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 عهد عتیق پادشاهی، عهدها و کاُنن

 2درس 

 پادشاهی خدا

 مقدمه

ود جزئیات می ش غرقاستفاده می شود که بیش از حد  کسیما در زبان انگلیسدی اصطالحی داریم که برای توصیف 

سیاری ب .«بخاار درختان نمی تواند جنگل را ببیند»بطوری که از اصل قضیه دور می ماند. ما اغلب می گوییم که  نین فردی 

 از فرهنگها اصدطالحاتی مشدابه دارند، بنابراین وقتی این اصدطالا را بکار می بریم، درن منظور ما سخت نیست. وقتی جزئیات  

راحت می توان در آنها غرق شد، تا حدی که دربارۀ مسائل بزرگتر و مهمتر گیب می شویم. بنابراین،  کرده اند،بسیار ما را احااه 

 اغلب به یکدیگر یادآوری می کنیم که قدمی به عقب برداریم و به تتویر بزرگ نگاه کنیم.  ،در شرایط گیب کننده

تتویر کلی را محو می کنند. عهد عتیق کتاب  ،زئیاتج ،برای اغلب مردم، عهد عتیق یکی از جاهایی اسدت که در آن

بسیار بزرگی است که حاوی اسامی، مکانها، وقایع، تعالیم الهیاتی و دستورات اخالقی بسیاری است که می تواند به راحتی ما را 

یب کننده و گاهی اوقات حال، برای غلبه بر این تجربۀ گ را یکپار ه می سازد دور نگاه دارد. عهد عتیقکه  شدم انداز اصدلی از 

   .، باید قدمی به عقب برداریم و تتویر بزرگ  کل عهد عتیق را درن نماییمکننده معشوش

می باشد. همانطور که عهد عتیق  کانُنپادشاهی، عهدها و عنوان از بررسدی مان از عهد عتیق تحت این دومین درس 

با عهدهای الهی اجرا می شود که به نوبت  پادشداهی خدا، که در این سدری دروس خواهیم دید، عهد عتیق کتابی اسدت دربارۀ

ه نامگذاری شد« پادشاهی خدا»اعمال شده اند. این درس کانن عهد عتیق کتب  در سراسر مشختیشرایط  برایتشریو شده و 

ه ترین پادشددداهی خدا، یکی از جامع ترین و یکپار  یالهیات کتاب مقدسددداز و در این درس خواهیم دید که درن درسدددت 

 که می توانیم در عهد عتیق داشته باشیم. نظراتی را فراهم می کند  نقطه

بررسی خواهیم کرد. نخست، خواهیم دید که را در باب پادشداهی خدا  ،  هار بعد از تعلیم کتاب مقدسدر این درس

نگاهی  بدوی ای دوره از پادشاهی خدا صحبت می کند. دوم، به پادشاهی خدا در گسترده و محدودکتب مقدس در دو مفهوم 

خواهیم انداخت. سدوم، پادشداهی خدا را در تاریخ ملی اسرائیل  عهد عتیق کشف خواهیم کرد. و  هارم، خواهیم دید که  طور 

در مورد  گستردهمنسجم و   شم اندازی پادشداهی خدا در عهد جدید ااهر می گردد. با نگاه کردن به این  هار موروع، ما به

کل عهد عتیق دسدددت خواهیم یافت. بیایید ابتدا نگاهی بیاندازیم به شدددیوه ای که عهد عتیق از سدددلطنت خدا در دو مفهوم 

 صحبت می کند. گسترده و محدود

 محدودو  گسترده

رروری  کامالًپادشاهی خدا  درستدو دیدگاه را تشریو کنیم که برای درن  در شدروع درسدمان مفید خواهد بود که

خدا کامل و  مطلقبه ما تعلیم می دهد که حاکمیت  گسترده و محدودی هستند. نخست، خواهیم دید که عهد عتیق در مفهوم

و رشد است. نخست  توسعهدر مسیر تاریخ در حال  باریک،خواهیم دید که پادشاهی خدا در مفهومی  ،تغییر اسدت. و دومبدون 

 خدا بپردازیم.  بدون تغییربه  شم انداز کلی تر در مورد حاکمیت مطلق و 
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 تغییر بدو 

: خدا خالق و نگهدارندۀ تمام خلقت خود می باشد؛ باشد، این است اگر یک تعلیم شفاف از کتاب مقدس وجود داشته

بر خلقتش سددلطنتی اسددتوار داشددته و خواهد داشددت. به مزمور  خدا همواره ،هیچ خالقی جز خدا وجود ندارد. و به همین دلیل

 توجه کنید که در آن این ستایش را در وصف آن خالق شاهانه می بینیم:  ۷۷:۰-2

 جها  کمر خود را به قوّت بسته است. او... را به جالل آراسته است شتنگخو او کند،یم یخداوند پادشاه

ی تو از ازل هست و استوار گشته است، مگسلطنت تو از قدتخت  جنبش نخواهد خورد. و مستحکم است

 (. ۲-۳۹:1)مزمور 

، ایمدان اسدددرائیل  عهد عتیق تا حد زیادی از مذاهب همسدددایگانش متفاوت بود. مذاهب همسدددایه معمو ً تعلیم لحداظ ایناز 

ا  بر اساس موقعیت های تاریخی برقابت کردند و اینکه قدرت این خدایان  حاکمیت مطلقدادند که خدایان بسدیاری برای  می

. در سایر موارد، خدایان قیام کردند و افت و خیر کردندو پایین شدد. در برخی موارد، خدایان بر اساس  رخه های فتول سال 

 افتادند زیرا ملت های مورد توجه ایشان در جنگ پیروزی ها و شکستهایی را تجربه کردند. 

خالق، نگهدارنده و حاکم کل  تاب مقدسددی نبودند. یهوه، خدای اسددرائیل، تنهااما  نین مفاهیمی بخشددی از ایمان ک

اسددت. تمام  بدون تغییرپادشدداهی مطلق خدا مقام . در این مفهوم، بود ، حتی مخلوقات آسددمانی یا به اصددطالا خدایانخلقت

   د بود.ناو بوده و خواه پادشاهیخلقت همواره حوزۀ 

ته باشدیم که در مفهوم کلی، خدا همواره بر تمام خلقت فرمان رانده است، باید حا  همانقدر که مهم اسدت باور داشد

را نیز تشددخیب بدهیم که در آن، کتاب مقدس از پادشدداهی خدا تحت عنوان امری پیش رونده و در حال  باریکترمفهوم دوم و 

 گسترش صحبت می کند.

 توسعهدر حال 

رشددد  تا به حدی گسددترش می یابد، با  و پایین می شددود و در نهایتمحدود، پادشدداهی خدا باریک و در این مفهوم 

اهی پادشقلمرو . و همانطور که خواهیم دید، زمانی که کتاب مقدس از مقام پادشاهی و می یابد توسدعهدنیا بر تمام که  یابد می

عد از پادشاهی خدا، برای درن این بُخدا صدحبت می کند، معمو ً این مفهوم تاریخی را در نظر دارد. یکی از راحت ترین راهها 

عیسددی تعلیم کل عهد عتیق را دربارۀ پادشدداهی خدا خالصدده کرد  ۰۱-۷:6 کلمات آغازین دعای ربانی اسددت. در متی نگاه به

 هنگامی که به شاگردانش تعلیم داد که اینگونه دعا کنند:

 ،یپدر ما که در آسمان یا»

 تو مقدّس باد. نام

 .دگایتو ب یپادشاه

 شود،یتو، چنانکه در آسما  انجام م ۀاراد

 (.1۱-۶:۳)متی  به انجام رسد زین نیزم بر

حا  از آنجایی که می دانیم در مفهوم کلی تر، خدا همواره بر تمام خلقت از جمله کل زمین حکمرانی کرده اسددت، این کلمات 

ور منظور او  ه بود؟  ط« ،بیایدپادشاهی تو »دعا کنیم  که باید ما را به تامل و مکث وادارد. هنگامی که عیسی به ما تعلیم داد

 ؟ «بیاید» باید بخواهیم کهاینجاست هم اکنون  یزی که 

حال  در تاریخی است کهپادشداهی عهد عتیق رجوع کرد که خدا دارای یک  خب به بیان سداده تر، عیسدی به تعلیم

 .تبدیل می کند تا زمین آیینه ای از آسددمان باشدآید و آن را  گسدترش می باشدد. او تعلیم داد که پادشداهی خدا بر زمین می

این موردوع را بیان می کند. کالم عیسی دربارۀ پادشاهی با بهره گیری از  ۰۱-6:۷دوباره دقت کنید که  طور عیسدی در متی 
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. او نگاه داشته شوددس مق خداکه نام  کرد خواستدرمی شود. در وهلۀ اول، او  موازیشامل سه خط  باستانشعر عبری رسدم 

می شود که پادشاهی او بیاید. سپس با توریو مقتود او از  نگاه داشدتهبا بسدط این جمله شدرا داد که نام خدا زمانی مقدس 

همانطور که در آسمان انجام می شود بر روی زمین  خداارادۀ  آمدن پادشاهی خدا این است کهآمدن پادشداهی، ارافه کرد که 

   نیز انجام شود.

، تا شود، تا حدی که زمین مانند آسمان بیاوردخدا پادشداهی اش را روی زمین عیسدی به ما تعلیم داد که دعا کنیم 

اما این  ،نام خدا همواره و هرجا مقدس نگاه داشته شود. عیسی می دانست که خدا از قبل کنترل تمام زمین را در دست داشت

شدددگفتی  به اوریکهو کامل خواهد کرد،  تجدیدروزی زمین را آزاد،  خدا که را هم می دانسدددت که عهد عتیق وعده داده بود

 به عقیدۀ عیسددی. ن بیایدعیسددی دعا کرد که پادشدداهی خدا در روز او بر زمی در این مفهوم بود که آسددمان را منعکس کند. و

 ارادۀ او بر روی زمین به اوریکه سدلطنت آسدمانی خود را گسترش دهد یزی قرار بود بر روی زمین اتفاق افتد. خدا قرار بود 

 . همانند آسمان انجام شود

برای درن این موردوع که  طور ارادۀ خدا می توانسدت همانطور که در آسدمان است بر زمین انجام شود، به تتویر 

 این کالم را می خوانیم: ۰۱-۳:۷نگاه خواهیم کرد. در دانیال  ۳سلطنت آسمانی خدا در دانیال 

 یمو و بود، دیاو چو  برف سپ ۀجام جلوس فرمود. امگاالمگقد و برقرار شد، سوتم، تختهاگناریچو  م»

 یاز آتشْ جار یآ  آتش فروزا . نهر یچرخها و آتش بود یهااو شووعله عرش سوورش چو  پشوومک پا .

 ستادهگکُرورها کُرور به حضورش ا و کردندیهزار خدمتش م هزارا  .آمدیم رو یاو ب یرو شیپ از شده،

 .(1۱-۷:۳گد )دانیال دفترها گشوده گرد و بر پا شد، وا گد بودند.

ست که هر زمان کتاب مقدس از جایگاه تخت آسمانی خدا صحبت می ا تتدویر از آسدمان غیرعادی نیست. این صحنه ای این

 عد از تتویر سلطنت آسمانی خدا هست که باید به آنها اشاره کنیم. کند آن را می بینیم. اما حداقل دو بُ

 مخلوقاتشاز یک ارف، زمانی که خدا در آسددمان سددلطنت می کند، او در حضددور خاج و پرجاللش، خود را برای 

جود این، اما با و -آشدکار می کند. همانطور که کتاب مقدس تعلیم می دهد، خدا در همه جا حضدور دارد؛ او در همه جا هست

قابل مشداهده نیسدت. اما خدا در آسدمان، بر تخت خود جلوس می کند، جامه های سدفید و درخشان بر تن دارد و موی او به 

سدفیدی پشدم اسدت. تخت او با آتشر فروزان اسدت و آتش شدعله ور از تخت او جاری می شود. حضور خاج خدا در جایگاه و 

 ر می شود؛ شکوه و جالل کور کنندۀ او آسمان را پر می کند.ااه تمام جاللتخت او  شمگیر است؛ او با 

را با جالل خدا روی زمین مقایسدده کنید. در بهترین حالت،  یزی که ما  آسددمانی سددلطنت خدا بر تخت لجال ،حال

 یهاشددگفتی جالل خدا را در بازتاب آسددمانی اوسددت. بله، ما   شددمگیر روی زمین می بینیم بازتابی خفیف از شددکوه و جالل

قابل مقایسده نیسددت. بنابراین، وقتی عیسدی دعا کرد که سددلطنت خدا  اصددالً بینیم، اما این با جالل خدا در آسدمان خلقت می

 شمگیر حضور  درخششبر روی زمین آید، یکی از جنبه هایی که در ذهن داشدت این بود که همانطور که در آسدمان اسدت 

 خاج خدا زمین را مثل آسمان پر کند. 

دید در ذهن داشدت که در هنگام بازگشددت مسیو از ان  یزی بود که یوحنای رسدول در وصدف اورشدلیم جاین هم

 می خوانیم: 2۰:2۷. در مکاشفه آسمان به زمین خواهد آمد

و بره چراغ آ   کندیجالل خدا آ  را روشن م راگو ماه ندارد که بر آ  بتابند ز دیبه خورشو یازیشوهر ن

 .(۲1:۲۹)مکاشفه  است

ی ، بخشهمانطور که در آسمان است، روی زمین آشکار شود بنابراین، زمانی که عیسی به ما آموخت که دعا کنیم پادشاهی خدا

 از منظور او این بود که ما باید از خدا بخواهیم که در شکوه و جالل شاهانه اش به روی زمین آید. 

