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" خداوند ھای وعده از شما سھم"   

ئیل "اسرا امیدع "موضو با مقدس کتاب آموزش  

پیِرز.ام.َدیوید:  بھ کوشش  

ری ّال برگردان بھ فارسی : تفضل روحانی خُ   

 ----------------------------------------------------------------------- 

اینکھ "یا  .شود بھتر شما حال زودی بھ امیدوارم" گوییم می ما. کنیم می صحبت امید از روزمره گفتگوھای در ما

منظور ما   آخر"و الی   بھتر شود ی ھوا کم و بیشروز برویم." و یا " امیدواریمامیدواریم امسال بھ خارج از کشور 

خوشبین ھستیم. زندگی بدون   بدان اتفاق بیفتد و محتاطانھ مایلیمچیزی وجود دارد کھ ما خیلی در آینده این است کھ 

نگاه کنند. شاعری   زندگی ، مردم دوست دارند بھ جنبھ ھای مثبت خواھد بود. حتی در بدترین شرایط سختامید بسیار

بدھد. معدنچیانی   انسانامید می تواند روحیھ سرسختی فوق العاده ای بھ  است."بھ امید زنده  ان ت : " انسسروده اس

،  دریا سرگردان می شوند بر تختھ الواری بر روی ، یا ملوانانی کھ  می افتندبھ دام  تونل معدن کھ در اثر سقوط سقف

  ،قبل از اینکھ خیلی دیر شودباالخره کھ  خود را متقاعد می کنندروزھا با مرگ مبارزه می کنند و  آنان،  اغلب

 .آنان خواھند آمدبھ کمک دوستانشان  

مانع  اامید می شوند. ممکن است اتفاق بیفتد کھ ریزش سنگ آنقدر عمیق باشد کھ آنھا ن، گاھی اوقات شوربختانھ البتھ

کھ بدان دلبستھ بودند  در این صورت شانسی  کسی خبری از غرق شدن کشتی نداشتھ باشد،یا  نجات معدنچیان گردد و 

 . نخواھد بود ی بیشھموو امیدشان ت  دیگر وجود نداشتھ

 

 اساس و شالوده امید  ●

ھم در عھد عتیق و ھم در عھد جدید، سرشار  نویسندگان، امید موضوعی است کھ مکرراً در کتاب مقدس آمده است. 

غالباً انسان ھای درستکار   دنیا کھ در آن ،ھستند فاقد عدالتو  مالل انگیز  دنیایی  نظاره گراز خوش بینی ھستند. آنھا 

این در حالیست کھ  و بر آنان حاکمند!بھ سر می برند و انسان ھای شرور در ناز و نعمت  رنج و عذابو بی گناه در 

ند و اوضاع بر وفق مراد آنان  اوند ورق را بر خواھد گردکھ روزی خدابا تمام وجودشان اطمینان شگرفی داشتھ  آنان 

سھمی خواھند داشت.   بھبود شرایط اوضاع پیش رویخودشان نیز در  آنان بر این باورند کھ ،خواھد شد. عالوه بر آن

 : کتاب مزامیر توجھ کنید 71از باب  23تا  19آیات بھ عنوان مثال بھ 

ای کھ کارھای عظیم کرده ای! خدایا کیست مانند تو؟ تو کھ مرا از تنگی " عدالت تو خدایا بھ عرش برین می رسد، 

مرا از اعماق زمین آری دیگر بار  بالھای بزرگ گذراندی، دیگر بار، جانم را احیا خواھی کرد،ھا و 

تو را بھ آوای  ،و بار دیگر تسلی ام خواھی داد. من ھم بزرگی مرا افزون خواھی کرد.  برخواھی آورد

، ای ییدچنگ خواھم ستود، بھ سبب امانت تو، ای خدای من! با نوای بربط در ستایش تو خواھم سرا
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آنگاه کھ در ستایش تو بسرایم، لب ھایم بانگ شادی سر خواھند داد، جان من نیز، کھ  قدوس اسرائیل !

در مورد پولس رسول  موضوع در مورد اعتماد این مرد بھ آینده شکی نیست. ھمین  آن را فدیھ داده ای ."

نامھ دوم تیموتائوس   4از باب  8تا6آیات  خطاب بھ تیموتائوس با روحیھ ای آرام تر صدق می کند. بھ

 توجھ کنید: 

در حال ریختھ شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده است. جنگِ نیکو را   ، ھم اکنون، ھمچون ھدیھ ای ریختنی،زیرا من" 

پارسایی برایم آماده است،تاجی کھ  تاج  جنگیده ام، مسابقھ را بھ پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشتھ ام. اکنون

ند، آن داور عادل، در آن روز بھ من عطا خواھد کرد، نھ تنھا بھ من، بلکھ بھ ھمھ ی آنانی کھ مشتاق ظھور او  خداو

  بوده اند."

. توجھ ویژه ای برخوردار است درجھ نظر بھ اینکھ این متون در سلول مرگ نوشتھ شده است ، قسمت آخر آن از

پیر بھ خاطر زندگی خود محاکمھ می شد. اولین جلسھ   و پولس بھ مخالفت با مسیحیان برخاستھ است امپراتور روم

از قبل  جوان از زندان سرد خود،  ائوسدادگاه برگزار شده بود و او منتظر جلسھ دوم بود. او با نوشتن نامھ بھ تیموت

  ان، او سرشار از امید است. برخالف معدنچی اکدردن. با وجود این چشم انداز  او داشت می مردنتیجھ را می دانست. 

منتظر ارائھ ی اسناد و پولس  ،دلبستھ اندبی اساس کھ بھ شانسی  ،نغرق شددر حال  انگیر افتاده یا دریانورد

  امید او از مرگیلھ از او رفع اتھام نموده و او را از این محکمھ نجات دھند نیست!  سشھادت دوستانی کھ بدینو

او را بھ زندگی جدید و بھتری   خدایی آسمانی،است کھ حتی پس از مرگش، امیدوار او کامالً . ش فراتر می رودمسلّم

 در روز قیامت باز خواھد گرداند.

 

 کامل  ایمان ●

در مورد آنچھ قرار  امید نویسندگان کتاب مقدس بھ وضوح چیزی بسیار قوی تر از خوش بینی محتاطانھ است. آنھا 

پولس   ایمانبھ  ممکن است، و واقعا مشتاقانھ منتظر تحقق آن ھستند. داشتھایده ھای قطعی است در آینده اتفاق افتد، 

، نسبت . ممکن است در گذشتھمی داشتید یک زندگی سراسر توأم با درد و رنج  رسول حسادت کنید، بھ خصوص اگر

  بھ این اطمینان کھ پس از مرگ چیزی فراتر از آن بنام زندگی پس از مرگ وجود داشتھ باشد، شک کرده باشید.

واھد آمد و فرزندان و نوادگان شما از شما چھ چیزی  از خود پرسیده باشید کھ بر سر دنیا چھ خ  ھمچنین ممکن است

کتاب مقدس  پاسخ پرسش و دل نگرانی شما در مورد آینده در  بسیار خب! امید داشتھ باش! !؟را بھ ارث خواھند برد

خداوند بر اساس وعده ھایی کھ داده است  ھم برای شما و ھم برای جھان پیش روی شما از قبل طرح و برنامھ  .است

و از طریق پیامبران بھ   بزرگ خاندان اسرائیل آغاز می شود ،سنگ بنا و قاعده این طرح با ابراھیم ھ است.داشت

کھ حتی کودکان نیز قادر بھ درک آن می  نوشتھ ھای عھد جدید  چنان  بھ شکلی واضح و منطقی گسترش می یابد 

 اعتماد بھ نفسی بدھد کھما می تواند آن را درک کند. این می تواند بھ ھم  کودک  بگوییم یک و منطقی است کھباشند. 

شواھدی قوی ارائھ کرده است   وند برای حمایت از ایمان ما چنانخدا  .و عذاب برھاندرا از تاریک ترین وادی رنج   ما
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دن ادامھ داده تا ببینیم  بھ خوان  .تا مانع درک و فھم آنھا گردد را کور کند ماغرور می تواند چشمان و کھ فقط حماقت 

  چگونھ این ھمھ چیز بھم پیوستھ ھستند!

