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ﻣﻘدﻣﮫ

اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑودﯾد و ﻋزم آن داﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺧود را ﺑﮫ
ﺳﺎﯾر ﻣﻠل ﮔﺳﺗرش ﺑدھﯾد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽﺗﺎن را اداره ﻣﯽﮐردﯾد؟ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن اﻣﭘراﺗوری
ﺧود را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر آن ﭼطور ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐردﯾد؟ اﯾﻧﮭﺎ ﺳواﻻت ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﭘرﺳﯾم ،ﭼون ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑرﺗر اﻻھﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺻﻣم اﺳت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﺗﺎ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﺑدھد .اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ اﻧﺳﺎﻧﯽ زﻣﺎن آﻧﮭﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽھﺎی در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﺧود را از طرﯾﻖ
ﭘﯾﻣﺎنﻧﺎﻣﮫھﺎ ﯾﺎ ﻋﮭدھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اداره ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺟب ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑداﻧﻧد
ﺧدا ﻧﯾز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﺧود را از طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎ اداره ﻣﯽﮐرد .ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺗداﺑﯾر
ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺣﯾن ﮔﺳﺗرش ﺑﮫ ﺳرﺗﺎﺳر زﻣﯾن اداره ﻣﯽﮐردﻧد.
اﯾن ﺳوﻣﯾن درس از ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس »ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ« اﺳت و ﻋﻧوان
»ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ« را ﺑﮫ آن دادهاﯾم .در اﯾن درس ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود
را ﺑﮫ واﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋﮭدھﺎ اداره ﮐرد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش را در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس ﻣﯽآﻣوزﯾم ،ﮐﺗﺎبھﺎی ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ﺗﺎ
ﻗوم ﺧدا در زﻣﺎنھﺎ و ﺷراﯾطﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﺑدھﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،دﯾدﮔﺎهھﺎی ھر ﮐﺗﺎب ﺑر
ﭘﺎﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از اﻋﺗﻘﺎدات ﻗرار داﺷت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﺷﺗرک ﺑودﻧد .ھﻣﺔ آﻧﮭﺎ
ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھدف ﺑزرگ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ
زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﺑدھد .و آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را در دورهھﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ واﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋﮭدھﺎی ﺑزرگ اداره ﮐرد .در واﻗﻊ ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧود را ﻧوﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺑﺎ اِﻋﻣﺎل ﺗداﺑﯾر ﻋﮭد او در ﭼﺎﻟشھﺎی ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،درک ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑرای ﻓﮭم اھﻣﯾت ھر ﺑﺧش از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
ﮐﺎوش ﻣﺎ در ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺑﺧش اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود .ﻧﺧﺳت ،ﺑﮫ
ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻋﮭدھﺎی او ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .دوم ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﮭدھﺎی ﺧدا در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺧواھﯾم داﺷت .ﺳوم ،ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺣﯾﺎت در اﯾن ﻋﮭدھﺎ را ﻣورد ﺳﻧﺟش ﻗرار
ﺧواھﯾم داد .و ﭼﮭﺎرم ،ﻣردﻣﺎن ﻋﮭدھﺎی ﺧدا را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﺎ ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺑﯾن
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻋﮭدھﺎی او آﻏﺎز ﮐﻧﯾم.

ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻋﮭدھﺎ

ھﻣﺔ اﻓراد آﺷﻧﺎ ﺑﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻔﮭوم ﻋﮭد ﻧﻘﺷﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ در اﯾﻣﺎن اﺳراﺋﯾل داﺷت.
واژة ﻋﺑریای ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ »ﻋﮭد« ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده – ﺑِرﯾت ) (berithدر ﻋﺑری – ﺑﯾش از  ۲۸۰ﺑﺎر در
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ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ظﺎھر ﻣﯽﺷود .و اﯾن ﻣﻔﮭوم از ﻋﮭد اﻏﻠب ﺑﺎ اﺻطﻼﺣﺎت دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣرﺗﺑط اﺳت.
ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﻋﮭدھﺎ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را ﻧﻣﯽﺗوان ﮐﺗﻣﺎن ﮐرد .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم درﺑﺎرة
وﯾژﮔﯽھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس دﭼﺎر ﺳوءﺗﻔﺎھم ﻣﯽﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ
ﭼطور ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺟداﯾﯽﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎ ﺣﮑﻣراﻧﯽ او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه اﻻھﯽ و رﺷد ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش
ﺑر زﻣﯾن ﭘﯾوﻧد ﺧورده ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا داﺷﺗﻧد؟ ﭼﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ
ﺑﯾن اﯾن دو ﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ وﺟود دارد؟
ﺑرای ﺑررﺳﯽ ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﯾن اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻋﮭدھﺎی او ،ﺑﮫ دو ﻣﺳﯾر ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم
ﮐرد .ﻧﺧﺳت ،ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺧﯾر اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭘسزﻣﯾﻧﮫای ارزﺷﻣﻧد ﺑرای
درک اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧﻧد .و دوم ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭼطور اﯾن اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﮫ ﻣﺎ ادراﮐﯽ ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫ در ﻣورد ﻣﻔﮭوم ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ﻣﯽﺑﺧﺷﻧد .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
اﺧﯾر ﺷروع ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻣﺎ را روﺷن ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ
ﭘﯾروان ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ روحاﻟﻘدس ﻣﺗون ﻣﻘدس ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را اﻟﮭﺎم ﮐرد و
آﻧﮭﺎ ﮐﻼم ﺧدا ﺑرای ھﻣﺔ زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎ ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم
روحاﻟﻘدس اﯾن ﻣﺗون را در وھﻠﺔ اول ﺑرای اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯾد .ﺗﺟﺎرب ﻓرھﻧﮕﯽ
اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ،زﻣﯾﻧﮫ را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ ﺧدا را در زﻣﺎن ﺧودﺷﺎن درک
ﮐﻧﻧد .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺧواھﯾم دﯾد ،ﺗﻌدادی از اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده در ﻧﯾﻣﺔ دوم ﻗرن
اﺧﯾر ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ درک ﮐﻧﯾم اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن وﻓﺎدار ﭼطور ﻣﺗوﺟﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن
ﻋﮭدھﺎی ﺧدا و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺷدﻧد.
اﻏﻠب ﺳﮫ ﻧوع از اﺳﻧﺎد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن در ﻣﺑﺎﺣث ﻋﮭدھﺎی
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورﻧد :ﻧﺧﺳت ،ﻣﻌﺎھدات ﺗﺳﺎوی ﺳﻠطﻧﺗﯽ – ﻋﮭدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﻣورد ﺷراﯾط رواﺑطﺷﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣذاﮐره ﻣﯽﮐردﻧد؛ دوم ،ﺑﺧﺷشھﺎی
ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ – ﻧوﺷﺗﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﭼطور ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ زﻣﯾنھﺎ ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ
وﯾژه ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﮕزاران وﻓﺎدار ﺧود ﻣﯽﺑﺧﺷﯾدﻧد؛ و ﺳوم ،ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ و دﯾﮕر اﺳﻧﺎد
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ – ﺗواﻓﻖﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ ﺑﺎ ﺷﺎھﺎن ﮐوﭼﮑﺗر و ﺗﺎﺑﻊ ،و ﻣﻠتھﺎی
آﻧﺎن ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽﺳﺎﺧﺗﻧد.
در واﻗﻌﯾت ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭼﯾزھﺎی ﮐﻣﯽ از ﻣﻌﺎھدات ﺗﺳﺎوی ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﻣورد ﻋﮭدھﺎی
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم .ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑراﺑر اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ
در ﻣورد ﺷراﯾط ﻋﮭدھﺎی ﺑﯾن ﺧود ﻣذاﮐره ﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ در ﻣورد ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ،ﺧدا ھرﮔز
درﺑﺎرة آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺷر ﻣذاﮐره ﻧﮑرد ﭼون ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ او ﺑراﺑری ﻧﻣﯽﮐﻧد .در ھﻣﺔ ﻣوارد ،او ﺗﻣﺎم
ﺷروط ﻋﮭدھﺎی ﺧود را ﺑﺎ اﻗﺗدار دﯾﮑﺗﮫ ﮐرد.
ﻓرای اﯾن ،ﻣﺣﻘﻘﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺷﺑﺎھﺎت ﻣﮭم ﺑﯾن ﻋﮭدھﺎی ﺧدا در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس و
ﺑﺧﺷشھﺎی ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ اﺷﺎره ﮐردهاﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﯾژه ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ را ﻣورد اﺷﺎره ﻗرار دادهاﻧد ﮐﮫ ﺑر ﻣﯾراث
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اﺳراﺋﯾل از ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود و ﮔزﯾﻧش ﻧﺳل داوود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺗوﺳط ﺧدا
ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻌدﺗر ﺧواھﯾم دﯾد ،اﯾن ﺷﺑﺎھﺎت اﻏﻠب اﺷﺗﺑﺎه ﻓﮭﻣﯾده ﺷدهاﻧد.
اﺳﻧﺎد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ واﺳطﺔ آﻧﮭﺎ درکﻣﺎن از ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
را ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺑﺳط ﺑدھﯾم ،ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧوﺷﺗﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،درﺑﺎرة اﯾﻧﮑﮫ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾوﻧد ﺑﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻋﮭدھﺎی او را درک ﮐردﻧد ،ﺑﯾﻧشھﺎی ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد.
در دﻧﯾﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﻓراﻋﻧﺔ ﻣﺻر ،و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ھﯾﺗﯽھﺎ ،ﺑﺎﺑﻠﯾﺎن ،آﺷورﯾﺎن و ﺣﺗﯽ اﺳراﺋﯾل،
اﻏﻠب ﻗﻠﻣروھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻓﺗﺢ ﯾﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫﺳﺎزی ﭘﺎدﺷﺎھﯽھﺎی ﺿﻌﯾفﺗر ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدادﻧد .و وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد ،ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽھﺎی در ﺣﺎل ﮔﺳﺗرش ﺧود را از طرﯾﻖ
ﻣﻌﺎھدات ﯾﺎ ﻋﮭدھﺎ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﺎن ﺗﻌدادی از اﯾن ﻣﻌﺎھدات ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ را ﮐﺷف
ﮐردهاﻧد و از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐﮫ اﺻطﻼﺣﺎت »ارﺑﺎب« و »رﻋﯾت« ﺷﻣﺎ را ﺳردرﮔم ﮐﻧﻧد» .ارﺑﺎب«
ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ اﻣﭘراﺗور ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ اﺳت .و اﻟﺑﺗﮫ ،اﺻطﻼح »رﻋﯾت« ھم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑﻧده،
ﯾﺎ در اﯾن ﻣورد »ﺑﻧدة ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ« اﺳت .ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ را ﻣﻌﯾن
ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ اداره ﮐﻧﻧدة ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ – ارﺑﺎبھﺎ – و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﮐوﭼﮑﺗر – رﻋﯾتھﺎ
– و ﻣﻠل آﻧﮭﺎ ﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﻌﺎھدة ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﯾﮏ ﺗواﻓﻖ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾن ﯾﮏ اﻣﭘراﺗور
ﺑزرگ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐوﭼﮑﺗر و ﻣﻠت او ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽﺷد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑودن در ﺑﺳﺗر ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن ...ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر ﻣﻔﮭوم ﻋﮭد ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑود .ﻣﺎ ﺷواھدی از
ﻣﻌﺎھدهھﺎ دارﯾم ،ﻣﻌﺎھدهھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻓوق ،ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ
»ارﺑﺎب« ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از اﻓراد وارد ﯾﮏ ﺗواﻓﻘﯽ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﮕزاران
ﯾﺎ رﻋﯾت او ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷدﻧد .و آﻧﮭﺎ را راﺑطﮫ را ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻓوق ،ﯾﺎ ارﺑﺎب،
ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﺷراﯾط را ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗوان راﺑطﮫ را ﺣﻔظ ﮐرد .و او ﭼﻧﯾن
ﭼﯾزی ﻣﯽﮔﻔت» :ﻣن از ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧم؛ ﺑرای ﺷﻣﺎ رﻓﺎه ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧم؛ ﻣن در ازای ﺷراﮐت
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣن و ﺳﮭﯾم ﺷدن در ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺣﺻوﻻتﺗﺎن ،در ازای اﺗﺣﺎدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣن و ﻣﺗﺣد ﻧﺷدن ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دﯾﮕر )ﯾﺎ ﻣﺎﻓوقھﺎی دﯾﮕر( ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھوﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷم «.و ﺑﻧﺎﺑراﯾن از ﯾﮏ ﻧظر ،ﻧوﻋﯽ
ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑود .و اﮔر ﺑﺧواھﯾم درﺑﺎرة ﭘﺎدﺷﺎه ﺑودن و ﻣﺎھﯾت ﻋﮭد ﺗﺣت ﺷراﯾط اﯾن ﻧوع
ﺗواﻓﻖھﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺧواھﯾم دﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﺻول دﻗﯾﻖ اﯾن ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻘت دارﻧد.
 دﮐﺗر ﺑردﻟﯽ ﺟﺎﻧﺳونﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺷﺎﻣل ھﻔت اﺻل ﻋﻣده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻘدﻣﮫای ﺷروع
ﻣﯽﺷدﻧد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐرد .اﯾن ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﺎ ﭘﯾشدرآﻣدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓت ﮐﮫ
ﺑر اﻋﻣﺎل ﻣﺣﺑتآﻣﯾز ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻋﯾت ﺧود ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود .ﺳﭘس ،اﯾن ﻣﻌﺎھدات ﺑﮫ
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ﻣﻘررات ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن وﯾژهای ﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن از رﻋﯾت ﺧود اﻧﺗظﺎر اطﺎﻋت آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﻧد.
ﭘس از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻔﺎدی ﺑرای ﻗراﺋت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ و ﺗﻣدﯾد اﯾن ﻣﻌﺎھدات ،و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻓﮭرﺳتھﺎﯾﯽ از ﺷﺎھدان اﻻھﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت ﮐﮫ از ﺧداﯾﺎن ﻣﯽﺧواﺳت ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
ھﻣﺔ ﺗﻌﮭدات اﻧﺟﺎم ﺷدهاﻧد .آﻧﮕﺎه اﯾن ﻣﻌﺎھدات ﺑرﮐﺎت اطﺎﻋت و ﻟﻌﻧتھﺎی ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ را ﺧﺎطرﻧﺷﺎن
ﻣﯽﮐردﻧد .و ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ وﻋدة ﻏذای آﯾﯾﻧﯽ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾن رواﺑط
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ را رﺳﻣﯾت ﻣﯽدادﻧد.
در ﺳراﺳر ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺷﺑﺎھتھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﯾن ھﻔت اﺻل و ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ
وﺟود دارد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ھﻔت اﺻل را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑر روشھﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﮐﮫ ﻋﮭدھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ در ﻣوازات ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﻣﻌﺎھدات ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ھﻔت اﺻل ﻣﻌﻣول ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ،ﯾﮏ ﭘوﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﮫﺟﺎﻧﺑﮫ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ و رﻋﯾتھﺎی آﻧﺎن ﺑودﻧد .ﻧﺧﺳت ،ﻣﻌﺎھدات ﺑر ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐردﻧد – ﯾﻌﻧﯽ ﻟطﻔﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ ﺑﮫ رﻋﯾتھﺎی ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدادﻧد .در
ﻣﻘدﻣﮫ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﮐم ﻣﺷروع ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐرد .ﺳﭘس ،ﭘﯾشدرآﻣد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾف
راهھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽﭘرداﺧت ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ رﻋﯾتھﺎی ﺧود ﻟطﻔﯽ ﻧﺷﺎن داده ﺑود .ﻣﺿﻣون
ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﻗدری ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ اﻏﻠب ﺧود را »ﭘدر« و رﻋﯾتﺷﺎن
را »ﭘﺳران« ﻣﯽﺧواﻧدﻧد.
دوﻣﯾن ﺗﻣرﮐز ﻋﻣدة ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﺑر اﻟزام وﻓﺎداری رﻋﯾت ﻗرار داﺷت .رﻋﯾتھﺎ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻗواﻧﯾن ﭘﺎدﺷﺎه را رﻋﺎﯾت ﻣﯽﮐردﻧد و از ﻓﻠزات ﮔراﻧﺑﮭﺎ ،ﺟواھرات ،ﺑردﮔﺎن ،ﺳرﺑﺎزان و
ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت ﺧود ﺧراج ﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن ﺷروط ﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷدﻧد ﺗﺎ رﻋﯾتھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﺷﺎن
ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﮕزاران وﻓﺎدار و ﻗدردان ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرگ ﺧود ھﺳﺗﻧد.
ﺳوﻣﯾن ﺗﻣرﮐز ﻋﻣدة ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﺑر ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت ﺑود .ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﺑزرگ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺣﻖ وﯾژه را ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ ﻣﯽداﺷﺗﻧد ﮐﮫ از ﺑرﮐتھﺎ و ﻟﻌﻧتھﺎ ﺑﮫ اَﺷﮑﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در ﺧدﻣت اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﺑرﮐﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﺻﯾب رﻋﯾتھﺎی وﻓﺎدار آﻧﺎن ﻣﯽﺷد اﻋﻼم ﻣﯽﮐردﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻟﻌﻧتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾر رﻋﯾتھﺎی ﺳﺳت ﭘﯾﻣﺎنﺷﺎن ﻣﯽﺷد ھﺷدار ﻣﯽدادﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ،اﯾن ﺳﮫ وﯾژﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن راﺑطﺔ ﺑﯾن ﺧدا و ﻗوم ﻋﮭدی او در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺑﺎ وﺿوح ﺑﯾﺷﺗری درک ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن اﯾن اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ ﺑﯾﻧشھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑروﯾم ﮐﮫ
اﯾن اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﯾوﻧدھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻋﮭدھﺎی او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھﻧد.
ﺑﯾﻧشھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ
از ھﻣﯾن اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺳﯾﺎری از رواﺑط ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﮭد
ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد – ﻣﺛﻼ رواﺑط ﺑﯾن دوﺳﺗﺎن ،زوجھﺎ ،راھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗوام و ﻣﻠتھﺎ .اﯾن ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺷری در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از اﯾن رو ﻋﮭد ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ،اﻓراد را ﺑﺎ ﺗﻌﮭدات ﻣﺗﻘﺎﺑل
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ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﻋﮭدھﺎ ،و ﮐﺎﻧن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ

درس  :۳ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ

ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺳﺎﺧﺗﻧد .ﮔﺎھﯽ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﯾن رواﺑط ﻋﮭدی ﻣﺗﻧوع را ﺑﺎ راﺑطﺔ ﺑﯾن ﺧدا و ﻗوم
او ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم از اﯾن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻋﮭد در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﭼﯾزھﺎی زﯾﺎدی
درﺑﺎرة راﺑطﺔ ﺧودﻣﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم.
اﻣﺎ ﺗﻣرﮐز ﻣﺎ در اﯾن درس ﺑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣدة ﺧدا ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد
ﻗرار دارد – ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ واﺳطﺔ آﻧﮭﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اداره ﮐرد .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺷش ﻋﮭد ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻣﺷﮭور را در ﻧظر دارﯾم :ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ آدم ،ﻧوح ،اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ ،داوود،
و ﻋﮭدی آﺗﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب آن را ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻣﯽﺧواﻧﯾم .در ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﻣوﻧﮫھﺎ ،ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را از
طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎ ھداﯾت ﮐرد.
ﻣﺎ ﺑﻌدﺗر در اﯾن درس ،ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣدة اﻻھﯽ ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد .اﻣﺎ در
اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﭼطور ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-
رﻋﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﻧشھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﻣﺎھﯾت ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﻣﯽﺑﺧﺷﻧد .ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ اھﻣﯾت
دارد ﭼون ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﻣورد اﯾن ﻋﮭد ﺑﯾش از ھر ﻋﮭد دﯾﮕری در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﮐرده
اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﮭدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت ،ﺧﯾﻠﯽ زود ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﺳﺎﺧﺗﺎر آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ در ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﺑﺎھت داﺷت.
ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ از ھﻣﯾن ﺳﮫ ﻋﻧﺻری ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻌﺎھدات دﯾدﯾم .و اﯾن ﺷﺑﺎھتھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﯾم ﮐﮫ در ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن ،ﺧدا ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ اﺳراﺋﯾل ،ﻋﮭدھﺎی ﺧود را
ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽاش را اداره ﮐﻧد.
ﺧروج  ۶-۴ :۱۹را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺧدا در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ،ﻋﮭدش ﺑﺎ ﻗوم اﺳراﺋﯾل را آﻏﺎز
ﮐرد .ﺧدا ﮔﻔت:
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
َﮐ َﮭﻧﮫ و اﻣت ﻣﻘدس ﺧواھﯾد ﺑود )ﺧروج .(۶-۴ :۱۹
اﯾن ﻗﺳﻣت ،ﮔزارﺷﯽ طوﻻﻧﯽ از ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از
ﺑﺎب  ۱۹ﺗﺎ  ۲۴ﮐﺗﺎب ﺧروج اداﻣﮫ دارد .دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗن ﺻرﯾﺣﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل
»ﻋﮭد« ﻣﯽﺑﻧدد و اﯾن ﻋﮭد را ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺳﺎزد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،اﯾن
ﻋﮭد طراﺣﯽ ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ »ﻣﻣﻠﮑت ﮐﮭﻧﮫ« ،در ﺧدﻣت اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷد.
در ھﻣﯾن ﻗﺳﻣت ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺳﮫﺟﺎﻧﺑﺔ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،وﻓﺎداری رﻋﯾت،
و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت را ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ ﺑود.
ﻧﺧﺳت ،ﺧدا ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ را ﺑﮫ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﯾﺎدآوری ﮐرد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم رھﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ از
ﺑردﮔﯽ در ﻣﺻر ﻧﺷﺎن داده ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﯾﺔ  ۴ﮔﻔت:
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ﺷﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﻣﺻرﯾﺎن ﮐردم ،دﯾدهاﯾد ،و ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑر ﺑﺎلھﺎی ﻋﻘﺎب ﺑرداﺷﺗﮫ ،ﻧزد
ﺧود آوردهام )ﺧروج .(۴ :۱۹
ﺧدا ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺷری زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﯾﺎدآور ﺷد ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑرای
آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی او در راﺑطﮫای ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻋﮭد ﺧود در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل
ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧت ،اﺳﺎﺳﯽ ﺑود.
دوم ،ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن در آﻏﺎز اﯾن ﻋﮭد اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ وﻓﺎداری ﻓراﺧواﻧد .دوﺑﺎره ﺑﮫ آﯾﺔ  ۵ﮔوش
ﮐﻧﯾد:
اﮐﻧون اﮔر آواز ﻣرا ﻓﯽاﻟﺣﻘﯾﻘﮫ ﺑﺷﻧوﯾد ،و ﻋﮭد ﻣرا ﻧﮕﺎه دارﯾد ،ھﻣﺎﻧﺎ ﺧزاﻧﺔ ﺧﺎص ﻣن از ﺟﻣﯾﻊ ﻗومھﺎ
ﺧواھﯾد ﺑود )ﺧروج .(۵ :۱۹
ﺧدا ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ارﺑﺎبھﺎی ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن ،از ﻣردﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود اﻧﺗظﺎر وﻓﺎداری
داﺷت .اﮔرﭼﮫ ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا آﻏﺎز و ﺣﻔظ ﺷد ،اﻣﺎ ﺧدا ھﻣﭼﻧﺎن از ﻗوم
اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ ﻣطﯾﻊ ﺻدای او ﺑﺎﺷﻧد و ﺷروط ﻋﮭد او را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
ﺳوم ،ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﻣل ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﺑرای اﺳراﺋﯾل ﺑود .اﯾن اﺻل در آﯾﺎت ۶-۵
روﺷن ﻣﯽﺷود:
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 ﮐﮭﻧﮫ و اﻣت ﻣﻘدس
ﺧواھﯾد ﺑود )ﺧروج .(۶-۵ :۱۹
ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه اﻻھﯽ اﺳراﺋﯾل روﺷن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﮔر اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن وﻓﺎدار ﻣﯽﺑودﻧد،
ﺑرﮐﺎت ﻋظﯾﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺧزاﻧﺔ ﺧﺎص ﺧدا ﻣﯽﺷدﻧد و ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﺔ ﻣﻠل ﻗرار
ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .ﺑرای ﺧدا ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﺎھﻧﺎن و اﻣﺗﯽ ﻣﻘدس ﻣﯽﺷدﻧد .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎبھﺎی ۱۹
ﺗﺎ  ۲۴ﺧروج ﺑﺎرھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ،اﮔر اﺳراﺋﯾل ﭘﯾﻣﺎنﺷﮑﻧﯽ ﻣﯽﮐرد ﺗﺣت ﻟﻌﻧتھﺎی ﺧدا ﻗرار
ﻣﯽﮔرﻓت.
اﻧﮑﺎر اﯾن ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-رﻋﯾﺗﯽ و ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل در زﻣﺎن
ﻣوﺳﯽ دﺷوار ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ ﺗﻌدادی از ﻣﻔﺳرﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ در دھﮫھﺎی اﺧﯾر ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻل
ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣدة ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺷشھﺎی ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ ﻧزدﯾﮏﺗر ھﺳﺗﻧد .از
دﯾد آﻧﮭﺎ ،ﺑﺧﺷشھﺎی ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل اﻟزام ﺑﮫ وﻓﺎداری و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت ﻧﺑودﻧد .و در ﭘرﺗو
ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ ،اﯾن ﻣﻔﺳرﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ آدم و ﻣوﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﺎھدات ارﺑﺎب-
رﻋﯾﺗﯽ ﺑود؛ آﻧﮭﺎ ﻋﮭدھﺎی ﻣﺷروط و اﻟزامآور ﺑودﻧد .اﻣﺎ از اﯾن ﻣﻧظر ،ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح ،اﺑراھﯾم
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و داوود – و در ﺑرﺧﯽ دﯾدﮔﺎهھﺎ ،ﺣﺗﯽ ﻋﮭد ﺗﺎزه – ﺑﮫ ﺑﺧﺷشھﺎی ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ ﺷﺑﺎھت داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻋﮭدھﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ،و وﻋدهﻣﺣور ﺑودﻧد.
اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻋﮭدھﺎ را اﻟزامآور و ﺑرﺧﯽدﯾﮕر را وﻋدهﻣﺣور ﺑﺑﯾﻧﯾم ،ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت.
درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﺛﺎلھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ از ﺑﺧﺷش ﻣﻠوﮐﺎﻧﮫ ﺻرﯾﺣﺎ اﺷﺎرهای ﺑﮫ اﻟزام وﻓﺎداری
ﯾﺎ ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧتھﺎ ﻧدارﻧد .اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﻘﻘﯾن اﺷﺎره ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﭼﻧﯾن
اﻟزاﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .و اﯾن ﻣﺣﻘﻘﯾن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺳﺗﺎن
ھﻣﯾﺷﮫ از رﻋﺎﯾﺎی ﺧود اﻧﺗظﺎر اطﺎﻋت داﺷﺗﻧد .ھﻣﺔ ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ،ارﺗﺑﺎطﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗوم او ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻋﯾت ﺑرﻗرار ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھر ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی
ﺧدا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ ،وﻓﺎداری اﻧﺳﺎن ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧتھﺎ
ﻣﯽﭘردازد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﭘﯾشﻓرض ﻣﯽداﻧد.
ﮔﺎھﯽ ﻣﺣﻘﻘﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﻣطرح ﮐردهاﻧد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﮭدھﺎ وﻋدهﻣﺣور و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر
اﻟزامآور ھﺳﺗﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﺑﺧﺷﯾده ﺷد ﯾﮏ ﻋﮭد وﻋدهﻣﺣور و ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ
در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ اﻋطﺎ ﺷد ﯾﮏ ﻋﮭد اﻟزامآور اﺳت .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،آﻧﭼﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و در ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺔ ﻋﮭدھﺎ ﺷﺎﻣل ھر دو ﺟﻧﺑﮫ ھﺳﺗﻧد .وﻋدهھﺎﯾﯽ داده ﻣﯽﺷوﻧد ،اﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﻗﻊ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﮭداری راﺑطﮫ ﻧﯾز وﺟود دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ اﯾن را ﺣﺗﯽ در ﻣﻌﺎھدة اﻋطﺎی
زﻣﯾن ھم ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از آن ،در ﺑﺎبھﺎی ۱۷
و  ۱۸اﯾن ﺗوﻗﻊ را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ »در ﺣﺿور ﻣن ﻗدم ﺧواھﯾد زد و راهھﺎی ﻣن را ﺑﮫ ﻓرزﻧدانﺗﺎن ﺗﻌﻠﯾم
ﺧواھﯾد داد .در ﻣﺳﯾر ﻋداﻟت و اﻧﺻﺎف ﻗدم ﺧواھﯾد زد «.ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧدا در ﻋﮭد ﺧود ﻋطﺎﯾﺎی
ﻋظﯾﻣﯽ ﻣﯽﺑﺧﺷد اﻣﺎ اﯾن ﺗوﻗﻊ ﻣﺣﺑت ،وﻓﺎداری ،و ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ وﺟود دارد.
 دﮐﺗر ﮔرﯾﮕوری ِﭘریﺣﺎل ﮐﮫ راﺑطﺔ ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺑﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻋﮭدھﺎی او را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﯾم ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ دوﻣﯾن
ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽﻣﺎن در اﯾن درس ﺑﭘردازﯾم :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎ

ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮔزارشھﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑر
روی زﻣﯾن ﭘﯾش از ﺗﺟﺳم ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺳط ﭘﯾدا ﮐرد .اﯾن ﻣﺗون ﻣﻘدس آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧد ﮐﮫ در روزﮔﺎر
آدم ،ﻧوح ،اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ و داوود ،و ﺳﭘس در ﻋﮭد ﺗﺎزه ،ﺧدا ﺑﮫ طرﯾﻘﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑرای اﻧﻌﻘﺎد
ﻋﮭدھﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرد .ﺣﺎل ،ھﻣﺔ اﯾن ﻋﮭدھﺎ طراﺣﯽ ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا
را اداره ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﻔﺎد ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺎﺳب ﺑودﻧد.
راهھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ وﺟود دارد .اﻣﺎ ﻣﺎ
ﻋﮭدھﺎی ﺧدا را ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾم :اول ،ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اوﻟﯾﺔ ﺧدا؛ دوم ،ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ او
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ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل؛ و ﺳوم ،ﻋﮭد ﺗﺎزه – ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭدی ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﺷدن آن در اوج ﺗﺎرﯾﺦ را
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑودﻧد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﭘردازﯾم.
ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ از ﻋﮭدھﺎی آدم و ﻧوح ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﮭدھﺎی »ﻋﻣوﻣﯽ« ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﻧظورﻣﺎن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﯾن ﻋﮭدھﺎ را در ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن و ﭘﯾش از ﮔزﯾﻧش اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوم ﺧﺎص
ﺧود ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت .از اﯾن ﻣﻧظر ،وﻗﺗﯽ ﻣﯽﭘرﺳﯾم »ﺧدا ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی
ﻧﺷﺎن داده اﺳت؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧدا وﻓﺎدار ﺑﺎﺷد؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد؟« ﭘﺎﺳﺦ اﯾن اﺳت ﮐﮫ :ھﻣﺔ اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐردهاﻧد .ھﻣﺔ ﺗﺻوﯾرھﺎی ﺧدا
در ﻋﮭد ﺑﺎ او ﻗرار دارﻧد ﭼون از طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ آدم و ﻧوح ﻣﻧﻌﻘد ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ او
ﭘﯾوﺳﺗﮫاﻧد.
اﯾن دو ﻋﮭد ،ﺑﺎ آدم و ﺑﺎ ﻧوح ،وﻋدهھﺎی ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز ﺑﮫ ﺑﺷر ﻣﯽدھد .اوﻟﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ذرﯾت
زن ،ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧدان ﺣوا ،را ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ،ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻧﺟﺎتدھﻧدة ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود؛ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﺎی
ﻣﺳﯾﺢ ﺧدا-اﻧﺳﺎن اﺳت .و ﺑﮫ ﻧوح وﻋده ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻓﺎرغ از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮭﺎن ﭼﻘدر ﺷرور ﺷود – و ﺑﺎ
ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧدهای ﺑدﺗر ھم ﻣﯽﺷود – او دﯾﮕر ھرﮔز آن را ﺑﺎ ﺳﯾﻠﯽ ﻣﺻﯾﺑتﺑﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ
داوری طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد روزﮔﺎر ﻧوح وﯾران ﻧﺧواھد ﮐرد ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن دو ﻋﮭد ﺑﺎ آدم و ﺑﺎ ﻧوح ...ﺑﮫ
ﻣﺧﺎطﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗردهﺗر و ﻋﻣل ﮔﺳﺗردهﺗر ﺧدا در ﻧﺟﺎت ﺟﮭﺎن ﺣﺗﯽ ﺑﯾش از ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ ﺧدا ﺑﺎ
اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ و داوود ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد.
 دﮐﺗر ﻣﺎﯾﮏ راسﻣﺎ اﯾن ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮭد
ﺧدا و آدم آﻏﺎز ﻣﯽﺷود و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳراغ ﻋﮭد او در اﯾﺎم ﻧوح ﺧواھﯾم رﻓت .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ
آدم را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم.
آدم

ﮔزارشھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﺑﺷر در آدم ،در ﺑﺎبھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳ﭘﯾداﯾش دﯾده ﻣﯽﺷوﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ،آدم اوﻟﯾن اﻧﺳﺎن ﺑود؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ ﺑﮫ اﺑﺗداﯾﯽﺗرﯾن دورة ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺟﺎی ﺗﻌﺟﺑﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﺗﻌﺎﻟﯾم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﻋﮭد آدم ﺑر
ﺑﻌﺿﯽ از اﺻﻠﯽﺗرﯾن ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎدیﺗرﯾن اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎﻣل اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ واژة »ﻋﮭد« در ﺳﮫ ﺑﺎب اول ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ ﭼﺷم
ﻧﻣﯽﺧورد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣواﻓﻖ اﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﯾﮏ ﻋﮭد رﺳﻣﯽ ﺑﺎ آدم
ﺑﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺳﮫ ﺳﻧد وﺟود دارد ﮐﮫ ﻗوﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﺧدا در واﻗﻊ اوﻟﯾن ﻋﮭد ﺧود را ﺑﺎ آدم
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدة ﺑﺷرﯾت ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت.
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ﻧﺧﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﻌدا در اﯾن درس ﺧواھﯾم دﯾد ،ﭘوﯾﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ –
ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ،وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧت – در طول ﺑﺎبھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۳ﺑﮫ ﭼﺷم
ﻣﯽﺧورﻧد.
دوﻣﯾن ﺳﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا وارد ﻋﮭدی ﺑﺎ آدم ﺷد ،در ھوﺷﻊ  ۷ :۶اﺳت .در آﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
اﯾﺷﺎن ﻣﺛل آدم ]ﯾﺎ ﺑﺷرﯾت[ از ﻋﮭد ﺗﺟﺎوز ﻧﻣودﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺧﯾﺎﻧت ورزﯾدﻧد )ھوﺷﻊ .(۷ :۶
اﯾن ﻣﺗن طﻐﯾﺎن اﺳراﺋﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا در دوران ھوﺷﻊ را ﺑﺎ ﮔﻧﺎه آدم در ﺑﺎغ ﻋدن ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
و از اﯾن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﭼطور اﺳراﺋﯾل درﺳت ﻣﺎﻧﻧد آدم در زﻣﺎن ﺧودش از ﻋﮭد ﺧدا ﺗﺟﺎوز
ﮐردﻧد ﯾﺎ آن را ﺷﮑﺳﺗﻧد.
ﺳوﻣﯾن ﺳﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا وارد ﻋﮭدی ﺑﺎ آم ﺷد ،در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۶ﭘدﯾدار ﻣﯽﺷود .اﯾن
اوﻟﯾن ﻣﺗﻧﯽ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت ﮐﮫ در آن اﺻطﻼح »ﻋﮭد«  -ﯾﺎ ﺑِرﯾت )ְ - berithבּ ִרית( در ﻋﺑری
– در واﻗﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻧﺟﺎ ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح اﯾﻧطور ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد:
ﻋﮭد ﺧود را ﺑﺎ ﺗو اﺳﺗوار ﻣﯽﺳﺎزم )ﭘﯾداﯾش .(۱۸ :۶
اﯾن ﺑﺧش ﻣﮭم اﺳت ﭼون از اﺻطﻼح ﻣﻌﻣول ﺑرای آﻏﺎز ﯾﮏ ﻋﮭد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ طور
ﻣﻌﻣول از ﻓﻌل ﻋﺑری ﮐﺎرات ) - karathכּ ַָרת( – ﮐﮫ در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﺑﺳﺗن« اﺳت – ﺑرای
ﺗوﺻﯾف اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷد .اﻣﺎ واژهای ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ »اﺳﺗوار« ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ،از
ﻓﻌل ﻋﺑری ﮐوم ) - qumקוּם( ،و ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی »ﺗﺎﯾﯾد ﮐردن« ﯾﺎ اﺳﺗوار ﺳﺎﺧﺗن ﻋﮭدی اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر
آﻏﺎز ﺷده ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﻧوح ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﻋﮭد ﺧودش ﺑﺎ او را اﺳﺗوار ﮐﻧد ،ﻣﻧظورش اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﯾﮏ ﻋﮭد ﻣوﺟود را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧد – ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭدی ﮐﮫ ﺧدا ﭘﯾشﺗر ﺑﺎ آدم ﺑﺳﺗﮫ ﺑود.
ﻋﮭدی ﮐﮫ ﺧدا در زﻣﺎن آدم ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت ،ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎدیﺗرﯾن وﯾژﮔﯽھﺎی ﺗﻌﺎﻣل ﺧدا ﺑﺎ ﺑﺷرﯾت
ﻣﯽﭘرداﺧت .از ھﻣﯾن رو ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را »ﻋﮭد ﺑﻧﯾﺎدھﺎ«ی ﺧدا ﺑﻧﺎﻣﯾم .ﺧدا در اﯾن ﻋﮭد ،اﻟﮕوھﺎی
ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺣﯾﺎت را ﺑرای ھﻣﺔ ﺑﺷرﯾت ﺗرﺳﯾم ﮐرد .آدم و ﺣوا ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺧدا را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر
ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ ﺧدا ﺧدﻣت ﻣﯽﮐردﻧد و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﺑﺳط ﻣﯽدادﻧد .ﺧدا
وﻓﺎداری آﻧﮭﺎ را ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار داد .و اﮔر آدم و ﺣوا او را اطﺎﻋت ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑرﮐﺎﺗﯽ ﻋظﯾم
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻟﻌﻧت اﻻھﯽ ﻣﻧﺟر ﺷد .ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،ﻋﮭد ﺑﺎ
آدم ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻧﻘش ﻣﺎ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﻣﻘرر ﺳﺎﺧت.
ﭘس از ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ آدم ،ﻋﮭد ﺧدا در اﯾﺎم ﻧوح دوﻣﯾن ﻋﮭد ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﻣطﺎﻟب زﯾﺎدی در
ﻣورد اﯾن ﻋﮭد ﻣﯽﺗوان ﺑﯾﺎن ﮐرد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﮐزی ﻣﯽﭘردازﯾم ﮐﮫ
ﭘﯾشزﻣﯾﻧﺔ ﮔزارش ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھﺳﺗﻧد.
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ﻧوح

ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح ﻧﯾز در دورة آﻏﺎزﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا اﺳﺗوار ﺷد و ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗرﯾن
ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ھﺳﺗﻧد .ﻋﮭد ﺑﺎ ﻧوح ﻧﺧﺳت ﭘﯾش از ﺳﯾل در
ﺑﺎب  ۶ﭘﯾداﯾش ﻣورد اﺷﺎره ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﺳﭘس دوﺑﺎره ﺑﻌد از ﺳﯾل ،در ﺑﺎب  ۹ﻧﯾز ﺑﮫ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﺷود .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۶ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد:
ﻟﮑن ﻋﮭد ﺧود را ﺑﺎ ﺗو اﺳﺗوار ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ در ﺧواھﯽ آﻣد ،ﺗو و ﭘﺳراﻧت و زوﺟﮫات و
ازواج ﭘﺳراﻧت ﺑﺎ ﺗو )ﭘﯾداﯾش .(۱۸ :۶
ﺧدا ﭘﯾش از ﺳﯾل ﺑﮫ واﺳطﺔ ﻋﮭد وﻋده داد ﮐﮫ اﮔر ﻧوح ﺷراﯾط ﺳﺎﺧت ﮐﺷﺗﯽ را رﻋﺎﯾت
ﻣﯽﮐرد و ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﻣﯽآورد ،ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش را ﻧﺟﺎت ﻣﯽداد .ﭘس از ﺳﯾل در ﭘﯾداﯾش
 ۹-۱۱ :۹ﺷﺎھد ﺗﺟدﯾد ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح ھﺳﺗﯾم .ﺧدا در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﻧوح ﮔﻔت:
اﯾﻧﮏ ﻣن ﻋﮭد ﺧود را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ و ﺑﻌد از ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ذرﯾت ﺷﻣﺎ اﺳﺗوار ﺳﺎزم ،و ﺑﺎ ھﻣﺔ ﺟﺎﻧوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد ...ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ھر ذیﺟﺳد از آب طوﻓﺎن ھﻼک ﻧﺷود ،و طوﻓﺎن ﺑﻌد از اﯾن ﻧﺑﺎﺷد ﺗﺎ
زﻣﯾن را ﺧراب ﮐﻧد )ﭘﯾداﯾش .(۱۱-۹ :۹
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ وی و ﻧﺳل او و »ھﻣﺔ ﺟﺎﻧوراﻧﯽ«
ﮐﮫ در ﮐﺷﺗﯽ ﺑودﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﻧﺷد .ﺧدا اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ »ﺑﺎر دﯾﮕر ھر ذیﺟﺳد از آب طوﻓﺎن ھﻼک
ﻧﺷود«.
ﺧدا ﻋﮭد ﺧود ﺑﺎ ﻧوح را ﭘس از آن ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ طﻐﯾﺎن ﺑﺷر ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳﯾﻠﯽ
ﻋظﯾم در ﻧﺗﯾﺟﺔ داوری ﺧدا ﺷده ﺑود .اﻣﺎ ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح ﭘس از طوﻓﺎن ،ﺛﺑﺎت ﻧظم ﺧﻠﻘت را ﺗﺿﻣﯾن
ﮐرد .و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻋﮭد ﺛﺑﺎت« ﺧدا ﻣورد اﺷﺎره ﻗرار ﺑدھﯾم .وﻗﺗﯽ ﻧوح
و ﺧﺎﻧوادهاش ﮐﺷﺗﯽ را ﺗرک ﮐردﻧد ،ﺧدا ﮔراﯾش ﺑﺷر ﺑﮫ ﮔﻧﺎه را ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد .و از طرﯾﻖ ﻋﮭد،
راھﺑردی ﺑﻠﻧد ﻣدت ﻣﻌﯾن ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﺷر ﮔﻧﺎھﮑﺎر ﺑﺗواﻧد اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺑرآورده ﺳﺎزد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۲۲-۲۱ :۸ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
و ﺧداوﻧد ...ﮔﻔت» :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

-10ﺟﮭت 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  :۳ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ

ﺧدا ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود وﻋده داد ﮐﮫ طﺑﯾﻌت ﭘﺎﯾدار ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺷر ﮔﻧﺎھﮑﺎر
ﻓرﺻت اﻧﺟﺎم ﺧدﻣت ﺧود ﺑﮫ او را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻋﮭد ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﮭد ﺑﺎ آدم ،ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻣﻌﯾن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ھﻧوز درﺑﺎرة ھﻣﺔ اﻧﺳﺎنھﺎ در ﺗﻣﺎم زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎ اِﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ ﭘﯾشﺗر دﯾدﯾم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در آدم و ﻧوح
آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .اﮐﻧون ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻌطوف ﮐﻧﯾم – ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا در
زﻣﺎن ﺣرﮐت اﺳراﺋﯾل ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﺳوی ﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﮐزی اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺳت.
ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ
ﻣﺎ ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮭد
اﺑراھﯾم آﻏﺎز ﻣﯽﺷود ،ﺳﭘس ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل در ﻣوﺳﯽ ،و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻋﮭد ﺑﺎ داوود ﻣﯽرﺳد .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ
ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺷروع ﮐﻧﯾم.
اﺑراھﯾم

اﺑراھﯾم ﭘﺎﺗرﯾﺎرک ﯾﺎ ﭘدر ھﻣﺔ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﺑود .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺧدا اوﻟﯾن ﻋﮭد ﻣﻠﯽ ﺧود را
از طرﯾﻖ اﺑراھﯾم ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت .ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﺷﺎراﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻋﮭد را در ﺑﺎبھﺎی  ۱۵و ۱۷
ﭘﯾداﯾش ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﻧﺧﺳﺗﯾن اﺷﺎره ﺑﮫ ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم – ﯾﺎ آﻧطور ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد،
»اﺑرام«  -در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۱۵ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد:
در آن روز ،ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﺑرام ﻋﮭد ﺑﺳت )ﭘﯾداﯾش .(۱۸ :۱۵
در اﯾﻧﺟﺎ ﻋﺑﺎرت »ﻋﮭد ﺑﺳت« در ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﻠﻣﮫ »ﺑﺳﺗن ﻋﮭد« اﺳت و از اﺻطﻼح
ﻋﺑری ﮐﺎرات )ָ - karathכּ ַרת( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر اﺷﺎره ﮐردﯾم ،اﯾن طرﯾﻖ ﻣﻌﻣول
ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن آﻏﺎز ﯾﮏ راﺑطﺔ ﻋﮭدی ﺑود .ﺳﭘس ،ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ،ﺧدا ﻋﮭد ﺧود را ﺑﺎ ﭘﺎﺗرﯾﺎرک
ﺗﺎﯾﯾد ﯾﺎ ﺗﺟدﯾد ﮐرد .در ﭘﯾداﯾش  ۲-۱ :۱۷اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﻣن ھﺳﺗم ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ .ﭘﯾش روی ﻣن ﺑﺧرام و ﮐﺎﻣل ﺷو .و ﻋﮭد ﺧوﯾش را در ﻣﯾﺎن ﺧود و
ﺗو ﺧواھم ﺑﺳت )ﭘﯾداﯾش .(۲-۱ :۱۷
اﯾن ﯾﮏ ﻋﮭد دوﺑﺎره و ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﻣﯽﮔوﯾد ﻋﮭد ﺧود را ﺑﯾن ﺧودش
و اﺑراھﯾم »ﺗﺎﯾﯾد« ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﻋﺑﺎرت »ﺧواھم ﺑﺳت« در اﯾﻧﺟﺎ ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻌل ﻋﺑری ﮐوم )qum
 קוּם( اﺳت .اﯾن ھﻣﺎن ﻋﺑﺎرﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﭘﯾداﯾش  ۱۸ :۶و زﻣﺎﻧﯽ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻋﮭد ﺧود ﺑﺎآدم را در ﻋﮭد ﺧوﯾش ﺑﺎ ﻧوح اﺳﺗوار ﺳﺎﺧت ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد.
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ﺧدا ،ھر ﺑﺎر ﮐﮫ درﺑﺎرة اﯾن ﻣوﺿوع ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،از »ﻋﮭد ﻣن ﺑﺎ اﺑراھﯾم« ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .او
ھرﮔز ﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻋﮭد اﺷﺎره ﻧﻣﯽﮐﻧد .و ﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﮭد ﺧود
را ﺑﺎ اﺳﺣﺎق و ﯾﻌﻘوب ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ »ﻋﮭدی ﮐﮫ ﺑرای اﺑراھﯾم ﺑﮫ آن ﺳوﮔﻧد ﺧوردم« اﺷﺎره ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑرای ﮐل ﻋﮭد اﺳت و ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم وﻋدهھﺎی ﺑﺧﺷﯾده ﺷده در ﭘﯾداﯾش  ۱۷ ،۱۵ ،۱۲و  ۲۲ﻣﯽﺷود.
و ﭘطرس ھم در روز ﭘﻧﺗﯾﮑﺎﺳت اظﮭﺎرات ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ دارد .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در اﯾن ﺑرداﺷت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از
آن ،ھﯾﭼﮑس از ﺷﯾوة اﺷﺎرة ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻋﮭد وﺟود دارد...
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ھر ﺗﻔﺳﯾر دﯾﮕری ﮐﻣﯽ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﺳت ﭼون ھﻣﺔ ﺷواھد ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﺑرداﺷت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﻓﻘط ﯾﮏ ﻋﮭد ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺑﺳﺗﮫ اﺳت.
 دﮐﺗر ﺟﻔری ﻧﯾﮭﺎوسﻋﮭد ﺑﺎ اﺑراھﯾم ،ﻓرزﻧدان او را از ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت ﻣﺟزا ﻣﯽﮐﻧد .ﺧدا از طرﯾﻖ اﯾن ﻋﮭد ،اﺳراﺋﯾل
را ﺑرای اﯾﻔﺎی ﻧﻘش راھﺑری در ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرﮔزﯾد .ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود ﻣﯽﺷدﻧد .از ﻧظر ﮐ ّﻣﯽ اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐردﻧد .و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺗﺎ ﺑﮫ
ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدادﻧد .از ھﻣﯾن رو ،ﻋﮭد اﺑراھﯾم را ﻣﯽﺗوان ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﮭد وﻋدة
ﺧدا ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل و ھم »ﻋﮭد ﺑرﮔزﯾدﮔﯽ اﺳراﺋﯾل« ﺗوﺻﯾف ﮐرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش ۱۸ :۱۵
ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
در آن روز ،ﺧداوﻧد ﺑﺎ اﺑرام ﻋﮭد ﺑﺳت و ﮔﻔت» :اﯾن زﻣﯾن را ...ﺑﮫ ﻧﺳل ﺗو ﺑﺧﺷﯾدهام« )ﭘﯾداﯾش
.(۱۸ :۱۵
و در ﭘﯾداﯾش  ۲ :۱۷ﻣﯽﮔوﯾد:
ﻋﮭد ﺧوﯾش را در ﻣﯾﺎن ﺧود و ﺗو ﺧواھم ﺑﺳت ،و ﺗو را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺛﯾر ﺧواھم ﮔرداﻧﯾد )ﭘﯾداﯾش
.(۲ :۱۷

ﮐرد.

ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ،اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺑرای اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوم ﺑرﮔزﯾدهاش ﺗﻌﯾﯾن

ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﻋﮭد ﺧود را ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت ،ﻋﮭد ﻣﻠﯽ دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﺳت – ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﮭد ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل در ﻣوﺳﯽ.

ﻣوﺳﯽ

ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد اﺳراﺋﯾل در روزﮔﺎر ﻣوﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾر ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻧﺑود .ﻣوﺳﯽ
ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان اراﺋﮫدھﻧدة ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑرای ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻧﻣﯽدﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﻋﮑس ،ﻣوﺳﯽ
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ﻣﮑررا ﺑﮫ ﻋﮭد اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎی ﮐﺎر ﺧود ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽﮐرد .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ
ﭼطور در ﺧروج  ۱۳ :۳۲ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﺧدا ﺻﺣﺑت ﮐرد:
ﺑﻧدﮔﺎن ﺧود اﺑراھﯾم و اﺳﺣﺎق و اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﯾﺎد آور ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ذات ﺧود ﻗﺳم ﺧورده،
ﺑدﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ ذرﯾت ﺷﻣﺎ را ﻣﺛل ﺳﺗﺎرﮔﺎن آﺳﻣﺎن ﮐﺛﯾر ﮔرداﻧم ،و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن زﻣﯾن را ﮐﮫ درﺑﺎرة
آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫام ﺑﮫ ذرﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷم ،ﺗﺎ آن را ﻣﺗﺻرف ﺷوﻧد ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد )ﺧروج .(۱۳ :۳۲
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﻋﮭد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﮭد ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد ﻧﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﻋﮭد ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻋﮭد ﮔزﯾﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺑﺳﺗﮫ ﺑود اﺳﺗوار ﺷد و آن
را ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد.
ﮔزارش اﺻﻠﯽ ورود ﺧدا ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل در روزﮔﺎر ﻣوﺳﯽ را در ﺑﺎبھﺎی ۲۴-۱۹
ﺧروج ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟدﯾد اﯾن ﻋﮭد ﺑﺎ ﻧﺳل دوم ﺧروج را ﻧﯾز در ﮐﺗﺎب ﺗﺛﻧﯾﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا دوازده ﺳﺑط اﺳراﺋﯾل را در داﻣﻧﺔ ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ﮔرد آورد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﻠﺗﯽ ﺑزرگ و
ﻗوﻣﯽ ﻣﺗﺣد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرد .اﻟﺑﺗﮫ ،ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘرراﺗﯽ ﺑرای ﻗوم ﺧدا ﭘﯾش از زﻣﺎن ﻣوﺳﯽ
ﻧﯾز وﺟود داﺷت .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھر ﻣﻠت ﺟدﯾدی ،ﯾﮑﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳراﺋﯾل در اﯾن زﻣﺎن ﻧظﺎﻣﯽ
ﺣﻘوﻗﯽ و ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻣﻘررات ﺑرای ادارة آﻧﮭﺎ ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻋﮭد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ
درﺳﺗﯽ »ﻋﮭد ﺷرﯾﻌت« ﺧدا ﺧواﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ﭼﻧﺎن ﺑر ﺷرﯾﻌت ﺗﺎﮐﯾد داﺷت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ
ﻗوم اﺳراﺋﯾل وارد اﯾن ﻋﮭد ﺷدﻧد ،ﻣﺗﻌﮭد ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷرﯾﻌت ﺧدا را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .در ﺧروج -۷ :۱۹
 ۸ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت:
ﭘس ﻣوﺳﯽ آﻣده ،ﻣﺷﺎﯾﺦ ﻗوم را ﺧواﻧد ،و ھﻣﺔ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن را ﮐﮫ ﺧداوﻧد او را ﻓرﻣوده ﺑود ،ﺑر اﯾﺷﺎن
اِﻟﻘﺎ ﮐرد .و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗوم ﺑﮫ ﯾﮏ زﺑﺎن در ﺟواب ﮔﻔﺗﻧد» :آﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد اﻣر ﻓرﻣوده اﺳت ،ﺧواھﯾم ﮐرد«
)ﺧروج .(۸-۷ :۱۹
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ دوﻣﯾن ﻋﮭد ﺑﺎ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﻋﮭدی ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﺑود؛ ﻋﮭدی ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﺑر
آﻧﭼﮫ ﻗوم در اﯾن زﻣﺎن ﻧﯾﺎز داﺷﺗﻧد ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐرد – ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ﺧدا.
ﺣﺎل ﭘس از ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ آﺧرﯾن ﻋﮭد ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل
در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑروﯾم.
داوود

