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 عهد عتیق پادشاهی، عهدها و کاُنن

 3درس 

 عهدهای الهی

 مقدمه

ا و ه پیشرویپادشاهی خود را به  ه شکل فرمانروایی می کردی؟ قلمرو اگر تو یک پادشاه بودی، یک پادشاه مطلق، 

 گونه رفتار دشددمنان و دوسددتان خارو از امپراتوری خود را  باهای سددلطنت خود را  گونه مدیریت می کردی؟  عقب نشددینی

 و  گونه با خائنین و خدمتگزاران وفادار در پادشاهی ات رفتار می کردی؟ کردیمی

عهد عتیق خدا را به هر  ه باشددد، . که در حین مطالعۀ عهد عتیق از خودمان بپرسددیم اینها سددوا ت خوبی هسددتند

پادشدداهی او دارای  اسددت.زمین  اقتددا نقاطا تپادشدداهی خود در حال بنا و گسددترش ند که عنوان پادشدداهی الهی معرفی میک

اند. وجود داشته ، هم دوستان و هم دشمنانخدادر خارو از پادشاهی هاست.  عقب نشینیها و  پیشرویتاریخچه ای او نی از 

، خدا  گونه تتددمیم به فرمانروایی در سددراسددر و در درون پادشدداهی اش خائنین و خادمین وفادار وجود داشددته اند. بنابراین

خدا  –پادشدداهی اش را نظام می بخشدددد. پاسددخ کتاب مقدس این اسدددت  پادشدداهی اش گرفت؟ او  گونه زندگی در قلمرو

 اش را از اریق عهد ها مدیریت کرده است.پادشاهی

. در این بررسی از عهد است عتیقپادشاهی، عهد ها و کانن عهد  ما تحت عنواناین سومین درس از سری درس های 

عتیق ما خواهیم دید که عهد عتیق کتابی اسددت درباره پادشدداهی خدا، پادشدداهی ای که خدا آن را از اریق عهد ها مدیریت 

 عهد عتیق تشریو و اعمال شده است. "کانن" یا کتبکرده است، که به نوبه ی خود به قوم خدا در 

یده ایم زیرا که بررسی خواهیم کرد که خدا  گونه پادشاهی اش را از اریق یک نام "عهد های الهی"ما این درس را 

این عهد را درک می کنیم،   نمای کلیحکمرانی می کند. همانطور که ما  یی که در تاریخ عهد عتیق برقرار کردسدددری عهدد ها

کردند، و همچنین روشددن تر خواهیم به ورددوح خواهیم دید که عهد های الهی  گونه زندگی قوم خدا در عهد عتیق را هدایت 

 زندگی های ما را هدایت می کنند. امروز،  گونه حتی این عهدهادید که 

هی خدا و عهدهایش را مورد قسدمت تقسدیم می شود. اول رابطه اساسی بین پادشا ۱بررسدی ما از عهدهای الهی به 

زندگی در عهد  های نگاهی خواهیم کرد. سوم، ما پویاییقرار خواهیم داد. دوم، به توسعه تاریخی عهدها در عهد عتیق  بررسدی

 هارم، مردم عهدهای الهی را مورد بررسدددی قرار خواهیم داد. بیایید در ابتدا به ارتباط بین  . وبررسدددی خواهیم کردخدا را  با

 پادشاهی خدا و عهد هایش برگردیم.

 پادشاهی و عهد ها

اسددت که  شددده که تمام عهد عتیق با این مضددمون یکپار ه کردیماشدداره ای به این واقعیت مان ما در آخرین درسدد

خیلی نزدیک به  نیز "عهد"به زمین می آید. در این درس خواهیم دید که مفهوم  همانطور که در آسدمان است پادشداهی خدا

در که  "،عهد" عبارت سددت، از جمله اینکهآشددکار ا به ارق مختلفیقلب ایمان عهد عتیق اسدت. اهمیت عهدها در  عهد عتیق 

ִרית) tîreb زبان عبری در این کتاب درباره پادشاهی  "عهد"عبارت  برجسدتگیبار ظاهر می شدود.  ۲۱۳، حدود می باشدد (בְּ

عهد های الهی به پادشدداهی خدا مرتبط می شدددند؟  ه ارتباای بین این دو   یک سددوال مهم را مطرح می کند:  طور ،خدا

 ؟کتاب مقدس است بسیار محوریمفهوم 

ه این سدوا ت به دو مطلب نگاه خواهیم کرد. اول، ما بعضی از اکتشافات باستان شناسی اخیر را معرفی برای پاسدخ ب

فراهم می کند. و دوم، خواهیم دید که  طور  یکده یک زمینه برای درک ماهیت بنیادی عهد های کتاب مقدسددد خواهیم کرد
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 از برخی شددرحا بارتباط کتاب مقدسددی بین پادشدداهی خدا و عهدهایش به ما آگاهی می بخشددد. بگذارید  این اکتشددافات در

 که برای مطالعه ما از عهد های کتاب مقدسی مناسب هستند.  شروع کنیم اکتشافات اخیر باستان شناسی 

 

 اکتشافات باستا  شناسی

عهد عتیق این اسدت که آن یک افسدانه نیسدت. اتفاقاتی که ما در اینجا توریو یکی از قابل توجه ترین موارد درباره 

 جذاب ترین موارد درباره ی مطالعۀ در خاورمیانه اتفاق افتاده اسدددت. یکی از واقعاً در زمان و مکان، در جهان باسدددتانداده ایم 

این امتباز را داریم که آگاهی بسیار بیشتری واقعیت اسدت که از اریق علم باسدتان شدناسی اخیر عهد عتیق در روزگار ما این 

 در ، ودانیممی  درباره جهان باستان گذشته خیلی بیشتر از مسیحیان. ما درباره ی جهان باسدتان کتاب مقدس داشدته باشدیم

 ینا اسددت. افزایش یافته بر اسدداس این شددناختی که از پیش زمینه داریمدرک مان از عهد عتیق  در می یابیم که نتیجه، اغلب

 فرهنگهای درباره ی بسیاری . در قرن گذشته، اکتشافاتکامالً صدق می کندعهدها در عهد عتیق  فهمیدندر ختوص  موروع

 ااراف اسرائیل باستان انجام شده است که به ما بینش های زیادی نسبت به ویژگی عهد های کتاب مقدس داده است.

درک دقیقتر و عمیقتری از عهدها  می کند که به ما کمک که بدسددت آمده بسددیاری باسددتانی مختلفنوشددته های 

-ارباب" اتعنوان معاهد تحتاز نوشددته هاسددت که  یما، یکی از مهم ترین اکتشددافات، گروه مقاصددد، اما برای داشددته باشددیم

کلمه سزار ریشه همان از  (suzerain)" ارباب" . عبارتنگذارید این اصطالح شما را سردرگم کندشناخته شده است.  ۰"رعیت

(Caesar در )،تین  ( سددزارCzar)  در روسددی، یاKaiser  عبارت مسددلماً. و اسددت "امپراتور"می آید و به معنای در آلمانی 

یک  "رعیت-ارباب" معنی می دهد. یک معاهده ی "خددمتگزار امپراتور"یدا در این مورد  "خددمتگزار" ،(vassal) "رعیدت"

کو کتر در ارف دیگر  پادشددداه و ملتیک  یک ارف، و در)ارباب(  بین یک امپراتور بزرگ توافق ندامده ی بین المللی بود که

 می کردند.خدمت  امپراتور بزرگ رعیتهای. در این معاهدات، پادشاه و ملت کو ک تر به عنوان بسته می شد

ن بر  شم انداز خاور آنچناسیاسی  واقعیتکتاب مقدس جهان امپراتورها بود، و در بسیاری جهات، این  جهان باستان

با توجه به  مورددوع . اینبوددرباره همه  یز زندگی شددان شددکل داده  تقریباً را مردم ارز فکر نزدیک باسددتان غالب بود که

متر،  فراعنه ی نظیر. در جهان باستان، پادشاهان بزرگ قطعاً صدق می کردامپراتوری ها های تاسدی،، تداوم و اداره ی شدیوه

 ی رددعیفترایالت ها-شددهرها وملل  فتو یا افزودنپادشدداهی خود را با  ،، یا امپراتور های آشددوریانحیتّپادشدداهان قدرتمند از 

ه ما اریق آنچ ، اما بسیاری از آنها ازنمی شدبه یک شدیوه رسدیدگی  روابط بین الملل دقیقاً ی . البته، همهدادندگسدترش می 

برای مطالعات عهد  "رعیت-ارباب"ات . معاهدشدددندو مدیریت می  می نامیم، تنظیم "ب رعیتاربا"در حال حارددر معاهدات 

ه ب "رعیت-ارباب": معاهدات توجه می کنیمیک ایده اصددلی  ما ما به اور خاص بهعتیق به د یل زیادی حائز اهمیت هسددتند، ا

 ایجاد می شدند.رای مدیریت بر پادشاهی شان پادشاهان ب ی وسیله

رعیت را -محتویات معاهدات ارباب، مفید اسددت که  شددیده باشددیمرا امپرااوری این ترتیبات  اعماینکه  برایحال 

را دنبال سدده گانه قابل پیش بینی  های رسددمی این معاهده های باسددتان یک الگوی ویژگیبجز اسددتثناهای نادر، . شددرح دهیم

 تهایشرعیمحبت هایی که امپراتور به  می شدند، یعنیی معرفی ، معاهدات با تمرکز بر سدخاوتمندی سلطنتاینکه . اولکرد می

و شایان ستایش نشان که در آن پادشاه خود را به عنوان یک پادشاه باشکوه  می شدندبا یک مقدمه شروع  آنها. بودنشدان داده 

را که  زیادی پادشددداه کارهای خوب ،ه در آنمقدمه می آمد کدنبال  بهتاریخی  درآمدیک پیش تاریخ،  مراحلی ازر د . ومی داد

  .می دادبود شرح  دادهبرای مردم انجام 

  زمانواع فرمانبرداریهای  . آنهامتمرکز بود الزامات وفاداری رعیتبر  "رعیت-ارباب"دومین بخش عمدده از معاهدات 

رود  انتظار می از رعیتهادهند که  میکه توریو  داده می شد . لیست هایی از قوانین و مقرراتکردندامپراتور را بیان می  رعیت

 زندگی کنند.   ارباب  طوردر پادشاهی 

                                            
۰ vassal-Suzerain 



 : عهدهای الهی3درس  ن عهد عتیق                  پادشاهی، عهدها و کانُ

-3- 

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

 به رعیتهای. معطوف می شد رعیتهاوفاداری یا خیانت  پیامدهایبه  "رعیت-ارباب" سدومین بخش عمده از معاهدات

سدددوی  مجازات های مختلف از یا، اما خادمین بی وفا با لعنت ها می شددددوعده داده  ی بیشدددترپاداش ها یدابرکدات  ،وفدادار

 .می شدندورهایشان مواجه امپرات

برای نگهداری از سددندهای معاهده مقرر  بندهاییمی شددود. برای مثال،  دیدهعناصددر دیگری نیز در این معاهده ها 

اما قلب  .نشودمعاهدات فراموش  شروط این تاشدند می شداهدان الهی برای نظارت بر احزاب این معاهده ها احضدار  ، وشددمی

. پادشاهان بزرگ خیرخواهی خود را نسبت به ملت ها و پادشاهان بتوان بدین شیوه بیان کردشداید را  "رعیت-ارباب"ی رابطه 

ی زیرا آنها مهربان از ارف رعیتهایشدان خدمت وفادارانه را الزام می داشتندها ارباب. می کردنداعالم  که رعیتشدان بودند کو کتر

کردند. می های خود تعیین رعیتمثبت و منفی زیادی را برای وفاداری و بی وفایی  پیامدهایودندد. و آنها را نشدددان داده بد خو

عهد های  که شفافتر ماهیتبه ما کمک خواهد کرد  "رعیت-ارباب"یم دید، این سده ویژگی اصدلی معاهدات خواه همانطوریکه

 نحوه ارتباط آن با پادشاهی خدا را درک کنیم. عهد عتیق و

ه   این معاهدات در موقعیتی هستیم تا ببینیم که "رعیت،-ارباب"با در ذهن داشدتن این مفهوم ابتدایی از معاهدات 

 .ها و پادشاهی را کشف می کنیم که ارتبااات بین عهد در حینیبینش هایی به ما ارائه می دهند 

 بینش های کتاب مقدس

کند. به را توصیف می روابطاز  مختلفیانواع بسیار  مفهوم گسترده،در ( riteb)بگوییم که واژه عهد  باید از ابتدا حال،

نامیده  "عهدها"در عهد عتیق  روابطبین دوسدتان، همسدران، رهبران سدیاسی، قبایل و ملت ها اشاره می کند. همه این  روابط

تنوع م آنقدر روابطمی کنند. اما این  مقیدبا تعهدات و انتظارات متقابل، مردم را به یکدیگر  شدددده اند بدلیل اینکه آنها رسدددماً

را با عهد متنوع متفاوت بودند. و بیش از این، گاهی اوقات کتاب مقدس این روابط از بسدددیاری جهات بودند که عهدهایشدددان 

وسدددتی درابطه ی مقایسددده می کند. برای مثال، رابطه ما با خدا در قالب ازدواو، یک پیوند خانوادگی، و  رابطه خدا با مردمش

خودمان و خدا یاد  رابطه ی در مورد  یزهای زیادی رااز این انواع مختلف عهد ها توصدددیف شدددده اسدددت. بنابراین می توانیم 

 بگیریم.

 از عهد ها در عهد عتیق بنام بختوصینوع  بهنیست، بلکه  گسدترده ی تمثیلهاایف  این اما توجه ما در این درس به

را در عهد عتیق  متحد مهمعهد شش  بسته است. خدا مردمکه خدا خودش با  هسدتندی عهدهایعهدهای الهی عهدهای الهی. 