 

 ابراھیم  بھ ھای داده شده  وعده ●

باعث ناامیدی شما و کنار گذاشتن آن  اسرائیل است. اجازه ندھید این  بنی قومکتب عھد عتیق،  کتب آغاز داستان ما در

برای   ! در واقع گنج واقعی در آن نھان است. نھ زائد استنھ تاریخ مصرفش بھ پایان رسیده و  عھد عتیق کتب . شود

ھا اساس طرح این وعده !اندشنیده داده است ، بھ ابراھیم کھ خداوند ھاییمثال، تعداد کمی از مردم در مورد وعده

 ردازیم: بھ آنھا بپدھند. اجازه دھید بھ طور خالصھ را تشکیل می ونداصلی خدا

کھ در سرزمینی بود   نام " اور " سال قبل از میالد در شھری بھ  2000حدود ابراھیم شخصیت برجستھ ای بود کھ در 

از جانب خداوند بھ دیدار او رفت و بھ او گفت  فرستاده ایکھ اکنون بھ نام عراق می شناسیم زندگی می کرد. روزی 

کتاب پیدایش آمده است کھ خداوند بھ او گفت : " از سرزمین خویش و  12از باب  1درآیھ  کھ زادگاھش را ترک کند. 

ابراھیم چون بر خدا و بھ سرزمینی کھ بھ تو نشان خواھم داد برو" از نزد خویشان خود و از خانھ پدرت بیرون بیا 

امروزه  سرزمینی کھ ماتوکل داشت، تمام دارایی خود را فروخت و با خویشاوندان خود بھ سوی بیابان رفت. آنھا بھ 

 آمدند. نامیم،اسرائیل می  آن را

 م" این سرزمین را بھ نسل تو خواھ، خداوند دوباره ظاھر شد و گفت: آن سرزمین  اجمالیبررسی  یک  پس از

برای ابراھیم و ھمسرش سارا بویژه  و مسرت بخش سخاوتمندانھ یاین پیشنھاد  .)7آیھ 12بخشید." ( پیدایش باب 

و گفتن کلمھ  فرزندی نداشتند ھنوز ، آنھاعلیرغم یک ازدواج موفق  و شاد و با وجود گذشت سالیان درازبود، زیرا 

. بھ نظر می رسید کھ خداوند بھ آنھا وعده تشکیل خانواده و ھمچنین جایی  نسل توسط خداوند نویدی برای آنان بود 

در منزلگاه خود با شکیبایی منتظر بروز رویدادی بود، اما  سال گذشت. ابراھیم ھمچنان برای زندگی می دھد. چند

   مردم ھمچنان مشغول انجام کارھای روزمره ی خود بودند.و  در راه نبود!   خبری از نوزاد

او  مھم را مطرح کرد. پرسشو دو  وقت را غنیمت شمردخداوند دوباره ظاھر شد. ابراھیم  فرستادهیک روز عصر،  

برای پاسخ او را از خیمھ اش  فرستاده اینک مرا نسلی ندادی"  گفت : "کرد و  آغاززبان شکوائیھ را  ،بھ آرامی

بیرون برد و آسمان پر از ستاره را بھ او نشان داد و گفت: " بھ سوی آسمان بنگر و ستاره ھا را بشمار، اگر بتوانی  

نکتھ دیگری کھ ابراھیم را آزار می داد،  را بشماری! آنگاه بھ ابراھیم گفت : نسل تو نیز چنین خواھد بود." ھاآن

کلدانیان بیرون آوردم تا این  " اور " منم آن خداوند کھ تو را از  کرد: "زمین بود. فرشتھ بھ او یادآوری سرمسئلھ 

 ا  سرزمین را ب

   ت : ای خداوندگار یھوه از کجا بدانم کھ مالک آن خواھم شد؟"تو بخشم. اما ابراھیم گفبھ  کیت الم

 ). 8تا3آیات5( پیدایش باب 
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 عھدی پایدار ●

فرمان داده شد  بھ او بست  کھ در عرف آن زمان " میثاق " نامیده می شد.  پایدارخداوند در پاسخ ابراھیم عھدی  

و   دوپاره کرداجساد را  .گرد آوردبھ دقت انتخاب شده بودند را برای قربانی تعدادی از انواع حیوانات و پرندگانی کھ 

مشاھده کرد کھ گویی آتشدانی پردود و مشعلی  و مخملی ابراھیم در عالم خواب در شبی آرام  .تروی زمین گذاش

بھ قومش نشان می داد ، از میان پاره ھا عبور کرد و آن پاره ھا   اینگونھ سوزان بشکلی کھ اغلب خداوند خود را

عھد و پیمانی کھ بھ این ترتیب   زیرا یقین داشت کھ .شد  خشنودابراھیم  دوباره بھ شکل عادی و منطقی خود برگشتند!

 .نخواھد شد، شکستھ بستھ شده است

تکرار و   ی خداوند نیز  ، وعده ھاھیم از خداوند بیشتر شدکھ شناخت ابرا بھ ھمانگونھبا گذشت زمان،  ،سالھا گذشت

بدون تغییر در میان آنھا جریان  مالکیت سرزمین و آینده فرزندان او"  "دو موضوع   در این میان  بزرگتر شدند.

در   چشمگیرترین وعده. کتاب پیذایش دنبال کنید)22و17،15،13این موضوع را می توانید در باب  ھای  داشت. (

میان ھمھ وعده ھای خداوند،آخرین وعده او بود! آنجایی کھ خداوند بھ جان خودش سوگند یاد می کند. خداوند گفت  

نسل تو را ھمچون ستارگان آسمان و مانند   ن" مسپس با یک بیان خودمانی ادامھ پیدا کرد: سوگند"خودم ذات :" بھ 

نسل تو دروازه ھای دشمنان را  رسید: "اسرارآمیز بھ پایان این شکل بھ  و شن ھای دریا کثیر خواھم ساخت."

 ).22،18،17( پیدایش  ".تصرف خواھند کرد. و بوسیلھ نسل تو تمام مردم روی زمین برکت خواھند یافت

دستوری از شکل جمع  مبنی بر اوالد و نسل ھا بھ شکل نسل و یا سوم شخص مفرد در این آیھ توجھ  ادبیات بھ تغییر 

یک   دروازه"داشتن  تصرفدر  ."کنید! ھمچنین  بھ اھمیت این فرزند و شخص مورد نظر دقت نظر داشتھ باشید

بود.   از طریق " دروازه " آن شھر یک شھر مستحکم بھ ورودی راه  اصطالح عبری است. در زمان ھای قدیم، تنھا

قرار بود  بود.  شھر بھ معنی کنترل کامل آن. در اختیار داشتن دروازه دشمنان، می شد  این مکان برگزار دادگاه نیز در

شخص مورد نظر خداوند چھ   نسل فاتح باشد و موجبات سعادت مردم کره ی زمین را فراھم آورد. نسل ابراھیمکھ این 

 . ایمان داشتھ باشدابراھیم فقط می توانست حدس بزند و کسی بود؟ 

کھ قرار است بچھ دار شود. خدا بھ  مژده دادبیست و پنج سال پس از بستن عھد، سارا با ھیجان فراوان بھ ابراھیم 

  قولش عمل می کرد. در تمام آن مدت ابراھیم ھرگز شک نداشت کھ خداوند بھ او پسری خواھد داد. پولس رسول در

بھ وعده خدا شک نکرد،   از بی ایمانی " اما اورومیان درباره او چنین توضیح می دھد:  کتاب 4ازباب 21و20آیات 

بھ ھمین سبب،   خدا را تجلیل نمود.او یقین داشت کھ خدا قادر است بھ وعده خود عمل کند. ده،بلکھ در ایمان استوار ش

   پارسایی شمرده شد." ایمان ابراھیم تزلزل ناپذیر بود.او برای 

 

   ھنوز ارثی در کار نیست !● 
  یھنگام مرگ او ھنوز زمین تا کھحکایت دارد این واقعیت  پیشوای بزرگ ازتنھا نکتھ نگران کننده در زندگی نامھ این 

در اختیار نداشت. خداوند چندین بار آن را بھ شخص او و ھمچنین بھ فرزندانش وعده داده بود. با این حال، ھمانطور  
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خدا در اینجا حتی بھ اندازه وجبی زمین بھ او   می کند: "نقل  ، اعمال رسوالن7از باب  5در آیھ  استیفانشھید کھ 

   از دنیا رفت. ش" سرانجام او در خیمھ ا.میراث نبخشید کھ پایش را بر آن بگذارد

، از 13در آیھ حتی بر این مانع نھایی نیز غلبھ کند. نویسنده  توانست،اعتماد بھ خدا ایمان و ابراھیم با با این حال، 

: او بھ اتفاق زن و فرزندانش "... ھمھ در ایمان درگذشتند، در حالی کھ وعده ھا را ھنوز  گویدبھ عبرانیان می 11باب 

 نیافتھ بودند، بلکھ فقط آنھا را از دور دیده بودند..."

