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 مقدمھ
را بھ فرمانروایی خود کھ  عزم آن داشتیدپادشاه در جھان باستان بودید و یک اگر شما 

ھای بنیادین امپراتوری سیاستکردید؟ تان را اداره میچگونھ پادشاھیسایر ملل گسترش بدھید، 
کردید؟ اینھا سواالت خوبی ھستند کھ خود را ھمزمان با گسترش ھرچھ بیشتر آن چطور تنظیم می

مطالعة عھد عتیق بپرسیم، چون عھد عتیق خدا را بھ عنوان پادشاه برتر االھی  توانیم در حینمی
اسرائیلیان باستان کند کھ مصمم است پادشاھی خود را تا اقصای زمین گسترش بدھد. معرفی می

ھای در حال گسترش خود را از طریق پادشاھیدانستند کھ پادشاھان بزرگ انسانی زمان آنھا، می
بنابراین برای آنھا جای تعجب نداشت کھ بدانند کردند. المللی اداره مییا عھدھای بین ھانامھپیمان

 تدابیرکرد. عھدھای خدا خدا نیز پادشاھی در حال گسترش خود را از طریق عھدھا اداره می
 کردند.کرد کھ پادشاھی او را حین گسترش بھ سرتاسر زمین اداره میبنیادینی را تنظیم می
و عنوان است » پادشاھی، عھدھا، و کانن عھد عتیق« درس از مجموعھ دروساین سومین 

کھ خدا چطور پادشاھی خود  خواھیم کردایم. در این درس بررسی را بھ آن داده» عھدھای االھی«
 . اش را در سرتاسر جھان بھ پیش ببردپادشاھی ای از عھدھا اداره کرد تارا بھ واسطة مجموعھ

تا ھای کانن عھد عتیق نوشتھ شدند آموزیم، کتابھمانطور کھ در این مجموعھ دروس می
ھای ھر کتاب بر در عین حال، دیدگاهھا و شرایطی مختلفی مخاطب قرار بدھند. قوم خدا در زمان

ھمة آنھا ای از اعتقادات قرار داشت کھ بین تمام نویسندگان عھد عتیق مشترک بودند. پایة مجموعھ
اور داشتند کھ ھدف بزرگ خدا در تاریخ این بود کھ پادشاھی خود را از آسمان بھ چھار گوشة ب

ھای گسترش پادشاھی خود را در دورهو آنھا ھمچنین باور داشتند کھ خدا زمین گسترش بدھد. 
در واقع، نویسندگان عھد عتیق ای از عھدھای بزرگ اداره کرد. زمانی مختلف بھ واسطة مجموعھ

 ھایموقعیتھای عھد او در چالش تدابیر پادشاھی خدا را با اِعمالھای خود را نوشتند تا کتاب
درک عھدھای خدا برای فھم اھمیت ھر بخش از عھد عتیق  ، بھ پیش ببرند. و بھ ھمین دلیل،مختلف

 بسیار مھم است. 
بھ  شود. نخست،کاوش ما در عھدھای االھی عھد عتیق بھ چھار بخش اصلی تقسیم می

دوم، نگاھی بھ تاریخ تحقیقی در پیوندھای حیاتی بین پادشاھی خدا و عھدھای او خواھیم پرداخت. 
عھدھای خدا در عھد عتیق خواھیم داشت. سوم، پویایی حیات در این عھدھا را مورد سنجش قرار 

دھای بین بیایید ابتدا با پیونخواھیم داد. و چھارم، مردمان عھدھای خدا را بررسی خواھیم کرد. 
 پادشاھی خدا و عھدھای او آغاز کنیم. 

 
 پادشاھی و عھدھا

دانند کھ مفھوم عھد نقشی حیاتی در ایمان اسرائیل داشت. ھمة افراد آشنا با عھد عتیق می
بار در  ۲۸۰بیش از  –) در عبری berithبِریت ( –ترجمھ شده » عھد«ای کھ معموال واژة عبری
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شود. و این مفھوم از عھد اغلب با اصطالحات دیگری نیز مرتبط است. عھد عتیق ظاھر می
اما متاسفانھ، بسیاری از مردم دربارة  .کردکتمان  توانرا نمی برجستگی عھدھا در عھد عتیق

توانند ببینند کھ آنھا نمیشوند. مقدس دچار سوءتفاھم میھای اساسی عھدھای خدا در کتابویژگی
اش ناپذیر با حکمرانی او بھ عنوان پادشاه االھی و رشد پادشاھیر عھدھای خدا بھ شکلی جداییچطو

بنابراین، عھدھای االھی چھ ربطی بھ پادشاھی خدا داشتند؟ چھ ارتباطی بود.  بر زمین پیوند خورده
 بین این دو تعلیم حیاتی عھد عتیق وجود دارد؟

ی خدا و عھدھای او، بھ دو مسیر نگاه خواھیم برای بررسی ارتباطات بین اھداف پادشاھ
ای ارزشمند برای زمینھکنیم کھ پسنخست، بھ برخی از اکتشافات باستانی اخیر اشاره میکرد. 

بھ ما ادراکی قابل کنند. و دوم، خواھیم دید کھ چطور این اکتشافات درک این ارتباطات فراھم می
بیایید با برخی از اکتشافات باستانی بخشند. ھی میمقدسی عھدھای االتوجھ در مورد مفھوم کتاب

 کنند. اخیر شروع کنیم کھ موضوع ما را روشن می
 

 شناسیاکتشافات باستان
القدس متون مقدس عھد عتیق را الھام کرد و کنند کھ روحپیروان مسیح بھ درستی تایید می

مھم است کھ بھ یاد داشتھ باشیم  اما ھمیشھھا ھستند. ھا و مکانآنھا کالم خدا برای ھمة زمان
تجارب فرھنگی القدس این متون را در وھلة اول برای اسرائیلیان باستان الھام بخشید. روح

در زمان خودشان درک  را ساخت تا مکاشفة خدااسرائیلیان باستان، زمینھ را برای آنھا فراھم می
فات باستانی انجام شده در نیمة دوم قرن و ھمانطور کھ بھ زودی خواھیم دید، تعدادی از اکتشا کنند.

اسرائیلیان وفادار چطور متوجھ پیوندھای اساسی بین  درک کنیمکنند کھ اخیر بھ ما کمک می
 عھدھای خدا و پادشاھی او شدند.

اغلب سھ نوع از اسناد سلطنتی مربوط بھ خاور نزدیک باستان در مباحث عھدھای 
عھدھایی کھ در آن پادشاھانی  –سلطنتی تساوی نخست، معاھدات خورند: مقدسی بھ چشم میکتاب

ھای کردند؛ دوم، بخشششان با یکدیگر مذاکره میدر مورد شرایط روابطبا موقعیت نسبتا مشابھ 
ھا یا موقعیتی دھند چطور پادشاھان باستانی بھ طور رسمی زمیننوشتجاتی کھ نشان می –ملوکانھ 

رعیتی و دیگر اسناد -ھای ارباب؛ و سوم، عھدنامھبخشیدندمیخود  ویژه بھ خدمتگزاران وفادار
ھای زرگ با شاھان کوچکتر و تابع، و ملتالمللی کھ پادشاھان بھایی بیننامھتوافق –مربوط بھ آنھا 
 ساختند. آنان منعقد می

از معاھدات تساوی سلطنتی در مورد عھدھای کمی  چیزھایتوانیم یت ما فقط میدر واقع
کند کھ متقابال ھایی با موقعیت برابر اشاره میمطمئنا عھد عتیق بھ انسانیم. وبش متوجھمقدس تابک

اما در مورد عھدھای االھی، خدا ھرگز کردند. در مورد شرایط عھدھای بین خود مذاکره می
و تمام در ھمة موارد، اکند. دربارة آنھا با بشر مذاکره نکرد چون ھیچ انسانی با او برابری نمی

 شروط عھدھای خود را با اقتدار دیکتھ کرد. 
مقدس بھ بعضی شباھات مھم بین عھدھای خدا در کتاب مقدس و فرای این، محققان کتاب

 بر میراثاند کھ ارتباطاتی را مورد اشاره قرار دادهآنھا بھ ویژه اند. ھای ملوکانھ اشاره کردهبخشش
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توسط خدا  بھ عنوان خاندان سلطنتی اسرائیل داوود نسلاسرائیل از سرزمین موعود و گزینش 
 اند. اما ھمانطور کھ بعدتر خواھیم دید، این شباھات اغلب اشتباه فھمیده شده مرکز است.مت

مقدس مان از عھدھای االھی کتابتوانیم بھ واسطة آنھا درکاسناد سلطنتی باستانی کھ می
یتی ھستند. این نوشتجات باستانی، دربارة اینکھ رع-را تا حد زیادی بسط بدھیم، معاھدات ارباب

ھای قابل مقدسی چگونھ پیوند بین پادشاھی خدا و عھدھای او را درک کردند، بینشنویسندگان کتاب
 دھند. توجھی ارائھ می

ھا، بابلیان، آشوریان و حتی اسرائیل، ھیتیدر دنیای عھد عتیق، فراعنة مصر، و پادشاھان 
و وقتی دادند. تر گسترش میھای ضعیفسازی پادشاھیرا با فتح یا ضمیمھ اغلب قلمروھای خود

ھای در حال گسترش خود را از طریق ھای بنیادین پادشاھی، سیاستدادنداین کار را انجام میکھ 
المللی را کشف شناسان تعدادی از این معاھدات بینباستانکردند. معاھدات یا عھدھا تنظیم می

 کنند. یاد می» رعیتی-معاھدات ارباب«آنھا با عنوان  اند و ازکرده
» ارباب«سردرگم کنند. شما را » رعیت«و » ارباب«البتھ اجازه ندھید کھ اصطالحات 

ھم بھ معنای بنده، » رعیت«و البتھ، اصطالح صرفا بھ معنای یک امپراتور یا پادشاه بزرگ است. 
ھای بنیادینی را معین رعیتی سیاست-دات اربابمعاھاست. » بندة پادشاه بزرگ«یا در این مورد 

ھا رعیت –و پادشاھان کوچکتر  –ھا ارباب –کرد کھ اداره کنندة تعامالت بین پادشاھان بزرگ می
المللی بود کھ بین یک امپراتور رعیتی یک توافق بین-بنابراین، معاھدة اربابو ملل آنھا بودند.  –

 شد. بزرگ و پادشاھی کوچکتر و ملت او منعقد می
 

ما شواھدی از پادشاه بودن در بستر خاور نزدیک باستان... عمدتا بر مفھوم عھد مبتنی بود. 
شاه، یا یک مافوق، یا کسی کھ یک ھای باستانی، کھ در آنھا یک پادھا داریم، معاھدهمعاھده

شد کھ آنھا اساسا بھ خدمتگزاران شود با برخی از افراد وارد یک توافقی میخوانده می» ارباب«
کنند کھ مافوق، یا ارباب، و آنھا را رابطھ را بھ این شکل تعریف میشدند. یا رعیت او تبدیل می

و او چنین توان رابطھ را حفظ کرد. ھا میکند کھ از طریق آنای از شرایط را مشخص میمجموعھ
کنم؛ من در ازای شراکت کنم؛ برای شما رفاه فراھم میمن از شما محافظت می«گفت: چیزی می

تان، در ازای اتحادتان با من و متحد نشدن با شما با من و سھیم شدن در بخشی از محصوالت
و بنابراین از یک نظر، نوعی  »خشم.بھای دیگر) بھ شما ھویت میپادشاھان دیگر (یا مافوق

ماھیت عھد تحت شرایط این نوع شرایط بسیار متقابل بود. و اگر بخواھیم دربارة پادشاه بودن و 
ھای مختلف عھد عتیق رسد بخشھا فکر کنیم، چیزی کھ خواھیم دید این است کھ بھ نظر میتوافق

 دارند.رعیتی مطابقت -دقیق این معاھدات ارباب اصولکامال با 
 دکتر بردلی جانسون -

 
ای شروع رعیتی معموال شامل ھفت اصل عمده بودند. آنھا با مقدمھ-معاھدات ارباب

کھ  یافتمیدرآمدی تاریخی ادامھ این مقدمھ با پیش. کردمعرفی میپادشاه بزرگ را شدند کھ می
آمیز پادشاه بزرگ نسبت بھ رعیت خود متمرکز بود. سپس، این معاھدات بھ بر اعمال محبت
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 .داشتند اطاعت آنھا را کھ پادشاھان از رعیت خود انتظار پرداختندمیای مقررات یا قوانین ویژه
ن پس از این قوانین معموال مفادی برای قرائت عمومی ساالنھ و تمدید این معاھدات، و ھمچنی

خواست تا اطمینان حاصل کنند کھ گرفت کھ از خدایان میھایی از شاھدان االھی قرار میفھرست
ھای نااطاعتی را خاطرنشان آنگاه این معاھدات برکات اطاعت و لعنتاند. ھمة تعھدات انجام شده

رسیدند کھ این روابط و معموال با اشاراتی بھ یک وعدة غذای آیینی و قربانی بھ پایان میکردند. می
 دادند. المللی را رسمیت میبین

ھای چشمگیری بین تمام این ھفت اصل و عھدھای االھی در سراسر عھد عتیق، شباھت
کنیم ھایی تاکید میاما بھ جای آنکھ ھر یک از این ھفت اصل را بررسی کنیم، بر روشوجود دارد. 

 گیرند. ھای اساسی این معاھدات قرار میمقدسی در موازات پویاییکھ عھدھای کتاب
کنند جانبھ را آشکار مییک پویایی اساسی و سھرعیتی، -ھفت اصل معمول معاھدات ارباب

ندی معاھدات بر سخاوتمنخست، ھای آنان بودند. کھ ویژگی تعامالت بین پادشاھان بزرگ و رعیت
در دادند. ھای خود نشان مییعنی لطفی کھ پادشاھان بزرگ بھ رعیت –کردند سلطنتی تاکید می

درآمد تاریخی بھ توصیف کرد. سپس، پیشمشروع معرفی می مقدمھ، پادشاه خود را بھ عنوان حاکم
مضمون بود.  ھای خود لطفی نشان دادهپرداخت کھ پادشاه بھ رعیتھای مشخصی میراه

شان و رعیت» پدر«تمندی سلطنتی بھ قدری برجستھ بود کھ پادشاھان بزرگ اغلب خود را سخاو
 خواندند. می» پسران«را 

ھا رعیت زام وفاداری رعیت قرار داشت.بر الرعیتی -دومین تمرکز عمدة معاھدات ارباب
، سربازان و کردند و از فلزات گرانبھا، جواھرات، بردگانبایست قوانین پادشاه را رعایت میمی

ھا بتوانند نشان شدند تا رعیتاین شروط بیان میپرداختند. مینیز بخشی از محصوالت خود خراج 
 بدھند کھ خدمتگزاران وفادار و قدردان پادشاھان بزرگ خود ھستند. 