عالقه مند  وهله نخستمنعقد سداخته است. او با آدم، نوح، ابراهیم، موسی، داوود و مسیو وارد این عهدها شد. در این درس در 

 به درک ویژگی این عهدها و  گونگی ارتباط آنها با پادشاهی خدا هستیم.

 یعنی عهد با موسددی این عهد ها . اما در این نقطه، به یکی ازخواهیم کردعهد الهی را در این درس بررسددی  شددشما 

ما را درک ویژگی عهد های عهد عتیق کمک  گونه  "رعیت،-ارباب"ات نشددان دهیم که معاهد خواهیم انداخت تانگاه کوتاهی 

 گریاز د شتریب اریعهد بس نیا یخدا درباره  رایزمناسدب است  کامالً مامقاصدد عهد با موسدی به اور خاص برای  کرده اسدت.

 آشکار کرده است. قیعهد عت یعهدها

ارقی ساخت یافته بود که شبیه به به این عهد که  سریعاً معلوم می شودوقتی به عهد خدا با موسدی نگاه می کنیم، 

 ای تشکیل شده بود که اصلیهمان سه مولفه ی  شده از. عهد موسدی تشدکیل رعیت خاور نزدیک باسدتان بود-معاهدات ارباب

اریقی ، عهد های خدا اساسیکه در این معاهده ها دیده بودیم. و این شباهت به ما کمک خواهد کرد درک کنیم که به معنای 

 .خود نظارت کندپادشاهی برگزید تا بر بود که او، به عنوان پادشاه بزرگ اسرائیل، 

ا ر خواهد بود که در این لحظه به اور خاص به یک متن از کتاب مقدس نگاه کنیم که این شباهتاین برای ما مفید 

 آغاز کرد: بدین شکلعهد خود را از اریق موسی با اسرائیل  6-۱:۰۷ در خرووخدا نشان می دهد. 

آوردم. ما  شواا خود دگدگد که بر مررگا  هه کردم و هاونه شاا را بر با  عقابها ما  کرد،، نزد خود 

عهد مرا ناا، دارگد، از میا  جایع قوم ها، ملک خاص من خواهید بود، زگرا  اگر واقعا صدای مرا بشنوگد و
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است آنچه تاامی زمین از آ  من اسوت. شاا برای من مالتتی از کاهنا ، امتی مقدس خواهید بود. اگن 

 .(6-2: 11)خروج باگد به اسرائی  باوگی 

و قوم در پای کوه سینا در مسیرشان به سوی سرزمین وعده جمع شده بودند که  نشدان می دهدی را ی زماناین آیات صدحنه 

 .را بازتاب می دهند "رعیت-ارباب" معاهده اصلیسه عنتر  دقیقاً، و خدا وارد عهد با اسرائیل می شود

الزام خیرخواهی سددلطنتی،  نشددان دادناصددلی داشددتند:  مورددوعسدده  "رعیت-ارباب"ات به یاد می آورید که معاهد

در عهد موسی که در  که همین سه موروع، توجه اسدت جالبی. به اندازه کافی و پیامدهای وفاداری یا بی وفای، رعیت وفاداری

 می شود. ه دیدهتوریو داده شد 6-۱:۰۷ خروو

داری در متددر نجات داده بود. خدا اسددرائیل را از خیرخواهی الهی خود یادآور شددد که آنها را با مهربانی از برده اول، 

   گفت: ۰۷:۱در خروو  همانطوریکه

)خروج  آوردم خود نزد کرد،، ما  عقابها با  بر را شاا هاونه و کردم هه مررگا  بر که دگدگد خود شاا

11 :2). 

او کارهای بزرگی در وده است؛ ب او پادشاه مهربانشاننزدیک باسدتان، خدا به اسدرائیل یادآور شدد که  مانند امپراتورهای خاوره

اد کرد تا با آنها وارد خیرخواهی او نسدبت به مردمش بود که او پیشنه ی در زمینه و ،بوداسدرائیل از متدر انجام داده  رهانیدن

 عهد شود.

 :یدتوجه کن 5:۰۷ دوباره به خروورا الزام داشت.  انسانوفاداری دوم، خدا 

 خواهید من خاص ملک ها، قوم جایع میا  از دارگد، ناا، مرا عهد و بشوونوگد مرا صوودای واقعا اگر ما 

 .(5:11 )خروج است من آ ِ از زمین تاامی زگرا بود،

رحمت خدا و نه  . اگر ه عهد موسی بررعیتهای بشدری خود را الزام داشتهای خاور نزدیک باسدتان، خدا وفاداری اربابهمانند 

موسی راه های  شریعت، و وجود خدمتگزارانش را الزام داشت که وفادار باشندبا این خدا اما کارهای خوب انسدانی بنا شده بود، 

 عهد اااعت کنند.  فرایضرفت که از  می از مردم انتظارشان را نشان دهند. می بایست وفاداری آنها را بیان کرد کهزیادی 

 6-5:۰۷ در خروو مولفهبرای وفاداری و بی وفایی قوم خدا در برداشت. این  پیامدهایی راسوم، عهد موسی همچنین 

 روشن می شود: 

 خواهید من خاص ملک ها، قوم جایع میا  از دارگد، ناا، مرا عهد و بشوونوگد مرا صوودای واقعا اگر ما 

 اگن. بود خواهید مقدس امتی کاهنا ، از مالتتی من برای شوواا. اسووت من آ  از زمین تاامی زگرا بود،

 .(6-2:11 خروج) باوگی اسرائی  به باگد آنچه است

می بودند، برکات زیادی را دریافت  اگر مردم وفادار سددداخت کهنزدیک باسدددتان، خدا را روشدددن  همدانندد امپراتورهای خاور

برکات بزرگ را ن ایبودند، می به اور ردددمنی، اگر آنها بی وفا کردندد: آنهدا ملک خاص و مملکتی از کاهنان خواهند بود.  می

 دریافت نمی کردند بلکه به جای آن لعنت می شدند.

در عهد خدا با موسی نمایان می شود. همانطور که رعیت -ات اربابمعاهد گانه یبنابراین، ما می بینیم که الگوی سه 

های خود مهربان هسددتند، زمانی که خدا با اسددرائیل وارد عهد شددد، او در ابتدا خیرخواهی الهی رعیتکه با  مدعی بودندها ارباب

برکات و  پیامدهای ا رسددید، وبه بیان انتظارات وفاداری انسددان نسددبت به خددر ادامه ا پابرجا کرد. این عهد را به آنها رخویش 

 داشته باشند.می توانستند انتظارش را  ،به خدا یییا بی وفانت ها را مشخص کرد که مردم در صورت وفاداری لع

را منعک، می کند نشان می دهد که در یک سطو  رعیت-ات ارباباین عناصدر معاهد موسداییکه عهد  واقعیتاین 

 و ه اسرائیل به عنوان پادشاه بزرگ و امپراتورشان آشکار کرد،عهد بست، خود را ب مردم خود، هنگامی که خدا با پایه ایبسدیار 
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سلطنتی  اتترتیب . عهد های الهی عهد عتیق اساساًرعیتهای او محسدوب دارندبه عنوان  را ودشدانخمردم خود خواسدت که از 

خدا در سراسر پادشاهی اش  ،ها ابزاری هستند که به وسیله آنعهدمی روند زیرا جلو دست در دست  عهدهابودند. پادشداهی و 

مقتدش که گسترش تا اقضا نقاط جهان ی خدا بودند که پادشاهی خدا را به سوی پادشاه عوامل اجراییحکومت می کند. آنها 

 .می کردندهدایت  است

داشته است، ما  را زندگی در پادشاهی خدا اداره یوظیفه ی اساسی تنظیم یا حال که ما دیده ایم که عهد های الهی 

 تاریخی عهدها در عهد عتیق. های : توسعهقرار داریم که به موروع دوممان نگاه کنیمدر موقعیتی 

 تارگخ عهدها

اعتار  درهمان اور که در درس قبل دیده ایم، تاریخ پادشداهی خدا در عهد عتیق خیلی پیچیده بود. پادشداهی خدا 

. در می یافترسدیدن به تمام زمین توسعه  ش یعنیبه سدمت هدفبه اوریکه  ،های زمانی متفاوت زیادی اجرا می شدددورهیا 

مسائل خاصی که مردم  به کهاول هر مرحله یا دوره در پادشاهی، خدا عهد هایی را معرفی کرد ، ما خواهیم دید که در جااین 

تاریخ عهد های الهی را در  راه های بسددیاری وجود دارد که می توانیم .بودند می پرداختهر مرحله از پادشدداهی با آن روبرو  در

ای جهانی؛ دوم، عهد های بررسددی خواهیم کرد: اول، عهد هاصددلی یخ را در سدده مرحله . اما ما این تاربررسددی کنیمعهد عتیق 

 ؛ و سوم، عهد جدید.ملی

های عهد عهد الهی بزرگ وجود دارد که تمام تاریخ عهد عتیق را در بر می گیرد: ششاشاره کردیم،  همانطور که قبالً

تاریخی عهد را در سده گروه هم راستا با روش هایی که مراحل  شدشخدا با آدم، نوح، ابراهیم، موسدی، داوود و مسدیو. ما این 

پیشدین توردیو دادیم، تقسیم خواهیم کرد. ما از عهد های جهانی با آدم و نوح در اول تاریخ  پادشداهی خدا را در درس های

عهد  ه ملت اسددرائیلِکه خدا ب یبا ابراهیم، موسددی و داوود در اول زمان ملیصددحبت خواهیم کرد. ما در مورد عهد های  بدوی

 عهد جدیدِ  رد عهد جدید در مسیو در اول مرحلۀعتیق به عنوان قوم خاص خود نزدیک شد، صحبت خواهیم کرد. و ما در مو

این سدده گروه از عهد ها  هر کدام از به الهی می پردازیم،عهد های  بهپادشدداهی صددحبت خواهیم کرد. بنابراین، همانطور که 

 به عهد های جهانی که خدا در اول نگاه خواهیم کرد. بیایید در ابتدا نگاه کنیم وسدددعه یافتندعهد عتیق تآنگونه که در تاریخ 

 .بدوی برقرار کردتاریخ 

 عهد های جهانی

انسان ها بسته  ۀمیان خدا و هم این عهدهاصحبت می کنیم زیرا که  "جهانی"ما از عهد ها با ابراهیم و نوح با عنوان 

، زمانی که این عهد ها بسته شد، خدا هنوز اسرائیل را به عنوان قوم خاصش مشخص نکرده بود. در ی بدویشد. در اول دوره 

زندگی هر انسانی بعد از  رخ داد،برای آنها  آنچه. و در نتیجه، ی بودندو ملت اایفهاز هر  شختیهر  نماینده ی عوض، آدم و نوح

 را تحت تاثیر قرار دادند.  آنان

یرآورده کرد. این زمانی بود که خدا ی بدوی در دوره پادشددداهی را  نیداز بده یدک نظارت برانی این عهدد هدای جهد

 .برقرار ساخت، مقرر می کردبشر  نسلکه رابطه او را با تمام ترتیباتی  ترینابتدایی

عهد  به و سپ، شددروع می کنیم با آدم خدا عهداز خواهیم کرد،  بررسدیما این عهد های جهانی را به ترتیب زمانی 

 . ابتدا عهد خدا با آدم را در نظر بگیریم.می پردازیم نوح خدا با

 آدم

عهد با آدم صددحبت  همانطور که همه ما می دانیم، آدم اولین انسددانی بود که خدا خلق کرد، بنابراین زمانی که ما از

ی رباره د آور نیست که تعلیم کتاب مقدستعجب می کنیم، داریم به اولین دوره از تاریخ قابل تتور بشریت اشاره می کنیم. و 
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ه در سه ک روایتهای آفرینش. عهد با آدم در متمرکز استیا بنیادی ترین ابعاد زندگی انسان  پایه ای ترین عهد آدم بر بعضدی از

ا یا دمی شدود. حال، باید متذکر شویم که بعضی از مسیحیان موافق نیستند که خ دیده، می شدودباب اول کتاب پیدایش یافت 

ب در سه با "عهد"که عبارت  واقعیت بنا می گذارندداران دیدگاه خود را بر این این ایمان آدم عهدی رسدمی بسدته اسدت. اکثر

توان نمی ابابهابتدایی عهد های الهی را نیز در این  اَشکال، و برخی نیز استد ل می کنند که اول کتاب پیدایش دیده نمی شود

با آدم یه عنوان نماینده بشریت  عهدی رادهد که خدا در حقیقت  نشان می قویاً مدارک و شواهداز  تکه، سه وجودیافت. با این 

پیدایش به  3تا  ۰ناصدددر پایه ای از عهد های الهی در بابهای در این درس خواهیم دید، ع بعدداً برقرار کرد. اول، همدانطوربکده

 وفاداری و بی وفایی در این باب ها دیده می شود. پیامدهایو راستی وجود دارند. خیرخواهی الهی، وفاداری انسانی، 

نجا این آیات را شدددود. در آ یافت می ۳:6 در هوشدددع ،خدا با آدم وارد عهد شدددد ی که نشدددان می دهددوم مدرک

 خوانیم: می

 .(1:6 )هوشعو در آنجا به من خیانت ورزگدند  اما اگشا  هاچو  آدم از عهد تجاوز کردند،

اسدرائیل را با گناه آدم در با  عدن مقایسده می کند و از هر دو به عنوان عهد شدکنی صحبت می کند. کار بودن این متن گناه 

 عهدشکنی کرده بود. ،شبیه آدم در با  عدن اسرائیل دقیقاً

در کتاب  جایی یافت می شود، که اولین ۰۱:6 پیدایش خدا با آدم وارد عهد شد در ی که نشدان می دهدسدوم مدرک

 صحبت کرد: با نوحنمایان می شود، خدا به این شکل  واقعاً "عهد"که عبارت  استمقدس 

 .(6::1 )پیداگشخود را با تو استوار خواهم ساخت عهد 

ع شرو"ترجمه شده است به اور معمول نه به معنی  "استوار خواهم ساخت " عبارتی کهاین نقل قول قابل توجه است زیرا که 

