﻧش ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﻠﻣرو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑوده و ﺧواھد
ﺑود.
ﭘس ،ﺧدا ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﻣﺎ اﯾن را در ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ،در اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ھﻣﮫ
ﭼﯾز در آﻓرﯾﻧش از او اطﺎﻋت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣزﻣور  ۲۴ﻣﯽﮔوﯾد» ،زﻣﯾن و ﭘُری آن از آن ﺧداوﻧد اﺳت«
ﭼون او آﻧﮭﺎ را آﻓرﯾد» .اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻼل ﮐﯾﺳت؟ ﺧداوﻧد «.ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد؟ او ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت.
او ﻣﺎﻟﮏ ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت و اﯾن ھرﮔز ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺧواھد ﮐرد ...اﮔر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را از ﭘﯾداﯾش ﺗﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ
دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ھر ﺟﻧﺑﮫای از آﻓرﯾﻧش و ﺑﺷرﯾت ﺣﺎﮐم اﺳت.
 دﮐﺗر ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ُورﺗﯾﻧﮕﺗونﺧدا ﺣﺎﮐم ﻣطﻠﻖ اﺳت ،و آرﻣﯾﻧﯾوﺳﯽھﺎ و ﮐﺎﻟوﻧﯾﺳتھﺎ ھر دو در اﯾن ﻣوﺿﻊ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣوﺿﻊ ﺑﺎ
وﺿوح ﮐﺎﻣل در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس دﯾده ﻣﯽﺷود؛ ﺧدا ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎﮐم اﺳت و ﻣﺎ در ھﻣﮫ وﻗت از ارادة او
ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺎ ارادة او را زﯾر ﺳوال ﻧﻣﯽﺑرد.
 دﮐﺗر ﮔرﻧت آزﺑورنﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ در ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗرده ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧدا ﺑر ﺧﻠﻘت
ﮐﺎﻣل و ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ھم از ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎی دوم و ﻣﺣدود ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد ﮐﮫ در آن
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧدا ﻧﺎﮐﺎﻣل ،و در ﺣﺎل ﺑﺳط در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑود.
در ﺣﺎل ﺑﺳط
وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﯾزی در ﺣﺎل ﺑﺳط ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑر اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﺗﻣرﮐز دارد ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗزﻟزلﻧﺎﭘذﯾر ﺧود را در ﮔذر زﻣﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﯾﺎ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺎل ،اﮐﺛر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻣروزی ھرﮔز در ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺷری ﺑر ﻣﻠتھﺎی ﺧود
اﻗﺗدار ﻟﺟﺎمﮔﺳﯾﺧﺗﮫای دارﻧد ،زﻧدﮔﯽ ﻧﮑردهاﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻏﻠب از اھﻣﯾت و ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ اﯾن ﻣوﺿوع
در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻏﺎﻓل ﻣﯽﺷوﯾم .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را در
ﺗﺎرﯾﺦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﻏﺎﻟﺑﺎ از ﺗﺻﺎوﯾر ﻣﺗداول ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻻھﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣروزه
آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،آﻧﮭﺎ از ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻌﻣﺎر و ﺑﻧﺎﮐﻧﻧدة ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﭘدر ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ﻗوم ﺧود ،ﺷرﯾﻌتﺑﺧش و ﻋﮭدﮔذار ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟﻧﮕﺎور ﺳﻠطﻧﺗﯽ،
ﺷوھر ،و ﺷﺑﺎن ﺗوﺻﯾف ﮐردﻧد.
ﻣردﻣﺎن اﻣروزی اﻏﻠب ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﯽھﺎ را ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧظﺎمھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﺗﯽ
ﻧﻔرتاﻧﮕﯾز ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﺿﻣون ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ظﮭور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ،ﺗﺻوﯾری ﻏﻧﯽ
و ﺣﺗﯽ ﭘر ﺟﻼل اﺳت .اﯾن ﺗﺻوﯾر ،ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﯽرﻗﯾب ﺧدا ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻓرﯾﻧش ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او
ﺑر زﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان آرﻣﺎن ﺷﮑوھﻣﻧد ﻣﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
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در ﺳرﺗﺎﺳر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﺟدﯾد ،ﺧدا از ﺗﺧت آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻓراﻣﯾن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.
او ﻣردم ﻗﻠﻣرو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﭘدری ﮐﮫ ﻓرزﻧداﻧش را دوﺳت دارد ،ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐرد .ﻟﺷﮕرھﺎی
ﻓرﺷﺗﮕﺎن و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧودش را ﺑﮫ ﻋﻣل ﻓراﺧواﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻠتھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻗوم ﻣﺣﺑوب ﺧود،
اﺳراﺋﯾل را اﯾﺟﺎد ﮐرد ﯾﺎ ﺷﮑﺳتﺷﺎن داد ،ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد .ھدف ﺑزرگ اﯾن ﺗﺟﻠﯾﺎت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا ﺑرای ھر ﻣﺧﻠوﻗﯽ در ھر ﮐﺟﺎ ﺑود ﺗﺎ اذﻋﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت .در ﻧﮭﺎﯾت
ﺗﻣﺎم آﻓرﯾﻧش ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻣﺣﺑت ،ﺷﺎدی ،ﻧﯾﮑوﯾﯽ ،ﻋداﻟت ،ﺷﻔﺎ و ﺻﻠﺢ ﺑرای ﻗوم ﺧدا از ھر ﻗوم و
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺧواھد ﺷد .و ﺧدا زﻣﯾن را ﺑﺎ ﺟﻼل ﻣرﺋﯽ ﺧود ﭘر ﺧواھد ﺳﺎﺧت و ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﯾﺳت و ﭼﮫ
ﮐرده ،ﺳﺗﺎﯾشھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد.
ﯾﮏ راه ﺳﺎده ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ اﯾن ﻣﺿﻣون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳراغ ﻋﺑﺎرات آﻏﺎزﯾن
»دﻋﺎی رﺑﺎﻧﯽ« ﺑروﯾم .ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﺗﯽ  ۱۰-۹ :۶ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺧود آﻣوﺧت ﺗﺎ ﺑﮫ طرﯾﻖ
ذﯾل دﻋﺎ ﮐﻧﻧد ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻣورد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺣﺎل ﺑﺳط ﺧدا را ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد:
ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .ارادة ﺗو ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،ﺑر
زﻣﯾن ﻧﯾز ﮐرده ﺷود )ﻣﺗﯽ .(۱۰-۹ :۶
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم داد ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم »ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد« ،ﭼﯾزی را ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ
ھر ﻧوﯾﺳﻧدة ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﺷﺗﯾﺎق دﯾدن آن را داﺷت .ﺻﺣﺑت از آﻣدن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺗداول اﺳت ،اﻣﺎ اﻏﻠب ﺗﺷﺧﯾص ﻧﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ رﯾﺷﺔ اﯾن ﺑﺎور در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻗرار دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد
ﻟﺣظﮫای درﻧﮓ ﮐﻧﯾم و ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم داد ﺗﺎ ﺑرای آﻣدن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ،ﭼﮫ
ﻣﻧظوری داﺷت.

وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼطور دﻋﺎ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺗرﺳﯾم ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﮐﻠﯽ از ﻣزاﻣﯾر،
ﭼﮑﯾدة آن را در اﯾن ﺷﮑل اﺟﻣﺎﻟﯽ از ﯾﮏ دﻋﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ دﻋﺎ اﯾﻧطور ﺷروع
ﻣﯽﺷود» :ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد «.ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﯾن دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ ،ﭘدر ﺑودن ﺧدا ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﮔره ﺧورده اﺳت .ﺧدا ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ ﭘدر
ﻧﯾﺳت ،او ﺷﺎه-ﭘدر اﺳت .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﺳر وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺣﺿور ﭘدرﺗﺎن ﻣﯽآﯾﯾد،
ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑﺳط ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻣﯽﺧواھﯾد ﺣﺎﮐﻣﯾت او را در ﺗﻣﺎم ﺟواﻧب زﻧدﮔﯽ ﺑﺷر
ﺑﺑﯾﻧﯾد.
 دﮐﺗر اﺳﮑﺎت ِردﻋﯾﺳﯽ ﻣﻧظور ﺧود از اﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﮐﮫ ﺑرای آﻣدن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم را ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﺳﻧت
ﺷﻌر ﻋﺑری ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داد .ﻋﯾﺳﯽ در وھﻠﺔ ﻧﺧﺳت از ﺧدا ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ« ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن ﺑر ﺗﺧت ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت.
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و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم داد ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧدا ﻣﻘدس داﺷﺗﮫ ﺷود » -ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد «.او در ﺷرح دﻗﯾﻖ
اﯾن درﺧواﺳت ،ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧدا زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘدس داﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑﯾﺎﯾد .و ﺳﭘس
ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧظورش از آﻣدن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﭼﯾﺳت ،اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد ﮐﮫ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧدا زﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻣﻠﯾت آن ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ارادة او اﻧﺟﺎم ﺷود .اﻣﺎ دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺧواﺳت ارادة ﺧدا در ﮐﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود» :ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز ﮐرده ﺷود«.
ﺑر ﺧﻼف 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
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ارادة ﺧدا ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھماﮐﻧون در درﺑﺎر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑرﻗرار اﺳت ،روی زﻣﯾن
اﻧﺟﺎم ﺑﺷود.
اﻣﯾد ﻗطﻌﯽ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ روزی ﺧواھد آﻣد ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻧو ﻣﯽﮐﻧد ...ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن
را ﺑﮫ وﯾژه در ﮐﻠﻣﺎت زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ،ﺷﺎﮔردان ﺧودش ،ﺗﻌﻠﯾم داد ﺗﺎ دﻋﺎ ﮐﻧﯾم و ﮔﻔت،
»ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .ارادة ﺗو ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،ﺑر
زﻣﯾن ﻧﯾز ﮐرده ﺷود «.اﻧدﯾﺷﺔ ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﻣرﮐزی ،و ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻧون در دورة
اﻧﺗظﺎر ﺑرای ﺗﺑدﯾل واﻗﻌﯾتھﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ واﻗﻌﯾتھﺎی زﻣﯾﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم؛ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧﺎم
ﺧدا ﻣﻘدس داﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود اﻣور در آﺳﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷوﻧد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز درﺳت اﺳت ،و ﻋداﻟت
و ﺟﻼل و ﺣﻘﯾﻘت و ﻣﺣﺑت ﺣﺎﮐم ھﺳﺗﻧد .اﻣﯾد ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،اﻣﯾد ﻗطﻌﯽ ﻣﺎ ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ آن ﺣﻘﺎﯾﻖ
آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ زﻣﯾﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺧواھﻧد ﺷد .و اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در اﻣﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ،ﺧﺎﻧﺔ اﺑدی ﻣﺎ ،وﻋده ﻣﯽدھد.
 دﮐﺗر ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﭘﻧﯾﻧﮕﺗونﺑرای درک ﺑﮭﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﻋﯾﺳﯽ اﻣﯾد داﺷت زﻣﯾن ﻣﺎﻧﻧد آﺳﻣﺎن ﺷود ،ﺑﮫ داﻧﯾﺎل -۹ :۷
 ۱۰دﻗت ﮐﻧﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﻣﻌﻣول از درﺑﺎر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧدا را ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم:
و ﻧظر ﻣﯽﮐردم ﺗﺎ ﮐرﺳﯽھﺎ ﺑرﻗرار ﺷد و ﻗدﯾماﻻﯾﺎم ﺟﻠوس ﻓرﻣود و ﻟﺑﺎس او ﻣﺛل ﺑرف ﺳﻔﯾد و ﻣوی
ﺳرش ﻣﺛل ﭘﺷم ﭘﺎک و ﻋرش او ﺷﻌﻠﮫھﺎی آﺗش و ﭼرخھﺎی آن آﺗش ﻣﻠﺗﮭب ﺑود .ﻧﮭری از آﺗش ﺟﺎری
ﺷده ،از ﭘﯾش روی او ﺑﯾرون آﻣد .ھزاران ھزار او را ﺧدﻣت ﻣﯽﮐردﻧد و ﮐرورھﺎ ﮐرور ﺑﮫ ﺣﺿور
وی اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد )داﻧﯾﺎل .(۱۰-۹ :۷
اﯾن ﺗﺻوﯾر از آﺳﻣﺎن ،ﻏﯾر ﻣﻌﻣول ﻧﯾﺳت .ﺗوﺻﯾﻔﺎت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ از درﺑﺎر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧدا در ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ و ﺟدﯾد آﻣده اﺳت .اﻣﺎ دﺳتﮐم دو ﺑُﻌد در روﯾﺎی داﻧﯾﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾم.
از ﯾﮏ ﺳو ،ﺧدا ﺣﺿور ﺑﺎﺷﮑوه و ﻣرﺋﯽ ﺧود را در ﺑراﺑر ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗش در درﺑﺎر آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﺧوﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ،ﺧدا ھﻣﮫﺟﺎ ﺣﺎﺿر اﺳت – ﯾﻌﻧﯽ در
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺣﺿور ﻣطﻠﻖ دارد .او در ﺗﻣﺎم ﮐﮭﮑﺷﺎنھﺎی ﻓﺿﺎی وﺳﯾﻊ ،در ﺳﯾﺎرة ﮐوﭼﮏ ﻣﺎ ،در
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ﺟﻧﮕلھﺎی ﺳرﺳﺑز و ﺑﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﺧﺷﮏ ،در ھر روﺳﺗﺎی ﮐوﭼﮏ و ھر ﮐﻼنﺷﮭر ﺣﺿور دارد .ﺑﺎ
اﯾن ﺣﺎل ،او در ﺣﺿور ﻣطﻠﻖ ﺧود ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻧﺎﻣرﺋﯽ اﺳت .اﻣﺎ آﻧطور ﮐﮫ روﯾﺎی داﻧﯾﺎل و ﺑﺳﯾﺎری
دﯾﮕر از ﻗﺳﻣتھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﺣﺿور ﺧدا ﺑرای ھر ﻣﺧﻠوﻗﯽ در درﺑﺎر آﺳﻣﺎﻧﯽ او
ﻣرﺋﯽ اﺳت .ﺧدا ﺑر ﺗﺧت ﺧود ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد ،ﻟﺑﺎس ﺳﻔﯾد درﺧﺷﺎﻧﯽ ﺑر ﺗن و ﻣوھﺎﯾﯽ ﺳﻔﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺷم دارد.
ﺗﺧت او از آﺗش ﻣﯽﺳوزد ،و آﺗش ﺳوزﻧده از ﺗﺧت او ﺟﺎری ﻣﯽﺷود.
اﯾن ﺗﺻوﯾر از آﺳﻣﺎن ﯾﮏ ﺑُﻌد از ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﯾن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ دﻋﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آن
اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻠﮫ ،ﻣﺎ ﺟﻼل ﺧدا را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﻋﺟﺎﯾب آﻓرﯾﻧش ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﺷود .و در ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ،ﮔﺎھﯽ ﺟﻼل ﺧدا روی زﻣﯾن ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑود .اﻣﺎ اﯾن دﯾد اﺟﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻼل ﺧدا ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﺑﯽﻧظﯾر ﺧدا در درﺑﺎر آﺳﻣﺎﻧﯽ اوﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺎ
را ﻓراﺧواﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او آﻧطور ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ﺑر زﻣﯾن ﺑﯾﺎﯾد ،از ﻣﺎ
ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑرای درﺧﺷش ﻋظﯾم ﺟﻼل ﻣﺷﮭود ﺧدا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون آﺳﻣﺎن را
ﭘر ﮐرده ،زﻣﯾن را ﻧﯾز ﭘر ﮐﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎی رﺳول در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ،۲۳ :۲۱
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻼل اورﺷﻠﯾم ﺟدﯾد را ﺗوﺻﯾف ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ زﻣﯾن آن را ﻓرو ﺧواھد
ﮔرﻓت ،در ذھن داﺷت .ﺑﮫ ﮐﻠﻣﺎت ﯾوﺣﻧﺎ ﮔوش ﮐﻧﯾد:
ﺷﮭر اﺣﺗﯾﺎج ﻧدارد ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﯾﺎ ﻣﺎه آن را روﺷﻧﺎﯾﯽ دھد زﯾرا ﮐﮫ ﺟﻼل ﺧدا آن را ﻣﻧور ﻣﯽﺳﺎزد و
ﭼراﻏش ﺑره اﺳت )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ .(۲۳ :۲۱
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 ﺟﻼل
و ﺷﮑوه ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ﭘر ﮐﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،روﯾﺎی داﻧﯾﺎل از آﺳﻣﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺿور درﺧﺷﺎن و ﭘر ﺟﻼل ﺧدا را ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور دارﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در داﻧﯾﺎل ۱۰ :۷
ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ھزاران ھزار او را ﺧدﻣت ﻣﯽﮐردﻧد و ﮐرورھﺎ ﮐرور ﺑﮫ ﺣﺿور وی اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد )داﻧﯾﺎل .(۱۰ :۷
ﻣوﺟودات ﺑﯽﺷﻣﺎری در ﺣﺿور ﺗﺧت آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧدا ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،او را ﻣﯽﭘرﺳﺗﻧد،
و ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ ﻓراﻣﯾن او را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد.
ﻓرﺷﺗﮕﺎن در آﺳﻣﺎن در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ آﻧﮭﺎ روز و ﺷب ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺧدا
در ﻣﻌﺑد او ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد و ﺷب و روز او را ﻣﯽﭘرﺳﺗﻧد .و در ﺳراﺳر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﺳﯾﺎر واﺿﺢ
اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺎﺻدان ﺧدا و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او ﺑرای ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ روی زﻣﯾن ﺧدﻣت
ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻋﻧﺎن ھر ﭼﯾز ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻘط و ﻓﻘط در دﺳت ﺧداﺳت.
-6ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﺳﺎﯾر دروس و راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ھزارۀ ﺳوم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
farsi.thirdmill.org

ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ

درس  :۲ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا

 دﮐﺗر ﮔرﻧت آزﺑورنﺧدا ﺑر ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ﺣﺎﮐم اﺳت .او دﺳتﮐم ﺑﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ رخ ﺑدھﻧد،
اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل وﻗوع ھﺳﺗﻧد را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﻣواﻓﻖ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﻣﺎ روزی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽای را ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ در آن ،ﻣردم از ارادة اﺧﻼﻗﯽ ﺧدا اطﺎﻋت ﺧواھﻧد ﮐرد .آﻧﮭﺎ
ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد داد ،ﭼون ﺷرﯾﻌت ﺑر ﻗﻠبھﺎیﺷﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
 دﮐﺗر راﺑرت ﭼﯾزوﻟمﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﭘوﻟس رﺳول در ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  ۱۱-۱۰ :۲ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ در اﻧﺗظﺎر روزی ﺑود ﮐﮫ:
ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ھر زاﻧوﯾﯽ از آﻧﭼﮫ در آﺳﻣﺎن و ﺑر زﻣﯾن و زﯾر زﻣﯾن اﺳت ﺧم ﺷود ،و ھر زﺑﺎﻧﯽ
اﻗرار ﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ ،ﺧداوﻧد اﺳت ﺑرای ﺗﻣﺟﯾد ﺧدای ﭘدر )ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن .(۱۱-۱۰ :۲
ﻋﯾﺳﯽ در ﺧطوط آﻏﺎزﯾن دﻋﺎی رﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺿﻣون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻘﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
واﻗﻌﯾت در ﺣﺎل ﺑﺳط ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،و زﻣﯾﻧﯽ را ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد .ﭘﺳر ﺧدا ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم اﻧﺑﯾﺎی وﻓﺎدار ﺧدا
در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺷﺗﺎق روزی ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻓراﮔﯾر و ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺧدا ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑر زﻣﯾن
ظﺎھر ﺷود .در آن روز ﺟﻼل ﺧدا زﻣﯾن را ﭘر ﺧواھد ﺳﺎﺧت و ھر ﻣﺧﻠوﻗﯽ از ﻓراﻣﯾن او ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﮐﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اطﺎﻋت ﻣﯽﺷود ،ﺑر زﻣﯾن ھم اطﺎﻋت ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﻧﮕرش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ،
زﯾرﺑﻧﺎی ﺗﻣﺎم ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﺟدﯾد اﺳت.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼﮕوﻧﮫ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻣﻌﻧﺎی ﮔﺳﺗرده و ﻣﺣدود آن
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼطور ﺑﺳط ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﮐﺷد .ﺑﺎ دورهای از زﻣﺎن ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻏﻠب »ﺗﺎرﯾﺦ
آﻏﺎزﯾن« ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود و وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۹ :۱۱-۱ :۱ﺗوﺻﯾف ﺷدهاﻧد.

ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اواﻧﺟﻠﯾﮑﺎلھﺎی اﻣروزی ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﭘﯾداﯾش را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻏﻠب ﻣﺷﻐول
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ درﺑﺎرة ﻗدﻣت زﻣﯾن ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎن ،و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻠﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻر
ﻣﯽﮔوﯾد .اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺣواس ﻣﺎ را از اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور اﯾن ﺑﺎبھﺎ ﻧﺧﺳت
اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن را ﺑﺎ اوﻟﯾن ﻣراﺣل ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﺳط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن آﺷﻧﺎ ﮐردﻧد ،ﭘرت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﺑﻌدﺗر ﺧواھﯾم دﯾد ،ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور در اﯾن دوره ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻣل ﮐرد؛ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور اﻗﺗدار ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود را ﺑرای اﯾﺟﺎد ،ﻧظمﺑﺧﺷﯽ ،و ﻗﺎﺑل
ﺳﮑوﻧت ﺳﺎﺧﺗن ﺟﮭﺎن ﻣرﺋﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود را از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮔﺳﺗرش
دھد.
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ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن دورهای را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد ﮐﮫ از ﺑﺎب  ۱ﺗﺎ  ۱۱ﭘﯾداﯾش ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم؛ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾش-
اﺑراھﯾﻣﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﭘوﺷش ﻣﯽدھد.
ﺣﺗﯽ آﻓرﯾﻧش ﺑﺷر و اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﭼطور در اﯾن ﺑﮫ وﺟود آﻣد را ھم ﭘوﺷش ﻣﯽدھد .ﺳﺑت و ازدواج
را ﻧﯾز ،ﻗﺎﻧون ازدواج را ،و ﻧﺣوة ﺑرﺧورد ﺧدا ﺑﺎ ﻗوم ﺧود ﭘﯾش از اﺑراھﯾم و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ رﻓﺗﺎری ﺑﺎ
ﻧوح و طوﻓﺎن داﺷت را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد.
 دﮐﺗر داﻧﯾل ﺳﯾﻣﺎﻧﮕوﻣﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣوﺿوع ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﭼطور ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن،
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺣﺎل ﺑﺳط ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯾن را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد :ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور اﯾن
ﺑﺧش از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،زﻣﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد؛ دوم ﭼطور ﻣردم را
ﺑرای اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد؛ و ﺳوم ،ﭼطور ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طﯽ اﯾن دوره
را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﮐﺷد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا زﻣﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﺑﯾﻧﯾم.
ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺎبھﺎی آﻏﺎزﯾن ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ زﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻘط ﺑر دو ﻣورد ﺗﻣرﮐز ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻧﺧﺳت ،ﺧواھﯾم دﯾد
ﮐﮫ ﭼطور آﻣﺎدهﺳﺎزیھﺎی اوﻟﯾﺔ ﺧدا ﺑرای آﻓرﯾﻧش ،ﺑﺎزﺗﺎب اھداف ﺳﻠطﻧﺗﯽ او ﺑرای زﻣﯾن ﺑود .و
دوم ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾدار ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ﺑر زﻣﯾن ﻓراھم ﮐرد.
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ آﻣﺎدهﺳﺎزیھﺎی اوﻟﯾﺔ ﺧدا در طرح ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺷﮑوھﻣﻧد او ﺑرای آﻓرﯾﻧش ﺷروع ﮐﻧﯾم.
آﻣﺎدهﺳﺎزیھﺎی اوﻟﯾﮫ
ﺑرای درک آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن در ﻣورد آﻣﺎدهﺳﺎزیھﺎی اوﻟﯾﺔ ﺧدا ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑر
زﻣﯾن ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻓﻌﻼ ﺑﺳﯾﺎری از ﺳواﻻت ﻣدرن ﺧود را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم .ﻻزم اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا از
ﺧود ﺑﭘرﺳﯾم اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭼﮫ درﮐﯽ از داﺳﺗﺎن ﻧﻘلﺷده در ﭘﯾداﯾش  ۳ :۲-۱ :۱داﺷﺗﻧد .آﮔﺎھﯽ
از اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ھم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻻھﯽ و ھم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ،
اﻏﻠب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﻣﺎران و ﺑﻧﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑزرگ ﻣورد اﺣﺗرام ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺗﻌدادی
از ﻣﻔﺳران ﻧﺷﺎن دادهاﻧد ﮐﮫ داﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻧش ،ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﻣﺎر و ﺑﻧﺎﮐﻧﻧدة ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ اﻻھﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﻠﻘت را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎخ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻋظﯾم ﺧود طراﺣﯽ ﮐرد .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ رواﯾت
آﻓرﯾﻧش ﺑﮫ ﺧدا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺑﮕذار ]ﭼﻧﯾن ﺷود[« ،او را در ﺣﺎل ھداﯾت ﺳﺎﺧت و
ﺳﺎز آﻓرﯾﻧش از طرﯾﻖ ﻓراﻣﯾن ﺳﻠطﻧﺗﯽ و از ﺗﺧت آﺳﻣﺎﻧﯽاش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾﻖ ،رواﯾﺎت
ﻣﺷﺎﺑﮫ در دﯾﮕر ادﺑﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﺳﺗراﺣت ﺧدا در روز ﺳﺑت ،او را ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑر ﺗﺧت
ﺧود ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﮐﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺟرای ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز اﻗﺗدار و ﻗدرت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ﺑر آﻓرﯾﻧش،
اﺣﺗرام درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﺑدﯾن طرﯾﻖ و راهھﺎی دﯾﮕر ،آﻏﺎز ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن آﻣوﺧت
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ﮐﮫ ﭼطور ﺧدای آﻧﮭﺎ ،ﻣﻌﻣﺎر و ﺑﻧﺎﮐﻧﻧدة اﻻھﯽ ،در اﺑﺗدا ﻗدرت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود را از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
ﻣرﺋﯽ ﺑﺳط داد.
داﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻧش ﺑﺎ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت آﺷﻧﺎ در ﭘﯾداﯾش  ۱ :۱آﻏﺎز ﻣﯽﺷود:
در اﺑﺗدا ،ﺧدا آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن را آﻓرﯾد )ﭘﯾداﯾش .(۱ :۱
اﯾن ﮐﻠﻣﺎت آﻏﺎزﯾن ،ﻧﺷﺎندھﻧدة اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد دو ﻗﻠﻣرو ﯾﺎ ﺳطﺢ آﻓرﯾد – آﺳﻣﺎن
در ﺑﺎﻻ و زﻣﯾن ﻣرﺋﯽ در ﭘﺎﯾﯾن .در ﭘﯾداﯾش  ۳ :۲-۲ :۱ﺧدا ﺷروع ﺑﮫ ﺑﻧﺎی زﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﭘر ﺟﻼل او از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن ﻗﺳﻣت از ﭘﯾداﯾش را
ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از ھرج و ﻣرج اوﻟﯾﺔ ﺟﮭﺎن ﺷروع ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﭘﯾداﯾش ۲ :۱
زﻣﯾن را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ﮔوش ﺑدھﯾد:
زﻣﯾن ﺗﮭﯽ و ﺑﺎﯾر ﺑود و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑر روی ﻟﺟﮫ ،و روح ﺧدا ﺳطﺢ آبھﺎ را ﻓرو ﮔرﻓت )ﭘﯾداﯾش :۱
.(۲
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،در اﺑﺗدا زﻣﯾن ﯾﺎ آﻓرﯾﻧش ﺗﺣت آﺳﻣﺎن» ،ﺗﮭﯽ و ﺑﺎﯾر« ،و ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ژرﻓﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑود.
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،زﻣﯾن در ﺗﺿﺎدی ﺷدﯾد ﺑﺎ درﺑﺎر ﺷﮑوھﻣﻧد آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧدا ﻗرار ﮔرﻓت .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﭘﯾشﺗر دﯾدﯾم ،در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،آﺳﻣﺎن ﻣﻣﻠو از ﺟﻼل ﺧﯾرهﮐﻧﻧدة ﺧدا اﺳت ،اﻣﺎ
زﻣﯾن در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﺑود .اﺻطﻼح ﻋﺑریای ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ »ﺗﮭﯽ« و »ﺑﺎﯾر« ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ،در
ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﮑﺎنھﺎی ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و وﺣﺷﯽ روی زﻣﯾن ،ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ
ﻋﻣدﺗﺎ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺳﮑوﻧت ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺷدهاﻧد .و اﺻطﻼﺣﺎت »ﺗﺎرﯾﮑﯽ« و »ژرﻓﯽ«
در ﺳراﺳر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﻔﯽ دارﻧد.
اﻣﺎ ﭘﯾداﯾش  ،۲ :۱از ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻧﯾﺎدﯾن دﯾﮕری درﺑﺎرة آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺑر ﻣﯽدھد.
ﻣﯽﮔوﯾد» ،روح ﺧدا ﺳطﺢ آبھﺎ را ﻓرو ﮔرﻓت «.ﺧدای ﻧور و ﺣﯾﺎت راﺿﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ زﻣﯾن را در
اوﺿﺎع آﺷﻔﺗﺔ آﻏﺎزﯾن ﺧود رھﺎ ﮐﻧد .روح او ﺷروع ﺑﮫ ﺣرﮐت در ﺟﮭﺎن ﺗﺎرﯾﮏ و ﻋﺎری از ﺣﯾﺎت
ﮐرد.
دوﻣﯾن ﺑﺧش ﻋﻣدة رواﯾت آﻓرﯾﻧش در ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش ،درﺑﺎرة ﺷش روز ﻧظمﺑﺧﺷﯽ ﺟﮭﺎن
ﺗوﺳط ﺧدا ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣﺎرت ﺳﻠطﻧﺗﯽ در آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  ۳۱اﺳت .اﯾن ﺷش روز ،اﻟﮕوی ﻗﺎﺑل
ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺣﮑﻣت و ﻗدرت ﺑﯽﻧظﯾر ﻣﻌﻣﺎری ﺧدا را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﮐﺷﻧد.
در ﺳﮫ روز ﻧﺧﺳت ،ﺧداوﻧد ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯽﺷﮑل ﺑود .در ﺳﮫ روز دوم،
او ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗﮭﯽ و ﺑﺎﯾر ﺑودن زﻣﯾن رﺳﯾدﮔﯽ ﮐرد .اﻋﻣﺎل ﺧدا در اﯾن دو دورة ﺳﮫ روزه ،ﺑﮫ
ﺷﮑلھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺷﺑﯾﮫ ھﺳﺗﻧد.
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در روز اول ،ﺧدا روز را ﺷﮑل داد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﺷب ﻣﺣدود ﮐرد .و ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻣﺷﺎﺑﮫ،
در روز ﭼﮭﺎرم ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه و ﺳﺗﺎرﮔﺎن را ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن ﻧظم در آﺳﻣﺎن ﻗرار داد .ﺧدا در روز
دوم اﺗﻣﺳﻔر را ﺷﮑل داد و آبھﺎی ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را از آبھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺟدا ﮐرد .ﺳﭘس در روز ﭘﻧﺟم ،اﯾن
ﻓﺿﺎی ﺑﯾن آبھﺎ را ﺑﺎ ﭘرﻧدﮔﺎن و آبھﺎی زﯾر درﯾﺎ را ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﭘُر ﺳﺎﺧت .در روز ﺳوم،
ﺧدا آبھﺎی زﯾرﯾن را ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل زﻣﯾن ﺳرﺳﺑز و ﺣﺎﺻلﺧﯾز ﻣﮭﺎر ﮐرد .و ﺑﻌد در روز ﺷﺷم،
ﺣﯾواﻧﺎت زﻣﯾن و اﻧﺳﺎنھﺎ را ﺑر روی زﻣﯾن ﺧﺷﮏ ﻗرار داد .ﺧداوﻧد در ﺣﯾن ﻧظمﺑﺧﺷﯽ و ازدﯾﺎد
ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺟﮭﺎن ،ﺣﮑﻣت و ﻗدرت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت.
ﺳوﻣﯾن و آﺧرﯾن ﺑﺧش از داﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻧش ،در  ۳-۱ :۲ﺳﺑت را ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﮐﺷد .ﻣﺎﻧﻧد
آﯾﺎت ﭘﯾﺷﯾن ،اﯾن رواﯾت ﻧﯾز ﺑر ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﻣﺎر ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﺑﻧﺎﮐﻧﻧدة آﻓرﯾﻧش ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
در ﭘﯾداﯾش  ۳ :۲ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﭘس ﺧدا روز ھﻔﺗم را ﻣﺑﺎرک ﺧواﻧد و آن را ﺗﻘدﯾس ﻧﻣود ،زﯾرا ﮐﮫ در آن آرام ﮔرﻓت ،از ھﻣﺔ ﮐﺎر
ﺧود ﮐﮫ ﺧدا آﻓرﯾد و ﺳﺎﺧت )ﭘﯾداﯾش .(۳ :۲
در اﯾن ﺗﺻوﯾر ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ﺗﺧت ﺧود در آﺳﻣﺎن ﻧﺷﺳت ،از دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺧود راﺿﯽ
ﺑود و ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم داد ،اﺣﺗرام درﯾﺎﻓت ﮐرد .ﮐﺎر او ﺑﮫ ﻗدری ﺷﮑوھﻣﻧد ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌدا در ده
ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل دﺳﺗور داد ﺗﺎ در ھر ﺳﺑت ،اﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎی او را ﮔراﻣﯽ ﺑدارﻧد.
در واﻗﻊ ،ﭘﯾداﯾش  ۳ :۲-۱ :۱ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻣدت ﺷش روز از ﺗﺧت آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود
اﺣﮑﺎم ﺳﻠطﻧﺗﯽای ﺻﺎدر ﮐرد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را از ظﻠﻣت و آﺷﻔﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻣﺎرت ﺑﺎﺷﮑوه ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺑدل
ﺳﺎﺧت .و در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﻣﺎر و ﺑﻧﺎﮐﻧﻧدة ﺳﻠطﻧﺗﯽ آﻓرﯾﻧش ،ﺑرای آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم داد اﺣﺗرام
درﯾﺎﻓت ﮐرد.
دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور آﻣﺎدهﺳﺎزیھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﻣﺣل اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را در آﻏﺎز
ﭘﯾداﯾش اﻧﺟﺎم داد .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ از اﯾن طرح ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ اﻏﻠب ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷود .ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮑﺷوف ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾدار ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود را ﺗﺎ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن،
ﻣﻘرر ﮐرده ﺑود.
ﮔﺳﺗرش ﭘﺎﯾدار
ﭘﯾداﯾش  ۳۰-۳ :۱ﺷش ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐرد ،دﯾد ﮐﮫ
»ﻧﯾﮑو« اﺳت .و در آﯾﺔ  ،۳۱در روز ﺷﺷم ،او ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐرد و دﯾد ھﻣﺔ آﻧﭼﮫ اﻧﺟﺎم داده
»ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾﮑو« ﺑود .واژهای ﮐﮫ »ﻧﯾﮑو« ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده » -ﺗ ُ ْو« ) – tovטוֹב( در ﻋﺑری – در اﯾﻧﺟﺎ و
ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »دﻟﭘذﯾر«» ،ﺧوش« ،و ﺣﺗﯽ »زﯾﺑﺎ« اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﻧﯾﮑو ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﮐﺎر ﺧود را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ زودی
ﺧواھﯾم دﯾد ،آﻧﭼﮫ ﺧدا اﻧﺟﺎم داد ﺗﻧﮭﺎ ﺷروع ﭼﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽﺗری ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽرﻓت ﺗﺎ روی زﻣﯾن رخ
ﺑدھد.
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ﺧﯾﻠﯽ اوﻗﺎت ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺻﺎدق ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺧدا ﮔﻔت آﻓرﯾﻧش او »ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﯾﮑو« ﺑود ،ﻣﻧظورش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑرای اﻧﺟﺎم ﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑرای ﺑﮭﺑود ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .اﻣﺎ
اﺻﻼ اﯾﻧطور ﻧﺑود .ﺑﮫ ھر روی در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۲ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت» ،ﺧوب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدم ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺷد «.ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،آﺷﻔﺗﮕﯽ ،و ژرﻓﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن را در ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﺷده ﺑود؛ اﻣﺎ
ﺣذف ﻧﺷده ﺑودﻧد .ﺧدا ﺑﺎ ﻗرار دادن ﺑﺷر در ﺑﺎغ ﻣﻘدس و ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود آﻏﺎز ﮐرد .اﻣﺎ ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن
در ﭘﯾداﯾش  ۲۸ :۱آدم را ﺧواﻧد ﺗﺎ زﻣﯾن را ﭘر ﮐﻧد ،ﺑر آن ﻣﺳﻠط ﺷود ،و ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ آن ﺣﮑم ﺑراﻧد.
آﻓرﯾﻧش در ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯾن ھﻔﺗﺔ آﻏﺎزﯾن »ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾﮑو« ﺑود ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺣﺎﺿر
ﺑود – آﻣﺎدة ﺗﺣﻘﻖ اھداف ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑزرگ ﺧدا ﺑرای ﺧﻠﻘت او.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۹-۸ :۲ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺧداوﻧد ﺧدا ﺑﺎﻏﯽ در ﻋدن ﺑﮫ طرف ﻣﺷرق ﻏرس ﻧﻣود و آن آدم را ﮐﮫ ﺳرﺷﺗﮫ ﺑود ،در آﻧﺟﺎ ﮔذاﺷت.
و ﺧداوﻧد ﺧدا ھر درﺧت ﺧوﺷﻧﻣﺎ و ﺧوش ﺧوراک را از زﻣﯾن روﯾﺎﻧﯾد ،و درﺧت ﺣﯾﺎت را در
وﺳط ﺑﺎغ و درﺧت ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﮏ و ﺑد را )ﭘﯾداﯾش .(۹-۸ :۲
اﯾﻧطور در ﻣورد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد :در ﺑﺎبھﺎی آﻏﺎزﯾن ﭘﯾداﯾش ،ﺧدا ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ
ﺷﮑل داد ﮐﮫ اﻏﻠب ھﻧرﻣﻧدان ﭘﯾش از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﯾﮏ ﻣﻧظره ،طرحھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣداد روی ﺑومھﺎیﺷﺎن
ﻣﯽﮐﺷﻧد .ﺧدا ﻧظم اﺳﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑرای ﺟﮭﺎن را اﯾﺟﺎد ﮐرد ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺗﺑدﯾل ﺷود ﮐﮫ ﺑرای
آن ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐرده ﺑود ،اﻣﺎ ﮐل ﺑوم ﺟﮭﺎن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﮑرد.
در ﻋوض ،ﺧدا در ﺣﮑﻣت وﺻفﻧﺎﭘذﯾر ﺧود ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از زﻣﯾن را ﺑﺎ رﻧﮓھﺎی ﺷﮑوھﻣﻧد
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐرد و آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﮐز ،زﯾﻧت داد .اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ از زﻣﯾن ،ﻋدن ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷد .درون ﻋدن
ﺑﺎﻏﯽ ﻗرار داﺷت – ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺣﯾرتاﻧﮕﯾز ،ﻓردوس ﻣﻘدس ﺷﮑوھﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺣﺿور
ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻣﺎن ﺑود .اﯾن ﺑﺎغ ﺑﮫ ﻗدری ﻣﻘدس و ﺟدا از ﻣﺎﺑﻘﯽ آﻓرﯾﻧش ﺑود ﮐﮫ ﺧدا در آﻧﺟﺎ ﻗدم
زد و ﺟﻼل ﻣرﺋﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت .اﻣﺎ اﮔرﭼﮫ ﺑﺎغ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺑود ،ھدف ﺧدا ﺑرای
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ زﻣﯾن در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﻗرار ﺑود ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎغ ﻣﻘدس ﻋدن
ﺷود ﺗﺎ روزی ﺟﻼل ﻣرﺋﯽ او ﺗﻣﺎم آﻓرﯾﻧش را ﭘر ﮐﻧد .وﺿﻌﯾت زﻣﯾن در ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺗﺔ اول ،ﻓﻘط ﻧﻘطﺔ
ﺷروﻋﯽ ﺑود ﺑرای ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻣورد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﺧدا ﺗﻌﻠﯾم
ﻣﯽدھد.
ﻟزوم ذاﺗﯽ آﻓرﯾﻧش ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﺷﯾم ،ﮐﮫ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧدا و در راﺑطﮫ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣرزھﺎی
آن ﺑﺎغ ﻣﻘدس را ﮔﺳﺗرش ﺑدھﯾم ،و اﯾن ﮐﺎر را در ﭘرﺳﺗش ،ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ،اطﺎﻋت ،ﮐﺎوش در ھﻣﺔ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﻠﻘت او اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم و اﻟﺑﺗﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻧﯾز ،وارد آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن ﺟدﯾد ﺧواھﯾم ﺷد.
 -دﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎن وﻟوم
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ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ دورة آﻏﺎزﯾن ﺑﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزی دﻧﯾﺎ ﺗوﺳط ﺧدا ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در
ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش و ﺗﺎرﯾﺧﯽ او ﺑﺎﺷد ،ﺷروع ﺷد .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دوﻣﯾن ﺟﻧﺑﺔ ﻣﮭم آﻧﭼﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﺛﺑت ﺷده ﺑﭘردازﯾم :ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣردم در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد.
ﻣردﻣﺎن
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دﻗت ﮐردهاﯾد ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼﻘدر ﺑﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد؟ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻏﯾر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﺗوان ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﻣردم اﺷﺎره ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد .و در
ﻧﮕﺎه اول ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ،ﭼون ﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﮑﺎﺷﻔﮫای در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﮐﯾﺳت و ﭼﮫ ﮐرده اﺳت ﻣﯽداﻧﯾم .و اﯾن ﻗطﻌﺎ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت .اﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾش
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﻧﻘش وﯾژه و ﺣﯾﺎﺗﯽای ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﺔ ﺧدا ﺑرای ﺧﻠﻘت دارﻧد
ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ،اﻧﺳﺎنھﺎ ﺟدا از رﺣﻣت ﺧدا ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻧﯾﮑوﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل ،در ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻏﺎﯾﯽ ،ھﻣﺔ ﺟﻼل ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﮐﻼم ﺧدا روﺷن ﻣﯽﺳﺎزد
ﮐﮫ او ﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﻋﻣدﺗﺎ از طرﯾﻖ ﻧژاد ﺑﺷر ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺣرفھﺎی زﯾﺎدی در ﻣورد ﻣردم ﺑرای ﮔﻔﺗن دارد .اﯾن ﮔﻔﺗﮫھﺎ ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑر اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﻋﺎدل ﮐﮫ
ﺑرآورﻧدة اھداﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ در اﺑﺗدا ﺑرای آن ﺧﻠﻖ ﺷدﻧد.
اﯾن ﻧﻘش وﯾژه ﺑرای ﺑﺷرﯾت در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۲روﺷن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧدا درﺑﺎرة آدم در ﺑﺎغ
ﻋدن ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
ﺧداوﻧد ﺧدا ﮔﻔت» :ﺧوب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آدم ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺑراﯾش ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻣواﻓﻖ وی ﺑﺳﺎزم« )ﭘﯾداﯾش
.(۱۸ :۲
ﺧدا ﭘﯾشﺗر در ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش ،ﺧدا ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﮐرد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش »ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾﮑو« اﺳت.
اﻣﺎ او ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﯾزی در ﺑﺎغ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ﯾﺎﻓت ﮐﮫ »ﺧوب« ﻧﺑود – اﯾﻧﮑﮫ آدم ھﻣﺳری ﻧداﺷت .اﻣﺎ
ﭼرا اﯾن ﺧوب ﻧﺑود؟ ﭼون ﺧدا ﺑﺷرﯾت را ﺑرای ھدﻓﯽ ﺧﻠﻖ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﺗر از آن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻧﻔر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺗواﻧد آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .اﻓراد زﯾﺎدی ﻻزم ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻧﻘش ﺑﺷرﯾت در ﮔﺳﺗرش
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
اﯾن ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣردم ،ﺑﮫ دو ﺷﮑل ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﺷود .ﺧدا آدم و ﺣوا را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن و وﻟﯾﻌﮭدھﺎ ،ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﻘشھﺎ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ھم
ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑﺎ ﺧدﻣت اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﮐﺎھﻧﺎن ﺧدا ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم.