 .به همراه داردتخت آسمانی  در را تاثیراتی خدان از سدویی دیگر، باید درن کنیم که حضدور شدکوهمندانه و درخشا

 می خوانیم: ۳:۰۱همانطور که در دانیال 
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 (. ۷:1۱)دانیال  بودند ستادهگحضورش ا کُرورها کُرور به و کردندیهزار خدمتش م هزارا 

 او را انجام می دهند. اوامرپرستش می کنند و با فروتنی او را خدمت و تخت خدا  در پیشگاهمخلوقات بی شماری 

تاثیر حضور پر جالل خدا نتیجۀ دوم آمدن پادشاهی آسمانی او بر روی زمین است. در این زمان، شورش و اغیان بر 

ردد خدا روی زمین آسان است. در واقع، اکثر مخلوقات در اینجا همین کار را انجام می دهند. دشمنان خدا،  ه روحانی و  ه 

خالفت می کنند. اما یک روز، وقتی مسددیو برمی گردد و حضددور پرجالل و خاج خدا بر زمین جدید انسددانی، با سددلطنت او م

در اینجا انجام نابود خواهند شددد یا ارادۀ او را آنطور که در آسددمان در حال انجام اسددت،  آید، تمام مخلوقات روی زمین یا می

 بگوید: 2:۰۱خواهند داد. پولس رسول به همین دلیل می توانست این را در فیلیپیان 

 (.۲:1۱)فیلیپیا   نیزم رگو در ز نیآسما ، بر زم در خم شود، گیهر زانو یسیتا به نام ع

نشان داد. او در آرزوی روزی  حال توسعه، و در زمینی ،بنابراین می بینیم که عیسدی پادشاهی خدا را به عنوان واقعیتی تاریخی

بود که جالل خدا با حضدور خاج او بر روی زمین آنقدر آشکار شود که ارادۀ او در همه جای زمین انجام شود، همانطور که در 

 آسمان  نین است. و او به ما تعلیم داد که در دید و رویای او برای آینده، با او سهیم باشیم. 

را در مفهومی گسترده و مفهومی محدود از یکدیگر تشخیب دادیم، حا  در جایگاهی هستیم حا  که سدلطنت خدا 

توسدعۀ پادشاهی خدا روی زمین پیدا می کند. در این مقطع، به  در دنبال کردنکه ببینیم  طور عهد عتیق یکپار گی خود را 

 از آن یاد می شود.  بدویاریخ نگاهی خواهیم کرد که اغلب به عنوان ت ۷:۰۰–۰:۰ پادشاهی خدا در پیدایش

 تارگخ بدوی

 از : نخسدددت،  طور این بخشکردخواهیم نگاه همانطور که به بررسدددی تاریخ بدوی می پردازیم، به سددده موردددوع 

تشخیب می دهد؛ و سوم، را پادشاهی خدا  مردم پادشاهی خدا بر روی زمین را تعریف می کند؛ دوم،  طور  مکانمقدس کتاب

دوی مکان که  طور تاریخ ب نگاه کنیم طور پیشرفت اولیۀ پادشاهی زمینی خدا را توصیف می کند. بیایید ابتدا به این موروع 

 پادشاهی خدا را به وجود می آورد.

 مکا 

 پادشاهی اش مکانفتدلهای آغازین پیدایش توردیو می دهند که  طور خدا شدروع به بنیان نهادن زمین به عنوان 

سددلطنت پرجالل خدا در دو مرحله نمایان شددده اسددت.  عد جغرافیایی از. به این مورددوع خواهیم پرداخت که  طور این بُکرد

هیم دید که خدا از ابتدا زمین را برای سلطنت قریب الوقوع خود آماده کرد. و دوم، مشاهده خواهیم کرد که  طور انخست، خو

مرکزی شدروع کند و سدپس محدوده های جغرافیایی آن را گسترش دهد  مکانیطنت خود را در خدا برنامه ریزی کرد که سدل

که خدا در ابتدا دنیا را برای بنای پادشددداهی خود آماده  نگاه کنیمبطوری کده تمدام دنیا را در بر گیرد. بیایید ابتدا به راههایی 

 کرد. 

 آماده سازی های اولیه

ی که خدا جهان را به عنوان پادشددداهی خود آماده کرد. عنوان این فتدددل در تمرکز می کند بر شدددیوه ا ۰پیدایش 

 یافت می شود: ۰:۰پیدایش 

 .(1:1پیداگش ) دگرا آفر نیدر آغاز، خدا آسمانها و زم
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 مکانی برای سلطنت عنوان به زمین را اینکه نشان می دهد که خدا بالفاصله شروع کرد به 2:۷–۰:2بعد از این عنوان، پیدایش 

 .شکل دهد پرجاللش در ساختاری سه گانه

ه با آن بی نظمی دست به لبا دنیایی بی نظم آغاز می شود و خدا برای مقاب ۰:2نخسدت، داستان آفرینش در پیدایش 

 کار می شود. دقت کنید که  طور زمین در این آیه توصیف شده است:

 (.1:۲)پیداگش  ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت یبر رو یکگبود، و تار یو خال شکلیب نیزم

ده پوشی ی بی نظمژرفا وو با تاریکی « بی شکل و خالی بود»دو موردوع مهم در این آیه گفته شدده اسدت. از یک ارف، زمین 

 در جای« بی شکل و خالی»نبود. اصطالحات  یایده آل جایشده بود. در این مرحله، زمین جای خوشایندی برای زندگی نبود. 

بکار رفته اند؛ مکانهایی که قابل سکونت برای انسانها نیستند. عالوه بر  صدحراییدیگر عهد عتیق در اشداره به مکانهای بیابانی و 

 د. بو متخاصمو  در سراسر کتاب مقدس معانی بسیار منفی دارند. از همان ابتدا، زمین خالی از حیات« ژرفا»و « تاریکی»این، 

فرو  راروا خدا سطو آبهار » -دیگری دربارۀ آغاز تاریخ زمین می گوید اساسینیز به ما واقعیت  2از سویی دیگر، آیۀ 

ی بر رد تاریک خدای نور و زندگی راری نبود که زمین را در آن شرایط بی نظم اولیه اش رها کند. او آماده بود که«. گرفتمی 

 .  کندو خلقت بی جان حرکت 

ذکر شده  ۷۰-۰:۷بخش دوم گزارش خلقت، شدامل شدش روز نظم و ترتیب دادن به جهان می باشد که در پیدایش 

اسددت. این آیات تورددیو می دهند که  طور خدا دنیا را شددکل داد تا قلمروی پادشدداهی او شددود. بسددیاری از مفسددرین اشدداره 

 شکل دهی خلقتش شیوۀخدا را در  مقاصددهد؛ الگویی که حکمت و اند که این شش روز الگویی قابل تشخیب ارائه می  کرده

 نمایان می سازد. 

در سه روز نخست، خدا با این واقعیت روبرو بود که دنیا بدون شکل است. در سه روز بعد، با این واقعیت روبرو بود که 

ل مالحظه ای شددبیه یکدیگر بود. در روز اول دنیا خالی اسددت. بعالوه، کارهای خدا در این دو بازۀ زمانی سدده روزه از جهات قاب

خدا روز را آفرید و تاریکی را به شدب محدود سداخت. و متقابالً در روز  هارم، خورشید، ماه و ستارگان را در آسمان قرار داد تا 

جدا کرد. سددپس در روز را از آبهای با  را شددکل داد؛ آبهای زیر  اتمسددفر )فلک(او  رتیب را نگاه دارند. در روز دوم،این نظم و ت

را پر سدازند. در روز سوم، خدا اران دریا را آفرید که آبهای زیرین را پر کنند، و جاند آبهاپنجم پرندگان را آفرید که فضدای بین 

و بشر را خلق  خشکی و در روز شدشم، او حیوانات آبهای عمیق زیرین را با شدکل دادن اراردی حاصدلخیز و پرآب محدود کرد.

بدیل ت در کمال شگفتی به مکانی منظم و بی نظمی و دنیا را از آشدفتگی سدخن گفتین را پر سدازند. زمانی که خدا کرد تا زم

 از خود نشان داد.  همتابیکرد، حکمت و قدرتی 

به اور خاج به ما می گوید  ۰. پیدایش ۷۰-۷در آیات  تکرار شوندهحا  باید توجهی خاج نشان دهیم به موروعی 

می بینیم که در روز ششم، او به کار دست خویش نگریست  ۷۰ا به خلقتش نگاه کرد، دید که نیکوسدت. و در آیۀ که وقتی خد

 و آن را بسیار نیکو یافت. 

حا ، وقتی کتاب مقدس می گوید که خلقت نیکو بود، تا یک اندازه به این معناست که خدا کار خویش را در مفهومی 

را محدود کرده بود و همینطور نظم و ترتیب به جهان  ژرفا ور قابل توجهی آشفتگی ها، تاریکی واخالقی تایید کرد زیرا او به ا

( دارای معنا و مفهومی فراتر اسدددت. این اصدددطالا در اینجا و tovترجمه شدددده )در عبری « نیکو»آورده بود. اما کلمه ای که 

دارد. خدا در شددش روز دنیا را عوک کرد « زیبا»و حتی « خوشددایند»، «دلپذیر»جاهای دیگر عهد عتیق، معانی دیگری نظیر 

 بطوری که اراده و خواسته های او را بازتاب نمود، آن را مکانی زیبا ساخت که موجب خشنودی او گردید. 

 دربارۀ روز شددبتات صددحبت می کند. در آغاز  ۷-۰:2 به همین دلیل اسددت که بخش سددوم گزارش خلقت در پیدایش

از آنچه انجام داده، خشنود بود. در حقیقت، خدا آنقدر از نظم  ۷-۰:2 بود. اما در پیدایش شده ، خدا از خلقت ناراری۰پیدایش 

. بطور خالصه، خدا راری بود که شدمرداسدود و روز هفتم یا شدبتات را مقدس و ترتیب اولیۀ دنیا خشدنود بود که از کار خود بی

 . شوددلخواه او  مکانتبدیل به در مسیری قرار داد که دنیا را  ،آماده سازی های اولیه اش
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 ه اینهمانطور که تا اینجا دیدیم، خدا در ابتدا زمین را به عنوان مکانی که او را خشدنود ساخت آماده نمود، اما باید ب

 . بود بزرگ خدا برای زمین مستلزم توسعۀ بیشتر مقاصدموروع نیز توجه کنیم که 

 گسترش خلقت به طور مداوم

. بود ه، او کل دنیا را به بهشددتی حیرت آور تبدیل نکرده بودبا وجود تمام کارهایی که خدا در هفتۀ آفرینش انجام داد

تنها یک جا  اما در واقعکل دنیا تا حدودی منظم شدددده بود،  در حالیکهکه جلب می کند  واقعیتتوجه ما را به این  2پیدایش 

 را توصیف می کند: مکاناین  ۷-۱:2 توجه کنید که  طور پیدایش شود.خوانده  می توانست فردوسروی زمین بود که 

نواز و گونه درختا  چشوومخدا همه هوهگ. و ..به سوومت شوورر، در عد  غ رْس کرد یخودا بواغ هوهگو 

 بدو  کیدرخت شووناخت ن زیدر وسووب باغ بود، و ن اتی. درخوت حدیوانگورو نیخورا  را از زمخوش

 . (۳-1:۲ )پیداگش

قبل از نقاشدددی با مداد روی بوم خود اراحی  معمو ًراجع به آن فکر کنید. خدا کل زمین را مثل هنرمندانی آفرید که  نطوریا

بالفاصدله کل بوم دنیا را رنگ نکرد؛ او صدرفاً نظم و ترتیب اسداسدی و همینطور مسیری را که می خواست دنیا به کنند. او  می

 سمت آن رود، به وجود آورد. اما نقاشی کامل نبود.

با این وجود، خدا یک بخش از زمین را با رنگهای باشکوه رنگ آمیزی کرد و آن را به عنوان مرکز خلقت خود آراسته 

می باشد، و آن ناحیه، شادی و لذت « خوشدایند»یا « دلپذیر»این ناحیه از زمین عدن نام داشدت، که در عبری به معنای  نمود.

 خور درت؛ یک جای فوق العاده زیبا، بهشدتی تماشایی، باغی بهشتی و باشکوه که شدباغی قرار دا عدن،خاج خدا بود. در مرکز 

خلقت خود، همه جا حارر بود و حضور او بشکل نامرئی همه جا بود، او سرزمین عدن یک پادشاه بود. بنابراین، هر ند خدا در 

حضور مرئی و خاج خود انتخاب کرد. این همان جایی بود که خدا به شکل  مکانو به اورخاج باغ عدن درون آن را به عنوان 

بقیۀ دنیا تا حدودی  از زمین بودند. کیکو  باشدکوهی خود را روی زمین نمایان سداخت. اما این باغ و این سرزمین فقط بخش

 منظم شده بود، اما هنوز نیاز به کار بیشتر داشت.

حا  که دیدیم  طور خدا نخسددت زمین را به عنوان جایگاه فرمانروای اش و عدن و باغ مقدسددش را به عنوان مرکز 

پادشاهی خدا. در این زمان، خدا نسل بشر  مردم  بدوی بپردازیم، ۀدر دور ماندلپذیر و زیبای آن آماده کرد، باید به موروع دوم

خود را  آماده سازیهایرا به عنوان خادمان پادشداهی خود قرار داده بود؛ آنها ابزارهایی به شمار می رفتند که خدا از اریق آنها 

 برای زمین کامل می کرد تا زمین به پادشاهی او تبدیل شود. 