می نامند. خداوند او را بھ سرزمین موعود آورده بود.   " پدر ایمانداران " اکنون می توانید ببینید کھ چرا ابراھیم را 

کھ   ایمان کامل داشتبرد، او  خواھدزمین را بھ ارث این سر گفت کھ اوبھ او  وندبھ او پسری داده بود. اگر خدا وندخدا

 بمیرد! ، حتی اگر او آن را بھ ارث خواھد برد

زمین را بھ پسرش این سرعده و. خداوند گسترش پیدا کردخانواده او بھ یک ملت چھار قرن پس از مرگ ابراھیم، 

نام دیگر یعقوب  . تسری پیدا کردخانواده این اسحاق و بار دیگر بھ نوه اش یعقوب تکرار کرده بود، بھ طوری کھ در 

 دوران ھر یک رئیس قبیلھ یا طایفھ ای با ھزاران عضو شد. در. او دوازده پسر بھ دنیا آورد کھ " اسرائیل " بود

با گسترده شدن جمعیت آنھا مصریان از خطر  خانواده بھ مصر مھاجرت کردند و در آنجا ساکن شدند.  خشکسالی این

را  ، فرستاده شد تا آنھاشریعت یھودی  ترسیدند و آنھا را بھ بردگی گرفتند. موسی، شارع بزرگ آنانقدرت افزایش 

توسط موسی از جانب خداوند بر سر مردم فرود آورد و آن  کھ  یایی آزاد کند. پس از یک سلسلھ بالاز اسارت مصریان 

  راه بنی اسرائیل از از اسارت برھاند . بدین ترتیبمجبور شد آنھا را  حاکم مصر، فرعون ی کشیدویرانبھ را  سرزمین

بھ داده شده    ھای قابل توجھ است کھ این واقعھ در یکی از وعده  خود حرکت کردند. موعود  بیابان بھ سوی سرزمین

 . مطالعھ کنید پیدایش کتاب 15، از باب 16تا13آیات  در این موضوع راتوانید میشما بینی شده بود، ابراھیم پیش

 

 اسرائیل وند باخدا سوگند● 

  او این عھد را با خون قربانی ھا  اسرائیل بست.بنی با تمام قوم  را عھد دیگری ،خداوند این باردر کوه سینا، فرشتھ 

سالھا بعد،   .بھ آنھا داد  را حفظ کنند، وندتا زمانی کھ احکام حکیمانھ شریعت خدا کلید سرزمین اسرائیل را کرده وُمھر 

وند با ابراھیم بستھ  پس از صدھا سال عھدی کھ خداسرزمین موعود ایستاده بودند، موسی  مرزدر حالی کھ آنھا در 

ادامھ داد:  کتاب تثنیھ 7از باب   9و  8 بنا بر آیات او .بھ آنھا یادآوری کرد بود  و در ُشُرِف عمل بھ وعده خود بود را 

سوگندی را کھ برای پدرانتان خورده بود، بجای  می خواست ، کھ خداوند شما را دوست می داشت  یاز آن رو" بلکھ 

شما را با دستی نیرومند بیرون آورد و از خانھ بندگی و از چنگ فرعون پادشاه مصر، فدیھ کرد.   ،آورد. پس خداوند

یھوه خدای شما ، اوست خدا، خدای امین کھ عھد و محبت خود را با آنان کھ او را دوست می دارند  و   پس بدانید

 یش را بھ جا می آورند ، تا ھزار پشت نگاه می دارد." فرمان ھا

  سال 25معادل  نسل معمولی چیزی در حدود یک ربع قرنپشت و یا  یک  اگر بگوییم تکان دھنده بود. یک شرحاین 

  خواھد بود!نیاز زمان سال 2500بھ بھ فاصلھ ھزار پشت یا ھزار نسل   برای وفای بھ عھد خداوند،را در بر می گیرد
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، زیرا ه استمحقق شد یناپذیر  طور تزلزلھای خدا بھکالم خدا کامال قابل اعتماد است. یقیناً تعدادی از وعدهپس 

 . عبور کردندھا و مراتع سرزمین پدری خود اسرائیل از اردن بھ سوی تپھبنی

  عنوان نویسنده. داوود پادشاه، کھ بھ پشت سر می گذاریم را از پادشاھی اسراییل  ثمربخش،نھ چندان صد سال  چند

عشق او بھ خدا و اصرار بر حق و   از نوشتھ ھایش ایمان بود. اَبَر مردِ ، مانند ابراھیم، شناختھ می شودمزامیر کتاب 

  داوود را یاد می شود. خداوند دوست خداوند " عنوان "بھ از ابراھیم در کتاب مقدس   غالبا. حکایت داردحقیقت  

این مردان را بھ عنوان شخصیت ھای استثنایی  ،  القاب ی این. ھر دواست کرده  بھ " مرد دلخواه خود"  ملقب 

 می کنند.  معرفی

برای ستایش خداوند از یک خیمھ  ،زمانی کھ در بیابان بودند  و متعاقبا پس از اشغال سرزمیناسرائیل در طول بنی 

فکر کرد  داوود  . و پایتختی اورشلیم مستحکم شده بودداوود    با پادشاھی  بنی اسراییل  اکنون قوم استفاده می کردند.

در میان نھاد.  ناتان نبی  ادائمی بسازد. او این پیشنھاد را ب خانھ مستحکمبرای خداوند یک  بھتر است از این پس کھ

این پروژه باید متوقف  پسرش تا زمان پادشاھی  کھ  گفتھ شد از اینکھ بھ او  را از این کار بازداشت! او اما ناتان او

در باره ساختن خانھ ای برای احترام و  داوود   نگرانیناامید شد. با این حال، ناتان گفت، خداوند از   دلشکستھ و شود،

بسیار شبیھ  کھ  پیشنھاد کردوعده ای با شکوه  داوود و خانواده اش  بھشد، و در عوض  ستایش  خداوند خشنود

 بود. ابراھیم داده  بھ خداوند کھبود  وعده ای 

 

 میثاق خداوند با پادشاه داوود ●
با داوود یاد می شود. و مانند وعده ھایی کھ بھ  میثاقبسیار جدی بود کھ از آن بھ عنوان  میثاقدر واقع این یک 

در   سالھا  باعث تحیر داوود شده باشد! کھ باید بود بیانی مرموزایده ھای ساده و عملی با ترکیبی از ابراھیم داده بود، 

برای او ھ خداوند بھ شما می گوید کاشاره می شود : "   7یل باب ئاز کتاب دوم سموِ  13تا 11برای نمونھ بھ آیات اینجا 

این جملھ عجیب بھ نظر می رسید، زیرا این داوود بود کھ می خواست برای خدا خانھ   ...."خانھ ای خواھد ساخت تو

کسی  بعد  ... دارد: "ای بسازد. اما ھمانطور کھ نبی ادامھ داد، آشکار شد کھ خداوند نوع دیگری از خانھ را در نظر 

ار خواھم ساخت. اوست کھ برای و سلطنتش را استو را کھ از نسل تو و پاره تنت باشد پس از تو برخواھم افراشت،

 نام من خانھ ای بنا خواھد کرد، و من تخت پادشاھی تو را تا ابد استوار خواھم ساخت."

کھ جانشین او بر تاج و تخت شد، باشد. اما خدا   پسر داووددر باره سلیمان ،  توانست تا اینجای کار، این وعده می

و تحیر  ادعای مرموز یک  سخن این  در )14بود." (آیھمن خواھد من پدر او خواھم بود و او پسر   داد: "ادامھ 

نیز باشد؟!  خدا پسر  پسر داوود باشد و در عین حال  نظرچگونھ ممکن است شخص مورد برانگیز وجود داشت! 

سخنی مرموز و اعجاب برانگیز بود! نکتھ اصلی و بقولی اوج و قلھ این میثاق را در پایان آن می توان مشاھده کرد:   

 ) 16، جاودانھ استوار خواھد ماند." ( آیھ تو" خاندان و پادشاھی تو تا ابد نزد من پایدار خواھد بود و تخت سلطنت 

خواھد بود.  این میثاق تعجب   اوندان داوود عضوی از این سلسلھ و اعقاب واضح و مبرھن بود کھ منظور از خا
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برانگیز بر این اساس کھ تاج و تخت در خاندان او،  آن ھم، نھ برای صدھا سال بلکھ تا ابد بطور مستمر تضمین شده 

 است ؛ پیمانی بود کھ  داوود را بھ وجد آورد بطوری کھ تا پایان عمر از آن شادمان بود. 