ﮐﺎھﻧﺎن
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از ﯾﮏ ﺳو ،ﺑﮫ آدم – و ﺑﻌد ﺣوا ﻧﯾز ھﻣراه او – وظﯾﻔﺔ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھن ﺧدا ﺳﭘرده
ﺷد .او ﺧواﻧده ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﺧود ﺗﮑرﯾم ﮐﻧد .ﭘﯾشﺗر ﻣﺗذﮐر ﺷدﯾم ﮐﮫ در
روﯾﺎی داﻧﯾﺎل ،ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺑﯽﺷﻣﺎری در ﺣﺿور ﺧدا ،در درﺑﺎر آﺳﻣﺎﻧﯽ او ﺧدﻣت ﻣﯽﮐردﻧد .و اﯾن
ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ آدم و ﺣوا ﻧﯾز ﺧواﻧده ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑر زﻣﯾن اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن ﻧﻘش
ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ ﺑرای ﺑﺷرﯾت را در ﭘﯾداﯾش  ۱۵ :۲ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت را ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺧداوﻧد ﺧدا آدم را ﮔرﻓت و او را در ﺑﺎغ ﻋدن ﮔذاﺷت ﺗﺎ ﮐﺎر آن را ﺑﮑﻧد و آن را ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد
)ﭘﯾداﯾش .(۱۵ :۲
در ﻧﮕﺎه اول ،ﺷﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺳﻣت ﻣذﮐور ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدا آدم
را ﺑﮫ ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﻓرا ﺧواﻧد .اﻣﺎ او وظﯾﻔﮫای ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن داﺷت ﭼون ﺑﺎغ ﻋدن ،ﺑﺎﻏﯽ ﻣﻘدس و
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑرای ﺧدا ﺑود .ﻋﺑﺎرت »ﺗﺎ ﮐﺎر آن را ﺑﮑﻧد و آن را ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد« ﻏﯾر ﻣﻌﻣول اﺳت و
ﺑرای ﻣوﺳﯽ و اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﺳﺗﺎن اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ داﺷت .در ﺗﻌدادی از ﺑﺧشھﺎ ،ﻋﺑﺎرات ﻣﺷﺎﺑﮫ در
ﺗورات ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﮐﺎر ﮐﺎھﻧﺎن و ﻻوﯾﺎن در ﺣﺿور ﺟﻼل ﺧدا در ﺧﯾﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،در اﻋداد  ۸ :۳ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻣﺎم ﻟوازم ﺧﯾﻣﮫ و ﻧﯾز اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺑﻘﯾﺔ ﺑﻧﯽاﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧد )اﻋداد
۸ :۳؛ ﺗرﺟﻣﺔ ﺷرﯾف(.
ﺗوﺻﯾف ﻧﻘش آدم و ﺣوا در ﺑﺎغ ،ﻣﻧﻌﮑسﮐﻧﻧدة اﯾن ﺗوﺻﯾف از ﻧﻘش ﻻوﯾﺎن در ﺧدﻣت ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ
ﺑﮫ ﺧدا اﺳت .آدم و ﺣوا در ﺑﺎغ ﻣﻘدس و ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ،ﻣﺣل ﺟﻼل ﭘﺎدﺷﺎه اﻻھﯽ روی زﻣﯾن ،ﻗرار
داده ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﺧدا را ﺧدﻣت ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﮐﺎھﻧﺎن و ﻻوﯾﺎن در ﺧﯾﻣﮫ ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺟﻼل ﺧدا در ﺑراﺑر اﺳراﺋﯾل ظﺎھر ﺷد ،ﺧدﻣت ﮐردﻧد .آدم و ﺣوا ﺧواﻧده ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی
ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدﻣت ﻣﻘدس ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻋﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﮑرﯾم ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑزرگ اﻻھﯽ در ﻋﺑﺎدت طرحرﯾزی ﺷده ﺑودﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،اوﻟﯾن ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روی زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن ﺧدا
ﺧدﻣت ﻧﮑردﻧد .ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن آﻧﮭﺎ را ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌدھﺎ ،ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ او ﻧﯾز ﺧدﻣت
ﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ ،آدم و ﺣوا ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺑودﻧد.

وﻟﯾﻌﮭدھﺎ
ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﻔﯽ از آدم و ﺣوا را در ﭘﯾداﯾش  ۲۶ :۱ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﯾﻧطور ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت:
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ﺧدا ﮔﻔت» :آدم را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎ و ﻣواﻓﻖ ﺷﺑﯾﮫ ﻣﺎ ﺑﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن درﯾﺎ و ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و
ﺑﮭﺎﯾم و ﺑر ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن و ھﻣﺔ ﺣﺷراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺧزﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﺎﯾد« )ﭘﯾداﯾش .(۲۶ :۱
ھر ﻓرد آﺷﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗن و ﺑﺳﯾﺎری از ﻗﺳﻣتھﺎی دﯾﮕر در ﻋﮭدھﺎی
ﻋﺗﯾﻖ و ﺟدﯾد ،اﻧﺳﺎنھﺎ را »ﺗﺻوﯾر« ﯾﺎ »ﺷﺑﯾﮫ« ﺧدا ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد .در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻏﺎﻟب اﻻھﯾداﻧﺎن ﻓﮑر
ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺻرﻓﺎ ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﻧطﻘﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،و ﻣﺧﻠوﻗﺎﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﮔرﭼﮫ اﯾن
دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ درﺳت اﺳت ،اﻣﺎ ﻣوﺿوع ﺗﻣرﮐز ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺑرای درک اھﻣﯾت اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎنھﺎ را ﺗﺻوﯾر و ﺷﺑﯾﮫ ﺧود ﻣﯽﺧواﻧد ،ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ از
ﯾﮏ ﻋﻣل راﯾﺞ در دﻧﯾﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾم .ﺧﺎرج از اﺳراﺋﯾل ،ﻓراﻋﻧﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﭘراﺗوران،
اﻏﻠب »ﺗﺻﺎوﯾر«» ،ﻣﺷﺎﺑﮭتھﺎ« و ﺣﺗﯽ »ﭘﺳران« ﺧداﯾﺎنﺷﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽﺷدﻧد .ﺗﺻور ﻣﯽﺷد آﻧﮭﺎ
ﺗﺻﺎوﯾر زﻧدهای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧداﯾﺎنﺷﺎن را ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن ،در ﺟواﻣﻊ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن وظﯾﻔﺔ وﯾژه را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ارادة ﺧداﯾﺎنﺷﺎن در
آﺳﻣﺎن را ﮐﺷف ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻗﺗدار ﺳﻠطﻧﺗﯽﺷﺎن ،اﯾن اراده را روی زﻣﯾن ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ از ﭘﯾروان ﺧود ﺧواﺳت دﻋﺎ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ارادة ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز
ﻣﺎﻧﻧد آﺳﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن ،وظﯾﻔﺔ ﺳﻠطﻧﺗﯽ او ﺑود.
اﺳﺗﯾﻔﺎن در اﻋﻣﺎل  ۲۲ :۷ﯾﺎدآور ﺷد ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ طرﯾﻖھﺎی درﺑﺎر ﻣﺻر را آﻣوﺧﺗﮫ ﺑود.
ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﻓراﻋﻧﺔ ﻣﺻر و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﺎﯾر ﻣﻠل اﻏﻠب »ﺗﺻﺎوﯾر«» ،ﻣﺷﺎﺑﮭتھﺎ«
ﯾﺎ »ﭘﺳران« ﺧداﯾﺎنﺷﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽﺷدﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از اﻧﺳﺎنھﺎی ﻋﺎدی ﻣﺗﻣﺎﯾز ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣوﺳﯽ ﺗﺣت
اﻟﮭﺎم روحاﻟﻘدس ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳت ﺷﺎﯾﻊ ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد .در اﺑﺗدا ،ﺧدای راﺳﺗﯾن اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ واﻗﻊ
اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ھﻣﺔ اﻧﺳﺎنھﺎ – ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗﻌداد اﻧﮕﺷتﺷﻣﺎری از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و اﻣﭘراﺗوران – ﺗﺻﺎوﯾر
ﺧدا و ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ او ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑرای اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن درس دﺷواری ﺑوده ﺑﺎﺷد.
اﯾن درس ﻣﺳﺗﻠزم آن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺑردﮔﺎن ﺳﺎﺑﻖ ،دﯾدﮔﺎهﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود و ﻧﻘشﺷﺎن در ﺟﮭﺎن را
ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد .ﺧدا ھر اﺳراﺋﯾﻠﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه ھر اﻧﺳﺎن دﯾﮕری ﻣﻘرر ﮐرده ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد.
و در ﻋﺻر ﺣﺎﺿر ،ﻓرھﻧﮓھﺎی ﺳﮑوﻻر اﻣروزی اﻏﻠب ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ
اﻧدﮐﯽ ﺑﯾش از ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷراﯾط ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ رواﯾت ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽطﻠﺑد ﺗﺎ
دﯾدﮔﺎهﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود و دﯾﮕر ﻣردﻣﺎن را ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺧدا در اﺑﺗدا درﺑﺎرة ﻣﺎ ﮔﻔت ﺗطﺑﯾﻖ ﺑدھﻧد .ھﻣﺔ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ و ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا آﻓرﯾده ﺷده و ﻓرا ﺧواﻧده ﺷدهاﯾم ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ارادة ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
در ﭘﯾداﯾش  ۲۸-۲۷ :۱ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا در ﺧﻼل ﺑﯾﺎن ﺑرﮐت از ﺗﺧت آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ،ﺧدﻣت
ﺑﺷرﯾت را ﺗوﺿﯾﺢ داد:
ﭘس ﺧدا آدم را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود آﻓرﯾد .او را ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا آﻓرﯾد .اﯾﺷﺎن را ﻧر و ﻣﺎده آﻓرﯾد .و ﺧدا
اﯾﺷﺎن را ﺑرﮐت داد و ﺧدا ﺑدﯾﺷﺎن ﮔﻔت» :ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد و زﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎزﯾد و در آن ﺗﺳﻠط
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ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن درﯾﺎ و ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و ھﻣﺔ ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺧزﻧد ،ﺣﮑوﻣت ﮐﻧﯾد«
)ﭘﯾداﯾش .(۲۸-۲۷ :۱
از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ،ﺧدا ھﻣﺔ اﻓراد ﺑﺷر را ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ و ﺳﻠطﻧﺗﯽ او ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﺎ
ﭼﯾزی را ﻣﺣﻘﻖ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻻھﯾداﻧﺎن اﻏﻠب آن را »ﺣﮑم ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻣﯽﺧواﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾدﯾم ،ﺧداوﻧد ﻣﯾزاﻧﯽ از ﻧظم و زﯾﺑﺎﯾﯽ را در آﻓرﯾﻧش ﻣﻘرر ﺳﺎﺧت و ﺑﺷرﯾت
را در ﺑﺎغ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز و ﻣﻘدس ﺧود ﻗرار داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑزرگ آﺳﻣﺎن ،اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزار ﺑﺳط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .اﻓراد ﺑﺷر ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺗﮑﺛﯾر
ﻣﯽﺷدﻧد ،ﭘﺧش ﻣﯽﺷدﻧد ،و ﺗﻣﺎم زﻣﯾن را ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎغ ﺧدا ﻣﯽﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ ارادة او را ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﯾﺎورﻧد و
در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .ﺑﺳط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،ھدﻓﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎنھﺎ
را ﺑرای آن روی زﻣﯾن ﻗرار داد.
ﺣﺎل ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎنھﺎی اﻣروزی ،ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺑﮫ ھدف وﺟودی
ﺧود از اﯾن ﻣﻧظر ﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾم .وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﭘرﺳد» ،ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧﯽ؟« ،ﭼﻧد ﺑﺎر ﭘﺎﺳﺦ دادهاﯾد،
» ُﺧب ،ﻣن ﻣﺛﻣر ﺛﻣر ھﺳﺗم؛ ﺗﮑﺛﯾر ﻣﯽﺷوم؛ زﻣﯾن را ﭘر ﻣﯽﮐﻧم و از طرف ﺧدا ﺑر آن ﻣﺳﻠط
ﻣﯽﺷوم؟« اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻗدری ﻏرﯾﺑﮫ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدرت ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﺗﺎ آﻧﭼﮫ در زﻧدﮔﯽﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم را از اﯾن راهھﺎ ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر ﺧودﺗﺎن را درﺑﺎرة
ھدف زﻧدﮔﯽﺗﺎن ﺳردرﮔم اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺗﻌﺟب ﻧﮑﻧﯾد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھدفﻣﺎن در زﻧدﮔﯽ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
آﻧﭼﮫ ﺧدا در اﺑﺗدا درﺑﺎرة اﻧﺳﺎن ﮔﻔت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ آﻓرﯾده ﺷدﯾم ﺗﺎ ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ آﻓرﯾده
ﺷدﯾم ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا ﺗﺎ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺎ روزی ﺗﻣﺎم
آﻓرﯾﻧش از ﺟﻼل ﻣرﺋﯽ ﺧدا ﺑرای ﺳﺗﺎﯾش ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن او ﻣﻣﻠو ﺷود.
دﯾدﯾم ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ،ﺧدا زﻣﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ،و ﻣردم را ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺧدﻣﺗﮕزاران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧوﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺧﻼﺻﮫوار ،ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ زﻣﯾﻧﯽ
و در ﺣﺎل ﺑﺳط ﺧدا در طﯽ اﯾن زﻣﺎن را ﺗرﺳﯾم ﮐﻧﯾم.
ﭘﯾﺷروی
اﮔر آدم و ﺣوا در ﮔﻧﺎه ﺳﻘوط ﻧﮑرده ﺑودﻧد ،ﻣﺳﯾر ﺧدﻣت ﺑﺷر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر ﺧدا ﻣﺳﺋﻠﮫای
ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺳﺎده ﻣﯽﺑود .آدم و ﺣوا ﻓرزﻧداﻧﯽ ﻣﯽداﺷﺗﻧد ،ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
ﻣﯽآوردﻧد و ھﻣﯾﻧطور اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد .و اﯾن ﺗﻌداد اﻧﺑوه از ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ و ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺑﺎ ھم
زﻣﯾن را ﭘر ﻣﯽﺳﺎﺧﺗﻧد ،ﺑر آن ﻣﺳﻠط ﻣﯽﺷدﻧد ،و ﻣطﺎﺑﻖ ﻓراﻣﯾن ﺧدا ﺑر آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯾم ،اوﺿﺎع ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﭘﯾش ﻧرﻓت .ﮔﻧﺎه ،ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺳﯾر
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ راھﯽ طوﻻﻧﯽ و ﭘﯾﭼﯾده از ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺑدﯾل ﮐرد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﻣﺷﮑﻼت
در اﺑﺗدای ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ،ﺧدا ﺑﮫ ﺑﺷر اطﻣﯾﻧﺎن داد ﮐﮫ ھدف او ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺳت ﻧﺧواھد ﺧورد.
ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺗوان درﺑﺎرة ﭘﯾﺷروی ﻣﻠﮑوت ﺧدا در طﯽ دورة ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﮔﻔت ،اﻣﺎ
ﻣﺎ آن را در ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم .در وھﻠﺔ اول ،از ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ رخ داد ﺻﺣﺑت
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ﺧواھﯾم ﮐرد .دوم ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﻓﺳﺎد ﺑﺷرﯾت اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﮐرد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ داوری ﺳﺧت
اﻻھﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﺳوم ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم ﺷد ﮐﮫ ﺧدا ﯾﮏ راھﺑرد ﺑﻠﻧد ﻣدت اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺷرﯾت ﺗوان
ﻣﯽﺑﺧﺷد ﺗﺎ اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷﻧد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ
ﭘﺎدﺷﺎه اﻻھﯽ رخ داد.
ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ
آدم و ﺣوا ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺣﻘﻖﺑﺧﺷﯽ وﻓﺎداراﻧﺔ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه اﻻھﯽﺷﺎن ﻓرﻣﺎن داده ﺑود ،ﺗﺳﻠﯾم
وﺳوﺳﺔ ﺷﯾطﺎن ﺷدﻧد و ﺑﺎ ﺧوردن ﻣﯾوة ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺗﻣرد ﮐردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺳﺗرش ﺑﺎغ ﻋدن ﺑﮫ
ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ زﻣﯾن ،از ﺑﺎغ اﺧراج ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺗﺣت ﯾﮏ ﻟﻌﻧت زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،وظﺎﯾف ﺑﺷرﯾت
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻧﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾد .آدم و ﺣوا ،و ﻓرزﻧدانﺷﺎن ھﻧوز ﺑﺎﯾد ﺗﮑﺛﯾر ﻣﯽﺷدﻧد
و در ﺧدﻣت ﺧدا ،ﺑر زﻣﯾن ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ ﺧدا ﺑﺷرﯾت و زﻣﯾن را ﻟﻌﻧت ﮐرد و از ھﻣﯾن
روی ،ﺗﮑﺛﯾر و ﺣﮑﻣراﻧﯽ دردﻧﺎک ،دﺷوار ،و ﻧﺎاﻣﯾد ﮐﻧﻧده ﺷد .ﺧدا در ﭘﯾداﯾش  ۱۶ :۳درﺑﺎرة ﺗﮑﺛﯾر
ﺑﮫ ﺣوا اﯾﻧطور ﮔﻔت:
اَﻟَم و ﺣﻣل ﺗو را ﺑﺳﯾﺎر اﻓزون ﮔرداﻧم؛ ﺑﺎ اﻟم ﻓرزﻧدان ﺧواھﯽ زاﯾﯾد و اﺷﺗﯾﺎق ﺗو ﺑﮫ ﺷوھرت ﺧواھد
ﺑود و او ﺑر ﺗو ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد )ﭘﯾداﯾش .(۱۶ :۳
در آﯾﺔ  ،۱۷ﺧدا ﺑﮫ آدم درﺑﺎرة ﺣﮑﻣراﻧﯽ اﯾﻧطور ھﺷدار ﻣﯽدھد:
ﺑﮫ ﺳﺑب ﺗو زﻣﯾن ﻣﻠﻌون ﺷد ،و ﺗﻣﺎم اﯾﺎم ﻋﻣرت از آن ﺑﺎ رﻧﺞ ﺧواھﯽ ﺧورد )ﭘﯾداﯾش .(۱۷ :۳
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.
ﺛﺑت ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طﯽ دوران ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ،ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ آدم و ﺣوا
ﺷروع ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﻗدم در ﻣﺳﯾری از ﻓﺳﺎد ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ داوری ﺳﺧت
از ﺳوی ﺧدا ﺷد.
ﻓﺳﺎد و داوری
ﺑر طﺑﻖ ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ،وﻗﺗﯽ آدم و ﺣوا در ﮔﻧﺎه ﺳﻘوط ﮐردﻧد دﯾﮕر اﯾﻧطور ﻧﺑود ﮐﮫ ھﻣﺔ
ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧدا وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ھﯾﭼﮑدام از آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟدا از رﺣﻣت
رھﺎﯾﯽﺑﺧش ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر وﻓﺎدار او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺳل ﺑﺷر ﺑﮫ طﻐﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا
اداﻣﮫ دادﻧد .اوﻟﯾن ﭘﺳر آدم و ﺣوا ،ﻗﺎﺋن ،ﺑرادرش ھﺎﺑﯾل را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد .و ﺷﺟرهﻧﺎﻣﺔ ﻗﺎﺋن در ﺑﺎب
 ۴ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷد ﺧﺎﻧوادة او ،طﻐﯾﺎنھﺎی آﻧﺎن ﺑدﺗر ﺷد .ﻧوادﮔﺎن ﻗﺎﺋن ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ،ﺑﺎ ﮔردﻧﮑﺷﯽ در ﺑراﺑر ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧدا اﯾﺳﺗﺎدﻧد و زﻣﯾن را از
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ﺑﯾدادﮔری ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕر اﻧﺳﺎنھﺎ ﭘر ﮐردﻧد .و ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ،ﺑﯾدادﮔری ﺑﺷر ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺧدا زﻣﯾن
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯾل ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﭘﺎک ﮐﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۷-۵ :۶ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺧداوﻧد دﯾد ﮐﮫ ﺷرارت اﻧﺳﺎن در زﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ،و ھر ﺗﺻور از ﺧﯾﺎلھﺎی دل وی داﺋﻣﺎ ﻣﺣض
ﺷرارت اﺳت .و ﺧداوﻧد ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑر زﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،و در دل ﺧود ﻣﺣزون ﮔﺷت.
و ﺧداوﻧد ﮔﻔت» :اﻧﺳﺎن را ﮐﮫ آﻓرﯾدهام ،از روی زﻣﯾن ﻣﺣو ﺳﺎزم ،اﻧﺳﺎن و ﺑﮭﺎﯾم و ﺣﺷرات و
ﭘرﻧدﮔﺎن ھوا را ،ﭼون ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳف ﺷدم از ﺳﺎﺧﺗن اﯾﺷﺎن« )ﭘﯾداﯾش .(۷-۵ :۶
ﺛﺑت ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طﯽ دوران ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺷرﯾت و ﻓﺳﺎد آﻧﮭﺎ و داوری ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﻧﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺧدا ﯾﮏ راھﺑرد ﺑﻠﻧد
ﻣدت اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺧدا
ﻣﻘرر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ در طول زﻣﺎن ﻗوﻣﯽ را ﺑرای ﺧود ﻧﺟﺎت ﺑدھد و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را از طرﯾﻖ آﻧﮭﺎ
ﺑﻧﺎ ﮐﻧد.
راھﺑرد ﺑﻠﻧد ﻣدت
ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾن راھﺑرد ﺑﻠﻧد ﻣدت ،در ﭘﯾداﯾش  ۱۵ :۳آﻣده اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﺧدا ﻣﺎر ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ آدم و ﺣوا ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺷده ﺑود را ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻟﻌﻧت ﮐرد:
ﻋداوت در ﻣﯾﺎن ﺗو و زن ،و در ﻣﯾﺎن ذرﯾت ﺗو و ذرﯾت وی ﻣﯽﮔذارم؛ او ﺳر ﺗو را ﺧواھد ﮐوﺑﯾد
و ﺗو ﭘﺎﺷﻧﺔ وی را ﺧواھﯽ ﮐوﺑﯾد )ﭘﯾداﯾش .(۱۵ :۳
در اﯾن ﻣﺗن ،ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎر اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻧژاد ﺑﺷری ﺑﮫ دو ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد :ﻓرزﻧدان
ﺷﯾطﺎن ،ﯾﺎ آﻧطور ﮐﮫ اﻏﻠب ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده» ،ذرﯾت«  -ﯾﻌﻧﯽ آن اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﺎ راهھﺎی
ﻣﺗﻣرداﻧﺔ ﺷﯾطﺎن ھﻣﺳو ﻣﯽﮐﻧﻧد – و ﻓرزﻧدان ﺣوا ،ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺧدﻣت وﻓﺎداراﻧﺔ ﺧدا
ھﺳﺗﻧد .اﯾن دو ﮔروه از ﻣردﻣﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺧواھﻧد ﺑود .ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن
وﻋده داد ﮐﮫ روزی ذرﯾت ﺣوا – ﺑﺷرﯾت ﻧﺟﺎتﯾﺎﻓﺗﮫ – ﺳر ﻣﺎر را ﺧواھد ﮐوﺑﯾد ،و ﺑر آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﮐﺷﯾده ﺑود ،ﻏﺎﻟب ﻣﯽﺷدﻧد .اﯾن وﻋده ،در ﻧﮭﺎﯾت ﺗوﺳط ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺣﻘﻖ ﺷد .ﮔوش
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﭘوﻟس در روﻣﯾﺎن  ۲۰ :۱۶ﺑﮫ ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯽﺑﺧﺷد:
ﺧدای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﮫ زودی ﺷﯾطﺎن را زﯾر ﭘﺎیھﺎی ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺳﺎﯾﯾد )روﻣﯾﺎن .(۲۰ :۱۶
اﻣﯾد ﭘﯾروزی ﺑر ﺷرﯾر ،ﺑرای ﺻورتھﺎی ﻧﺟﺎتﯾﺎﻓﺗﮫ و وﻓﺎدار ﺧدا در طول ﺗﺎرﯾﺦ اداﻣﮫ
ﻣﯽﯾﺎﺑد و در ﻣﺳﯾﺢ ،ﺗﺻوﯾر ﮐﺎﻣل ﺧدا ،ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽﺷود.
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ﺑﮫ ﺧﺎطر راھﺑرد ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺧدا ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧوﯾش ،ﭘﺳر ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﯾث ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ھﺎﺑﯾل وﻓﺎدار ﺷود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺷﺟرهﻧﺎﻣﺔ ﺑﺎب  ۵ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺷﯾث و ﻧﺳلھﺎی
او ﺧدا را ﺗﮑرﯾم ﮐردﻧد و در ﭘﯽ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او در ﺳراﺳر زﻣﯾن ﺑودﻧد .و ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﯾدادﮔری اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻗدری زﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺧش ﻋﻣدة ﺑﺷرﯾت را ﻧﺎﺑود ﮐرد ،ﯾﮏ ﻧﺳل از
ﺷﯾث – ﯾﻌﻧﯽ ﻧوح – ﺑﮫ ﺧدا وﻓﺎدار ﺑود و در ﭼﺷﻣﺎن ﺧدا اﻟﺗﻔﺎت ﯾﺎﻓت .ﺑﻌد از ﺳﯾل ﺑزرگ زﻣﺎن
ﻧوح ،ﺧدا راھﺑرد ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺧود ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺧدﻣت ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧوﯾش را ﻣﺟددا ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد
ﻗرار داد.
در ﭘﯾداﯾش  ۲۲-۲۱ :۸ﭼﻧﯾن ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺑﻌد از اﯾن دﯾﮕر زﻣﯾن را ﺑﮫ ﺳﺑب اﻧﺳﺎن ﻟﻌﻧت ﻧﮑﻧم ،زﯾرا ﮐﮫ ﺧﯾﺎل دل اﻧﺳﺎن از طﻔوﻟﯾت ﺑد اﺳت،
و ﺑﺎر دﯾﮕر ھﻣﺔ ﺣﯾواﻧﺎت را ھﻼک ﻧﮑﻧم ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐردم .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ،زرع و ﺣﺻﺎد،
و ﺳرﻣﺎ و ﮔرﻣﺎ ،و زﻣﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،و روز و ﺷب ﻣوﻗوف ﻧﺧواھد ﺷد )ﭘﯾداﯾش .(۲۲-۲۱ :۸
دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﺧدا ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد ﮐﮫ ھﻣﺔ اﻧﺳﺎنھﺎ ﺣﺗﯽ از دوران طﻔوﻟﯾت ،ﻣﺳﺗﻌد
ﺷرارت ھﺳﺗﻧد .او ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺧرﯾب ﺗﺻوﯾر ﺳﻘوط ﮐردة او اداﻣﮫ ﺧواھد داد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺧدا ﺗﺣت ﻧﺷﺎﻧﺔ رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻧظم طﺑﯾﻌﯽ »زرع و ﺣﺻﺎد ،ﺳرﻣﺎ و ﮔرﻣﺎ،
زﻣﺳﺗﺎن و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،و روز و ﺷب« را ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت ،ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ ﺧواھد داﺷت .اﻣﺎ
ﭼرا ﺧدا اﯾن ﻧظم اﯾﻣن ﺑرای طﺑﯾﻌت را ﭘس از ﺳﯾل ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت؟ دﻟﯾل او در واژﮔﺎﻧﯽ روﺷن
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۱ :۹ﺑﯾﺎن ﮐرد:
ﺧدا ،ﻧوح و ﭘﺳراﻧش را ﺑرﮐت داده ،ﺑدﯾﺷﺎن ﮔﻔت» :ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد و زﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎزﯾد«
)ﭘﯾداﯾش .(۱ :۹
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺧدا ﻓراﺧواﻧﯽ اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧود را ﺗﺟدﯾد ﮐرد .او ﺛﺑﺎت طﺑﯾﻌت را ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺻورت ﺧدا ﺑﺗواﻧد ﺧدﻣت اﺻﻠﯽ ﺧود ﺑﮫ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷد.
وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺑﺷرﯾت را آﻓرﯾد – ﺑر ﻣﯽﮔردﯾم ﺑﮫ ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش – ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺻورت ﺧودش ،ﻣرد و زن
ﺑﮫ ﺻورت ﺧودش آﻓرﯾد و ﮔﻔت» ،ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد و زﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎزﯾد «.و اﯾن ﻧﮫ ﻓﻘط ﭘﯾش
از ورود ﮔﻧﺎه ...ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﭘس از اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﻣﯾن را ﺗوﺳط ﺳﯾل وﯾران ﻣﯽﮐﻧد؛ و ﻧوح ،ھﻣﺳرش،
ﭘﺳراﻧش ،و ھﻣﺳران آﻧﮭﺎ ھﻣﮕﯽ از ﮐﺷﺗﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷوﻧد و ﺧدا ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺑﺎرور و
ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد و زﻣﯾن را ﭘر ﺳﺎزﯾد «.ﺧدا اﯾن زﻣﯾن را ﺑرای ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﻣﺎ و ﺟﻼل ﺧودش ﺑﮫ ﻣﺎ داده
اﺳت.
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از اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﭼطور ﻣﺳﯾر ﺧدﻣت ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧدا ،ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣر ﻧﺑود .ﻗوم ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔتھﺎی ﺷدﯾدی روﺑرو ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد و
ﻣﺗﺣﻣل ﻣواﻧﻊ زﯾﺎدی ﺷدﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺧداوﻧد ﺛﺑﺎت ﺑﻠﻧد ﻣدت در طﺑﯾﻌت ﺑرﻗرار ﮐرد ﺗﺎ روزی
ﺗﺻوﯾر ﺧدا وظﯾﻔﮥ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺗﺎ اﻗﺻﺎی ﺟﮭﺎن را اﻧﺟﺎم دھد.
اﮐﻧون ﮐﮫ دﯾدﯾم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طﯽ دوران ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﭼﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ
ﻣﯽدھد ،آﻣﺎدهاﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳراغ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣدة ﺑﻌدی از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑروﯾم؛ ﯾﻌﻧﯽ دورهای
ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ طور وﯾژه ﺑﮫ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوم ﺑرﮔزﯾدة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ﭘرداﺧت.