عهد نوح به عنوان تاییدیه  که در حال حارر وجود دارد. ی اسدتعهد "کردن تایید" بلکه ،یک عهد "راه انداختن"و یا  "کردن

 وجود داشت ارائه شده است، یعنی عهدی که خدا با آدم بسته است. عهدی که قبالً

جدی با آدم ی ، وارددو اسددت که خدا وارد یه رابطه یا خیر نامیمب "عهد"الهی با آدم را یک  و مقررات ترتیباتخواه 

و  ،ودترین ختوصیات رابطه خدا با بشر ب بنیادیبنای عهد با آدم،  یاتمرکز این ترتیبات  بود. بشر نسلشد، و آدم نماینده تمام 

همه انسدددانهایی که در  را برای زندگیبنیادین بنامیم. در این عهد، خدا الگوهای  به همین دلیل، شددداید آن را یک عهد بنیادها

. دخدمت کننو سلطنتی خدا  کاهنانه صدورتهایبه عنوان مقدر شدده بودند که . آدم و حوا کردزندگی می کنند تنظیم  شجهان

ختتار، . به ابه آنها امید داده شد اماآنها مورد آزمایش قرار گرفتند و شدکسدت خوردند. آنها به خاار سدرکشی خود رنب بردند 

 .برقرار ساختنقش ما در پادشاهی او را  ، و بنیادهایرا برای همه زمان ها گذاشترابطه ی انسان با خدا  رامترهایعهد با آدم پا

 نوح

بعضدددی از  صدددرفاًعهد خدا با نوح اسدددت،  یز های زیادی می توان در مورد این عهد گفت، اما  ،دومین عهد جهانی

 یدر دوره  نیز. عهد با نوح بیشتر به  شم می آیدکتاب مقدسی  گزارش درکه را مطرح خواهیم کرد موردوعات  مرکزی ترین

 .پرداختبا آن مواجه اند  تمام بشرکه  یموروعات پایه ای ترینبعضی از برقرار شد و به پادشاهی خدا  بدوی

ر پیدایش. توجه کنید که خدا به نوح د ۷و  6بابهای باب از پیدایش به عهد خدا با موسددی اشدداره شددده اسددت.  دودر 

  ه می گوید: ۰۱:6 پیدایش

 زنا  و زنت و پسرانت و تو آمد؛ خواهی در کشتی به تو و ساخت، خواهم اسوتوار تو با را خود عهد لیتن

 (.6::1پیداگش ) تو هارا، پسرانت،
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قرار واقع استبلکه در کامالً نو و تازه نبود که مسدتفل و بر خود متکی باشدد،  اشداره کردیم، عهد نوح یک عهد همانطور که قبالً

 .بود، یعنی ادامه ی عهد یا ترتیبی بود که خدا با آدم بسته بود

عهد می بندد. در  می فهمیم وقتی که خدا واقعاً توفان ه بود؟ ما جواب این سدددوال را بعد از  نوحتداکید این عهد با 

 شرح آن عهد را می خوانیم: ۰۰-۷:۷ پیدایش

استوار می سازم، و نیز با هر جانداری که با شاا باشد، از  اگنک من عهد خوگش را با شواا و پ  از شواا

پرنودگا  و هارپاگا  و هاه جانورا  زمین، گعنی با هاه آنها که از کشووتی بیرو  آمدند؛ اگن برای هاه 

جانورا  زمبن خواهد بود.من عهد خود را با شواا استوار می گردانم که دگار هرگز هر یی جسد به آب 

 .(11-1:1 )پیداگش نباشد که هاه زمین را وگرا  کند و دگار هرگز توفانیتوفا  هالک نشود، 

 تاثیر گذاشت.به بعد به ارقی بسیار مهم  همانطور که اینجا می بینیم، عهد خدا با نوح بر هر موجود زنده از آن زمان

شددده عهد ثبات نامیده  بدرسددتی ،و به این دلیلنظمِ آفریده شددده را اامینان دهد،  ثبات درمطرح شددد تا  نوح عهد

ق تتدی، خدا د. همانطور که به یاد می آورید، در درس گذشته دیدیم که زمانی که نوح و خانواده اش کشتی را ترک کردناسدت

 وریکههمانطپادشاهی اش را آشکار کرد.  مقاصدبرای تحقق  یاو نی مدت استراتژی و داردبه گناه  گرایش شدید انسان کرد که

 می خوانیم: ۲۲-۲۰:۱ در پیدایش

هرگز زمین را به سوبب انسوا  لعنت ناواهم کرد، هر هند که نیت د  انسا  از جوانی بد است. و  دگار

هرگز هاه جاندارا  را هالک ناواهم کرد، هنانته کردم. تا زمانی که جها  باقی است، کشت و درو،  دگار

 .(44-::41 )پیداگش، باز ناواهد اگستاد سرما و گرما، تابستا  و زمستا ،و روز و شب

بشر  نسددلتا  خواهد ماندکه ابیعت پایدار و وعده داد  ،برقرا کردرا با نوح  خود این اسدتراتژی، خدا عهد محفوظ داشدتنبرای 

شر را ب ودوجپایه ای برای  ساختارهایبرسد. این عهد جهانی، مانند عهد با آدم، ر این دنیای سقوط کرده به سرنوشتش بتواند د

 شود. می زمان ها اعمال تماممکان ها و  تمامبه همه مردم در  این ساختارها که بنیانن نهاد

اریق عهدهایش با  پادشاهی اش را از مقاصدپادشداهی اش را ایجاد کرد و  ر نظم پایه ایحال که دیده ایم خدا  طو

مرکز صحنه که اسدرائیل عهد عتیق به  معطوف کنیم ادشداهیپ از دورهآن باید توجه خود را به  اکنوننوح حفاظت کرد، آدم و 

 .آمد

 عهد های ملی

ور خاص بر ملت اسدددرائیل که در آن خدا به ا حرکت کرد به دوره ای بدویهمدانطور کده پادشددداهی خدا از تاریخ 

 ابکه آنها به اور خاص بنامیم زیرا  "عهد های ملی"توانیم اینها را  می سده عهد ملی ایجاد کرد. ما بدرستی، خدا متمرکز شدد

با  خداعهد  باخاص خدا مرتبط بودند. ما به عهد های ملی به ترتیب زمانی نگاه می کنیم،  برگزیده واسدددرائیدل بده عنوان قوم 

 .حرکت خواهیم کرد موسی و در نهایت داوود به عهد باسپ، شروع می کنیم و  ابراهیم

 ابراهیم

اسددرائیل شددناخته شددده اسددت. ما  ی همه ابراهیم بسددته شددد، ابراهیم به عنوان پدربه دلیل اینکه اولین عهد ملی با 

 ۰۱:۰5 پیدا می کنیم. اولین اشدداره از عهد خدا با ابراهیم در پیدایش ۰۳و  ۰5در پیدایش  را به عهد ابراهیم یصددریح اشددارات

 می شود: دیده

 .(15::1 )پیداگشروز خداوند با ابرام عهد بست  در آ 
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 ی یک رابطه آغاز یک روش نرمال برای نشددان دادن "یک عهد، بریدن"یا به اور تحت اللفظی  "،عهد بسددت"عبارت در اینجا 

 خوانیم:ما این کلمات را می ۲-۰:۰۳ روشن ساخت. در پیدایشبعد، خدا عهد خود را با پاتریارک ،،  ند سال عهدی است. سپ

 ام  باش. عهد خوگش را با تو خواهم بسووتمن هسووتم خدای قادر مطلق؛ پیش روی من گام بردار و ک

 .(4-1:11 )پیداگش

 یاین همان واژگان "اسدددتوار سددداخت."یا  "تایید کرد"، با ابراهیم آغاز کرده بود ۰5 که در پیدایش را عهدی ، خداآیاتدر این 

 تایید کرد.با نوح  ،با آدم بسته شده بود  عهدی را که قبالًدیدیم که خدا  ۰۱:6 است که ما در پیدایش

خدا در  ی روی زمین جدا کرد تا ابزار ویژه بسددیارِعهد با ابراهیم مهم بود زیرا که قوم اسددرائیل را از میان ملت های 

این بود که با دادن وعده ی نسددلهای بیشددمار به  آوردن پادشدداهی آسددمانی اش به تمام زمین شددوند. اولین گام در این فرآیند

ی را معهد ابراهیم  ،. و به همین دلیلبرای ملت ایجاد کند و رویا یک دید ن پادشاهی خدا بنا شود،ابراهیم، و سرزمینی که در آ

 می خوانیم: ۰۱:۰5 همانطور که در پیدایش .کردعهد وعده مشخص  یک به عنوانتوان 

 .(15::1 )پیداگش در آ  روز خداوند با ابرام عهد بست و فرمود: اگن سرزمین را به نس  تو می باشم

 می خوانیم: ۲:۰۳ و در پیدایش

 .(4:11 )پیداگشخواهم گردانید  عهد خوگش را میا  خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر

 اسرائیل به عنوان قوم پادشاهی خدا ساخت.  هایدائمی برای تمام امید دید و رویایوعده های این عهد یک 

 موسی

 یعنی ملی عهد ومی د مرحله به را آنان خدا بردگی، دوران از ناشددی نبر و متددر به اسددرائیل قبایل مهاجرت از پ،

 زا بسیاری دردر بسیاری جهات،  و بود ابراهیم با خدا عهد تنگاتنگی با ارتباط در موسی با خدا عهد ساخت، وارد موسدی با عهد

 هب مکررا موسی ،بالعک، بلکه ،دانست نمی  یز جدید یک آغازگر عنوان به را خود موسدی. پیش ببرد را ابراهیمی عهد ،جهات

 قوم جانب از  گونه ۰3:3۲ خروو در موسددی ببینید. کرد می رجوع شخود پادشدداهی کار مبنای عنوان به ابراهیمخدا با  عهد

 کرد: درخواست خدا نزد

  نس: گفتی کرد، گاد سوگند خودت یات به اگشا  برای که گادآور، را اسرائی  و اسحاق ابراهیم، خادمانت

 به گفتم سان آ  دربار، که را سرزمین اگن تاامی و سازم می شاار بی آساا ، ستارگا  هاچو  را شاا

 .(13:34 خروج) باشد اگشا  هایشای میراث تا باشید خواهم شاا نس 

 عهد با هماهنگی در و پایه بر بلکه .باشددد شددده ابراهیم عهد جایگزین باشددد و جدید ی نبود که تازه وعهد موسددی با خدا عهد

 .بود بسته اسرائیل بااز اریق ابراهیم  خدا قبالً که بود ابراهیمای  ملی

 وقتی. کنیم پیدا توانیم می ۲۱ تا ۰۷ های باب خروو در را موسی توسط اسرائیل بااولیه ی عهد بسدتن خدا  ثبت ما

 متحد قوم یک ،دادمی  شددکل عنوان یک ملت به را ها آن ، در واقع داشددتآورد هم گرد سددینا کوه پای را قبیله دوازده خدا

 از یکی جدیدی، ملت هر ماننداما  داشددت، وجود خدا قوم برای مقرراتی و قوانین نیز موسددی زمان از قبل هر ند که .سددیاسددی

 هم به فرایض از ای مجموعه بود، نظام قانون )شددریعت( یک داشددت نیاز بدان زمان این در اسددرائیل که هایی  یز ترین مهم

یل را بخشید تا قوم اسرائ اسرائیلرا به  عهدحکمفرما باشد. بنابراین خدا ده فرمان و کتاب  ملتزندگی مردم در  بر که پیوسدته

 را عهد شریعت بنامیم. عهد خدا با موسیرهنمون گردد. بدین سبب، شاید بتوانیم 
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 که قوم اسرائیل پذیرفتند که وارد این نقدر که زمانیبدا داشت شریعتدر حقیقت، عهد موسی تاکید خیلی زیادی بر 

 به ما  نین می گوید: ۱-۳:۰۷ عهد شوند، تعهدشان به شکل تعهد به شریعت تلقی گردید. خروو

پ  موسوی آمد،، مشواگخ قوم را فرا خواند و هاه سانانی را که خداوند به او فرمود، بود، با اگشا  در 

چه خداوند فرمود، است، خواهیم کرد. پ  موسی میا  گذاشوت، هاه قوم گترودا پاسوخ دادند: هر آن

 .(:-1:11خروج )خداوند باز گفت  پاسخ قوم را به

 بنابراین دیدیم که عهد دوم خدا با ملت اسرائیل، عهد با موسی بود و عهدی بود که بر شریعت خدا تکیه داشت.

 داوود

. این دوران زمانی بود که اسرائیل به بپردازیمحال باید به عهدی که خدا در دوران پادشداهی داوود با اسدرائیل بسدت 

 مقتدر تبدیل شده بود. یک امپراتوری کامالً

با عهد پیشددین خدا با موسددی داشددت. همان اور که رابطه تنگاتنگی  بنابراین بود و ملیعهدی  نیز عهد خدا با داوود

 موسی د به امانت و وفاداری او به قانون شدریعتبه روشدنی بیان می کند، وعده های خدا به داوو ۰6:6 سدلیمان در دوم تواریخ

 بستگی داشت. همان اور که در اینجا می خوانیم:

پ  موا  ای گهو،، خودای اسوورائیو  آ  وعد، را که به خدمتاذار خود، پدرم داوود دادی وفا کن، که 

، تنها فرمودی: تو هرگز کسوی را که در موور من بر تات پادشاهی اسرائی  بنشیند کم ناواهی داشت

شوریی که پسرانت مراقب کارهای خود باشند و در شرگعت من گام بردارند، هاا  گونه که تو در موور 

 .(16:6 )دوم توارگخ من سلوک کرد، ای

 خدا با ملت اسرائیل بنا شده بود.عهد های پیشین  ی عهد داوود بر پایه

محتوای  به صراحتکه  قسمتیاما  ،ن عهد را مقرر کردای زندگی داوود رسدماً از ه زمانی  در می دانیم خدا دقیقاًنما 

 شده است:با این کلمات بیان  عهد خدا با داوود ۱-3:۱۷در مزمور است.  ۱۷عهد داوود را نشان می دهد مزمور 

نس  تو را تا به ابد ”ام که: داوود سووگند خورد، شگخدمتازار خو یام، و براخود عهد بسوته ۀدگبا برگز

 “نسلها بنا خواهم کرد. یاستوار خواهم ساخت و تات تو را در تاام

اسددرائیل بوده اسددت و یا به اور دقیق تر، به داوود در پادشدداهی  مقام نشددان می دهد که عهد خدا با داوود متمرکز بر آیاتاین 

قوم خدا منتوب شد،  بر پادشاهیمقام بر اسدرائیل حکمرانی می کند. زمانی که داوود به همیشده برای او  تباروعده می داد که 

ا برای و خدبرد.  پادشاهیسدطو با تری از توسعه ی آنها را به ؛ یعنی را با تبدیل اسدرائیل به یک امپرااوری برکت داد ملتاو 

پ، می توانیم عهد داوود را عهد شدداهی  .را دادن ی دائمی پادشدداها سددلسددله ی ثبات وعده ی این برکت ملی،تضددمین آینده 

 اسرائیل بنامیم.