گفتھ مصرانھ  وندخدا )1یھ آ " محبت ھای خداوند را تا ابد خواھم سرایید" ( مزامیر نوشتھ است :  89داوود در باب 

) " یک بار 34آیھ بود " عھد خود را بی حرمت نخواھم ساخت و آنچھ را از دھانم صادر شد ، تغییر نخواھم داد." (

) " کھ سلسلھ او تا ابد پا بر  35برای ھمیشھ بھ قدوسیت خود سوگند خوردم ، و بھ داوود دروغ نخواھم گفت. " (آیھ

چون شاھدی امین در  ھم جا خواھد ماند و تخت او در حضور من ھمچون خورشید، ھمچون ماه استوار خواھد بود، 

 ) 37و36آسمان." (آیھ 

قی بستھ بود کھ بھ حرمت خود نمی توانست آن را زیر پا بگذارد! پادشاه داوود نیز مانند ابراھیم ثاخداوند بار دیگر می

با اطمینان کامل قلبی خود بر این باور کھ وعده خداوند حق است و او بھ میثاق خود عمل خواھد کرد بھ جھان باقی  

 شتافت . 

از باب یک نامھ دوم خود  از آن بھ عنوان "  4حتی قرن ھا  این  میثاق بزرگ کھ پترس در آیھ   ما بایدبھ یقین  

 میثاقی بسیار شگفت انگیز و گرانبھا " یاد می کند  را دنبال کنیم . این راھی طوالنی اما با پایانی خوشایند است.

 

 ● تجدید میثاق می شود
برجا بود.   معبدی باشکوه و گران قیمت در اورشلیم کھ صدھا سال پاسلیمان پسر داوود خانھ ای برای خدا ساخت، 

ھنگامی کھ او درگذشت، یک جنگ داخلی غم انگیز کشور را تقسیم کرد و کشور توسط دو پادشاه رقیب اداره می شد.  

اما گاه گاھی ، عمدتا در میان طوایف یھودا مردم کاھش یافت و قوانین خدا از بین رفت. ایمانبا گذشت زمان، نیروی 

اما آھستھ آھستھ   و بنیامین کھ حرمت معبد و پایتختی اورشلیم را حفظ کرده بودند این قوانین الھی احیاء می شد.

بھ اطاعت آنھا از   موعود مینزسرصبر خداوند لبریز شد. حق اسرائیل بر کاسھ معیارھای اخالقی کاھش یافت و 

را را  را آشکارا زیر پا گذاشتھ بودند. این دوران خداوند جھت رسیدن بھ حق خودبستگی داشت، و آنھا شروط  خداوند

را  تنھا نگذاشت  و از میان مردم  بنی اسراییل خداوند با مھربانی بی پایانش باز ھم   زیرا  می نامند.عصر پیامبران 

بھ مردمی   درستی بھ نام او وفادار بودند بھ عنوان پیامبران خود انتخاب نمود تا با قدرت روح القدس  کسانی را کھ  بھ

ھیچ راھنمایی ھا و ھشدارھای پیامبران  کھ بھ بیراھھ می رفتند ، ھشدار داده و آنھا را بھ راه خداوند ھدایت کنند.

یل کھ مرکب از ده قبیلھ ئپادشاھی اسرا سرانجام  و گوش شنوایی برای شنیدن آنھا نداشتند. نداشت بر آنان تاثیری

بودند و بھ پادشاھی شمالی معروف بودند  توسط آشوریان مورد ھجوم قرار گرفتند و بھ اسارت برده شدند و ھمچنین  

ن و نیم توسط نبوکد نصر پادشاه بابل بھ  بھ مدت یک قر ،پادشاھی جنوبی کھ مرکب از دوقبیلھ یھودا و بنیامین بودند 

براستی بنظر می رسید کھ ھمھ چیز تمام شده باشد!  چنانکھ معبد با شکوه در آتش سوخت و قصر  . در آمدنداسارت 

ویران شد و " صدقیا" کھ بھ عنوان نوزدھمین پادشاه بر تخت پادشاھی داوود نشستھ بود اسیر گردید و نابینا شد و  

رزندانش چھ شد؟! در مورد میثاق  دیگر برنگشت! پس میثاق خداوند با ابراھیم مبنی بر تصاحب سرزمین توسط ف 
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خداوند با داوود مبنی بر اینکھ تاج و تختش استوار خواھد بود جھ می توان گفت؟! آیا خداوند میثاق خود را فراموش  

قدرت خداوند از قدرت  بت ھای مورد ستایش بابلیان کمتر  بپرسیم کھ آیا  از خود و نھادهپا را فراتر   یا کرده بود؟! و 

 ن شرایط مردم بھ شدت نیاز بھ راھنمایی و ھدایت داشتند.بود؟! در ای

، بھ طرز  باشد  و بھ خاموشی گراییدن اسرائیل در حال سوسو زدن امید رسید نوردر ھمان ساعتی کھ بھ نظر می

آنھا اصرار داشتند کھ مصیبت ھای پیش  شد. بازگویی بھ شکل شگفت آوری ھا از زبان انبیاوعده دوباره  ،عجیبی

بارقھ   آمده تصادفی نبوده، بلکھ قضاوت خداوند بوده است. ھیچ فراری از مجازات وجود نداشت. اما ھمچنان در آینده

و روزی   خواھد کرد جلوسپادشاھی بر تخت داوود   این قوم نابود شدنی نخواھند بود!امید وجود داشت.  ای از

  ترکش کرده بودند،آنھا را بھ سرزمینی کھ  تاستد نجات دھنده نیرومند را برای آنھا می فر آن  مسیح ،خداوند

 بر آنھا حکومت کند.  و آرامش بازگرداند و تا ابد با صلح

 

 مسیح درباره اشعیا پیشگویی ●

.  شده اند نقل قولاز سھ پیامبر مختلف  آورده می شود کھدر این دوره  وندسھ وعده خداتنھا خالصھ ای از در اینجا 

  آغازین بابنوشتھ روی دیوار را ببیند. او در  قادر بودزندگی می کرد و   این حوادث پایانی قبل از  در دورانی  اشعیا

وای بر امت خطاکار، و قومی کھ زیر بار گناھند،..... خداوند را ترک  گفتھ اند، بر قدوس   می زند: "خود فریاد  کتاب

بیمار است و تمامی دل مریض . از کف پا تا فرق سر، در آن ھیچ تندرستی  .....تمامی سر اسراییل اھانت روا داشتھ اند

  رھایی آینده در خداوندی کھ با این حال، تمام فصول کتاب او با ستایش و شکرگزاری )6تا4آیات  1نیست." (باب 

  بخش خواھد بود مزین شده است.

نھ ھای اورشلیم، باتفاق بانگ برآورده  سرود  بھ اینچنین کلماتی بر می خوریم: " ای ویرا 52از باب  9در آیھ  

  حکاممردم را می بیند کھ  امبرپیشادمانی بخوانید، زیرا خداوند قوم خود را تسلی داده و اورشلیم را فدیھ کرده است." 

 بخشد: "رھایی ھنگام کھ خداوند در آتش و زلزلھ ظاھر می شود تا آنھا را در آن ، پایمال کرده اند آنھا را کینھ توز 

زیرا ھر چکمھ ی جنگ آوران در غوغای کارزار، و ھر جامھ ی آغشتھ بھ خون، چون ھیزم آتش سوزانده خواھد  

گفت  و او مشاور ش زیرا کھ برای ما کودکی زاده و پسری بھ ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواھد بود شد.