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺗﺑدﯾل ﺷد ،ﺧدا ﻋﮭدی ﺑﺎ داوود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺳت.
ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ داوود ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼوب ﻋﮭد او در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ﻧﺑود .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻋﮭد ھم ﺑر ﭘﺎﯾﺔ ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ
اﺳﺗوار ﺷد و آن را ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن در دوم ﺗوارﯾﺦ  ۱۶ :۶روﺷن ﺳﺎﺧت،
وﻋدهھﺎی ﺧدا ﺑﮫ داوود ﺑﮫ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ ﻣﺗﮑﯽ ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
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ﭘس اﻵن ای ﯾﮭوه ﺧدای اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﺑﻧدة ﺧود ﭘدرم داوود آن وﻋده را ﻧﮕﺎه دار ﮐﮫ ﺑﮫ او داده و ﮔﻔﺗﮫای
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﻣن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﮐرﺳﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﻧﺷﯾﻧد ﺑرای ﺗو ﻣﻧﻘطﻊ ﻧﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ
ﭘﺳراﻧت طرﯾﻖھﺎی ﺧود را ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣن ﺳﻠوک ﻧﻣﺎﯾﻧد ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗو ﺑﮫ ﺣﺿور ﻣن رﻓﺗﺎر
ﻧﻣودی )دوم ﺗوارﯾﺦ .(۱۶ :۶
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ داوود ﺑر ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧﺗﯽ داوود ﺗﻣرﮐز
داﺷت اﻣﺎ ﺧﺎﻧدان داوود ﻣوظف ﺑودﻧد »ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ]ﺧدا[ ﺳﻠوک ﻧﻣﺎﯾﻧد«  -ﯾﻌﻧﯽ ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ.
ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ،ﻣﻔﺳرﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼﻧﯾن ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا اﯾن ﻋﮭد را در اوج
ﺳﻠطﻧت داوود در ﺑﺎب  ۷دوم ﺳﻣوﺋﯾل ﻣﻧﻌﻘد ﮐرد .ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺑﺎب از واژة »ﻋﮭد«
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﭼﻧد آﯾﮫ ﺻراﺣﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ داوود ﻋﮭد ﺑﺳت .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،وﻋدة ﺧدا ﺑﮫ داوود در ﻣزﻣور  ۴-۳ :۸۹را ﺑﺷﻧوﯾد:
ﺑﺎ ﺑرﮔزﯾدة ﺧود ﻋﮭد ﺑﺳﺗﮫام .ﺑرای ﺑﻧدة ﺧوﯾش داود ﻗﺳم ﺧوردهام .ﮐﮫ ذرﯾت ﺗو را ﭘﺎﯾدار ﺧواھم
ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد و ﺗﺧت ﺗو را ﻧﺳﻼ ﺑﻌد ﻧﺳل ﺑﻧﺎ ﺧواھم ﻧﻣود )ﻣزﻣور .(۴-۳ :۸۹
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﻋﮭد داوود ﺑر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﺳراﺋﯾل ﺗﺎﮐﯾد داﺷت .ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت
دﻗﯾﻖﺗر ،ﺧﺎﻧدان داوود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘﺎﯾدار »ﺑرای ھﻣﺔ ﻧﺳلھﺎی« اﺳراﺋﯾل ﺑرﻗرار
ﺳﺎﺧت.
وﻋدة ﺧدا ﺑﮫ داوود در ﺑﺎب  ۷دوم ﺳﻣوﺋﯾل اھﻣﯾت زﯾﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟﺎت دارد .اﯾن ﯾﮏ ﻓﺻل
ﻣﺣوری در درک ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﺗﮕﺎری ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﺳت ...ﻣﺎ در اﯾن ﻓﺻل ﭼﯾزی را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد
داوودی ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود .اﯾن ﯾﮏ ﻋﮭد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در آن ﺷﺎھد دﯾدﮔﺎھﯽ ﺟدﯾد درﺑﺎرة
ﻧﺟﺎتدھﻧده ھﺳﺗﯾم؛ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺟﺎتدھﻧده ﭘﺳر داوود ﺧواھد ﺑود .اﺻطﻼح »ﭘﺳر داوود« ﯾﮏ اﺻطﻼح
ﻋﺎدی در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﯾﺳت .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ »ﭘﺳر داوود« را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﻻزم اﺳت ﮐﮫ واژة »ﭘﺎدﺷﺎه« را
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد .داوود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود ،و در اﯾن ﺑﺎب ،ﺧداوﻧد ﺑﮫ او وﻋده داد ﮐﮫ ﭘﺳرش ﺗﺎ اﺑد ﺑر ﺗﺧت –
ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ – ﺧواھد ﻧﺷﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻓرزﻧدان داوود ﺗﺎ اﺑد ﺑر ﺗﺧت داوود ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽﮐرد.
 ﺷرﯾف ﻋﺎطف ﻓﮭﯾموﻗﺗﯽ داوود ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑر ﻗوم ﺧدا رﺳﯾد ،ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺧﺎﻧدان داوود ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑد ﺑر اﺳراﺋﯾل ﺣﮑوﻣت ﺧواھﻧد ﮐرد ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ،از طرﯾﻖ
ﺣﺎﮐﻣﯾت وﻓﺎداراﻧﺔ ﺧﺎﻧدان داوود ﺑود ﮐﮫ اﺳراﺋﯾل ﻧﻘش ﺧود را در ﮔﺳﺗرش ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﭼﮭﺎر
ﮔوﺷﺔ ﺟﮭﺎن اﯾﻔﺎ ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻋﮭد داوود را »ﻋﮭد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ« ﺧدا ﺑﻧﺎﻣﯾم.
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ﺣﺎل ﮐﮫ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼطور ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺷﺎﻣل ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم؛ ﻋﮭدی ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧدا آن را در ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود ﻣﻧﻌﻘد ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ﻋﮭد ﺗﺎزه
اﮐﺛر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اواﻧﺟﻠﯾﮑﺎل ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد
ﭼون ﯾﮑﯽ از ﻣﺣورھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺳت .اﻣﺎ اﻏﻠب اوﻗﺎت ﻣﺎ از درک اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻏﺎﻓل
ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد درﺑﺎرة ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ،در آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻧﺑﯾﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ درﺑﺎرة
ﻋﮭد ﺗﺎزه ﮔﻔﺗﻧد رﯾﺷﮫ دارد .از دﯾد آﻧﮭﺎ ،ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺗﺣﻘﻖ ھﻣﺔ ﻋﮭدھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ اﺳت .و
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اھداف ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در زﻣﺎنھﺎی آﺧر در طرﯾﻖ ﻣﺎﺷﯾﺢ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺧدا
ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را اداره ﻣﯽﮐﻧد.
ﺗﻌدادی از اﻧﺑﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺑﻌﯾد ،ﺧدا ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧدة وﻓﺎدار اﺳﺑﺎط اﺳراﺋﯾل
و ﯾﮭودا ﻋﮭدی ﺧواھد ﺑﺳت .و در آن زﻣﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا از طرﯾﻖ ﻣﺎﺷﯾﺢ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن
ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ارﻣﯾﺎ  ۳۱ :۳۱ﭼطور از »ﻋﮭد ﺗﺎزه« ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد:
ﺧداوﻧد ﻣﯽﮔوﯾد» :اﯾﻧﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧدان اﺳراﺋﯾل و ﺧﺎﻧدان ﯾﮭودا ﻋﮭد ﺗﺎزهای ﺧواھم
ﺑﺳت« )ارﻣﯾﺎ .(۳۱ :۳۱
ﺣزﻗﯾﺎل ﻧﺑﯽ در ﺣزﻗﯾﺎل  ۲۶ :۳۷و در ﭼﻧدﯾن ﻣوﻗﻌﯾت دﯾﮕر ،از ھﻣﯾن ﻋﮭد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
»ﻋﮭد ﺳﻼﻣﺗﯽ« ﺟﺎوداﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .در آﻧﺟﺎ ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻋﮭد ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧواھم ﺑﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺷﺎن ﻋﮭد ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧواھد ﺑود و اﯾﺷﺎن را ﻣﻘﯾم ﺳﺎﺧﺗﮫ،
ﺧواھم اﻓزود و َﻣ ْﻘ َدس ﺧوﯾش را ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد در ﻣﯾﺎن اﯾﺷﺎن ﻗرار ﺧواھم داد )ﺣزﻗﯾﺎل .(۲۶ :۳۷
و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﺔ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻧد ،ﭘوﻟس در اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ۲۵ :۱۱ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺳﺧﻧﺎن
ﻋﯾﺳﯽ در ﺷﺎم آﺧر ﺑﮫ ﻗرﻧﺗﯾﺎن ،روﺷن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن ﻋﮭد ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺗﺎزة ﺟﺎوداﻧﯽ در ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺣﻘﻖ
ﺷد:
اﯾن ﭘﯾﺎﻟﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺳت در ﺧون ﻣن .ھرﮔﺎه اﯾن را ﺑﻧوﺷﯾد ،ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣن ﺑﮑﻧﯾد )اول ﻗرﻧﺗﯾﺎن
.(۲۵ :۱۱
ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود در دوران ﻋﮭد ﺟدﯾد را از طرﯾﻖ اﯾن ﻋﮭد ﺗﺎزه در ﻣﺳﯾﺢ اداره ﮐرد .ﻋﮭد
ﺗﺎزه ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺣﻘﻖ ھﻣﺔ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧدا در ﻋﮭدھﺎی ﭘﯾﺷﯾن در ﻧظر داﺷت ﺗوﺳط ﻣﺳﯾﺢ ،ﺑر ﻗوم ﺧدا
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐﻧد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻋﮭد ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﻋﮭد ﺗﺣﻘﻖ« ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم.
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اﯾن ﻋﮭد ﺗﺣﻘﻖ ﻗرار ﺑود وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﻗوم ﺧود ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽداد و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﺗﺎ
ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽداد ،ﺑر آﻧﮭﺎ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد .ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺗﻌﮭد ﺧدا ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﻗوم ﺧود ﺑﮫ
ﻧژادی ﺑﺧﺷوده و ﻧﺟﺎتﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻗدرت ﭘﯾدا ﮐردهاﻧد ﺗﺎ ﺑﯽﻗﺻور ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد .ﮔوش
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ارﻣﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻧﺟﺎت را در ارﻣﯾﺎ  ۳۴ -۳۱ :۳۱ﺗوﺻﯾف ﮐرد:
ﺧداوﻧد ﻣﯽﮔوﯾد» :اﯾﻧﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧدان اﺳراﺋﯾل و ﺧﺎﻧدان ﯾﮭودا ﻋﮭد ﺗﺎزهای ﺧواھم ﺑﺳت.
ﻧﮫ ﻣﺛل آن ﻋﮭدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘدران اﯾﺷﺎن ﺑﺳﺗم در روزی ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را دﺳﺗﮕﯾری ﻧﻣودم ﺗﺎ از زﻣﯾن ﻣﺻر
ﺑﯾرون آورم زﯾرا ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻋﮭد ﻣرا ﺷﮑﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧداوﻧد ﻣﯽﮔوﯾد ﻣن ﺷوھر اﯾﺷﺎن ﺑودم «.اﻣﺎ
ﺧداوﻧد ﻣﯽﮔوﯾد» :اﯾﻧﺳت ﻋﮭدی ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن اﯾﺎم ﺑﺎ ﺧﺎﻧدان اﺳراﺋﯾل ﺧواھم ﺑﺳت .ﺷرﯾﻌت ﺧود را
در ﺑﺎطن اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﻧﮭﺎد و آن را ﺑر دل اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﻧوﺷت و ﻣن ﺧدای اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﺑود و
اﯾﺷﺎن ﻗوم ﻣن ﺧواھﻧد ﺑود .و ﺑﺎر دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫاش و ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺑرادرش ﺗﻌﻠﯾم ﻧﺧواھد داد
و ﻧﺧواھد ﮔﻔت ﺧداوﻧد را ﺑﺷﻧﺎس .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﯽﮔوﯾد :ﺟﻣﯾﻊ اﯾﺷﺎن از ُﺧرد و ﺑزرگ ﻣرا ﺧواھﻧد
ﺷﻧﺎﺧت ،ﭼوﻧﮑﮫ ﻋﺻﯾﺎن اﯾﺷﺎن را ﺧواھم آﻣرزﯾد و ﮔﻧﺎه اﯾﺷﺎن را دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺧواھم آورد )ارﻣﯾﺎ
.(۳۱-۳۴ :۳۱
ﺣﺎل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را در ﺳﮫ وھﻠﮫ
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﺑﺧﺷد .او آن را ﺑﮫ واﺳطﺔ ﺧدﻣت زﻣﯾﻧﯽ ﺧود ،ﻧزول روحاﻟﻘدس ،و ﮐﺎر رﺳوﻻن ﺧود
ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد .در ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗداوم ﻣﯽﯾﺎﺑد .و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در ﺟﻼل ﺧود ﺑرﮔردد،
ﺗﮑﻣﯾل ﺧواھد ﺷد .در آن روز ،ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺗﺣﻘﻖ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺧواھد ﺑود .و اھداف ﺧدا
در ﭘس اﺟرای ﻋﮭدھﺎی آدم ،ﻧوح ،اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ ،و داوود را ﺑﮫ ﺛﻣر ﻣﯽﻧﺷﺎﻧد.
ﺑﺎب  ۸ﻋﺑراﻧﯾﺎن درﺑﺎرة ﺑرﻗراری ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،و اﯾن ﯾﮏ ﻋﮭد ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد ﻧﯾﺳت .اﯾن
ﻋﮭد ،وﻋدهای در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑود .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﻧﻘلﻗولھﺎ از ﺑﺎب  ۳۱ارﻣﯾﺎ و وﻋدة ﯾﮏ ﻋﮭد ﺗﺎزه.
ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ﻋﮭدی در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ﺑﺳت ،اﻣﺎ وﻋده داد ﮐﮫ ﯾﮏ روز – اﺳراﺋﯾل آن ﻋﮭد را ﺷﮑﺳﺗﮫ
ﺑودﻧد – و ﯾﮏ روز ﺧدا ﻋﮭد ﺗﺎزهای دوﺑﺎره ﺑرﻗرار ﺧواھد ﮐرد ،و آن ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻗواﻧﯾن ﻣﮑﺗوب ﺑر
روی اﻟواح ﺳﻧﮕﯽ ﻧﺧواھد داﺷت .ﻗواﻧﯾن اﯾن ﻋﮭد ﺑر روی ﻗﻠبھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وﻋدة
ﻋﮭد ﺗﺎزه در ﺑﺎب  ۳۱ارﻣﯾﺎ ﻣﺣﻘﻖ ﺷد ،و اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده درﺑﺎرهاش اﺳﺗدﻻل
ﻣﯽﮐﻧد .و ﺑﺎ ﺗﺣﻘﻖ اﯾن وﻋده ،ﻧﺟﺎت ﺧدا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﻘط ﺑرای اﺳراﺋﯾل ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ھﻣﺔ
ﻣﻠتھﺎ در ھﻣﮫ ﺟﺎ وﺟود دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم طول اﯾن ﻣدت ،اﯾن ھﻣﺎن
ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺧدا در ﻧظر داﺷت ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺗﺣﻘﻖ وﻋدهھﺎ.
 -دﮐﺗر ﻣﺎرک اﺳﺗراﺋوس

-16ﺟﮭت 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  :۳ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ

ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی ﺑﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا و ﻋﮭدھﺎ را دﯾدﯾم و اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﭼطور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود
را در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎﯾش ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ ﺳوﻣﯾن ﻣوﺿوعﻣﺎن ﺑروﯾم :ﯾﻌﻧﯽ ﭘوﯾﺎﯾﯽ
ﻋﮭدھﺎ.

ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭدھﺎ

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر در اﯾن درس اﺷﺎره ﮐردﯾم ،ﺑرﺧﯽ از ﻣﻔﺳرﯾن وﺟود ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن
ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ ،وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت در ﺗﻣﺎم ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ را ﻣﻧﮑر
ﺷدهاﻧد .درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ھر ﯾﮏ از ﻋﮭدھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺗﺎﮐﯾدات ﻣﺗﻣﺎﯾزی دارد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺻوﯾر ﮔﺳﺗردهﺗر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم،
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧدا ﺑﺎ ﻗوم ﺧود در اﺟرای ھر ﻋﮭد ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧد.
ﻋﮭد آدم ﺑر اﻟﮕوھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺎﮐﯾد داﺷت ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺟﮭﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑودﻧد .ﻋﮭد ﻧوح ﺑر
ﺛﺑﺎت طﺑﯾﻌت ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐرد .ﺗﺎﮐﯾد ﻋﮭد اﺑراھﯾم ﺑر وﻋدهھﺎ و ﮔزﯾﻧش ﺧدا ﺑود .ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ﺑر ﺷرﯾﻌت
ﺧدا ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .ﻋﮭد داوود ،ﺧﺎﻧدان او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻧوادة ﺳﻠطﻧﺗﯽ وﯾژه و ﺑرﮔزﯾدة ﺧدا ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﻣﯽﺳﺎﺧت .و ﺗﺎﮐﯾد ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧﯾز ﺑر ﺗﺣﻘﻖ ﻗرار داﺷت.
اﻣﺎ اﯾن ﺗﺎﮐﯾدات ،ﯾﮏ ﺗوﺻﯾف ﺟﺎﻣﻊ از ﺣﯾﺎت ﻋﮭدی ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﺑرﺟﺳﺗﺔ
ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽﭘردازﻧد .ﺑرای ﻣﺷﺎھدة ﺗﺻوﯾر ﮐﺎﻣلﺗری از ﭘوﯾﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ در ﻋﮭد ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ
در ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧدا ﺷﺎﻣل ﻣواردی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﺗﺎﮐﯾدات اﺳت .ﭘوﯾﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ در ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧدا
ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی او ،اﻟزام وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﺑرای وﻓﺎداری و ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھرﮔز اﯾﻧطور ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد؛ ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ اﺟرای ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭد ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ اﻣﺗﯾﺎز
وﯾژة ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود را در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ اﻓراد ،ﮔروهھﺎ و ﮐل ﺑﺷرﯾت ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد .او از اﻣﺗﯾﺎز
ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭدھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای اﺟرا ﮐﻧد ﮐﮫ اھداف ﺑزرگ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺑﺧﺷﻧد .او در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب دﯾد ،ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﻧﺷﺎن داد .ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑﻣت
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ،ﺑر ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از وﻓﺎداری ﺗﺎﮐﯾد ورزﯾد .او ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺧود ﺑرﮐت داد و ﻟﻌﻧت
ﮐرد.
اﻏﻠب ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺧدا ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﻧﺳﺎنھﺎ ﺳﺧﺎوت ﻧﺷﺎن داد و آن را
از دﯾﮕران درﯾﻎ ﮐرد .ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﯾم ﭼرا او ﺑرﺧﯽ از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی وﻓﺎداری را ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ
از اﻓراد ،ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫﺗر از دﯾﮕران در ﻧظر ﻣﯽﮔرﻓت .ﮔﺎھﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺧدا
ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد را ﺑرﮐت داد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر را ﻟﻌﻧت ﮐرد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﺎرھﺎ ﺗوﺿﯾﺢ
دادﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﺧدا از اﻣﺗﯾﺎزات وﯾژة ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود اﯾﻧطور ﯾﺎ آﻧطور اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .در زﻣﺎنھﺎﯾﯽ
دﯾﮕر ،آﻧﮭﺎ از ﭼﻧﯾن ﺗوﺿﯾﺣﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﮐردﻧد .ﺑﮫ ھر روی ،ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻧﯾﮑو ،و ﺣﮑﻣت او
ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از ﺣﮑﻣت ﻣﺎ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،روﺷﯽ ﮐﮫ او ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن زﻧدﮔﯽ در ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧودش را
اداره ﮐرد ،ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ ﻣﯽﭘذﯾرﯾم.
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ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻧﻔوذ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ﺧﻼﺻﮫوار ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از
ﻋﮭدھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .ﻧﺧﺳت ،ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ دورة ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﻧﮕﺎھﯽ
ﻣﯽاﻧدازﯾم .دوم ،ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ را در ﻧظر ﺧواھﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ﺑﺳت .و ﺳوم ،ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه در ﻣﺳﯾﺢ ﺧواھﯾم داﺷت .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ اﯾن ﭘوﯾﺎﯾﯽ در ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم.
ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ،ﺧدا در طﯽ دورة ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﻋﮭد ﺑﻧﯾﺎدھﺎ را ﺑﺎ آدم و ﻋﮭد
ﺛﺑﺎت طﺑﯾﻌت را ﺑﺎ ﻧوح ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎﺧت .اﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧدا ﺑﺎ آدم ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺷﺎﻟودهھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻧﻣﯽرﺳﯾد .و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺑﺷر و ﺧدا ﺗﺣت ﻋﮭد ﻧوح ﺷﺎﻣل ﻣواردی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﺛﺑﺎت طﺑﯾﻌت
ﺑود .ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﺔ ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ،ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﺗﺣت اﯾن ﻋﮭدھﺎ را ﻧﯾز از طرﯾﻖ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی
اﻻھﯽ ،وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت اداره ﮐرد.
ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﻣوﺿوع درﺑﺎرة ھر ﯾﮏ از ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﺻﺎدق اﺳت؛ ﻧﺧﺳت در ﻋﮭد ﺑﺎ آدم و ﺳﭘس در ﻋﮭد ﺑﺎ ﻧوح .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ آدم ﺷروع ﮐﻧﯾم.
آدم

در وھﻠﺔ اول ،ﺧدا ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣرد و زن ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﺷوﻧد ،ﺳﺧﺎوت زﯾﺎدی
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎن داد .او دﻧﯾﺎ را ﺑرای ﺑﺷرﯾت آﻣﺎده ﮐرد ،و آن را از آﺷﻔﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظم درآورد .و ﯾﮏ ﺑﺎغ
ﺑﺎﺷﮑوه درﺳت ﮐرد و آدم و ﺣوا را در آن ﻗرار داد .و ھر روزه اﻧواع اﻣﺗﯾﺎزات و ﺑرﮐﺎت را ﺑﮫ
ﻧﺳل ﺑﺷر ﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ داﻣﻧﺔ آن ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻓرای ﺳﻘوط در ﮔﻧﺎه ﻣﯽرﺳد.