 مردم

. هر  ند همه  یز در نظم و باغ عدن قرار داد، نقش خاج بشر آشکار شددر از اریق توردیحات خدا به انسدانی که 

 می خوانیم: 2:۰۱در پیدایش  -بسیار نیکو حتی  -ترتیب اولیه اش نیکو بود

 (.۲:11)پیداگش  «سازمیاو م یمناسب برا یاورگآدم تنها باشد، پس  ستین کوین»خدا فرمود:  هوهگ

دم آ و آن اینکه «نیکو نبود»مقدسش یاقت که خاج و  یزی خاج را در باغ  «،نیکوست»خلقت  ه بود،که قضاوت کرد ییخدا

نبود؟ به اور خالصده، خدا نسل بشر را برای کاری آفریده بود که انجام دادن آن به تنهایی  نیکوهمسدری نداشدت. اما  را این 

 بود. بزرگبرای او بسیار 

به این که نقش بشدر در دو جهت توصدیف شدده، می توانیم ببینیم که  را این وایفه آنقدر برای یک انسان با توجه 

  بزرگ بود. خدا آدم و حوا را آفرید تا به عنوان کاهنان و نایب السلطنه یا نمایندگان شاهانه اش، او را خدمت کنند.
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 کاهنا 

آنها خوانده شدددند تا خدا را با کارهای پرسددتشددی خدمت کنند و کهانت واگذار شددد.  کاردر وهلۀ اول، به آدم و حوا 

. تا ا ن دیدیم که این کاری اسددت که مخلوقات در تخت آسددمانی خدا انجام می دهند؛ و این همان کاری بود که حرمت نهند

 می خوانیم: 2:۰1. در پیدایش دهندانجام  می بایست آدم و حوا روی زمین

)پیداگش  او را در بواغ عد  نهاد تا کار آ  را بکند و از آ  نااهداری نماگدگهوه خودا آدم را برگرفوت و 

۲:1۱ .) 

ود. در یش از این بسیار باما نقش آنها ب در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم که خدا صرفاً آدم و حوا را آفرید تا باغبانان او باشند،

غیرمعمول اسدت و برای موسدی و اسرائیلی هایی که این داستان را « تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید»عبارت حقیقت، 

 داشت. معنای خاصی  ،می خواندند

در سددت. بکار رفته امشددابهی برای توصددیف کار کاهنان یا  ویان در خیمۀ خدا عبارت  ۷:۱در اعمال به عنوان مثال، 

  این آیه می خوانیم:

مسکن،  یمالقات را بر عهده خواهند داشت و با انجام کارها ۀمیاسباب خ یتمام تیمسئول نیآنا  همچن

 (.۹:1)اعداد  را به جا خواهند آورد لیاسرائیبن فگوظا

 دهد.نقش آدم و حوا در باغ به گونه ای توصیف شده که این شرا فنی نقش  ویان در خدمت کاهنانه شان به خدا را بازتاب می

روی زمین بود، درست مثل خیمۀ مالقات در حضدور خاج و الهی پادشاه مکان آنجا ، ندحوا در باغ مقدس خدا قرار گرفتآدم و 

م و آد .انجام می دادند راکهانت کار  پادشداه اعظم با زیباسازی و حف  باغ مقدس او، و آنها در خدمت پرسدتشدیزمان موسدی. 

 را خدمت کردند.  به عنوان کاهنان او، ر حضور مقدس خدابا کار کردن دحوا 

 ناگب السلطنه 

در حقیقت، آنها کاهنان  .نیز مقرر شدنددر وهلۀ دوم، آدم و حوا به عنوان عضو خانوادۀ سلطنتی و نایب السلطنۀ خدا 

 پیدا می کنیم که در آن می خوانیم: ۰:26ما این توصیف از آدم و حوا را در پیدایش  سلطنتی بودند.

و بر پرندگا   اگدر ا یو او بر ماه م،گخودما  بساز هیرا به صوورت خود و شوب انسوا »آنااه خدا گفت:  

 (.1:۲۶)پیداگش  «دفرما  بران خزند،یم نیکه بر زم یخزندگان ۀو هم نیزم ۀو بر هم ا گآسما  و بر چارپا

 دندکر میمعمو ً فکر  دانانالهیدر گذشته، می داند. « خداشباهت  صورت یا»بشر را  ،همۀ ما می دانیم که این آیه و آیات دیگر

 نیست.  ۰پیدایش محور صحبت و اخالقی هستند. اما این عقالنی معنای این آیه این است که انسانها موجوداتی 

 اینکه اهمیت صددورت خدا بودن را درن کنیم، دانسددتن این مورددوع به ما کمک می کند که در دنیای باسددتان  یبرا

« پسددران خدایان»و حتی « شددباهت،» «،صددورت» ،اسددرائیل و ااراف آنپراتورهای پادشدداهان و اممتداول بود که عهد عتیق، 

پادشددداهان و امپراتورها این عناوین را دریافت می کردند  ون در دوران عهد عتیق مردم بر این باور بودند که  نامیده شدددوند.

یز می ساخت. این تتور وجود داشت نقشی بسیار خاج در دنیا داشتند که آنها را از مردم عادی متماسلطنتی شدختیت های 

راده افراگرفتن که پادشداهان بین آسمان و زمین قرار گرفته اند، و این باور وجود داشت که پادشاهان و امپراتورها وایفۀ خاج 

 یا حکمت خدایان آسدمان را بر عهده داشدتند و سپس از قدرت پادشاهی خود استفاده می کردند تا ارادۀ آسمانی را روی زمین

ن خدا در آسما یبه اراده  ستیبا یپادشاهان م م،یریبهره بگ یربان یدر دعا یسدیع یاز سدبک دعا میاگر بخواه. تحمیل کنند

 کردند. یاجرا م نیبرده و آن را در زم یپ
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و  نه فقط پادشاهان -زیرا او اعالن کرد که تمام انسانها ،بودرادیکال حا ، می توانیم ببینیم که موسی در روزگار خود 

صدورت خدا هسدتند. بر اساس عهد عتیق، تمام انسانها آفریده شدند تا نایب السلطنه خدا باشند، تا از جانب خدا بر  -امپراتورها

اتورهای باسددتان که از امپر ، درسددت مثلمی شددودروی زمین حکمرانی کنند و مطمئن شددوند که ارادۀ او بر روی زمین انجام 

 جانب خدایانشان حکمرانی می کردند. 

اینگونه فرموده،  2۱-۰:2۳می دهد که  را خدا نقش انسددان را همانطور که در پیدایش سددلطنتی نشددان این تتددویر 

 ی در این آیات نوشت: وستوصیف کرد. توجه کنید به آنچه م

 شا گ. خدا ادگرا مرد و ز  آفر شا گد؛ اگرا به صورت خدا آفر د، اوگپس خدا انسا  را به صورت خود آفر

. بر دیابگو بر آ  تسوولب  دگرا پر سوواز نیو زم دگشووو ریبارور و کث»فرمود:  شووا گرا برکت داد، و خدا بد

)پیداگش  .«دیفرما  بران کند،یحرکت م نیکه بر زم یو بر پرندگا  آسووما  و بر هر جاندار اگدر ا یماه

1:۲1-۲۷) 

صورت خدا بودن را اینگونه خالصه کنیم. همانطور که تا ا ن دیدیم، خدا میزان و درجه ای از سلطنتی می توانیم این نقش  ما

را خدمت  او ،نظم و زیبایی در خلقت به وجود آورد و بشدددر را در باغ مقدس و شدددگفت انگیز خود قرار داد تا به عنوان کاهنان

راخواند تا بارور و کثیر شوند و نه تنها باغ عدن، بلکه کل زمین را پر سازند. و مقدر فرمود فخود را سلطنتی  کنند. اما او صدورت

 بر باغ عدن بلکه بر کل زمین نیز تسلط یابند. نه تنها تا 

 ندو کثیر می شد رانسان را به عنوان ابزار گسترش پادشاهی مقدر فرمود. انسانها می بایست بارو ،پادشاه اعظم آسمان

او را خدمت  ،و به عنوان کاهنان در سراسر جهانآورند زمین روی بر  را ارادۀ خدا و کل زمین را به باغ خدا تبدیل می کردند تا

 .قرار دادخدا انسان را روی زمین برای آن، گسترش پادشاهی خدا در سراسر جهان همان هدفی بود که کنند. 

را برای پادشددداهی خود قرار داد، در موقعیتی هسدددتیم که مردمی و حدا  که دیدیم  طور خدا از همان ابتدا مکان 

 بدوی شرا دهیم. هتوانیم پیشرفت پادشاهی زمینی خدا را در اول دور می

 پیشرفت

کنیم  کیهانی صحبت میخیانت خالصه خواهیم کرد. در وهلۀ اول، از  اریقسده به را دوره ما گزارش موسدی از این 

 غیرقابل تتوری افزایشحد تا گرفت. دوم، به این موروع نگاه خواهیم کرد که  طور فساد بشر  که بر ردد پادشداه اعظم انجام

یافت و به داوری سخت منجر گردید. اما سوم، به این حقیقت دست خواهیم یافت که خدا با وجود قتور و کوتاهی های انسان، 

، رخ داد که در زمین خیانتیشکار کرد. بیایید ابتدا بر پادشاهی اش بر روی زمین آ مقاصدبلند مدت برای تحقق استراتژی یک 

 .متمرکز شویم

 کیهانی خیانت

ۀ شیطان شدند و با خوردن میوۀ ممنوعه، بر سآوردن پادشداهی خدا بر روی کل زمین، تسدلیم وسو آدم و حوا بجای 

نقاط زمین، از آنجا بیرون انداخته ی عدن به اقتددی یاغیان کردند. در نتیجه، به جای گسددتراندن زیباخود  رددد پادشدداه الهی

 شدند و محکوم شدند تا زیر لعنت زندگی کنند.

هنوز باید خدا را پرسددتش  پادشدداهی کامالً ناپدید نشددد. آدم و حوا بناکنندگانحتی بعد از آن، نقش بشددر به عنوان 

د، وجود، بخاار سرکشی و اغیانی که کردنکردند؛ هنوز باید بارور و کثیر می شدند و بر زمین تسلط پیدا می کردند. با این  می

ه و امید کنند دشددوار، نا ،کار بارور و کثیر شدددن و سددلطه یافتنرفتند تا  خود و زمینی که در آن زندگی می کردند زیر لعنت

 به حوا گفت: ۷:۰6خدا در مورد بارور و کثیر شدن، در پیدایش دردنان گردد. 
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با درد، فرزندا  خواهی زاگید. اشتیار تو به شوهرت خواهد بود، و  درد زاگما  تو را بسیار افزو  گردانم؛

 (.۹:1۶)پیداگش  او بر تو فرما  خواهد راند

 به آدم در مورد سلطه یافتن اینگونه سخن گفت: ۰۳:۷و در پیدایش 

 (1۷:۹)پیداگش  خورد یبا رنج از آ  خواه اتیزندگ یروزها ۀملعو  شد؛ در هم نیبه سبب تو زم

، مجبور شد در دنیایی متخاصم انجام دهد بی پایاناحترامی با به عنوان صدورت خدا با آسدانی و  را واایفش آنکهبشدر به جای 

 تجربه نماید.به عنوان صورت خدا زندگی کند و درد و پو ی را در زندگی 

 فساد و داوری

بدوی، بشدر به دنبال کردن راه فساد ادامه داد تا جایی که در نهایت به داوری سخت خدا  ۀ، در اول دوردر وهلۀ دوم

منجر شدد. قبل از آنکه نسدل بشدر به گناه افتد، به دنیا آوردن فرزند، صدورتهای بیشدتری را می توانست به وجود می آورد که 

کردند، این مورددوع دیگر صددحت نداشددت که تمام نسددل . اما زمانی که آدم و حوا گناه باشددندالسددلطنه و کاهنان وفادار  نایب

جسدمانی آنان به خدا وفادار شوند. در واقع، هیچ کدام از آنها بخاار ابیعت سقوط کردۀ خود نمی توانستند وفادار بمانند مگر 

 آنکه خدا آنها را از قدرت گناه آزاد کند.