پادشاھان رعیتی بر پیامدھای برکت و لعنت بود. -سومین تمرکز عمدة معاھدات ارباب
ھا بھ اَشکالی ھا و لعنتداشتند کھ از برکتمحفوظ نگھ می دویژه را برای خوبزرگ ھمیشھ این حق 

رعیتی، پادشاھان -اما در معاھدات اربابکھ در خدمت اھداف پادشاھی آنھا باشند استفاده کنند. 
ھایی کھ کردند و نسبت بھ لعنتشد اعالم میھای وفادار آنان میکھ نصیب رعیت برکاتی را

 دادند. شد ھشدار میشان میھای سست پیمانگریبانگیر رعیت
کنند رعیتی بھ ما کمک می-معاھدات ارباباصلی ھمانطور کھ خواھیم دید، این سھ ویژگی 

 مقدس را با وضوح بیشتری درک کنیم. بنیادین رابطة بین خدا و قوم عھدی او در کتاب تا پویایی
مقدسی برویم کھ ھای کتاببھ سراغ بینش بایدشناسی با در نظر داشتن این اکتشافات باستان

 دھند. این اکتشافات در رابطھ با پیوندھای اساسی بین پادشاھی خدا و عھدھای او بھ ما می
 

 مقدسیھای کتاببینش
از ھمین ابتدا باید اشاره کنیم کھ عھد عتیق بسیاری از روابط مختلف را بھ عنوان عھد 

ھا. این تعامالت ھا، راھبران سیاسی، اقوام و ملتتان، زوجمثال روابط بین دوس –کند توصیف می
شدند کھ بھ طور رسمی، افراد را با تعھدات متقابل بشری در عھد عتیق از این رو عھد نامیده می
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گاھی عھد عتیق این روابط عھدی متنوع را با رابطة بین خدا و قوم ساختند. بھ یکدیگر متصل می
توانیم از این انواع مختلف عھد در عھد عتیق، چیزھای زیادی ن، ما میبنابرایکند. او مقایسھ می

 دربارة رابطة خودمان با خدا یاد بگیریم. 
دھد عمدة خدا تعلیم می مقدس دربارة عھدھایاما تمرکز ما در این درس بر آنچھ کھ کتاب

ما در اینجا پادشاھی خود را قاطعانھ اداره کرد. بھ واسطة آنھا  خدا یعنی عھدھایی کھ – قرار دارد
مقدسی مشھور را در نظر داریم: عھدھای خدا با آدم، نوح، ابراھیم، موسی، داوود، شش عھد کتاب

ھا، خدا پادشاھی خود را از در تمام این نمونھخوانیم. می تازهو عھدی آتی کھ اغلب آن را عھد 
 طریق عھدھا ھدایت کرد. 

این درس، بھ ھر یک از این عھدھای عمدة االھی نگاه خواھیم کرد. اما در  ما بعدتر در
-این مرحلھ، با نگاھی اجمالی بھ عھد خدا با موسی نشان خواھیم داد کھ چطور معاھدات ارباب

نگاه بھ عھد خدا با موسی اھمیت بخشند. ھایی در مورد ماھیت عھدھای خدا میرعیتی بھ ما بینش
آشکارسازی کرده دیگری در عھد عتیق بیش از ھر عھد  در مورد این عھد سمقددارد چون کتاب

 است. 
شود کھ خیلی زود معلوم میکنیم کھ خدا با موسی منعقد ساخت، وقتی ما بھ عھدی نگاه می

شباھت داشت. رعیتی در خاور نزدیک باستان -معاھدات ارباب ای بود کھ بھگونھساختار آن بھ 
ھا بھ ما و این شباھتعنصری تشکیل شده بود کھ در این معاھدات دیدیم. عھد موسی از ھمین سھ 

کنند متوجھ بشویم کھ در مفھومی بنیادین، خدا، پادشاه بزرگ اسرائیل، عھدھای خود را کمک می
 اش را اداره کند. برقرار ساخت تا پادشاھی

سرائیل را آغاز را در نظر بگیرید کھ خدا در کوه سینا، عھدش با قوم ا ۶-۴: ۱۹خروج 
 کرد. خدا گفت:

 
عقاب برداشتھ، نزد  یھاو چگونھ شما را بر بال اید،یدهکردم، د یانشما آنچھ را کھ من بھ مصر

ھمانا خزانة خاص  ید،و عھد مرا نگاه دار ید،بشنو الحقیقھیام. و اکنون اگر آواز مرا فخود آورده
من مملکت  ایجھان، از آن من است. و شما بر یکھ تمام یرابود. ز یدھا خواھقوم یعمن از جم

 ). ۶-۴: ۱۹(خروج  بود یدَھنھ و امت مقدس خواھکَ 
 

کند کھ از قسمت، گزارشی طوالنی از عھد خدا با اسرائیل در کوه سینا را معرفی میاین 
 کند خدا با اسرائیلدقت کنید کھ این متن صریحا اشاره میکتاب خروج ادامھ دارد.  ۲۴تا  ۱۹باب 

بینیم، این ھمانطور کھ در اینجا میسازد. بندد و این عھد را بھ پادشاھی او مرتبط میمی» عھد«
 ، در خدمت اھداف پادشاھی خدا باشد. »مملکت کھنھ«عھد طراحی شده بود تا با تبدیل اسرائیل بھ 

 جانبة سخاوتمندی سلطنتی، وفاداری رعیت،توانیم پویایی سھدر ھمین قسمت ھمچنین می
 رعیتی بود. -و پیامدھای برکت و لعنت را ببینیم کھ ویژگی معاھدات ارباب

نخست، خدا سخاوتمندی االھی را بھ اسرائیلیان یادآوری کرد کھ ھنگام رھایی آنھا از 
 گفت: ۴بردگی در مصر نشان داده بود. ھمانطور کھ در آیة 
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عقاب برداشتھ، نزد  یھاو چگونھ شما را بر بال اید،یدهکردم، د یانشما آنچھ را کھ من بھ مصر 

 ). ۴: ۱۹(خروج  امخود آورده
 

خدا نیز مانند پادشاھان بشری زمان باستان بھ اسرائیل یادآور شد کھ کارھای بزرگی برای 
از طریق عھد خود در کوه سینا با اسرائیل  کھ ایرابطھ درسخاوتمندی او آنھا انجام داده است. 

 اساسی بود.  برقرار ساخت،
گوش  ۵دوم، خدا ھمچنین در آغاز این عھد انسان را بھ وفاداری فراخواند. دوباره بھ آیة 

 کنید:
 

ھا قوم یعھمانا خزانة خاص من از جم ید،و عھد مرا نگاه دار ید،بشنو الحقیقھیاکنون اگر آواز مرا ف
 ). ۵: ۱۹(خروج  بود یدخواھ

 
ک باستان، از مردمان پادشاھی خود انتظار وفاداری ھای خاور نزدیخدا نیز مانند ارباب

اگرچھ عھد موسی با سخاوتمندی سلطنتی خدا آغاز و حفظ شد، اما خدا ھمچنان از قوم داشت. 
 را حفظ کنند. انتظار داشت کھ مطیع صدای او باشند و شروط عھد او 

 ۶-۵آیات این اصل در سوم، عھد موسی ھمچنین شامل پیامدھایی برای اسرائیل بود. 
 شود:روشن می
 

ھا قوم یعھمانا خزانة خاص من از جم ید،و عھد مرا نگاه دار ید،بشنو الحقیقھیاکنون اگر آواز مرا ف
من مملکت کھنھ و امت مقدس  یجھان، از آن من است. و شما برا یکھ تمام یرابود. ز یدخواھ
  ).۶-۵: ۱۹(خروج  بود یدخواھ

 
بودند، خدا بھ عنوان پادشاه االھی اسرائیل روشن ساخت کھ اگر اسرائیلیان وفادار می

شدند و باالتر از ھمة ملل قرار کردند. آنھا خزانة خاص خدا میبرکات عظیمی دریافت می
 ۱۹ھای و ھمانطور کھ بابشدند. برای خدا تبدیل بھ پادشاھی کاھنان و امتی مقدس میگرفتند. می
ھای خدا قرار کرد تحت لعنتشکنی میدھند، اگر اسرائیل پیمانروج بارھا نشان میخ ۲۴تا 
 گرفت. می

رعیتی و عھد خدا با اسرائیل در زمان -انکار این تشابھات اساسی بین معاھدات ارباب
ھای اخیر چنین استدالل مقدسی در دھھاما تعدادی از مفسرین کتابموسی دشوار خواھد بود. 

از تر ھستند. ھای ملوکانھ نزدیکبھ بخششمقدسی عھدھای عمدة کتاب از دیگر برخی ھاند ککرده
و در پرتو ھای ملوکانھ شامل الزام بھ وفاداری و پیامدھای برکت و لعنت نبودند. بخششدید آنھا، 

-آدم و موسی مانند معاھدات ارباب بااند کھ عھدھای خدا ھمین نکتھ، این مفسرین استدالل کرده
آور بودند. اما از این منظر، عھدھای خدا با نوح، ابراھیم آنھا عھدھای مشروط و الزام رعیتی بود؛
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 عھدھایی ھای ملوکانھ شباھت داشتند کھبھ بخشش – تازهھا، حتی عھد و در برخی دیدگاه –و داوود 
 بودند.  محوروعده، و قید و شرطبیکامال 

ببینیم، صحیح نیست.  محوروعدهدیگر را آور و برخیا اینکھ برخی از عھدھا را الزامام
ای بھ الزام وفاداری شناسی از بخشش ملوکانھ صریحا اشارهھای باستاندرست است کھ برخی مثال

 اند کھ تعدادی از آنھا شامل چنینھا ندارند. اما بسیاری از محققین اشاره کردهیا برکات و لعنت
کھ پادشاھان خاور نزدیک باستان اند و این محققین ھمچنین بھ درستی مالحظھ کردهالزامی ھستند. 

ھمیشھ از رعایای خود انتظار اطاعت داشتند. ھمة عھدھای االھی، ارتباطاتی بین خدا بھ عنوان 
ھ عھدھای مقدس کھ ببنابراین، ھر بخشی از کتابپادشاه و قوم او بھ عنوان رعیت برقرار ساختند. 

ھا و لعنت کند، مستقیما بھ سخاوتمندی االھی، وفاداری انسان، و پیامدھای برکاتخدا اشاره می
 داند.  فرض میپردازد یا آنھا را پیشمی

 
و برخی دیگر  محوروعدهاند کھ بعضی از عھدھا مقدسی چنین مطرح کردهگاھی محققین کتاب

و شریعتی کھ  محوروعدهکھ بھ ابراھیم بخشیده شد یک عھد ؛ یعنی اینکھ سرزمینی آور ھستندالزام
مقدس و در خاور نزدیک آنچھ در کتابآور است. اما در واقع، در کوه سینا اعطا شد یک عھد الزام

شوند، اما ھایی داده میوعدهبینیم این است کھ ھمة عھدھا شامل ھر دو جنبھ ھستند. باستان می
بنابراین ما این را حتی در معاھدة اعطای نیز وجود دارد. ری رابطھ توجھ بھ نگھدا توقعھمچنین 

 ۱۷ھای بالفاصلھ پس از آن، در باب بخشد.بینیم کھ خداوند سرزمینی بھ ابراھیم میزمین ھم می
تان تعلیم ھای من را بھ فرزنداندر حضور من قدم خواھید زد و راه«بینیم کھ این توقع را می ۱۸و 

بدین ترتیب خدا در عھد خود عطایای » در مسیر عدالت و انصاف قدم خواھید زد.خواھید داد. 
 بخشد اما این توقع محبت، وفاداری، و سرسپردگی بھ پادشاه بزرگ وجود دارد.عظیمی می

 دکتر گریگوری پِری -
 

حال کھ رابطة بنیادین بین پادشاھی خدا و عھدھای او را معرفی کردیم، بیایید بھ دومین 
 تاریخ عھدھا در عھد عتیق. مان در این درس بپردازیم: موضوع اصلی

 
 تاریخ عھدھا

دھند چگونھ پادشاھی خدا بر دھد کھ نشان میھایی تاریخی بھ ما میعھد عتیق گزارش
سازند کھ در روزگار این متون مقدس آشکار مییح بسط پیدا کرد. روی زمین پیش از تجسم مس

 انعقاد، خدا بھ طریقی چشمگیر برای تازهآدم، نوح، ابراھیم، موسی و داوود، و سپس در عھد 
حال، ھمة این عھدھا طراحی شده بودند تا گسترش پادشاھی خدا  عھدھایی در تاریخ مداخلھ کرد.

کردند کھ برای پادشاھی خدا در مراحل مختلف فاد متفاوتی تاکید میرا اداره کنند. اما آنھا بر م
 تاریخ مناسب بودند. 

ما ھای زیادی برای توصیف تاریخ عھدھای االھی در عھد عتیق وجود دارد. اما راه
اول، عھدھای عمومی اولیة خدا؛ دوم، عھدھای ملی او کنیم: عھدھای خدا را بھ سھ گروه تقسیم می
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یعنی عھدی کھ انبیای عھد عتیق آشکار شدن آن در اوج تاریخ را  – تازهو سوم، عھد با اسرائیل؛ 
 بیایید ابتدا بھ بررسی عھدھای عمومی بپردازیم. بینی کرده بودند. پیش

 
 عھدھای عمومی

کنیم، منظورمان صحبت می» عمومی«وقتی ما از عھدھای آدم و نوح بھ عنوان عھدھای 
این است کھ خدا این عھدھا را در تاریخ آغازین و پیش از گزینش اسرائیل بھ عنوان قوم خاص 

خدا بھ چھ کسی سخاوتمندی «پرسیم از این منظر، وقتی میبا تمام بشریت منعقد ساخت. خود، 
تواند پیامدھای برکت و لعنت را چھ کسی باید بھ خدا وفادار باشد؟ چھ کسی می نشان داده است؟

اند. ھمة تصویرھای خدا پاسخ این است کھ: ھمة افرادی کھ تا بھ حال زندگی کرده» دریافت کند؟
در عھد با او قرار دارند چون از طریق عھدھایی کھ خدا با آدم و نوح منعقد کرده است، بھ او 

 . اندپیوستھ
 

دھد. اولی این است کھ خدا ذریت انگیز بھ بشر میھای شگفتاین دو عھد، با آدم و با نوح، وعده
دھندة ما خواھد بود؛ کھ عیسای زن، یکی از فرزندان حوا، را خواھد فرستاد، یک انسان کھ نجات

و با  – دھد کھ فارغ از اینکھ جھان چقدر شرور شودانسان است. و بھ نوح وعده می-مسیح خدا
بار یا یک او دیگر ھرگز آن را با سیلی مصیبت –شود ای بدتر ھم میگذشت زمان بھ طور فزاینده

بھ بنابراین، این دو عھد با آدم و با نوح... داوری طبیعی مانند روزگار نوح ویران نخواھد کرد... 
ھدھای ملی خدا با تر خدا در نجات جھان حتی بیش از عتر و عمل گستردهمخاطبی بسیار گسترده

 کند.ابراھیم و موسی و داوود نگاه می
 دکتر مایک راس -

 
ما این عھدھای عمومی را بھ ترتیب تاریخی آنھا مورد بررسی قرار خواھیم داد کھ با عھد 

شود و سپس بھ سراغ عھد او در ایام نوح خواھیم رفت. بیایید ابتدا عھد خدا با خدا و آدم آغاز می
 بگیریم.  آدم را در نظر

 
 آدم

شوند. پیدایش دیده می ۳تا  ۱ھای ھای تاریخی عھد خدا با بشر در آدم، در بابگزارش
ترین دورة تاریخ بشر دانیم، آدم اولین انسان بود؛ بنابراین ما بھ ابتداییھمانطور کھ ھمة ما می

قدس دربارة عھد آدم بر مشویم تعالیم کتاببنابراین جای تعجبی ندارد کھ متوجھ میکنیم. اشاره می
 ترین ابعاد تعامل انسان با خدا متمرکز است.ترین یا بنیادیبعضی از اصلی

پیدایش بھ چشم  در سھ باب اول کتاب» عھد«حال باید بھ این نکتھ اشاره کنیم کھ واژة 
 و بھ ھمین دلیل، بعضی از مسیحیان موافق این نیستند کھ خدا یک عھد رسمی با آدمخورد. نمی
دھند خدا در واقع اولین عھد خود را با آدم سھ سند وجود دارد کھ قویا نشان میبا این حال، . بست

 بھ عنوان نمایندة بشریت منعقد ساخت. 
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 –نخست، ھمانطور کھ بعدا در این درس خواھیم دید، پویایی اصلی عھدھای االھی 
بھ چشم  ۳تا  ۱ھای در طول باب –سخاوتمندی، وفاداری بشر، و پیامدھای برکات و لعنت 

 خورند. می
چنین است. در آنجا  ۷: ۶دومین سند مبنی بر اینکھ خدا وارد عھدی با آدم شد، در ھوشع 

 خوانیم:می
 

 ). ۷: ۶(ھوشع  یدندورز یانتاز عھد تجاوز نمودند و در آنجا بھ من خ [یا بشریت] مثل آدم یشانا
 

کند. دوران ھوشع را با گناه آدم در باغ عدن مقایسھ می این متن طغیان اسرائیل علیھ خدا در
کند کھ چطور اسرائیل درست مانند آدم در زمان خودش از عھد خدا تجاوز و از این صحبت می

 کردند یا آن را شکستند.
شود. این پدیدار می ۱۸: ۶م شد، در پیدایش سومین سند مبنی بر اینکھ خدا وارد عھدی با آ

در عبری  )ְּבִרית - berithیا بِریت ( -» عھد«مقدس است کھ در آن اصطالح کتاباولین متنی در 
 کند: رود. در اینجا خدا با نوح اینطور صحبت میدر واقع بھ کار می –

 
 ).۱۸: ۶(پیدایش  سازمیعھد خود را با تو استوار م

 
بھ طور کند. این بخش مھم است چون از اصطالح معمول برای آغاز یک عھد استفاده نمی

برای  –است » بستن«کھ در لغت بھ معنای  – )ָּכַרת - karathمعمول از فعل عبری کارات (
ترجمھ شده، از » استوار«ای کھ در اینجا اما واژهشد. انعقاد یک عھد جدید استفاده میتوصیف 

تر عھدی است کھ پیشیا استوار ساختن » تایید کردن«)، و بھ معنای קּום - qumکوم (فعل عبری 
خواھد عھد خودش با او را استوار کند، منظورش این وقتی خدا بھ نوح گفت کھ میآغاز شده بود. 