ھﻣﺔ ﻋﮭدھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺧدا را از راهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .ﯾﮑﯽ از راهھﺎی
ﺳﺎدهای ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن را ﺑﺑﯾﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑدون ھﯾﭻ اﻟﺗزام و اﺟﺑﺎری ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺗﺎ وارد
ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗوم ﺧودش ﺑﺷود ...ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾن دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور
ﺑرﮐﺎت ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ ﻗوم ﺧود ﻣﯽدھد ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑرﺧوردار ﺑﺷوﻧد .در ﻣورد آدم و ﺣوا ،در اوﻟﯾن ﻋﮭد،
ﺳﺧﺎوت اﻻھﯽ در اﯾن ﻧﺷﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﭼطور ﺧدا ھﻣﺔ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻓرﯾده ﺑود را در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار
داد.
 دﮐﺗر دﯾوﯾد ﮐورﯾﺎدر وھﻠﺔ دوم ،ﻋﮭد ﺑﺎ آدم ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻠزم وﻓﺎداری ﺑﺷر ﺑود .ﺧدا ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮑﮫ از آدم و ﺣوا
ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻوﯾرھﺎی او ﺑﮫ وی ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن وﻓﺎداری آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ﺑﺎ درﺧت
ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﮏ و ﺑد ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار داد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در ﭘﯾداﯾش  ۱۷-۱۶ :۲ﻓرﻣﺎن داد:
از ھﻣﺔ درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ ﺑﯽﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﺧور ،اﻣﺎ از درﺧت ﻣﻌرﻓت ﻧﯾﮏ و ﺑد زﻧﮭﺎر ﻧﺧوری )ﭘﯾداﯾش :۲
.(۱۶-۱۷
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ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ آدم و ﺣوا در اﯾن آزﻣون ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد ،ﺧدا ﺑﮫ طﻠب وﻓﺎداری اﻧﺳﺎﻧﯽ
از آﻧﮭﺎ و ﻓرزﻧدان ﺑﻼواﺳطﺔﺷﺎن اداﻣﮫ داد.
و در وھﻠﺔ ﺳوم ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﺑرای اطﺎﻋت و ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ آدم و ﺣوا وﺟود داﺷت .ﺧدا ﺻرﯾﺣﺎ
ﺑﮫ آدم و ﺣوا ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر ﺳﺳتﭘﯾﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد و از ﻣﯾوة ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺑﺧورﻧد ،ﻣﺗﺣﻣل ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻟﻌﻧت او
ﺧواھﻧد ﺷد .او در ﭘﯾداﯾش  ۱۷ :۲ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت:
روزی ﮐﮫ از آن ﺧوردی ،ھرآﯾﻧﮫ ﺧواھﯽ ﻣرد )ﭘﯾداﯾش .(۱۷ :۲
و ﺑﮫ طور ﺿﻣﻧﯽ ،اﮔر آدم و ﺣوا ﺑﺎ اطﺎﻋت از ﻓرﻣﺎن ﺧدا اﯾن آزﻣون را ﭘﺷت ﺳر
ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد ،ﺑرﮐت زﯾﺎدی ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد.
زﻧدﮔﯽ آدم ﺑﺎ ﺧدا ﺷﺎﻣل ھﻣﺔ ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی ﻋﮭد ﺧدا ﺑود .و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش
ﻣﯽداﻧﯾم ،آﻧﭼﮫ در ﻣورد آدم و ﺣوا ﺻدق ﻣﯽﮐرد ،ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻧﺳلھﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ھر روزه ﺗﺣت ﻋﮭد
ﺧدا ﺑﺎ آدم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ﺻﺎدق ﺑود .در ﺻﻼﺣدﯾد ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧدا ،در طول اﯾن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ
زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺧدا ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎﻣل ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ ،وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن ﺑود.
ﻋﻼوه ﺑر ﻋﮭد ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ آدم ،ﻧوح و دﯾﮕران ﺗﺣت ﻋﮭد او ﻧﯾز ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷراﯾط ﭘوﯾﺎﯾﯽ
ﺳﮫﺟﺎﻧﺑﮫ در ﺣﺿور ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد.
ﻧوح

ﻧﺧﺳت ،ﺳﺧﺎوت ﺧدا راه را ﺑرای ﻋﮭد ﻧوح ھﻣوار ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ در
داوری ﻋﺎدﻻﻧﺔ ﺧود ﻧﺳل ﺑﺷر را از ﺑﯾن ﺑﺑرد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻧوح و ﺧﺎﻧوادة او را ﺣﻔظ
ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۸ :۶ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
اﻣﺎ ﻧوح در ﻧظر ﺧداوﻧد اﻟﺗﻔﺎت ﯾﺎﻓت )ﭘﯾداﯾش .(۸ :۶
ﺧدا ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻓراواﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﻧﺷﺎن داد .و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ،ﻓراﺗر
از روزﮔﺎر ﻧوح ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﻓرزﻧدان او ﻧﯾز ﺷد.
دوم ،ﺧدا از ﻧوح وﻓﺎداری ﺧواﺳت .او ﺑﮫ ﻧوح ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﮐﺷﺗﯽ را ﺑﺳﺎزد و ﺣﯾواﻧﺎت را
ﮔرد ﺑﯾﺎورد .ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش  ۱۹ -۱۸ :۶ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﮭد ﺑﺎ ﻧوح ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت او دارد.
در آﻧﺟﺎ ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﻋﮭد ﺧود را ﺑﺎ ﺗو اﺳﺗوار ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ در ﺧواھﯽ آﻣد ...از ھر ذیﺟﺳدی ،ﺟﻔﺗﯽ از ھﻣﮫ
ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ در ﺧواھﯽ آورد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن زﻧده ﻧﮕﺎه داری ،ﻧر و ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻧد )ﭘﯾداﯾش .(۱۹-۱۸ :۶
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ﻧوح ﻣﺳﺋوﻟﯾت داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ھﻣراه ﺧﺎﻧوادهاش و ھﻣﭼﻧﯾن آوردن ﺣﯾواﻧﺎت ﺑرای
زﻧده ﻧﮕﮫ داﺷﺗن آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه اﻻھﯽ ﺧود وﻓﺎداری ﻧﺷﺎن ﺑدھد .و ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﺳﯾل ،در ﭘﯾداﯾش :۹
 ،۷ﺧدا ﻧوح و ﻓرزﻧدان او را ﻓرا ﺧواﻧد ﺗﺎ ﻧﻘش ﺑﺷر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺻﺎوﯾر ﺧدا را اﻧﺟﺎم دھﻧد .ﺧدا در
ﻣﯾﺎن ﻣطﺎﻟب دﯾﮕر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت:
و ﺷﻣﺎ ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد ،و در زﻣﯾن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ،در آن ﺑﯾﻔزاﯾﯾد )ﭘﯾداﯾش .(۷ :۹
ﺧدا ﺑﮫ ﻓراﺧواﻧﯽ ﻧوح و ﻧﺳلھﺎی ﭘس از او ﺑﮫ وﻓﺎداری ﺑﮫ ﺧود اداﻣﮫ داد.
ﺳوم ،در طﯽ دورة ﻋﮭد ﻧوح ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﺑرای اﻋﻣﺎل ﻣطﯾﻌﺎﻧﮫ و ﻧﺎﻣطﯾﻌﺎﻧﺔ اﻧﺳﺎن وﺟود
داﺷت .ﺧود ﻧوح ﺑﮫ ﺧدا وﻓﺎدار ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺧدا از ﻗرﺑﺎﻧﯽ او ﭘس از طوﻓﺎن ﺧﺷﻧود ﺷد و او را
ﺑﺎ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾدار ﺑرﮐت داد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۲۱-۲۰ :۸ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﻧوح ﻣذﺑﺣﯽ ﺑرای ﺧداوﻧد ﺑﻧﺎ ﮐرد ،و از ھر ﺑﮭﯾﻣﺔ ﭘﺎک و از ھر ﭘرﻧدة ﭘﺎک ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎی
ﺳوﺧﺗﻧﯽ ﺑر ﻣذﺑﺢ ﮔذراﻧﯾد .و ﺧداوﻧد ﺑوی ﺧوش ﺑوﯾﯾد و ﺧداوﻧد در دل ﺧود ﮔﻔت» :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« )ﭘﯾداﯾش .(۲۱ -۲۰ :۸

اﻣﺎ ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﻌد از ﺳﯾل ﻧﯾز روﺷن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ طﻐﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ او ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺷدﯾد
ﻟﻌﻧت او را ھﻣراه ﺧود ﺧواھد داﺷت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺧدا در ﭘﯾداﯾش  ۶ :۹ﺑﮫ ﻟﻌﻧﺗﯽ اﺷﺎره ﮐرد
ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻗﺎﺗﻠﯾن ﻣﯽﺷد:
ھرﮐﮫ ﺧون اﻧﺳﺎن رﯾزد ،ﺧون وی ﺑﮫ دﺳت اﻧﺳﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﺷود )ﭘﯾداﯾش .(۶ :۹

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔزارش ﭘﯾداﯾش از راهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،طﯾف ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﭘوﯾﺎﯾﯽ
ﻋﮭد ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺑر زﻧدﮔﯽ ھر ﻓرد در طول دورة ﻋﮭد ﻧوح اداﻣﮫ ﻣﯽداد.
ﺣﺎل ،ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﻓﻘط وﯾژﮔﯽ ﺣﯾﺎت در طول دورة ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎزﯾن ﻧﯾﺳت .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن زﻧدﮔﯽ در ﺣﺿور ﺧدا طﯽ دورة ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ را ﻧﯾز
ﺷﮑل دادﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ﺑﺳﺗﮫ ﺑود.
ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ
ﻋﮭد اﺑراھﯾﻣﯽ ﺑر ﮔزﯾﻧش اﺳراﺋﯾل و وﻋدهھﺎی آن ﺗﺎﮐﯾد داﺷت ،ﻋﮭد ﻣوﺳﺎﯾﯽ اراﺋﺔ ﺷرﯾﻌت
را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐرد ،و ﻋﮭد داوودی ﺑر ﻧﻘش داﺋﻣﯽ ﺧﺎﻧدان او ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐرد .اﻣﺎ ﺣﯾﺎت در دوران ﻋﮭد
اﺑراھﯾم ﺷﺎﻣل ﺑﯾش از ﮔزﯾﻧش اﺳراﺋﯾل و وﻋدهھﺎ ﺑود .در زﻣﺎن ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ﻣوارد ﺑﯾﺷﺗری از اراﺋﺔ
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ﺷرﯾﻌت وﺟود داﺷﺗﻧد .و در ﻋﺻر ﻋﮭد داوود ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧدا ﺑﺎ ﻗوم ﺧود ﻓﻘط ﺷﺎﻣل ﺧﺎﻧدان داوود
ﻧﻣﯽﺷد و ﻓرای آن ﻣﯽرﻓت .درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻋﮭدھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ،ھر ﯾﮏ از ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ ھم ﺑﺎ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی
اﻻھﯽ ،وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺗرﺗﯾب زﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾم ﮐرد:
ﻧﺧﺳت ،ﻋﮭد ﺑﺎ اﺑراھﯾم؛ دوم ،ﻋﮭد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ؛ و ﺳوم ،ﻋﮭد ﺑﺎ داوود .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﺷروع ﮐﻧﯾم.

اﺑراھﯾم

در وھﻠﺔ اول ،ﺧدا ﺳﺧﺎوت زﯾﺎدی ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﻧﺷﺎن داد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺧﺳﺗﯾن
ﺑﺎر اﺑراھﯾم را ﺧواﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﻌﺎن ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﻧد ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن داد .ﭘﯾداﯾش  ۲ :۱۲را
در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﮔﻔت:
از ﺗو اﻣﺗﯽ ﻋظﯾم ﭘﯾدا ﮐﻧم و ﺗو را ﺑرﮐت دھم ،و ﻧﺎم ﺗو را ﺑزرگ ﺳﺎزم ،و ﺗو ﺑرﮐت ﺧواھﯽ ﺑود
)ﭘﯾداﯾش .(۲ :۱۲
ﺧدا در ﺳراﺳر زﻧدﮔﯽ اﺑراھﯾم ﺑﮫ اﯾن ﭘﺎﺗرﯾﺎرک رﺣﻣت ﻧﺷﺎن داد .او ﮔﻧﺎھﺎن اﺑراھﯾم را
ﺑﺧﺷﯾد ،او را ﻋﺎدل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد و در ﺑراﺑر ﻣﺷﮑﻼت از او ﻣﺣﺎﻓظت ﮐرد .و ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ درﺑﺎرة
ھر ﻧﺳﻠﯽ از ﻓرزﻧدان اﺑراھﯾم ﺗﺣت ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ او ﻧﯾز ﺻﺎدق ﺑود.
دوم ،ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن از اﺑراھﯾم ﭘﺎﺗرﯾﺎرک وﻓﺎداری طﻠب ﮐرد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،در ﻓراﺧوان اﺑﺗداﯾﯽ
ﺧدا ،اﺑراھﯾم ﻣﻠزم ﺑﮫ اطﺎﻋت ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۱ :۱۲ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،ﺧدا ﺑﮫ او ﻓرﻣﺎن داد
ﮐﮫ:
از وﻻﯾت ﺧود ،و از ﻣوﻟد ﺧوﯾش و از ﺧﺎﻧﺔ ﭘدر ﺧود ﺑﮫ ﺳوی زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻧﺷﺎن دھم ﺑﯾرون ﺷو
)ﭘﯾداﯾش .(۱ :۱۲
ﺧدا از اﺑراھﯾم ﺧواﺳت ﮐﮫ وطن و ﺧﺎﻧوادهاش را ﺗرک ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرود ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر
ھرﮔز ﻧدﯾده ﺑود .و در ﭘﯾداﯾش  ،۲-۱ :۱۷ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻋﮭد ﺧود را ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد ،ﻟزوم وﻓﺎداری را
ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﯾﺎدآور ﺷد:
ﻣن ھﺳﺗم ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ .ﭘﯾش روی ﻣن ﺑﺧرام و ﮐﺎﻣل ﺷو .و ﻋﮭد ﺧوﯾش را در ﻣﯾﺎن ﺧود و ﺗو
ﺧواھم ﺑﺳت ،و ﺗو را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺛﯾر ﺧواھم ﮔرداﻧﯾد )ﭘﯾداﯾش .(۲-۱ :۱۷
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اﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﺑﯾﻧﻧد ،اﻣﺎ راﺑطﺔ ﻋﮭدی ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم
ﺷﺎﻣل طﻠب وﻓﺎداری ﺑود .ﺧدا ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ از اﺑراھﯾم و ھﻣﺔ ﻧﺳلھﺎی ﺗﺣت ﻋﮭد او اطﺎﻋت
ﺧواﺳت.
اﮔر ﺑﮫ راﺑطﺔ اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﺧدا ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﯾﮑﯽ از ﻣواردی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل آﻏﺎز ﺷد .اﯾن راﺑطﮫ
در آﻧﺟﺎﯾﯽ ُﻣﮭر ﺷد ﮐﮫ ...ﺧدا ﻟﻌﻧتھﺎی ﻋﮭد را ﺑﺎ ﭘﺎره ﮐردن ﺣﯾواﻧﺎت در ﺑﺎب  ۱۵ﭘﯾداﯾش از طرف
ﺧودش ﺑرداﺷت ،اﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام از اﯾﻧﮭﺎ ﻗﯾدھﺎی اﺑراھﯾم را ﺣذف ﻧﮑردﻧد .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اطﺎﻋت از
ﻓرﻣﺎنھﺎی ﺧدا ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را ﺑﮫ راﺣﺗﯽ »وﻓﺎداری« ﺑﮫ ﻓرﻣﺎنھﺎی ﺧدا ﺑﺧواﻧﯾم ،وﻓﺎداری ﺑرای
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧداوﻧد ،ﺳﺎز و ﮐﺎری ھﺳت ﮐﮫ اﺑراھﯾم ﺑﮫ واﺳطﺔ آن ﺑرﮐﺎت ﻋﮭد را اداره ﻣﯽﮐﻧد.
 ﮐﺷﯾش ﻣﺎﯾﮑل ﮔﻠودوﺳوم ،ﺧدا روﺷن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﺑرای اطﺎﻋت و ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ اﺑراھﯾم وﺟود داﺷﺗﻧد .ﯾﮏ
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﭘﯾداﯾش  ۲-۱ :۱۷ﮔوش ﮐﻧﯾد .در آﯾﺔ  ۱ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﮔﻔت:
ﻣن ھﺳﺗم ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ .ﭘﯾش روی ﻣن ﺑﺧرام و ﮐﺎﻣل ﺷو )ﭘﯾداﯾش .(۱ :۱۷
و ﺳﭘس در آﯾﺔ :۲
و ﻋﮭد ﺧوﯾش را در ﻣﯾﺎن ﺧود و ﺗو ﺧواھم ﺑﺳت ،و ﺗو را ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺛﯾر ﺧواھم ﮔرداﻧﯾد )ﭘﯾداﯾش
.(۲ :۱۷
ﺧدا ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﮫ اﻓزاﯾش ﻧﺳلھﺎی اﺑراھﯾم ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣد ﺑرﮐت ﺑرای اطﺎﻋت اﺑراھﯾم
ﺧواھد ﺑود .و ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺧدا ﻣﺗﻘﺎﺑﻼ اﯾن را ﻧﯾز ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋدم وﻓﺎداری ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻌﻧتھﺎی ﺳﺧﺗﯽ
ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺛﺎل دﯾﮕر ،ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ۱۴-۱۰ :۱۷ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﭼﮫ ﮔﻔت:
اﯾن اﺳت ﻋﮭد ﻣن ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺧواھﯾد داﺷت ،در ﻣﯾﺎن ﻣن و ﺷﻣﺎ و ذرﯾت ﺗو ﺑﻌد از ﺗو ھر ذﮐوری از
ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺗون ﺷود ...و اﻣﺎ ھر ذﮐور ﻧﺎﻣﺧﺗون ﮐﮫ ﮔوﺷت ﻗَﻠَﻔﺔ او ﺧﺗﻧﮫ ﻧﺷود ،آن ﮐس از ﻗوم ﺧود
ﻣﻧﻘطﻊ ﺷود ،زﯾرا ﮐﮫ ﻋﮭد ﻣرا ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت )ﭘﯾداﯾش .(۱۴-۱۰ :۱۷
ﺧدا ﺧواﺳﺗﺎر ﺧﺗﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫای از وﻓﺎداری ﺑﮫ ﻋﮭد ﺑود و اﮔر ھر ﻓرزﻧد ﻣذﮐری ﺧﺗﻧﮫ
ﻧﻣﯽﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺗﺣﻣل ﻟﻌﻧت ﺟداﯾﯽ از ﻗوم ﺧود ﻣﯽﺷد .آﻧﮭﺎ از ﺑرﮐﺎت زﻧدﮔﯽ ﻋﮭدی ﻣﺣروم ﻣﯽﺷدﻧد.
ھر ﺳﮫ ﻣورد ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭد ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺧﺻﯽ اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﺧدا را ﺷﮑل دادﻧد و ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم زﻧدﮔﯽ
اﻓراد ﭘس از او ﻧﯾز اداﻣﮫ دادﻧد.
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دوﻣﯾن ﻋﮭد ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ﺑﺳت ،ﻋﮭد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
دﯾدﯾم ،اﯾن ﻋﮭد ﺑر ﺷرﯾﻌت ﺧدا ﺗﺎﮐﯾد داﺷت .اﻣﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﺳﺎﯾر ﻣوارد
ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭد ،از زﻧدﮔﯽ ﺗﺣت ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ﻏﺎﯾب ﺑودﻧد.

ﻣوﺳﯽ

ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭد در ﻋﮭد ﻣوﺳﯽ ﻋﻣلﮐﻧﻧده ﺑودﻧد ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻧﮕﺎھﯽ
اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣور اﯾن ﻋﮭد ،ﯾﻌﻧﯽ ده ﻓرﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻧﺧﺳت ،ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ در ﻣﻘدﻣﺔ ﭘﯾش
از ﺷرﯾﻌت ﺧدا ﻣﺷﮭود اﺳت .ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ ده ﻓرﻣﺎن در ﺧروج  ۲ :۲۰اﯾﻧطور ﺷروع ﻣﯽﺷوﻧد:
ﻣن ھﺳﺗم ﯾﮭوه ،ﺧدای ﺗو ،ﮐﮫ ﺗو را از زﻣﯾن ﻣﺻر و از ﺧﺎﻧﺔ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯾرون آوردم )ﺧروج :۲۰
.(۲
ﻋﮭد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﮭد اﻋﻣﺎل ﻧﺑود؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﺔ رﺣﻣت و ﻓﯾض ﺧدا ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑود .و ﺧدا
در ﺳرﺗﺎﺳر دورة ﻋﮭد ﺧود ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دادن ﻣﺣﺑتھﺎﯾﯽ اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل اداﻣﮫ داد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،ده ﻓرﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ روﺷن ﻣﯽﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺧدا از ﻗوم ﺧود وﻓﺎداری ﻣﯽﺧواﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اوﻟﯾن
ﻓرﻣﺎن در ﺧروج  ۳ :۲۰ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد:
ﺗو را ﺧداﯾﺎن دﯾﮕر ﻏﯾر از ﻣن ﻧﺑﺎﺷد )ﺧروج .(۳ :۲۰
ﻓﯾض اﻻھﯽ ﻣﻐﺎﯾر وﻓﺎداری ﺑﺷر ﻧﺑود .ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آن ﺑود و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ واﮐﻧش ﻗدرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﺔ
وﻓﺎداری از ﺳوی اﺳراﺋﯾل ﺷد.
ﺧدا ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑﮫ ﻗوم ﺧودش ﺑدھد ،ﻓﯾﺿش را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎدآوری ﮐرد » -ﻣن ھﺳﺗم
ﯾﮭوه ،ﺧدای ﺗو ،ﮐﮫ ﺗو را از زﻣﯾن ﻣﺻر و از ﺧﺎﻧﺔ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯾرون آوردم «.و ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﯾﺔ ده ﻓرﻣﺎن را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﻗوم ﺧدا ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﻗوم ﺧدا ﯾﮏ اِﺗوس ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﯽﺑﺧﺷد ،ﯾﺎ ﯾﮏ راه زﻧدﮔﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺑﮫ ﻓﯾض
ﺧدا واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد ...در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓرﻣﺎنھﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﯾن را دارﯾم ﮐﮫ ،ﭼطور ﺧدا را ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
و ﺷﻣﺎ ﺧدا را ﺑﺎ ﻧداﺷﺗن ﺧدای دﯾﮕری در ﺣﺿور ﺧداوﻧد ،ﺑﺎ درﺳت ﻧﮑردن ﻣﺟﺳﻣﮫ ﯾﺎ ﺗﺻوﯾری از
ﺧدا ،و ﺑﺎ ﻋدم اﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺎطل از اﺳم ﺧدا ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد ...ﺑﻌد در ﻧﯾﻣﺔ دوم ده ﻓرﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ »ﭘدر و
ﻣﺎدر ﺧود را اﺣﺗرام ﻧﻣﺎ« ﺷروع ﻣﯽﺷود ،ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻗواﻧﯾن دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ
ﻣردم را ﻣﯽدھﻧد ﭼون ﺑﺎ ﺧدای ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯾت ﻓردی ﻧﯾﺳت؛ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﺷﺗرک
ھم دارد .اﯾﻧﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ﺧدا را ﻣﺣﺑت ﮐﻧﯾم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﯾد آن را ﺑﺎ
ﺷﯾوهای ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺑﯾﺎﻧش ﮐﻧﯾم و اﯾن ﻗﺳﻣت دوم ده ﻓرﻣﺎن اﺳت.
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 دﮐﺗر ﺑراﯾﺎن راﺳلﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ده ﻓرﻣﺎن از ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اطﺎﻋت و ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .در ﺧروج :۲۰
 ۴-۶ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ﺻورﺗﯽ ﺗراﺷﯾده و ھﯾﭻ ﺗﻣﺛﺎﻟﯽ ...ﺑرای ﺧود ﻣﺳﺎز .ﻧزد آﻧﮭﺎ ﺳﺟده ﻣﮑن ،و آﻧﮭﺎ را ﻋﺑﺎدت ﻣﻧﻣﺎ،
زﯾرا ﻣن ﮐﮫ ﯾﮭوه ،ﺧدای ﺗو ﻣﯽﺑﺎﺷم ،ﺧدای ﻏﯾور ھﺳﺗم ،ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﮔﻧﺎه ﭘدران را از ﭘﺳران ﺗﺎ ﭘﺷت
ﺳوم و ﭼﮭﺎرم از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرا دﺷﻣن دارﻧد ﻣﯽﮔﯾرم .و ﺗﺎ ھزار ﭘﺷت ﺑر آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرا دوﺳت دارﻧد
و اﺣﮑﺎم ﻣرا ﻧﮕﺎه دارﻧد ،رﺣﻣت ﻣﯽﮐﻧم )ﺧروج .(۶-۴ :۲۰
اﮐﻧون ﮐﮫ ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم و ﻣوﺳﯽ را دﯾدﯾم ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻋﮭد ﻣﻠﯽ ﺧدا
ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم – ﯾﻌﻧﯽ ﻋﮭد ﺑﺎ داوود .ﺗﺎﮐﯾد اﯾن ﻋﮭد ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺳل داوود
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻧداﻧﯽ داﺋﻣﯽ ﻣﻘرر ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﺑر اﺳراﺋﯾل ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﻧﻧد.
داوود