ﻗوم اﺳراﺋﯾل

ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ،ﻧﻘش اﺻﻠﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﭼرا؟ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑر ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧد ﭼون ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑرﮔزﯾد
ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺳل ﺑﺷر را ﺑﮫ ﺳوی ﺧدﻣﺗﯽ رھﻧﻣون ﺷوﻧد ﮐﮫ او ﺑرای ﺗﺻﺎوﯾر ﺧود از اﺑﺗدا ﻣﻘرر ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺑود .اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ،ذرﯾت زن ،ﮐﮭﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،ﺧزاﻧﺔ ﺧﺎص ،و ﻧﺧﺳتزادة ﺧدا از ﻣﯾﺎن ﻣﻠتھﺎ ﺑودﻧد.
و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎﯾد ﺗﮑﺛﯾر ﻣﯽﺷدﻧد و ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ،ﺑر زﻣﯾن ﺗﺳﻠط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐردﻧد.
ﺣﺎل اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎرھﺎ در وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺧدا ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد و ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣﮑوم ﮐرد ،اﻣﺎ
او ھرﮔز اﯾن ﻧﻘش اﺳراﺋﯾل را ﺑﺎطل ﻧﺳﺎﺧت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺧواھﯾم دﯾد ،ﺧدا در ﺳرﺗﺎﺳر
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﺗﻌﮭد ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ھﻣﺔ اﻗوام را ﺑﮫ ﺧدﻣت او راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼطور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻗوم اﺳراﺋﯾل آﺷﮑﺎر ﺷد ،دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﺳﮫ ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﮐﺎوﺷﯽ در ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﺣل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽﭘردازﯾم .دوم ،ﺑﮫ
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
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا در اﺑﺗدا آدم و ﺣوا را ﺑر زﻣﯾن ﻗرار داد ،آﻧﮭﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ وﯾژه – ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎغ
ﻋدن ﮔذاﺷت .اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻣورﯾت داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑرﻗراری ارادة او در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﺻﺎوﯾر او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .ﺣﺎل ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺧواھﯾم دﯾد ،وﻗﺗﯽ ﺧدا اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧدان او
را ﺑرﮔزﯾد ،آﻧﮭﺎ را ﻓرا ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺧود را دوﺑﺎره در ﻣﺳﯾر ﻋدن ﻗرار دھﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾت اﺻﻠﯽ ﺑﺷرﯾت
را ﻣﺣﻘﻖ ﮐﻧﻧد.
ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﯾداﯾش  ۳-۱ :۱۲ﭼﮫ ﺗوﺻﯾﻔﯽ از اوﻟﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﺧدا اﺑراھﯾم ،ﭘدر اﺳراﺋﯾل،
را ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺧدﻣﺗﮕزار وﯾژة او ﺑﺎﺷد اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﺧدا ﮔﻔت:
از وﻻﯾت ﺧود ،و از ﻣوﻟد ﺧوﯾش و از ﺧﺎﻧﺔ ﭘدر ﺧود ﺑﮫ ﺳوی زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻧﺷﺎن دھم ﺑﯾرون
ﺷو ،و از ﺗو اﻣﺗﯽ ﻋظﯾم ﭘﯾدا ﮐﻧم و ﺗو را ﺑرﮐت دھم ،و ﻧﺎم ﺗو را ﺑزرگ ﺳﺎزم ،و ﺗو ﺑرﮐت ﺧواھﯽ
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ﺑود .و ﺑرﮐت دھم ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﻣﺑﺎرک ﺧواﻧﻧد ،و ﻟﻌﻧت ﮐﻧم ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺗو را ﻣﻠﻌون ﺧواﻧد .و از
ﺗو ﺟﻣﯾﻊ ﻗﺑﺎﯾل ﺟﮭﺎن ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت )ﭘﯾداﯾش .(۳-۱ :۱۲
ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﯾن ﻣﺗن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﺧدا اﺑراھﯾم را ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺳرزﻣﯾن ﭘدریاش در
ﺑﯾناﻟﻧﮭرﯾن را ﺗرک ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑرود ﮐﮫ ھﻧوز ﻧدﯾده ﺑود.
ﺧدا اﺑراھﯾم را از اور در ﺑﯾناﻟﻧﮭرﯾن ﺑﮫ ﺳوی ﺣران ھداﯾت ﮐرد .و ﺑﻌدﺗر ،اﺑراھﯾم را از
ﺣران ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﮐﻧﻌﺎن ﺧواﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب آن را »ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود«
ﻣﯽﺧواﻧﯾم .وﻗﺗﯽ اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﮐﻧﻌﺎن رﺳﯾد ،ﺧدا ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم آن ﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان
وطن داﺋﻣﯽ ﺧود ﺗﺻﺎﺣب ﺧواھﻧد ﮐرد .و از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﺳﺗری ﺑرای ﺧدﻣت
اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷد.
ﻓراﺧواﻧﯽ اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﮑﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺳراﺋﯾل را دﺳتﮐم از دو ﺟﮭت درک ﮐﻧﯾم .ﻧﺧﺳت ،ﺧدا اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧداﻧش را ﺧواﻧد ﺗﺎ در ﮐﺎﻧون
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .دوم ،ﺧدا اﺳراﺋﯾل را ﻓرا ﺧواﻧد ﺗﺎ ﮔﺳﺗرة ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﻓرای ﻣرزھﺎی ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﺑرﻧد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا
اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧدان او را ﻓرا ﺧواﻧد ﺗﺎ در ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑر زﻣﯾن ،ﺑﮫ وی ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ
ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﭘﯾشﺗر دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﺧدا ﺳرزﻣﯾن ﻋدن و ﺑﺎغ ﻣﻘدس
درون آن ﺑود .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺳرﯾن ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﭼﻧﯾن ﻓرض ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﻋدن ﺟﺎﯾﯽ در ﻗﺳﻣت
ﻓرودﺳت ﺑﯾناﻟﻧﮭرﯾن و در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ ﻧﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﻠﻣرو
ﺳرزﻣﯾن ﻋدن ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﺑود .ﮔﺳﺗرة اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻣﯽﺗواﻧﺳت در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮐﻧون آن را ھﻼل
ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﻣﯽﺧواﻧﯾم .اﻣﺎ ﺧود ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ،ﭘﯾوﻧد ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﺳرزﻣﯾن و ﺑﺎغ ﻋدن و ﺳرزﻣﯾﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم وﻋده داد ﺑرﻗرار ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾن ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ در ﭘﯾداﯾش  ۱۴-۱۰ :۲روﺷن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف ﻣرزھﺎی
ﻋدن ﻣﯽﭘردازد:
و ﻧﮭری از ﻋدن ﺑﯾرون آﻣد ﺗﺎ ﺑﺎغ را ﺳﯾراب ﮐﻧد ،و از آﻧﺟﺎ ﻣﻧﻘﺳم ﮔﺷﺗﮫ ،ﭼﮭﺎر ﺷﻌﺑﮫ ﺷد .ﻧﺎم اول
ﻓﯾﺷون اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ﺣوﯾﻠﮫ را ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ طﻼﺳت ،اﺣﺎطﮫ ﻣﯽﮐﻧد .و طﻼی آن زﻣﯾن ﻧﯾﮑوﺳت
و در آﻧﺟﺎ ﻣروارﯾد و ﺳﻧﮓ َﺟزَ ع اﺳت .و ﻧﺎم ﻧﮭر دوم ﺟﯾﺣون ﮐﮫ ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ﮐوش را اﺣﺎطﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
و ﻧﺎم ﻧﮭر ﺳوم ﺣدﱠﻗل ﮐﮫ ﺑﮫ طرف ﺷرﻗﯽ آﺷور ﺟﺎری اﺳت .و ﻧﮭر ﭼﮭﺎرم ﻓرات )ﭘﯾداﯾش -۱۰ :۲
.(۱۴
دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮭﺎر رودﺧﺎﻧﺔ ﮐﮭن ﺑﮫ ﻋدن رﺑط داده ﺷدهاﻧد .دو رود اول ،ﻓﯾﺷون و
ﺟﯾﺣون ھﺳﺗﻧد .ﻣﺣﻘﻘﺎن ھﻧوز در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ رودھﺎ در ﮐﺟﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در اﯾن
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ﻣﺗن ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺣوﯾﻠﮫ و ﮐوش در ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﻣرﺗﺑط ﺷدهاﻧد .دو رود
دوم ،ﯾﻌﻧﯽ رودھﺎی ﺣدّﻗل )دﺟﻠﮫ( و ﻓرات ،از ﻣﻧﺎطﻖ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳورﯾﺔ اﻣروزی ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷرق
ﺟﺎری ﻣﯽﺷدﻧد .اﯾن ﻣﻘدار آﮔﺎھﯽ از ﻣﺣل رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋدن اھﻣﯾت دارد ﭼون ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،اﯾن
اﻣﺎﮐن ﻗرﯾﻧﺔ رودﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻌدﺗر در ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷوﻧد
ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم وﻋده داد .ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۱۵و طرﯾﻘﯽ ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﮫ
اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧداﻧش را ﺗوﺻﯾف ﮐرد:
اﯾن زﻣﯾن را از ﻧﮭر ﻣﺻر ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﮭر ﻋظﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﮭر ﻓرات ،ﺑﮫ ﻧﺳل ﺗو ﺑﺧﺷﯾدهام )ﭘﯾداﯾش :۱۵
.(۱۸
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،رودﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣرزھﺎی ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود اﺳراﺋﯾل را ﻣﺷﺧص
ﻣﯽﮐردﻧد – ﯾﻌﻧﯽ رود ﻣﺻر و رود ﻓرات.
اﮐﺛر ﻣﻔﺳران ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ »ﻧﮭر ﻣﺻر« ،ﻧﯾل ﻧﺑود؛ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭼﻧدﯾن
رودﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ وادیھﺎی ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﻣﺻر ﺑود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،رود ﻓرات ،ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻدﺳت ﻓرات در
ﻏرب ﺳورﯾﺔ اﻣروزی ،ﻣرز ﺷﻣﺎل ﺷرق ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود را ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐرد .ﺑﻌدﺗر در ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ،اﯾن رودﺧﺎﻧﮫھﺎ ﮔﺳﺗرة ﺳرزﻣﯾن اﺳراﺋﯾل در طﯽ ﺣﮑوﻣت داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﻣﺷﺧص
ﻣﯽﮐردﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ،ﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺳرزﻣﯾن وﻋده ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﻣوازات ﻣرزھﺎی
ﺳرزﻣﯾن ﻋدن ﻗرار دارﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﺗون ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﺧدا اﺑراھﯾم را ﺑﮫ ﮐﻧﻌﺎن ﺧواﻧد ،او را ﺑﮫ ﮐﺎﻧون اﺻﻠﯽ ﺟﻐراﻓﯾﺎی زﻣﯾن ،ﺑﮫ ﻋدن ،ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آدم و
ﺣوا ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺷروع ﺑﮫ ﺧدﻣت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﮐردﻧد ﻓرا ﻣﯽﺧواﻧد.
ﻣﮑﺎن ﻋدن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ ﺧدا اﺑﺗدا اﺑراھﯾم را ﺧواﻧد و ﺳﭘس
ﻣوﺳﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﻠﮑوت ﺧود آورد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن
ﻣوﻋود اﺳراﺋﯾل ﻧﻘطﺔ آﻏﺎز ﺑﺳط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺳﻠطﻧت ﺧدا از طرﯾﻖ اﺳراﺋﯾل ﺗﺎ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﺑود.
ﺑﺳط