 تر با آدم بستھ بود. یعنی عھدی کھ خدا پیش –خواھد یک عھد موجود را تایید کند بود کھ می
ھای تعامل خدا با بشریت ترین ویژگیبنیادیعھدی کھ خدا در زمان آدم منعقد ساخت، بھ 

ی خدا بنامیم. خدا در این عھد، الگوھای »عھد بنیادھا«توانیم آن را از ھمین رو، میپرداخت. می
بایست خدا را بھ عنوان تصاویر آدم و حوا میبنیادین حیات را برای ھمة بشریت ترسیم کرد. 

خدا دادند. کردند و پادشاھی او را تا بھ اقصای زمین بسط میلطنتی و کھانتی خدا خدمت میس
کردند، برکاتی عظیم و اگر آدم و حوا او را اطاعت میوفاداری آنھا را مورد آزمایش قرار داد. 

با  اما نااطاعتی آنھا بھ پیامدھای لعنت االھی منجر شد. بھ طور خالصھ، عھدکردند. دریافت می
 ھای نقش ما در پادشاھی خدا را مقرر ساخت. آدم پایھ

پس از عھد خدا با آدم، عھد خدا در ایام نوح دومین عھد عمومی است. مطالب زیادی در 
پردازیم کھ بھ برخی از موضوعات مرکزی میتوان بیان کرد، اما ما صرفا مورد این عھد می

 مقدس ھستند.زمینة گزارش کتابپیش
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 نوح
ترین پادشاھی خدا استوار شد و بھ برخی از اساسیخدا با نوح نیز در دورة آغازین عھد 

عھد با نوح نخست پیش از سیل در شود کھ تمام بشریت با آنھا روبرو ھستند. مسائلی مربوط می
نیز بھ آن اشاره  ۹گیرد و سپس دوباره بعد از سیل، در باب پیدایش مورد اشاره قرار می ۶باب 
 گوید:چھ می ۱۸: ۶گوش کنید کھ خدا در پیدایش شود. می

 
ات و آمد، تو و پسرانت و زوجھ یدر خواھ یو بھ کشت سازم،یلکن عھد خود را با تو استوار م

 ). ۱۸: ۶(پیدایش  ازواج پسرانت با تو
 

خدا پیش از سیل بھ واسطة عھد وعده داد کھ اگر نوح شرایط ساخت کشتی را رعایت 
داد. پس از سیل در پیدایش اش را نجات میآورد، نوح و خانوادهکرد و حیوانات را بھ کشتی میمی
 شاھد تجدید عھد خدا با نوح ھستیم. خدا در این قسمت بھ نوح گفت: ۹-۱۱: ۹

 
کھ با  یو با ھمة جانوران شما استوار سازم، یتما و بعد از شما با ذرمن عھد خود را با ش ینکا

نباشد تا  ینجسد از آب طوفان ھالک نشود، و طوفان بعد از ایھر ذ یگرکھ بار د... شما باشند
 ). ۱۱-۹: ۹(پیدایش  را خراب کند ینزم

 
» ھمة جانورانی«بینیم، عھد خدا با نوح صرفا با وی و نسل او و ھمانطور کھ در اینجا می

جسد از آب طوفان ھالک بار دیگر ھر ذی«کھ در کشتی بودند بستھ نشد. خدا اطمینان بخشید کھ 
 »نشود.

خدا عھد خود با نوح را پس از آن منعقد ساخت کھ طغیان بشر علیھ خدا منجر بھ سیلی 
خلقت را تضمین  اما عھد خدا با نوح پس از طوفان، ثبات نظمعظیم در نتیجة داوری خدا شده بود. 

وقتی نوح خدا مورد اشاره قرار بدھیم. » عھد ثبات«توانیم آن را بھ عنوان و بھ این دلیل میکرد. 
اش کشتی را ترک کردند، خدا گرایش بشر بھ گناه را تصدیق کرد. و از طریق عھد، و خانواده

ا برآورده سازد. راھبردی بلند مدت معین ساخت تا بشر گناھکار بتواند اھداف پادشاھی او ر
 خوانیم:می ۲۲-۲۱: ۸ھمانطور کھ در پیدایش 

 
دل انسان  یالکھ خ یراسبب انسان لعنت نکنم، زھ را ب ینزم یگرد ینبعد از ا«گفت:  ...و خداوند
 یکھ جھان باق یرا ھالک نکنم، چنانکھ کردم. مادام یواناتھمة ح یگربد است، و بار د یتاز طفول

» است، زرع و حصاد، و سرما و گرما، و زمستان و تابستان، و روز و شب موقوف نخواھد شد
 ). ۲۲-۲۱: ۸(پیدایش 
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خدا برای پیشبرد پادشاھی خود وعده داد کھ طبیعت پایدار خواھد ماند تا بشر گناھکار  
فاد اساسی فرصت انجام خدمت خود بھ او را داشتھ باشد. این عھد عمومی مانند عھد با آدم، م

 شود. ھا اِعمال میھا و مکانھا در تمام زمانپادشاھی را معین ساخت کھ ھنوز دربارة ھمة انسان
تر دیدیم، تاریخ عھدھای خدا با عھدھای عمومی در آدم و نوح ھمانطور کھ اندکی پیش

خدا در  یعنی عھدھایی کھ –شود. اکنون باید توجھ خود را بھ عھدھای ملی معطوف کنیم آغاز می
 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 
بیایید با . رسدشود، سپس بھ عھد با اسرائیل در موسی، و نھایتا عھد با داوود میمی آغازابراھیم 

 عھد خدا با ابراھیم شروع کنیم. 
 

 ابراھیم
و بھ ھمین دلیل، خدا اولین عھد ملی خود را ابراھیم پاتریارک یا پدر ھمة اسرائیلیان بود. 

 ۱۷و  ۱۵ھای توانیم اشاراتی مستقیم بھ این عھد را در بابمیاز طریق ابراھیم منعقد ساخت. 
شد، یا آنطور کھ در آن زمان خوانده می –نخستین اشاره بھ عھد خدا با ابراھیم پیدایش ببینیم. 

 خورد:بھ چشم می ۱۸: ۱۵در پیدایش  -» ابرام«
 

 ). ۱۸: ۱۵(پیدایش  در آن روز، خداوند با ابرام عھد بست
 

است و از اصطالح » عھد بستن«در معنای حقیقی کلمھ » عھد بست«در اینجا عبارت 
تر اشاره کردیم، این طریق معمول کند. ھمانطور کھ پیشاستفاده می )ָּכַרת - karath( عبری کارات

برای نشان دادن آغاز یک رابطة عھدی بود. سپس، چند سال بعد، خدا عھد خود را با پاتریارک 
 خوانیم:اینطور می ۲-۱: ۱۷تایید یا تجدید کرد. در پیدایش 

 
خود و  یانرا در م یشمن بخرام و کامل شو. و عھد خو یرو یشقادر مطلق. پ یمن ھستم خدا 

 ).۲-۱: ۱۷(پیدایش  تو خواھم بست
 

گوید عھد خود را بین خودش این یک عھد دوباره و متفاوت با ابراھیم نیست. بلکھ خدا می
 qum(در اینجا ترجمة فعل عبری کوم » خواھم بست«خواھد کرد. این عبارت » تایید«و ابراھیم 

و زمانی دیدیم کھ خدا عھد خود با  ۱۸: ۶ت. این ھمان عبارتی است کھ ما در پیدایش ) اسקּום -
 آدم را در عھد خویش با نوح استوار ساخت یا تایید کرد. 
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کند. او صحبت می» عھد من با ابراھیم«، از کندخدا، ھر بار کھ دربارة این موضوع صحبت می
تواند بھ عنوان مثال، ھنگامی کھ عھد خود حتی میکند. و ھرگز بھ بیشتر از یک عھد اشاره نمی

اشاره کند » عھدی کھ برای ابراھیم بھ آن سوگند خوردم«کند، بھ با اسحاق و یعقوب تایید می را
شود. می ۲۲و  ۱۷، ۱۵، ۱۲ھای بخشیده شده در پیدایش کھ برای کل عھد است و شامل تمام وعده

مقدس از در این برداشت کتاببھی دارد. و بنابراین، و پطرس ھم در روز پنتیکاست اظھارات مشا
کند کھ بیشتر از یک عھد وجود دارد... مقدس بھ آن فکر نمیآن، ھیچکس از شیوة اشارة کتاب

کنم ھر تفسیر دیگری کمی تحمیلی است چون ھمة شواھد بھ طور طبیعی بھ این بنابراین، فکر می
 ا ابراھیم بستھ است.کنند کھ خدا فقط یک عھد ببرداشت کمک می

 نیھاوسدکتر جفری  -
 

خدا از طریق این عھد، اسرائیل کند. عھد با ابراھیم، فرزندان او را از تمام بشریت مجزا می
را برای ایفای نقش راھبری در گسترش پادشاھی خود در سراسر جھان برگزید. فرزندان ابراھیم 

و پادشاھی خدا را تا بھ کردند. ش پیدا میشدند. از نظر کّمی افزایصاحبان سرزمین موعود می
توان ھم بھ عنوان عھد وعدة از ھمین رو، عھد ابراھیم را میدادند. چھار گوشة زمین گسترش می

 ۱۸: ۱۵توصیف کرد. ھمانطور کھ در پیدایش » عھد برگزیدگی اسرائیل«خدا بھ اسرائیل و ھم 
 خوانیم:می

 
(پیدایش » امیدهبھ نسل تو بخش ...را ینزم ینا«و گفت: در آن روز، خداوند با ابرام عھد بست 

۱۵ :۱۸ .( 
 

 گوید:می ۲: ۱۷و در پیدایش 
 
(پیدایش  یدخواھم گردان یرکث یاربس یارخود و تو خواھم بست، و تو را بس یانرا در م یشعھد خو

۱۷ :۲ .( 
 

اش تعیین عھد خدا با ابراھیم، اھداف پادشاھی او را برای اسرائیل بھ عنوان قوم برگزیده
 کرد. 

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

 
 موسی

موسی مھم است بدانیم کھ عھد اسرائیل در روزگار موسی مغایر عھد خدا با ابراھیم نبود. 
بلکھ بر عکس، موسی دید. دھندة جایگزینی برای عھد خدا با ابراھیم نمیخود را بھ عنوان ارائھ
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ی گوش کنید کھ موسکرد. مکررا بھ عھد ابراھیم بھ عنوان مبنای کار خود برای پادشاھی استناد می
 بھ نمایندگی از قوم اسرائیل با خدا صحبت کرد: ۱۳: ۳۲چطور در خروج 

 
بھ ذات خود قسم خورده،  یشانا یآور کھ برا یادھ را ب یلو اسحاق و اسرائ یمبندگان خود ابراھ

را کھ دربارة  ینزم ینا یگردانم، و تمام یرشما را مثل ستارگان آسمان کث یتکھ ذر یگفت یشانبد
 ). ۱۳: ۳۲(خروج  شما بخشم، تا آن را متصرف شوند تا ابداآلباد یتام بھ ذرآن سخن گفتھ

 
بینیم، عھد ملی با موسی یک عھد کامال جدید نبود کھ جایگزین ھمانطور کھ در اینجا می

وار شد و آن عھد با ابراھیم شده باشد. بلکھ بر اساس عھد گزینشی کھ خدا با ابراھیم بستھ بود است
 برد. را پیش می

 ۲۴-۱۹ھای گزارش اصلی ورود خدا بھ عھد با اسرائیل در روزگار موسی را در باب
کنیم. بینیم. ھمچنین تجدید این عھد با نسل دوم خروج را نیز در کتاب تثنیھ پیدا میخروج می

را بھ ملتی بزرگ و  ھنگامی کھ خدا دوازده سبط اسرائیل را در دامنة کوه سینا گرد آورد، آنھا
البتھ، قوانین و مقرراتی برای قوم خدا پیش از زمان موسی قومی متحد بھ لحاظ سیاسی تبدیل کرد. 

نیز وجود داشت. اما مانند ھر ملت جدیدی، یکی از نیازھای اصلی اسرائیل در این زمان نظامی 
توان بھ عھد با موسی را میبھ ھمین دلیل، ای از مقررات برای ادارة آنھا بود. حقوقی و مجموعھ

خدا خواند. در حقیقت، عھد موسی چنان بر شریعت تاکید داشت کھ وقتی » عھد شریعت«درستی 
-۷: ۱۹قوم اسرائیل وارد این عھد شدند، متعھد شدند کھ تمام شریعت خدا را حفظ کنند. در خروج 

 بھ ما گفتھ شده است: ۸
 
 یشانسخنان را کھ خداوند او را فرموده بود، بر ا ینا قوم را خواند، و ھمة یخآمده، مشا یپس موس

» کرد یمآنچھ خداوند امر فرموده است، خواھ«زبان در جواب گفتند:  یکقوم بھ  یاِلقا کرد. و تمام
 ). ۸-۷: ۱۹(خروج 
 

بینیم کھ دومین عھد با قوم اسرائیل عھدی با موسی بود؛ عھدی کھ دقیقا بر بنابراین، می
 یعنی شریعت خدا.  –کرد آنچھ قوم در این زمان نیاز داشتند تاکید می

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 

روشن ساخت،  ۱۶: ۶ھمانطور کھ سلیمان در دوم تواریخ برد. استوار شد و آن را پیش می
 خوانیم:ای خدا بھ داوود بھ وفاداری بھ شریعت موسی متکی بود. ھمانطور کھ میھوعده
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 یاد آن وعده را نگاه دار کھ بھ او داده و گفتھوبا بندة خود پدرم داو یلاسرائ یخدا یھوه یپس اآلن ا

کھ  یتو منقطع نخواھد شد، بھ شرط یبرا یندبنش یلاسرائ یکھ بر کرس یکھ بھ حضور من کس
چنانکھ تو بھ حضور من رفتار  یندمن سلوک نما یعتخود را نگاه داشتھ، بھ شر ھاییقطر پسرانت

 ). ۱۶: ۶(دوم تواریخ  ینمود
 

دھد، عھد خدا با داوود بر خاندان سلطنتی داوود تمرکز ھمانطور کھ این متن نشان می
 یعنی شریعت موسی.  -» بھ شریعت [خدا] سلوک نمایند«داشت اما خاندان داوود موظف بودند 

کنند کھ خدا این عھد را در اوج مقدس چنین مطرح میبھ طور معمول، مفسرین کتاب
» عھد«حتی با وجود اینکھ این باب از واژة دوم سموئیل منعقد کرد.  ۷سلطنت داوود در باب 

د عھد بست. بھ کنند کھ خدا با داووآیھ صراحتا بھ این حقیقت اشاره میکند، اما چند استفاده نمی
 را بشنوید: ۴-۳: ۸۹عنوان مثال، وعدة خدا بھ داوود در مزمور 

 
خواھم  یدارتو را پا یتام. کھ ذرداود قسم خورده یشخو ةبند یام. براخود عھد بستھ یدةبا برگز

 ). ۴-۳: ۸۹(مزمور  ساخت تا ابداآلباد و تخت تو را نسال بعد نسل بنا خواھم نمود
 

یا بھ عبارت بینیم، عھد داوود بر پادشاھی در اسرائیل تاکید داشت. جا میھمانطور کھ در این
اسرائیل برقرار » ھایبرای ھمة نسل«تر، خاندان داوود را بھ عنوان سلسلة سلطنتی پایدار دقیق

 ساخت. 
 