و پدر سرمدی و سرور صلح، خوانده خواھد شد. افزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواھد   انگیز خدای قدیر،

حکمرانی خواھد کرد و آن را بھ انصاف و عدالت، از حال تا بھ ابد، استوار  بود، و او بر تخت داوود و قلمرو او

  لشکرھا این را بھ انجام خواھد رسانید."  خواھد ساخت و پایدار نگھ خواھد داشت. غیرت خداوند

 )  7تا5آیات  9( باب 

کھ در آن ھمھ ملل  ،کشدداوود را در حال ریاست بر یک امپراتوری جھانی بھ تصویر می ی از تبارپادشاھ او ،در پایان

خواھد داد کھ در روزھای واپسین رخ صادر می شوند: " از اورشلیم  وندخدا فرمان ھایکنند و در صلح زندگی می

و تمامی قوم   کوه خانھ ی خداوند باالتر از تمامی کوه ھا استوار خواھد گردید، و فراتر از تپھ ھا برافراشتھ خواھد شد،
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ھا بھ سوی آن روان خواھند گشت. قوم ھای بسیار آمده، خواھند گفت: بیایید بھ کوه خداوند برویم، و بھ خانھ ی  

خود را بھ ما تعلیم دھد، و در طریق ھای وی گام برداریم. زیرا شریعت از صھیون   خدای یعقوب بر آییم، تا راه ھای

  پایانصادر خواھد شد، و کالم خداوند از اورشلیم. او در میان ملل داوری خواھد کرد و منازعات قوم ھای بسیار را 

  2آیات  2اھند آموخت." (بابخواھد داد......دیگر قومی بر قوم دیگر شمشیر نخواھد کشید و جنگاوری را دیگر نخو

در  این پیشگویی ھا برای یک یھودی کھ در زمان سقوط اورشلیم زندگی می کرد غیرممکن بھ نظر می رسید.   ) 4تا 

 داشتھ و می دارد. بھ کالم خود نگاه را کھ ھزاران نسل بھ آنھا این وعده ھا را می داد  حال خدایی  عین

 

 جدید عھد و ارمیا ●

غارت شھر و بھ اسارت گرفتن مردمانش   شاھد کرد. اومی  محاصره اورشلیم زندگی  زمان ما در واقع در بعدی پیامبر

را قادر ساخت تا روشن ترین پیشگویی ھای عھد عتیق را در مورد آینده امتش  بھ " ارمیا "با این حال، خداوند  بود.

ا می رسد کھ من با خاندان اسراییل و خاندان یھودا  اینک روزھایی فر: " گویدخداوند می عمل اورد. در این باره

عھدی تازه خواھم بست، نھ مانند عھدی کھ با پدرانشان بستم، آن روز کھ دست آنھا را گرفتم تا از سرزمین مصر بدر  

خداوند بر اساس  سینا بستھ شد و کوه در بنی اسراییل  عھدی بود کھ با قوم ،عھد قدیم  آورم، آنان عھد مرا شکستند."

خداوند  " شود: سرزمین موعود را بھ آنھا داد. این عھد جدید جایگزین عھد قدیمی میقول  شرط و شروطی ،

ایشان خواھم  باطن شریعت خود را در  : با خاندان اسرائیل خواھم بستایام این است عھدی کھ پس از آن : گویدمی

جای  بھ"  قوم من خواھند بود.ایشان خواھم بود و  ایشانخدای گذاشت و آن را بر دل ایشان خواھم نوشت. و من 

.  نقش می بندندھا در قلب انسان احکام از این پس  ، آنبندد نقشھای سنگی احکام او بر روی لوحمانند قبل  اینکھ 

اھم آمرزید و  ، از آن رو کھ تقصیر ایشان را خوخواھند شناخت  مرا رد و بزرگاز خُ  ھمھ مردم: " او ادامھ داد کھ 

 .  )34تا31آیات 31گناھانشان را دیگر بھ یاد نخواھم آورد." ( ارمیا باب 

دور از ذھنشان بود و  بسیار  کھ برای اسارت بسوی بابل حرکت می کردند، ارمیا  مخاطبانبرای  حوادث اگر ھمھ این

و باعث امیدواری   کند  ترغیب آیات، او می توانست آنھا را با این انتظار دیدن چنین روزھای وحشتناکی را نداشتند 

گرد   بھ یقین من ایشان را از تمام ممالکی کھ ایشان را در خشم شدید و غضب عظیم خود بدانھا رانده ام، گردد: "آنان 

تا در امنیت زندگی کنند. ایشان را بھ امانت خویش و با تمامی دل و جان خود در   اھم آوردآورده، بدین مکان باز خو

ه  را تکرار کردقوم  ارمیا بارھا و بارھا این وعده گردھمایی  ) 41و37آیات32این سرزمین ساکن خواھم کرد." ( باب

، او حتی در مورد تاج و تخت  متزلزل می شدشده بود گرفتھ  آنان. و اگر ایمانشان با دیدن پادشاھشان کھ ازاست

: " در آن ایام و در آن زمان برای داوود شاخھ ای عادل خواھم رویانید کھ عدل و انصاف را  اطمینان خاصی داشت

. زیرا خداوند چنین می فرماید : داوود کسی را کھ بر تخت پادشاھی خاندان  در این سرزمین بھ اجرا در خواھد آورد

 )17و 15آیات 33یند ، ھرگز کم نخواھد داشت." ( باباسراییل بنش
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ھر دو پیامبر، سلسلھ داوود را  سال پیش از آن می باشد. 150" عدل و انصاف " این کلمات بازتاب کلمات اشعیا در 

کھ از آن شاخھ ای برجستھ پدید می آمد، موجودی منحصر بھ طوری،  کشیده اندبھ عنوان یک شجره نامھ بھ تصویر 

را با   ابراھیمسرزمین موعد بھ  ھر دو پیامبر وعده  عالوه بر اینھا،  .تصاحب خواھد کردفرد کھ تا ابد تاج و تخت را 

   وجود پراکنده شدن قوم بھ طور حتم و بھ شکل مطمئنی تضمین کرده اند.

 

 پادشاھی  از حزقیال رویای ●

کھ بعدھا زندگی می کرد. حزقیال تمام عمر خود را بھ عنوان اسیر جنگی در بابل  ، کسی سرانجام بھ حزقیال می رسیم 

  از باب 25و24در آیات  . ارائھ می کندانداز صلح و برکت را برای قوم ابراھیم انگیزترین چشمگذراند. او نیز شگفت

کتاب حزقیال آمده است: " من شما را از میان ملل خواھم گرفت و از ھمھ ممالک گرد خواھم آورده، بھ سرزمین  36

و طاھر خواھید شد. من شما را از ھمھ ناپاکی ھا و از ھمھ بت  آب پاک بر شما خواھم پاشید. خودتان در خواھم آورد

پیشین از   پیامبران حزقیال مانند   .ت را ببخشد و فراموش کندھای ملخواست بدیخدا می ان طاھر خواھم ساخت."تھای

، جایی کھ  بخشیدم یعقوب  یش خو خادمدر زمینی کھ بھ می سراید : " ھایی بھ اجداد اسرائیل آمدن پادشاه و وعده

  فرزندانشان و فرزندان، جایی کھ پدرانشان مسکن داشتند ، ایشان و پدران شما ساکن بودند، ساکن خواھند شد

ایشان خواھد بود."  فرمانروایمن داوود تا ابد   ، و خادمفرزندانشان برای ھمیشھ در آنجا ساکن خواھند شد

 )  25آیھ37(باب

با وجود موقعیت مبھم و   .نیستتردیدی  جای ھیچ گونھ شک و ضمانت خداوند نسبت بھ قومش توانو شفافیت در 

مثبتی بودند کھ این باعث می شد آنھا با امیدواری چشم بھ راه آینده  تاریک کنونی ، آنھا دارای یک ویژگی و امتیاز 

 باشند. 

آن  بر اثربھ وقوع پیوست کھ  یک دگرگونی عظیم پس از آن ، بنی اسرائیل سھ ربع قرن در بابل اسیر بودند.

اعالم کرد و بھ ھر یک   عمومی در سال اول سلطنت خود، عفو پادشاه ایران امپراتوری بابل بھ تصرف ایرانیان درآمد.

بازسازی    جانفرسایاز اعضای قبیلھ یھودا اجازه داد تا بھ کشور خود بازگردند. بسیاری این کار را انجام دادند و کار 

و سرگردان  در حالی کھ حیران شاید آنھا  را آغاز کردند. ویرانھ ھای امالک خود را کھ بطور کامل ویران شده بود

مسیحا  با آمدنش زندگی خوبی را برای آنان رقم زند! ھمینطور بود، آنھا  از این پس بودند بدین امید دلبستھ بودند کھ 

. آنھا زیر بار مالیات سنگین  مودیان مالیاتی  بتازگی از اسارت رھا شده بودند و زندگی آنھا دیگر مثل ایام قبل نبود 

جوم سپاھیان شمال و جنوب در طی سالیان متمادی بکلی خستھ و فرسوده  شده و بھ  امپراطوری و ھمچنین بر اثر ھ 

 زانو در آمده بودند. دیگر کسی بھ عنوان پادشاه  و جانشین داوود نداشتند کھ بر تخت او جلوس کند.