سر نخست آدم و حوا به این راه ادامه دادند. قائن، پردند و متاسفانه، جمعیت زیادی از نسل بشر بر رد خدا اغیان ک

ما می گوید که با رشد نسل قائن و تسلط آنها بر زمین، اغیان آنان  به ۱پیدایش نسب نامۀ قائن در برادرش هابیل را کشدت. و 

رستش خدا را پآنکه و به جای  دنخدا بنا کنسلطنتی را به عنوان کاهنان  یشددیدتر شدد. نسل قائن به جای آنکه فرهنگ انسان

ایی به وجود آوردند که با سددلطنت خدا هد و ارادۀ او را در سددراسددر زمین گسددترش دهند، خود را تمجید کردند و فرهنگنکن

مخالفت می کرد. در حقیقت، با گذشدت زمان، انسدانها آنقدر پست شدند، که خدا تتمیم گرفت بشر را نابود کند. همانطور که 

 انیم:خو می ۳-1:6 در پیدایش

و  است یبد یبرا وستهیدل او پ یهاشهگاند تکیاست، و هر ن اریبس نیکه شرارت انسا  بر زم دگخداوند د

گشت. پس  نیسواخته بود، متسسوف شد و در دل خود غما نیکه انسوا  را بر زم نگبس؛ و خداوند از ا

و خزندگا  و  ا گچارپا ومحو خواهم ساخت، انسا   نیزم یاز رو امدهگانسا  را که آفر»خداوند فرمود: 

 (۱-۶:۷)پیداگش  «که از ساختن آنها متسسف شدم. راگپرندگا  آسما  را، ز

 بلند مدت استراتژی

برای گسدترش پادشاهی خود در سراسر  یی بلند مدتاسدتراتژلۀ سدوم، تاریخ بدوی به ما می گوید که خدا هاما در و

و  د کندبازخریاز انسانها را از سلطۀ گناه  منتخبی ، با فسداد نسل بشر، خدا تتمیم گرفت که گروهدنیا اراحی کرد. در حقیقت

 نشان داد تا اهداف او را پیش ببرند. ۰بخش خود را به این صورتها اریق آنان بنا کند. خدا رحمت نجاتپادشاهی خود را از 

در آنجا خدا  معرفی شد. ۷:۰1و در پیدایش او نی مدت بالفاصله بعد از گناه آدم و حوا استراتژی این اولین اشاره از 

 مار را که محرن گناه ادم و حوا بود لعنت کرد و فرمود:

را  یو ۀو تو پاشن دیاو سر تو را خواهد کوب گذارم؛یم ینسول تو و نسل ز ، دشمن ا یتو و ز ، و م ا یم

 (.۹:1۱)پیداگش  زد یخواه

                                            
 توریو مترجم: منظور از صورت در اینجا، صورت خداست ۰
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اصدل، خدا وعده داد که حتی اگر شدیطان و انسدانهایی که او را پیروی کردند، به آزار نسدل حوا ادامه دهند، در نهایت نسل  در

کیهانی سوق داد، غلبه خواهد  خیانتبازخرید شدده سر مار را خواهد کوبید، و بر کسی که ایشان را به  حقیقی او، یعنی انسدان 

 به مسیحیان روم این اامینان را داد: ۰6:2۱ر رومیان د پولس کرد. به همین دلیل بود که

 (.1۶:۲۱)رومیا   شما لکه خواهد کرد یپاها رگرا ز طا یش یزودصلح و سالمت به یخدا

   ادامه پیدا کرد.خود حوا تا زمان ما  این امید نجات از زمان آدم و

ل وفادار ث به دنیا آمد تا جایگزین هابینام شید گردید، سومین پسر آدم به برخالف نسل قائن که بیشتر و بیشتر فاس

الب به ما می گوید، شیث و نسل او خدا را در زندگی خود محترم شمردند زیرا آنها در  1همانطور که نسب نامۀ پیدایش شود. 

 ،جهان گسترفانی دند که ارادۀ او را بر زمین انجام دهند. و حتی زمانی که همه  یز بر روی زمین آنقدر بد شدد که با اواین بو

نام او نوا بود. و خدا نوا و خانواده اش را  -لطف خدا قرار گرفت موردبشددر را نابود کرد، یک نفر از نسددل شددیث وفادار بود و 

 اوفان باقی بشر را نابود ساخت.  در حالیکهنجات داد 

فراهم کرد تا از اریق  یپیچیده و او نی مدت اسددتراتژی 22-2۰:۱ در پیدایش خدا حال، نزدیک پایان تاریخ بدوی

 را به عنوان صورت خدا انجام دهند. در آنجا می خوانیم: مقاصدشانصورتهای بازخرید شدۀ او  ،آن

بد است. و  یدل انسا  از جوان تیرا به سوبب انسوا  لعنت نخواهم کرد، هرچند که ن نیهرگز زم ارگد

 و درو، ککشت است، یکه جها  باق یتا زمان کرد، چنانکه کردم. مخواهجاندارا  را هال  ن ۀهرگز هم ارگد

 (۲1-1:۲۲)پیداگش  .ستادگنخواهد ا باز روز و شب، و و زمستا ، تابستا  و گرما، سرما

به انگیزۀ خدا توجه کنید. او تشدخیب داد که حتی انسانهای بازخرید شده گناهکار و رعیف هستند. او می دانست که گناه باز 

بنابراین، پادشددداه آسدددمان خلقت خود را اوری مرتب و هم باعث به وجود آمدن خرابی در  هرۀ سدددقوط کردۀ او می شدددود. 

 شود: وارو می ۷:۰دلیل این ثبات در پیدایش . شودت برای نسل بشر فراهم سازماندهی کرد که پایداری و ثبات او نی مد

« .دگرا پر سوواز نیو زم دگشووو ریبارور و کث»فرمود:  شووا گآنااه خدا نوح و پسوورانش را برکت داد و به ا

 (1:۳)پیداگش 

د ا صورتهای بازخرید شدۀ او بتوانناز بین برد تبکلی را جهان گستر ، خدا در ابیعت ثبات ایجاد کرد و خطر اوفان در یک کالم

 دهند. تحقق وایفۀ اصلی بشریت را 

وقفه  . راه گسدترش پادشداهی او مستقیم و بیواردو می سدازد ه  یزی را که باقی کتاب مقدس  می دانسدتخدا 

نبود. او می دانسدت که قوم او لغزش می خورند و می افتند و می دانسدت که برخی با مخالفت و دشدمنی با خادمین پادشاهی 

برخواهند خواست و فرو خواهند افتاد. بنابراین، او ترتیب جدیدی از ثبات او نی مدت در ابیعت ایجاد کرد تا روزی در آیندۀ 

 فادار او بتوانند کار گسترش پادشاهی او را در سراسر این دنیای سقوط کرده انجام دهند. دور، صورتهای بازخرید شده و و

یا در سراسر دن کاهنانه و سلطنتی خداصورتهای  توسطبنابراین پادشاهی تاریخی خدا در عدن آغاز شد و می بایست 

 برای بازخرید برخی از تی رایخی او نی مدتار اسددتراتژی. با وجود پیچیدگی هایی که گناه به وجود آورد، خدا گسددترش یابد

خود به وجود آورد تا آنها بتوانند پادشدداهی او را همانطور که در آسددمان پابرجاسددت، بر روی زمین نیز بیاورند. این  یصددورتها

 تاریخ بدوی، راه را برای مابقی تاریخ کتاب مقدسی باز کرد.فرمهای اساسی 

اول سالهای آغازین تاریخ زمین شروع شد، آماده ایم که به مرحلۀ تاریخی و حال که دیدیم  طور پادشاهی خدا در 

با اسددرائیل به عنوان  به اور خاجکه خدا دوره ای مهم بعدی برویم که حجم زیادی از عهد عتیق را به خود اختتدداج داده، 

 . ساز و کار داشتقوم منتخبش 
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 قوم اسرائیل

، همانطور که در زمینبه پادشدداهی خدا مدن ت آاسددرائیل گام بزرگی در جهباسددتان از دیدگاه عهد عتیق، تاریخ قوم 

 برداشت.  آسمان است

اسدرائیل باسدتان گسترش یافت، دوباره، به سه موروع نگاه خواهیم کرد.  برای اینکه ببینید  طور پادشداهی خدا در

پرداخت. دوم، به مردم این پادشدداهی نگاه نخسددت، به بررسددی و اکتشدداف مکان پادشدداهی در اول این دوره از تاریخ خواهیم 

پادشاهی خدا در قوم  رداخت. پس بیایید ابتدا بهخواهیم کرد و سدوم، به بررسی پیشرفت پادشاهی در اول این دوره خواهیم پ

 اسرائیل بپردازیم. 

 مکا 

از . استبزرگ  اسرائیل  ارنپاتریه، با ابراهیم، یکی از بهترین راههای شروع بحثمان درباره مکان پادشاهی در این دور

راه را برای تمام کارهایی که خدا می خواسددت از اریق اسددرائیل  ،خدا با ابراهیم ارز رفتار ،ابراهیم پدر اسددرائیل بودآنجاییکه 

می خوانیم که  طور خدا برای نخسددتین بار ابراهیم را خواند تا خادم خاج او  ۷-۰2:۰کرد. در پیدایش مشددخب انجام دهد، 

 :باشد

از سوورزمین خوگش و از نزد خوگشووا  خود و از خانۀ پدرت بیرو  بیا و به »خوداوند به ا برام گفته بود: 

خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛  پدگد از تو قومی بزرگ .سورزمینی که به تو نشا  خواهم داد، برو

کسانی که تو را برکت دهند، و برکت خواهم داد به  .نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود

 «لعنت خواهم کرد کسووی را که تو را لعنت کند؛ و همۀ طواگف زمین به واسووطۀ تو برکت خواهند گافت

 .(1-1۲:۹)پیداگش 

را خواند تا سدددرزمین خود را در بین النهرین ترن کند و به سدددرزمینی که گفت دقت کنید؛ او ابراهیم  ۰به آنچه خدا در آیۀ 

 ه مهاجرت کند. تابحال ندید

ادامه می دهد، در می یابیم که خدا ابراهیم را از اور واقع در جنوب بین النهرین به  ۰2حدال، همدانطور کده پیدایش 

حران در شدمال بین النهرین و بعد از آن از حران به سدرزمین کنعان هدایت کرد که اکنون سرزمین مقدس نامیده می شود. و 

، خواهند کردخود دریافت وان سدید، خدا تایید کرد که نسل ابراهیم این مکان خاج را به عنوان زمانی که ابراهیم به کنعان ر

های خدا در برای کاربه بعد، سرزمین وعدۀ ابراهیم مرکز جغرافیایی زمان ، از این نشدان می دهدو همانطور که باقی عهد عتیق 

 دنیا شد. 

درن کنیم.  به دو اریقپادشددداهی خدا را حداقل مکان تا سدددرزمین موعود به ما کمک می کند  بدهدعوت ابراهیم 

نخسدت، خواهیم دید که خدا ابراهیم و اسرائیل را فراخواند تا او را در مرکز اصلی پادشاهی اش خدمت کنند. دوم، خواهیم دید 

دا ایده بپردازیم که خ که خدا اسدرائیل را فراخواند تا پادشداهی اش را بیرون از مرکز اصلی گسترش دهد. بیایید نخست به این

 ابراهیم و نسل او را فراخواند که او را در مرکز اصلی پادشاهی اش خدمت کنند. 

 مرکز اصلی

خدا عدن بود. متاسفانه، بسیاری از مفسرین به  یم، مرکز اصدلی پادشداهی زمینی ه اهمانطور که تا ا ن مشداهده کرد

از به اشددتباه معتقدند که ابراهیم در واقع از واقع شددده بود. بنابراین، آنها بکه عدن در بین النهرین اعتقاد داشددته اند اشددتباه 

همسدایگی باغ عدن دور شدد تا به کنعان نقل مکان کند. اما کتاب مقدس ارتباط بسدیار نزدیکی میان سرزمین وعدۀ ابراهیم و 

 سرزمین عدن به وجود می آورد.
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دقت کنید که  طور خدا مرزهای  دور کند. جاداند تا آنکه او را از آندر حقیقت، خدا ابراهیم را به حومۀ باغ عدن برگر

 توصیف کرد:  ۰۱-2:۰۱باغ عدن را در پیدایش 

. نام شوودیکند و از آنجا به چهار شوواخه منشووعب م یاریتا باغ را آب آمدیم رو یاز عد  ب یارودخانه

 ۀنام رودخان...زندیرا که در آنجا طال است، دور م ل هگح و نیاست که سرتاسر سرزم شو یاوّل ف ۀرودخان

 ۀو رودخان ...سوّم دکجلکه نام دارد  ۀ. رودخانزندیرا دور م کوش نیاسوت که سورتاسر سرزم حو یدوّم جک

 (.14-1۱:۲ )پیداگش چهارم فُرات است

متر وصل  منطقۀ شمال شرقیغربی در با سرزمین های جنوب  که فیشون و جیحون : هار رود مرزهای عدن را تشکیل دادند

 .  هستندبه شمال شرقی کنعان متتل که دجله و فرات  هستند، و

 ۰1:۰۱مرزهای مشددابهی داشددت. در پیدایش نیز این اشددارات جغرافیایی برای ما مهم هسددتند زیرا سددرزمین وعده 

 خوانیم:می

از رود مصر تا رود  بخشم،یه نسل تو مرا ب نیسرزم نگا»در آ  روز خداوند با ا برام عهد بسوت و فرمود: 

 (.1۱:11)پیداگش « بزرگ فُرات

نیل نیست بلکه یکی از رودهای کو کتر است که در « ،رود متدر»منظور از حال، اکثر مفسدرین بر این مسداله توافق دارند که 

ا به ابراهیم وعده داد که مرزهای باشد، می توانیم ببینیم که خدا سرزمینی راور که شدمال شرقی متر واقع شده است. اما هر 

فرات در شدمال شدرق و متدر در جنوب غرب محدود می شدد و همانطور که تا ا ن دیدیم، مرزهای جغرافیایی سرزمین  اآن ب

مرزهای عدن را بازتاب می کنند. هر ند سددوا تی باقی می مانند دربارۀ اینکه  قدر باید کنعان را با عدن دارای ارتباط  ،موعود

که آدم و حوا فراخواند که وقتی خدا ابراهیم را به کنعان فراخواند، او را به منطقه ای اسددت دیک بدانیم، اما حداقل مشددخب نز

عد ، به بودبنابراین، همانطور که عدن در ابتدا به عنوان مرکز حضور خدا بر روی زمین بنا شددر ابتدا خدا را خدمت می کردند. 