این یک فصل دوم سموئیل اھمیت زیادی در تاریخ نجات دارد.  ۷وعدة خدا بھ داوود در باب 
بینیم کھ عھد ما در این فصل چیزی را میلی است... درک تاریخ رستگاری بھ طور کمحوری در 

این یک عھد بسیار مھم است کھ در آن شاھد دیدگاھی جدید دربارة شود. داوودی خوانده می
یک اصطالح » پسر داوود«اصطالح دھنده پسر داوود خواھد بود. دھنده ھستیم؛ اینکھ نجاتنجات

را » پادشاه«بینید الزم است کھ واژة را می» پسر داوود«ھر بار کھ س نیست. مقدعادی در کتاب
 –بھ یاد بیاورید. داوود پادشاه بود، و در این باب، خداوند بھ او وعده داد کھ پسرش تا ابد بر تخت 

 کرد.خواھد نشست. یکی از فرزندان داوود تا ابد بر تخت داوود پادشاھی می –تخت پادشاھی 
 اطف فھیمشریف ع -

 
خدا پادشاھی خود را با تعیین خاندان داوود بھ وقتی داوود بھ پادشاھی بر قوم خدا رسید،  

از آن زمان بھ بعد، از طریق عنوان نسلی کھ تا ابد بر اسرائیل حکومت خواھند کرد بھ پیش برد. 
دا بھ چھار حاکمیت وفادارانة خاندان داوود بود کھ اسرائیل نقش خود را در گسترش پادشاھی خ

 خدا بنامیم. » عھد پادشاھی«توانیم عھد داوود را بھ ھمین دلیل، می .گوشة جھان ایفا کرد
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شود، باید بھ حال کھ دیدیم کھ چطور تاریخ عھدھای خدا شامل عھدھای عمومی و ملی می
نگاه کنیم؛ عھدی کھ انبیای عھد عتیق پیشگویی کرده بودند کھ خدا آن را در مرحلة نھایی  تازهعھد 

 پادشاھی خود منعقد خواھد ساخت. 
 

 تازهعھد 
دھد آشنایی دارند مقدس دربارة عھد تازه تعلیم میاکثر مسیحیان اوانجلیکال با آنچھ کھ کتاب

اما اغلب اوقات ما از درک این مسئلھ غافل یکی از محورھای اساسی تعلیم عھد جدید است. چون 
گوید، در آنچھ کھ انبیای عھد عتیق دربارة شویم کھ آنچھ عھد جدید دربارة عھد تازه بھ ما میمی

و مقدسی است. عھد تازه گفتند ریشھ دارد. از دید آنھا، عھد تازه تحقق ھمة عھدھای پیشین کتاب
شوند، خدا ھای آخر در طریق ماشیح محقق میدر زماندھد کھ وقتی اھداف پادشاھی خدا نشان می

 کند. چگونھ پادشاھی خود را اداره می
تعدادی از انبیا پیشگویی کردند کھ پس از پایان تبعید، خدا با باقیماندة وفادار اسباط اسرائیل 

و در آن زمان، پادشاھی خدا از طریق ماشیح تا بھ اقصای زمین و یھودا عھدی خواھد بست. 
 کند:صحبت می» عھد تازه«چطور از  ۳۱: ۳۱کرد. گوش کنید کھ ارمیا سترش پیدا میگ

 
خواھم  یاعھد تازه یھوداو خاندان  یلکھ با خاندان اسرائ آیدیم یامیا ینکا«: گویدیخداوند م

 ). ۳۱: ۳۱(ارمیا » بست
 

عنوان یک و در چندین موقعیت دیگر، از ھمین عھد بھ  ۲۶: ۳۷حزقیال نبی در حزقیال 
 خوانیم:کند. در آنجا میجاودانھ صحبت می» عھد سالمتی«

 
ساختھ،  یمرا مق یشانخواھد بود و ا یعھد جاودان یشانا یخواھم بست کھ برا یعھد سالمت یشانبا ا

 ). ۲۶: ۳۷(حزقیال  قرار خواھم داد یشانا یانرا تا ابداآلباد در م یشخواھم افزود و َمْقَدس خو
 

با یادآوری سخنان  ۲۵: ۱۱دانند، پولس در اول قرنتیان و ھمانطور کھ ھمة مسیحیان می
این عھد سالمتی تازة جاودانی در مسیح محقق روشن ساخت کھ عیسی در شام آخر بھ قرنتیان، 

 شد:
 

(اول قرنتیان  یدمن بکن یادگاریبھ  ید،را بنوش یناست در خون من. ھرگاه ا یدعھد جد یالھپ ینا
۱۱ :۲۵ .( 

 
عھد خدا پادشاھی خود در دوران عھد جدید را از طریق این عھد تازه در مسیح اداره کرد. 

تازه ھمزمان با تحقق ھمة آنچھ کھ خدا در عھدھای پیشین در نظر داشت توسط مسیح، بر قوم خدا 
 یم. صحبت کن» عھد تحقق«و بھ ھمین دلیل مناسب است کھ از این عھد با عنوان کند. حکومت می
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داد و پادشاھی خود را تا این عھد تحقق قرار بود وقتی کھ خدا بھ تبعید قوم خود پایان می
داد، بر آنھا حکومت کند. عھد تازه تعھد خدا برای تبدیل قوم خود بھ بھ اقصای زمین گسترش می

گوش  قصور بھ او خدمت کنند.اند تا بییافتھ است کھ کامال قدرت پیدا کردهنژادی بخشوده و نجات
 کرد:توصیف  ۳۴ -۳۱: ۳۱کنید کھ ارمیا چگونھ این نجات را در ارمیا 

 
خواھم بست.  یاعھد تازه یھوداو خاندان  یلکھ با خاندان اسرائ آیدیم یامیا ینکا«: گویدیخداوند م

مصر  یننمودم تا از زم یریرا دستگ یشانکھ ا یبستم در روز یشانکھ با پدران ا ینھ مثل آن عھد
اما » بودم. یشانمن شوھر ا گویدیعھد مرا شکستند، با آنکھ خداوند م یشانکھ ا یراآورم ز یرونب

خود را  یعتخواھم بست. شر یلبا خاندان اسرائ یاما ینکھ بعد از ا یعھد ینستا«: گویدیخداوند م
خواھم بود و  یشانا یخواھم نوشت و من خدا یشانخواھم نھاد و آن را بر دل ا یشاندر باطن ا

نخواھد داد  یمبھ برادرش تعل صیو شخ اشیھبھ ھمسا یکس یگرقوم من خواھند بود. و بار د یشانا
از ُخرد و بزرگ مرا خواھند  یشانا یع: جمگویدیخداوند م یراو نخواھد گفت خداوند را بشناس. ز

(ارمیا  نخواھم آورد یادبھ  یگررا د یشانو گناه ا یدرا خواھم آمرز یشانا یانشناخت، چونکھ عص
۳۱ :۳۱-۳۴ .( 

 
حال ھمیشھ باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ مسیح مرحلة نھایی پادشاھی خدا را در سھ وھلھ 

القدس، و کار رسوالن خود بخشد. او آن را بھ واسطة خدمت زمینی خود، نزول روحتحقق می
ود برگردد، یابد. و زمانی کھ مسیح در جالل خدر سرتاسر تاریخ کلیسا تداوم می تاسیس کرد.

و اھداف خدا  در آن روز، عھد تازه تحقق کل تاریخ عھدھای خدا خواھد بود.تکمیل خواھد شد. 
 نشاند. در پس اجرای عھدھای آدم، نوح، ابراھیم، موسی، و داوود را بھ ثمر می

 
این کند، و این یک عھد کامال جدید نیست. عبرانیان دربارة برقراری عھد تازه صحبت می ۸باب 

ارمیا و وعدة یک عھد تازه.  ۳۱ھا از باب قولدر حقیقت، نقلای در عھد عتیق بود. ھد، وعدهع
اسرائیل آن عھد را شکستھ  –خدا با اسرائیل عھدی در کوه سینا بست، اما وعده داد کھ یک روز 

بر  ای دوباره برقرار خواھد کرد، و آن عھد تازه قوانین مکتوبو یک روز خدا عھد تازه –بودند 
شد... بنابراین، وعدة ھا نوشتھ میروی الواح سنگی نخواھد داشت. قوانین این عھد بر روی قلب

اش استدالل ارمیا محقق شد، و این ھمان چیزی است کھ نویسنده درباره ۳۱عھد تازه در باب 
ھمة کند. و با تحقق این وعده، نجات خدا در حال حاضر فقط برای اسرائیل نیست، بلکھ برای می

گوید کھ در تمام طول این مدت، این ھمان نویسنده میھا در ھمھ جا وجود دارد. بنابراین، ملت
 ھا.چیزی است کھ خدا در نظر داشت، یعنی این تحقق وعده

 دکتر مارک استرائوس -
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بعد از اینکھ پیوندھای بین پادشاھی خدا و عھدھا را دیدیم و اینکھ خدا چطور پادشاھی خود 
مان برویم: یعنی پویایی ول تاریخ عھدھایش بھ پیش برد، باید بھ سراغ سومین موضوعرا در ط
 عھدھا. 

 
 پویایی عھدھا

پویایی بنیادین  وجود تر در این درس اشاره کردیم، برخی از مفسرینھمانطور کھ پیش
را منکر  سخاوتمندی االھی، وفاداری بشر، و پیامدھای برکت و لعنت در تمام عھدھای االھی

مقدسی ھر یک از عھدھای عھد عتیق تاکیدات متمایزی دارد. درست است کھ گزارش کتاب. اندشده
مقدس از تاریخ عھد عتیق را در نظر داشتھ باشیم، تر کتاببا این حال، وقتی کھ تصویر گسترده

 . توانیم ببینیم کھ پویایی تعامالت خدا با قوم خود در اجرای ھر عھد ثابت ماندمی
عھد نوح بر  عھد آدم بر الگوھای خاصی تاکید داشت کھ در آغاز جھان ایجاد شده بودند.

عھد موسی بر شریعت  ھا و گزینش خدا بود.کرد. تاکید عھد ابراھیم بر وعدهثبات طبیعت تاکید می
ستھ خدا تاکید کرد. عھد داوود، خاندان او را بھ عنوان خانوادة سلطنتی ویژه و برگزیدة خدا برج

 و تاکید عھد تازه نیز بر تحقق قرار داشت. ساخت. می
آنھا فقط بھ نکات برجستة اما این تاکیدات، یک توصیف جامع از حیات عھدی نیستند؛ 

بدانیم کھ زندگی تری از پویایی زندگی در عھد باید برای مشاھدة تصویر کاملپردازند. مشخصی می
پویایی زندگی در عھد با خدا از این تاکیدات است.  در عھد با خدا شامل مواردی بسیار بیشتر

 وفایی است. ھمیشھ شامل سخاوتمندی او، الزام وفاداری بشر، و پیامدھایی برای وفاداری و بی
مھم است کھ ھرگز اینطور فکر نکنیم کھ پویایی عھد بھ صورت مکانیکی با این حال، 

بلکھ خدا ھمیشھ امتیاز بینی است. قابل پیشکند؛ کھ گویی اجرای پویایی عھد خدا ھمیشھ عمل می
او از امتیاز دارد. ھا و کل بشریت محفوظ نگھ میویژة سلطنتی خود را در تعامل با افراد، گروه

ای اجرا کند کھ اھداف بزرگ خود بھ عنوان پادشاه استفاده کرد تا پویایی عھدھای خود را بھ گونھ
بر اساس حکمت ی کھ مناسب دید، سخاوتمندی نشان داد. او در جایپادشاھی او را تحقق ببخشند. 

او بھ تشخیص خود برکت داد و لعنت . ورزیدسلطنتی خود، بر معیارھای خاصی از وفاداری تاکید 
 کرد.

ھا سخاوت نشان داد و آن را توانیم درک کنیم کھ چرا خدا بھ برخی از انساناغلب ما نمی
بفھمیم چرا او برخی از معیارھای وفاداری را برای بعضی  کنیم تاتالش میاز دیگران دریغ کرد. 

توانیم توضیح بدھیم کھ چرا خدا گاھی نمی ت.گرفتر از دیگران در نظر میتوجھاز افراد، قابل
نویسندگان عھد عتیق بارھا توضیح بعضی از افراد را برکت داد و بعضی دیگر را لعنت کرد. 

ھایی در زمان. سلطنتی خود اینطور یا آنطور استفاده کرد دادند کھ چرا خدا از امتیازات ویژة
دانیم کھ خدا نیکو، و حکمت او بھ ھر روی، ما میدیگر، آنھا از چنین توضیحی اجتناب کردند. 

روشی کھ او پویایی بنیادین زندگی در عھد با خودش را بنابراین، بسیار فراتر از حکمت ما است. 
 یم.پذیراداره کرد، با فروتنی می
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وار بھ ھر یک از برای توضیح چگونگی نفوذ پویایی عھدھای خدا بھ عھد عتیق، خالصھ
نخست، بھ عھدھای عمومی دورة تاریخ آغازین نگاھی عھدھای عھد عتیق خواھیم پرداخت. 

و سوم، نگاھی دوم، عھدھای ملی را در نظر خواھیم گرفت کھ خدا با اسرائیل بست. اندازیم. می
 ر مسیح خواھیم داشت. بیایید ابتدا بھ این پویایی در عھدھای عمومی نگاه کنیم.بھ عھد تازه د

 
 عھدھای عمومی

ھمانطور کھ بھ یاد دارید، خدا در طی دورة تاریخ آغازین عھد بنیادھا را با آدم و عھد 
ھای پادشاھی بھ ایجاد شالودهصرفا اما تعامالت خدا با آدم را با نوح منعقد ساخت. ثبات طبیعت 

و تعامالت بین بشر و خدا تحت عھد نوح شامل مواردی بسیار بیشتر از ثبات طبیعت رسید. نمی
مانند ھمة عھدھای االھی، خدا زندگی تحت این عھدھا را نیز از طریق پویایی سخاوتمندی بود. 

 االھی، وفاداری بشر، و پیامدھای برکت و لعنت اداره کرد. 
ھ طور خالصھ خواھیم دید کھ چطور این موضوع دربارة ھر یک از عھدھای عمومی ما ب

 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 

و آن را از آشفتگی بھ نظم درآورد. و یک باغ  برای بشریت آماده کرد، بھ آنھا نشان داد. او دنیا را
و ھر روزه انواع امتیازات و برکات را بھ باشکوه درست کرد و آدم و حوا را در آن قرار داد. 