 عهد جدگد

بر مرحله نهایی پادشددداهی خدا که  نگاه کنیم عهدی، باید به های جهانی و ملیاز عهد ای درک پایه داشدددتنحال با 

 یعنی عهد جدید. حکمفرماست:

 عهد جدیدی کردند که در ای آخرین مرحله از صحبتعهدی که تا بحال دیده ایم، انبیای عهد عتیق  عالوه بر پنب

 تا پیش از آن بسته شده بود. بزرگتر از هر عهدی است کهعهد . آنها اعالم کردند که این خواهد شدمحقق  از پادشاهی خدا
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دو متن بسیار مهم در  3۳و حزقیال  3۰اما ارمیا  ،در قسمتهای زیادی از کتاب مقدس یه عهد جدید اشاره شده است

 به این شکل صحبت می کند: "عهد جدید"این در مورد  3۰:3۰ارمیا  ارتباط هستند. این

اگنک روزهاگی فرا می رسد که من با خاندا  اسرائی  و خاندا  گهودا عهدی تاز،  "خداوند می فرماگد:  

 .(31:31 )ارمیا "خواهم بست 

همانطور که در  عهد ابدی سالمتی صحبت می کند.عهد به عنوان  همینو در موقعیت های متعددی، حزقیال نبی در مورد 

 می خوانیم: ۲6:3۳ حزقیال

با اگشوا  عهد سالمتی خواهم بست که عهد جاودانی خواهد بود و آنا  را استوار ساخته، افزو  خواهم 

 .(46:31 )مزقیا بد در میا  اگشا  قرار خواهم داد کرد و قدس خود را تا ا

ین که ا ساختروشن  شد،به قرنتیان یادآور سخنان عیسی در شام خداوند را د، وقتی پول، مسیحیان می دانن همانطورکه همۀ

ثبت  ۲5: ۰۰در عیسی مسیو تحقق یافته است. پول، سخنان خداوند را در اول قرنتیان  که جاودانه استسالمتی جدید عهد 

 کرده است.

  جدگد است در خو  من هر بار که از آبه هاین سا ، پ  از شام، جام را گرفت و فرمود: اگن جام، عهد 

 (.45:11می نوشید. به گاد من هنین کنید )او  قرنتیا  

ید عهد جد عتر این مرحله را ما ومی کند  ادارهی نهایی اش پادشاهی خود را در مرحله  ،خدا از اریق این عهد جدید در مسیو

که خدا تمام اهداف پادشاهی خود را که در دوره رانی نماید بر قوم خدا در ای زمانی حکمتا می نامیم. عهد جدید تنظیم شد 

 این عهد را عهد بجاست که و به همین دلیل کامل خواهد کرد.بود  به پیش بردهاسرائیل  ملتاستوار ساخته و از اریق  بدوی

 تحقق بنامیم.

ا پایان داده و پادشاهی خود را رشان هد تحقق می بایست بر قوم خدا حکمفرما باشد تا زمانی که او دوران تبعیداین ع

ژادی آمرزیده و بازخریده شده تبدیل کند اینکه مردم خود را به نبه  ستتعهد خدا ،زمین گسترش دهد. عهد جدید اقتا نقاطتا 

 توصیف 3۱-3۰:3۰تبدیل را در ارمیا ینید که ارمیا  گونه این د. ببنکه او را بدون کاستی خدمت کناند که کاماًل تجهیز شده 

 کند:می

اگنک روزهاگی فرا می رسود که من با خاندا  اسرائی  و خاندا  گهودا عهدی تاز، "خداوند می فرماگد: 

خواهم بست نه مانند عهدی که با پدرانشا  بستم آ  روز که دست اگشا  را گرفتم تا از سرزمین مرر به 

شوهر اگشا  بودم، شرگعت خود را  در آورم، زگرا خداوند می فرماگد: آنا  عهد مرا شتستند با آنته من

بر در باین اگشا  خواهم نهاد و بر دلشا  خواهم نااشت و من خدای اگشا  خواهم بود و اگشا  قوم من 

خداوند را بشناسید! "خواهند بود. دگار کسوی به هاساگه گا برادرش تعلیم ناواهد داد و ناواهد گفت 

خواهند شووناخت از آ  رو که تقروویر اگشووا  را خواهم  زگرا خداوند می گوگد: هاه از خرد و بزرگ مرا

 .(32-31:31) ارمیا  "هشا  را دگار به گاد ناواهم آوردآمرزگد و گنا

آمده است. این مرحله نهایی توسط خدمت  فازپادشاهی خدا در سه  ی نهایی مرحله ظهورهمانطور که در درس قبل دیدیم، 

 هنگاممسیو در  ن ما ادامه پیدا می کند، و پُری آن تنها زمانی خواهد رسید کهآغاز شد. در زما رسو نکار زمینی مسیو و 

خدا  رروری است تا بتوانیم درک کنیم که از پادشاهی در عهد جدید سه فاز یادداشتن این به. کمالِ همه ی  یزها بازگردد

 .برقرار کرد گونه عهد جدید را 
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 ولآمدن ا در هنگامعهد جدید  دگرگونی های بروز می یابد. سه فازدر نیز عهد جدید  به اریقهای گوناگونی، تاثیرات

کلیسای مسیحی ادامه می یابد. اما واقعیت غایی عهد جدید تنها تاریخ  کل در سراسر سپ، .، تاثیرگذاری خود را آغاز کردمسیو

زمانی رخ خواهد داد که مسیو بر می گردد. وقتی آن روز فرا رسد، عهد جدید تحقق کامل کل تاریخ عهدهای خدا خواهد بود. 

 د.خواهد نشانبه بار  ،عهد او با آدم، نوح، ابراهیم، موسی و داوود بود اجرای الهی را که پشت مقاصدتمام و 

اداره می کند، باید به  در سراسر تاریخ آنها پادشاهی اش را بوسدیلهعهد ها ابزاری هسدتند که خدا  حال که دیده ایم

 ؟ین خدا و مردمش حکمفرما بودبر تعامالت ب عهدها.  گونه هر عهدهای  : پویاییموروعمان بپردازیمسومین 

 عهد هاهای پوگاگی 

 ورمتون به ا. بعضی  زم است نکته ی مهمی را اتخاذ کنیمانیم جواب این سدوال را بدهیم، حال قبل از اینکه ما بتو

را به  توجه متونو این  یا آنها را تایید کرد،عهد ها شدددد آن وارد  می پردازند به زمانی که خدا به اور رسدددمی تریمسدددتقیم

عهد فرا بگیریم که  زندگیهای  در مورد پویایی  یزهای بیشدددتری را می توانیم. اما جلب می کنندعهد  هرتداکیددات خداص 

 این تاکیدات است. سویفرا

 کیدابیعت تا ثباتشدددد، تاکید کرد. عهد نوح بر  برقرارآغاز جهان  که در بنیادین مشدددختدددیعهد آدم بر الگوهای 

ندان داوود را به عنوان خدا تاکید داشت. عهد داوود خا شریعتعهد موسی بر  ی خدا تکیه داشت.داشدت. عهد ابراهیم بر وعده 

تاکید داشددت. اما این تاکیدها توصددیف جامعی از  تحققعهد جدید بر و کرد. خاص خدا برجسددته  گزیده یبرخانواده سدلطنتی 

ی در های زندگ پویایی . برای دیدن تتویر کامل تری ازدست می گذارندبر روی نکات برجسته  عهد نیسدت؛ آنها صدرفاً زندگی

 .را شامل می شود از این تاکیدات هیم که زندگی در عهد با خدا خیلی بیشتریص دباید تشخعهد، 

 اربسی بشر و خدابین  تعاملنوح،  ی مربوط به مسدائل بنیادی نیست. در اول دوره آدم با خدا صدرفاً یعهد ی رابطه

ا خد. متضمن می شداز وعده را  در اول دوره ی ابراهیم خیلی بیشدتر. رابطه با خدا را شدامل می شددبیشدتر از ثبات ابیعت 

، داوودی خدا با قومش در اول دوره رابطه ی  اداره کرد. یزهای بیشددتری عالوه بر شددریعت،  دوره موسددی را با در نظرگرفتن

یدش آنی است که تاکزندگی با خدا در عهد جدید پیچیده تر از و  صرفاً در پرتو خاندان سلطنتی داوود نبود و بیشتر از آن بود.

 ر تحقق د لت تشان می دهد.ب

بال دن یکسددانی پایه ایترتیبات از الهی  تمام عهدهایزندگی عهد را بررسددی می کنیم، خواهیم دید که  همانطوریکه

زندگی در عهد  های . پویاییایمدر خاور نزدیک باستان دیده  رعیت-در معاهدات ارباب که قبالً گانه ایمی کنند: سداختار سده 

 .انسان می شد وفاداری و بی وفایی پیامدهای ، وداری انسانوفا الزام، شامل خیرخواهی خدابا خدا همیشه 

عهد  هایعهدکدام از عنتددر در هر  سددهعهد های عهد عتیق، خواهیم دید که  طور این  های برای گشددودن پویایی

ملی  در عهد هایرا پویایی ها  اینوم، نگاه خواهیم کرد. د جهانی در دوره ی بدوی عتیق آشددکار می شددود. اول، ما به عهد های

خواهیم دید. و سددوم، خواهیم دید که  طور این پویایی ها در عهد جدید در مسددیو  بود، بسددته که خدا با اسددرائیل عهد عتیق

 .در دوره ی بدویوجود دارند. بگذارید ابتدا نگاه کنیم به عهد های جهانی 

 عهد های جهانی

کرد. اما زندگی تحت این عهد ها  برقراربا نوح  ثبات ابیعت رابا آدم و عهد  نیانها راب، خدا عهد بدویدر اول تداریخ 

 پیامدهای تحت عنوان خیرخواهی الهی، وفاداری انسان، و می تواندرا شامل می شود که  یایف گسترده ای از مسائل همچنین

عهدهای  برای هر کدام از موروع ه اینکه  گونه اینوفاداری و بی وفایی انسدان خالصه شود. ما نگاه کوتاهی خواهیم انداخت ب

 عهد با نوح. سپ،اول، عهد با آدم و  —بدوی صدق می کند
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 آدم

 قبل از اینکه آنها گناه کنند.حتی خود را نسدبت به اولین زن و مرد نشدان داد، فراوان اول، خدا خیر خواهی  در وهلۀ

آدم و حوا را در  ساخت واو یک بهشت باشکوه  آورد. در زیبا میآن را از آشفتگی به نظ و ،مهیا ساختاو جهان را برای بشریت 

 بشر فراهم کرد. نسلعهد خدا با اولین  ترتیب راه را برای، انواع امتیاز ها را به آنها داد. این کارهای محبت آمیز آن قرار داد و

به  الزام داشددت کهآدم و حوا  خدا بر داشددت. عالوه براینکهالزام میوفاداری انسددان را  ،با آدمخدا دوم، عهد  وهلۀ در

 ۰۳-۰6:۲ خدا وفاداریشددان را با درخت شددناخت نیک و بد آزمود. همانطور که او در پیدایش صددورت او خدمت کنند،عنوان 

 :فرمان داد

ناوری، زگرا تو می توانی از هر گک از درختا  باغ آزادانه باوری؛ اما از درخت شووناخت نیک و بد زنهار 

 .(11-16:4 )پیداگشاز آ  باوری به گقین خواهی مرد  روزی که

 .لزوم داشت یانکار ناپذیر به ارز در زندگی عهدی در اول دوره عهد آدم وفاداری انسان

به آدم و حوا کامالً به صددراحت وجود داشددت. خدا  پیامدهاییدر وهله سددوم، برای وفاداری یا بی وفایی آدم و حوا  و

به آنان  ۰۳:۲ خدا در پیدایششدددوند و از درخت ممنوعه بخورند متحمل پیامدهای لعنت خواهند شدددد.  اگر آنها بی وفاگفت 

 گفت:

 .(11:4 )پیداگش روزی که از آ  باوری به گقین خواهی مرد

به فراوانی ی او پادشدداه انیدندر خدمت به خدا و گسددترو به اور رددمنی، اگر آدم و حوا این امتحان را قبول می شدددند، آنها 

 .می یافتندبرکت 

چه برای آدم و حوا آن خب،وفاداری و بی وفایی نیز شددد،  پیامدهایی برایآدم با خدا شددامل  یعهد ی بنابراین، رابطه

پیامدهای آن وفاداری انسان، و ا خدا همچنان شامل خیرخواهی الهی، . زندگی بصدق می کردنیز  نسدلهایشانبرای صدادق بود 

 شد.می

 نوح

. اول، خیرخواهی عهد مماشات نمود. پویاییسه هر بر ابق  یبا نوح و نسل و خدا نیهمچنعالوه بر عهد خدا با آدم، 

برای عهد نوح فراهم کرد. زمانی که خدا در داوری عاد نه اش تتدمیم به نابود سداختن نژاد بشر گرفت، او همچنین  خدا راه را

 می خوانیم: ۱:6 بنابراین در پیدایشتتمیم به نجات نوح و خانواده اش گرفت. 