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

ﺑرﮐت دھم ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﻣﺑﺎرک ﺧواﻧﻧد ،و ﻟﻌﻧت ﮐﻧم ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺗو را ﻣﻠﻌون ﺧواﻧد .و از ﺗو ﺟﻣﯾﻊ
ﻗﺑﺎﯾل ﺟﮭﺎن ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت )ﭘﯾداﯾش .(۳ :۱۲
در اﯾن ﻣﺗن ﺧدا ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺗوﺟﮫ اﺑراھﯾم را ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او و ﺧﺎﻧوادهاش ﺑر ﺗﻣﺎم
ﻣﻠل ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد .ﺧدا وﻋده داد ﮐﮫ ﻣﻠتھﺎی دﯾﮕر را ﺑر اﺳﺎس واﮐﻧشﺷﺎن ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﺑرﮐت ﺑدھد ﯾﺎ
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ﻟﻌﻧت ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن روﻧد دو ﺳوﯾﮫ دﻗت ﮐﻧﯾد .ﺧدا وﻋده داد ﮐﮫ اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧدان او
ﺑرﮐﺎت ﺧدا را ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧوادهھﺎی روی زﻣﯾن ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺧواھﻧد آورد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ
ﭘوﻟس رﺳول در روﻣﯾﺎن  ،۱۳ :۴وﻋدة ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم و ذرﯾت او را اﯾﻧطور ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد:
ﺑﮫ اﺑراھﯾم و ﻧﺳل او وﻋده داده ﺷد ﮐﮫ وارث ﺟﮭﺎن ﺧواھﻧد ﺷد )روﻣﯾﺎن ۱۳ :۴؛ ﺗرﺟﻣﺔ ھزارة ﻧو(.
آدم و ﺣوا ﺧواﻧده ﺷدﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم زﻣﯾن را ﭘر ﮐﻧﻧد و ﺑر آن ﻣﺳﻠط ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﮔﻧﺎه ﻧﺳل ﺑﺷر را
ﺑﮫ دو دﺳﺗﺔ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا را ﺧدﻣت ﻣﯽﮐردﻧد و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣت ﻧﻣﯽﮐردﻧد ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد .وﻟﯽ ﺧدا
اﺑراھﯾم و اﺳراﺋﯾل را ﺑرﮔزﯾد ﺗﺎ واﺳط ﺑرﮐﺎت او ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻗوام روی زﻣﯾن ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ او را ﻗﺑول
ﻣﯽﮐﻧﻧد .و ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن وﻋده از طرﯾﻖ ﻋﯾﺳﯽ ،ﭘﺳر ﺑﯽﻋﯾب اﺑراھﯾم،
ﻣﺣﻘﻖ ﺷد.
ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ آﮔﺎه ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷدهاﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺻﺎﺣب ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﺳرزﻣﯾن
ﻣوﻋود ،ﺑﮫ اھداف ﺧدا ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .در روزﮔﺎر ﻣوﺳﯽ ،دو و ﻧﯾم ﺳﺑط اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗﻧد ﺗﺎ در زﻣﯾنھﺎی
ﺷرق رود اردن ﺳﺎﮐن ﺷوﻧد .داوود ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ،و دﯾﮕر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﺎﻧدان داوود ،ﻣرزھﺎی اﺳراﺋﯾل را
از ﺷﻣﺎل ،ﺷرق ،و ﺟﻧوب ﮔﺳﺗرش دادﻧد .ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،اﻧﺑﯾﺎ ﺑﮫ ﻗوم
ﺧدا اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﺎز ﺧواھﻧد ﮔﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ روزی ﻣﺎﺷﯾﺢ ھﺎدی آﻧﮭﺎ
در ﺑﺳط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ زﻣﯾن ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﻣﮑﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در روزﮔﺎر اﺳراﺋﯾل ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،آﻣﺎدهاﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳراغ
ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در طول اﯾن دوره ﺑروﯾم.
ﻣردﻣﺎن
ﭘﯾشﺗر دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر ﮐﮭﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ،ﺑﮫ آﻧﺎن
اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺧﺷﯾد .و ﻣﺗوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾداﯾش  ۶ :۹و ﯾﻌﻘوب  ۹ :۳ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﺗﻣﺎم اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر ﺧدا ،دارای اﻓﺗﺧﺎر و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧدﻣت ﺑﮫ اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
ﺧدا در ﺣﮑﻣت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل درک ﺧود ﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗوم اﺳراﺋﯾل،
ﻧﻘش وﯾژهای در راھﺑری ﮔﺳﺗرش ﺣﮑوﻣت ﺧدا در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ اﺳراﺋﯾل ﭘﯾﭼﯾده
اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن اﺟﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼطور ﺧدا ﺗﺿﻣﯾن ﮐرد ﻗوم اﺳراﺋﯾل اﯾن
ﻣﺎﻣورﯾت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد رﺳﺎﻧد.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣوﺿوع ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳراﺋﯾل ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد:
ﻧﺧﺳت ،اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوﻣﯽ وﯾژه؛ دوم ،ﺷﮑلدھﯽ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﮐﺎھﻧﺎن؛ و ﺳوم ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺎھﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن رﺳﻣﯽ از ﺳوی ﺧدا ﺑرای راھﺑری اﺳراﺋﯾل .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا
اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوﻣﯽ وﯾژه را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم.
اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل
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ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر دﯾدﯾم ،ﺑﻌد از ﮔﻧﺎه آدم و ﺣوا ،ﻧﺳل ﺑﺷر ﺑﮫ دو ذرﯾت ﻣﺎر – ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺧدﻣت اھداف ﺷﯾطﺎن ھﺳﺗﻧد – و ذرﯾت زن – ﯾﻌﻧﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧدﻣت اھداف ﺧدا ھﺳﺗﻧد –
ﺗﻘﺳﯾم ﺷد .ﺑر طﺑﻖ ﺑﺎب  ۵ﭘﯾداﯾش ،ﺳوﻣﯾن ﭘﺳر آدم ،ﺷﯾث ،ﭘدر ﻧﺳﻠﯽ وﻓﺎدار از اﻧﺳﺎنھﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧوح ﻋﺎدل و ﭘﺳران و ﻋروﺳﺎن او ﻣﻧﺗﮭﯽ ﮔﺷت .ﻧوح ﺳﮫ ﭘﺳر داﺷت :ﺳﺎم ،ﺣﺎم ،و ﯾﺎﻓث .اﻣﺎ از ﺑﯾن
اﯾن ﺳﮫ ،ﺳﺎم و ﻓرزﻧدان او در ﻧظر ﺧدا وﯾژه ﺑودﻧد .ھﻣﺔ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺷﺟرهﻧﺎﻣﮫای در ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش
ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﭘسزﻣﯾﻧﺔ اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل از ﺳوی ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوم ﺑرﮔزﯾدة ﺧوﯾش طراﺣﯽ ﺷده
ﺑود.
ﺧدا از ﻧﺳل ﺳﺎم ﯾﮏ ﻣرد را ﺑرﮔزﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ذرﯾت زن ﺧدﻣت ﮐﻧد – ﯾﻌﻧﯽ اﺑراھﯾم،
ﭘﺎﺗرﯾﺎرک اﺳراﺋﯾل .ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ اﺑراھﯾم ،ﭘﺳری ﻣﻌﺟزهآﺳﺎ
ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﺣﺎق داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﻧﺳل ﺑرﮔزﯾده را اداﻣﮫ داد .ﺳﭘس ﭘﺳر اﺳﺣﺎق ،ﯾﻌﻘوب ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳراﺋﯾل
ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺻوﯾر وﯾژة ﻣورد اﺣﺗرام ﺧدا ﺷد .و در ﻧﮭﺎﯾت ،ﯾﻌﻘوب دوازده ﭘﺳر داﺷت،
ﯾﻌﻧﯽ ﯾوﺳف و ﺑرادراﻧش ،و اﯾن دوازده ﭘﺳر ﭘدران دوازده ﺳﺑط اﺳراﺋﯾل ﺑودﻧد .از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم اﻗوام
ﺑﺷری ،اﺳﺑﺎط اﺳراﺋﯾل ﻗوم وﯾژة ﺧدا و ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑودﻧد.
در روزﮔﺎر ﻣوﺳﯽ ،اﻧﺗﺧﺎب اﺳﺑﺎط اﺳراﺋﯾل از ﺳوی ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوم وﯾژة ﺧود ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﭘﯾش ﺑرداﺷت .ﺧدا اﺳﺑﺎط اﺳراﺋﯾل را از ﺑﻧدﮔﯽ در ﻣﺻر ﺑﯾرون آورد و از آﻧﮭﺎ ﻣﻠﺗﯽ ﺳﺎﺧت؛ ﯾﮏ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از ﮐﺎھﻧﺎن ﺗﺎ ھدف ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن را ﻣﺣﻘﻖ ﮐﻧﻧد.
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﺎھﻧﺎن
ﺧدا در ﺧروج  ۶-۴ :۱۹اﯾن ھدف ﺑرای اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ اﻋﻼم ﮐرد .ﺧدا در ﮐوه
ﺳﯾﻧﺎ اﯾﻧطور اﻋﻼم ﮐرد:
ﺷﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻣﺻرﯾﺎن ﮐردم ،دﯾدهاﯾد ،و ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑر ﺑﺎلھﺎی ﻋﻘﺎب ﺑرداﺷﺗﮫ ،ﻧزد
ﺧود آوردهام .و اﮐﻧون اﮔر آواز ﻣرا ﻓﯽاﻟﺣﻘﯾﻘﮫ ﺑﺷﻧوﯾد ،و ﻋﮭد ﻣرا ﻧﮕﺎه دارﯾد ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺧزاﻧﺔ ﺧﺎص
ﻣن از ﺟﻣﯾﻊ ﻗومھﺎ ﺧواھﯾد ﺑود .زﯾرا ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ،از آن ﻣن اﺳت .و ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣن ﻣﻣﻠﮑت
ت ﻣﻘدس ﺧواھﯾد ﺑود )ﺧروج .(۶-۴ :۱۹
ﮐ َﮭﻧﮫ و اﻣ ِ
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻗرار ﺑود اﺳراﺋﯾل ﯾﮏ »اﻣت ﻣﻘدس« ﺑﺎﺷﻧد – ﮐﮫ وﯾژه ،ﺟدا ﺷده ،و
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧزاﻧﺔ ﺧﺎص ﺧدا از ﺟﻣﯾﻊ ﻗومھﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾز اﺳت .ﺧدا ﺗﻣﺎم ﻣردم اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوم
ﻣﻘدس ﺧود» ،ﻣﻣﻠﮑت َﮐ َﮭﻧﮫ« ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾری ،ﯾﮏ »ﮐﮭﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ« ﻧﺎﻣﯾد.
ﺧروج  ۶ :۱۹و ﺑﮫ وﯾژه ﻋﺑﺎرت »ﻣﻣﻠﮑت ﮐﮭﻧﮫ« ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﻋﯽ از ﺑﺎزﺗﺎب ﺧواﻧدﮔﯽ اﺻﻠﯽ
ﺑﺷرﯾت ،ﻣرد و زن ،در ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم آﻧﮭﺎ ﺧواﻧده ﺷدﻧد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻘش ﺷﺎھﺎﻧﮫ ﺑر آﻓرﯾﻧش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺎ ﺑر آﻓرﯾﻧش ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﻧﻧد ...ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﺎﻓت
ﻣﺗﻧﯽ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﻋﺑﺎرت »ﻣﻣﻠﮑت ﮐﮭﻧﮫ« ﻋﺑﺎرت »اﻣت ﻣﻘدس« آﻣده اﺳت .اﺳراﺋﯾل ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
-23ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﺳﺎﯾر دروس و راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ھزارۀ ﺳوم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
farsi.thirdmill.org

ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ

درس  :۲ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا

ﻣﻠت ﻣﻘدس ﺑﺎﺷد؛ ﮐﺎھﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﻘدس و ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻘدس ﺧدا ﺑﺎﺷﻧد ،اﺳراﺋﯾل ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻘدﯾس ﺧود از
طرﯾﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ﺗورات را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ،ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻘدس ﺧدا ﺑﺎﺷد.
 دﮐﺗر داﮔﻼس ﮔراپاﯾن اﻟﻘﺎب اﺳراﺋﯾل ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ او ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻧﻘﺷﯽ ﺧواﻧده ﺷد ﮐﮫ آدم و ﺣوا ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﺻوﯾر ﺧدا در ھﻣﺎن اﺑﺗدا داﺷﺗﻧد .ﺗرﻗﯽ اﺳﺑﺎط اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت ﮐﮭﻧﮫ آﻧﮭﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧت ﺗﺎ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد.
اﮔرﭼﮫ اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل ﺗوﺳط ﺧدا ﺑﮫ ﻗوم او اﻣﺗﯾﺎزات و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﮭﺎﻧت
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑرﺧﯽ از اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن را ﻓرا ﺧواﻧد ﺗﺎ
در ﻣﻧﺎﺻب وﯾژة ﮐﺎھﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن راھﺑری ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎھﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ھﺎرون و ﻓرزﻧدان او ﮐﺎھﻧﺎن رﺳﻣﯽ اﺳراﺋﯾل ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻗوم را ﺑﮫ ﺣﺿور وﯾژة ﺧدا در ﺧﯾﻣﮫ،
و ﺳﭘس در ﻣﻌﺑد راھﺑر ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﺗش ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،دﻋﺎھﺎ ،و ﺳﺗﺎﯾش اﺳراﺋﯾل را راھﺑری ﻣﯽﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن اﺳراﺋﯾل را در ﺷرﯾﻌت ﺧدا ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدادﻧد .و ﭘس از زﻣﺎن ﺷﺎﺋول ،ﺧدا داوود و ﻓرزﻧدان
او را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﺳراﺋﯾل ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .ﺧﺎﻧدان داوود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود ﺗﺎ
ﺑر ﭘرﺳﺗش ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧدا ﻧظﺎرت ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎ اطﺎﻋت از ﺧدا در اﺳراﺋﯾل و ﺳﺎﯾر ﻣﻠل روی
زﻣﯾن را ﻧﯾز اﺟرا ﮐﻧد .از اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺧﺎﻧدان داوود ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﮔﺳﺗرش ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا
را راھﺑری ﻣﯽﮐرد .و اﻟﺑﺗﮫ ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺎﮐﯾد زﯾﺎدی ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ دارد ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ،ﭘﺳر داوود ،اﻣروزه ﮐﺎھن اﻋظم و ﭘﺎدﺷﺎه ﻗوم ﺧداﺳت .او ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣﺔ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ اﯾن
ﻣﻘﺎمھﺎ ﺑرای ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن آن طراﺣﯽ ﺷده ﺑودﻧد ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﻣﮑﺎن و ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﻗوم اﺳراﺋﯾل ،ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻗوم اﺳراﺋﯾل رخ داد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم.
ﭘﯾﺷروی
داﺳﺗﺎن اﺳراﺋﯾل در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ھم ﺷﺎﻣل دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣﺛﺑت و ھم ﺷﮑﺳتھﺎی ﻣﮭﻠﮏ اﺳت.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﻧﺳل اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا ﺷورش ﮐردﻧد و ﻣﺗﺣﻣل داوریھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ ﺧدا ﺷدﻧد .اﻣﺎ
ﺧدا ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ آورد و آﻧﮭﺎ را دوﺑﺎره اﺣﯾﺎ ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،در اواﺧر ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ،ﮔﻧﺎھﺎن اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻗدری ﺑزرگ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺧدا آن را ﺑﮫ ﻟﻌﻧت ﻋظﯾم ﺗﺑﻌﯾد از ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود
ﮔرﻓﺗﺎر ﺳﺎﺧت .ﺑﮫ ﻣدت ﺻدھﺎ ﺳﺎل اﺳراﺋﯾل ﻧﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ،ﻧﮫ ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ ،ﻧﮫ ﻣﻌﺑدی ،و ﻧﮫ ﻓرزﻧدی از
ﺧﺎﻧدان داوود داﺷت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا راھﺑری ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن
ﺷراﯾط وﺣﺷﺗﻧﺎک ،اﻧﺑﯾﺎی ﺧدا ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد ﮐﮫ روزی ﭘﺳر ﺑزرگ داوود ﺑر ﺧواھد
ﺧﺎﺳت و اﺳراﺋﯾل را در ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺎ ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن راھﺑری ﺧواھد ﮐرد.
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زﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺎم ﻣﮭم در ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در اﺳراﺋﯾل ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﺑﭘردازﯾم :زﻣﺎن وﻋده؛ روﯾدادھﺎی ﺧروج و ﻓﺗﺢ؛ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری ﺗﻣﺎم
ﻋﯾﺎر ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در دورة وﻋدة ﺧدا روی داد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
وﻋده