بازسدددازی  کارخادم خاج خود یعنی ابراهیم را فراخواند که به آن مرکز جغرافیایی بازگردد تا  از قتدددورهای تاریخ بدوی، خدا

 .  را آغاز کندپادشاهی 

عهد عتیق داد، البته  مفهوم دوم ارتباط میان سدرزمین وعده و باغ عدن این اسدت که خدا این سرزمین را به اسرائیل 

 نقاط جهان.ترش سلطنت او تا اقتی نه به عنوان هدف اصلی، بلکه به عنوان شروع گس

 گسترش

پادشاهی خدا روی زمین بسیار  برایاین مکان  -سدرزمین وعده برای ابراهیم و اسدرائیل هدف جغرافیایی نهایی نبود

 :  ۰2:۷کو ک بود. دوباره توجه کنید به پیدایش 

 ۀرا که تو را لعنت کند؛ و هم یکه تو را برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کس یبرکت خواهم داد به کسوان

 (. 1۲:۹)پیداگش  افتگتو برکت خواهند  ۀبه واسط نیزم فگطوا

تمام مردم روی زمین در نهایت برکت خواهند  ،برکت و لعنت ملتها بخاار واکنش ایشدان به ابراهیم و نسل اوپروسدۀ از اریق 

به قبایل و گروههای زبانی مختلف  -و حال، ایمان مسددیحی -یمیافت. این وعده صددرفاً به این اشدداره ندارد که  طور ایمان ابراه

اشاره می کند. برکت ابراهیم به تمام نیز گسدترش پیدا می کند، هر ند این یکی از جنبه های وعده اسدت. این آیه به جغرافیا 

 خانواده های سراسر جهان خواهد رسید. 

 :اینگونه خالصه کرد دا به ابراهیم راوعدۀ خ ۱:۰۷در رومیان  به همین دلیل است که پولس رسول
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و نسول او وعده داده شد که وار  جها  خواهند شد، بلکه از راه آ   مینبود که به ابراه عتگاز راه شور

 (.4:1۹)رومیا   است ما گا گۀکه بر پا گیپارسا

او کل دنیا را بدو وعده داد. کنعان خدا به ابراهیم وعده نداد که فقط بخش کو کی از سرزمین را به عنوان میراث بدو می دهد؛ 

 صرفاً پیش پرداخت این میراث کامل، یعنی دنیا بود.

در عهد عتیق کو ک و در دفعات مختلف مقیاس در  ،مرزهای اصلی سرزمین وعده  در ورایگسدترش پادشاهی خدا 

و در اول سلطنت پادشاهان کردند.  ، سدرزمین های شدرق اردن را تترفروزگار موسدی به بعد، دو و نیم قبیلهاتفاق افتاد. در 

اسرائیل عهد عتیق، سرزمین  دورۀمختلف، مرزهای اسدرائیل به سدمت شدمال، شرق و جنوب گسترش یافت. بنابراین در اول 

 .گسترده می شدتمام زمین داشت به کنعان مرکز پادشاهی بود، اما حتی در آن زمان نیز پادشاهی خدا 

اسددرائیل عهد عتیق، باید توجه خود را به مردم این پادشددداهی معطوف روزگار در پادشدداهی مکان با در نظر گرفتن 

 کنیم. 

 مردم

با  .مشددوی ند نکتۀ پررنگ محدود  ذکر بهمجبوریم تاریخ قوم خدا در اول این زمان بسددیار پیچیده اسددت، بنابراین، 

صلی امقاصد حال، هنوز قادر خواهیم بود که تتدویر بزرگ نقش اسرائیل را در پادشاهی خدا ببینیم و بفهمیم که  طور با  این

مردم خدا برای بشدر مطابقت پیدا می کند. ما سده موردوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد: نخست، انتخاب اسرائیل به عنوان 

کاهنان رسمی برای پادشاهان و کاهنان؛ و سوم، تعیین  ای از پادشداهیدر ردم این مشدکل گیری خاج برای پادشداهی؛ دوم، 

 خاج خدا در نظر بگیریم.مردم اسرائیل را به عنوان  گزینشپادشاهی. در وهلۀ اول، بیایید  مهدایت مرد

 گزگنش اسرائیل

از کل نسددل بشددر ک خانواده را ما باید به یاد داشددته باشددیم که در اول تاریخ بدوی و ورود گناه به این جهان، خدا ی

 به عنوان صورت های خاج او در این دنیا خدمت می کردند. انتخاب کرد که می بایست

می بینیم؛ در این جا پسدر آدم یعنی شدیث پدر نسدل پارسای بشر شد.  1ما الگوی یک خانوادۀ خاج را در پیدایش 

رد. عالوه بر این شما به یاد خواهید آورد که نوا سه پسر داشت: حف  کبعدتر، خدا خانوادۀ شیث را از اریق نسل او یعنی نوا 

خدا بود. از نسدل سام، یک مرد انتخاب شد که این  ی برگزیدهیا پسدر  فقط به اور خاج، صدورت سدام، حام و یافث. اما سدام

زه آسا متولد شد این نسل نقش خاج را به عهده گیرد؛ اسدم او ابراهیم بود. سپس، پسر ابراهیم به نام اسحاق که به شکل معج

پسدر اسدحاق که به نام اسدرائیل نیز معروف بود، صدورت محترم و خاج خدا شددد. و در یعقوب را ادامه داد. و سدپس،  برگزیده

پسدر داشدت، یعنی یوسدف و برادرانش، و این دوازده پسر پدران دوازده قبیلۀ قوم اسرائیل شدند. این دوازده  ۰2نهایت، یعقوب 

به عنوان نخست زاده اش آنها را خدا به ایشدان داده شدد؛ خدا  )مردم( ومبت و عزت خدا بودند و عنوان خاج قمحقبیله مورد 

 بودند. پادشاهی خدا مردم خاج  قبایل اسرائیل ،قومهاتمام دوست داشت. از بین 

 کاهنا  پادشاهی

 تا نقشددهایآنها را در پادشدداهی ای از کاهنان شددکل داد وقتی خدا قبایل اسددرائیل را انتخاب کرد، او در وهلۀ دوم، 

به صدورت قطعی و وارو  ۱-۰۷:6خدا در خروو به آدم و حوا محول شدده بود، انجام دهند.  در اصدل را که و کاهنی سدلطنتی

ل پایین وم اسرائیایفا کند. در آنجا، هنگامی که ق او پادشاهی بنایاین نقش بسیار خاج را در  می بایستبیان کرد که اسرائیل 

 کوه سینا خیمه زده بودند، این کالم را اعالن کرد:
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عقابها حمل کرده، نزد خود آوردم.  یچه کردم و چاونه شما را بر بالها ا گکه بر مصور دگدگشوما خود د

بود،  دیقومها، مکلک خاص من خواه عیجم ا یاز م د،گو عهد مرا نااه دار دگمرا بشنو یحال اگر واقعاً صدا

است  نگبود. ا دیمقدس خواه یتاز کاهنا ، و ام یمن مملکت یاز آ ک من است. شما برا نیزم یتمام راگز

 .(4-1۳:۶)خروج  گیباو لیاسرائیبه بن دگآنچه با

باشد.  «از کاهنان...امتی مقدس ]پادشاهی ای[ مملکتی»توجه کنید به آنچه خدا دربارۀ دوازده قبیلۀ گفت. اسرائیل می بایست 

اگر بخواهیم دیگر. اما  ردمانمتمام می بودند، یعنی خاج، جدا شدددده و متمایز از « مقدس» بایدیم، آنها ه اهمدانطور کده دید

 یا مملکت کهانت باشند.« مملکت کاهنان»دقیق تر بگوییم، آنها می بایست 

حوا از آغاز  کاهنان نشدان می دهد که اسرائیل نقش دوگانه ای را که آدم و پادشداهی ای ازتعیین اسدرائیل به عنوان 

 ند تا به عنوان کاهنان شاهانه، خدا را خدمت کنند.ه بودشما به خاار خواهید آورد که آدم و حوا خوانده شد. داشتند، ادامه داد

 خدا باشند. ی سلطنتخوانده شدند تا کاهنان  همچنین در اینجا می بینیم که قبایل اسرائیل

 کاهنا  و پادشاها 

د، اما باید این پادشاهی خدا برخوردار بو کهانت شداهانه درامتیاز از  عنوان یک کل،در وهلۀ سدوم، گر ه اسدرائیل به 

اهی و پادشدد خاج برخی اسددرائیلی ها به مقام د،و به ملتی قوی تبدیل شدددن ندرشددد کردوقتی کته را هم در نظر بگیریم که ن

مقدس شده بود. اما در توسط خدا، کاهنان پادشاهی خاج اسدرائیل به عنوان ملت ، کل عامشدته شددند. در مفهوم کهانت گما

همان صددورتهای  کاهن و پادشدداه هایاو در مقام به خدا برخی مردم و خانواده های اسددرائیل را انتخاب کرد تا با خدمت ،نهایت

 مقدسشان به خدا هدایت نمود.  خدمت درخاج او باشند که این امر ملت اسرائیل را 

همانطور که کتاب خروو به ما می گوید، هارون و نسددل او می بایسددت خدا را به عنوان کاهنان او خدمت می کردند. 

بعدها، و دند و پرسددتش، قربانی و سددتایش تقدیم او کردند. را در خیمۀ مالقات و معبد به حضددور خاج خدا برملت آنها ابتدا 

 در ابعاد سیاسی تر   خدا به خدمت گماشدته شدند. آنها به عنوان خادمان خاج خداداوود و نوادگان او به عنوان پادشداهان قوم 

   خدمت کردند. ملت

به مکان و مردم  پادشاهی در اسرائیل عهد عتیق پرداختیم، باید لحظاتی را صرف شرا پیشرفت پادشاهی در که حا  

 م.اول این مدت کنی

 پیشرفت

از دستاوردهای بسیار مثبت و شکستهای  است ار شدبیه دوران بدوی اسدت و ترکیبیسدیمتاسدفانه، تاریخ اسدرائیل ب

انسددان، این پیشددرفت ها از هدف نهایی قاصددر ماندند؛ آنها  آلود بودن عمیق. پادشدداهی خدا پیشددرفتهایی کرد اما بخاار گناه

 ندادند.  پادشاهی خدا را تا اقتی نقاط دنیا گسترش

ابراین فقط می توانیم به برخی نقاط پررنگ آن اشدداره ناو نی و پیچیده اسددت، ب یتاریخ کتاب مقدسدداین دوره از 

صدحبت خواهیم کرد: نخست، مرحلۀ وعده؛ دوم، خروو و دوره کنیم. ما دربارۀ سده مرحله از پیشدرفت پادشداهی در اول این 

 .مپرااوریافتو؛ و سوم، دوران اسرائیل به عنوان یک 

 وعده

را مد نظر  )پاتریارکها( یم. ما در اینجا دوران پدران اسددرائیلبکنوعده ی  هدور صددحبت از یکدر وهلۀ اول می توانیم 

ابراهیم، اسدحاق، یعقوب و دوازده رئیس قبایل اسدرائیل، خدا وعده های بسدیاری دربارۀ آیندۀ اسددرائیل  ه یداریم. در اول دور

 ها در دو دسته قرار می گیرند: نخست، وعده های کثیر شدن؛ دوم، وعده های سلطنت.داد. اصو ً این وعده 
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وعده داد که نسدددل او بی شدددمار  خدا را تکثیر کنند، به ابراهیم هایهمانطور که خدا به آدم و حوا فرمود که صدددورت

 توجه کنید: ۰1:1دا به ابراهیم در پیدایش خواهد بود. به وعدۀ بزرگ خ

تو  نسل»آنااه به ا برام فرمود: !« یآنها را بشمار یآسما  بنار و ستارگا  را بشمار، اگر بتوان یبه سوو» 

 (.1۱:۱)پیداگش  «خواهد بود نیچن زین

به عنوان صورت خدا هدایت کنند. این امر اش همانطور که دیدیم، ابراهیم و نسدل او انتخاب شددند تا بشدر را در انجام وایفه 

مقدس انجام گیرد تا انسددانهای بازخرید شددده به اندازۀ سددتارگان آسددمان  )ذریت( ی از اریق تکثیر نسددلمی بایسددت تا حدود

تاکید زیادی به تولد اسدحاق، فرزند معجزه آسدای ابراهیم و سارا داده شد. به همین دلیل است  ،شدمار گردند. بخاار همین بی

تی در عهد عتیق و حعنی یعقوب و دوازده پسر یعقوب می کند. زیادی روی پسر اسحاق یبسیار که روایت کتاب مقدسی تمرکز 

اولیۀ وعده، قوم خدا بارور و کثیر می شددند و به همین دلیل اسدت که گسدترش و تکثیر صدورتهای بازخرید شدۀ  ۀدر این دور

 عهد عتیق است. در سراسر خدا در قوم اسرائیل موروع محوری

نیز بر وعدۀ سددلطنت تمرکز می کنند. نه  اتریارکها )پدران قوم اسددرائیل(پ فراتر از این، روایات کتاب مقدسددی دربارۀ

خواهند نسدل او صاحب سرزمین مقدس کنعان  وعده داد داد، بلکه خواهد نسدلی بیشدمار ه داد که بدوتنها خدا به ابراهیم وعد

 می خوانیم: ۰1:۳. همانطور که در پیدایش شد

که تو را از اورک ک لدانیا  بیرو  آوردم تا اگن سرزمین را به ملکیت  م ن م آ  خداوند»و خداوند وی را گفت: 

 (.1۱:۷)پیداگش « به تو بخشم

 سلطنت ،اسرائیلیعنی خاج او مردم و قوم همانطور که خدا به آدم و حوا دسدتور داد که بر زمین تسلط یابند، او وعده داد که 

 خواهند یافت و از سعادت و کامیابی در سرزمین موعود لذت خواهند برد.