 رسد. نسل بشر بخشید کھ دامنة آن حتی بھ فرای سقوط در گناه می
 

ھای یکی از راهدھند. ھای مختلف نشان میهمقدسی سخاوتمندی خدا را از راھمة عھدھای کتاب
یچ التزام و اجباری تصمیم گرفت تا وارد توانیم این را ببینیم این است کھ خدا بدون ھای کھ میساده

شود کھ خدا چطور یک رابطھ با قوم خودش بشود... سخاوتمندی االھی ھمچنین در این دیده می
آنھا برخوردار بشوند. در مورد آدم و حوا، در اولین عھد، دھد تا از برکات فراوانی بھ قوم خود می

سخاوت االھی در این نشان داده شد کھ چطور خدا ھمة آنچھ کھ آفریده بود را در اختیار آنھا قرار 
 داد. 

 دکتر دیوید کوریا -
 
خدا عالوه بر اینکھ از آدم و حوا مستلزم وفاداری بشر بود.  نیز در وھلة دوم، عھد با آدم 

خواست تا بھ عنوان تصویرھای او بھ وی خدمت کنند، ھمچنین وفاداری آنھا را نیز با درخت 
 فرمان داد: ۱۷-۱۶: ۲معرفت نیک و بد مورد آزمایش قرار داد. ھمانطور کھ خدا در پیدایش 

 
: ۲ی (پیدایش و بد زنھار نخور یکممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیاز ھمة درختان باغ ب

۱۶-۱۷.(  
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حتی بعد از آنکھ آدم و حوا در این آزمون شکست خوردند، خدا بھ طلب وفاداری انسانی 

 شان ادامھ داد. از آنھا و فرزندان بالواسطة
پیامدھایی برای اطاعت و نااطاعتی آدم و حوا وجود داشت. خدا صریحا و در وھلة سوم، 

عھ بخورند، متحمل پیامدھای لعنت او پیمان باشند و از میوة ممنوبھ آدم و حوا گفت کھ اگر سست
 بھ آنھا گفت: ۱۷: ۲او در پیدایش خواھند شد. 

 
 ). ۱۷: ۲(پیدایش  مرد یخواھ ینھھرآ ی،کھ از آن خورد یروز

 
و بھ طور ضمنی، اگر آدم و حوا با اطاعت از فرمان خدا این آزمون را پشت سر 

 یافتند. گذاشتند، برکت زیادی میمی
و ھمانطور کھ از کتاب پیدایش ھای عھد خدا بود. زندگی آدم با خدا شامل ھمة پویایی

ھایی ھم کھ ھر روزه تحت عھد کرد، برای تمام نسلدانیم، آنچھ در مورد آدم و حوا صدق میمی
در صالحدید سلطنتی خدا، در طول این دوره از تاریخ کردند صادق بود. دم زندگی میخدا با آ
 ا خدا ھمچنان شامل سخاوتمندی االھی، وفاداری بشر، و پیامدھای آن بود. زندگی ب

عالوه بر عھد عمومی با آدم، نوح و دیگران تحت عھد او نیز با ھمان شرایط پویایی 
 جانبھ در حضور خدا زندگی کردند. سھ

 
 نوح

ر وقتی خدا تصمیم گرفت کھ د نخست، سخاوت خدا راه را برای عھد نوح ھموار کرد. 
داوری عادالنة خود نسل بشر را از بین ببرد، ھمچنین تصمیم گرفت کھ نوح و خانوادة او را حفظ 

 خوانیم:می ۸: ۶کند. ھمانطور کھ در پیدایش 
 

 ).۸: ۶اما نوح در نظر خداوند التفات یافت (پیدایش 
 

ھایی مشابھی، فراتر و مھربانیاش نشان داد. خدا مھربانی فراوانی نسبت بھ نوح و خانواده
 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 
گوش کنید کھ عھد با نوح ارتباط نزدیکی بھ مسئولیت او دارد.  ۱۹ -۱۸: ۶گرد بیاورد. بھ پیدایش 

 خوانیم:میدر آنجا 
 

از ھمھ  یجفت ی،جسدیاز ھر ذ ...آمد یدر خواھ یو بھ کشت سازم،یعھد خود را با تو استوار م
 ). ۱۹-۱۸: ۶(پیدایش  نر و ماده باشند ی،زنده نگاه دار یشتنآورد، تا با خو یدر خواھ یبھ کشت
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یوانات برای اش و ھمچنین آوردن حنوح مسئولیت داشت تا با ورود بھ کشتی ھمراه خانواده
: ۹زنده نگھ داشتن آنھا، بھ پادشاه االھی خود وفاداری نشان بدھد. و حتی بعد از سیل، در پیدایش 

، خدا نوح و فرزندان او را فرا خواند تا نقش بشر بھ عنوان تصاویر خدا را انجام دھند. خدا در ۷
 میان مطالب دیگر بھ آنھا گفت:

 
 ). ۷: ۹(پیدایش  یفزاییدمنتشر شده، در آن ب نیو در زم ید،شو یرو شما بارور و کث

 
 ھای پس از او بھ وفاداری بھ خود ادامھ داد. خدا بھ فراخوانی نوح و نسل

در طی دورة عھد نوح پیامدھایی برای اعمال مطیعانھ و نامطیعانة انسان وجود سوم، 
طوفان خشنود شد و او را داشت. خود نوح بھ خدا وفادار بود. بنابراین، خدا از قربانی او پس از 

 خوانیم:می ۲۱-۲۰: ۸با دنیایی پایدار برکت داد. ھمانطور کھ در پیدایش 
 
 ھاییپاک و از ھر پرندة پاک گرفتھ، قربان یمةخداوند بنا کرد، و از ھر بھ یبرا ینوح مذبح

 یگرد ینبعد از ا«و خداوند در دل خود گفت:  ییدخوش بو ی. و خداوند بویدبر مذبح گذران یسوختن
گر ھمة یبد است، و بار د یتدل انسان از طفول یالکھ خ یراسبب انسان لعنت نکنم، زھ را ب ینزم
 ). ۲۱ -۲۰: ۸(پیدایش » را ھالک نکنم، چنانکھ کردم یواناتح
 

د اما خدا ھمچنین بعد از سیل نیز روشن ساخت کھ طغیان علیھ او، پیامدھای شدی
بھ لعنتی اشاره کرد  ۶: ۹لعنت او را ھمراه خود خواھد داشت. برای نمونھ، خدا در پیدایش 

 شد:شامل قاتلین میکھ 
 

 ). ۶: ۹(پیدایش  ھرکھ خون انسان ریزد، خون وی بھ دست انسان ریختھ شود
 

دھد، طیف کاملی از پویایی ھای مختلف نشان میھمانطور کھ گزارش پیدایش از راه
 داد. عھد بھ تاثیرگذاری بر زندگی ھر فرد در طول دورة عھد نوح ادامھ می

عھدھای عمومی مربوط حال، پویایی عھدھای خدا فقط ویژگی حیات در طول دورة 
آنھا ھمچنین زندگی در حضور خدا طی دورة عھدھای ملی را نیز بھ تاریخ آغازین نیست. 

 بستھ بود. شکل دادند کھ خدا با اسرائیل 
 

 عھدھای ملی
ھای آن تاکید داشت، عھد موسایی ارائة شریعت عھد ابراھیمی بر گزینش اسرائیل و وعده

یات در دوران عھد اما حکرد. را برجستھ کرد، و عھد داوودی بر نقش دائمی خاندان او تاکید می
ھا بود. در زمان عھد موسی موارد بیشتری از ارائة ابراھیم شامل بیش از گزینش اسرائیل و وعده
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تعامالت خدا با قوم خود فقط شامل خاندان داوود شریعت وجود داشتند. و در عصر عھد داوود، 
لی ھم با سخاوتمندی رفت. درست مانند عھدھای پیشین، ھر یک از عھدھای مشد و فرای آن مینمی

 االھی، 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 

را  ۲: ۱۲بار ابراھیم را خواند تا بھ کنعان مھاجرت کند، مھربانی عظیمی بھ او نشان داد. پیدایش 
 در نظر بگیرید کھ خدا گفت:

 
 رگ سازم، و تو برکت خواھی بوداز تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دھم، و نام تو را بز

 ). ۲: ۱۲(پیدایش 
 

خدا در سراسر زندگی ابراھیم بھ این پاتریارک رحمت نشان داد. او گناھان ابراھیم را 
و ھمین نکتھ دربارة بخشید، او را عادل بھ حساب آورد و در برابر مشکالت از او محافظت کرد. 

 نیز صادق بود. ھر نسلی از فرزندان ابراھیم تحت عھد خدا با او
برای نمونھ، در فراخوان ابتدایی دوم، خدا ھمچنین از ابراھیم پاتریارک وفاداری طلب کرد. 

خوانیم، خدا بھ او فرمان داد می ۱: ۱۲ھمانطور کھ در پیدایش ملزم بھ اطاعت بود. خدا، ابراھیم 
 کھ:

 
 شو یرونکھ بھ تو نشان دھم ب ینیزم یسوھ و از خانة پدر خود ب یشخود، و از مولد خو یتاز وال

 ). ۱: ۱۲(پیدایش 
 

تر اش را ترک کند و بھ مکانی برود کھ پیشخدا از ابراھیم خواست کھ وطن و خانواده
، ھنگامی کھ خدا عھد خود را تایید کرد، لزوم وفاداری را ۲-۱: ۱۷و در پیدایش ھرگز ندیده بود. 

 با این سخنان بھ ابراھیم یادآور شد:
 
خود و تو  یانرا در م یشمن بخرام و کامل شو. و عھد خو یرو یشقادر مطلق. پ یخدا من ھستم

 ). ۲-۱: ۱۷(پیدایش  یدخواھم گردان یرکث یاربس یارخواھم بست، و تو را بس
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توانند این نکتھ را ببینند، اما رابطة عھدی خدا با ابراھیم اگرچھ بسیاری از مسیحیان نمی
عھد او اطاعت ھای تحت بارھا و بارھا از ابراھیم و ھمة نسل خداشامل طلب وفاداری بود. 

 خواست. 
 

آغاز شد. این رابطھ  بھ طور مستقلاگر بھ رابطة ابراھیم با خدا نگاه کنید، یکی از مواردی بود کھ 
پیدایش از طرف  ۱۵را با پاره کردن حیوانات در باب ھای عھد در آنجایی ُمھر شد کھ... خدا لعنت

اطاعت از اما ھیچکدام از اینھا قیدھای ابراھیم را حذف نکردند. و بنابراین، خودش برداشت، 
ھای خدا بخوانیم، وفاداری برای بھ فرمان» وفاداری«توانیم آن را بھ راحتی ھای خدا، کھ میفرمان

 کند. ت کھ ابراھیم بھ واسطة آن برکات عھد را اداره میاعتماد بھ خداوند، ساز و کاری ھس
 کشیش مایکل گلودو -

 
سوم، خدا روشن ساخت کھ پیامدھایی برای اطاعت و نااطاعتی ابراھیم وجود داشتند. یک 

 خدا بھ ابراھیم گفت: ۱گوش کنید. در آیة  ۲-۱: ۱۷بار دیگر بھ پیدایش 
 

 ).۱: ۱۷(پیدایش  ام و کامل شومن بخر یرو یشقادر مطلق. پ یمن ھستم خدا
 

 :۲و سپس در آیة 
 

(پیدایش  یدخواھم گردان یرکث یاربس یارخود و تو خواھم بست، و تو را بس یانرا در م یشو عھد خو
۱۷ :۲.( 

 
یک پیامد برکت برای اطاعت ابراھیم ھای ابراھیم خدا با صراحت بیان کرد کھ افزایش نسل

ھای سختی و ھمچنین، خدا متقابال این را نیز گفت کھ عدم وفاداری منجر بھ لعنتخواھد بود. 
 بھ ابراھیم چھ گفت: ۱۴-۱۰: ۱۷بھ عنوان یک مثال دیگر، گوش کنید کھ در پیدایش خواھد شد. 

 
از  یتو بعد از تو ھر ذکور یتمن و شما و ذر یانداشت، در م یداست عھد من کھ نگاه خواھ ینا 

و اما ھر ذکور نامختون کھ گوشت قَلَفة او ختنھ نشود، آن کس از قوم خود ... ودشما مختون ش
 ).۱۴-۱۰: ۱۷(پیدایش  کھ عھد مرا شکستھ است یرامنقطع شود، ز

 
ای از وفاداری بھ عھد بود و اگر ھر فرزند مذکری ختنھ خدا خواستار ختنھ بھ عنوان نشانھ

 شدند. آنھا از برکات زندگی عھدی محروم میشد. میمتحمل لعنت جدایی از قوم خود باید شد، نمی
ھر سھ مورد پویایی عھد، تعامالت شخصی ابراھیم با خدا را شکل دادند و بھ تنظیم زندگی 

 افراد پس از او نیز ادامھ دادند. 
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ھمانطور کھ دومین عھد ملی کھ خدا با اسرائیل بست، عھد با موسی در کوه سینا بود. 
شریعت خدا تاکید داشت. اما اشتباه بسیار بزرگی است کھ فکر کنیم سایر موارد  دیدیم، این عھد بر

 پویایی عھد، از زندگی تحت عھد موسی غایب بودند. 
 
 

 موسی
کننده بودند، بیایید نگاھی برای اینکھ ببینیم تمام موارد پویایی عھد در عھد موسی عمل

باشیم. نخست، سخاوتمندی االھی در مقدمة پیش اجمالی بھ محور این عھد، یعنی ده فرمان داشتھ 
 شوند:اینطور شروع می ۲: ۲۰از شریعت خدا مشھود است. بھ یاد دارید کھ ده فرمان در خروج 

 
: ۲۰(خروج  آوردم یرونب یمصر و از خانة غالم ینتو، کھ تو را از زم یخدا یھوه،من ھستم 

۲.( 
 

ة رحمت و فیض خدا بنا شده بود. و خدا عھد با موسی یک عھد اعمال نبود؛ بلکھ بر پای
با این ھایی اینچنین بھ اسرائیل ادامھ داد. در سرتاسر دورة عھد خود با موسی بھ نشان دادن محبت

خواست. ھمانطور کھ اولین سازند کھ خدا از قوم خود وفاداری میحال، ده فرمان کامال روشن می
 کند:بیان می ۳: ۲۰فرمان در خروج 

 
 ). ۳: ۲۰(خروج  از من نباشد یرغ یگرد یاناتو را خد
 

پشتیبان آن بود و منجر بھ واکنش قدرشناسانة فیض االھی مغایر وفاداری بشر نبود. بلکھ 
 وفاداری از سوی اسرائیل شد. 

 
من ھستم « - خدا قبل از آنکھ ھیچ شریعتی بھ قوم خودش بدھد، فیضش را بھ آنھا یادآوری کرد

دھد و کاری کھ انجام می» یھوه، خدای تو، کھ تو را از زمین مصر و از خانة غالمی بیرون آوردم.
کند، نھ بھ عنوان قوانینی برای تبدیل شدن بھ قوم خدا، بلکھ این است کھ بقیة ده فرمان را تنظیم می
دھد بھ فیض ا اجازه میبخشد، یا یک راه زندگی، کھ بھ آنھبھ قوم خدا یک اِتوس یا شخصیت می

کنید؟ ھا اساسا این را داریم کھ، چطور خدا را محبت میدر نخستین فرمانخدا واکنش نشان بدھند... 
و شما خدا را با نداشتن خدای دیگری در حضور خداوند، با درست نکردن مجسمھ یا تصویری از 

پدر و «ر نیمة دوم ده فرمان کھ با کنید... بعد دخدا، و با عدم استفادة باطل از اسم خدا محبت می
ای از قوانین داریم کھ بھ ما معیارھای تعامل با شود، مجموعھشروع می» مادر خود را احترام نما

یک بخش مشترک مقدس این فقط یک روحانیت فردی نیست؛ دھند چون با خدای کتابمردم را می
نکتھ حیاتی است، اما بعد باید آن را با این ھم دارد. اینکھ صرفا خدا را محبت کنیم کافی نیست. 