وﻗﺗﯽ درﺑﺎرة دورة وﻋده ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﻧظورﻣﺎن اﻋﺻﺎر ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎی اﺳراﺋﯾل اﺳت.
در طﯽ اﯾﺎم اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق ،ﯾﻌﻘوب و ﭘﺳران ﯾﻌﻘوب ،ﺧدا وﻋدهھﺎی ﺑﺳﯾﺎری درﺑﺎرة آﯾﻧده ﻗوم داد.
اﯾن وﻋدهھﺎ ﺑﮫ دو دﺳﺗﺔ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اھداف اوﻟﯾﮫای ﮐﮫ ﺧدا در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺻوﯾر ﺧود
در ﺑﺎغ ﻋدن ﻗرار داد ﻣطﺎﺑﻘت دارد :وﻋدهھﺎی ﮐﺛرت اﺳراﺋﯾل و وﻋدهھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳراﺋﯾل.
در وھﻠﺔ اول ،ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ آﻧﮑﮫ ﺧدا آدم و ﺣوا را ﻓرا ﺧواﻧد ﺗﺎ زﻣﯾن را ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﺧود ﭘر
ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎی اﺳراﺋﯾل ﻧﯾز وﻋده داد ﮐﮫ روزی ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﺑﯽﺷﻣﺎر ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﮫ وﻋدة
ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم در ﭘﯾداﯾش  ۵ :۱۵ﮔوش ﮐﻧﯾد:
”اﮐﻧون ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن ﺑﻧﮕر و ﺳﺗﺎرﮔﺎن را ﺑﺷﻣﺎر ،ھرﮔﺎه آﻧﮭﺎ را ﺗواﻧﯽ ﺷﻣرد “.ﭘس ﺑﮫ وی ﮔﻔت:
”ذُ ّرﯾت ﺗو ﭼﻧﯾن ﺧواھد ﺑود“ )ﭘﯾداﯾش .(۵ :۱۵
در اﯾﻧﺟﺎ ﺧدا وﻋده داد ﮐﮫ اﺑراھﯾم و ﻓرزﻧدان او ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗﺎرﮔﺎن آﺳﻣﺎن ﮐﺛﯾر ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑر ﺗوﻟد اﺳﺣﺎق ،ﭘﺳر ﻣﻌﺟزهآﺳﺎی اﺑراھﯾم از طرﯾﻖ ﺳﺎرا ،ﺗﺎﮐﯾد
ﻣﯽﮐﻧد .و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺗﻣرﮐز زﯾﺎدی ﺑر ﯾﻌﻘوب و ﺑر دوازده
ﭘﺳر او دارد .ﺗﮑﺛﯾر ﮐ ّﻣﯽ اﺳراﺋﯾل ،ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣرﮐزی در دورة ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎی اﺳراﺋﯾل اﺳت ﭼون
ﺧدا اﺳراﺋﯾل را ﻣﻘرر ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎﻣورﯾت اوﻟﯾﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ آدم و ﺣوا داده ﺑود را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷد.
در وھﻠﺔ دوم ،داﺳﺗﺎنھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ درﺑﺎرة ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ ﻧﯾز روی ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳراﺋﯾل ﺑر
زﻣﯾن ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ آﻧﮑﮫ ﺧدا آدم و ﺣوا را در ﺑﺎغ ﻋدن ﮔذاﺷت ،وﻋده داد ﮐﮫ
ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم ﺳرزﻣﯾن ﮐﻧﻌﺎن را ﺗﺻﺎﺣب ﺧواھﻧد ﮐرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در ﭘﯾداﯾش  ۷ :۱۵ﺑﮫ
اﺑراھﯾم ﮔﻔت:
ﻣن ھﺳﺗم ﯾﮭوه ﮐﮫ ﺗو را از اور ﮐﻠداﻧﯾﺎن ﺑﯾرون آوردم ،ﺗﺎ اﯾن زﻣﯾن را ﺑﮫ ارﺛﯾت ،ﺑﮫ ﺗو ﺑﺧﺷم
)ﭘﯾداﯾش .(۷ :۱۵
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد اﺑراھﯾم ﻗطﻌﮫ زﻣﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎدﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﺑرة
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در ﮐﻧﻌﺎن ﺧرﯾداری ﮐرد .اﯾن آﯾﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼرا ﺧدا ﺑﮫ ﯾﻌﻘوب ﻓرﻣﺎن
داد ﺗﺎ ﻋﻠﯾرﻏم ﺧطر ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ از ﺳوی ﺑرادرش ﻋﯾﺳو در اﻧﺗظﺎر او ﺑود ،ﺑﮫ وطن ﺧود ﺑرﮔردد.
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ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎنﺑﺧﺷﯽ ﯾوﺳف ﺑﮫ ﺑرادراﻧش ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺻر را ﺗرک
ﮐرده و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﺎز ﺧواھﻧد ﮔﺷت .دورة ﭘﺎﺗرﯾﺎرﮐﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧدا وﻋده داد اﺳراﺋﯾل
را ﮐﺛرت ﻣﯽﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﻣﻠﺗﯽ ﺑزرگ ﺗﺑدﯾل ﺷود و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑر ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود را ﻧﯾز ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل
ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد.
ﭘس از دورة وﻋده ﺑرای ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎی اﺳراﺋﯾل ،ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در زﻣﺎن ﺧروج و
ﻓﺗﺢ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد.
ﺧروج و ﻓﺗﺢ
ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣوﺳﯽ و اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن از درﯾﺎی ﺳرخ رد ﺷدﻧد ،ﺳرود ﺷﮑرﮔزاری از
ﺧدا ﺳر دادﻧد ﮐﮫ در ﺧروج  ۱۸-۱ :۱۵دﯾده ﻣﯽﺷود .ﻣﺗن ﻓوق ﺑر اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺎﮐﯾد دارد ﮐﮫ ﺧدا
اﺳراﺋﯾل را از ﻣﺻر ﻧﺟﺎت داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ﺑر زﻣﯾن ،ﻣﺎﻣورﯾت اﺻﻠﯽ آدم و ﺣوا را
ﭘﯾش ﺑﺑرد.
در ﺧروج  ۱۳ :۱۵اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
اﯾن ﻗوم ﺧوﯾش را ﮐﮫ ﻓدﯾﮫ دادی ،ﺑﮫ رﺣﻣﺎﻧﯾت ﺧود ،رھﺑری ﻧﻣودی .اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻗوت ﺧوﯾش ﺑﮫ
ﺳوی ﻣﺳﮑن ﻗدس ﺧود ھداﯾت ﮐردی )ﺧروج .(۱۳ :۱۵
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺧدا را ﺳﺗﺎﯾش ﮐردﻧد ﭼون او آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳوی »ﻣﺳﮑن ﻗدس« ﯾﺎ
ﺳﮑوﻧﺗﮕﺎه ﺧوﯾش راھﺑری ﮐرد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾدﯾم ،ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﻧﯾز درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻋدن ﺑﺎﯾد ﻣرﮐز ﺣﺿور ﻣﻘدس وﯾژة
ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺑود .اﻣﺎ ﻓراﺗر از اﯾن ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم اﺻطﻼﺣﯽ ﮐﮫ در ﺧروج ۱۳ :۱۵
»ھداﯾت« ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده  -ﻧﺎھﺎل ) – nahalנָהַ ל( در ﻋﺑری – در ﺗﻌدادی از ﻣﺗون ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﭼوﭘﺎﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮔوﺳﻔﻧدان را ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﺑﺎﻧﯽ از اﯾن دﺳت ،اﻏﻠب ﺑرای ﺗوﺻﯾف
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھم در ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ﻋﻣوﻣﯽ ،و ھم در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﺷدﻧد .ﺧدا ﻗوم ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎ ِه ﺷﺑﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺳﮑن ﻣﻘدس ﺧوﯾش ھداﯾت ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺳﻠطﻧت ﺧدا ﺑﮫ ﺻراﺣت در ﺧروج  ۱۸-۱۷ :۱۵ﻧﻣﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺷود .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳرود ﮐﻧﺎرة درﯾﺎی ﺳرخ ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
اﯾﺷﺎن را داﺧل ﺳﺎﺧﺗﮫ ،در ﺟﺑل ﻣﯾراث ﺧود ﻏرس ﺧواھﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو ای ﺧداوﻧد ﻣﺳﮑن
ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫای ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﻣﻘﺎم ﻣﻘدﺳﯽ ﮐﮫ دﺳتھﺎی ﺗو ای ﺧداوﻧد ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐرده اﺳت .ﺧداوﻧد ﺳﻠطﻧت
ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد )ﺧروج .(۱۸-۱۷ :۱۵
ﺑر طﺑﻖ اﯾن آﯾﺎت ،ﺧدا اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﺳوی ﮐوه ﻣﻘدس ﺧود و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘدﺳﯽ ﺑرد ﮐﮫ ﺑﻌدا
ﻣﻌﻠوم ﺷد اورﺷﻠﯾم اﺳت .و آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘدس ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ »ﻣﺳﮑن« ﺧدا ﺧواھد ﺑود – ﯾﺎﺷﺎو )yashav
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– יָשַׁ ב( در زﺑﺎن ﻋﺑری – ﯾﻌﻧﯽ اﺻطﻼﺣﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑﮫ ﺗﺧتﻧﺷﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد .در
ﭘرﺗو دﯾﮕر ﺑنﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﯾن ﻣﺗن ،ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘدس ﻣﺣل ﺗﺧت
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧداوﻧد ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آﯾﺔ  ۱۸ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧدا را ﺑﺎ واژﮔﺎن ﺻرﯾﺢ
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا از آﻧﺟﺎ »ﺳﻠطﻧت ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد«.
اﺳراﺋﯾل ﻧﺟﺎت ﺧدا را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد و اﯾن ﺳرود ﭘﯾروزی را در ﮐﻧﺎرة درﯾﺎی ﺳرخ ﺳر ﻣﯽدھد:
»ﺧداوﻧد ﺳﻠطﻧت ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد «.اﻣﺎ اﯾن ﻧوع ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت ...و ﺑر ﺧﻼف
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ دور از دﺳﺗرس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺷﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﺧوردﺗﺎن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ،ﺗﺻوﯾرﺷﺎن
روی ﯾﮏ ﺳﮑﮫ ﺑﺎﺷد – ﯾﺎ ﺗﺻوﯾر آﻧﮭﺎ در ﺗﻠوﯾزﯾون ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﮫ در دﻧﯾﺎی اﻣروزی – ﺧدای اﺳراﺋﯾل،
ﺧداوﻧد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﻗوم ﺧود را دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﺑر ﮐوه ﻣﻘدس او ،ﺳﯾﻧﺎ ،ھﻣراھش ﺑﺎﺷﻧد؛
و ﺳﭘس از اﯾن ھم ﻋﻣﯾﻖﺗر ،اﺑزاری ﻣﯽﺳﺎزد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾﻣﮫ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد ﻧزول ﮐﻧد و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣﯾﺎن ﻗوم ﺧود ﺳﺎﮐن ﺷود.
 دﮐﺗر ﺑراﯾﺎن راﺳلوﻗﺗﯽ 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
ﺳﺎزد .ھدف ﺧروج و ﻓﺗﺢ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ،ﺑرﻗراری ﻣﺟدد ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا ،ﺳﻠطﻧت او ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش
ﺑر زﻣﯾن ﺑود.
ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در دورهھﺎی وﻋده ،و ﺧروج و ﻓﺗﺢ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳوﻣﯾن
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻠت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم :ﯾﻌﻧﯽ دورة اﻣﭘراﺗوری .اﺳراﺋﯾل ﺗﺣت راھﺑری
داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻠطﻧت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻗوم ﺧدا را در ﻋﺑﺎدت و
اطﺎﻋت از دﺳﺗورات ﺧدا راھﺑری ﻣﯽﮐرد.
اﻣﭘراﺗوری
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺳران اواﻧﺟﻠﯾﮑﺎل ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎب  ۸اول ﺳﻣوﺋﯾل ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﭼﻧﯾن ﺑﺎور
ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺧدا ھرﮔز ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﺑرای اﯾن ﻧداﺷت ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺧدا
از اﯾﺎم ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ آﺷﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧدا ﺧواھد داﺷت .ﺧدا ﭼﻧﯾن ﻣﻌﯾن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﻧﺳل داوود ﺑﺎﺷد .او ﻗوم اﺳراﺋﯾل،
و در ﻧﮭﺎﯾت ھﻣﺔ اﻗوام زﻣﯾن را راھﺑری ﻣﯽﮐرد .و او آﻧﮭﺎ را در ﺗﺣﻘﻖ ھدف اﺻﻠﯽ ﺑﺷرﯾت راھﺑری
ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﺑدھﻧد .و اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھر ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽداﻧد،
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.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳراﺋﯾل در ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﺧواﻧدﮔﯽ از ﺳوی ﺧدا ﺷﮑﺳت ﺧورد .در ﺣﻘﯾﻘت،
ﮐﺗﺎبھﺎی اول و دوم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن روﺷن ﻣﯽﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﺳراﺋﯾل ،ﺣﺗﯽ از ﺧﺎﻧدان
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داوود ،ﻗوم را ﺑﮫ ﺳوی طﻐﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا راھﺑری ﮐردﻧد .و اﯾن طﻐﯾﺎنھﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻋظﯾم
ﺗﺑﻌﯾد ﻣﻧﺟر ﺷدﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﻓﯾض ﺧدا ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ داوود و ﭘﺳرش ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺷﺎندھﻧدة ﯾﮏ ﺣرﮐت
رو ﺑﮫ ﺟﻠوی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑر زﻣﯾن ﺑود .اﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﻠﯾرﻏم ﺧطﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دادﻧد،
اﻣﻧﯾت ﻗﻠﻣروھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺗﺎﻣﯾن ﮐردﻧد و آن را ﮔﺳﺗرش دادﻧد .و ﺑﺎ ﺑرﻗراری ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
داوود در اورﺷﻠﯾم ،ﺧدا ﺳﻠﺳﻠﮫای داﺋﻣﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدة ﺣﮑوﻣت او ﺑر زﻣﯾن ﺑود و
ھﺎدی ﺑﺳﯾﺎری در ﭘرﺳﺗش ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧدا ﺷد .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اول ﺗوارﯾﺦ  ۲۳ :۲۹ﭼطور ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد:
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑر ﮐرﺳﯽ ﺧداوﻧد ﻧﺷﺳﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘدرش داوود ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐرد )اول ﺗوارﯾﺦ .(۲۳ :۲۹
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ داوود ﯾﮏ ﺗﺧت ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﺑود .آن ﺗﺧت،
»ﮐرﺳﯽ ﺧداوﻧد« ﺑود .ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ آدم و ﺣوا ﮐﮫ ﺧواﻧده ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯾﻌدھﺎی ﺧدا ﺧدﻣت
ﮐﻧﻧد ،ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ داوود ﻧﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧدة اﻗﺗدار ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ﺧدا ﺑود.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺧﺎﻧدان داوود ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﮐﮭﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻧﯾز ﺑودﻧد .داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧدﻣﺎت
ﮐﺎھﻧﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺎدی ﻗوم اﺳراﺋﯾل در ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑودﻧد را ﺗرﺗﯾب دادﻧد و ﺑر آن ﻧظﺎرت
ﻣﯽﮐردﻧد .و داوود زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻓراھم ﮐرد ﺗﺎ ﻣﻌﺑدی ﺑرای ﺧدا در اورﺷﻠﯾم ﺑﺳﺎزد .ﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺗﺎﺑوت ﻋﮭدی ﮐﮫ داوود ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم آورده ﺑود را در ﻣﻌﺑد ﻗرار داد .ﺑﮫ ﺑﺎور داوود اﯾن ﺗﺎﺑوت ﻋﮭد،
ﭘﺎیاﻧداز ﺧدا ﺑر روی زﻣﯾن ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ داوود در اول ﺗوارﯾﺦ  ۲ :۲۸اﻋﻼم ﮐرد:
ﻣن اراده داﺷﺗم ﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ آراﻣﮕﺎه ﺗﺎﺑوت ﻋﮭد ﺧداوﻧد و ﭘﺎیاﻧداز ﭘﺎیھﺎی ﺧدای ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎ ﻧﻣﺎﯾم،
و ﺑرای ﺑﻧﺎی آن ﺗدارک دﯾده ﺑودم )اول ﺗوارﯾﺦ .(۲ :۲۸
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﻌﯾﺎ  ۱ :۶۶ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺗﺧت ﺧدا در آﺳﻣﺎن ﺑود اﻣﺎ ﭘﺎیاﻧداز ﺗﺧت او،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎیھﺎی او زﻣﯾن را ﻟﻣس ﻣﯽﮐرد ،ﺗﺎﺑوت ﻋﮭد در ﻣﻌﺑد ﺑود .دﻗﯾﻘﺎ ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا در
ﺑﺎغ ﻋدن ﺑر آدم و ﺣوا ﭘدﯾدار ﺷد ،ﺟﻼل ﻣرﺋﯽ او ﻣﻌﺑد را ﭘر ﺳﺎﺧت .ﻣﻌﺑد اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﺗﺑدﯾل ﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل در زﻣﺎن داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن از ﻗﺑﯾﻠﮫای ﻣﮭﺎﺟر در زﻣﺎن اﺑراھﯾم،
ﺑﮫ ﻣﻠﺗﯽ ﺑرآﻣده از ﺧروج و ﻓﺗﺢ ،و ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری دارای ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻌﺑدی در ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم
ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﻣﺎ ھدف ﺧدا از اﯾﻧﮑﮫ اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ رﺳﺎﻧد ﭼﮫ ﺑود؟ ھدف ﺑزرگ اﻣﭘراﺗوری
اﺳراﺋﯾل ﭼﮫ ﺑود؟ در ﻣزﻣور  ،۱۷-۱ :۷۲ﻣزﻣورﻧوﯾس ﺳرﻧوﺷت ﺷﮑوھﻣﻧد اﺳراﺋﯾل ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺧﺎﻧدان داوود را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد:
اﻧﺻﺎف ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ده و ﻋداﻟت ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﭘﺳر ﭘﺎدﺷﺎه! ...و او ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد از
درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﻧﮭر ﺗﺎ اﻗﺻﺎی ﺟﮭﺎن ...ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻼطﯾن او را ﺗﻌظﯾم ﺧواھﻧد ﮐرد و ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎ او
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را ﺑﻧدﮔﯽ ﺧواھﻧد ﻧﻣود ...ﻧﺎم او ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .اﺳم او ﭘﯾش آﻓﺗﺎب دوام ﺧواھد ﮐرد.
آدﻣﯾﺎن در او ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﺧواﺳت و ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎی زﻣﯾن او را ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھﻧد
ﺧواﻧد )ﻣزﻣور .(۱۷-۱ :۷۲
در اﯾن ﻣﺗن ،ﻣزﻣورﻧوﯾس ﺑرای »ﭘﺎدﺷﺎه« و »ﭘﺳر ﭘﺎدﺷﺎه« دﻋﺎ ﮐرد .او دﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان
داوود ﺑﺎ وﯾژﮔﯽھﺎی »اﻧﺻﺎف« و »ﻋداﻟت« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮔﺳﺗرش
ﺣﺎﮐﻣﯾت داوود ﺑﮫ ﺗﻣﺎم زﻣﯾن دﻋﺎ ﮐرد – ﮐﮫ »از درﯾﺎ ﺗﺎ درﯾﺎ و از ﻧﮭر ﺗﺎ اﻗﺻﺎی ﺟﮭﺎن« ﺣﮑﻣراﻧﯽ
ﮐﻧد .او دﻋﺎ ﮐرد ﺗﺎ »ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻼطﯾن« در ﺣﺿور ﭘﺎدﺷﺎه اﺳراﺋﯾل ﺗﻌظﯾم ﮐﻧﻧد و در ﺧدﻣت او ﺑﺎﺷﻧد.
دﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ »ﻧﺎم« ﭘﺎدﺷﺎه »ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد« ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و »اﺳم« او ﻣﺎﻧﻧد »آﻓﺗﺎب« ﺑﺎدوام ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺟﺎی ﺗﻌﺟﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣزﻣورﻧوﯾس در آﯾﺔ  ۱۷اﯾن واژﮔﺎن را درﺑﺎرة ﺧﺎﻧدان داوود ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
»آدﻣﯾﺎن در او ﺑرای ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﺧواﺳت و ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎی زﻣﯾن او را ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھﻧد
ﺧواﻧد«.
در اﯾﻧﺟﺎ اﺷﺎرهای ﺑﮫ وﻋدة ﺧدا در ﭘﯾداﯾش  – ۳ :۱۲اﯾﻧﮑﮫ اﺑراھﯾم ﺑرﮐﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻗﺑﺎﯾل
ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺑود – واﺿﺢ اﺳت .ھدف ﺧدا از اﻧﺗﺧﺎب اﺑراھﯾم و ﻧﺳل او ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﻘﻖ
ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان داوود ﺑرﮐت ﺧدا را ﺑﮫ ھﻣﺔ اﻣتھﺎ ﮔﺳﺗرش دھد .ﺳﭘس اﯾﻣﺎﻧداران ﻋداﻟت
ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ،و رﻓﺎه و ﺻﻠﺢ ﺳراﺳر زﻣﯾن را ﻓرا ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣزﻣورﻧوﯾس ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن اﯾن
ﺗﺻوﯾر از آﯾﻧده ،در آﯾﺔ  ۱۹ﺑﺎ اﯾن طﻧﯾن ﺳﺗﺎﯾش ﺧدا ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽدھد:
ﻣﺗﺑﺎرک ﺑﺎد ﻧﺎم ﻣﺟﯾد او ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد .و ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن از ﺟﻼل او ﭘر ﺑﺷود .آﻣﯾن و آﻣﯾن )ﻣزﻣور :۷۲
.(۱۹
ﻣزﻣور  ۱۹ :۷۲ھدف ﻏﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ در اﺳراﺋﯾل از وﻋدهھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﺗرﯾﺎرکھﺎ ،در
طﯽ ﺧروج و ﻓﺗﺢ ،و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری رخ دادﻧد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ھﻣﺔ اﯾن ﻣراﺣل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑرای
ﻣﻣﻠو ﺳﺎﺧﺗن ﺳراﺳر زﻣﯾن از ﺟﻼل ﺧدا ﺑود .در اﯾن ﺣﯾن ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طول ﺳﻠطﻧت ﺧﺎﻧدان
داوود از ﻣرزھﺎی اﺳراﺋﯾل ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﺣﺿور ﭘر ﺟﻼل ﺧدا ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ آﺳﻣﺎن را ﭘر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن را ﻣﻣﻠو ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ﯾﮏ روز ھﻣﺔ زﻣﯾن ﭘر از درﺧﺷش ﺧدا ﺧواھد ﺷد .ﻧور ﺧدا ھر ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر زﻣﯾن را ﭘر ﺧواھد
ﮐرد ﺗﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺻوﯾر ﻧﻣﺎدﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ،ﺣﺗﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ وﺟود ﺧورﺷﯾد ﻧﺑﺎﺷد ،ﭼون ﺟﻼل ﺧدا
ﺧواھد ﺗﺎﺑﯾد ،در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﯾﮭﺎن ﺧواھد ﺗﺎﺑﯾد .ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن طرح در ﺑﺎب  ۱ﭘﯾداﯾش ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧدا ﻣرد و زن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود ﻣﯽآﻓرﯾﻧد و ﺑﻌد رﻓﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ زﻣﯾن را ﭘر
ﮐﻧﻧد و آن را ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ ﺧود در ﺑﯾﺎورﻧد؛ و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ھﻣﺎن اﺑﺗدای راه در
ﭘﯾداﯾش ﺑﺎب  ،۱ﻧﻘﺷﺔ ﺧدا ﺻرﻓﺎ ﭘر ﮐردن ﺑﺎغ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘر ﮐردن ﺗﻣﺎم زﻣﯾن از ﺗﺻوﯾر ﺧودش
ﺑود ،ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﭘرﺳﺗﻧده ،ﮐﮫ ﺟﻼل او را ﺑﮫ ﺧودش ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﮐرد.
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 دﮐﺗر اﺳﮑﺎت ِردﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭼطور از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﮔﺳﺗرده و ﻣﺣدود ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐﻧد و ﭼطور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طول ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑﺳط ﯾﺎﻓت .اﮐﻧون ﺑﮫ
ﺳراغ آﺧرﯾن ﻣوﺿوعﻣﺎن ﻣﯽروﯾم :ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﻖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد.