 .(6:: )پیداگش اما نوح در نظر خداوند فیض گافت

 خدا مهربانی زیادی به نوح و خانواده اش نشان داد.

کنید که  توجهکه کشدتی بسازد و حیوان ها را جمع کند.  امر فرمودبه او  وفاداری را از نوح الب کرد. خدا دوم، خدا

 خوانیم: می در آنجا. و مسئولیت نوح وجود داردبستن عهد با نوح  بین ۰۷-۰۱:6یدایش  ه ارتباط تنگاتنگی در پ

ت و زنا  تو به کشتی در خواهی آمد؛ تو و پسرانت و زن لیتن عهد خود را با تو اسوتوار خواهم ساخت، و

آنها را با  ی ببر تاجاندارا ، از هر یی جسدی، جفتی از هر گونه، به درو  کشت پسورانت، هارا تو. از ها 

 .(11-6::1 )پیداگش خود زند، ناا، داری. نر و ماد، باشند
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ا ، خدتوفان. حتی بعد از وارد کشددتی شددود و حیوانات را با خود به داخل آورد تا زنده بمانندخانواده اش  مسددئول بود که بانوح 

 :گفت ۳:۷ پیدایش یزهای دیگر، او درخدا را تکرار کرد. در میان   ورتصمسئولیت نوح برای تکمیل نقش انسان به عنوان 

 .(1:1 )پیداگشمین منتشر گردگد و در آ  بیفزاگد و اما شاا بارور و کثیر شوگد؛ بر ز

ی ثبات در ابیعت بود، اما این تاکید، الزام نوح و دیگرانی را که او نماینده شان بود بر وفاداری  تاکید عهد نوح بر وعدههر  ند 

 .به خدا از میان نبرد

وجود داشددت. نوح خودش به خدا وفادار بود.  پیامدهایییا بی وفایی انسددان در اول دوره نوح ، برای وفاداری ومسدد

 ۲۰-۲۱:۱ برکت داد. همانطور که در پیدایش یک جهان باثباترا با  بود و او خشدددنود توفانقربانی اش بعد از  ازبنابراین خدا 

 خوانیم:می

 قربانیهای گرفته، یاهر پرندگا  ها  از و یاهر هارپاگا  ها  از و کرد بنا خداوند برای مذبحی نوح

: گفت خود د  در خداوند و رسووید خداوند مشووام به خوشواگند راگح  و. کرد تقدگم مذبح بر سووزتاام

 و. است بد جوانی از انسا  د  نیت که هرهند کرد، ناواهم لعنت انسا  سوبب به را زمین هرگز دگار»

 (.41-:::4 پیداگش)  کردم هنانته کرد، ناواهم هالک را جاندارا  ها  هرگز دگار

 

 6:۷ در پیدایش خدا ،برای مثاللعنت خواهد داشت. شدید  پیامد اما خدا همچنین این را روشن ساخت که اغیان بر علیه خدا

 .خدا لعنتی را که بر قاتالن وارد خواهد آمد، نشان داد

 (.6:1 پیداگش) شود رگاته انسا  دست به خونش رگزد، انسا  خو  که هر

  

 ادامه پیدا کرد. نیز نوح نسلدر میان  سه پویایی زندگی عهد

 عهد های ملی

. عهد صددادق بودبرای عهد های ملی که خدا با اسددرائیل بسددت نیز  صدددق می کرد،برای عهد های جهانی  آنچه، خب

خاندان  به سلسله دائمی که توجه قرار می داد، و عهد داوود شریعت را مورد که کرد، عهد موسدی بر وعده تاکید می که ابراهیم

 و ،، وفاداری انسدددانخیرخواهی الهی هایپویاییکردند. می را دنبال  ارباب=رعیت الگوی تاکید می کرد، همگیداوود  سدددلطنتی

. یکبار دیگر، ما به هر یک از این عهد ها به ترتیبی که ظاهر وجود داشدددتعهد الهی  پیدامددهای آن در هر کدام از این مراحل

 و سوم داوود. ؛دوم موسی ؛: اول ابراهیمخواهیم کردنگاه  شوند می

 ابراهیم

 کارگردر این زمان  سه پویایی عهد قوم اسدرائیل تاکید داشدت، اما هر برای سدرزمین ی او د وعهد ابراهیم بر وعده 

، که  ندین سددال دعوت اولیه ای که خدا از ابراهیم کردیادی به ابراهیم نشددان داد. برای مثال، در ز خیرخواهیخدا  ،بود. اول

 گفت: ۲:۰۲ را به ابراهیم نشان داد. مالحظه کنید که خدا در پیدایشمهربانی زیادی ، خدا صورت گرفت قبل از عهد

 برکت تو و سوواخت خواهم بزرگ را تو نام داد؛ خواهم برکت را تو و آورد خواهم پدگد بزرگ قومی تو از

 (.4:14 پیداگش) بود خواهی
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او را در مقابل  و ، گناهان او را بخشید، او را پارسا شمرد،هنشدان داد رحمت خود را به پاتریارک ابراهیمدر سدراسدر زندگی خدا 

 مشکالت حفاظت کرد.

در دعوت اولیه ای که خدا از ابراهیم به عمل  حتی داشددت. برای مثال،بر ابراهیمِ پاتریارک وفاداری را الزام دوم، خدا 

 خدا به او فرمان داد: ،می خوانیم ۰:۰۲ . همانطور که در پیدایشکردن بود اااعت ملزم بهابراهیم  آورد،

 خواهم نشا  تو به که سرزمینی به و بیا بیرو  پدرت خان  از و خود خوگشا  نزد از و خوگش سرزمین از

 (.1:14 پیداگش) برو داد،

 ببینید کهو  ی برود که تا بحال هرگز ندیده بود.و خانواده اش را ترک کند و به سددرزمین وانکه  را ملزم سدداختخدا ابراهیم 

 : طور لزوم وفاداری را به ابراهیم یادآور می شود، تایید می کند ۲-۰:۰۳ عهدش را در پیدایش خدازمانی که 

 خواهم تو و خود میا  را خوگش عهد. باش کام  و بردار گام من روی پیش مطلق؛ قادر خدای هستم من

 (.4-1:11 پیداگش) گردانید خواهم کثیر بسیار بسیار را تو و بست

 همانند تماموابسددته به وعده نبود.  کامالًابراهیم با خدا  ینمی بینند، رابطه عهد این مورددوع رااگر ه بسددیاری از مسددیحیان 

 داشت. الزامابراهیم  را بر هعهدها در عهد عتیق، خدا اااعت وفاداران

 نگاه. یه بار دیگر پیامدهایی وجود داشددتروشددن سدداخت که برای وفاداری و بی وفایی ابراهیم  همچنینسددوم، خدا 

 کنید: ۲برکت در آیه  پیامدهایتوجه خاصی به که در آن خدا ابراهیم را ملزم به وفاداری می کند، و  ۲-۰:۰۳ پیدایشکنید به 

 (.1:11 پیداگش) باش کام  و بردار گام من روی پیش مطلق؛ قادر خدای هستم من

 :۲و بعد در آیه 

 (.4:11 پیداگش) گردانید خواهم کثیر بسیار بسیار را تو و بست خواهم تو و خود میا  را خوگش عهد

 ،وفایی بینتیجه ی گفت که  همچنینخدا  وفاداری است. و متقابالً پیامدابراهیم  نسلهایخدا به روشدنی بیان کرد که افزایش 

 به ابراهیم گفت: ۰۱-۰۱:۰۳ خدا در پیدایش آنچه. گوش کنید به سخت خواهد بودلعنت های 

 فرزند هر: تو از پ  تو، نسوو  و شوواا، و من میا  عهدی دارگد، ناا، را آ  باگد که من، عهد اسووت اگن

 مقو میا  از باشد، نشد، ختنه او تن گوشت که ناماتو  یکورِ فرزند هر...شود ختنه باگد شواا از یکوری

 (.12-11::1 پیداگش) است شتسته مرا عهد زگرا شد، خواهد منقطع خود

د، شمیان مردان اسرائیل ختنه نمیدر  هر که به اوریکهقرار داد،  ، الزامخدا ختنه را به عنوان نشانه ای از تعهد به وفاداری عهد

ارتباط که در  سدده پویایی عهد . اینمحروم می شددد عهد در زندگی از برکات و ،را متحمل می شددداز قوم  منقطع شدددنلعنت 

 عهد بعدی در موسی ادامه داد. تابه سازمان دهی زندگی قوم خدا از ابراهیم  ،می شودنزدیکی با ابراهیم دیده 

 موسی

ن عهد بر شریعت خدا تاکید ، ایایمدیده  یا موسدی بود. همانطور که قبالًخدا عهد  ،اسدرائیل ملتدومین عهد با  ،حال

 یواحد بود. اما این یک اشتباه بزرگ ملتیقبایل اسرائیل به  برقرار شد که خدا در حال شکل دادنزیرا که این عهد زمانی  داشت

 ایتمام پویایی ه. برای نشان دادن حضور غایب بودزندگی  از تحت عهد موسی، پویایی های دیگر عهدخواهد بود که فکر کنیم 

 ده فرمان. کوتاهی بیاندازیم به مرکز عهد او، یعنیدر عهد موسی، نگاه عهد 
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د به یا .آمده مشددداهده کرددر پیش درآمددی که پیش از شدددریعت خدا  را می توان خیر خواهی الهی در ده فرمدان

 :آغاز می شود ۲:۲۱ در خروو بدین شکلده فرمان  خواهید آورد که

 (.:4:4 خروج) آوردم بیرو  بندگی، خان  از مرر، سرزمین از را تو که تو، خدای گهو، نمم

 را از قوم روشدن می سازد که خدا وفاداری بسدیارعهد موسدی عهد اعمال نبود؛ عهد رحمت و فیض بود. با این حال، ده فرمان 

 ، این موروع را بیان می کند:3:۲۱ خروو دراول فرمان  همانطوریکه. الب کرد

 (.:3:4 خروج) مباشد من جز غیر خداگا ِ را تو

در  فراتر از این، ده فرمان در پشددتیبانی از آن بود و به الزام وفاداری می انجامید.، بلکه نبودوفاداری انسددان مغایر با فیض الهی 

 وفاداری و بی وفایی صحبت می کند: پیامدهایاز  6-۱:۲۱ خروو

 گهو، من، زگرا مناا؛ عبادت را آنها و تنم سَجد، آنها برابر در...مسواز خود برای ایتراشوید، تاثا ِ هیچ

 نفرت مرا که آنا  ههارمِ و سوّم پشت و فرزندا  به را پدرا  تقریرات جزای که غیورم خداگی تو، خدای

 نمکمی محبت پشت هزار تا کنند، مفظ را فرمانهاگم و بدارند دوست مرا که را کسانی اما. رسانممی کنند

 (.6-:2:4 خروج)

 ند.می کگسترش پیدا  ابراهیمموسی تا عهد بعدی با به تمام زندگی از روزگار می شود  دیدهعهد که در ده فرمان  های پویایی

 داوود

خاندان داوود را به عنوان  تبارتاکید داشدددت که خدا  آخرین عهدد با اسدددرائیل عهد عتیق، یعنی عهد با داوود بر این

م، آشکار یهنگامی که به تتویر بزرگتر نگاه می کن ،. با این حالحکمرانی کننداسرائیل سدلطنتی برقرار می کرد که همیشه بر 

د کنی نگاهآن آمده است.  پیامدهاخیر خواهی الهی، وفاداری انسانی، و  ی اسرائیل در زمینه می شدود که هدیۀ پادشداه بودن بر

 عهد خدا با داوود را توریو می دهد:  طور ۱-3:۱۷ که مزمور

 ار تو نس :”که امخورد، سوگند داوود خوگش خدمتازار برای و ام،بسوته عهد خود برگزگدۀ با» که گفتی

 (.2-1::3 مزمور« )“کرد خواهم بنا نسلها تاامی در را تو تات و ساخت خواهم استوار ابد به تا

ن را به عنوا نسددلشو او و  کرد، منعک، می کند. او داوود را انتخاب دهواهی ای را که خدا به داوود نشددان داخیر خ ،این آیات

ه باز پیامدهای بی وفایی خبر داد.  ، ورا الزام قرار داد وفاداری همچنین. اما خدا ساختمقرر  خاندان سلطنتی دائمی بر اسرائیل

 نگاه کنید. 3۲-3۱:۱۷مزمور 

 هب را اگشا  عِرویا  آناا،...ننااگند سولوک من قوانین مطابق و کنند، ترک مرا شورگعت فرزندانش اگر

 (.34-1:::3 مزمور) تازگانه به را تقریرشا  و کرد، خواهم تنبیه هوبْ

 به سمت فرزندان عظیم . از ارف دیگر، برکاتمی شدند، به شددت تنبیه می کردنداگر فرزندان داوود شدریعت خدا را فراموش 

داوود تا انتهای عهد عتیق می خوانیم، آشکار است  ی از دورهاسدرائیل را  تاریخ. وقتی ما آمدداوود که به خدا وفادار بودند، می 

از  عهد ی در هر دوره هر سددده پویایی عهدبنابراین  وجه مشدددختددده ی زندگی در عهد بود.عهد همچنان های  پویایی این که

 .اسرائیل عهد عتیق دیده می شود

 عهد جدید یعنی عهد تحقق بپردازیم. ایم که بهآماده، عهد های جهانی و ملی زندگی در های پویایی در نظر داشتن با
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 عهد جدگد

عهد جدید به  برقراریاز اریق کار مسیو در  ،سرنوشت پادشاهی خدا که از اریق عهد های عهد عتیق اداره می شد