دفن او خانواده اش  زمین کو ک در کنعان خرید تا محل به همین علت بود که ابراهیم به صدددورت نمادین قطعه ای

علی رغم خطرات بیشتر، به توردیو می دهد که  را یعقوب سرزمین وعده را برای مدتی ترن کرد اما حتی این باشدد. بعالوه، 

اامینان داد که اسرائیلی ها  ، بهقبل از مرگ خوددر آخرین کلمات آنجا بازگشدت. همینطور توردیو می دهد که  را یوسدف 

زمانی بود که خدا وعده داد نسل اسرائیل  عهد عتیق  ره پارتریارکها. دوباز خواهند گشتمتدر را ترن کرده و به سرزمین وعده 

 .خواهد بخشیدکه پادشاهی او را ادامه می دهند، به آنها سلطنت مردمی و به عنوان  اهد دادخورا گسترش 

 خروج و فتح

از  متندورۀ خروو و فتو است. یک  ،زمین در تاریخ اسرائیل عهد عتیقبه آمدن پادشداهی خدا دومین مرحلۀ مهم از 

اول این مدت به منظور برقراری پادشدداهی او بر روی روشددن می کند که کار خدا با اسددرائیل در مشددخب عهد عتیق به اور 

، سرودی معروف را خواندند که در خروو زمین انجام گرفت. به اور خاج وقتی موسدی و اسدرائیلی ها از دریای سرخ گذشتند

ه دیان شکه در آن موروع سلطنت خدا به اور شفاف ب . این اولین متن از کتاب مقدس می باشدنوشدته شدده است ۰1:۰۱-۰

خواهیم اما ما فقط به ذکر یکی از آنها بسنده  وجود داردبسیاری دربارۀ پادشاهی اسدت. در این سدرود موردوعات فوق العاده و 

  دربارۀ اامینان موسی به آینده می خوانیم: ۰1:۰۷. در خروو کرد

 شگدس خومسکن مق به خود، یرویرا به ن شا گا ؛ینمود تگهدا شگمحبت خو در ،یدیرا که رهان یقوم

 (.1۱:11ی )خروج رهنمو  شد

آنها را به مسکن مقدس خویش رهنمون می ساخت. همانطور که  او داشتتوجه کنید که قوم اسرائیل خدا را ستایش کرد زیرا 

دیدیم، سدرزمین موعود مانند عدن باید مرکز حضدور مقدس و خاج خدا روی زمین می شد. اما بیش از این، باید خاار نشان 
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( در بسددیاری از متون کتاب مقدس با هدایت ( ָנַהל)  nahalترجمه شددده )معادل عبری « رهنمون»کنیم که اصددطالحی که 

مرتبط است. این نوع تشبیه شبانی معمو ً فعالیت های پادشاهان را توصیف می کرد  ه بطور کلی در خاور  انگوسدفندکردن 

قوم خود را به مسکن مقدس خویش هدایت ایشان  عنوان پادشاه و شبان بهداشت و  ه در کتاب مقدس. خدا نزدیک باسدتان 

 رد.کمی

 دیدهدر انتهای سرود در دریای سرخ  و خدا به عنوان پادشداه موردوع پادشداهی خدا ۰۳-۰1:۰۱در خروو همچنین 

 می شود:

خداوند، که تو آ  را مسکن  یجا، ا هما  نمود، یخود غ رْس خواه را یرا داخل ساخته، بر کوه م شا گا

 اآلبادخواهد کرد، تا ابد یخداوند پادشاه نهاده اسوت. ا یکه دسوتا  تو بن یقُدسو در ،یاخود سواخته

 .(1۷-1۱:11)خروج 

ام به نآن را قدسددی که کتاب مقدس بعداً مکان مبر ابق این آیات، خدا داشددت اسددرائیل را به سددمت کوهی مقدس می برد، 

 بار دیگر، خدا خواهد بود.« مسکن»این کوه مقدس  ه بود؟ نخسدت، موسی گفت که آنجا  ی کند. و ابیعتممعلوم اورشدلیم 

پادشاهی  مفاهیماست. در پرتو « اجالس به تخت»اغلب به معنای  ،((ָיַשב)در عبری یاشاو )ترجمه شده « مسکن» ه ای کهکلم

  خدا خواهد بود.تخت نشینی  مکاناین متن، بهتر است درن کنیم که کوه مقدس 

 ستایش می کند: سلطنتی کلمات صریوبا فوراً خدا را  ۰۱به همین دلیل است که آیۀ 

 (.1۱:11)خروج  اآلبادخواهد کرد، تا ابد یخداوند پادشاه

ه کز آنها قومی بسازد ا، او قتد داشت زمانی که خدا با شدبانی قوم به سدمت سرزمین وعده، به عنوان پادشاه اسرائیل عمل کرد

 ۷پادشاهیخدا و  2و پادشاه بودن برقراری سلطنت خدا، فتو و خروومقتود از به بیان دیگر، احااه کنند. تخت پادشداهی او را 

 ، تا ابداآلباد.بر زمین بود او

 امپراتوری

نام گذاری به عنوان مرحلۀ امپراتوری را می توان  اسرائیل عهد عتیقدوران  پادشداهی خدا درسدومین مرحله مهم از 

 جایگاه پادشاهان. متاسدفانه، ه اسدتدبرخوردار گردیپادشداه و معبد  ازتبدیل به ملتی محرز شدده که  ، زمانی که اسدرائیلکرد

در درس بعدی به این حقیقت نگاهی دقیق خواهیم کرد که مباحثات است.  برخیموروع  انسدانی در نقشدۀ خدا برای اسرائیل

ل پادشاهی در اسرائیمقام یل پادشاهی بشری داشته باشد و  گونگی شکل گیری و گسترش خواسدت که اسرائ خدا همواره می

را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما فعالً فقط بررسی خواهیم کرد که  گونه پادشاهی خدا جلو رفت، زمانی که خدا تتمیم 

 گرفت داوود و پسران او را به عنوان پادشاهان قوم خویش قرار دهد. 

پادشدداه و معبد، پادشدداهی خدا را روی زمین پیش مکان اورشددلیم به عنوان برقرار کردن اوود و پسددرش سددلیمان با د

حکومت خدا را بر زمین نشان برقراری خانوادۀ سدلطنتی بود که به معنای بردند. از یک سدو، برقراری تخت داوود در اورشدلیم، 

 توصیف شده بود:  2۷:2۷ تواریخداوود در اول  اندانتوجه کنید که  طور تخت خ. دهد

پس سلیما  بر تختک خداوند نشست و به جای پدرش داوود، پادشاه شد. او کامروا بود و تمامی اسرائیل 

 (.۲۳:۲۹)اول توارگخ  کردنداز او اطاعت می

                                            
2 Kingship 

۷ Kingdom 
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داوود . ندهدایت نمودمردم اسرائیل را  خداسلطنتی پادشداهی داوود با نشان دادن اقتدار خاندان تخت داوود، تخت خداوند بود. 

 خدا که سایر صورتهای او را رهنمون می ساختند مقام رسمی و با یی داشتند. بلندپایه ی و پسرانش به عنوان صورتهای

را سدداخت، معبدی که کتاب مقدس  آنرا فراهم کرد و سددلیمان  سدداخت معبد خدا از سددویی دیگر، داوود مقدمات

 به کارکردند در این معبد، کاهنان به عنوان کسانی که قوم اسرائیل را هدایت می می نامد. « قتدر خدا»یا  خدا« خانۀ» معمو ً

صندوق  سلیمان، فوق العاده به خدا مشغول بودند. حال، در مرکز معبد گماشدته شددند، قومی متشکل از کاهنان که در خدمت

 کرسی زیرد صندوق عهد بسیار مهم است. بر ابق گفتۀ داوود، صندوق عهد نمااورشلیم آورده بود.  بهکه داوود داد قرار  را عهد

 گفت:  2۱:2خدا بود. دقت کنید به آنچه داوود در اول تواریخ  پای

باشد بنا کنم، و  ما گخدا یپا رک گز یکصوندور عهدک خداوند و کرس یککه محل آرام یادر دل داشوتم خانه

 (.۲1:۲)اول توارگخ  بودم دهگآ  تدار  د یبنا یبرا

سلیمان اورشلیم  ،معبد اورشلیم قرار داشت. در واقعتخت خدا در آسدمان بود اما کرسی تخت او همان صندوق عهد بود که در 

 خدا کرده بود. سلطنتی برای خود  و جایگاه مقدس ،به پایتخت خاندان داوودتبدیل را 

مهاجر در روزگار ابراهیم به ملتی تبدیل شددد قبیله سددرائیل از یک بنابراین، می بینیم که در زمان داوود و سددلیمان، ا

اتوری امپر یک اورشلیم بهسلطنتی خروو و فتو پایه گذاری گردید و در نهایت با داشدتن پادشداه و معبد در شدهر از اریق که 

 تبدیل گشت. 

خود را از این مراحل هدایت مردم  تبدیل اسرائیل به یک امپراتوری  ه بود؟ به اور خالصه، خدامقتود حال، امید و 

به اقتی نقاط جهان گسترش یابد. دقت  ،خادم خاج خدا بودپادشاه و اسرائیل که  کرد تا سدلطنت خدا از اریق پادشاه بشری 

 بیان نمود:  ۰۳-۳2:۰کنید که  طور مزمورنویس این سرنوشت را در مزمور 

 فرما  اگتا به در اگباشد که از در...!عهدیرا به ول شگانصاف خو و عدالت خود را به پادشاه عطا فرما، ا،گخدا

قومها  ۀهم و پادشوواها  در برابرش سوور فرود آرند ۀباشوود که هم...نیزم یتا به کرانها از نهر و براند،

که قومها  باشوود .تابدیاش، تا آفتاب برمآوازه و مان د، ندهگباشوود که نام او جاودانه پا.. خودمتش کنند.

 (.1۷، 11، 1، ۷۲:1)مزمور  او را مبار  خوانند زیآنا  ن و ابند،گدر او برکت  یجملا

داوود دعا کرد؛ دعا کرد که  دانبینیم. نخسدددت، مزمور نویس برای برکت خان موردددوعات بسدددیاری را می توانیممدا در اینجا 

 خاندانامر به گسترش عظیم سلطنت داوود منجر خواهد شد.  این . اما او می دانست کهنمونه باشندخاندانش در عدل و انتاف 

در تخت داوود و تمام پادشاهان و امت ها کسی را راند داوود بر تمام زمین سلطنت خواهد کرد؛ او از دریا به دریا فرمان خواهد 

ومت خدا را به تمام سدلطنت خادم خاج خدا، پادشداه اسرائیل، حکو انتداف خداسدت. که نمایانگر عدل خدمت خواهند نمود 

 ملتهای زمین گسترش خواهد داد. 

به شکلی شگرف اعالن می دارد که  ۳2؟ هدف  ه بود؟ خب، مزمور بیافتدگسدترش پادشاهی خدا اتفاق این اما  را 

ما شانتخاب کرده بود.  بدان منظوراصلی بود که خدا اسرائیل را مقتود مرحلۀ پادشداهی تاریخ اسرائیل تحقق همان مقتدود از 

به یاد خواهید آورد که خدا وقتی ابراهیم را نزد خود خواند، هدفی در ذهن داشدددت و این هدف در آیۀ زیر  ۰2:۷در پیددایش 

 بیان شده: 

 (.1۲:۹)پیداگش  افتگتو برکت خواهند  ۀبه واسط نیزم فگطوا ۀهم

مراجعه کنید. در آنجا می خوانیم که این کار  ۳2:۰۳محقق می شددد؟ خب، دوباره به مزمور  ایدابراهیم  طور ب اما این وعده به

 از اریق سلطنت عدل و انتاف خاندان داوود اتفاق می افتد:

 (.۷۲:1۷)مزمور  او را مبار  خوانند زیآنا  ن و ابند،گدر او برکت  یکه قومها جملا باشد
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خواهد راهیم در نهایت زمانی به انجام مشددخب اسددت. هدف اصددلی خدا در انتخاب اب ۰2:۷کنایه و تلمیو این آیه به پیدایش 

 که خاندان داوود برکت خدا را به تمام قومها برساند.  رسید

کات برباید خاندان داوود  اصلی اسرائیل در خاندان داوود  ه بود؟  رامقتود و در نهایت، باید بپرسدیم نتیجۀ تحقق 

قتی خدا به ا مندبیان کنیم، نتیجه، گسدترش سدلطنت شکوه ابراهیم را به تمام دنیا می رسداند؟ اگر بخواهیم به اور خالصده

 خدا پایان می پذیرد:پر انین ستایش با  ۳2:۰۷نقاط دنیاست. به همین دلیل است که مزمور 

 (۷۲:1۳)مزمور  !نیو آم نیآم از جالل او آکنده باد! نیزم یتمام متبار  باد نام شکوهمندش تا ابد!

از  در اسدددرائیل اتفاق افتاد، خدا را برای تمام پیشدددرفتها آشدددکار می کند؛ پیشدددرفتهایی که هدف نهایی ۳2آیۀ پایانی مزمور 

پر کردن زمین با جالل خدا بود.  ،تمام این مراحل پادشاهیمقتود از امپراتوری. تا به و  ،فتو و خروو در وپاتریارکها، های دهوع

ای اسدرائیل را درنوردیده و به اقتدی نقاط زمین برسد، حضور خاندان داوود، تمام مرزه وقتی پادشداهی خدا از اریق سدلطنت

 پرجالل خدا تمام دنیا را مانند آسمان پر خواهد کرد.

 باید به موروع آخر عهد عتیق مشاهده کردیم، حال که پیشینۀ پادشاهی خدا را در اول تاریخ بدوی و تاریخ اسرائیل 

و اگر می خواهیم عهد عتیق را به درستی در روزگار یبه عنوان پیروان مس خود بپردازیم، یعنی پادشداهی خدا در عهد جدید. ما

 خود بکار ببندیم، باید دیدگاههای عهد جدید را دربارۀ پادشاهی خدا درن کنیم. 