 

 

 



11 
 

 مسیح   عیسی آمدن ●

ھ  ، در خانھ خود در ناصره نشستبود ازدواج نکرده ھنوز اماکرده بود  نامزددر حالی کھ دختر جوانی از قبیلھ یھودا، 

دری کھ با او مشغول گفتگو شد ، ادعا می کرد کھ او فرشتھ ای از جانب  کوبنده  اینکھ خانھ و  . او از کوبیدن دربود

خداوند است، بھ شدت غافلگیر شده بود!  " اینک آبستن شده ، پسری خواھی زایید و نامش را عیسی خواھی نھاد.  

بزرگ خواھد بود و پسر خدای متعال خوانده خواھد شد. خداوند خدا تخت پادشاھی پدرش داوود را بھ او عطا  او 

  1خواھد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواھد  کرد و پادشاھی او را ھرگز زوالی نخواھد بود." ( لوقا 

آیا بین این آیات و آیات مندرج در عھد عتیق رابطھ   در این گفتھ جای ھیچگونھ شک و تردیدی نیست!)   33تا31آیات 

ای وجو دارد؟  " روح القدس بر تو خواھد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایھ خواھد افکند."  سپس نتیجھ می گیرد  

 ) 35کھ :" از این رو، آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواھد شد." ( آیھ 

تنھا  او عیسی پسر مریم موجودی منحصر بھ فرد بود،  ود!آشکار می ش بودنھفتھ   قرن ھا ی کھدر یک لحظھ، راز

  عین حالاز نسل او بود. او در  داوودکھ قادر بھ وفای بھ عھد با داوود بود. او از طریق شجره خانوادگی  بود  کسی 

 القدس بدنیا خواھد آمد.کھ عیسی بھ قدرت روح خدا بھ داوود گفتھ بود،  بود."من پدر او خواھم  بود:"پسر خدا 

 بنشیند." کھ بر تخت خاندان اسرائیل  داشتداوود ھرگز مردی را کم نخواھد از قبل گفتھ بود :" عالوه بر این، ارمیا 

سرانجام، چون داوود از نسل   خواھد کرد."عیسی تا ابد بر ھمان تخت سلطنت گفت: " خداوند فرشتھ ھمچنین و

او قوم خود را از  ھمچنین " ده ابراھیم مبنی بر برکت دادن بھ ھمھ ملل ایستاد و وع راستایابراھیم بود، عیسی در 

بزرگتر از برداشتن بار وحشتناک گناه  می توانست  چھ برکتی  ).21آیھ1" (متی باب. بخشیدگناھانشان نجات خواھد 

کسی کھ اسرائیل و  اینبنابر بود! بیماری و مرگ برای ھمھ انسانھا و غم و اندوهگناھی کھ پیامدش   باشد؟ انسان

 شد. بی سر و صدا و بدون نمایش، متولد در اصطبلی در شھر جدش داوود   ،جھان بھ او وابستھ بودند

 مسیح  رسالت ●

شدیدی بھ سر   انتظار در یک حالت   یھودا مردمھنگامی کھ عیسی موعظھ عمومی خود را در سی سالگی آغاز کرد، 

 درکھ  عنوان " کریستوس". ( ناجی پیش روی)نامیدند می  " مسح شده"را "مسیح " یا پیروانش او  می بردند.

ھمھ  مطابقت دارد. عھد عتیق با " مسیح "  عھد جدید، دقیقاً  بھ معنی "مسح شده " می باشد، در  یونانی زبان 

.  احب  کندتصانتظار داشتند کھ عیسی روم را بھ چالش بکشد، اسرائیل را از شر دشمنانش آزاد کند و تاج و تخت را 

 این اعتقاد را افزایش داد کھ او از جانب خدا فرستاده شده است. دادن بیماران ، معجزات خارق العاده او در شفا 

باقی ماند و روابط سیاسی را رد کرد. دشمنان او، رھبران   سیارمردم محکوم بھ ناامیدی بودند. عیسی یک معلم گویی 

و اندی   اسرائیل، کھ بھ محبوبیت او حسادت می کردند، با موفقیت نقشھ مرگ او را طراحی کردند. پس از سھ سال

شد و او ، بھ او خیانت   ه بودارشاد و راھنمایی  در حالی کھ با الگو قرار دادن خود زندگی ھزاران نفر را دگرگون کرد 

. تاج و تخت  سرگردان و بی سرپرست باقی ماندند.یھودیان . ش کشیدند و کشتندرا گناھکار معرفی کردند و بر صلیب
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کھ خداوند داده بود ،   گویا بنظر می رسید کھ دوباره  وعده ای  شد!داوود خالی ماند. حتی جسد عیسی نیز ناپدید 

  وعده ای واھی و بی نتیجھ بوده است!

 

 شد فاش راز ●

ھمانند پیامبران عھد قدیم از از روح . شاگردان عیسی،جانی دوباره گرفتناگھان پایتخت با خبرھای شگفت انگیزی 

مالقات کرده   بھ مدت چھل روز با اودوباره زنده شده است. آنھا مسیح  کھ عیسی  القدس الھام گرفتھ و اعالم کردند

بھ استناد  انگیزتر، آنھا توانستند . شگفتبودندصعود او بھ آسمان نظاره گر  سرانجام  ، با او غذا خورده بودند و بودند

متون عھد قدیم کھ ھمھ مردم بخوبی از آن آگاه بودند بھ آنھا ثابت کنند  کھ عیسی ھمان مسیحی است کھ قرار بود بر  

بھ   پترس .نقشھ خدا بود  یز بر اساسھ چھم چیز اشتباھی در کار نبود. ھیچ  روی صلیب بمیرد و دوباره زنده شود.

 صراحت گفت: 

آنچھ را کھ بھ زبان ھمھ پیامبران پیشگویی کرده بود بھ انجام رسانید: این را کھ مسیح او " ولی خدا از ھمین راه 

رنج خواھد کشید. پس توبھ کنید و بھ سوی خدا بازگردید تا گناھانتان پاک شود و ایام تجدید قوا از حضور خداوند  

ایتان فرا رسد، و تا خدا ، عیسی، یعنی ھمان مسیح را کھ از پیش برای شما مقرر شده بود ، بفرستد، کھ باید  بر

از دیرباز بھ زبان ھمھ پیامبران مقدس خود گفتھ است،  ھ چیز بنا بر آنچھ خدا مآسمان پذیرای او می شد تا ایامی کھ ھ

 )      21تا18آیات 3احیا گردد."( اعمال رسوالن باب

اسرائیل و ملل جھان   رھایی بخشروشن شده بود.عیسی ھمانگونھ کھ پیامبران گفتھ بودند،  شفاف و ھمھ چیز دوباره

گناه انسان را حمل کند و انسان را از دشمن بزرگ آمد تا بیاید. باید یک بار می  مقرر شده بود تا دو مرتبھبود. اما 

خود کھ گناه و مرگ ابدی بود نجات دھد و ھمچنین باید برای مرتبھ دوم بیاید تا امت خود را از جور و ستم ستمگران  

، اما نھ برای ھمیشھ. او صعود کرده استب ونداو بھ دست راست خدا برھاند و پادشاھی خود را بر جھان ایجاد نماید.

 محقق گردد. تمام آنچھ را کھ خدا توسط پیامبران گفتھ بود،  آنجاست " تا وقتی کھ "

کھ  عباراتیباز می شود.  یصندوقچھ گنج شده بود، ھمانند مسیحاکھ در باره  ی ی، پیشگویی ھایکلید  نکات با این

بھام آمیز جلوه می کند، بزودی آشکار می شود. بھ  وصف پیروزی مسیح و پادشاھی او می باشد، با شرح مرگ او ا

  این متون ابھاماتدر از کتاب اشعیا بیندازیم ، بھتر متوجھ خواھیم شد!   53و  52عنوان مثال اگر نظری بھ باب ھای 

شرح نجات   52باب شود. برطرف می  ،شده بودمرگ آشکار جزییات دردناک  با توصیفات کھ سلطنت مسیحا پیروزی 

اشعیا مصلوب شدن   53در باب  یح از چنگال اشغالگرانش را شاھدیم.ساورشلیم و شادی آن شھر از رھاییش توسط م

 تحقیر آمیز مسیح را با شرح جزییات ، توصیف می کند.  