در عهد جدید در  ،عهد های کتاب مقدسددی ای پایه های عهد های الهی دیگر، پویایی همانند تماماوو خود رسددید. با این حال، 

با برقرار ساختن عهد جدید، شامل خیرخواهی الهی می شود. خدا وعده داد که  مشدهود اسدت. در وهله اول، عهد جدیدمسدیو 

 می خوانیم: 3۱:3۰ به قوم تبعید شده اش نشان دهد. همانطور که در ارمیا عظیمی را مهربانی

 (.32:31 ارمیا) آورد ناواهم گاد به دگار را گناهشا  و آمرزگد خواهم را اگشا  تقریر که رو آ  از

 های دیگر، عهد جدید به اور وارحی رحمت محبت آمیز خدا را نشان می دهد.اریقو خیلی  اریق در این

او  ، ورا نسددخ می کند قوانینشیک عامل در عهد جدید اسددت. خدا وعده نداد که  نیز ، وفاداری انسدداندر عین حال

همچنین وعده  33:3۰ . اما خدا در ارمیارا الزام قرار می دهدبرعک،، او وفاداری  آنها معاف نمی کند.هیچ کسدددی را از اااعت 

 می دهد:

 (.33:31 ارمیا) نااشت خواهم دلشا  بر و نهاد خواهم اگشا  باین در را خود شرگعت

 و خلوص نیت او را اااعت کنند.با جدیت اوری به داد  را به قوم خود شریعتش عشق بهاین آیه به ما می آموزد که خدا 

 ادامه می دهد: 33:3۰ وفاداری نیز روشن است. همانطور که ارمیا پیامدهایو در نهایت، 

 (.33:31 ارمیا) بود خواهند من قوم اگشا  و بود خواهم اگشا  خدای من

این عهد را حفظ  الزامات را که آنها  خواهد آوردبرکدات بزرگی را برای قوم خود به ارمغان  داد کده خددا این فرمول اامیندان

 کنند.می

نهایی پادشاهی  فازالگوی   وحال، ما باید همیشده به یاد داشدته باشدیم که عهد جدید در سده مرحله اجرا می شود، 

 در سراسر تاریخعهد جدید  .و در کار های رسو ن آغاز شد آمدن اولیه مسدیو را دنبال می کند. عهد جدید در خدا در مسدیو

ر دادامه می دهد. و عهد جدید به ثمردهی خود مسیو که در کلیسا کار می کند،  به شیوه های گوناگونی از اریق قوت کلیسدا

 می گردد به کمال خود خواهد رسید. باز پایان عتر در جاللدر مسیو ی که هنگام

عهد وفادار  تمام الزاماتمسیو به  مسیو خدمت زمینی اش را به اتمام رساند.اول، عهد جدید آغاز شده است زیرا که 

 مسیو روی صلیب به عنوان قربانی از آنجاییکهبی وفایی نکرد. و فراتر از این،  . از زمان تولدش، او هرگز به پدر آسدمانی اشبود

یو مس واحد است. قربانی گذاشته شدههمه کسانی که ایمان نجات بخش به او دارند حسداب گناه قومش مرد، عدالتش به برای 

 بیان می کند: ۰۱-۰۲:۰۱همانطور که نویسنده عبرانیان در عبرانیان  .نبودتکرار  بهکامل بود که هرگز نیاز  آنقدر

 از. بنشست خدا راست دست به کرد، تقدگم گناها  جهت به قربانی گک هایشه برای هو [ مسویح] امّا

 تا ار شدگا تقدگ  قربانی، گک با گراز گردند، پاگش زگر کرسی دشانانش که است انتظار در هناام، آ 

 (.12-:14:1 عبرانیا ) است ساخته کام  ابد

 نوشت: ۰5-۰۲:۷ و به خاار این قربانی، عهد جدید آغاز شده است. همانطور که نویسنده عبرانیان در عبرانیان

 از...کرد ماص  را ابدی رهاگی و شد داخ  االقداسقُدس به خود خو  به هایشوه برای بار گک[ مسویح]

 (.15-14:1 عبرانیا ) جدگد است عهدی واسط  مسیح رو، هاین
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در تاریخ مداخله کرد بدین گونه که پسدرش را فرستاد تا هر جز  از شریعت خدا را نگاه دارد و تا  عهد جدید برقراریخدا برای 

آمرزش ابدی را برای همه کسدددانی که ایمان  قربانی اوخودش را بده عنوان یک قربانی کامل و بی عیب برای گناه تقدیم کند. 

 او دارند به ارمغان می آورد. بهنجات بخش 

مسددتمر به کار  همچنینعهد جدید  عظیم، نجات آمدن نخسددتشبا وجود اهمیت کار نجات بخش مسددیو در  حال،

ر در آسمان شفاعت نزد تخت پادشاهی پد خود از جانب قوم هر روزهمسدیو عهد جدید بسدتگی دارد.  مسدیو به عنوان واسدط

 این کلمات را نوشت: ۲5-۲۱:۳ در عبرانیان او کند. دوباره نویسنده عبرانیان به این حقیقت خاار نشان می کند.می

 وی یرگق از که را آنا  است قادر او پ . دارد پاگا بی کهانت است، زند، ابد تا هو  عیسوی آنته ما 

-42:1 عبرانیا ) کند شفاعت براگشا  تا است زند، هایشه زگرا باشد، نجات جاودانه آگند،می خدا نزد

45.) 

که  را کسانی باشیم که مسیو همۀ اامینان داشدتهی توانیم م، برایمان شدفاعت می کندکه او سدلطنت می کند و  از آنجاییکه

 عبور می دهد. و مشکالتی که با آن روبرو هستیم آزمایشات میان ازایمان نجات بخش در او دارند 

، ما می توانیم کماکان برایمان شدددفاعت می کندپرداخت کرده و را مسدددیو بهای گناهان ما از آنجاییکه و در نهایت، 

برانیان ع به کمال خواهد رساند. همانطور که نویسندۀو وعده های عهد جدید را  باز خواهد گشتمطمئن باشدیم که یک روز او 

 می دهد:توریو  ۲۱:۷ در عبرانیان

 د،ش خواهد ظاهر بار دگار کِشد، دوش بر را بسیاری گناها  تا شد قربانی بار گک آنته از پ  نیز مسیح

 (.1::4 عبرانیا ) باشد نجات اوگند، را، به هشم مشتاقانه که را آنا  تا بلته گنا،، رفع برای نه

خدا در  حیات ابدی در پادشاهی ابدی ی تقدس کامل و هدیه ،کرده است توکلوقتی آن روز بیاید، هر شدختدی که به مسیو 

می بینیم  کرد. بنابراین همانطور که در مورد عهد ها در کتاب مقدس می خوانیم، خواهد دریافت جددید را آسدددمدان و زمین

در ی زندگ داشته باشیم کهذهن  در. اما ما همچنین باید داشته باشیمیاد ه هر دوره عهد را ب متمایزتاکیدات حکیمانه است که 

ایف گسترده ای مرحله از زندگی در عهد با خدا شامل  . هرمتمایز را شدامل می شدخیلی بیشدتر از این تاکیدات  ،با خدا عهد

 .می شدعهد  های از پویایی

پیامدها خیرخواهی الهی، وفاداری انسانی، و  گانه یحال که ما دیده ایم که زندگی در عهد با خدا همیشه پویایی سه 

 .: مردم عهد هابپردازیمنهایی مان  موروعما باید به ، را در بردارد

 مردم عهد ها

محروم شددده و  ه کسددانی از عهد های الهی  مشددمول عهد های الهی ه کسددانی  مردم عهد خدا  ه کسدانی بودند؟

اشدداره خواهیم به دو مطلب ما  ،مختلف با پویایی عهدهای خدا مرتبط بودند؟ برای پاسددخ این سددوا ت مردم؟  گونه این بودند

در این تقسیمات مختلف بشریت  را عهد های را بررسدی خواهیم کرد؛ و دوم، کاربرد پویایی بندیهای بشدر ؛ اول، ما تقسدیمکرد

 با عهد های خدا تقسیم شده است. رابطهکه نژاد بشر در  ارقینگاه کنیم به ابتدا خواهیم دید. بگذارید 

 بشرگت بندگهای تقسیم

اکثر موارد،  دردرباره مردم عهد ها وجود دارد.  سددردرگمی های زیادیمتاسددفانه، ما در روزگاری زندگی می کنیم که 

مسدددیحیدان انجیلی فکر می کنندد کده دو نوع مردم در دنیدا وجود دارد: ایمدان داران و غیر ایمددان داران؛ نجدات یدافتگدان و 

. صحبت می کند بارها به این شکله بندی ها وجود ندارد؛ کتاب مقدس هیچ  یز اشدتباهی در این دسدت خب، یافتگان.ن نجات
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ا با ر بی ایمانانداران را با کسانی که در عهد با خدا هستند و را که بسدیاری از انجیلی ها ایماناما مشدکالتی به وجود می آید زی

 : هر کسددی کهوجود دارند مردمدو نوع تفکر، تنها ارز خدا هسددتند یکسددان می پندارند. در این با کسددانی که خارو از عهد 

 .استخارو از عهد  است،که نجات نیافته  کسی هر، و استدر عهد با خدا  استیافته  نجات

آشدکار می شود که  خیلی زوداما زمانی که با دقت بیشدتری به مردمی که در عهد های الهی هسدتند نگاه می کنیم، 

، به تبشری تقسیمات ارز فکر مناسبتری درباره یافتنتوصیف نمی کند. برای  نژاد بشدر را اور مناسدبیاین تقسدیم دوگانه به 

مشمول عهدهای الهی تقسدیم بین کسدانی که  هد های الهی؛ و دومدر درون ع مردم: اول، تقسدیم خواهیم کرددو مسدئله نگاه 

 هستند. از آن محرومو کسانی که  شده اند

 در درو  عهد ها

. دیده می شودکتاب مقدس  در ن هر عهدومهم از مردم در در بندی که یک تقسدیم در وهله اول، مهم اسدت ببینیم

دشوار با آدم و نوح  ی خداعهد ها دیدن این موروع در. م شدامل ایمانداران می شود و هم بی ایمانانهر عهدی از عهد عتیق ه

این عهد ها به خدا  توسددط، بی ایماندار و  ه شددده اند زیرا که همۀ مردم،  ه ایمانعهد های جهانی نامیده  دقیقاًآنها  .نیسددت

 کسانی که ندارند ه برای کسانی که ایمان نجات بخش دارند و   ه شد برقرارکه در عهد آدم  بنیادینیشدده اند. اصدول  مقید

راین در اول . بناباعمال می شود ایمانداران و هم بی ایمانانبرای  ، همابیعت در عهد با نوح در ثبات ی . وعدهاعمال می شدود

که آنها نیز در  بی ایمانانداران حقیقی که در عهد با خدا بودند و مردم در جهان وجود داشدددتند: ایمان، دو نوع از بددویتداریخ 

 عهد با خدا بودند.

هم هر کدام از این عهد ها نیز  وجود داشددت.موسددی و داوود  برای عهد های ملی با ابراهیم، یحال، ورددعیت مشددابه

نشان  اکثریت اسرائیل می سازد، در تمامی قرن ها،. همانطور که عهد عتیق روشدن می شدد و هم بی ایمانانداران شدامل ایمان

مان ایقوم عهد خدا، تنها بعضددی حقیقتاً ملت به عنوان  کل درونبا اینکه در عهد با خدا بودند. در  دادند که بی ایمان هسددتند،

ن بدی هم شامل ایمانداران می شد و هم بی ایمانان.اسدرائیل  ملتنابراین، عهد های . بنده و از گناهانشدان نجات ابدی یافتآورد

 عهد های ملی با اسرائیل بسیار شبیه مردم عهد های جهانی با آدم و نوح بودند. ، مردمِترتیب

ۀ عدو .پیچیدگی دیگری به وجود می آیدعهد جدید در نظر می گیریم،  در ختدددوصزمانی که ما مردم عهد را  ،حال

که ارمیا در  نحوه ایبه  توجه کنیددار حقیقی خواهد بود. برهه ای از زمان، هرک، در آن باشددد ایمانعهد جدید این بود که در 

 :بر این واقعیت تاکید کرد 3۱:3۰ ارمیا

 زگرا «،!“بشووناسوید را خداوند” گفت ناواهد و داد ناواهد تعلیم برادرش به گا هاسواگه به کسوی دگار

 آمرزگد خواهم را اگشا  تقریر که رو آ  از شناخت، خواهند مرا بزرگ و خُرد از هاه» گوگد،می خداوند

 (.32:31 ارمیا) «آورد ناواهم گاد به دگار را گناهشا  و

 .خواهد شناختهرک، بدون استثنا خدا را  و ،شدامید عهد جدید این بود که قوم خدا کامال از گناه بازخرید خواهند 

که پادشاهی خدا در عهد  داشدته باشیماما در حالی که این سدرنوشدت عهد جدید اسدت، ما باید یک بار دیگر به یاد 

زمانی که و در ، می یابد، در حال حاردر در کلیسا ادامه با ظهور اولیه مسدیو شدروع شدد. می رسددبه انجام  فازجدید در سده 

کامل با اولین ظهور  یا آنیعهد جدید به اور  هایعبارت دیگر، امید . بهکمال خواهد رسدددید، به مسدددیو در جاللش بدازگردد

 .واقع نشدمسیو در زمین 

هر دو در عهد جدید وجود  بی ایمانانداران و کامل بازگردد، ایمان مسددیو برای آوردن نجاتِآن زمان که در نتیجه، تا 

و  ه  ه یهودی  دارن.که ایمان نجات بخش به مسددیو  ی می شددود، مردم عهد جدید شددامل مردان و زناناز یک سددودارند. 