ﻋﮭد ﺟدﯾد

اﮔر ﯾﮏ ﭼﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺔ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد در ﻣورد آن ﻣﺗﻔﻖ ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن اﺳت:
ﺟوھر ﺧدﻣت ﻋﯾﺳﯽ ،ﺟوھر ﺗﻣﺎم ﻋﮭد ﺟدﯾد ،اﻧﺟﯾل اﺳت .اﻧﺗﺷﺎر اﻧﺟﯾل ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﯾﺎ »ﺧﺑر ﺧوش«
در ﻣرﮐزﯾت اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺎ ﻗرار دارد .اﮔرﭼﮫ اﮐﺛر ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾم ،اﻣﺎ اﻏﻠب ﺑﮫ
اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺟﯾل ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭼﮫ رﯾﺷﺔ ﻋﻣﯾﻘﯽ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ دارد .ﺧﺑر ﺧوش اﯾﻣﺎن
ﻣﺳﯾﺣﯽ اﻋﻼم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺷﮑﺳتھﺎی ﮔذﺷﺗﺔ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﻏﻠﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﻣوﻓﻖ ﻣﯽﺷود
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﺔ ﺧدا را ﺗﺎ اﻗﺻﺎی ﺟﮭﺎن ﮔﺳﺗرش دھد .اﯾن ﺧﺑر ﺧوﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن
دارﯾم؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﺑر ﺧوش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا.
ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﯽ ﻣوﻋظﺔ ﻋﯾﺳﯽ را در اﻧﺟﯾل ﺧود  ۲۳ :۴ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد ﮔوش ﺑدھﯾد:
ﻋﯾﺳﯽ در ﺗﻣﺎم ﺟﻠﯾل ﻣﯽﮔﺷت ،در ﮐﻧﯾﺳﮫھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽداد و ﻣژدة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را اﻋﻼم ﻣﯽﮐرد
)ﻣﺗﯽ  ،۲۳ :۴ﺗرﺟﻣﺔ ﺷرﯾف(.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ »اﻋﻼن اﻧﺟﯾل« ﯾﺎ ﺧﺑر ﺧوش ﭘرداﺧت .اﻣﺎ اﯾن
ﺧﺑر ﺧوش درﺑﺎرة ﭼﮫ ﺑود؟ ﺧﺑر ﺧوش درﺑﺎرة »ﭘﺎدﺷﺎھﯽ« ﺑود .ﺧﺑر ﺧوﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن
دارﯾم و ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾز اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻣﺎم اﻣﯾدھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای آﻧﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧدا ﺑﮫ ھﻣﺎن طرﯾﻖ ﻣوﺟود در آﺳﻣﺎن ،ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﯾﺎﯾد را ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ درﺑﺎرة اﻧﺟﯾل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ ﺧﺑر ﺧوش ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا ،ﻣﻔﯾد اﺳت ﺑﮫ اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧداران اوﻟﯾﮫای ﮐﮫ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺳﭘﺗواﺟﻧت – ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﺟﻣﺔ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
– اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﻧد ﭼﮫ ﺗﻔﮑری درﺑﺎرة آن داﺷﺗﻧد .ﺧدا در ﺑﺎب  ۵۲اﺷﻌﯾﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻗوم ﺧود
را اﺣﯾﺎ ﺧواھد ﮐرد و ﻣﯽﮔوﯾد » ...ﭼﮫ زﯾﺑﺎ اﺳت ﺑر ﮐوهھﺎ ﭘﺎیھﺎی ﻣﺑﺷر ﮐﮫ  ...ﺑﮫ ﺧﯾرات ﺑﺷﺎرت
ﻣﯽدھد و  ...ﺑﮫ ﺻﮭﯾون ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدای ﺗو ﺳﻠطﻧت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد «.و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧﺑر ﺧوش
ﺻﻠﺢ اﺳت ،ﭘس ﺧﺑر ﺧوش ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧداﺳت ،ﺧﺑر ﺧوش ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧداﺳت ،ﺧﺑر ﺧوش اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺧدا ﻗوم ﺧود را ﻧﺟﺎت ﻣﯽدھد ،ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای ﻗوم ﺧود وارد ﻋﻣل ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻋداﻟت و اﻧﺻﺎف را ﺑﮫ
ﺟﮭﺎن ﺑﯾﺎورد ...اﻣﺎ ﭘﯾش از اﯾن ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ آﻣد ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣوﻧﮫای از
آن داد ،ﯾﮏ ﭘﯾشﭼش در ﺣﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم را ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد و اﻋﻣﺎل ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
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ﻣﯽرﺳﺎﻧد .آﻧﮭﺎ ھﻣﮕﯽ ﻧﻣوﻧﮫای از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣلﺗر در ﮐﻣﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد.
 دﮐﺗر ﮐرﯾﮓ ﮐﯾﻧرﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﮭد ﺟدﯾد را ﺑﮫ ھﻣﺎن طرﯾﻘﯽ ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎوش در
دﯾﮕر ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﭘرداﺧﺗﯾم .ﻧﺧﺳت ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺑﺎرة ﻣﮑﺎن
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﻣﯽﮔوﯾد .دوم ،درﺑﺎرة ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد .و ﺳوم ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷروی
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در طول دورة ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﮭد ﺟدﯾد
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
ﻣﮑﺎن
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾروان ﺻﺎدق ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺣرف زﯾﺎدی ﺑرای ﺑﯾﺎن
درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ﻧدارد .ﻣﺎ اﻏﻠب ﻣﯽﺷﻧوﯾم ﮐﮫ ﮔراﯾش ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑود،
اﻣﺎ اﯾﻣﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻣﺳﺎﺋل روﺣﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﮔراﯾش دارد .ﺣﺎل ،ﺑﮫ
ﻧوﻋﯽ اﯾن ﮔﻔﺗﮫھﺎ درﺳت ھﺳﺗﻧد .ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮫ ﺷﮭروﻧد ﭘﺎدﺷﺎھﯽھﺎی زﻣﯾﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮭروﻧد آﺳﻣﺎن
ھﺳﺗﻧد ﭼون در اﯾن ﻟﺣظﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ،در آﺳﻣﺎن و در دﺳت راﺳت ﭘدر اﺳت .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر
ﻣﺳﺎﺋل روﺣﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ھم ﺗﻣرﮐز ﻣﯽﮐﻧﯾم ﭼون در اﯾن زﻣﺎن ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺑدنھﺎی ﻣﺎ ﻣﺗﺣﻣل
ﻓﺳﺎد ﻣﯽﺷوﻧد اﻣﺎ روحاﻟﻘدس از درون اﺣﯾﺎیﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾم .اﯾﻣﺎن
ﻋﮭد ﺟدﯾد از اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﺧدا در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺟدا ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻣﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن را ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﺑﺧﺷد .او ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﻠﺢ ،ﺷﺎدی،
و ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﺧدا را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدھد.
از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﻣﺎن ﺟﮭتﮔﯾریای را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا دارد ﮐﮫ
در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .ﻧﺧﺳت ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را در ﻣرﮐز
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧد – ﯾﻌﻧﯽ در ﺳرزﻣﯾن اﺳراﺋﯾل .و دوم ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻓراﺧوان ﺧدا ﺑرای ﺑﺳط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت او ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن را ﺗﺣﻘﻖ
ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.

ﻣرﮐز

در طول دورة ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ،ﻋدن و ﺑﺎغ ﻣﻘدس ﻣرﮐز ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑودﻧد.
ﺑﺷرﯾت ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت از آﻧﺟﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا را ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽداد .ﺳﭘس ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود
را در ﻗوم اﺳراﺋﯾل و در ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﻧﺎ ﮐرد .و از آﻧﺟﺎ ﻗوم ﺧدا ﺷروع ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
او ﺗﺎ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ دﻧﯾﺎ ﮐردﻧد .اﯾن ﻣرﮐز ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا ﺑر زﻣﯾن در اﯾﻣﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻗدری
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ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرایﻣﺎن ﺟﺎی ﺗﻌﺟب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺣﯾﺎت ﻋﯾﺳﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﺷﯾﺢ اﺳراﺋﯾل ﻧﯾز
ﻧﻘﺷﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ داﺷت.
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در دوران ﮐودﮐﯽ ﺧود در ﻣﺻر ،ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﺧود را در
ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﮔذراﻧد .ﻋﯾﺳﯽ در ﺳرزﻣﯾن اﺳراﺋﯾل ﻣﺗوﻟد ﺷد .در آﻧﺟﺎ رﺷد ﮐرد ،ﺷﺎﮔرداﻧش را
ﻓرا ﺧواﻧد ،ﺧدﻣت ﮐردُ ،ﻣرد ،از ﻣرگ ﺑرﺧﺎﺳت ،و از ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺻﻌود ﮐرد .و ﺣﺗﯽ در
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
ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﻋﯾﺳﯽ در ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود رخ داده ﺑود در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت داوود و
ﻓرزﻧدان او ،ﺧدا اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺷﮑل داد .اﻣﺎ در اواﺧر
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﯾﮏ ﺗراژدی ﻋظﯾم رخ داد .ﻗوم اﺳراﺋﯾل و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن آﻧﭼﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا طﻐﯾﺎن ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﺧدا اﮐﺛر اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن را از آن ﺳرزﻣﯾن ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﻓرﺳﺗﺎد .ﻣﻠل ﻏﯾر ﯾﮭودی و ﺧداﯾﺎن دروﻏﯾن و
ﺷﯾطﺎﻧﯽﺷﺎن ﮐﮫ اﯾن ﻣﻠل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺣﺗﯽ ﺑر اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در ﻣﯾﺎن وﯾراﻧﮫھﺎی
ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ﻧﯾز ﺣﺎﮐم ﺷدﻧد.
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﯾﺎﯾد ،ﻓرزﻧدان اﺳراﺋﯾل ﺑﯾش از  ۵۰۰ﺳﺎل ﺗﺣت اﯾن داوری
ﺧدا رﻧﺞ ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد .ﺣﺗﯽ در طول ﺧدﻣت زﻣﯾﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت
اﻣﭘراﺗوری روم ﻗرار داﺷت .زﻣﯾن ﻣﻣﻠو از ﮔﻧﺎه و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑود ،و ارواح ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ھﺟوم آورده
ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ﺗﺎ اﯾن ﺷراﯾط وﺧﯾم را ﺗﻐﯾﯾر دھد و ﻧﯾز آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺑر زﻣﯾن
ﺑﯾﺎورد .ﺑﮫ رواﯾت ﻟوﻗﺎ در اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ  ۱۹-۱۷ :۴از ﯾﮑﯽ از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣوﻋظﮫھﺎی ﻋﯾﺳﯽ در ﮐﻧﯾﺳﺔ
ﻧﺎﺻره ﮔوش ﮐﻧﯾد:
آﻧﮕﺎه ﺻﺣﯾﻔﺔ اﺷﻌﯾﺎی ﻧﺑﯽ را ﺑدو دادﻧد و ﭼون ﮐﺗﺎب را ﮔﺷود ،ﻣوﺿﻌﯽ را ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣﮑﺗوب اﺳت
»روح ﺧداوﻧد ﺑر ﻣن اﺳت ،زﯾرا ﮐﮫ ﻣرا ﻣﺳﺢ ﮐرد ﺗﺎ ﻓﻘﯾران را ﺑﺷﺎرت دھم و ﻣرا ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ
ﺷﮑﺳﺗﮫدﻻن را ﺷﻔﺎ ﺑﺧﺷم و اﺳﯾران را ﺑﮫ رﺳﺗﮕﺎری و ﮐوران را ﺑﮫ ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣوﻋظﮫ ﮐﻧم و ﺗﺎ ﮐوﺑﯾدﮔﺎن
را آزاد ﺳﺎزم ،و از ﺳﺎل ﭘﺳﻧدﯾدة ﺧداوﻧد ﻣوﻋظﮫ ﮐﻧم« )ﻟوﻗﺎ .(۱۹ -۱۷ :۴
ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﻣﯾدھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا اﺷﺎره ﮐرد.
اﯾن ﻧﺑوت از ﺑﺎب  ۶۱اﺷﻌﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ داوری ﺗﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد ،ﺧدا ﻗوم ﺧود را
ﺑرﮐت ﺧواھد داد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ »ﻓﻘﯾران«» ،ﺷﮑﺳﺗﮫدﻻن«» ،اﺳﯾران«» ،ﮐوران« ،و »ﮐوﺑﯾدﮔﺎن«
اﺷﺎره ﮐرد ﺗﺎ ﺷراﯾط وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﻣردم اﺳراﺋﯾل ﺗﺣت ﻟﻌﻧت ﺗﺑﻌﯾد ﻣﺗﺣﻣل ﺷده ﺑودﻧد را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﺑﺷﻧﺎﺳد .اﻣﺎ او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ھﻣراھﺎﻧش ﯾﺎدآوری ﮐرد ﮐﮫ ﻓرد ﻣوﻋودی اﯾن ﺗﺑﻌﯾد را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد.
او »روح ﺧداوﻧد« را ﺑر ﺧود داﺷت؛ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧدا »ﻣﺳﺢ« ﮐرد .اﯾن ﻣﺳﺢﺷده ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺳﯾﺣﺎﯾﯽ،
»ﺳﺎل ﭘﺳﻧدﯾدة ﺧدا« ﯾﺎ رﺣﻣت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗوﻣش را اﻋﻼم ﻣﯽﮐرد .او »ﺧﺑر ﺧوش« ﯾﺎ اﻧﺟﯾل را
ﺑﮫ »ﻓﻘﯾران«» ،آزادی را ﺑﮫ اﺳﯾران«» ،ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﮐوران« اﻋﻼم ﻣﯽﮐرد ،و »ﮐوﺑﯾدﮔﺎن« را
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آزاد ﻣﯽﺳﺎﺧت .و ﺣﺎﻻ از ﻟوﻗﺎ  ۲۱-۲۰ :۴ﺑﺷﻧوﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﭘس از ﻗراﺋت اﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﻣﯾدﺑﺧش ﭼﮫ
ﮐرد:
]ﻋﯾﺳﯽ[ ﮐﺗﺎب را ﺑﮫ ھم ﭘﯾﭼﯾده ،ﺑﮫ ﺧﺎدم ﺳﭘرد و ﺑﻧﺷﺳت و ﭼﺷﻣﺎن ھﻣﺔ اھل ﮐﻧﯾﺳﮫ ﺑر وی دوﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺑود .آﻧﮕﺎه ﺑدﯾﺷﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﮐرد ﮐﮫ ”اﻣروز اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ در ﮔوشھﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺷد“ )ﻟوﻗﺎ
.(۲۰-۲۱ :۴
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺗﮭوراﻧﮫ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ او ھﻣﺎن ﻓرد ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺷدة ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای ﭘﺎﯾﺎنﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ
ﺗﺑﻌﯾد اﺳراﺋﯾل و ﻧزول ﺑرﮐﺎت ﺧدا ﺑر ﻗوﻣش اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑر آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ
در ﺳرزﻣﯾن وﻋده اﻧﺟﺎم داد ﺗﻣرﮐز زﯾﺎدی دارد .او ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﺳراﺋﯾل آﻣد ﺗﺎ ﺑﻘﯾﺔ وﻓﺎداری
از ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم را در ﻣرﮐز ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن رھﺎﯾﯽ ﺑﺑﺧﺷد.
ﺣﺎل ﻣﮭم اﺳت دﻗت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود
ﺑود .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻧﯾز ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺳط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻣﻼ
ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺎ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ،ﺑﺎ اوﻟﯾن ظﮭور ﻋﯾﺳﯽ آﻏﺎز ﺷد.
ﺑﺳط

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر ذﮐر ﮐردﯾم ،ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﺗﯽ  ۱۰ :۶ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺧود در ﺧﻼل ﺑﯾﺎن اﯾن
ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﻠﯾم داد ﺗﺎ ﺑرای ﺑﺳط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﺳرﺗﺎﺳر زﻣﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﻧد:
ﻣﻠﮑوت ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .ارادة ﺗو ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ،ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز ﮐرده ﺷود )ﻣﺗﯽ .(۱۰ :۶
ﻋﯾﺳﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺧدﻣت ﺧود ،ﭼﺷﻣﺎن ﺷﺎﮔرداﻧش را ﺑر اﯾن ھدف ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﮕﮫ
داﺷت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﺗﯽ  ۱۴ :۲۴ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﮔﻔت:
ﺑﮫ اﯾن ﺑﺷﺎرت ﻣﻠﮑوت در ﺗﻣﺎم ﻋﺎﻟم ﻣوﻋظﮫ ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻣتھﺎ ﺷﮭﺎدﺗﯽ ﺷود؛ آﻧﮕﺎه اﻧﺗﮭﺎ
ﺧواھد رﺳﯾد )ﻣﺗﯽ .(۱۴ :۲۴
ﭘﯾﺎم ﺧﺑر ﺧوش ﻓرا رﺳﯾدن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷد ،و ﺑﻌد از آن
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺷت .ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ و رﺳوﻻن و اﻧﺑﯾﺎی ﻗرن اوﻟﯽ او ﺧود را
وﻗف ﺑﺳط ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا از ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﺑﮫ ھﻣﺔ اﻗوام ﺟﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن اﯾن ﮔراﯾش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫﻣﺎن را
ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾم.
ﻣردﻣﺎن
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در اﺑﺗدا ﺧدا ﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﮔﺳﺗرش دھﻧد .ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن
اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ وﯾژه ﺑﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﻓرا ﺧواﻧد و ﺧﺎﻧدان داوود را ﻣﻌﯾن ﮐرد ﺗﺎ ﻗوم اﺳراﺋﯾل
را در ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ﻓراﺧوان راھﺑر ﺷوﻧد .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر اﺷﺎره ﮐردﯾم ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ ﺧﺎﻧدان داوود و ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻗدری از اﯾن ﻓراﺧوان دور ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دھﺷت
ﺗﺑﻌﯾد ﻟﻌﻧت ﮐرد .و ﺑﮫ ﻣدت ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺗﺣت ﺳﺗم دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا ،رﻧﺞ ﮐﺷﯾدﻧد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧدارد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ و ﺷﺎﮔردان او از »اﻧﺟﯾل« ﯾﺎ ﺧﺑر ﺧوش ﺻﺣﺑت
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻋﻼم اﯾن ﺧﺑر ﺧوش ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ طرح اﺻﻠﯽ ﺧدا ﺑرای ﻧژاد ﺑﺷری در ُ
ﺷ ُرف ﺗﺣﻘﻖ
ﺗوﺳط ﻋﯾﺳﯽ ﺑود .ﻋﯾﺳﯽ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا را ﻣﻐﻠوب ﻣﯽﺳﺎﺧت و ﻗوم ﺧدا در ﺳرﺗﺎﺳر زﻣﯾن را ﺑرﮐت
ﻣﯽداد.
ﺑرای درک اﯾﻧﮑﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﭼطور ﺗوﺟﮭﺎت را ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ
دو ﻣوﺿوع ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت :ﻧﺧﺳت ،ﺧدﻣت ﺧود ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر اﻋﻼ و ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدل ﺧدا؛
و دوم ،ﺧدﻣت اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر اﺣﯾﺎ ﺷدة ﺧدا .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺧدﻣت وﻓﺎداراﻧﺔ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾر اﻋﻼی ﺧدا را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم.
ﻣﺳﯾﺢ