 کنیم بیانش کنیم و این قسمت دوم ده فرمان است. کنیم و بھ دیگران محبت میای کھ زندگی میشیوه
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 دکتر برایان راسل -
 

: ۲۰کند. در خروج عالوه بر این، ده فرمان از پیامدھای اطاعت و نااطاعتی صحبت می
 خوانیم:می ۴-۶

 
خود مساز. نزد آنھا سجده مکن، و آنھا را عبادت منما،  یبرا ...یتمثال یچو ھ یدهتراش یصورت

پشت  اھستم، کھ انتقام گناه پدران را از پسران ت یورغ یخدا باشم،یتو م یخدا یھوه،من کھ  یراز
کھ مرا دوست دارند  ی. و تا ھزار پشت بر آنانگیرمیکھ مرا دشمن دارند م یسوم و چھارم از آنان

 ). ۶-۴: ۲۰(خروج  کنمیام مرا نگاه دارند، رحمت مو احک
 

اکنون کھ پویایی عھدھای خدا با ابراھیم و موسی را دیدیم، بیایید بھ آخرین عھد ملی خدا 
تاکید این عھد بر آن بود کھ خدا نسل داوود یعنی عھد با داوود.  –با اسرائیل عھد عتیق نگاه کنیم 

 کرد تا بر اسرائیل حکمرانی کنند.میرا بھ عنوان خاندانی دائمی مقرر 
 

 داوود
کنیم، مشخص تر از زندگی داوود و فرزندان او نگاه میھای وسیعالبتھ، وقتی بھ گزارش

شود کھ زندگی در این عھد شامل سخاوتمندی االھی، وفاداری بشر، و پیامدھایی برای اطاعت می
چطور در مورد سخاوت خدا نسبت  ۴-۳: ۸۹برای مثال، گوش کنید کھ مزمور و نااطاعتی بود. 

 کند:بھ داوود صحبت می
 
خواھم  یدارتو را پا یتام. کھ ذرود قسم خوردهودا یشخو ةبند یام. براخود عھد بستھ یدةبا برگز

 ). ۴-۳: ۸۹(مزمور  ساخت تا ابداآلباد و تخت تو را نسال بعد نسل بنا خواھم نمود
 

ھ خدا با انتخاب داوود و فرزندانش و حمایت از آنھا این آیات بازتابی از سخاوتی ھستند ک
بھ عنوان پادشاھان مشروع اسرائیل، بھ داوود نشان داد. اما خدا ھمچنین خواستار وفاداری نیز بود 

گوش  ۳۲-۳۰: ۸۹ھا در قبال نااطاعتی در این عھد تھدید کرد. بھ مزمور و نسبت بھ پیامد لعنت
 کنید:

 
را بھ  یشانا یتآنگاه معص ...یندمرا ترک کنند، و در احکام من سلوک ننما یعتاگر فرزندانش شر

 ).۳۲-۳۰: ۸۹(مزمور  ھایانھرا بھ تاز یشانخواھم نمود و گناه ا یبداعصا ت
 

کردند، بھ شدت بینیم، اگر فرزندان داوود شریعت خدا را ترک میھمانطور کھ در اینجا می
گویند، اگر داوود و فرزندانش بھ خدا شماری بھ ما میبی شدند. اما ھمانطور کھ متونتنبیھ می
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ھا در خاندان داوود بر حیات و البتھ، برکات و لعنتشد. وفادار بودند برکات بزرگی شامل آنھا می
 تمام قوم خدا از آن زمان بھ بعد موثر بود. 

ایم تا بھ عھد تازه، عھد با در نظر داشتن پویایی حیات در عھدھای عمومی و ملی، آماده
 تحقق، بپردازیم. 

 
 عھد تازه

خدا حرکت رو بھ جلوی پادشاھی خود را با بنای عھدی بر عھد دیگر در طول تاریخ عھد 
ن آمد، اسرائیل دانیم، مصادف با زمانی کھ عیسی روی زمیعتیق اداره کرد. اما ھمانطور کھ می

ھای سختی بر قوم خود نازل کرده بود. تنھا چنان آشکارا علیھ خدا طغیان کرده بود کھ خدا لعنت
و رسید. پادشاھی خدا بھ تحقق خود می در عھد تازه، اماعدة کمی از اسرائیل وفادار مانده بودند. 

از این منظر، عھد تازه  کرد.پادشاھی خدا تحت سلطنت مسیح تا بھ اقصای زمین گسترش پیدا می
با آنچھ خدا در گذشتھ انجام داد مخالفتی ندارد. بلکھ آن ھدفی کھ خدا در سرتاسر تاریخ برای 

بنابراین بھ ھیچوجھ نباید تعجب کنیم کھ ببینیم بخشد. تحقق میپادشاھی خود در نظر داشت را 
  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 
 گوید:می ۳۴: ۳۱قوم تبعید شدة خود در زمان برقراری عھد تازه نشان بدھد. ھمانطور کھ ارمیا 

 
 ). ۳۴: ۳۱(ارمیا  نخواھم آورد یادبھ  یگررا د یشانو گناه ا یدرا خواھم آمرز یشانا یانعص

 
 دھد.ھای دیگر، رحمت خدا را بھ وضوح نشان میعھد تازه بھ این شکل و بسیاری راه

دھد کھ از خدا وعده نمیعھد تازه است.  حقایقدر عین حال، وفاداری بشر نیز یکی از 
کند. بلکھ برعکس، بھ آنھا توان پوشی کند و کسی را از اطاعت آنھا مستثنی نمیشریعت خود چشم

 وعده داد: ۳۳: ۳۱ار باشند. در حقیقت، خدا در ارمیا بخشد تا وفادمی
 

 ). ۳۳: ۳۱(ارمیا  خواھم نوشت یشانخواھم نھاد و آن را بر دل ا یشانخود را در باطن ا یعتشر
 

در دورة عھد تازه، خدا بھ قوم خود محبتی نسبت بھ شریعتش خواھد داد تا آنھا مشتاقانھ از 
 آن اطاعت کنند. 

: ۳۱ھمانطور کھ ارمیا  .استو باالخره، پیامدھای برکت و لعنت ھم در عھد تازه مشھود 
 دھد:ادامھ می ۳۳

 
 ). ۳۳: ۳۱(ارمیا  قوم من خواھند بود یشانخواھم بود و ا یشانا یمن خدا 
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کند کھ خدا برکات عظیمی بھ قوم خواھد بخشید چون بھ آنھا توانایی این اعالمیھ تضمین می
و بھ طور ضمنی، ھر کسی کھ این تعھدات را حفظ نکند، بخشد. عھد خود را می تعھداتعمل بھ 

 این برکات را نیز دریافت نخواھد کرد. 
 

در ارمیا باب کند، توانایی مردم در حفظ آن است. چیزی کھ عھد تازه را از عھد قدیم متمایز می
آنھا خواھد نوشت، و شریعتش را در درون آنھا قرار  گوید کھ شریعتش را بر قلب، خدا می۳۱
من خدای شما خواھم بود و شما قوم من «دھد کھ، دھد، و بعد از این با قاعدة عھد ادامھ میمی

م خود خواھد خوب، برای اینکھ بتوانیم بفھمیم خدا چطور شریعتش را بر قلب قو» خواھید بود.
حزقیال، خدا  ۳۶در باب نوشت، بسیار مفید است کھ بھ سراغ متن مشابھی در حزقیال برویم. 

دھد، بلکھ روحش را نیز درون آنھا قرار خواھد گوید کھ نھ تنھا شریعتش را درون آنھا قرار میمی
ا بھ فرایض خود شما ر«گوید، نویسد، بلکھ میگوید کھ شریعتش را بر قلوب آنھا میو نمیداد. 

دھد، در اینجا ھم باز با ارمیا انجام می ۳۱و بعد ھمانطور کھ در باب » سالک خواھم گردانید.
بنابراین، وقتی بھ این » من خدای ایشان خواھم بود و ایشان قوم من.«دھد کھ قاعدة عھد ادامھ می

اشتن روحش درون آنھا بر بینیم کھ خدا شریعتش را با گذکنیم، راھی را میمتون نبوتی نگاه می
شود کھ قوم در دورة گزیدة خودش باعث میخدا با حضور سکونت قلب قوم خود خواھد نوشت.

و بنابراین، در عھد تازه، نھ بھ دلیل وفاداری ما، بلکھ بھ دلیل عھد تازه شریعت او را حفظ کنند. 
 کند امنیت وجود دارد.عملکرد روح خدا کھ درون ما زندگی و عمل می

 دکتر متیو نیوکیرک -
 

حال باید ھمیشھ بھ یاد داشتھ باشیم کھ عھد تازه در سھ مرحلھ، پیرو الگوی مرحلة نھایی 
شود. عھد تازه در جریان ظھور اولیة مسیح و در کار رسوالن او پادشاھی خدا در مسیح، اجرا می

بھ کند، سا عمل میتاسیس شد. عھد تازه در طول تاریخ کلیسا از طریق قدرت مسیح کھ در کلی
دھد. و زمانی کھ مسیح در جالل بھ ھنگام تکمیل زمان برگردد، عھد تازه ثمربخشی خود ادامھ می

 بھ نقطة کمال خود خواھد رسید. 
تازه با سخاوتمندی االھی و در زمانی آغاز شد کھ کند کھ عھد نخست، عھد جدید تاکید می

بھ تمام الزامات وفاداری بشر، کند کھ خود مسیح د میھمچنین تاکی پدر، پسرش را بھ دنیا فرستاد.
و باز ھم، تاکید دارد کھ مسیح برکت قیام از مرگ را حتی تا بھ مرگ روی صلیب وفادار بود. 

در نظر خدا  دارند،بھ مسیح برخوربخش ایمان نجات از و در نتیجھ، ھمة آنانی کھدریافت کرد. 
 کند:بیان می ۱۵-۱۲: ۹عبرانیان در کتاب خود  شوند. ھمانطور کھ نویسندةمی پذیرفتھ

 
ترین جایگاه وارد شد و خون قربانی را بر تخت رحمت بار برای ھمیشھ بھ مقدس یک[مسیح] 

ت... و پاشید، اما نھ خون بز یا گوسالھ، بلکھ خون خود را، کھ با آن نجات ابدی ما را فراھم ساخ
 ، ترجمة تفسیری و قدیم). ۱۵-۱۲: ۹انیان ای است (عبراز این جھت او متوسط عھد تازه
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با فرستادن پسر خودش کھ تمام جزئیات شریعت او را نگھ خدا در تاریخ مداخلھ کرد تا 
 داشت و خود را بھ عنوان قربانی اعال و کامل برای گناه تقدیم کرد، عھدی تازه ببندد. و این قربانی،

  .کھ بھ پسر ایمان دارند شودمی بخشش ابدی برای ھمة کسانی باعث
 

انگیز مسیحی وجود دارد کھ در آن، بر خالف عھد عتیق کھ واسطھ، یعنی کاھن، یک آموزة شگفت
عیسی در واقع یک بار و کرد، باید سال بھ سال گاوھا و بزھا را برای بخشش گناھان تقدیم می

وقتی او روی صلیب جان  شد. االقداسگوید، وارد قدسمقدس بھ ما میبرای ھمیشھ آنطور کھ کتاب
داد، وقتی او خون خودش را برای گناھان ما ریخت، بھ معنای آن بود کھ برای ما یک دسترسی 

تواند ما را در جایی ایجاد کرد تا بھ حضور خداوند برویم و تا بتوانیم کسی را داشتھ باشیم کھ می
 .شویم نمایندگی کنداالقداس میکھ از طریق خون او وارد قدس

 دکتر وویانی سیندو -
 
بخش مسیح در اولین ظھورش، نجات بزرگ عھد تازه حال علیرغم اھمیت کار نجات 

م عمل مسیح بھ عنوان واسطة عھد تازه نیز بستگی دارد. مسیح ھر روزه بھ وھمچنین بھ تدا
 ،۲۵-۲۴: ۷کند. در عبرانیان نمایندگی از قوم خود در حضور تخت پدرش در آسمان شفاعت می
 کرد:نویسنده زمانی کھ جمالت زیر را نوشت، بھ این حقیقت اشاره می

 
از این جھت نیز قادر است کھ آنانی را کھ  د.زوال دارچون تا بھ ابد باقی است، کھانت بی[عیسی] 

ند نھایت بخشد، چونکھ دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکوی نزد خدا آیند، نجات بی ةوسیلھ ب
 ).۲۵-۲۴: ۷(عبرانیان 

 
ھای ما او بھ کوتاھیپردازد. کند و برای ما بھ شفاعت میاز سخاوتمندی خدا، مسیح سلطنت می

 کند. رسیدگی، و برکات ابدی ما را تضمین می
و در نھایت، از آنجایی کھ مسیح بھای گناھان ما را پرداخت و بھ شفاعت برای ما ادامھ 

وقتی توانیم خاطر جمع باشیم کھ روزی تکمیل پادشاھی خدا در مسیح فرا خواھد رسید. دھد، میمی
ر ایم. ھمانطوآن روز فرا برسد، سخاوتمندی خدا را بھ شکلی خواھیم دید کھ پیش از آن ھرگز ندیده

 توضیح داد: ۲۸: ۹کھ نویسندة عبرانیان در عبرانیان 
 

بدون گناه،  یگربار د ید،را رفع نما یاریشد تا گناھان بس یبار قربان یکچون  یزن یحمس ینھمچن 
 ). ۲۸: ۹(عبرانیان  جھت نجاتھ ظاھر خواھد شد ب باشند،یکھ منتظر او م یکسان یبرا

 
عیب ، وفاداری بیاندایمان خود را بر مسیح قرار دادهوقتی آن روز بیاید، ھمة کسانی کھ 

ھا و زمین جدید را دریافت و نقصی بھ ارادة او خواھند داشت، و ما برکت حیات جاودان در آسمان
 خواھیم کرد. 
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اش بھ صورت ظھور اولیھ و ثانوی فکر کنیم، اغلب دربارهوقتی دربارة کار خداوندمان فکر می

او پادشاھی را بھ این جھان آورد.  –حیات، مرگ، رستاخیز  –ر اولیة خودش کنیم. او در ظھومی
گناه را شکست داد، مرگ دوران عھد تازه را آغاز کرد. بخشش کامل گناھان را بھ ارمغان آورد. 

آن وقت گناه و مرگ و شریر را کامال را شکست داد، بر شریر غالب شد... وقتی او دوباره بیاید، 
ھا باز خواھند شد، داوری ر خواھد داد و بدین ترتیب شریر نابود خواھد شد، کتابزیر پاھایش قرا

شود، و کسانی کھ نھایی انجام خواھد شد کھ در آنجا بھ طور عمومی بھ گناه و مرگ رسیدگی می
ھا از او نیستند در داوری ابدی قرار خواھند گرفت. آنھایی کھ از او ھستند، از ثمر و مزایای آسمان

 رسد.مند خواھند و بعد خواھیم دید کھ ھمھ چیز بھ پایان خودش میمین جدید بھرهو ز
 دکتر استفان ولووم -

 
اکنون کھ پادشاھی خدا، عھدھای او، تاریخ عھدھایش، و پویایی بنیادین عھدھای خدا را 

 مان بپردازیم: یعنی مردمان عھدھای خدا.توانیم بھ آخرین موضوعبررسی کردیم، می
 

 ان عھدھامردم
کرد، ھمیشھ در تعامل با خدا در حین اینکھ پادشاھی خود را از طریق عھدھا اداره می 

ھا تصاویر سلطنتی و کھانتی خدا ھستند کھ آفریده انسانزده کند. مردم بود. و این نباید ما را شگفت
دا شامل انواع اما در واقعیت، عھدھای خشدند تا پادشاھی او را بھ چھار گوشة زمین بسط بدھند. 