ند. اخون مسیو خریداری شده اند و با ایمان به صورت ابدی عادل شمرده شده باکه  هستندیهودی، آنها ایمانداران حقیقی  غیر

رکات ب ما میزانی ازاکه ایمانداران حقیقی نیستند  یهودیانی نیز می شودو غیر  انیهودی ، شاملاز سدوی دیگر، مردم عهد جدید

 ، با اینکه ایمان نجات بخش را ندارند.عهد جدید را تجربه کرده اند
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 در کلیسا صحبت کرده است:  گونه در مورد بی ایمانان ۰۷:۲ که یوحنای رسول در اول یوحناتوجه کنید 

 ادد نشا  رفتنشا  ولی. ماندندمی ما با بودند، ما از اگر هه نبودند؛ ما از امّا رفتند، بیرو  ما میا  از آنها 

 (.11:4 گومنا او ) نبودند ما از اگشا  از گکهیچ که

 به بودند، "از ما"ا می گوید آنه از یک لحاظکنند می نویسد. او  که ایمان مسیحی را ترک می مردمیاینجا رسدول در مورد در 

ما  بهعا واق"آشکار کردند که ترک ایمان،  آنها بابودند. اما او همچنین می گوید که  ی مسیحیاز کلیسا بخشدیآنها  این معنا که

از ما  اقعاًواگر آنها  همانطور که گفت،او  گونه این را دانست؟  آنها ایمانداران حقیقی نبودند. و به این معنی که "تعلق نداشتند.

 .ی ماندندتا به آخر وفادار مآنها یعنی، . می ماندند، با ما بودند

مردمی که نجات و  مردمی می شددود که از گناهانشددان نجات یافته اندشددامل  کلیسدداهالیسددت همۀ ما می دانیم که 

ا . باسددتنجات یافته  حقیقتاًدر زمره ی مردم عهد جدید به حسدداب آمده، که  هر کسددیکه  نمی کندادعا  ک،. هیچ نیافته اند

، بازگشددت مسیوزمان عهد جدید به اور واردو به ما می آموزد که تا  توانیم بین آنها تمایز قائل شدویم، اینکه ما همیشده نمی

 .را شامل می شود و هم بی ایمانانایمان داران حقیقی هم عهد جدید،  یعنی جامعه یکلیسا، 

 عهد و محرومین از عهد مشاولین

نها را تشخیص دهیم: انسانهایی که مشمول عهدها شده اند میان انسامهم  بندی دوم، ما باید یک تقسدیم ی در وهله

آدم و نوح شده  باهای جهانی می شدویم که هر شدختدی مشمول عهدحال متوجه و انسدانهایی که از عهدها محروم شدده اند. 

خدا  هورددعیت بشددر در هنگامی کاما  .نیسددت برقرار شددده که در این عهدهاها و ثبات ابیعی بنیاناسددت، هیچ ک، محروم از 

 به عنوان قوم خاص خود انتخاب کرد، تغییر کرد.اسرائیل را 

، با ابراهیم ی خداکه عهد ها ایمدیده  از قبلایجاد شد.  پیچیدگی ایعهد خدا،  قومملت اسرائیل به عنوان  گزینشبا 

بسته  یعنی اسرائیلیها از مردم منتخبیاما این عهد ها با گروه را شدامل می شد و هم بی ایمانان.  دارانهم ایمانموسدی و داوود 

 د،در اکثر موار ودند. این بدین معناسددت کهباسددرائیل پذیرفته شددده  داخل بهکه  انیغیر یهودی و با تعداد کمی ازشددده بود، 

عهد های جهانی مردم  ءجز، قطع به یقین، همه مردم از جمله غیریهودیان. بودنددغیر یهودی از این عهددهدا محروم  امتهدای

  گونه که پول، ئیل بسدددته شدددد، نبودند. توجه کنیدملی که با اسدددرا خاص مردم عهد های ، جز اما غیر یهودیان هسدددتند.

 نوشت: ۰۲:۲ توصیف می کند. او در افسسیان ایماندار شوندیهودیان افس، را قبل از اینکه  غیر

 خدابی و امیدبی و بودگد، بیاانه وعد،، شام  عهدهای با و محروم اسرائی  تابعیت از جدا، مسیح از زمانی

 (.14:4 افسسیا ) بردگدمی سر به جها  اگن در

عهدهای ملی  صدددحبت ازتا زمانی که بودند. بنابراین،  بی امید و بی خدا بودند، خارو از عهد های ملی با اسدددرائیل ی کهمردم

بودند؛  حقیقی ایمانداران عنوان به ئیل با خدادر واقع سه نوع مردم در جهان وجود دارند: آنهایی که در عهد های اسرا ،کنیممی

 بودند؛ و کسانی که بیرون از عهد اسرائیل بودند. بی ایمانانآنهایی که در عهد های اسرائیل به عنوان 

مسدددیو در جالل  زمانیکه وجود دارد، همانطور که ما نیز دیده ایم، تا نیز همان وردددعیت سددده گانه برای عهد جدید

این دو نوع مردمی که در عهد جدید هسدددتند، ما  بر اما عالوهرا در بر دارد و هم بی ایمانان. داران مانای همبازگردد، عهد جدید 

سددومی را ارددافه کنیم: مردان و زنانی که انجیل را رد می کنند؛ آنهایی که ادعای مسددیحی بودن ندارند؛ آنهایی که  دسددتۀباید 

 فراد، اعهد عتیق به عنوان ملت در اسرائیل هستند. در حالیکه در اول دورۀسا نیستند. آنها از عهد جدید محروم از کلی بخشدی

بیرون از عهد جدید شدددامل هم یهودیان و هم اسددداسددداً غیر یهودی بودند، حال که مسدددیو آمده اسدددت، افراد  خارو از عهد

 ندارند.هیچ سهمی در مسیو و کلیسایش  ی می شود کهیهودیان غیر
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با عهد های الهی تقسیم می کند. عهدهای  رابطهمختلفی در  به صورتهایمی بینیم که کتاب مقدس نژاد بشر را  پ،

اکثریت قریب به اتفاق غیریهودیان را محروم  بی ایمانان. عهدهای ملیو هم  اندارهمۀ مردم را شددامل می کند، هم ایمان جهانی

بازگردد و کلیسددایش را  زمانیکه مسددیو در جالل . و تامانان در داخل اسددرائیل را شددامل کرد، اما هم ایمانداران و هم بی ایکرد

هم اما همچنین ی در ایمان مسیحی ندارند محروم می کند، که هیچ سدهم را تقدی، کند، عهد جدید یهودیان و غیر یهودیانی

 .شامل می کندیهودی و غیر یهودی را  هم بی ایمانانایمانداران و 

ه ب که با عهد های خدا تقسدیم شده اند، ا ن آماده هستیم در رابطهگروه های مختلفی  بهدیده ایم بشدریت که حال 

ه بپیامدهای وفاداری و بی وفایی، خیرخواهی الهی، وفاداری انسانی، و  یعنی عهدها های  طور پویایی :بپردازیمموروع دیگری 

 گروهای مختلف اعمال می شود؟این 

 ی هاکاربرد پوگاگ

ن به دنبال درک معنای اصدددلی آن و  گونگی به کاربسدددتن آن در روزگار مامی خوانیم و همانطور که عهد عتیق را 

ند و ما مسیحیانی عهد عتیق را می خواند تخستیاد داشدته باشیم که هم اسرائیلی های عهد عتیق که ه ، مهم اسدت بهسدتیم

 ر عهدد بی ایمانانی که هستند؛ عهد آنهایی که بیرون از ژاد بشر روبرو هستیم:که ا ن آن را می خوانیم، با تقسیمات سه گانۀ ن

 .هستند در عهد ی کهدارانهستند، و ایمان

 ای عهد ها برای مردمی که در روزگارپویایی هبه امید درک این داریم که  گونه کده اگر ما  اسدددت بددین معنیاین 

 برمان مرتبط سددازیم، باید همیشدده بعاد از معنای اصددلی را به روزگارا آن سددپ،و  اعمال می شدددعهد عتیق زندگی می کردند 

ی بی ایمانانو  شده اندکه از عهد های ملی با اسرائیل محروم  بی ایمانانی راسده نوع از مردم فکر کنیم. اول، ما باید  حسدب این

 و شددامل شده انددر عهد های ملی با اسددرائیل  که بی ایمانانی رادر نظر بگیریم. دوم، باید  شدده اندکه از عهد جدید محروم  را

عهد های ملی اسرائیل  شدده اند در نظر بگیریم. و سوم، باید ایمانداران حقیقی را که در شداملکه در عهد جدید  ایمانانی رابی

 شده اند در نظر بگیریم. شاملدرون عهد جدید  در را که شده اند و ایمانداران حقیقی شامل

که از عهد های اسدددرائیل و عهد جدید محروم  بی ایمانانیبگدذاریدد ابتددا نگاه کنیم به اینکه پویایی های عهد برای 

 اند  گونه به کار می رود.شده

 از عهد محروم شد، بی اگاانا ِ

کت اآدم و نوح شرآنها در عهد های جهانی با اما زندگی می کنند،  مردم گمشدهبه عنوان  واقعاً بی ایماناناگر ه این 

محبت خدا را از اریق  ی بی ایماناول، همه  . در وهلۀتحت تاثیر هر سددده پویایی عهدها قرار گرفته اسدددت؛ زندگی آنها دارند

 :بیان می کند ۱5:5 را در متیموروع همانطور که عیسی این  مردم نشان می دهد، تجربه می کنند. ی رحمتی که او به همه

 و پارسوواگا  بر را خود بارا  و تاباندمی نیتا  و بدا  بر را خود آفتاب...اسووت آسوواا  در که شوواا پدر

 (.25:5 متی) باراندمی بدکارا 

 نسددانهاا تمامبه  ی هسددتند کهفیضدد بلکهنیسددتند،  بخشهای نجات می نامیم زیرا آنها رحمت "عامفیض "ن برکات را ما اغلب ای

 نشان داده شده است.

موظف به وفاداری به خالق خود  هسدددتند خارو ار عهد های ملی و عهد جدید اندانی کهبی ایمددوم، حتی  در وهلدۀ

خاصی که به  مکاشفۀاز  تا حدی شناختدسدت کم هسدتند، خارو از عهد های انحتداری  بی ایمانانی کههسدتند. بسدیاری از 

 هیچ شناختهایی که ما فراتر از آن، حتی آنمی کند. اآنها را ملزم به وفاداری  شناخت،و این ند، اسدرائیل و کلیسا داده شده دار

 کاشفۀمخدا دارند که از اریق  کردن عهد عتیق یا عهد جدید ندارند درک اولیه ای از تعهدات خود به خدمتایمان خاصدی از 

 :بیان می کند ۲۱:۰ آمده است. همانطور که پول، در رومیان عام یا ابیعی
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 از ادراک با توا می را او الوهیت و سرمدی قدرتِ گعنی خدا، نادگدنیِ صفات جها ، آفرگنش آغاز از زگرا

 (.1::4 رومیا ) نیست عذری هیچ را آنا  پ . دگد روشنیبه مالوق، جها ِ امور

 دارد. ان راپرستش و خدمت به خالقش به پایه ایخارو از عهد های اسرائیل و عهد جدید تعهد  بی ایمانان، حتی بنابراین

 بارها . خداروبرو می شدددونداعمال خود  با پیامدهایخارو از عهد های ملی و عهد جدید  بی ایمانان سدددوم، در وهلۀ

، انانیبی ایم. حتی در میان  نین آنها براسددداس حقیقت زندگی می کنندزمانی که  بی ایمانان عطا می کند،برکدات موقتی به 

پاسددخ می دهد. با وجود این  یبا لعنت های موقتوقیحشددان  خدا به شددورش یدیگر دفعاتدارد. و در  مزایایی حکیمانهگی دزن

خدا نخواهند  هیچ برکتی از بی ایمانان، این در هنگام بازگشدددت مسدددیوبرای افراد خارو از عهد،  در هم آمیختهتجربده های 

بی  و هستند اسرائیل خارو از عهدهای ملی بی ایمانانی که، بدین ترتیبرنب خواهند کشید. او داشدت. آنها تنها از داوری ابدی 

 شده اند پویایی های عهدهای جهانی را تجربه می کنند. محرومعهد جدید از  که امروز ایمانانی

 بی اگاانا ِ شام  شد، در عهد

با اسرائیل و عهد  یعهد هاداخل هستند که در بی ایمانانی  به آن می پردازیمحال دومین دسته بندی از بشریت که 

 بسددیار ؟ در وهله اول، خدا مهربانی و رحمت خیلیاعمال می شددودآنها  بهعهد های الهی  گونه  های جدید هسددتند. پویایی

فیض نجات بخش  درست است که، نشان داده است. هستنداین عهدها  آنهایی که خارو از در قیاس بابه این مردم  را بیشدتری

 یایمزا کماکان از اسرائیل بودن بخشدی ،، در عهد عتیقاین حال باداران حقیقی نبودند. آنها ایمانزیرا  داده نشددنشدان  به آنها

مزایای  بر بزرگی دارد. پول، رسددولبخشددی از کلیسددای عهد جدید بودن مزایای درسددت همانطور که ا ن نیز  ،بزرگی داشددت

د. او در را توصددیف کر می شددد بی ایماناسددرائیلی های  شدداملمزیتی که حتی  تعمق کرد وکت در عهد های خاص خدا اشددر

 نوشت: ۱:۷ رومیان

 رومیا ) است اگشا  آ ِ از هاه ها،وعد، و معبد، در عبادت شرگعت، ودگع  عهدها، جال ، فرزندخواندگی،

2:1.) 

نشان می دهد در قیاس با بی ایمانانی عهد جدید هستند  در اسرائیل و یکه در عهد ها بی ایمانانیرا به  خدا رحمت عظیمتری

 .عهد ها هستندکه خارو از این 

از متر نجات پیدا کرده بودند. آنها شریعت فیض بخش خدا را در کوه سینا دریافت  ان بی ایماندر عهد عتیق، یهودی

 ،به همین اریقبرکت یافته بودند.  پسددرانشسددلطنت داوود و  بواسددطه یکردند. آنها سددرزمین وعده را تسددخیر کردند. آنها 

کالم را می شددنوند؛ آنها در کار  وسددط ایمانداران حقیقی خدمت می شددوند، آنها موعظۀت در کلیسددای عهد جدید ایمانان بی

، جماعت ویژۀ عهددر  بی ایمانان بهخدا  ی از سددویمهربانی زیاد، از این لحاظ و دیگر لحاظ هاالقدس شددریک می شددوند. روح

 نشان داده شده است.