اﻟﺑﺗﮫ ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﮔزارشھﺎی وﺳﯾﻊﺗر از زﻧدﮔﯽ داوود و ﻓرزﻧدان او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﺷﺧص
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ در اﯾن ﻋﮭد ﺷﺎﻣل ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ ،وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﺑرای اطﺎﻋت
و ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ ﺑود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣزﻣور  ۴-۳ :۸۹ﭼطور در ﻣورد ﺳﺧﺎوت ﺧدا ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ داوود ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد:

ﺑﺎ ﺑرﮔزﯾدة ﺧود ﻋﮭد ﺑﺳﺗﮫام .ﺑرای ﺑﻧدة ﺧوﯾش داوود ﻗﺳم ﺧوردهام .ﮐﮫ ذرﯾت ﺗو را ﭘﺎﯾدار ﺧواھم
ﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد و ﺗﺧت ﺗو را ﻧﺳﻼ ﺑﻌد ﻧﺳل ﺑﻧﺎ ﺧواھم ﻧﻣود )ﻣزﻣور .(۴-۳ :۸۹
اﯾن آﯾﺎت ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺳﺧﺎوﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب داوود و ﻓرزﻧداﻧش و ﺣﻣﺎﯾت از آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺷروع اﺳراﺋﯾل ،ﺑﮫ داوود ﻧﺷﺎن داد .اﻣﺎ ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن ﺧواﺳﺗﺎر وﻓﺎداری ﻧﯾز ﺑود
و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣد ﻟﻌﻧتھﺎ در ﻗﺑﺎل ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ در اﯾن ﻋﮭد ﺗﮭدﯾد ﮐرد .ﺑﮫ ﻣزﻣور  ۳۲-۳۰ :۸۹ﮔوش
ﮐﻧﯾد:
اﮔر ﻓرزﻧداﻧش ﺷرﯾﻌت ﻣرا ﺗرک ﮐﻧﻧد ،و در اﺣﮑﺎم ﻣن ﺳﻠوک ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد ...آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺻﯾت اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ
ﻋﺻﺎ ﺗﺎدﯾب ﺧواھم ﻧﻣود و ﮔﻧﺎه اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫھﺎ )ﻣزﻣور .(۳۲-۳۰ :۸۹
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،اﮔر ﻓرزﻧدان داوود ﺷرﯾﻌت ﺧدا را ﺗرک ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﺷدت
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽﺷدﻧد .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺗون ﺑﯽﺷﻣﺎری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،اﮔر داوود و ﻓرزﻧداﻧش ﺑﮫ ﺧدا
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وﻓﺎدار ﺑودﻧد ﺑرﮐﺎت ﺑزرﮔﯽ ﺷﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷد .و اﻟﺑﺗﮫ ،ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧتھﺎ در ﺧﺎﻧدان داوود ﺑر ﺣﯾﺎت
ﺗﻣﺎم ﻗوم ﺧدا از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣوﺛر ﺑود.
ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺣﯾﺎت در ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ،آﻣﺎدهاﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه ،ﻋﮭد
ﺗﺣﻘﻖ ،ﺑﭘردازﯾم.
ﻋﮭد ﺗﺎزه
ﺧدا ﺣرﮐت رو ﺑﮫ ﺟﻠوی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺑﻧﺎی ﻋﮭدی ﺑر ﻋﮭد دﯾﮕر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد
ﻋﺗﯾﻖ اداره ﮐرد .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ،ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ روی زﻣﯾن آﻣد ،اﺳراﺋﯾل
ﭼﻧﺎن آﺷﮑﺎرا ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا طﻐﯾﺎن ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﻟﻌﻧتھﺎی ﺳﺧﺗﯽ ﺑر ﻗوم ﺧود ﻧﺎزل ﮐرده ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ
ﻋدة ﮐﻣﯽ از اﺳراﺋﯾل وﻓﺎدار ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد .اﻣﺎ در ﻋﮭد ﺗﺎزه ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﺗﺣﻘﻖ ﺧود ﻣﯽرﺳﯾد .و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺣت ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻗﺻﺎی زﻣﯾن ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐرد .از اﯾن ﻣﻧظر ،ﻋﮭد ﺗﺎزه
ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺧدا در ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم داد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧدارد .ﺑﻠﮑﮫ آن ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﺧدا در ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرای
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود در ﻧظر داﺷت را ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻌﺟب ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم
ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﺔ زﻧدﮔﯽ در ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧدا ،وﯾژﮔﯽ ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧﯾز ھﺳت.
در وھﻠﺔ اول ،ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺷﺎﻣل ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺧدا اﺳت .ﺧدا وﻋده داد ﮐﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ
ﻗوم ﺗﺑﻌﯾد ﺷدة ﺧود در زﻣﺎن ﺑرﻗراری ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧﺷﺎن ﺑدھد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ارﻣﯾﺎ  ۳۴ :۳۱ﻣﯽﮔوﯾد:
ﻋﺻﯾﺎن اﯾﺷﺎن را ﺧواھم آﻣرزﯾد و ﮔﻧﺎه اﯾﺷﺎن را دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺧواھم آورد )ارﻣﯾﺎ .(۳۴ :۳۱
ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل و ﺑﺳﯾﺎری راهھﺎی دﯾﮕر ،رﺣﻣت ﺧدا را ﺑﮫ وﺿوح ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ،وﻓﺎداری ﺑﺷر ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﮭد ﺗﺎزه اﺳت .ﺧدا وﻋده ﻧﻣﯽدھد ﮐﮫ از
ﺷرﯾﻌت ﺧود ﭼﺷمﭘوﺷﯽ ﮐﻧد و ﮐﺳﯽ را از اطﺎﻋت آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوان
ﻣﯽﺑﺧﺷد ﺗﺎ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻧد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺧدا در ارﻣﯾﺎ  ۳۳ :۳۱وﻋده داد:
ﺷرﯾﻌت ﺧود را در ﺑﺎطن اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﻧﮭﺎد و آن را ﺑر دل اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﻧوﺷت )ارﻣﯾﺎ .(۳۳ :۳۱
در دورة ﻋﮭد ﺗﺎزه ،ﺧدا ﺑﮫ ﻗوم ﺧود ﻣﺣﺑﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷرﯾﻌﺗش ﺧواھد داد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ از
آن اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد.
و ﺑﺎﻻﺧره ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت ھم در ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻣﺷﮭود اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ارﻣﯾﺎ :۳۱
 ۳۳اداﻣﮫ ﻣﯽدھد:
ﻣن ﺧدای اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﺑود و اﯾﺷﺎن ﻗوم ﻣن ﺧواھﻧد ﺑود )ارﻣﯾﺎ .(۳۳ :۳۱
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اﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺑرﮐﺎت ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻗوم ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد ﭼون ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﻋﻣل ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﻋﮭد ﺧود را ﻣﯽﺑﺧﺷد .و ﺑﮫ طور ﺿﻣﻧﯽ ،ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺗﻌﮭدات را ﺣﻔظ ﻧﮑﻧد،
اﯾن ﺑرﮐﺎت را ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﻧﺧواھد ﮐرد.
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه را از ﻋﮭد ﻗدﯾم ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣردم در ﺣﻔظ آن اﺳت .در ارﻣﯾﺎ ﺑﺎب
 ،۳۱ﺧدا ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺷرﯾﻌﺗش را ﺑر ﻗﻠب آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﻧوﺷت ،و ﺷرﯾﻌﺗش را در درون آﻧﮭﺎ ﻗرار
ﻣﯽدھد ،و ﺑﻌد از اﯾن ﺑﺎ ﻗﺎﻋدة ﻋﮭد اداﻣﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ» ،ﻣن ﺧدای ﺷﻣﺎ ﺧواھم ﺑود و ﺷﻣﺎ ﻗوم ﻣن
ﺧواھﯾد ﺑود «.ﺧوب ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﺧدا ﭼطور ﺷرﯾﻌﺗش را ﺑر ﻗﻠب ﻗوم ﺧود ﺧواھد
ﻧوﺷت ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﺗن ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﺣزﻗﯾﺎل ﺑروﯾم .در ﺑﺎب  ۳۶ﺣزﻗﯾﺎل ،ﺧدا
ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷرﯾﻌﺗش را درون آﻧﮭﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﺑﻠﮑﮫ روﺣش را ﻧﯾز درون آﻧﮭﺎ ﻗرار ﺧواھد
داد .و ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺷرﯾﻌﺗش را ﺑر ﻗﻠوب آﻧﮭﺎ ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓراﯾض ﺧود
ﺳﺎﻟﮏ ﺧواھم ﮔرداﻧﯾد «.و ﺑﻌد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎب  ۳۱ارﻣﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،در اﯾﻧﺟﺎ ھم ﺑﺎز ﺑﺎ
ﻗﺎﻋدة ﻋﮭد اداﻣﮫ ﻣﯽدھد ﮐﮫ »ﻣن ﺧدای اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﺑود و اﯾﺷﺎن ﻗوم ﻣن «.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن
ﻣﺗون ﻧﺑوﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم ،راھﯽ را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺷرﯾﻌﺗش را ﺑﺎ ﮔذاﺷﺗن روﺣش درون آﻧﮭﺎ ﺑر
ﻗﻠب ﻗوم ﺧود ﺧواھد ﻧوﺷت .ﺧدا ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳﮑوﻧتﮔزﯾدة ﺧودش ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻗوم در دورة
ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺷرﯾﻌت او را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در ﻋﮭد ﺗﺎزه ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل وﻓﺎداری ﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻋﻣﻠﮑرد روح ﺧدا ﮐﮫ درون ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ و ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد اﻣﻧﯾت وﺟود دارد.
 دﮐﺗر ﻣﺗﯾو ﻧﯾوﮐﯾرکﺣﺎل ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه در ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ،ﭘﯾرو اﻟﮕوی ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻣﺳﯾﺢ ،اﺟرا ﻣﯽﺷود .ﻋﮭد ﺗﺎزه در ﺟرﯾﺎن ظﮭور اوﻟﯾﺔ ﻣﺳﯾﺢ و در ﮐﺎر رﺳوﻻن او
ﺗﺎﺳﯾس ﺷد .ﻋﮭد ﺗﺎزه در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ از طرﯾﻖ ﻗدرت ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ
ﺛﻣرﺑﺧﺷﯽ ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽدھد .و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در ﺟﻼل ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﮑﻣﯾل زﻣﺎن ﺑرﮔردد ،ﻋﮭد ﺗﺎزه
ﺑﮫ ﻧﻘطﺔ ﮐﻣﺎل ﺧود ﺧواھد رﺳﯾد.
ﻧﺧﺳت ،ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ و در زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ
ﭘدر ،ﭘﺳرش را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت وﻓﺎداری ﺑﺷر،
ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣرگ روی ﺻﻠﯾب وﻓﺎدار ﺑود .و ﺑﺎز ھم ،ﺗﺎﮐﯾد دارد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﮐت ﻗﯾﺎم از ﻣرگ را
درﯾﺎﻓت ﮐرد .و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ھﻣﺔ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻣﺎن ﻧﺟﺎتﺑﺧش ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﺧوردارﻧد ،در ﻧظر ﺧدا
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدة ﻋﺑراﻧﯾﺎن در ﮐﺗﺎب ﺧود  ۱۵-۱۲ :۹ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد:
]ﻣﺳﯾﺢ[ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدسﺗرﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه وارد ﺷد و ﺧون ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﺑر ﺗﺧت رﺣﻣت
ﭘﺎﺷﯾد ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺧون ﺑز ﯾﺎ ﮔوﺳﺎﻟﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧون ﺧود را ،ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻧﺟﺎت اﺑدی ﻣﺎ را ﻓراھم ﺳﺎﺧت ...و
از اﯾن ﺟﮭت او ﻣﺗوﺳط ﻋﮭد ﺗﺎزهای اﺳت )ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ،۱۵-۱۲ :۹ﺗرﺟﻣﺔ ﺗﻔﺳﯾری و ﻗدﯾم(.
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ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﺳر ﺧودش ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﺷرﯾﻌت او را ﻧﮕﮫ
داﺷت و ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻋﻼ و ﮐﺎﻣل ﺑرای ﮔﻧﺎه ﺗﻘدﯾم ﮐرد ،ﻋﮭدی ﺗﺎزه ﺑﺑﻧدد .و اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ،
ﺑﺎﻋث ﺑﺧﺷش اﺑدی ﺑرای ھﻣﺔ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺳر اﯾﻣﺎن دارﻧد.
ﯾﮏ آﻣوزة ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز ﻣﺳﯾﺣﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در آن ،ﺑر ﺧﻼف ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﮫ واﺳطﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎھن،
ﺑﺎﯾد ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺎوھﺎ و ﺑزھﺎ را ﺑرای ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎن ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐرد ،ﻋﯾﺳﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺎر و
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ آﻧطور ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ،وارد ﻗدساﻻﻗداس ﺷد .وﻗﺗﯽ او روی ﺻﻠﯾب ﺟﺎن
داد ،وﻗﺗﯽ او ﺧون ﺧودش را ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ رﯾﺧت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﯾﮏ دﺳﺗرﺳﯽ
اﯾﺟﺎد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧداوﻧد ﺑروﯾم و ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﮐﺳﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺧون او وارد ﻗدساﻻﻗداس ﻣﯽﺷوﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧد.
 دﮐﺗر ووﯾﺎﻧﯽ ﺳﯾﻧدوﺣﺎل ﻋﻠﯾرﻏم اھﻣﯾت ﮐﺎر ﻧﺟﺎتﺑﺧش ﻣﺳﯾﺢ در اوﻟﯾن ظﮭورش ،ﻧﺟﺎت ﺑزرگ ﻋﮭد ﺗﺎزه
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺗداوم ﻋﻣل ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﺳطﺔ ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧﯾز ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .ﻣﺳﯾﺢ ھر روزه ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﻗوم ﺧود در ﺣﺿور ﺗﺧت ﭘدرش در آﺳﻣﺎن ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽﮐﻧد .در ﻋﺑراﻧﯾﺎن ،۲۵-۲۴ :۷
ﻧوﯾﺳﻧده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻼت زﯾر را ﻧوﺷت ،ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺷﺎره ﻣﯽﮐرد:
]ﻋﯾﺳﯽ[ ﭼون ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ،ﮐﮭﺎﻧت ﺑﯽزوال دارد .از اﯾن ﺟﮭت ﻧﯾز ﻗﺎدر اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ﺑﮫ وﺳﯾﻠﺔ وی ﻧزد ﺧدا آﯾﻧد ،ﻧﺟﺎت ﺑﯽﻧﮭﺎﯾت ﺑﺧﺷد ،ﭼوﻧﮑﮫ داﺋﻣﺎ زﻧده اﺳت ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻋت اﯾﺷﺎن را ﺑﮑﻧد
)ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(۲۵-۲۴ :۷
از ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺧدا ،ﻣﺳﯾﺢ ﺳﻠطﻧت ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﻣﯽﭘردازد .او ﺑﮫ ﮐوﺗﺎھﯽھﺎی ﻣﺎ
رﺳﯾدﮔﯽ ،و ﺑرﮐﺎت اﺑدی ﻣﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
و در ﻧﮭﺎﯾت ،از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮭﺎی ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﭘرداﺧت و ﺑﮫ ﺷﻔﺎﻋت ﺑرای ﻣﺎ اداﻣﮫ
ﻣﯽدھد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧﺎطر ﺟﻣﻊ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ روزی ﺗﮑﻣﯾل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﻣﺳﯾﺢ ﻓرا ﺧواھد رﺳﯾد .وﻗﺗﯽ
آن روز ﻓرا ﺑرﺳد ،ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺧدا را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭘﯾش از آن ھرﮔز ﻧدﯾدهاﯾم .ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدة ﻋﺑراﻧﯾﺎن در ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ۲۸ :۹ﺗوﺿﯾﺢ داد:
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﭼون ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷد ﺗﺎ ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﺳﯾﺎری را رﻓﻊ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑدون ﮔﻧﺎه،
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر او ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ظﺎھر ﺧواھد ﺷد ﺑﮫ ﺟﮭت ﻧﺟﺎت )ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(۲۸ :۹
وﻗﺗﯽ آن روز ﺑﯾﺎﯾد ،ھﻣﺔ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺑر ﻣﺳﯾﺢ ﻗرار دادهاﻧد ،وﻓﺎداری ﺑﯽﻋﯾب
و ﻧﻘﺻﯽ ﺑﮫ ارادة او ﺧواھﻧد داﺷت ،و ﻣﺎ ﺑرﮐت ﺣﯾﺎت ﺟﺎودان در آﺳﻣﺎنھﺎ و زﻣﯾن ﺟدﯾد را درﯾﺎﻓت
ﺧواھﯾم ﮐرد.
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وﻗﺗﯽ درﺑﺎرة ﮐﺎر ﺧداوﻧدﻣﺎن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻏﻠب درﺑﺎرهاش ﺑﮫ ﺻورت ظﮭور اوﻟﯾﮫ و ﺛﺎﻧوی ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم .او در ظﮭور اوﻟﯾﺔ ﺧودش – ﺣﯾﺎت ،ﻣرگ ،رﺳﺗﺎﺧﯾز – ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن آورد .او
دوران ﻋﮭد ﺗﺎزه را آﻏﺎز ﮐرد .ﺑﺧﺷش ﮐﺎﻣل ﮔﻧﺎھﺎن را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد .ﮔﻧﺎه را ﺷﮑﺳت داد ،ﻣرگ
را ﺷﮑﺳت داد ،ﺑر ﺷرﯾر ﻏﺎﻟب ﺷد ...وﻗﺗﯽ او دوﺑﺎره ﺑﯾﺎﯾد ،آن وﻗت ﮔﻧﺎه و ﻣرگ و ﺷرﯾر را ﮐﺎﻣﻼ
زﯾر ﭘﺎھﺎﯾش ﻗرار ﺧواھد داد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷرﯾر ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺷد ،ﮐﺗﺎبھﺎ ﺑﺎز ﺧواھﻧد ﺷد ،داوری
ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ طور ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﻣرگ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽﺷود ،و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از او ﻧﯾﺳﺗﻧد در داوری اﺑدی ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از او ھﺳﺗﻧد ،از ﺛﻣر و ﻣزاﯾﺎی آﺳﻣﺎنھﺎ
و زﻣﯾن ﺟدﯾد ﺑﮭرهﻣﻧد ﺧواھﻧد و ﺑﻌد ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧودش ﻣﯽرﺳد.
 دﮐﺗر اﺳﺗﻔﺎن وﻟووماﮐﻧون ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ،ﻋﮭدھﺎی او ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭدھﺎﯾش ،و ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻋﮭدھﺎی ﺧدا را
ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ آﺧرﯾن ﻣوﺿوعﻣﺎن ﺑﭘردازﯾم :ﯾﻌﻧﯽ ﻣردﻣﺎن ﻋﮭدھﺎی ﺧدا.