در ﺑﺳﯾﺎری از ﺣوزهھﺎ ،ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن آﮔﺎھﯽ ﮐﻣﯽ از اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ دارﻧد ﮐﮫ ﭼرا دوﻣﯾن ﺷﺧص
ﺗﺛﻠﯾث ،ﮐﻠﻣﺔ ازﻟﯽ ،ﺟﺳم ﭘوﺷﯾد .ﻣﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧدا و ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺳﺎن
اﺳت ،اﻣﺎ اﻏﻠب ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑر اﻟوھﯾت ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽﺷوﯾم .و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﻣروزه اﻏﻠب
ﺑرای ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ دﺷوار اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد ﭼرا دوﻣﯾن ﺷﺧص ﺗﺛﻠﯾث ازﻟﯽ ھﻣﺎﻧﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺷد.
ﭼرا ﺗﺟﺳم ﻋﯾﺳﯽ ﺿرورت داﺷت؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺻرﯾﺢ و واﺿﺢ اﺳت :ﻋﯾﺳﯽ اﻧﺳﺎن ﺷد ﺗﺎ آن
ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا از اﺑﺗدا ﺑرای ﺗﺻوﯾر ﺧود ﻣﻘرر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷد.
ﻋﮭد ﺟدﯾد از راهھﺎی زﯾﺎدی ﺑر اھﻣﯾت اﯾن اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻘط از دو
ﺟﮭت ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم :ﻧﺧﺳت ،ﺗﻌﻠﯾم ﻋﮭد ﺟدﯾد در اﯾن ﺑﺎره ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ آدم آﺧر اﺳت؛ و دوم ،اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎھن و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧدا از ﺧﺎﻧدان داوود اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻋﮭد ﺟدﯾد از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽﮔوﯾد
ﻋﯾﺳﯽ آدم آﺧر اﺳت ﭼﮫ ﻣﻧظوری دارد؟
آدم آﺧر .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﭘوﻟس رﺳول ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﯾن آدم و ﻣﺳﯾﺢ
ﺗرﺳﯾم ﮐرد .ﭘوﻟس در روﻣﯾﺎن  ۲۱-۱۲ :۵و دﯾﮕر ﻣﺗون ﺗﻌﻠﯾم داد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه آدم ﺑﮫ ﻗدری در ﻧظر ﺧدا
اھﻣﯾت داﺷت ﮐﮫ او ﻧژاد ﺑﺷر را ﺑﮫ درﻣﺎﻧدﮔﯽ و داوری اﺑدی ﻣﺣﮑوم ﮐرد .اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﭘوﻟس ﺗوﺿﯾﺢ داد ،اطﺎﻋت ﮐﺎﻣل ﻋﯾﺳﯽ از ﺧدا ﺑﮫ واﺳطﺔ رﻧﺞ و ﻣرگ او ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑﮫ ﻗدری در
ﻧظر ﺧدا اھﻣﯾت داﺷت ﮐﮫ او ﺑﮫ ھﻣﺔ اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﺳﯾﺢ ﺣﯾﺎت اﺑدی ﺑﺧﺷﯾد .ﺑﮫ اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن -۲۱ :۱۵
 ۲۲و طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﭘوﻟس ﺑر اھﻣﯾت اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻋﯾﺳﯽ در اﯾن راﺑطﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ،ﮔوش ﮐﻧﯾد .ﭘوﻟس ﻧوﺷت:
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوت آﻣد ،ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﻗﯾﺎﻣت ﻣردﮔﺎن ﺷد .و ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آدم ھﻣﮫ ﻣﯽﻣﯾرﻧد در
ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ھﻣﮫ زﻧده ﺧواھﻧد ﮔﺷت )اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن .(۲۲-۲۱ :۱۵
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ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدری ﻋﺎدت ﮐردهاﯾم ﮐﮫ ﻧﺟﺎت را ھدﯾﺔ راﯾﮕﺎن ﻓﯾض ﺧدا ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﺎ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﯾم ﭘوﻟس ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﻧوﯾﺳد :ﭼون ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرگ ﺑﮫ واﺳطﺔ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن
ﭘدﯾد آﻣد ،رﺳﺗﺎﺧﯾز از ﻣرگ ﻧﯾز »ﺑﮫ ﻓﯾض ﺧدا« ﺣﺎﺻل ﺷد .ﺣﺎل ،اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻗطﻌﺎ درﺳت ﻣﯽﺑود
ﭼون ﻧﺟﺎت در ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎ ﻓﯾض ﺧداﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟس رﺳول در اﯾﻧﺟﺎ ﺑر آن ﺗﺎﮐﯾد
ﮐرد.
ﺑﻠﮑﮫ ﭘوﻟس ﻧوﺷت درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣرگ از طرﯾﻖ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن آﻣد – ﯾﻌﻧﯽ آدم – ﻗﯾﺎﻣت
از ﻣرگ ،ﯾﻌﻧﯽ ھدف ﻧﺟﺎت ﻧﯾز از طرﯾﻖ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﻣﯾﺳر ﺷد .آدم ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن
اﻧﺳﺎن و اوﻟﯾن ﺗﺻوﯾر ﺧدا ،در ﺧدﻣت ﺑﮫ اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﻣرگ را ﺑرای ھﻣﮫ
ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد .اﻣﺎ ﺧدا ھرﮔز ﺣﮑم ﺧود ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او از طرﯾﻖ اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ زﻣﯾن
ﺧواھد آﻣد را ﻣﻠﻐﯽ ﻧﮑرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺿرورت داﺷت ﮐﮫ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن – ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﻋﺎدل و ﮐﺎﻣﻼ
ﻣطﯾﻊ ﺧدا – آﻧﭼﮫ آدم در اﻧﺟﺎم آن ﺷﮑﺳت ﺧورد را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .ﻗوم وﻓﺎدار ﺧدا ھزاران ﺳﺎل
ﺑرای ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ دﻋﺎ ﮐردﻧد .و ﻣﺳﯾﺢ ھﻣﺎن آدم ﻋﺎدل اﺳت ﮐﮫ ﻧﺟﺎت را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ،ﮐﮫ
ﺣﯾﺎت اﺣﯾﺎ ﺷده را ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﻧد در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺻوﯾر ﮐﺎﻣل ﺧدا اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ آدم ﺛﺎﻧﯽ اﺳت؛ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن ۴۵ :۱۵
ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،او »آدم آﺧر« اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﺧدا ﺑود .و ﻗدرت ﻓوقاﻟﻌﺎدة ﺧدا در ﮐﻣﺎل ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
در آﻣد ،ﭼون او اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﻧﮑرد ،اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮔﻧﺎه ﻣﺗوﻟد ﻧﺷد .اﮔر ﺑﮫ ﻣﺗﯽ ۲۰-۱۹ :۱
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ روح ﻋﯾﺳﯽ از ﯾوﺳف ﯾﺎ ﻣرﯾم ،ﯾﺎ ﻧﺳل آدم ﻧﺷﺋت ﻧﮕرﻓت ،ﺑﻠﮑﮫ از روحاﻟﻘدس
آﻣد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺣﯾﺎت او ﺣﯾﺎﺗﯽ از درون ﮐﺎﻣل ﺑود؛ ﻗدوﺳﯾت او از درون ﮐﺎﻣل ﺑود ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود
اﯾﻧﮑﮫ او ﺟﺳم و ﺧون اﻧﺳﺎﻧﯽ داﺷت.
 ﯾوھﺎﻧس ِﭘ َرﭘﺗووارﺳوﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﯾﺢ آدم آﺧر اﺳت ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھن
و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧدا در آﺧرﯾن ﻣراﺣل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﯾز ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد.
ﮐﺎھن و ﭘﺎدﺷﺎه .ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ آدم و ﺣوا اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺧدﻣت ﮐردﻧد.
و ﺧدا ﻗوم اﺳراﺋﯾل را ﻓرا ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻣﻠﮑت َﮐ َﮭﻧﺔ او ،ﮐل ﻧژاد ﺑﺷر را در ﺧدﻣت ﺑﮫ او
راھﺑری ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن دﯾدﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺗﺑدﯾل ﺷد ،ﺧدا ﮐﺎھﻧﺎن و
ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ وﯾژه داوود و ﺧﺎﻧدان او را ،ﻣﺳﺢ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدة ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺑر ﮐﮭﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
او در ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ۱۴ :۴ﻧوﺷت:
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رﺋﯾس ﮐﮭﻧﺔ ﻋظﯾﻣﯽ دارﯾم ﮐﮫ از آﺳﻣﺎنھﺎ درﮔذﺷﺗﮫ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ،ﭘﺳر ﺧدا ،اﻋﺗراف ﺧود را
ﻣﺣﮑم ﺑدارﯾم )ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(۱۴ :۴
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﺟﺎن ﺳﭘرد ،ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣرگ
ﺗﻘدﯾم ﮐرد .او ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ھﻣﺔ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﯽآورﻧد ،داوری ﺧدا را ﺑر ﺧود ﮔرﻓت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ،آن ﻣﺳﯾﺢ ﻋﺎدل ﺧﺎﻧدان داوود ،ﺗﺎ
اﺑد ﺑر ﺗﺧت داوود ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﺟﺑرﺋﯾل ﻓرﺷﺗﮫ ﺧﺑر ﻣﯾﻼد ﻋﯾﺳﯽ را در ﻟوﻗﺎ :۱
 ۳۲-۳۳اﻋﻼم ﮐرد:
او ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﭘﺳر ﺣﺿرت اﻋﻠﯽ ،ﻣﺳﻣﯽ ﺷود ،و ﺧداوﻧد ﺧدا ﺗﺧت ﭘدرش داوود را
ﺑدو ﻋطﺎ ﺧواھد ﻓرﻣود .و او ﺑر ﺧﺎﻧدان ﯾﻌﻘوب ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧواھد ﮐرد و ﺳﻠطﻧت او را ﻧﮭﺎﯾت
ﻧﺧواھد ﺑود )ﻟوﻗﺎ .(۳۳-۳۲ :۱
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﮭﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧﺎﻧدان داوود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺣت
راھﺑری او ھرﮔز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت .اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺧواھﻧد ﺷد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﻣﺳﯾﺢ ﺑدون
ﺗردﯾد ﺗﺻوﯾر اﻋﻼی ﺧدا اﺳت ﮐﮫ آن ﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ آدم ،اﺳراﺋﯾل ،و ﺧﺎﻧدان داوود ﺳﭘرد را
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﺑﺧﺷد .اﻣﺎ ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﺔ اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ھﻣراه ﺷدهاﻧد
و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد.
اﯾﻣﺎﻧداران
در اﺑﺗدای دورة ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ طور اﻧﺣﺻﺎری از اﻓراد ﯾﮭودی ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده ﺑود – ﯾﻌﻧﯽ ﻓرزﻧدان ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺑراھﯾم ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﮐرده و اﯾﻣﺎن ﺧود را در ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺢ
ﻗرار داده ﺑودﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ،و رﺳوﻻن و اﻧﺑﯾﺎی او ﯾﮭودی ﺑودﻧد ،و ھﻣﺔ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در روز ﭘﻧﺗﯾﮑﺎﺳت
اﯾﻣﺎن آوردﻧد ھم ﯾﮭودی ﺑودﻧد .در اﯾن روزھﺎی آﻏﺎزﯾن ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ﺧدا ﺑﻘﯾﺗﯽ وﻓﺎدار از آن
ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن ﭘراﮐﻧده ﺑودﻧد
را ﮔرد آورد.
اﻣﺎ طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر ﻏﺎﻓلﮔﯾر ﮐﻧﻧده رخ داد .ﺧدا ﺗﺣﻘﻖ اﯾن وﻋدة ﺧود را آﻏﺎز
ﮐرد ﮐﮫ اﺑراھﯾم و ذرﯾت او ﺑﺎ ﮔردآوری ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ،ﺑرﮐﺎت
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﻣﺔ ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ ،از ﺟﻣﻠﮫ
اﯾﻣﺎﻧداران ﻏﯾر ﯾﮭودی را ﺗﺻﺎوﯾر اﺣﯾﺎ ﺷدة ﺧدا ﻣﯽﺧواﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس در اﻓﺳﺳﯾﺎن ۲۴ :۴
ﺗوﺿﯾﺢ داد ،اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﺎﯾد:
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اﻧﺳﺎﻧﯾت ﺗﺎزه را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا در ﻋداﻟت و ﻗدوﺳﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ]ﺑﭘوﺷﻧد[ )اﻓﺳﺳﯾﺎن
.(۲۴ :۴
و ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﭘطرس در اول ﭘطرس  ۹ :۲ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد – ﻣﺗﺷﮑل از
ﯾﮭودﯾﺎن و ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن – را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﮭﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ﺗوﺻﯾف ﮐرد.
ﭘطرس در آﻧﺟﺎ ﻣﯽﻧوﯾﺳد:
ﺷﻣﺎ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑرﮔزﯾده و ﮐﮭﺎﻧت ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ و اﻣت ﻣﻘدس و ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ﺧدا ﺑﺎﺷد ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﻓﺿﺎﯾل
او را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از ظﻠﻣت ،ﺑﮫ ﻧور ﻋﺟﯾب ﺧود ﺧواﻧده اﺳت ،اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﯾد )اول ﭘطرس .(۹ :۲
ﭘطرس در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺧروج  ۶ :۱۹اﺷﺎره ﮐرد ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﻗوم اﺳراﺋﯾل را »ﻣﻣﻠﮑت
ﮐﮭﻧﺔ« ﺧود ﺧواﻧد .اﻣﺎ ﭘطرس اﯾن ﻋﺑﺎرات را در ﻣورد ﮐﻠﯾﺳﺎ – ھم ﯾﮭودﯾﺎن و ھم ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن –
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد.
ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ از ھر ﻧژادی روی زﻣﯾن در ﺧﺎﻧوادة اﺑراھﯾم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ ﮐل ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﻣﺳﯾﺢ »ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑرﮔزﯾده ،ﮐﮭﺎﻧت ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ ،اﻣت ﻣﻘدس ،و ﻗوم ﻣﻠﮏ ﺧﺎص ﺧدا« ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﺔ ﭘﯾروان
ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ »ﻓﺿﺎﯾل« ﻣﺳﯾﺢ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم
و ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ را ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل داده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ
ﺳوی ﺑرﮐﺎت ﺧدا ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آن را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
در اول ﭘطرس  ،۹-۸ :۲ﭘطرس ﺑﮫ ﻗوم ﺧدا ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﯾﺳﺗﻧد و اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗوم ﺑرﮔزﯾده ھﺳﺗﻧد،
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت از دﻧﯾﺎ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾده ﺷدهاﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎﻧﯽ
ھدﻓﻣﻧد ھﺳﺗﻧد ،اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻘش ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در واﻗﻊ ﺷﻔﺎﻋت ﮐﻧد؛ ﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎھﻧﺎن ﻗدﯾم ﮐﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ در واﻗﻊ ﺑرای ﻣردﻣﺎن ،ﺑرای ﻗوم ﺧدا ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽﮐﻧﻧد ...ﺧدا ﻣﺎ
را ﺑرای ھدﻓﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻗرار داد ،و آن ھدف در واﻗﻊ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﺿﺎﯾل او را اﻋﻼم ﮐﻧﯾم ﺗﺎ
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم او را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﻧد .اﻣﺎ ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺧواﻧده ﺷدهاﯾم ﺗﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯾم،
و ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘدس ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺟزا ﺑﺎﺷﯾم.
 دﮐﺗر ووﯾﺎﻧﯽ ﺳﯾﻧدوﺣﺎل ﮐﮫ ھم ﻣﮑﺎن و ھم ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد را دﯾدﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ
ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑروﯾم.
ﭘﯾﺷروی
از ﺑﺳﯾﺎری ﺟﮭﺎت ،ﭘﯾﺷروی ﻣﻠﮑوت ﺧدا در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎدیﺗرﯾن ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .ﺑﮫ ﻗدری ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺑود ﮐﮫ اﮐﺛر ﯾﮭودﯾﺎن در ﻗرن اول ،ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان
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ﻣﺳﯾﺢ رد ﮐردﻧد .ﺣﺎل ،ﻓرﻗﮫھﺎ و اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت زﯾﺎدی در ﻣﯾﺎن ﯾﮭودﯾﺎن روزﮔﺎر ﻋﯾﺳﯽ وﺟود داﺷت.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ درﺑﺎرة آﻧﮭﺎ ﺷﻧﯾدهاﯾم :ﻓرﯾﺳﯾﺎن و ﺻدوﻗﯾﺎن ﮐﮫ ﻗدرت را در اورﺷﻠﯾم ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗﻧد،
ﻏﯾوران ﮐﮫ درﺻدد ﺑراﻧدازی ﺣﮑوﻣت روﻣﯾﺎن از طرﯾﻖ ﺧﺷوﻧت ﺑودﻧد ،و ﺗﻌدادی از ﺟواﻣﻊ ﻣﺣروم
ﺻﺣراﻧﺷﯾن .ھﻣﺔ آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾرﻏم اﺧﺗﻼﻓﺎت زﯾﺎدﺷﺎن اﻣﯾدوار ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾﺢ ﺑﮫ زودی ظﮭور ﮐﻧد و
ﭘﯾروزی ﺑرقآﺳﺎ و ﻗﺎطﻊ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر ﺷرارت را در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﯾﺎورد .اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ
و رﺳوﻻن و اﻧﺑﯾﺎی ﻗرن اوﻟﯽ او اﯾن اﻧﺗظﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدﻧد .آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی را اﻋﻼم ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗوﺿﯾﺢ آن ﺗوﺳط ﺧود ﻋﯾﺳﯽ ،ﭘﻧﮭﺎن ﺑود :ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺎﺷﯾﺢ اﺳت اﻣﺎ او ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را
طﯽ دورهای طوﻻﻧﯽ از زﻣﺎن ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽآورد.
ﺑﮫ ﻣﺗﯽ  ۳۲-۳۱ :۱۳و طرﯾﻘﯽ ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﮫ
زﻣﯾن ﻣﯽآﻣد:
ﻣﻠﮑوت آﺳﻣﺎن ﻣﺛل داﻧﺔ ﺧردﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ،در ﻣزرﻋﺔ ﺧوﯾش ﮐﺎﺷت .و ھرﭼﻧد از
ﺳﺎﯾر داﻧﮫھﺎ ﮐوﭼﮑﺗر اﺳت ،وﻟﯽ ﭼون ﻧﻣو ﮐﻧد ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﻘول اﺳت و درﺧﺗﯽ ﻣﯽﺷود ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﻣرﻏﺎن ھوا آﻣده در ﺷﺎﺧﮫھﺎﯾش آﺷﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﯾرﻧد )ﻣﺗﯽ .(۳۲-۳۱ :۱۳
ﻋﯾﺳﯽ در اﯾن ﻣﺛل اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺟﺎی ظﮭور ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﻓﺎﺟﻌﮫﺑﺎر ،آھﺳﺗﮫ
و ﮐوﭼﮏ ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺔ ﺧردل آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺷد ﮐرده و ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا
ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺑوﺗﺔ ﺧردل ﺑزرگ ﺧواھد ﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد،
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﮐوﭼﮏ و آھﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺧدﻣت زﻣﯾﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ آﻏﺎز ﺷد .اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎزﮔردد ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او در ﺳرﺗﺎﺳر زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
در راﺳﺗﺎی اﯾن ﺗﻌﻠﯾم از ﭘﯾﺷروی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ
طﯽ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﺔ اﺻﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷود.
اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﺧدﻣت ﻣﺳﯾﺢ و رﺳوﻻن و اﻧﺑﯾﺎی ﻗرن اوﻟﯽ او
ﺷﮑل ﮔرﻓت .ﺑﯾش از  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﻋﯾﺳﯽ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﺔ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘر ﺟﻼل ﺧدا
ﺑر زﻣﯾن را ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﭘوﻟس رﺳول در اﻓﺳﺳﯾﺎن  ۲۰ :۲وﻗﺗﯽ درﺑﺎرة ﮐﻠﯾﺳﺎ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ» ،ﺑر ﺑﻧﯾﺎد رﺳوﻻن و اﻧﺑﯾﺎ ﺑﻧﺎ ﺷدهاﯾد ﮐﮫ ﺧود ﻋﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ ﺳﻧﮓ
زاوﯾﮫ اﺳت«.
دوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗداوم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺧواﻧﯾم .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﮏ
ﺑرھﺔ زﻣﺎﻧﯽ طوﻻﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ طﯽ آن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ رﺷد ﻣﯽﮐﻧد .در طول
اﯾن ﻣدت ،ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود از طرﯾﻖ اﻋﻼم اﻧﺟﯾل در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽدھد .و
ﭘﯾروان ﺧود را ﻓرا ﻣﯽﺧواﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺑﺎﻻﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﺧود ﺑﺳﺎزﻧد.
درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﺗﯽ  ۳۳ :۶اﻋﻼم ﮐرد:
اول ﻣﻠﮑوت ﺧدا و ﻋداﻟت او را ﺑطﻠﺑﯾد )ﻣﺗﯽ .(۳۳ :۶
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ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ھر روز ﺣﯾﺎتﻣﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧﺔ او در
ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﯾم.
ﺳوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻣﺳﯾﺢ ،ﺗﮑﻣﯾل آﺗﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳت .اﯾن زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ
ﺑر ﻣﯽﮔردد و طرح ﺧدا ﺑرای ﺗﺑدﯾل ھﻣﺔ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﯾوﺣﻧﺎ ﭼطور اﯾن ﺑﺧش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  ۱۵ :۱۱ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد:
ﻓرﺷﺗﮫای ﺑﻧواﺧت ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺻداھﺎی ﺑﻠﻧد در آﺳﻣﺎن واﻗﻊ ﺷد ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» :ﺳﻠطﻧت ﺟﮭﺎن از آن
ﺧداوﻧد ﻣﺎ و ﻣﺳﯾﺢ او ﺷد و ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد« )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ .(۱۵ :۱۱
وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑر ﻣﯽﮔردد ،ھﻣﺔ دﺷﻣﻧﺎن ﺧدا را ﺷﮑﺳت ﺧواھد داد و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻣﺳﯾﺢ او ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد .و از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ،او »ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧواھد
ﮐرد«.
ﻣﺎ ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او در ﺗﺎﺳﯾس ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻧﺟﺎم داد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ
اﯾﻣﺎن و اﻣﯾدﻣﺎن را در ﺣﯾﺎت ،ﻣرگ ،رﺳﺗﺎﺧﯾز ،ﺻﻌود ،و ﻧزول روحاﻟﻘدس ﻗرار ﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ دو
ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش رخ داد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در طول ﺗداوم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد اﯾﻣﺎن
دارﯾم .ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﺣت راھﺑری ﻣﺳﯾﺢ ﺻﻌودﮐرده ،و در ﻗوت روحاﻟﻘدس ،ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﺧﺑر ﺧوش در
ﻣﯾﺎن ھﻣﺔ ﻣﻠل اداﻣﮫ داده اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ ،اﯾﻣﺎن و اﻣﯾدﻣﺎن را در آﻧﭼﮫ ﻗرار ﻣﯽدھﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در آﯾﻧده،
در ﺗﮑﻣﯾل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .ﻣﺳﯾﺢ در ﺟﻼل ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت و ﺧﻠﻘت ﺟدﯾد ﺧدا را ﮐﮫ ﻣﻣﻠو
از ﺟﻼل اوﺳت ،ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺧواھد آورد.

ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری

در اﯾن درس ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣوﺿوع ﻣﺗﺣدﮐﻧﻧدهای ﭘرداﺧﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﺔ آﻧﭼﮫ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﻣده را
ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﻧد ﻣﯽدھد :ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا .دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼطور ھﻣﺔ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻣﻔﮭوﻣﯽ
ﮔﺳﺗرده ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﺎﮐم ﺑﯽﻧظﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑوده و ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن در
ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻣﺣدود ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧدا در طول زﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓراﻣﯾن
ﺧدا ﺑﮫ ھﻣﺎن طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺟرا ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑر روی زﻣﯾن ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد ﺷد .دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
اﯾن ھدف ﺗﺎرﯾﺦ ،از دوران ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﺷروع ﺷد .ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑﺳط ﭘﯾدا
ﮐرد .و اﯾن ھدف ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗوﺳط ﻣﺳﯾﺢ در ﻋﺻر ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﺣﻘﻖ ﺷد.
ھﻣﺔ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردهاﻧد ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﯾﺞﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .از اﯾن
رو ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺻوﯾر ﺑزرگ را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ھﻣﺔ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺷﺗرﮐﯽ درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا داﺷﺗﻧد و ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧود را ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر روی
زﻣﯾن ﻧوﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا زﻣﯾن را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺷود ،آن را ﺑﺎ ﺟﻼل ﺧود ﭘر
ﺧواھد ﮐرد و اﯾﻧﮑﮫ روزی از ھر ﻣﺧﻠوق ،ﺳﺗﺎﯾﺷﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد .ﺧدا اﯾن ھدف را
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از طرﯾﻖ اﻧﺳﺎنھﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ﺧود ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھد رﺳﺎﻧد .و ﻋﻠﯾرﻏم ﭼﺎﻟشھﺎی ﺷرﯾر ،اﯾن
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺷﮑﺳت ﻧﺧواھد ﺧورد .ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھدف ﺧدا را ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺑر زﻣﯾن ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺳﺎﺧت .و
ﺷﺎدی ﺳﻠطﻧت ﺑﺎ او در آن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎﺷﮑوه را ﺑﮫ ھﻣﺔ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وی اﯾﻣﺎن دارﻧد ،ﺗﺎ اﺑد ﻋطﺎ
ﺧواھد ﮐرد.

-40ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﺳﺎﯾر دروس و راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻓﺎرﺳﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ھزارۀ ﺳوم ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
farsi.thirdmill.org