 عهد جدگد

 

مرکز پیغام عیسی، یا به  ،اگر یک مورد وجود داشدته باشدد که مسدیحیان بر سر آن توافق دارند، این است که انجیل

 نتیجه یا تکمیلاما ما اغلب تشدخیب نمی دهیم که انجیل عهد جدید یا خبر خوش مسیو، کل عهد جدید اسدت. مرکز نی، بیا

 خالصه نمود: ۱:2۷موروع عهد عتیق در باب پادشاهی خداست. دقت کنید که  طور متی موعظۀ عیسی را در متی 

را  یپادشاه و بشارتک دادیم میتعل شا گا یهاسهیو در کن گشتیم لیدر سرتاسر جل یسیع سا ،نگبد

 (. 4:۲۹)متی  کردیاعالم م

دربارۀ پادشاهی خدا بود. و  یپیغام خبر خوش، عیسدی انجیل یا خبر خوش را موعظه می کرد. اما این خبر خوش  ه بود؟ این

ن مسددتقیماً به در قلب عهد جدید،یعنی  ،بدان معتقدیم و با دیگران در میان می گذاریم ی کهدرن ما از انجیل ،به همین دلیل

 ما از پادشاهی خدا بستگی دارد. 

ما موردوع پادشداهی خدا در عهد جدید را بر حسدب سده موردوع که در مراحل دیگر تاریخ کتاب مقدسددی بررسی 

دوم، گوید، خواهیم پرداخت.  پادشددداهی می مکاننخسدددت به آنچه عهد جدید دربارۀ  کردیم، مورد کندوکاو قرار خواهیم داد.

دوران عهد جدید نگاهی خواهیم انداخت.  ای و سوم، به پیشرفت پادشاهی در .دربارۀ مردم این پادشداهی صحبت خواهیم کرد

 پادشاهی در عهد جدید بپردازیم.  مکانبیایید ابتدا به 

 مکا 

پادشدداهی خدا دارد که ما در عهد عتیق می یابیم.  مکان از بسددیاری جهات، عهد جدید همان جهتگیری را به سددمت

نخسدت، نشدان می دهد که مرکز پادشداهی خدا، سدرزمین اسرائیل بود و دوم، تعلیم می دهد که پادشاهی خدا می بایست در 

 پادشاهی در اسرائیل و در اول دوران عهد جدید بپردازیم. مکانجهان گسترش یابد. بیایید به  سراسر
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 پادشاهی مرکز

این موردوع که پادشاهی خدا در عهد جدید در اسرائیل متمرکز شده، ما را غافلگیر کند. ما دیدیم  کشدفحال، نباید 

در آغاز، پادشاهی خدا بر روی زمین در باغ عدن متمرکز شده بود. سپس، قوم که این الگو بارها در عهد عتیق تکرار شده است. 

گشددتند تا پادشدداهی خدا را بنا کنند. بنابراین، زمانی که مرحلۀ عهد جدید از اسددرائیل با رهبری موسددی به مجاورت عدن باز

 در سرزمین اسرائیل آغاز گشت. پادشاهی پادشاهی خدا شروع شد، بار دیگر 

درن این مورددوع واقعاً سددخت نیسددت که سددرزمین اسددرائیل مرکز جغرافیایی پادشدداهی خدا در عهد جدید اسددت. 

، اسدرائیل جایی بود که عیسدی در آن متولد شدد، رشدد کرد، رسو ن خود را جمع کرد، خدمت همانطور که همۀ ما می دانیم

 مابقی، گذراندعیسی صرف نظر از دورۀ کوتاهی که در اول کودکی اش در متر نمود، مرد، قیام کرد و به آسدمان صعود نمود. 

 زندگی اش را در سرزمین وعده سپری نمود. 

در سدرزمین موعود واقع شده بود، به ما حتی در عهد جدید نیز پادشداهی خدا مرکز  را  درن این موردوع که حا ،

قوم اسددرائیل را برکت داده بود. او آنها را از در عهد عتیق خدا به یاد آوریم.  زمانکمک می کند که شددرایط قوم خدا را در این 

 و سپس، ایشان سرزمین وعده آوردبه تحت هدایت موسی و یوشع  و روزگار پدران اسرائیل دراول عشایریزندگی نیمه  اریق

اینها برای سلطنت خدا بر  را به جالل پادشداهی وارد کرد و تحت رهبری داوود و سدلیمان به آنها پایتخت، قتدر و معبدی داد.

اول این زمانهای روی زمین پیشددرفت بزرگی محسددوب می شددد. اما همانطور که عهد عتیق به ما می گوید، اسددرائیلی ها در 

زمان عیسددی، مردم تا  برکت بشدددت بررددد خدا شددورش کردند، به حدی که خدا قوم خود را از سددرزمین مقدس بیرون کرد.

قرار گرفتندکه عبارتند از: بی خدا مورد الم و سددتم پنب امپراتوری و  تبعید و پراکنده شددده بودند برای صدددها سددال اسددرائیل

 فارس ها، یونانی ها و رومیان.  آشوری ها، بابلی ها، مادها و

هر ند بسدیاری از مسدیحیان امروزی این موروع را درن نمی کنند، اما عیسی به زمین آمد تا به این تبعید خاتمه 

دهد. او آمد تا باقی ماندگان پارسدددای قوم خدا را فراخواند و پادشددداهی خدا را از نو بسدددازد. به آنچه لوقا دربارۀ یکی از اولین 

 توجه کنید: ،گفت ۰۳-۱:۰۷های عیسی در لوقا موعظه

روح خداوند بر من » :دگفرمایکه م افتگرا  یرا به او دادند. چو  آ  را گشود، قسمت ینب یایطومار اکشوع

را به  گینایب و  رایرا به اس گیمرا فرستاده تا رها و را بشارت دهم را یفق تا مرا مسوح کرده راگز اسوت،

 .(1۷-4:1۳)لوقا  «مگو سال لطف خداوند را اعالم نما بخشم، گیرا رها دگا گستمد و اعالم کنم، ا گنایناب

اسرائیل روزی به  گانخواند که وعده داده بود تبعید شدد 6۰زمانی که عیسدی در کنیسده ای در ناصدره بود، نبوتی را از اشدعیا 

؛ را اشاره کرد «ستمدیدگان»، «نابینایان»، «اسیران»، «فقیران»اصطالحات ، نبوت اشعیا خبسدرزمین وعده بازخواهند گشت. 

بر خ»که  کسی -اسدرائیلی های تبعیدی را توصیف نمود. اما توجه کنید به آنچه این نبوت گفت 6۰در اشدعیا  ی کهاصدطالحات

ه از سوی باید به کسانی داده می شد کخبر خوش  را موعظه می کند.« رهایی»و « شدفای بینایی« »،آزادی»یا انجیل، « خوش

-2۱:۱لوقا  ؟ عیسی. همانطور که لوقا درخبر خوش را محقق کردومهای بی خدا مورد الم قرار گرفته بودند. و  ه کسدی این ق

 گزارش کرد: 2۰

به او چشم دوخته بودند.  سهیسپرد و بنشست. همه در کن سهیو به خادم کن دیچیسوپس طومار را فرو پ

 «.دیعمل پوش ۀجام د،گدادیکه بدا  گوش فرا م ینوشته، هناام نگامروز ا»سخن آغاز کرد:  نیآنااه چن

 (۲۱-4:۲1)لوقا 

 دهد که تبعیدشان به آخر رسیده است.را بخبر خوش این عیسی کسی بود که خدا او را مسو کرد تا به اسرائیلی ها 
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 گسترش

حال، همانطور که مهم اسددت درن کنیم که پادشدداهی خدا در عهد جدید حول محور سددرزمین وعده متمرکز شددده 

عهد  ،در واقع جهان تاکید می کند.به تمام مهم اسدت بفهمیم که عهد جدید بر گسدترش پادشاهی خدا به همان اندازه اسدت، 

قق خواهد شددد. خدا همانطور که قبالً در هر دوره ای از امید گسددترش جهانی در مسددیو مح ،جدید تعلیم می دهد که یک روز

از سددرزمین وعده به تمام زمین داشددت که پادشدداهی اش را تاریخ برنامه ریزی کرده بود، در عهد جدید هنوز هم این برنامه را 

   دهد.گسترش 

ر دعا کنند. عیسی در تا ا ن دیدیم که عیسدی به شداگردانش آموخت که در دعای ربانی برای این پادشداهی عالم گی

 دعا کنیم:اینگونه به ما آموخت که  6:۰۱متی 

 (.۶:1۱)متی  به انجام رسد زین نیزم بر شود،یتو، چنانکه در آسما  انجام م ۀاراد .دگایتو ب یپادشاه

خدمت خود، این مورددوع را ادامه داد. او در حقیقت توجه شدداگردانش را به این هدف جهانی جلب کرد.  در سددرتاسددرعیسددی 

 می خوانیم که عیسی به شاگردانش گفت: 2۱:۰۱همانطور که در متی 

 ا گقومها باشد. آنااه پا ۀهم یبرا یدر سرتاسر جها  اعالم خواهد شد تا شهادت یبشوارت پادشاه نگا

 (. ۲4:14)متی  دیفرا خواهد رس

   باز گردد.پیغام خبر خوش آمدن پادشاهی خدا باید در سراسر دنیا پخش می شد و بعد از آن عیسی 

پادشددداهی در عهد جدید جلب  مردم پادشددداهی خدا در عهد جدید، باید توجه خودمان را بهمکان با در نظر گرفتن 

 کنیم. 

 مردم

همانطور که دیدیم، در ابتدا خدا اینگونه مقدر نمود که پادشداهی جهانی او آینه ای باشدد از پادشدداهی او در آسمان. 

بشدر انجام می شد. اما با ورود گناه، بشر دیگر نتوانست نقش خود را ایفا کند. نسدل باید از اریق کار صدورت او، یعنی  امراین 

کرد و آنها را از گناه رهایی داد تا بتوانند کار او را ادامه دهند. این مردم خاج سددرانجام بنابراین، خدا مردم خاصددی را انتخاب 

 وانبه عن در اسرائیلی را . و همانطور که تاریخ عهد عتیق به جلو پیش می رفت، خدا مردم خاصشددندقوم اسدرائیل تبدیل به 

 هدایت کنند.  شان دشاهیکاهن و پادشاه بلند کرد تا قوم بازخرید شدۀ او را در واایف پا

همین مورددوعات در عهد جدید نیز ااهر می شددود. برای اینکه بدانیم عهد جدید  طور دربارۀ این مسددائل صددحبت 

خدا و دوم، ایمانداران در مسددیو به عنوان وا تر کند، به دو مورددوع خواهیم پرداخت: نخسددت، مسددیو به عنوان صددورت  می

 ، در نظر بگیریم. شدابتدا این جایگاه وا  را که به عیسی به عنوان صورت خدا داده  صورتهای بازخرید شدۀ خدا. بیایید

 مسیح

وروع دارند که غم انگیز اسدت، اما حقیقت دارد که مسدیحیان انجیلی امروز، اغلب تتدور و درن اندکی دربارۀ این م

یسی خداست و دربارۀ مرگ کفاره ای او بر ما به حق تایید می کنیم که ع ابدی، جسم شد. لوگوسلیث، آن دوم تث  را شدخب

. اما مسدیحیان امروزی به ندرت درن می کنند که  را عیسی برای ام او از مردگان بسدیار صدحبت می کنیمروی صدلیب و قی

، بررسی نقش بشر شدشد. خب، یکی از بهترین راههای درن این موروع که  را خدا یکی از ما می انسان  باید انجام این کارها

ر پادشداهی خدا و اریقی است که عیسی آن نقش را ایفا کرد. دو جنبه از این نقش به اور خاج شایان توجه است: نخست، د

 این حقیقت که عیسی آدم آخر است و دوم، این حقیقت که عیسی کاهن و پادشاه ماست.
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دید. او بارها این ارتباط را در تقارن همۀ ما با این حقیقت آشدنا هسدتیم که پولس رسدول بین آدم و مسیو تشابه و 

زیر گناه آدم بشدددر را در حالیکه ؛ برگردان کرد، مسدددیو آن لعنتی که آدم آورده بود را در یک کالمنامه های خود عنوان کرد. 