کتاب مزامیر بیندازیم ، مشاھده می شود کھ این بخش از دشمنان مسیح سخن می  از 2بھ باب  ینظر ،چنانکھ با دقت

بار دیگر مسیح در محاصره  گوید کھ چگونھ برای قتل او با یکدیگر متحد شده اند! و از زاویھ دیگر می بینید کھ 

د را نصب کرده ام ،  میدان است: " من پادشاه خو  این بار پیروز ھمانگونھ کھ پدرش حکم می کند ، امااستدشمنان 
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این   با ادامھ این مطلب می توانید با برمال کردن این راز از کشف خود لذت ببرید. ).6(آیھ  ".بر کوه مقدس صھیون

، رازی برمال  است ! معمایی حل شدهنده انامید یا خبر خوش دقیقاً ھمان چیزی است کھ رسوالن عھد جدید آن را مژده

   راز در اختیار آنان بود.اکنون کلید آن ! شده است

 

  دوممسیح  برای مرتبھ  آمدنضرورت  ●

از خود بپرسید کھ ھدف و منظور   راز دیگری نیز وجود داشت کھ رسوالن توانستند آن را حل کنند. ممکن است 

از مردگان برنخاست تا فوراً بر تخت   فنا ناپذیر و جاودانھچرا عیسی با قدرتی   ح چیست؟یآمدن مس بارخداوند از دو

؟ چرا باید یک فاصلھ طوالنی دو ھزار سالھ وجود داشتھ باشد؟ پاسخ بھ این سوال بھ ویژه برای من جلوس کندداوود 

 . در بر می گیردو شما مھم است و بخش زیادی از عھد جدید را 

. او می گوید:" رازی از راه مکاشفھ بر من بخوانیم از نامھ او بھ افسسیان 3باب بیایید سخنان پولس رسول را در

رازی کھ در اعصار گذشتھ بر آدمیان آشکار نشده بود،آن گونھ کھ اکنون بواسطھ روح بر رسوالن ..... معلوم گردید."

اسطھ انجیل ، در میراث و در  مقدس او و بر انبیا اشکار شده است. آن راز این است کھ غیر یھودیان در مسیح و بو

کلمھ " جنتایل "   . شگفت انگیزی ھستندکلمات  ھا این )6و5و3بدن و در برخورداری از وعده او شریکند."(آیات

)Gentile  .برای قرن ھا، کالم خدا و وعده ھای او متعلق بھ قوم خدا، ) بھ کسانی اطالق می شود کھ یھودی نیستند

  تر شده است تا افراد ملل دیگر را نیز در بر گیرد.گوید، شبکھ انجیل گستردهول میرس پولس یھودیان بود. اکنون، 

زمانی کھ عیسی مسیح بر تخت پادشاھی خداوند جلوس می کند، ما نیز می توانیم در وعده بزرگ پادشاھی خداوند  

ر یھود بدنیا آمده  " پس شما کھ غیافسسیان می گوید:   2از باب  13تا11سھیم باشیم. پولس رسول  در آیات 

زمانی از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم و با عھدھای شامل وعده ، بیگانھ بودید، و  اید.....بیاد داشتھ باشید کھ 

بی امید و بی خدا در این جھان بھ سر می بردید. اما اکنون در مسیح عیسی، شما کھ زمانی دور بودید، بواسطھ خون  

موضوع  امید اسرائیل را روشن ، ما برای  آیا توجھ کرده اید کھ چگونھ این قسمت مسیح نزدیک آورده شده اید."  

این احساسی ھست کھ  در این لحظھ شامل حال ما و میلیون   در گذشتھ فاقد این امید بودند. می کند؟ ایمانداران افسسی

، کھ ما در حال مطالعھ آنھا بودیمدر مورد این " میثاق وعده "  اما آنھا  ھا نفر از جمعیت جھان امروز می شود.

امیدی را کھ در آن وعده ھا گنجانده شده بود،   خون  عیسی مسیح  قرابت با از طریق آنھا رده بودند.شناخت پیدا ک

 تصاحب کرده بودند.  

 

 است شده مھر خون با کھ پیمانی و عھد ●

ما دقیقاً نمی دانیم چھ زمانی قرار   محقق خواھد شد.در آینده  ھمچنانبھترین عھد و پیمانی کھ خداوند بستھ است، 

قبور خود در خاک آرمیده  امیدوارند در  بدان است محقق شوند. اکثریت افرادی کھ بھ وعده ھای خدا ایمان داشتھ اند و

بمیریم. اما حقیقت باشکوه این است کھ حتی  مسیح ، و این احتمال وجود دارد کھ ما نیز قبل از آمدن دوباره عیسیاند
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توانیم لذت ملکوت خدا را بچشیم. ھمانطور کھ پولس رسول در سلول مرگ خود نوشت، ما  ریم، باز ھم میاگر بمی

" تاج  پارسایی کھ برایم آماده است ، تاجی کھ خداوند آن داور عادل  در آن روز  توانیم دوباره بھ زندگی برگردیم می

 ).8آیھ4س باب دوم تیموتائو مشتاق ظھور او ھستند."(بھ من عطا خواھد کرد. نھ تنھا بھ من بلکھ بھ ھمھ آنان کھ 

وقتی مسیح بیاید، ھمھ کسانی را کھ با ایمان مرده اند از مردگان زنده خواھد کرد و بدنی قوی و جاودانھ مانند بدن  

مھ اینھا از و ھ خود بھ آنھا خواھد داد. ابراھیم و داوود و پولس قطعاً آنجا خواھند بود. ما ھم می توانیم آنجا باشیم.

چھ یھودی باشیم و چھ غیریھودی،   ، ازیرا کھطریق خون مسیح امکان پذیر است کھ ما را بھ خدا نزدیک کرده است

یک قربانی کامل عیسی مسیح  گناھکار ھستیم. ما قوانین خدا را زیر پا می گذاریم و لیاقت چیزی جز مرگ را نداریم.

ناھان ما کرد تا مرگ را کھ در قبرھا ما را بھ کام خود میکشید ، شکست بود کھ در عین بی گناھی  خود را قربانی گ

 عیسی مسیح  آمدن بار بنابراین این دو بدینوسیلھ ھمھ کسانی را کھ بھ او ایمان دارند ، از این مجازات برھاند. و داده

 بھ طور جدایی ناپذیر بھ ھم مرتبط ھستند. 

و ھمان سرزمینی کھ ابراھیم در  از تاج پیشی می گیرد . خادم درد و رنج کشیده خداوند ، شاه شاھان می شود.  صلیب 

بھ ھر ، و بھ مردم مژده پادشاھی  خداوند می داد رفت راه میمسیح در آن بود و عیسی تصاحبش اش منتظر خیمھ

کاست در اورشلیم  تیرس در روز پنتپ ز آن لذت ببرند.افیانشان داده خواھد شد تا ا ردوی آنھا و خانواده ھایشان و اط

برای مردم داشت،   راز این دوبار آمدن عیسی مسیح را برای مردم ملل مختلف شرح داد، او پیامی فوری وبرخاست 

او خطاب بھ مردم فریاد زد و  گفت : بیایید سخنان او را دوباره گوش کنید "و توبھ کنید و بھ سوی خدا  

  چرخشی نمودهاو شنوندگان خود را تشویق می کرد کھ با تغییر زندگی خود، ). 19آیھ3بازگردید."(اعمال رسوالن باب 

در ھمان   و بدین طریق خود را برای آمدن عیسی مسیح آماده کنند. را برای زندگی خود انتخاب کنند   راھی دیگرو 

توبھ کنید و ھر یک از شما برای گفت : "روز، ھنگامی کھ جمعیت از او پرسیدند کھ چھ باید بکنند، او بھ آنھا 

 )38آیھ2گیرید. " (بابآمرزش گناھان خود بھ نام عیسی مسیح تعمید 

 

 میثاق  وارثان ●

  بدانیدخواھید  می،  می کنید قدردانی ، امیدی کھ خداوند در کالم خود در برابر ما قرار می دھد سبببھ  شماکھ  زمانی

 را حفظ کنید.  این امیدکھ چگونھ می توانید 

تعیین می کند   انسانیتبرای  کھ خداوند  معیاری را  استاندارد و  آنبیشتر می خوانید متوجھ می شوید کھ  ھر مقدار کھ

در خود   در اورشلیم،انسان ھا  . اگر واقعاً می خواھید خدا را خشنود کنید، مانند آن نیافتھ ایدآن دست بھ ھنوز شما  ،

   نیازی را احساس خواھید کرد کھ پیامد آن پاالیش و در نھایت آرامش وجدانتان خواھد بود.