وفاداری را  الزاماتبودن در عهد، ی همراه با دریافت مزایا، در عهد های ملی و در عهد جدید بی ایماناندوم،  در وهلۀ

ز این ا؛ اندکه از این عهد ها محروم شده  بی ایمانانی دارندبیشتری از اراده خدا نسبت به  دیگر  شناخت. آنها شددیدتر کرده اند

 :بیان می کند ۱۱:۰۲ در لوقا عیسیهمانطور که  .کنندااعت و خدمت هستند که بیشتر ا ملزم رو آنها حتی

 (.14::2 لوقا) شد خواهد مطالبه نیز بیشتر او از شود، داد، بیشتر او به که هر

 .هستند وفادرای به او مسئول، برای می شناسندرا  راههای او، آنهایی که می شنوندآنهایی که حقیقت کالم خدا را 

. از یک روبرو می شوندوفاداری و بی وفایی  با پیامدهایدر عهد های ملی و عهد جدید نیز  بی ایمانانسدوم،  در وهلۀ

. از برکات و لعنت های موقتی مختلفی، انواع بسیار می کنندرا در این زندگی تجربه  ی شددیدتریارف، آنها برکات و لعنت ها

فقط یک انتظار دارند: لعنت ابدی، داوری  هسدددتند با خدا در عهد بی ایمانانی کهاما از ارف دیگر، زمانی که مسدددیو بازگردد، 
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مجازات ابدی  سدرنوشتشان، آنها گمشدده در گناه باقی ماندند و اعتماد نداشدته اندابدی. زیرا آنها به وعده های خدا در مسدیو 

 .است

در  او هشددددار داد. می آید در عهد جدید بی ایمانانبر علیه شددددیددی که داوری  نویسدددندده عبرانیدان در مقدابدل

 را نوشت: کالماین  ۲۷-۲۱:۰۱عبرانیان

 هک کسی بیشتر هقدر شاا گاا  به ما . شدمی کشته ترمم بدو ...کردمی رد را موسی شورگعت که هر

 فیض، روح به و شووارد، ناپاک بود، شوود، تقدگ  بدا  که را عهدی خو  و کرد، پاگاا  را خدا پسوور

 (.41-:1::4 عبرانیا ) بود؟ خواهد ترسات ب  مجازاتی سزاوار است، داشته روا مرمتیبی

 بلکه، ندبود. این بدان معنی نیست که آنها نجات یافته شده اند "، تقدی،خون عهد"وسدیله که این مردم بتوجه کنید در اینجا 

لیه خدا شورش می کنند، همانطور که در عهد با او بودند. و زمانی که این مردم بر ع جدا شدده بودند وخدا  برای تنها اینکه آنها

ی که او برای دشدددمنانش ی اداوری ابدی خدا، داور یعنیتنها یک انتظار وجود دارد،  ی این کار را می کنند،همیشددده تدا حد

شده است زیرا که رحمت خیلی زیادی به آنها نشان داده  تر این داوری همه  یز خیلی سخت گیرانه و دراختتداص داده بود. 

 .است

در عهد های ملی و عهد جدید، پویایی های خیرخواهی الهی، وفاداری  بی ایمداندانندابراین، مدا می بینیم کده برای ب

 ، ایننداشددته باشددند بخش . اما در تحلیل نهایی، اگر آنها توبه نکنند و ایمان نجاتتشدددید شددده اندآن  پیامدهایانسددان و 

 الهی رنب خواهند برد. ابدی کماکان از داوری ایمانان بی

 در عهد شد،شام   اگاا  دارا ِ

در خواندن عهد عتیق و بکار بسددتن آن در عتددر حارددر به آن بر می خوریم، سددومین دسددته بندی از بشددریت که 

غیر قابل بازگشتی برای  خاص خدا هستند که به اور قومبه اور شگفت انگیزی  ،این مردم. ایمانداران حقیقی در عهد هسدتند

بی حد است که  داران حقیقی نشدان داده شدده است قطعاً اند. خیر خواهی الهی که به ایمانشدده  مقدرات ابدی در مسدیو حی

 نوشت: ۲-۰:۱ . همانطور که پول، در رومیانمی شود شامل بخشش گناهان و مشارکت ابدی با خدا

 ی،عیس مسیحْ در زگرا نیست، محتومیتی هیچ دگار هستند، عیسی مسیحْ در که آنا  برای اکنو  پ 

 (.4-::1 رومیا ) کرد آزاد مرگ و گنا، قانو  از مرا میاتْ روحِ قانو ِ

 آنچهسددپاسگزاری برای روی به اااعت وفادارانه از  همچنین که ما از محکومیت شدریعت خدا آزاد هسدتیم،با این، در عین حال

ایمانداران با  به مقایسۀ ۳:۱ پول، در رومیان ین خاار است کهبه ا خدا برای ما در مسدیو انجام داده است، فراخوانده شده ایم.

 را گفت: سخناناین  بی ایمانان پرداخت و

 مه تواندنای و بردنای فرما  خدا شرگعت از که هرا ورزد،می دشانی خدا با نفسانی انسا ِ فتر یرز زگرا

 (.::1 رومیا ) ببرد

 کرد:پول، ارافه  ۰3-۰۲:۱ بنابراین پول، در رومیان .فرمان می بردشریعت  ازدارد می را دوست فکری که خداارز در مقابل، 

 (NIV؛ 13-::14 رومیا ) بتُشیم را بد  آلودگنا، اعاا به اگنته  تعهد و الزام دارگم... ما برادرا ، ای پ 

هد به تع الزام وآنها  یعنیزندگی کنند؛  بی ایمانان دارند به اینکه متفاوت از و الزام بده عبدارت دیگر، ایمدانداران تعهد

 دارند، نه برای به دست آوردن نجات، بلکه برای محترم شمردن خدا.را شریعت خدا  فرمان برداری از
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 ایمانشددان و ثابت کردن آزمودنکتاب مقدس برای  قواعد و فرایضمانند اسدرائیلی های عهد عتیق، مسددیحیان باید ه

 .اااعت کنندشددان آزمودن ایمانبرای شددریعت موسددی  خوانده شددده بودند که از ی در عهد عتیقکنند. ایمانداران حقیق پیروی

 به مردم گفت: ۲:۱ تثنیه همانطور که موسی در

 زبو  و خوار را شوواا تا کرد رهبری بیابا  در سووا  هه  را شوواا خداگتا  گهو، هاونه که آرگد گاد به

 (.::4 تثنیه) نه گا داشت خواهید ناا، را او فرمانهای آگا که بداند، شااست د  در آنچه و بیازماگد ساخته،

 به قرنتیان گفت: 5:۰3 در دوم قرنتیان همانطور که پول،فرا خوانده شده اند.  آزمودننوع  همینعهد جدید به  مسیحیان در

 عیسووی که گابیددرنای آگا. بزنید مَحَک را خود. نه گا هسووتید اگاا  در آگا ببینید تا بیازماگید را خود

 (.5:13 قرنتیا  دوم! )بشوگد مردود آزماگش اگن در آنته مار شااست؟ در مسیح

در زندگی اما  امن بماند. حیات ابدی ماو پارسددایی  به حسدداب ما گذاشددته شددد تا  ، و عدالتخدا بودمطیع  کامالً پسددرِ مسددیو

 تشویق کرد: ۰۲:۲ . همانطور که پول، فیلیپیان را دربرسانیماثبات به که خدا به ما عطا کرده  را باید نجاتی روزمره مان

  (.14:4 فیلیپیا ) آورگد عا  به لرزا  و ترسا  را خود نجات

وفاداری و بی وفایی را تجربه می کنند. از یک  پیامدهایسوم، ایمانداران حقیقی در عهد عتیق و عهد جدید  ۀدر وهل

هیچ  یز دیگری هم که نباشدددد، . جانب خدا تجربه می کنند از را هم لعنت های موقتی ارف، ایمانداران حقیقی هم برکات و

به قومش می بخشد. اما خالف این  را برکات جسمانی ،، و فراتر از این، خدا اغلباسدتبه ما عطا شدده  ، برکات روح خداحداقل

 انیاندر عبراو خود را از اریق تادیب، تربیت می کند.  حقیقی که خدا فرزندان شرح دادعبرانیان  ۀ. نویسندصددق می کندنیز 

 نوشت: 6:۰۲

 نااگدمی تنبیه پذگرد،می که را خود فرزند هر و کند،می تأدگب دارد،می دوسووت که را آنا  خداوند

 (.6:14 عبرانیا )

 در بی ایمانانِبین  بزرگیتفاوت  آخر،، در وجود دارد در این زندگی در حال حارددر آمیخته ای کهبا وجود این تجربیات در هم 

وجود دارد. زمانیکه  ی کسانی که ایمان نجات بخش دارندیک پیامد نهایی برا تنهادر عهد وجود دارد.  عهد و ایمانداران حقیقیِ

           ۳:۲۰ مسدددیو در جالل بدازگردد، تنهدا ایمداندداران حقیقی برکات ابدی خدا را تجربه خواهند کرد. همانطور که در مکاشدددفه

 می خوانیم:

 بود خواهد من پسوور او و بود خواهم او خدای من و برد، خواهد میراث به را هاه اگن آگد، غالب که هر

 (.1:41 متاشفه)

همانطورکه به مطالعه عهد عتیق در این مجموعه ادامه می دهیم،  زم است که همیشه این سه تقسیم بندی از بشریت و اینکه 

 ملیخارو از عهد های  ایماندارانِرا بیاد داشته باشیم. زمانی که تمایزات بین اعمال می شدود برای آنها   طور پویایی های عهد

آمادگی درک این  ،در درون این عهد ها را به یاد می آوریم و ایمانداران حقیقیِ در درون این عهد ها، بی ایمانانِو عهد جدید، 

مادگی آو  که خوانندگان اولیه ی آن بودند،عهد عتیق  ه پیامد هایی برای اسرائیل باستان داشت  موردوع را پیدا می کنیم که

 .به کار می رود گونه امروز برای ما  عهد عتیق ببینیم بیشتری پیدا می کنیم که

های عهدرابطه با که ورددعیت خود را در  هشدددار و دلگرمی داده اسددترا  اولیه اشعهد عتیق خوانندگان  متن ازهر 

خارو از عهد های اسدددرائیل را  بی ایمانانِرا انجام دهیم. در هر نقطه، عهد عتیق  کار د. و ما باید امروز همیننخدا در نظر بگیر

 . عهد عتیقشوندداوری ابدی خدا اینکه متحمل می خواند که خودشان را به خدا تسلیم کنند و به عهد هایش وارد شوند یا فرا 
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ا فررا  هسدددتند در عهد جدید بی ایمانانی که که در عهدهای ملی اسدددرائیل بودند را فرا می خواند، و اکنون ابتددا بی ایمدانانی

 ۀرابط تخطی ازابدی برای  سددخت، یا با داوری داشددته باشددند ایمان نجات بخش در وعده های خدا در مسددیو خواند کهمی

ایمانداران  ،خواند، و حالمی یقی در عهد عتیق اسددرائیل را فرا ایماندران حقزمانی عهدشددان با خدا مواجه شددوند. و عهد عتیق 

ندگی ز فرا می خواند که رحمتی را که خدا به آنها نشان داده به یاد داشته باشند، و ایمانشان را بوسیلۀحقیقی در عهد جدید را 

خدا در انتهای پادشدداهی اش به ارمغان ید که زندگی ابدی در آسددمان و زمینی جدبه به امید نزد خدا نشددان دهند و  وفادارانه

 خواهد آورد، ادامه دهند.

، شدددودمی اعمالد شدددختدددی که امروزه زندگی می کننوع  هرکه  طور پویایی های عهد برای با به یاد داشدددتن این

نطور بندیم. هماباید عهد عتیق را برای زندگی خودمان و برای زندگی دیگران در اارافمان به کار ب دریدابیم که  طورتوانیم می

وارد  بهخارو از عهد را  بی ایمانانِ عهد عتیق، بخش از آیاتکه ما امروز عهد عتیق را می خوانیم باید بپرسدددیم که  گونه هر 

فرا می خواند که به در عهد جدید را  بی ایمانانِ بخش از آیات،که  طور هر  باید بپرسددیم ، وفرا می خواندعهد جدید  به شدددن

، ایمانداران حقیقی در عهد جدید را به از آیات پرسیم که  طور هر بخشباید ب. و ات بخش در مسیو جلو بروندسوی ایمان نج

 و وفاداری قدرشناسانه به عهد جدید در مسیو فرا می خواند. و مستمر، ایمان در حال رشد

 نتیجه گیری

خدا پادشاهی اش را از اریق کرده ایم. ما دیده ایم که  مطرحکتاب مقدسدی عهد های الهی را  تعلیمدر این درس ما 

 یز های خاصددی که پادشدداهی در  بر داشددتترتیبات عهد ها اداره می کند. ما دیده ایم که  طور هر عهد در عهد عتیق تاکید 

دیده ایم که  وبا خدا را بررسدددی کرده ایم،  یرابطه عهدی  اولیههای . ما پویایی الزام می داشدددت آنمختلف از تاریخ  مراحل

 .اعمال می شودمختلف از مردمی که در گذشته یا امروز زندگی می کنند،  بر انواعاین پویایی ها   طور

عهد ها رجوع خواهیم کرد. به موروع عهد های الهی  بارها ، جلو می رویمعهد عتیق همانطور که در این بررسدی از  

شددکل  در امروزگی ایمانی را زند هاین سدداختارهمچنااسددرائیل در عهد عتیق شددکل داد، و  را برای انیزندگی ایم هایسدداختار
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