در  پولس دیدگاه از بیان خالصه ترینمحکومیت برد، اااعت عیسدی نقش بشدر را به عنوان صدورت خدا به انجام رسانید. شاید 

 یافت شود. در آنجا می خوانیم: 2۰-۰1:22قرنتیان  اول

گشت.  دارگانسا  پد کگ قگاز طر زیمردگا  ن زیانسا  آمد، رستاخ کگ قگگونه که مرگ از طرهما  راگز

 (.۲1-1۱:۲۲)اول قرنتیا   همه زنده خواهند شد زین حیدر مس رند،یمیگونه که در آدم همه مهما  راگز

کلمات با آنچه ما انتظار داشدتیم در تضاد است. احتما ً انتظار داشتیم که پولس جمله ای مثل این را دقت کنید که  طور این 

 تا این حد البته این جمله« مرگ از اریق یک انسددان آمد، اما رسددتاخیر مردگان از اریق قدرت خدا پدیدار می گردد.»بگوید: 

 کید نمود.درست است اما آن  یزی نیست که پولس در اینجا بدان تا

به زندگی و ورود مردگان رستاخیر از آمد،  پدید یعنی آدم او گفت که  ون مرگ بشدر از اریق یک انساندر عوک، 

ما . ابرایمان آوردرا مرگ و بنابراین،  ،خدا بودبی وفای مسددیو باید می آمد. آدم صددورت  یعنیجاویدان نیز از اریق یک انسددان 

  را برایمان به ارمغان آورد. رستاخیزو بنابراین حیات  ،بود خدا وفادار مسیو صورت کامالً

عیسی زیر لعنت گناه آدم به جای تمام کسانی که به او ایمان دارند مرد، و بنابراین بخاار پارسایی و عدالتش، پاداش 

ن عهد جدید تا ای و این پاداش شدامل پیروزی بر مرگ و تسلط بر تمام خلقت بود. این یک دلیل است که -خدا را دریافت نمود

حد به بشدریت مسدیو تاکید می کند. او آدم آخر است، کسی که هر آنچه بشر از ابتدا قرار بود انجام دهد را به انجام رسانید. از 

 پادشاهی خدا به انجام خواهد رسید. مقاصد اریق تالشهای او، 

می رساند. شما به محقق پادشاهی کاهن و پادشاه را نیز سمتهای حال، عیسدی عالوه بر اینکه صورت کامل خداست، 

کاهنان پادشدداهی ، خدا را خدمت کردند و خدا اسددرائیل را خواند تا سددلطنتییاد خواهید آورد که آدم و حوا به عنوان کاهنان 

ت ن اعظم هدایکهانت رسمی که توسط کاهیک و  ،هدایت می شد: یک پادشاهصاحب منتبان باشدد و نیز پادشاهی اسرائیل با 

نمایان می سازد، نباید به هیچ کاهن اعظم ما  و می شدد. بنابراین درن این موردوع که عهد جدید مسدیو را به عنوان پادشداه

 نوشت:  ۱:۰۱. و در عبرانیان مسیو تاکید کردکاهنانۀ دائماً بر نقش کند. به عنوان مثال، نویسندۀ عبرانیان متعجب وجه ما را 

 دگیایپسر خدا، ب یسیع یعنگ که از آسومانها درگذشوته اسوت، مگواالمقام دار یمپس چو  کاهن اعظ

 (.4:14 )عبرانیا  مگاعتراف خود را استوار نااه دار

عالوه بر این، در سدراسدر عهد جدید، مسیو به پسر داوود منسوب می شود، کسی که مسئولیت شاهانۀ داوود را محقق ساخت. 

 این سخنان را دربارۀ او گفت: ۷2-۰:۷۷ مریم اعالن شد، فرشته در لوقادر واقع، وقتی تولد مسیو به 

پدرش داوود را  یمتعال خوانده خواهد شد. خداوندْ خدا تخت پادشاه یاو بزرگ خواهد بود و پسور خدا

 یاو را هرگز زوال یسوولطنت خواهد کرد و پادشوواه عقوبگبه او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندا  

 (۹۹-۹۲:1 )لوقا «نخواهد بود.

او  رهبریتحت مسئولیت پادشاه را به انجام می رساند، پادشاهی خدا  و بدون هیچ نقتی به این جهت که مسدیو به اور کامل

از اریق رهبری مسیو به عنوان کاهن و پادشاه همانطور که در آسمان است، هرگز پایان نمی پذیرد. به راسدتی پادشداهی خدا 

 خواهد آمد،.بر زمین 

در پادشاهی خداست، اگر این موروع را ارافه شخب هر ند در اول دوران عهد جدید، مسدیو بی شدک مهمترین 

 نکنیم که پیروان او نیز جرئی از پادشاهی هستند، اشتباه کرده ایم.
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 اگماندارا 

ابراهیم بودند، نقش مهمی در پادشاهی داشتند.  جسمانی عهد جدید، مردم یهودی که از نسدل حال، در همان ابتدای

در آن . نیز یهودی بودند نه تنها عیسدی و رسدو نش یهودی بودند، بلکه کل کلیسای اولیه را که در روز پنتیکاست جمع شدند

 بیاورند. روز، خدا باقی ماندگان وفادار اسرائیل را از سراسر جهان گرد آورد تا پیغام انجیل را بشنوند و به آن ایمان

هر ند بسددیاری از از مرزهای اسددرائیل و امپراتوری روم گسددترش یافت. فراتر بعد از این، پادشدداهی خدا به سددرعت 

ایمانان از ملتهای دیگر و غیر یهودی بودند، عهد جدید تعلیم می دهد که هرکس مسدددیو را پیروی می کند،  ه یهودی و  تازه

و به او نقش ساختن پادشاهی خدا داده می شود. به همین دلیل است که  آمدهساب قوم خدا به حمردم و  ه غیریهودی، جزو 

، شرا داد ۱:2۱عهد جدید از پیروان مسیو به عنوان صورتهای احیا شدۀ خدا صحبت می کند. همانطور که پولس در افسسیان 

 :وایفۀ ما این است

 دخدا باش هیشب ،یقیحق تیو قدّوس گیشوده اسوت تا در پارسا دهگکه آفر ،میرا در بر کن دگانسوا  جد

 (.4:۲4 )افسسیا 

د عه و به همین دلیل اسدت که پطرس کلیسدای عهد جدید را که شدامل یهودیان و غیریهودیان اسدت بر حسب نقش اسرائیل  

 :نوشت 2:۷پطرس در اول پطرس عتیق توصیف نمود. 

تا  د،یکه ملک خاص خداسووت هسووت یمقدّس و قوم یاز کاهنا  و امّت یو مملکت دهگبرگز یامّا شووما ملت

 (.۲:۳)اول پطرس خود فرا خوانده است زیانارتیبه نور ح یکگکه شما را از تار دیاو را اعالم کن لگفضا

که اسرائیل قلمروی پادشاهی کاهنان خوانده شد. او با این اشاره، تشریو کرد که  ۰۷:6در اینجا پطرس اشاره می کند به خروو 

یعنی برقراری و  -عهد عتیق را با بقیه در میان بگذارند ند تا هدف اسدددرائیل ه اخوانده شدددد روی زمین مسدددیحیان از هر نژاد

قدرت روا او زندگی می کنیم، همۀ ما تحت گسددترش پادشدداهی خدا روی زمین. همانطور که ما مسددیو را پیروی می کنیم و 

   .هستیمادشاهی خدا برگزیده و خاج پابزارهای 

حال که مکان و مردم این پادشددداهی را در عتدددر عهد جدید مشددداهده کردیم، باید به موردددوع آخر خود بپردازیم: 

 پیشرفت پادشاهی در عهد جدید.

 پیشرفت

از بسیاری جهات، پیشرفت پادشاهی خدا در عهد جدید یکی از اساسی ترین مفاهیمی است که در کتاب مقدس پیدا 

می خوانیم، به راحتی می توانیم  را انبیای عهد عتیق نوشددته های سددهای بعد خواهیم دید، وقتیمی کنیم. همانطور که در در

. شیطان ناگهان از در جریان استمسدیو به زمین آمد، پادشاهی خدا به سرعت از زمانی که این برداشدت را داشدته باشدیم که 

بی شددمار خدا زمین را پر خواهند کرد و او را تا ابد زمین رانده خواهد شددد، زمین با حضددور پرجالل خدا پر خواهد شددد؛ قوم 

پرستش و خدمت خواهند نمود. در حقیقت، این همان  یزی است که اکثر قوم خدا در دوران عیسی انتظار داشتند اتفاق افتد. 

یو و را به عنوان مساما عیسی این انتظار را بشدت به  الش کشید، اوری که اکثر مردم اسرائیل او را رد کردند به جای اینکه ا

 موعودشان پیروی کنند.

چه به آن خالصۀ پیشرفت پادشاهی در عهد جدید، مَثَل عیسی دربارۀ دانۀ خردل است. برای بیان راهها یکی از بهترین

 گفت توجه کنید: ۷۰-۰۷:۷2عیسی دربارۀ پادشاهی خدا در متی 
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 ۀدان نکهگاش کاشت. با اآ  را گرفت و در مزرعه یاست که کس یخردل ۀآسوما  همچو  دان یپادشواه

بدل  یباغ شووده، به درخت اها یگ ۀبزرگتر از هم دگرویها کوچکتر اسووت، امّا چو  مدانه ۀخردل از هم

 . (۹۲-۹1:1۹ )متی سازندیم انهیآش شگهاچندا  که پرندگا  آسما  آمده، در شاخه شود،یم

 ،فاجعه آفرین بیاید، مانند یک دانۀ خردل به شکلی به جای اینکه پادشاهی خدا فوراً وتوریو داد که در این مثل کوتاه عیسدی 

 -کردخواهد ی که به حد رشدد خود رسدیده باشد، رشد درخت خردل مانند آغاز خواهد شدد، اما در اول زمان و جزئی کو ک

 که دنیا تا به حال شناخته است. ای بزرگترین پادشاهی

دوران پادشدداهی عهد جدید با خدمت زمینی عیسددی به شددکلی نسددبتاً  دید به ما می گوید،همانطور که مابقی عهد ج

در جزئی و آرام شدروع شدد. اما در نهایت، وقتی مسدیو بر می گردد، پادشاهی او در سراسر زمین گسترش پیدا خواهد کرد. ما 

 در سه مرحلۀ اصلی صحبت خواهیم کرد. ندین بار از پیشرفت پادشاهی خدا در دوران عهد جدید  ،این سری دروس سراسر

 آغاز

نخسدت، دربارۀ شدروع یا آغاز پادشاهی در خدمت مسیو و رسو نش صحبت خواهیم کرد. حدود دو هزار سال پیش، 

 2:2۱بر روی زمین آغاز کردند. به همین دلیل است که پولس رسول در افسسیان را عیسدی و رسو نش پادشاهی پرجالل خدا 

 ۀ کلیسا صحبت کرد:اینگونه دربار

 (.۲:۲۱ اگد، که عیسی مسیح خودْ سنگ اصلی آ  بناست )افسسیا بر شالودۀ رسوال  و انبیا بنا شده

 تداوم

بین اولین و  فاصددلۀ زمانی یعنی ،دوم اینکه، ما دربارۀ تداوم پادشدداهی صددحبت خواهیم کرد که تمام تاریخ کلیسددا

. این زمانی است که من و شما در آن زندگی می کنیم. در اول این زمان است که باید می دهدپوشش را دومین آمدن مسدیو 

 6:۷۷پادشدداهی خدا بدهیم، درسددت همانطور که عیسددی در متی عمل آوردن با ترین ارجحیت را به با انجام دادن ارادۀ خدا 

 اعالن کرد: 

 (.۶:۹۹ نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید )متی

روز از زندگی مان باید انجیل را پخش کنیم، کلیسدددا را بنا کنیم و فرهنگهای تمام دنیا را بخاار پادشددداهی خدا تبدیل  ما هر

 کنیم. 

 تکمیل

در وهلۀ سدوم، دربارۀ تکمیل پادشداهی صحبت خواهیم کرد، زمانی که مسیو باز می گردد و نقشۀ خدا را که تبدیل 

هنگام پادشاهی خدا را در  ۰۰:۰1کل دنیا به قلمرو پادشاهی اوست، به انجام می رساند. دقت کنید که یوحنا  طور در مکاشفه 

 بازگشت مسیو توصیف کرد:

 :گفتیکه م دیچیبلند در آسما  پ گیآورد؛ و ناگها  صداهارا به صدا در پورشیهفتم شو ۀآنااه فرشوت

 .(11:1۱ )مکاشفه «او تا ابد حکم خواهد راند و او شده است. حیجها ، از آ ک خداوند ما و مس حکومت»

 وقتی مسیو به زمین برگردد، کل پادشاهی دنیا تا ابدا باد تبدیل به پادشاهی خدا و مسیو خواهد شد. 



 : پادشاهی خدا2درس  ن عهد عتیق                  پادشاهی، عهدها و کانُ

-2۱- 

 .thirdmill.orgبرای ویدئوها، راهنمای مطالعه و سایر منابع رجوع کنید به خدمت هزارۀ سوم در وبسایت 
 

آغازین خداوندمان در دو هزار سددال پیش نگاه زندگی می کنیم، به کار  در این عتددر ما به عنوان پیروان مسددیو که

ش می دهیم و دعا می کنیم، کار می کنیم و امید داریم کنیم. ما امروز پادشدداهی او را در اول تداوم این پادشدداهی گسددتر می

این قلب ایمان مسددیحی ماسددت  برای روزی که مسددیو پادشدداهی خدا را همانطور که در آسددمان اسددت، بر زمین خواهد آورد.

در اول  ، آن همتحقق می یابدهمانطور که قلب ایمان عهد عتیق نیز بود. تمام امیدهای پادشاهی خدا در عهد عتیق در مسیو 

 آغاز، تداوم و تکمیل پادشاهی خدا. این سه دوران 

 نتیجه گیری

درن  برای پادشاهی خدا معرفی کردیم؛ این موروع یکی از بهترین راهها مقدسدیموردوع مهم کتاب  ،در این درس

که  زمین بیاید. دیدیمتتدویر بزرگ عهد عتیق است. ما دیدیم که خدا از همان ابتدا برنامه ریزی کرد که سلطنت آسمانی او بر 

عهد جدید به جلو پیش برد. همانطور که تحقیق خود را دربارۀ در تاریخ اسددرائیل و در  طور خدا این هدف را در تاریخ بدوی، 

می گردیم زیرا این مطلب یکی از جامع ترین و یکپار ه ترین  ادامه می دهیم، دائماً به این موردددوع پادشددداهی برعتیق عهد 

ما ایمانداران عهد جدید فرصددتی فراهم می کند که به عهد عتیق به  و انجام این کار برایل عهد عتیق اسددت. کدر مورددوعات 

 .بنگریم در عتر حارر ادشاه و پادشاهی اوپبرای عنوان راهنمای زندگی 
 