تعمید بگیریم، بھ طور نمادین زندگی   مسیح عیسی سرورمانراھی کھ خدا برای ما مقرر کرده است این است کھ در 

. بھ  دوباره بھ گونھ ای شروع کنیم کھ گویی تازه متولد شده ایم زندگی نوین خود را، و میقدیمی خود را در آب بشوی

مقدس   و بھ عضویت خاندان  گناھکار "ی"آدم و حوا عبارتی دیگر این بھ معنای انصراف از عضویت در خانواده
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بود. پولس  خواھیم  وندخدا پادشاھیھای ، ما وارث آن وعدهمصرانھ نوید می دھد کھعھد جدید  خداوند در آمدن است.

بھ غالطیان می گوید: " ھمھ شما بھ واسطھ ایمان بھ مسیح عیسی، خطاب نامھ خود  3از باب26رسول درآیھ 

 ند ھستید."  فرزندان خداو

! " چرا کھ ھمگی شما در د یکھ پسران و دختران خدا خوانده شو باالتر از این خواھد بودچھ افتخاری  کھتصور کنید 

نھ یونانی، نھ غالم نھ آزاد، نھ مرد نھ زن، زیرا دیگر نھ یھودی معنا دارد   مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید.

 ھستید، پس نسل ابراھیم بوده و بنا بر وعده ، وارثان نیز ھستید."ھمگی شما در مسیح عیسی 

گرفتھ تا تمامی دھش ھای خداوند، ھمھ و   زمین، تاج و تختاز سربھ ارث خواھد برد مسیح  ھمھ چیزھایی کھ عیسی 

بھ آنچھ خداوند بھ ما ارائھ می کند،  وقتی  ،خواھد بودچقدر ھیجان انگیز و تکان دھنده    خواھد بود.نیز ھمھ از آن ما 

در نظر گرفتھ باشد! فرمان  خواھد بست  امتشعھد جدیدی کھ با برای ما نیز جایگاھی در  گویی از قبل  می کنیم!فکر 

جنگ و قحطی، گناه و اندوه  ھای خداوند در دل ھای ما حک شده است و گناھان ما شستھ شده و در آن زمانی کھ 

 جایگاھی برایمان در نظر گرفتھ شده است. د، نمی شو برچیدهمین برای ھمیشھ از روی ز

ما ایمانداران  از کتاب رومیان این مطلب را بھ نحو دیگری بیان می کند. او می گوید: " 11باب  رسول در پولس

بھ برداشتھ شده و قلمھ ھا یی از آن   ،باغبان باغغیریھودی مانند شاخھ ھای درخت زیتون وحشی ھستیم کھ توسط 

کھ زندگی را در   مقّوی ریشھ تغذیھ  می کنیم ای شیره از مااز این پس  .باشدساقھ درخت زیتون اسرائیل پیوند زده 

او در حالی کھ فاصلھ طوالنی بین این   داشت.خواھیم  حضور در آنجا محصول دارد، و در زمان برداشتجریان نگھ می

از این راز غافل باشید...کھ سخت دلی بر بخشی از  گوید: " ای برادران نمی خواھم دو آمدن را توضیح می دھد، می 

منظور او این است کھ فقط اقلیتی از یھودیان مژده عیسی و رسوالن را پذیرفتند. قلب  اسرائیل حکمفرما شده است."  

 رشد کند.  در آنھا از آن بود کھ بذر خوب پادشاھیبقیھ سخت تر 

تا زمانی کھ تعداد کامل غیریھودیان  می دھد : " ادامھ   در این باره  او ھمیشگی نخواھد بود.اسرائیل  دلی سختاین اما 

نجات   می گوید : "اشعیا بھ نقل قول از  در ادامھ  اویافت." وارد شوند، و بدین ترتیب تمامی اسرائیل نجات خواھند 

(رومیان  ، و این عھد من با آنھا خواھد بود، ھنگامی کھ گناھانشان را بزدایم."دھنده از صھیون خواھد آمد

 ) 27تا24آیات11باب

کامل   این دوره  ھنوز شوند." بدین معنی کھ زمانی کھ تعداد کامل غیریھودیان وارد ید. " پایان دوره توجھ کنزمان بھ 

یک روز، شاید خیلی زود، در   بھ زودی،  اما بپیوندیم.نشده است. خدا ھنوز ما را فرا می خواند تا بھ خانواده اش 

مردم را بھ دلیل خوار شمردن   در اینجا خواھد بود تا شگرف با قدرتیمسیح عیسی  سرورمان و بستھ خواھد شد

  فرمان ھای خداوند داوری کند و بر تخت پادشاھی بر جھانیان حکومت کند.
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 . است نکرده فراموش را آنھا خداوند کھ ھایی نشانھ ●
  ھا قرن  ببینید! قوم بنی اسرائیل پاسخ بھ این پرسش ساده است.چگونھ می دانیم کھ آمدن عیسی بسیار نزدیک است؟ 

در میان سایر ملل پراکنده و سرگردان بودند و در عین حال از بین نرفتند ! و در واقع امکان نداشت کھ از بین بروند، 

آنھا شروع بھ بازگشت بھ می بینیم کھ  خود ما  زمان در زیرا از بین رفتن آنان بر خالف وعده ھای خداوند بود. 

م یا صھیون، پایتخت باستانی خود را پس گرفتند. واکنون دشمنان  اورشلی 1967سال سرزمین خود کرده اند. آنھا در  

پادشاه   وندشده است، تا خداآماده برای جلوس بھ تخت پادشاھی  علیھ آنھا جمع شده اند. صحنھ آمدن نجات دھنده 

ھد خود را  . ھمھ نشانھ ھا برای تقویت ایمان ما وجود دارد. خدایی کھ عاستوار کندخود را بر تپھ مقدس خود صھیون 

 خود را باز می کند.  آغوشتا ھزار نسل نگھ می دارد، دوباره 

افکار ما بدان  کھ این امید بزرگ اسرائیل را کھ  متنی دوست داشتنی بھ پایان برسانیم، تا مطلب را با یک متن بیایید

  ی بدھد کھ ما را جھت و شھامت و می تواند بھ ما آرامشاین امید . گفتیم کھ شودخالصھ می  در آن ،مشغول بوده است 

  18و  17و 13آیات  رسول درپولس  . این ھمان چیزی است کھ ماده کندآبرای رویارویی با ھمھ طوفان ھای زندگی 

بھ گفت:"وقتی خدا بھ ابراھیم وعده داد ... او بھ خود سوگند یاد کرد و می گوید : " بھ عبرانیان   خود نامھ 6از باب 

تغییر ناپذیر   می دھد :" چون خداوند می خواستاو ادامھ  ساخت."اھم داد و تو را زیاد خواھم یقین تو را برکت خو

بودن قصد خود را بر وارثان وعده ھا ھر چھ آشکارتر سازد، آن را با سوگند تضمین کرد. تا بواسطھ دو امر تغییر 

سیار برخوردار شویم، ما کھ گریختھ ایم تا ناپذیر ، کھ ممکن نیست خداوند در باره آنھا دروغ بگوید،ما از دلگرمی ب

 امیدی را کھ پیش روی ما قرار داده ست، بھ چنگ گیریم." 

، ما برای اطمینان مضاعفو دیگری   تغییر: یکی کالم خداوند کھ بھ تنھایی برای ما کافیست .غیر قابل  امردو 

این بدان معنی است کھ ما نمی توانیم بھ تحقق وعده شک  سوگندی است کھ خداوند بھ جان خودش یاد  کرده است.

مردان و   )19گیرد کھ : " این امید ، بھ منزلھ لنگری محکم و ایمن برای جان ماست." (آیھ نتیجھ می  پولسکنیم. 

  خشمگین ی مواج وتار در دریای یھستند کھ در شب یکشتی ایمن آن زنانی کھ بھ وعده ھای خدا ایمان دارند مانند

از ھر خطری در امان   گردیده ، ای تنومند، استوار  صخره  دریا بھ کھ در اعماق  استوار یبا لنگرلی و  گرفتارند

 این امید را از آن خود کنید؟  مایلید ھستند. آیا

 دیوید ام. پیرس 
 