شود؟ و مقدس ظاھر میاین تنوع چطور در کتابشد. ھای مختلف میمختلفی از مردم در زمان
 شود؟گیریم، چھ تفاوتی ایجاد میوقتی مردمان عھدھای خدا را در نظر می

نخست، خواھیم دید بھ بررسی دو موضوع خواھیم پرداخت. ھا، برای پاسخ بھ این پرسش
گرفت. و دوم، در بر میھای گوناگون ھای مختلف بشریت را از راهکھ چطور عھدھای خدا بخش

ھا بر کاربرد پویایی عھد برای مردمان عھدھای خدا تاثیر گداشتند. خواھیم دید کھ چطور این بخش
ف نژاد بشر عھدھایی ھای مختلبیایید ابتدا بھ بررسی این نکتھ بپردازیم کھ خدا چطور با بخش

 بست. 
 

 ھای بشریتبخش
دانند کھ عھد عتیق اغلب بین انواع مختلف ھمة آنھایی کھ با عھد عتیق آشنایی دارند، می

توانیم مرد و زن، تنھا برای اشاره بھ چند نمونھ، می – شودھای مردم تمایز قائل میافراد و گروه
ھ اکنون برای ما امکان ندارد کھ بتوانیم بھ ھمة البتپیر و جوان، قوی و ضعیف، را نام ببریم. 

ھای عمدة مردمی کھ اغلب در کانون جزئیات این تنوع بپردازیم. اما تمرکز بر تعدادی از گروه
 گیرند، مفید خواھد بود. گوید قرار میمقدس دربارة عھدھای االھی بھ ما میتوجھ آنچھ کتاب

ھای بشریت را ابتدا با توجھ بھ اینکھ چطور ھم ایمانداران و ھم غیر ما بررسی این بخش
کنیم. و بعد بھ تمایز بین آنانی کھ اند شروع میشده ایمانداران ھر دو در عھدھای خدا گنجانده
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قت بیایید با این حقیعھدھای خدا ھستند و آنھایی کھ از آن محرومند نگاھی خواھیم داشت.  مشمول
 شروع کنیم کھ ھم ایمانداران و ھم غیر ایمانداران درون عھدھای خدا قرار دارند. 

 
 داخل عھدھا

کنند کھ ھمیشھ تنھا ایمانداران حقیقی وارد عھدھای خدا مسیحیان اغلب اینطور تصور می
عمومی بھ یاد دارید کھ ما عھدھای خدا با آدم و نوح را عھدھای نیست.  اصال اینگونھاند، اما شده

سازند. و زمانی کھ بشر در گناه سقوط کرد، ھم نامیدیم چون آنھا ھمة افراد بشر را وابستة خدا می
اصول بنیادین پادشاھی خدا کھ در عھد با آدم دربارة ایمانداران و ھم غیر ایمانداران صادق بود. 

مانند ھابیل  –بخش برخوردار بودند معین شدند، ھم دربارة آنانی کاربرد داشت کھ از ایمان نجات
بھ ھمین ترتیب، عھد مانند قائن و لمک قاتل از نسل او.  –و ھم آنانی کھ فاقد آن بودند  –و شیث 

ل ایمانداران مانند سام پسر نوح، و ھم غیر ایمانداران نیز ھم شامثبات طبیعت در روزگار نوح 
 شد. مانند کنعان نوة نوح می

کرد. ھمین مورد دربارة عھدھای ملی اسرائیل با ابراھیم، موسی، و داوود نیز صدق می
ھمة مردم اسرائیل از طریق این عھدھا، فارغ از اینکھ نجات ابدی را دریافت کردند یا نھ، در عھد 

برای نمونھ، یعقوب و عیسو ھر دو ختنھ شده و در عھد خدا با ابراھیم قرار داشتند. ودند. با خدا ب
شان افراد در زمان موسی، وقتی کھ اسباط اسرائیل در کوه سینا وارد عھد شدند، ھمة آنھا درون

ھمة . ھمین نکتھ دربارة عھد خاندانی خدا با داوود نیز صادق استایماندار و غیر ایماندار داشتند. 
 فرزندان داوود و شھروندان اسرائیل، چھ ایماندارانی حقیقی بودند یا نھ، در عھد با خدا بودند.

رسد، باید دربارة غیر ایمانداران مراقب باشیم. حاال وقتی کھ نوبت بھ عھد تازه می
در بر دھند کھ این عھد فقط ایمانداران حقیقی را ھای عھد عتیق در مورد عھد تازه نشان مینبوت

 توصیف کرد: ۳۴: ۳۱گوش کنید کھ ارمیا چگونھ مردمان عھد تازه را در ارمیا گیرد. می
 

نخواھد داد و نخواھد گفت خداوند را  یمبھ برادرش تعل یو شخص اشیھبھ ھمسا یکس یگربار د
 یاناز ُخرد و بزرگ مرا خواھند شناخت، چونکھ عص یشانا یعجم«: گویدیخداوند م یرابشناس. ز

 ). ۳۴: ۳۱(ارمیا » نخواھم آورد یادبھ  یگررا د یشانو گناه ا یدرا خواھم آمرز یشانا
 

شود، خدا سازد، ھر فردی کھ درون عھد تازه محسوب میھمانطور کھ این متن آشکار می
ھیچ یک از گناھان و تخلفات آنھا دیگر ھرگز اند. شناسد و گناھانش برای ھمیشھ بخشیده شدهرا می

 بھ شمار نخواھد آمد. شان علیھ
کنیم، باید یک ویژگی دوران با اینحال، وقتی کھ بھ چگونگی تحقق نبوت ارمیا فکر می

عھد عھد تازه کھ چندین بار در این مجموعھ دروس بھ آن اشاره کردیم را در نظر داشتھ باشیم. 
اولیة مسیح  در ظھورشود. دھد کھ عھد تازه در مسیح، طی سھ مرحلھ محقق میجدید توضیح می

رسد کھ مسیح کند؛ و تنھا زمانی بھ کمال خود میتاسیس شد؛ در طول تاریخ کلیسا تداوم پیدا می
 در جالل برگردد.
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کند تا متوجھ باشیم کھ تا زمان این ظھور عھد تازه در طی سھ مرحلھ بھ ما کمک می
در زمان جود خواھند داشت. بازگشت مسیح، ھم ایمانداران و ھم غیر ایمانداران در میان قوم خدا و

و تاسیس پادشاھی مسیح، ھم ایمانداران و ھم غیر ایمانداران در میان پیروان او وجود داشتند. 
کلیسای مرئی مسیحی شامل کند. ھمین مسئلھ در سراسر دورة تداوم پادشاھی مسیح نیز صدق می
و ھم غیر ایماندارانی کھ از  اند،ایمانداران حقیقی است کھ در واقع نجات ابدی را دریافت کرده

 کنند. مشارکت با مسیح و کلیسای او برکاتی موقتی دریافت می
 

کلیسای مرئی چیست؟ کلیسای جھانی است، بھ معنای کلیسا در سرتاسر دنیا کھ از چندین کلیسای 
ای محلی، چندین فرقھ، و بعضی کلیساھایی تشکیل شده کھ خودشان را متعلق بھ ھیچ فرقھ

در االھیات، این از کلیسای غیر مرئی متمایز شده است. و کلیسای غیر مرئی کلیسایی  دانند...نمی
، مجمع عمومی کلیسای ۱۲عبرانیان باب توانید ھم ببینید. بینید، بلکھ نمیاست کھ نھ تنھا آن را نمی

اکنون در حضور تخت اند، یعنی برگزیدگانی کھ زاده، یعنی آنھایی کھ ُمرده و بھ آسمان رفتھنخست
ھا و فرشتگان مقرب قرار دارند. کلیسای مرئی خدایی کھ ھمیشھ بوده و خواھد بود در جمع فرشتھ
 دھند. و غیر مرئی، کلیسای عیسای مسیح را تشکیل می

 سمدکتر ِدِرک تا -
 

چطور دربارة غیر ایمانداران در کلیسا  ۱۹: ۲گوش کنید کھ یوحنای رسول در اول یوحنا 
 کند:می صحبت

 
رفتند تا  یرونلکن ب ماندند؛یبا ما م بودندیاگر از ما م یراشدند، لکن از ما نبودند، ز یروناز ما ب

 ). ۱۹: ۲(اول یوحنا  یستنداز ما ن یشانا ةظاھر شود کھ ھم
 

او تصدیق یوحنای رسول در اینجا دربارة افرادی نوشت کھ ایمان مسیحی را ترک کردند. 
بھ این معنا کھ، در میان قوم خدا زندگی آمدند. بھ حساب می» ما«کند کھ از یک جھت، آنھا از می

این یعنی  »از ما نبودند.«اما یوحنا ھمچنین گفت کھ آنھا با ترک ایمان، روشن ساختند کھ کردند. 
قتا ایمانداران واقعی بودند ھمانطور کھ یوحنا گفت، اگر آنھا حقیکھ آنھا ایمانداران حقیقی نبودند. 

کھ یعنی تا بھ انتھا وفادار » ماندند.با ما می«کھ نجات ابدی در مسیح را دریافت کرده بودند، 
 ماندند.می

دانیم کھ فھرست اعضای اکثر کلیساھا، ھم شامل افرادی است کھ ایمانداران ھمة ما می
یافتة کامل در ایمان حقیقی ندارند. نبوت ارمیا دربارة یک قوم نجات حقیقی ھستند و ھم افرادی کھ

در آن زمان، غیر ایماندارانی کھ در گردد. عھد تازه تنھا زمانی محقق خواھد شد کھ مسیح بر می
میان قوم عھدی خدا وجود دارند متحمل داوری ابدی خدا خواھند شد. و فقط ایمانداران حقیقی باقی 

 در آفرینش جدید ھمراه مسیح حکمرانی کنند.  خواھند ماند تا
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ھای مختلف بشریت درون عھدھا، گزارش عھد عتیق از عھدھای خدا عالوه بر بخش
این عھدھا بودند و آنھایی کھ از آن محروم شده بودند در  مشمولھمچنین بھ تمایزی بین آنانی کھ 

 کند. ھای مختلف تاریخ اشاره میطی دوره
 

 مشمول و محروم
ھمة بشریت در شمول عھدھای عمومی با آدم و نوح تر اشاره کردیم، مانطور کھ پیشھ

ھیچ گروھی از بنیادھا و ثبات طبیعت کھ در این عھدھا برقرار شده بودند محروم قرار داشتند. 
اما این وضعیت در زمانی کھ خدا اسرائیل را بھ عنوان قوم ویژة عھدی خود برگزید، تغییر نبود. 
ھای فیزیکی ابراھیم و فقط تعداد ھای ملی با ابراھیم، موسی، و داوود عمدتا شامل نسلعھدکرد. 

در بیشتر موارد، اقوام غیر شد کھ در اسرائیل پذیرفتھ شدند. نسبتا اندکی از غیر یھودیانی می
و طریقی کھ پولس غیر یھودیان  ۱۲: ۲بھ افسسیان یھودی از عھدھای ملی اسرائیل محروم بودند. 

 پیش از آنکھ پیرو مسیح بشوند توصیف کرد گوش کنید: را
 

و  یگانھوعده ب یو از عھدھا یاجنب یل،خاندان اسرائ یتجدا و از وطن یحشما در آن زمان از مس 
 ). ۱۲: ۲افسسیان ( یدبود یاخدا در دن یو ب یدام یب

 
خدا بودند. بنابراین، در طی آنھا بی امید و بیغیر یھودیان در عھدھای وعده غریبھ بودند. 

ایمانداران حقیقی ھا از عھدھای ملی اسرائیل، بھ واقع سھ نوع از مردم در دنیا وجود داشتند: قرن
غیر ایماندارانی کھ در عھدھای اسرائیل بودند، و غیر یھودیان کھ در عھدھای اسرائیل بودند، 

 ایمانی کھ از عھدھای اسرائیل محروم بودند.بی
ز سھ جانبھ اھمیت دارد چون در مورد عھد جدید ھم تا زمانی کھ مسیح در جالل این تمای

یقی در کنار غیر ایماندارانی کھ ھمانطور کھ دیدیم، تا آن روز، ایمانداران حقبرگردد صادق است. 
و در طی دورة عھد جدید، ھستند، در شمول عھد تازه قرار دارند.  ی مرئیدر مشارکت با کلیسا

این مردمان اند. یک دستة سوم نیز وجود دارد: مردان و زنانی کھ انجیل یا کلیسا را تصدیق نکرده
در طول تاریخ عھد عتیق آنانی کھ خارج از عھد قرار داشتند عمدتا غیر از عھد تازه محرومند. 

از عھد تازه قرار دارند ھم یھودیان اما اکنون کھ مسیح آمده است، آنانی کھ خارج یھودیان بودند. 
 کھ سھمی در مسیح یا کلیسای او ندارند. شوندرا شامل میو ھم غیر یھودیانی 

شوند، ھای خاصی از بشریت بھ مردمان عھدھای خدا مرتبط میاکنون کھ دیدیم چطور بخش
ھای مردمان این دستھچطور ھا برویم. ھای عھد دربارة این گروهایم تا بھ سراغ کابرد پویاییآماده

 سخاوتمندی خدا، لزوم وفاداری بشر، و پیامدھای برکت و لعنت را تجربھ کردند؟
 

 ھاکاربرد پویایی
عھدھای آدم و نوح را تجربھ کردند. زندگی ھمة مردمان مستقیما  ھمة افراد بشر پویایی

در عھد نوح برقرار شد  تحت تاثیر مفاد بنیادینی کھ در عھد با آدم معین شدند و ثبات طبیعت کھ
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با این حال، این مورد دربارة عھدھای ملی اسرائیل در ابراھیم، موسی، و داوود صدق . قرار داشت
 ھمچنین دربارة عھد تازه نیز صادق نیست. کند. نمی

گیریم، ھای مختلف مردم را در نظر میھای عھد دربارة گروهدر حین اینکھ کاربرد پویایی
شوند: الزم است ببینیم کھ عھدھای ملی و عھد تازه چطور در مورد سھ دستھ از مردم اعمال می

نخست، غیر ایماندارانی کھ از این عھدھا محروم ھستند؛ دوم، غیر ایماندارانی کھ در شمول این 
بیایید ابتدا بھ غیر دھا قرار دارند؛ و سوم، ایمانداران حقیقی کھ مشمول این عھدھا ھستند. عھ

 اند. ایماندارانی نگاه کنیم کھ از عھدھای ملی اسرائیل و از عھد تازه محروم شده
 

 غیر ایمانداران محروم
وجود، بھ  غیر ایمانداران ھیچ ارتباطی بھ عھدھای ملی و عھد تازه ندارند، اما با این

ھای بھ ھمین دلیل، آنھا ھنوز پویاییواسطة عھدھای عمومی خدا با آدم و نوح بھ او مرتبط ھستند. 
کنند چون خدا نسبت بھ ھمة کنند. آنھا سخاوتمندی خدا را دریافت میاین عھدھا را تجربھ می

 بیان کرد: ۴۵: ۵دھد. ھمانطور کھ عیسی در متی ھا مھربانی نشان میانسان
 

و باران بر عادالن  سازدیطالع م یکانآفتاب خود را بر بدان و ن ...کھ در آسمان است [شما]در پ
 ). ۴۵: ۵(متی  باراندیو ظالمان م

 
بخش نیستند. بلکھ ھای نجاتنامیم چون آنھا رحمتمی» فیض عام«ما اغلب این برکات را 

 ھای فیض خدا بھ ھمة افراد بشر ھستند. نشانھ
غیر ایمانداران خارج از عھدھای ملی اسرائیل و عھد تازه ھمچنان موظف ن، عالوه بر ای

آنھا شاید اند بھ خدا خدمت وفادارانھ انجام بدھند. ای کھ دریافت کردهھستند تا مطابق میزان مکاشفھ
اما حتی اگر مقداری آگاھی از مکاشفة خاصی کھ بھ اسرائیل و کلیسا داده شده است داشتھ باشند. 

باشند، باز ھم از طریق مکاشفة عام یا طبیعی  تماسی با اسرائیل و کلیسای مسیحی نداشتھھرگز 
 صاحب یک درک ابتدایی از وظایف خود در قبال خدا ھستند. 