ﻣردﻣﺎن ﻋﮭدھﺎ

ﺧدا در ﺣﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را از طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎ اداره ﻣﯽﮐرد ،ھﻣﯾﺷﮫ در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ
ﻣردم ﺑود .و اﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ﺷﮕﻔتزده ﮐﻧد .اﻧﺳﺎنھﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﮐﮭﺎﻧﺗﯽ ﺧدا ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﻓرﯾده
ﺷدﻧد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﺔ زﻣﯾن ﺑﺳط ﺑدھﻧد .اﻣﺎ در واﻗﻌﯾت ،ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺷﺎﻣل اﻧواع
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻣردم در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯽﺷد .اﯾن ﺗﻧوع ﭼطور در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ظﺎھر ﻣﯽﺷود؟ و
وﻗﺗﯽ ﻣردﻣﺎن ﻋﮭدھﺎی ﺧدا را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود؟
ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳشھﺎ ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ دو ﻣوﺿوع ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .ﻧﺧﺳت ،ﺧواھﯾم دﯾد
ﮐﮫ ﭼطور ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺷرﯾت را از راهھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون در ﺑر ﻣﯽﮔرﻓت .و دوم،
ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﺑﺧشھﺎ ﺑر ﮐﺎرﺑرد ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭد ﺑرای ﻣردﻣﺎن ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺗﺎﺛﯾر ﮔداﺷﺗﻧد.
ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﭼطور ﺑﺎ ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧژاد ﺑﺷر ﻋﮭدھﺎﯾﯽ
ﺑﺳت.
ﺑﺧشھﺎی ﺑﺷرﯾت
ھﻣﺔ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ،ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اﻏﻠب ﺑﯾن اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف
اﻓراد و ﮔروهھﺎی ﻣردم ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﻣﯽﺷود – ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﺷﺎره ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣرد و زن،
ﭘﯾر و ﺟوان ،ﻗوی و ﺿﻌﯾف ،را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾم .اﻟﺑﺗﮫ اﮐﻧون ﺑرای ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ھﻣﺔ
ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﺗﻧوع ﺑﭘردازﯾم .اﻣﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺗﻌدادی از ﮔروهھﺎی ﻋﻣدة ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب در ﮐﺎﻧون
ﺗوﺟﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرة ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﺑﺧشھﺎی ﺑﺷرﯾت را اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ھم اﯾﻣﺎﻧداران و ھم ﻏﯾر
اﯾﻣﺎﻧداران ھر دو در ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷدهاﻧد ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﯾم .و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
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ﻣﺷﻣول ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ھﺳﺗﻧد و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﻣﺣروﻣﻧد ﻧﮕﺎھﯽ ﺧواھﯾم داﺷت .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت
ﺷروع ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھم اﯾﻣﺎﻧداران و ھم ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران درون ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﻗرار دارﻧد.
داﺧل ﻋﮭدھﺎ
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن اﻏﻠب اﯾﻧطور ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ وارد ﻋﮭدھﺎی ﺧدا
ﺷدهاﻧد ،اﻣﺎ اﺻﻼ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت .ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ آدم و ﻧوح را ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯾدﯾم ﭼون آﻧﮭﺎ ھﻣﺔ اﻓراد ﺑﺷر را واﺑﺳﺗﺔ ﺧدا ﻣﯽﺳﺎزﻧد .و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر در ﮔﻧﺎه ﺳﻘوط ﮐرد ،ھم
درﺑﺎرة اﯾﻣﺎﻧداران و ھم ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﺻﺎدق ﺑود .اﺻول ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﮐﮫ در ﻋﮭد ﺑﺎ آدم
ﻣﻌﯾن ﺷدﻧد ،ھم درﺑﺎرة آﻧﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑرد داﺷت ﮐﮫ از اﯾﻣﺎن ﻧﺟﺎتﺑﺧش ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد – ﻣﺎﻧﻧد ھﺎﺑﯾل
و ﺷﯾث – و ھم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺎﻗد آن ﺑودﻧد – ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺎﺋن و ﻟﻣﮏ ﻗﺎﺗل از ﻧﺳل او .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻋﮭد
ﺛﺑﺎت طﺑﯾﻌت در روزﮔﺎر ﻧوح ﻧﯾز ھم ﺷﺎﻣل اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎم ﭘﺳر ﻧوح ،و ھم ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران
ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻧﻌﺎن ﻧوة ﻧوح ﻣﯽﺷد.
ھﻣﯾن ﻣورد درﺑﺎرة ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ ،و داوود ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐرد.
ھﻣﺔ ﻣردم اﺳراﺋﯾل از طرﯾﻖ اﯾن ﻋﮭدھﺎ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺟﺎت اﺑدی را درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،در ﻋﮭد
ﺑﺎ ﺧدا ﺑودﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،ﯾﻌﻘوب و ﻋﯾﺳو ھر دو ﺧﺗﻧﮫ ﺷده و در ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻗرار داﺷﺗﻧد.
در زﻣﺎن ﻣوﺳﯽ ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺑﺎط اﺳراﺋﯾل در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ وارد ﻋﮭد ﺷدﻧد ،ھﻣﺔ آﻧﮭﺎ درونﺷﺎن اﻓراد
اﯾﻣﺎﻧدار و ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧدار داﺷﺗﻧد .ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ درﺑﺎرة ﻋﮭد ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺧدا ﺑﺎ داوود ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .ھﻣﺔ
ﻓرزﻧدان داوود و ﺷﮭروﻧدان اﺳراﺋﯾل ،ﭼﮫ اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑودﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،در ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧدا ﺑودﻧد.
ﺣﺎﻻ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻣﯽرﺳد ،ﺑﺎﯾد درﺑﺎرة ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾم.
ﻧﺑوتھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ در ﻣورد ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻋﮭد ﻓﻘط اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ را در ﺑر
ﻣﯽﮔﯾرد .ﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ارﻣﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣردﻣﺎن ﻋﮭد ﺗﺎزه را در ارﻣﯾﺎ  ۳۴ :۳۱ﺗوﺻﯾف ﮐرد:
ﺑﺎر دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫاش و ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺑرادرش ﺗﻌﻠﯾم ﻧﺧواھد داد و ﻧﺧواھد ﮔﻔت ﺧداوﻧد را
ﺑﺷﻧﺎس .زﯾرا ﺧداوﻧد ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺟﻣﯾﻊ اﯾﺷﺎن از ُﺧرد و ﺑزرگ ﻣرا ﺧواھﻧد ﺷﻧﺎﺧت ،ﭼوﻧﮑﮫ ﻋﺻﯾﺎن
اﯾﺷﺎن را ﺧواھم آﻣرزﯾد و ﮔﻧﺎه اﯾﺷﺎن را دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺧواھم آورد« )ارﻣﯾﺎ .(۳۴ :۳۱
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﯾن ﻣﺗن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،ھر ﻓردی ﮐﮫ درون ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود ،ﺧدا
را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد و ﮔﻧﺎھﺎﻧش ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺧﺷﯾده ﺷدهاﻧد .ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮔﻧﺎھﺎن و ﺗﺧﻠﻔﺎت آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ھرﮔز
ﻋﻠﯾﮫﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﺧواھد آﻣد.
ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺣﻘﻖ ﻧﺑوت ارﻣﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﯾژﮔﯽ دوران
ﻋﮭد ﺗﺎزه ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ دروس ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردﯾم را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻋﮭد
ﺟدﯾد ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه در ﻣﺳﯾﺢ ،طﯽ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺣﻘﻖ ﻣﯽﺷود .در ظﮭور اوﻟﯾﺔ ﻣﺳﯾﺢ
ﺗﺎﺳﯾس ﺷد؛ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗداوم ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد؛ و ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧود ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ
در ﺟﻼل ﺑرﮔردد.
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اﯾن ظﮭور ﻋﮭد ﺗﺎزه در طﯽ ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺳﯾﺢ ،ھم اﯾﻣﺎﻧداران و ھم ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران در ﻣﯾﺎن ﻗوم ﺧدا وﺟود ﺧواھﻧد داﺷت .در زﻣﺎن
ﺗﺎﺳﯾس ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ھم اﯾﻣﺎﻧداران و ھم ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران در ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان او وﺟود داﺷﺗﻧد .و
ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﺳراﺳر دورة ﺗداوم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣرﺋﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷﺎﻣل
اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻧﺟﺎت اﺑدی را درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد ،و ھم ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ از
ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ و ﮐﻠﯾﺳﺎی او ﺑرﮐﺎﺗﯽ ﻣوﻗﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣرﺋﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﺳرﺗﺎﺳر دﻧﯾﺎ ﮐﮫ از ﭼﻧدﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﻣﺣﻠﯽ ،ﭼﻧدﯾن ﻓرﻗﮫ ،و ﺑﻌﺿﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎﯾﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻓرﻗﮫای
ﻧﻣﯽداﻧﻧد ...در اﻻھﯾﺎت ،اﯾن از ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻏﯾر ﻣرﺋﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺷده اﺳت .و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻏﯾر ﻣرﺋﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آن را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ھم ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﺎب  ،۱۲ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﻧﺧﺳتزاده ،ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ُﻣرده و ﺑﮫ آﺳﻣﺎن رﻓﺗﮫاﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﮔزﯾدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺣﺿور ﺗﺧت
ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑوده و ﺧواھد ﺑود در ﺟﻣﻊ ﻓرﺷﺗﮫھﺎ و ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻣﻘرب ﻗرار دارﻧد .ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣرﺋﯽ
و ﻏﯾر ﻣرﺋﯽ ،ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻋﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
 دﮐﺗر د ِِرک ﺗﺎﻣسﮔوش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎی رﺳول در اول ﯾوﺣﻧﺎ  ۱۹ :۲ﭼطور درﺑﺎرة ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران در ﮐﻠﯾﺳﺎ
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد:
از ﻣﺎ ﺑﯾرون ﺷدﻧد ،ﻟﮑن از ﻣﺎ ﻧﺑودﻧد ،زﯾرا اﮔر از ﻣﺎ ﻣﯽﺑودﻧد ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧدﻧد؛ ﻟﮑن ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد ﺗﺎ
ظﺎھر ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺔ اﯾﺷﺎن از ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد )اول ﯾوﺣﻧﺎ .(۱۹ :۲
ﯾوﺣﻧﺎی رﺳول در اﯾﻧﺟﺎ درﺑﺎرة اﻓرادی ﻧوﺷت ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺗرک ﮐردﻧد .او ﺗﺻدﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺟﮭت ،آﻧﮭﺎ از »ﻣﺎ« ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﻣدﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ،در ﻣﯾﺎن ﻗوم ﺧدا زﻧدﮔﯽ
ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﯾوﺣﻧﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗرک اﯾﻣﺎن ،روﺷن ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ »از ﻣﺎ ﻧﺑودﻧد «.اﯾن ﯾﻌﻧﯽ
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺑودﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾوﺣﻧﺎ ﮔﻔت ،اﮔر آﻧﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ اﯾﻣﺎﻧداران واﻗﻌﯽ ﺑودﻧد
ﮐﮫ ﻧﺟﺎت اﺑدی در ﻣﺳﯾﺢ را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودﻧد» ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧدﻧد «.ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ وﻓﺎدار
ﻣﯽﻣﺎﻧدﻧد.
ھﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﮭرﺳت اﻋﺿﺎی اﮐﺛر ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ ،ھم ﺷﺎﻣل اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧداران
ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﺳﺗﻧد و ھم اﻓرادی ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧدارﻧد .ﻧﺑوت ارﻣﯾﺎ درﺑﺎرة ﯾﮏ ﻗوم ﻧﺟﺎتﯾﺎﻓﺗﺔ ﮐﺎﻣل در
ﻋﮭد ﺗﺎزه ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑر ﻣﯽﮔردد .در آن زﻣﺎن ،ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻣﯾﺎن ﻗوم ﻋﮭدی ﺧدا وﺟود دارﻧد ﻣﺗﺣﻣل داوری اﺑدی ﺧدا ﺧواھﻧد ﺷد .و ﻓﻘط اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد ﺗﺎ در آﻓرﯾﻧش ﺟدﯾد ھﻣراه ﻣﺳﯾﺢ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﻧﻧد.
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ﮔزارش ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ از ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﻋﻼوه ﺑر ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺷرﯾت درون ﻋﮭدھﺎ،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﯾزی ﺑﯾن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﯾن ﻋﮭدھﺎ ﺑودﻧد و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن ﻣﺣروم ﺷده ﺑودﻧد در
طﯽ دورهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺷﻣول و ﻣﺣروم
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾشﺗر اﺷﺎره ﮐردﯾم ،ھﻣﺔ ﺑﺷرﯾت در ﺷﻣول ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ آدم و ﻧوح
ﻗرار داﺷﺗﻧد .ھﯾﭻ ﮔروھﯽ از ﺑﻧﯾﺎدھﺎ و ﺛﺑﺎت طﺑﯾﻌت ﮐﮫ در اﯾن ﻋﮭدھﺎ ﺑرﻗرار ﺷده ﺑودﻧد ﻣﺣروم
ﻧﺑود .اﻣﺎ اﯾن وﺿﻌﯾت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا اﺳراﺋﯾل را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗوم وﯾژة ﻋﮭدی ﺧود ﺑرﮔزﯾد ،ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرد .ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ ،و داوود ﻋﻣدﺗﺎ ﺷﺎﻣل ﻧﺳلھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺑراھﯾم و ﻓﻘط ﺗﻌداد
ﻧﺳﺑﺗﺎ اﻧدﮐﯽ از ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ در اﺳراﺋﯾل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدﻧد .در ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ،اﻗوام ﻏﯾر
ﯾﮭودی از ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل ﻣﺣروم ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﻓﺳﺳﯾﺎن  ۱۲ :۲و طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﭘوﻟس ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن
را ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﭘﯾرو ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺷوﻧد ﺗوﺻﯾف ﮐرد ﮔوش ﮐﻧﯾد:
ﺷﻣﺎ در آن زﻣﺎن از ﻣﺳﯾﺢ ﺟدا و از وطﻧﯾت ﺧﺎﻧدان اﺳراﺋﯾل ،اﺟﻧﺑﯽ و از ﻋﮭدھﺎی وﻋده ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و
ﺑﯽ اﻣﯾد و ﺑﯽ ﺧدا در دﻧﯾﺎ ﺑودﯾد )اﻓﺳﺳﯾﺎن .(۱۲ :۲
ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن در ﻋﮭدھﺎی وﻋده ﻏرﯾﺑﮫ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﯽ اﻣﯾد و ﺑﯽﺧدا ﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در طﯽ
ﻗرنھﺎ از ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﺳﮫ ﻧوع از ﻣردم در دﻧﯾﺎ وﺟود داﺷﺗﻧد :اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﮐﮫ در ﻋﮭدھﺎی اﺳراﺋﯾل ﺑودﻧد ،ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﮭدھﺎی اﺳراﺋﯾل ﺑودﻧد ،و ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎن
ﺑﯽاﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻋﮭدھﺎی اﺳراﺋﯾل ﻣﺣروم ﺑودﻧد.
اﯾن ﺗﻣﺎﯾز ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اھﻣﯾت دارد ﭼون در ﻣورد ﻋﮭد ﺟدﯾد ھم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در ﺟﻼل
ﺑرﮔردد ﺻﺎدق اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾدﯾم ،ﺗﺎ آن روز ،اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﮐﻧﺎر ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ
در ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣرﺋﯽ ھﺳﺗﻧد ،در ﺷﻣول ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻗرار دارﻧد .و در طﯽ دورة ﻋﮭد ﺟدﯾد،
ﯾﮏ دﺳﺗﺔ ﺳوم ﻧﯾز وﺟود دارد :ﻣردان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﯾل ﯾﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺗﺻدﯾﻖ ﻧﮑردهاﻧد .اﯾن ﻣردﻣﺎن
از ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻣﺣروﻣﻧد .در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻋﮭد ﻗرار داﺷﺗﻧد ﻋﻣدﺗﺎ ﻏﯾر
ﯾﮭودﯾﺎن ﺑودﻧد .اﻣﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ آﻣده اﺳت ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻗرار دارﻧد ھم ﯾﮭودﯾﺎن
و ھم ﻏﯾر ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺳﮭﻣﯽ در ﻣﺳﯾﺢ ﯾﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی او ﻧدارﻧد.
اﮐﻧون ﮐﮫ دﯾدﯾم ﭼطور ﺑﺧشھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﻣردﻣﺎن ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﻣرﺗﺑط ﻣﯽﺷوﻧد،
آﻣﺎدهاﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳراغ ﮐﺎﺑرد ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی ﻋﮭد درﺑﺎرة اﯾن ﮔروهھﺎ ﺑروﯾم .ﭼطور اﯾن دﺳﺗﮫھﺎی ﻣردﻣﺎن
ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺧدا ،ﻟزوم وﻓﺎداری ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﻧد؟
ﮐﺎرﺑرد ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎ
ھﻣﺔ اﻓراد ﺑﺷر ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﻋﮭدھﺎی آدم و ﻧوح را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﻧد .زﻧدﮔﯽ ھﻣﺔ ﻣردﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﻔﺎد ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻋﮭد ﺑﺎ آدم ﻣﻌﯾن ﺷدﻧد و ﺛﺑﺎت طﺑﯾﻌت ﮐﮫ در ﻋﮭد ﻧوح ﺑرﻗرار ﺷد
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ﻗرار داﺷت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن ﻣورد درﺑﺎرة ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل در اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ ،و داوود ﺻدق
ﻧﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن درﺑﺎرة ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧﯾز ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت.
در ﺣﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﺑرد ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی ﻋﮭد درﺑﺎرة ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣردم را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم،
ﻻزم اﺳت ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻋﮭد ﺗﺎزه ﭼطور در ﻣورد ﺳﮫ دﺳﺗﮫ از ﻣردم اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد:
ﻧﺧﺳت ،ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻋﮭدھﺎ ﻣﺣروم ھﺳﺗﻧد؛ دوم ،ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣول اﯾن
ﻋﮭدھﺎ ﻗرار دارﻧد؛ و ﺳوم ،اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول اﯾن ﻋﮭدھﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻏﯾر
اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل و از ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻣﺣروم ﺷدهاﻧد.
ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﺣروم
ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻧدارﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ﺑﮫ
واﺳطﺔ ﻋﮭدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺧدا ﺑﺎ آدم و ﻧوح ﺑﮫ او ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،آﻧﮭﺎ ھﻧوز ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی
اﯾن ﻋﮭدھﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺧدا را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﭼون ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺔ
اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﺗﯽ  ۴۵ :۵ﺑﯾﺎن ﮐرد:
ﭘدر ]ﺷﻣﺎ[ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ...آﻓﺗﺎب ﺧود را ﺑر ﺑدان و ﻧﯾﮑﺎن طﺎﻟﻊ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎران ﺑر ﻋﺎدﻻن
و ظﺎﻟﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎراﻧد )ﻣﺗﯽ .(۴۵ :۵
ﻣﺎ اﻏﻠب اﯾن ﺑرﮐﺎت را »ﻓﯾض ﻋﺎم« ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم ﭼون آﻧﮭﺎ رﺣﻣتھﺎی ﻧﺟﺎتﺑﺧش ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻓﯾض ﺧدا ﺑﮫ ھﻣﺔ اﻓراد ﺑﺷر ھﺳﺗﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﺧﺎرج از ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل و ﻋﮭد ﺗﺎزه ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوظف
ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﯾزان ﻣﮑﺎﺷﻔﮫای ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردهاﻧد ﺑﮫ ﺧدا ﺧدﻣت وﻓﺎداراﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد .آﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾد
ﻣﻘداری آﮔﺎھﯽ از ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل و ﮐﻠﯾﺳﺎ داده ﺷده اﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ ﺣﺗﯽ اﮔر
ھرﮔز ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎز ھم از طرﯾﻖ ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ ﻋﺎم ﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ
ﺻﺎﺣب ﯾﮏ درک اﺑﺗداﯾﯽ از وظﺎﯾف ﺧود در ﻗﺑﺎل ﺧدا ھﺳﺗﻧد.
در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد – و ﭘوﻟس ھم اﯾن اﺳﺗدﻻل را در ﺑﺎب  ۱روﻣﯾﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد –
ﮐﮫ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ از ﭼﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ،ھر ﺑﺷری ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل زﯾﺳﺗﮫ ،از وﺟود ﺧدا آﮔﺎھﯽ
داﺷﺗﮫ ...ﭘوﻟس ﮔﻔت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ از طرﯾﻖ وﺟداﻧش ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺧدا وﺟود دارد .اﻧﺳﺎن ﻣﻧطﻖ دارد،
وﺟدان دارد ،و از طرﯾﻘﯽ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن آﻓرﯾده ﺷده ،ذات اﻻھﯽ ﺧدا ﺑﮫ روﺷﻧﯽ دﯾده ﺷده
اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ھﻣﺔ اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا وﺟود دارد.
 ﮐﺷﯾش ﮐﻠﯾت ھﺎﮐسھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس در روﻣﯾﺎن  ۲۰ :۱ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد:
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ﭼﯾزھﺎی ﻧﺎدﯾدة او ]ﺧدا[ ﯾﻌﻧﯽ ﻗوت ﺳرﻣدی و اﻟوھﯾﺗش از ﺣﯾن آﻓرﯾﻧش ﻋﺎﻟم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﺔ ﮐﺎرھﺎی او
ﻓﮭﻣﯾده و دﯾده ﻣﯽﺷود ﺗﺎ اﯾﺷﺎن را ﻋذری ﻧﺑﺎﺷد )روﻣﯾﺎن .(۲۰ :۱
ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ ﻋﺎم ھﻣﯾﺷﮫ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﺧﺎرج از ﻋﮭدھﺎی اﺳراﺋﯾل و ﻋﮭد ﺗﺎزه را ﻣوظف ﮐرده
ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧدة ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺑﮫ او ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﺑر اﺳﺎس ﺻﻼﺣدﯾد ﺧدا ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت را ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺧدا اﻏﻠب ﺑرﮐﺎﺗﯽ ﻣوﻗت ﺑﮫ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ اﺳراﺋﯾل ﯾﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﻧﭘﯾوﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در اﯾن ﻣورد واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در داوری ﻋظﯾم ،ﺑرﮐﺎت ﻣوﻗت و ﻟﻌﻧتھﺎی
ﺧدا در اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﻌﻧت اﺑدی ﺑرای اﯾن ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﺧواھد ﺷد.
ﺑر ﺧﻼف ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﻋﮭدھﺎ ﻣﺣروم ﺷدﻧد ،ﮐﺎرﺑرد ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی ﻋﮭد درﺑﺎرة
ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل و ﻋﮭد ﺗﺎزه ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد.
ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﺷﻣول
ﺑرای آﻏﺎز ،ﺧدا ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ اﯾن اﻓراد ﻧﺷﺎن داده اﺳت .درﺳت اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﻧﺟﺎت اﺑدی درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﻧد ،اﻣﺎ ﺧدا ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ آن ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ ﭼﮫ در
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﭼﮫ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻗوم او ﭘﯾوﺳﺗﮫاﻧد .ﭘوﻟس رﺳول در روﻣﯾﺎن  ۴ :۹درﺑﺎرة اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ
ﺻﺣﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ھم در اﺳراﺋﯾل از آﻧﮭﺎ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد .او ﻧوﺷت:
ﭘﺳرﺧواﻧدﮔﯽ و ﺟﻼل و ﻋﮭدھﺎ و اﻣﺎﻧت ﺷرﯾﻌت و ﻋﺑﺎدت و وﻋدهھﺎ از آن اﯾﺷﺎن اﺳت )روﻣﯾﺎن :۹
.(۴
ﺧدا در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻋﮭدھﺎی او ﺑودﻧد ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽھﺎی ﻋظﯾمﺗری
ﺑﮫ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در ﻋﮭدھﺎی او ﺑﺎ اﺳراﺋﯾل ﻗرار داﺷﺗﻧد .و ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮫ درﺑﺎرة ﻏﯾر
اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﻣﺷﺎرﮐت ھﺳﺗﻧد ھم ﺻﺎدق اﺳت.
در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،ھم اﯾﻣﺎﻧداران و ھم ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ در اﺳراﺋﯾل ﺑودﻧد ﺑﮫ طور ﻓﯾزﯾﮑﯽ
از ﺑردﮔﯽ در ﻣﺻر ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐردﻧد .ھﻣﺔ آﻧﮭﺎ ھدﯾﺔ ﺷرﯾﻌت ﺧدا را در ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد.
ھﻣﺔ آﻧﮭﺎ ﺳرزﻣﯾن ﻣوﻋود را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر درآوردﻧد .در طﯽ دورة ﺣﮑﻣراﻧﯽ داوود و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑرﮐت
ﯾﺎﻓﺗﻧد .و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ھم در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻘدﯾس
ﻣﯽﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣوﻋظﺔ ﮐﻼم را ﻣﯽﺷﻧوﻧد .در ﮐﺎر روحاﻟﻘدس ﺳﮭﯾم ھﺳﺗﻧد .ﺑدﯾن طرق و ﺑﺳﯾﺎری
راهھﺎی دﯾﮕر ،ﺧدا در اﺳراﺋﯾل ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﺳﺧﺎوت زﯾﺎدی
ﻧﺷﺎن داده اﺳت.
ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران در ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل و در ﻋﮭد ﺗﺎزه ،در ﮐﻧﺎر درﯾﺎﻓت ﺳﺧﺎوت ﻓراوان
از ﺧدا ،ﺧدﻣﺗﯽ وﻓﺎداراﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﺑدھﮑﺎر ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎرة ارادة ﺧدا ﭘﯾدا ﮐردهاﻧد.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺧدا ھم آﻧﮭﺎ را در ﺑراﺑر ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﺎﻻﺗری از اطﺎﻋت ﻣﺳﺋول ﻣﯽداﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ
در ﻟوﻗﺎ  ۴۸ :۱۲ﮔﻔت:
ﺑﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋطﺎ زﯾﺎده ﺷود ،از وی ﻣطﺎﻟﺑﮫ زﯾﺎدﺗر ﮔردد )ﻟوﻗﺎ .(۴۸ :۱۲
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻼم ﺧدا را ﻣﯽآﻣوزﻧد ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ راهھﺎی او را ﻣﯽداﻧﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت
ﮐردهاﻧد ﻣﺳﺋول ھﺳﺗﻧد.
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران در ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل و در ﻋﮭد
ﺗﺎزه ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت از ﺳوی ﺧدا را ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺣﮑم ﺧدا ،آﻧﮭﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
از ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧتھﺎی ﻣوﻗت را در اﯾن زﻧدﮔﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎن ﻧﺟﺎتﺑﺧش
در ﻣﺳﯾﺢ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،در روز داوری ﻋظﯾم اﯾن ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧتھﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻟﻌﻧتھﺎی اﺑدی ﺧدا
ﻣﻧﺟر ﻣﯽﺷوﻧد ،و آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺗﺣت داوری ﺧدا ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد .در ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ،۲۹-۲۸ :۱۰ﻧوﯾﺳﻧده
درﺑﺎرة داوری اﺑدی ﻧوﺷت ﮐﮫ در ﻋﮭد ﺗﺎزه ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران وﺟود دارد:
ھر ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ را ﺧوار ﺷﻣرد ،ﺑدون رﺣم ﺑﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺷﺎھد ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﭘس ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار
ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ آن ﮐس ،ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻋﻘوﺑت ﺳﺧتﺗر ﺷﻣرده ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧدا را ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐرد و
ﺧون ﻋﮭدی را ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻘدس ﮔرداﻧﯾده ﺷد ،ﻧﺎﭘﺎک ﺷﻣرد و روح ﻧﻌﻣت را ﺑﯽﺣرﻣت ﮐرد؟ )ﻋﺑراﻧﯾﺎن
.(۲۹-۲۸ :۱۰
در اﯾﻧﺟﺎ دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﺗوﺳط »ﺧون ﻋﮭد«» ،ﻣﻘدس« ﺷدهاﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﻧﺟﺎت اﺑدی را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑودهاﻧد .ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻓراد ﺷرﯾﮏ در ﻋﮭد
ﺗﺎزه ،از دﻧﯾﺎ ﺟدا ﺷده ﺑودﻧد .و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا طﻐﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد – ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ ﺣدی
ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد – ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﺗظﺎر وﺟود دارد و آن ھم داوری اﺑدی ﺧدا اﺳت؛ آن داوری ﮐﮫ او ﺑرای
دﺷﻣﺎن ﺧود ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣﺎ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﺣروم و ﻣﺷﻣول در ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل و ﻋﮭد ﺗﺎزه را در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﯾم .اﮐﻧون ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺷﻣول اﯾن ﻋﮭدھﺎ ﭼطور ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺧدا را
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.

اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﺷﻣول
ﺳﺧﺎوت اﻻھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎن و
ﻣﺷﺎرﮐت اﺑدی ﺑﺎ ﺧدا ،ﺑﯽاﻧدازه اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس در روﻣﯾﺎن  ۲-۱ :۸ﻧوﺷت:
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ھﯾﭻ ﻗﺻﺎص ﻧﯾﺳت ﺑر آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .زﯾرا ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت روح ﺣﯾﺎت در ﻣﺳﯾﺢ
ﻋﯾﺳﯽ ﻣرا از ﺷرﯾﻌت ﮔﻧﺎه و ﻣوت آزاد ﮔرداﻧﯾد )روﻣﯾﺎن .(۲-۱ :۸
ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻗدری دوﺳت دارد ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﮔﻧﺎھﺎنﻣﺎن را ﭘرداﺧت ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺟﺎی ﻣﺎ رﻧﺞ ﺑﮑﺷد ،و ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﻣﺣﮑوﻣﯾﺗﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﺎر آوردﯾم ...ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
اﯾن ﺑﺎﯾد دﻟﮕرﻣﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﭘوﻟس در ﺑﺎب  ۸روﻣﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﯾن
ﻧﮑﺗﮫ و اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺎ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد :او ﻣﯽﮔوﯾد]» ،ﺧدا[ ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧود را درﯾﻎ ﻧداﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ او
را در راه ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣود ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ وی ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد؟« و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺧدا
در ﺑﺧﺷﯾدن ﭘﺳرش ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ ،و ﻧﮭﺎﯾﯽ ،و در ﻣﻧﺗﮭﺎ درﺟﺔ ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن
داد ﮐﮫ ﭼﻘدر دوﺳتﻣﺎن دارد .از ھﻣﯾن رو ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم و ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ او ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ
دوﺳتﻣﺎن دارد.
 دﮐﺗر ﺑراﻧدون ﮐرودر ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﮔرﭼﮫ ﻣﺎ از ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺷرﯾﻌت ﺧدا آزاد ھﺳﺗﯾم ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﯽ وﻓﺎداراﻧﮫ ﺑﮫ
ﺧدا و ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﻗدرداﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ او ﺑرای ﻣﺎ در ﻣﺳﯾﺢ اﻧﺟﺎم داده ،ﺧواﻧده ﺷدهاﯾم .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟس در روﻣﯾﺎن  ۷ :۸اداﻣﮫ داد و در ﻣﻘﺎﯾﺳﺔ اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﺎ ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﭼﻧﯾن
ﮔﻔت:
ﺗﻔﮑر ﺟﺳم دﺷﻣﻧﯽ ﺧدا اﺳت ،ﭼون ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﺧدا را اطﺎﻋت ﻧﻣﯽﮐﻧد )روﻣﯾﺎن .(۷ :۸
در ﻣﻘﺎﺑل ،ﺗﻔﮑری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺣﺑت دارد از ﺷرﯾﻌت او اطﺎﻋت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘوﻟس در
روﻣﯾﺎن  ۱۳-۱۲ :۸اﯾن ﻋﺑﺎرات را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد:
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ای ﺑرادران ...اﻓﻌﺎل ﺑدن را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﺔ روح ﺑﮑﺷﯾد )روﻣﯾﺎن .(۱۳-۱۲ :۸
اﯾﻣﺎﻧداران وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد از ﺷرﯾﻌت ﺧدا اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد – ﻧﮫ ﺗﺎ ﮐﺳب ﻧﺟﺎت ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺑرای ﻧﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻓﯾض ﺧود ﺑﺧﺷﯾد اﺣﺗرام ﺑﮕذارﻧد.
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
اﯾﻣﺎنﺷﺎن را در ﻣﻌرض ﺳﻧﺟش و اﺛﺑﺎت ﻗرار ﺑدھﻧد .اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺧواﻧده ﺷده
ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان آزﻣوﻧﯽ ﺑر اﯾﻣﺎنﺷﺎن ،از ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد .ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در ﻋﮭد ﺟدﯾد
ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻧوع از ﺳﻧﺟش ﺧواﻧده ﺷدهاﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس ﺑﮫ اھل ﻗرﻧﺗس در دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن :۱۳
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ﺧود را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾﻣﺎن ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .آﯾﺎ ﺧود را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﺎی ﻣﺳﯾﺢ در ﺷﻣﺎ اﺳت اﮔر ﻣردود ﻧﯾﺳﺗﯾد؟ )دوم ﻗرﻧﺗﯾﺎن .(۵ :۱۳
ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﯾﻊ ﺧدا ﺑود و ﻋداﻟت او ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ ﻧﺟﺎت اﺑدی ﻣﺎ
ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺣﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺎت روزاﻧﺔ ﺧودﻣﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽدھﯾم ،ﺑﺎﯾد ﻧﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ
ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده را ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس در رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  ۱۲ :۲ﺑﮫ ﺗﺷوﯾﻖ اھل ﻓﻠﯾﭘﯽ ﭘرداﺧت:
ﻧﺟﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺗرس و ﻟرز ﺑﮫ ﻋﻣل آورﯾد )ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن .(۱۲ :۲
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳراﺋﯾل و در ﻋﮭد
ﺗﺎزه ،ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اطﺎﻋت و ﺑﯽاطﺎﻋﺗﯽ را ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .از ﯾﮏ ﺳو ،ﺑﮫ
طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺧدا در ﺣﮑﻣت ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑرﮐﺎت ﻣوﻗت را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺑرﮐﺎت روح ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ﺷده اﺳت .و ﻓرای اﯾن ،ﺧدا اﻏﻠب ﺣﺗﯽ ﺑرﮐﺎﺗﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺑﮫ ﻗوم ﺧود ﻣﯽﺑﺧﺷد .اﻣﺎ ﻋﮑس اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾز ﺣﻘﯾﻘت دارد .ﺧدا ﻓرزﻧدان ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود را از طرﯾﻖ
ﺗﻧﺑﯾﮫ ،ﺗرﺑﯾت ﻣﯽﮐﻧد .در ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ،۶ :۱۲ﻧوﯾﺳﻧده در اﺷﺎره ﺑﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ آن را اﯾﻧطور ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯽدھد:
ھر ﮐﮫ را ﺧداوﻧد دوﺳت ﻣﯽدارد ،ﺗوﺑﯾﺦ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾد و ھر ﻓرزﻧد ﻣﻘﺑول ﺧود را ﺑﮫ ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽزﻧد
)ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(۶ :۱۲
ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠط از ﺑرﮐﺎت و ﻟﻌﻧتھﺎی ﻣوﻗت ﺑرای اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ در اﯾن
زﻧدﮔﯽ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﯾن اﯾﻣﺎﻧداران و ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران وﺟود دارد .وﻗﺗﯽ ﻣﺳﯾﺢ در ﺟﻼل ﺑرﮔردد،
اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻓﻘط ﺑرﮐﺎت اﺑدی ﺧدا را ﺗﺟرﺑﮫ ﺧواھﻧد ﮐرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ۷ :۲۱
ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
ھر ﮐﮫ ﻏﺎﻟب آﯾد ،وارث ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧواھد ﺷد ،و او را ﺧدا ﺧواھم ﺑود و او ﻣرا ﭘﺳر ﺧواھد ﺑود
)ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ .(۷ :۲۱
ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﯾم ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺳﮫ ﺑﺧش ﺑﺷرﯾت
و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی ﻋﮭد درﺑﺎرة آﻧﮭﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗن
ﺗﻣﺎﯾزھﺎی ﺑﯾن ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ﺧﺎرج از ﻋﮭدھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻋﮭد ﺗﺎزه ،ﻏﯾر اﯾﻣﺎﻧداران درون اﯾن ﻋﮭدھﺎ،
و اﯾﻣﺎﻧداران ﺣﻘﯾﻘﯽ داﺧل اﯾن ﻋﮭدھﺎ ﻣﺎ را ﻣﺟﮭز ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرای اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن
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ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺧواﻧﻧدة آن ﺑودﻧد را درک ﮐﻧﯾم .و ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد
اﻣروزه در ﻣورد ﻣﺎ ﭼطور اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد.

ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری

در اﯾن درس ،ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻔﮭوم ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ﭘرداﺧﺗﯾم .دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﺧود را از طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎ اﺟرا ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﮕﺎه ﮐردﯾم و آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ
ﻋﮭدھﺎی ﺧدا ﺑﺎ آدم ،ﻧوح ،اﺑراھﯾم ،ﻣوﺳﯽ ،داوود ،و ﻋﮭد ﺗﺎزه ،ﺑر ﻣﻔﺎد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑرای دورهھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی اﻻھﯽ ،وﻓﺎداری
ﺑﺷر ،و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﺑرﮐت و ﻟﻌﻧت ﭘرداﺧﺗﯾم ﮐﮫ وﯾژﮔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺧدا و ﻗوم ﻋﮭدی او در دورة ھر
ﻋﮭد ھﺳﺗﻧد .و در ﻧﮭﺎﯾت ،ﺑﮫ ﮐﻧﮑﺎﺷﯽ در اﯾن ﻣورد ﭘرداﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ﭘوﯾﺎﯾﯽھﺎ در ﻣورد اﻧواع
ﻣﺧﺗﻠف ﻣردم در طول روزﮔﺎر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و اﻣروزه ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد.
ھرﭼﻘدر ھم ﮐﮫ ﺑر اھﻣﯾت ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ ﺑرای درک ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎز ھم ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳت .ھﻣﺔ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧود را از طرﯾﻖ ﻋﮭدھﺎ اﺟرا ﻣﯽﮐرد.
و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اھﻣﯾت ھر ﺗﻌﻠﯾم در ھر ﺻﻔﺣﮫ از ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ،در ﭼﺎرﭼوب ﻋﮭدھﺎی ﺧدا رﯾﺷﮫ دارد.
ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﮭد ﺗﺎزه را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد .و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾروان او ﺑﺎﯾد ھرآﻧﭼﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﻋﮭدھﺎی ﺧدا در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑرای او در اﯾن زﻣﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم .ﺗﺟدﯾد
ﺗﻌﮭداتﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻔﺎد ﻋﮭدھﺎی اﻻھﯽ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوی ﺣﯾﺎت اﺑدی ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ در ﮐﻣﺎل
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او رھﻧﻣون ﺧواھد ﺷد.
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