 
 –کند رومیان ارائھ می ۱و پولس ھم این استدالل را در باب  –گوید مقدس، خدا بھ ما میدر کتاب

ھر بشری کھ تا بھ حال زیستھ، از وجود خدا آگاھی ھنگی است، مھم نیست چھ کسی یا از چھ فرکھ 
انسان منطق دارد، داند کھ خدا وجود دارد. داشتھ... پولس گفت کھ ھر انسانی از طریق وجدانش می

وجدان دارد، و از طریقی آن چیزی کھ در جھان آفریده شده، ذات االھی خدا بھ روشنی دیده شده 
 دانند کھ خدا وجود دارد. ھا میبنابراین، ھمة انساناست. 

 
 کشیش کلیت ھاکس -

 
 کند:بیان می ۲۰: ۱ھمانطور کھ پولس در رومیان   
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او  یکارھا ةیلوسھ عالم ب ینشآفر یناز ح یتشو الوھ یقوت سرمد یعنی [خدا] او ةیدناد یزھایچ

 ). ۲۰: ۱(رومیان  نباشد یرا عذر یشانتا ا شودیم یدهو د یدهفھم
 

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 صالحدید خدا، پیامدھای برکت و لعنت را نیز تجربھ 
دھد کھ ھرگز بھ اسرائیل یا کلیسای مسیحی خدا اغلب برکاتی موقت بھ غیر ایماندارانی میکنند. می

ھای مقدس در این مورد واضح است کھ در داوری عظیم، برکات موقت و لعنتاما کتابنپیوستند. 
 خدا در این دنیا منجر بھ لعنت ابدی برای این غیر ایمانداران خواھد شد. 

رة ھای عھد درباکاربرد پویاییانی کھ از این عھدھا محروم شدند، بر خالف غیر ایماندار
 کند.غیر ایماندارانی کھ مشمول عھدھای خدا با اسرائیل و عھد تازه ھستند بھ شکل متفاوتی عمل می

 
 غیر ایمانداران مشمول

درست است کھ آنھا برای آغاز، خدا سخاوتمندی بسیاری بھ این افراد نشان داده است. 
اند، اما خدا مھربانی عظیمی بھ آن غیر ایماندارانی نشان داده کھ چھ در ابدی دریافت نکردهنجات 

دربارة امتیازاتی  ۴: ۹پولس رسول در رومیان اند. عھد عتیق و چھ در عھد جدید بھ قوم او پیوستھ
 صحبت کرد کھ حتی غیر ایمانداران ھم در اسرائیل از آنھا برخوردار بودند. او نوشت:

 
: ۹(رومیان  است یشانھا از آن او عبادت و وعده یعتو جالل و عھدھا و امانت شر یسرخواندگپ

۴ .( 
 

تری ھای عظیمخدا در مقایسھ با غیر ایماندارانی کھ خارج از عھدھای او بودند، مھربانی
بارة غیر بھ غیر ایماندارانی نشان داد کھ در عھدھای او با اسرائیل قرار داشتند. و ھمین نکتھ در

 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 

ھمة آنھا ھدیة شریعت خدا را در کوه سینا دریافت کردند. نجات پیدا کردند. از بردگی در مصر 
برکت در طی دورة حکمرانی داوود و سلیمان ھمة آنھا سرزمین موعود را بھ تسخیر درآوردند. 

و بھ ترتیب مشابھ، غیر ایمانداران در کلیسای عھد جدید ھم در ھمراھی با بدن مسیح تقدیس یافتند. 
ری القدس سھیم ھستند. بدین طرق و بسیاشنوند. در کار روحآنھا موعظة کالم را میشوند. می
ھای دیگر، خدا در اسرائیل عھد عتیق و کلیسای عھد جدید بھ غیر ایمانداران سخاوت زیادی راه

 نشان داده است.
فراوان  غیر ایمانداران در عھدھای ملی اسرائیل و در عھد تازه، در کنار دریافت سخاوت

اند. آنھا آگاھی بیشتری دربارة ارادة خدا پیدا کردهاز خدا، خدمتی وفادارانھ بھ خدا بدھکار ھستند. 
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ھمانطور کھ عیسی داند. مسئول می باالتری از اطاعت ھایبنابراین، خدا ھم آنھا را در برابر معیار
 گفت: ۴۸: ۱۲در لوقا 

 
 ). ۴۸: ۱۲د (لوقا گرد یادترمطالبھ ز یشود، از و یادهکھ عطا ز یبھ ھر کس 

 
دانند، نسبت بھ آنچھ کھ دریافت ھای او را میآموزند، آنانی کھ راها را میآنھایی کھ حقیقت کالم خد

 اند مسئول ھستند. کرده
دھد کھ غیر ایمانداران در عھدھای ملی اسرائیل و در عھد مقدس ھمچنین نشان میکتاب

بھ حکم خدا، آنھا انواع مختلفی کنند. تازه، پیامدھای برکت و لعنت از سوی خدا را نیز تجربھ می
بخش اما تا زمانی کھ آنھا ایمان نجاتکنند. ھای موقت را در این زندگی دریافت میاز برکات و لعنت

ھای ابدی خدا ھا فقط بھ لعنتدر مسیح نداشتھ باشند، در روز داوری عظیم این برکات و لعنت
، نویسنده ۲۹-۲۸: ۱۰در عبرانیان واھند ماند. ، و آنھا تا ابد تحت داوری خدا باقی خشوندمنجر می

 دربارة داوری ابدی نوشت کھ در عھد تازه علیھ غیر ایمانداران وجود دارد:
 

. پس بھ چھ مقدار شودیسھ شاھد کشتھ م یارا خوار شمرد، بدون رحم بھ دو  یموس یعتھر کھ شر
کرد و  یمالھ پسر خدا را پاتر شمرده خواھد شد ککھ آن کس، مستحق عقوبت سخت کنیدیگمان م

(عبرانیان  حرمت کرد؟یشد، ناپاک شمرد و روح نعمت را ب یدهرا کھ بھ آن مقدس گردان یخون عھد
۱۰ :۲۸-۲۹ .( 

 
این بھ معنای آن اند. شده» مقدس«، »خون عھد«در اینجا دقت کنید کھ این افراد توسط 

بلکھ آنھا بھ عنوان افراد شریک در عھد د. انکھ این افراد نجات ابدی را دریافت کرده بودهنیست 
کھ ھمیشھ تا حدی  –کنند و ھنگامی کھ این افراد علیھ خدا طغیان میتازه، از دنیا جدا شده بودند. 

تنھا یک انتظار وجود دارد و آن ھم داوری ابدی خدا است؛ آن داوری کھ او برای  –کنند چنین می
 دشمان خود نگھ داشتھ است.

ما غیر ایمانداران محروم و مشمول در عھدھای ملی اسرائیل و عھد تازه را در نظر 
تعامل با خدا را اکنون، بیایید ببینیم کھ ایمانداران حقیقی مشمول این عھدھا چطور پویایی گرفتیم. 

 کنند. تجربھ می
 

 
 
 

 ایمانداران مشمول
، از جملھ بخشش گناھان و شودسخاوت االھی کھ بھ ایمانداران حقیقی نشان داده می

 نوشت: ۲-۱: ۸اندازه است. ھمانطور کھ پولس در رومیان مشارکت ابدی با خدا، بی
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 یحدر مس یاتروح ح یعتکھ شر یراھستند. ز یسیع یحکھ در مس یبر آنان یستقصاص ن یچھ 
 ). ۲-۱: ۸(رومیان  یدگناه و موت آزاد گردان یعتمرا از شر یسیع

 
مان را پرداخت کند، تا بھ گناھانخدا ما را بھ قدری دوست دارد کھ پسر خود را فرستاد تا جریمة 

بنابراین، و تا ما را از محکومیتی حفظ کند کھ برای خودمان بھ بار آوردیم... جای ما رنج بکشد، 
ه از ھمین رومیان با استفاد ۸این باید دلگرمی بزرگی برای ما باشد. در حقیقت، پولس در باب 

خدا] کھ پسر خود را دریغ نداشت، بلکھ او «[گوید، کند: او مینکتھ و این کلمات ما را تشویق می
و بنابراین، خدا » را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونھ با وی ھمھ چیز را بھ ما نخواھد بخشید؟
ة ممکن بھ ما نشان در بخشیدن پسرش برای گناھان ما بھ طور قطعی، و نھایی، و در منتھا درج

از ھمین رو ما باید بھ او اعتماد کنیم و مطمئن باشیم کھ او حقیقتا مان دارد. داد کھ چقدر دوست
 مان دارد. دوست

 دکتر براندون کرو -
 
در عین حال، اگرچھ ما از محکومیت شریعت خدا آزاد ھستیم، اما بھ خدمتی وفادارانھ بھ  

بھ ایم. بھ آنچھ کھ او برای ما در مسیح انجام داده، خوانده شدهخدا و برخاستھ از قدردانی نسبت 
ادامھ داد و در مقایسة ایمانداران با غیر ایمانداران چنین  ۷: ۸ھمین دلیل است کھ پولس در رومیان 

 گفت:
 

 ). ۷: ۸(رومیان  کندیخدا را اطاعت نم یعتکھ شر خدا است، چون یتفکر جسم دشمن
 

کند. بنابراین، پولس در خدا محبت دارد از شریعت او اطاعت می در مقابل، تفکری کھ بھ
  :این عبارات را اضافھ کرد ۱۳-۱۲: ۸رومیان 
 

 ). ۱۳-۱۲: ۸(رومیان  یدروح بکش ةیلوسھ افعال بدن را ب ...برادران یا ینبنابرا
 

ایمانداران وظیفھ دارند کھ بھ شکلی متفاوت از غیر ایمانداران زندگی کنند. بھ این معنا کھ 
نھ تا کسب نجات کنند، بلکھ تا بھ خدا برای نجاتی کھ بھ  –آنھا باید از شریعت خدا اطاعت کنند 

 فیض خود بخشید احترام بگذارند. 
مقدس را رعایت کنند تا مقررات کتابمسیحیان باید مانند اسرائیلیان عھد عتیق قوانین و 

شان را در معرض سنجش و اثبات قرار بدھند. ایمانداران حقیقی در عھد عتیق خوانده شده ایمان
مسیحیان در عھد جدید  شان، از شریعت موسی اطاعت کنند.بودند تا بھ عنوان آزمونی بر ایمان

: ۱۳پولس بھ اھل قرنتس در دوم قرنتیان اند. ھمانطور کھ نیز بھ ھمان نوع از سنجش خوانده شده
 گفت: ۵
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کھ  شناسیدیخود را نم یا. آیدکن یافتنھ. خود را باز  یا یدھست یمانکھ در ا یدخود را امتحان کن

 ). ۵: ۱۳(دوم قرنتیان   یستید؟در شما است اگر مردود ن یحمس یایسع
 

گذاشتھ شده تا نجات ابدی ما مسیح، پسر کامال مطیع خدا بود و عدالت او بھ حساب ما 
دھیم، باید نجاتی کھ خدا بھ محفوظ باشد. اما ما در حین اینکھ بھ حیات روزانة خودمان ادامھ می

 بھ تشویق اھل فلیپی پرداخت: ۱۲: ۲ما بخشیده را ثابت کنیم. ھمانطور کھ پولس در رسالة فیلیپیان 
 

 ). ۱۲: ۲ (فیلیپیان یدعمل آورھ نجات خود را بھ ترس و لرز ب
 

ھمانطور کھ باید انتظار داشتھ باشیم، ایمانداران حقیقی در عھدھای ملی اسرائیل و در عھد 
کنند. از یک سو، بھ اطاعتی را بھ طرق مختلف تجربھ میتازه، ھمچنین پیامدھای اطاعت و بی

کنند. یکند، ایمانداران حقیقی برکات موقت را تجربھ مطریقی کھ خدا در حکمت خود تعیین می
خدا اغلب حتی برکاتی فیزیکی بسیاری از برکات روح خدا بھ ما بخشیده شده است. و فرای این، 

بخشد. اما عکس این مسئلھ نیز حقیقت دارد. خدا فرزندان حقیقی خود را از طریق بھ قوم خود می
ینطور توضیح ، نویسنده در اشاره بھ عھد عتیق آن را ا۶: ۱۲کند. در عبرانیان تنبیھ، تربیت می

 دھد:می
 

 زندیم یانھو ھر فرزند مقبول خود را بھ تاز فرمایدیم یختوب دارد،یھر کھ را خداوند دوست م
 ). ۶: ۱۲(عبرانیان 
 

ھای موقت برای ایمانداران حقیقی در این علیرغم این تجربیات مختلط از برکات و لعنت
مسیح در جالل برگردد، زندگی، تفاوتی حیاتی بین ایمانداران و غیر ایمانداران وجود دارد. وقتی 

 ۷: ۲۱ایمانداران حقیقی فقط برکات ابدی خدا را تجربھ خواھند کرد. ھمانطور کھ در مکاشفھ 
 وانیم:خمی

 
 خواھد شد، و او را خدا خواھم بود و او مرا پسر خواھد بود یزوارث ھمھ چ ید،ھر کھ غالب آ

 ). ۷: ۲۱(مکاشفھ 
 

بشریت  دھیم، الزم است کھ ھمیشھ این سھ بخشھمچنان کھ بھ مطالعة عھد عتیق ادامھ می
تھ باشیم. بھ یاد داشتن شود را بھ یاد داشھای عھد دربارة آنھا اعمال میو اینکھ چطور پویایی

تمایزھای بین غیر ایمانداران خارج از عھدھای ملی و عھد تازه، غیر ایمانداران درون این عھدھا، 
سازد تا مفاھیم عھد عتیق برای اسرائیلیان و ایمانداران حقیقی داخل این عھدھا ما را مجھز می
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تا بھتر ببینیم کھ این موارد کند کمک می باستانی کھ نخستین خوانندة آن بودند را درک کنیم. و بھ ما
 شوند. امروزه در مورد ما چطور اعمال می

 
 گیرینتیجھ

مقدسی عھدھای االھی پرداختیم. دیدیم کھ خدا پادشاھی در این درس، بھ معرفی مفھوم کتاب
 مقدس نگاه کردیم و آموختیم کھکند. ھمچنین بھ تاریخ کتابمی اجراخود را از طریق عھدھا 

ھای عھدھای خدا با آدم، نوح، ابراھیم، موسی، داوود، و عھد تازه، بر مفاد پادشاھی خدا برای دوره
ھای بنیادین سخاوتمندی االھی، وفاداری کنند. بھ عالوه، بھ بررسی پویاییمختلف تاریخی تاکید می

او در دورة ھر  بشر، و پیامدھای برکت و لعنت پرداختیم کھ ویژگی تعامالت بین خدا و قوم عھدی
ھا در مورد انواع و در نھایت، بھ کنکاشی در این مورد پرداختیم کھ چطور این پویاییعھد ھستند. 

 شوند. مقدس و امروزه بھ کار گرفتھ میمختلف مردم در طول روزگار کتاب
عھدھای االھی برای درک عھد عتیق تاکید کنیم، باز ھم کافی اھمیت ھرچقدر ھم کھ بر 

کرد. دانستند کھ خدا پادشاھی خود را از طریق عھدھا اجرا میمقدس میھمة نویسندگان کتابنیست. 
دارد. ریشھ و در نتیجھ، اھمیت ھر تعلیم در ھر صفحھ از عھد عتیق، در چارچوب عھدھای خدا 

کنیم کھ عھد تازه را بھ ارمغان آورد. و بھ عنوان پیروان او باید ھرآنچھ ما مسیحی را خدمت می
تجدید توانیم از عھدھای خدا در عھد عتیق بیاموزیم تا بتوانیم برای او در این زمانھ زندگی کنیم. می

مقدس ما را بھ سوی حیات ابدی با مسیح در کمال در کتابمان بھ مفاد عھدھای االھی تعھدات
 پادشاھی او رھنمون خواھد شد. 


