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  سهم شما

  اي خداه از وعده
ترجمه شده در بخش فارسی کریستادنلفی  

P.A  

  "امید اسرائیل"تعلیمات کتاب مقدس دربارة 

امیدوارم "گوییم  ی. مکنیم امید صحبتهایی می دربارة گفتگوهایمان ما هر روزه در
، یا "امیدواریم امسال سفر خوبی داشته باشیم"، یا "به زودي بهتر بشوید

. منظور ما این است که چیزي در آینده وجود دارد "امیدوارم شرایط بهتر شود"
باور داریم که انجام خواهد  یخوشبینبا آن هستیم، و  قِحقّتکه ما بسیار مشتاق 

 حتی در بدترین شرایط نیزها  نانسا .خت استبسیار س ،زندگی بدون امید شد.
امید، به قلب "هاي روشن موضوع نگاه کنند. شاعري سروده:  هدوست دارند به جنب

دهد. هنگامیکه یک کارگر  می. امید به روح انسان قوت "بخشد  بشر جاودانگی می
یا وقتی که یک دریانورد بر روي یک الوار شناور  شود، میمعدن پشت آوار گرفتار 

ممکن است براي چند روز با مرگ بجنگد و خود را متقاعد کند که  د،گردمی
خواهند آمد، قبل از اینکه خیلی دیر شود. البته دوستانش بزودي براي نجات او 

  امید شود و امید خود را یک فریب بپندارد.گاهی ممکن است نا
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  بنیادینامیدي 

خورد. چه  میامید، موضوعی است که در کتاب مقدس بطور مکرر به چشم 
آنها  اند. ها سرشار از خوشبینی بوده هدر عهد عتیق و چه در عهد جدید، نویسند

هاي جگناه متحمل رن یبهاي  در آن همیشه انسانکه  را انصاف یبآلود و  دنیاي غم
خداي خالق روزي اند، دیدند. اما هنوز هم اطمینانی شگرف داشتند که  هفراوان شد

رسد که  مینظر ب همچنین گرداند. خواهد یکتا همه چیز را به شکل درست، باز
آنها اطمینان دارند که در این بهبود، سهیم خواهند بود. به این نوشته از مزمور 

خدایا . اي کارهاي عظیم کرده تو .است به آسمانهاخدایا عدالت تو تا "توجه کنید: 
اي، رجوع  اي که تنگیهاي بسیار و سخت را به ما نشان داده کیست مانند تو؟ 

از عمقهاي زمین برخواهی  را خواهی ساخت؛ و برگشته، ما کرده، باز ما را زنده
پس من  .برگشته، مرا تسلی خواهی بخشید بزرگی مرا مزید خواهی کرد و .آورد
 اي قدوسِ  و تو را .اي خداي من  تو را خواهم ستود، یعنی راستیِ تو را با بربط نیز

خوانم لبهایم بسیار شادي  چون براي تو سرود می .اسرائیل با عود ترنم خواهم نمود
) در 23- 19آیۀ  71 (مزمور "اي خواهد کرد و جانم نیز که آن را فدیه داده

  وجود ندارد. کی نسبت به آیندهاطمینان و اعتماد نویسندة مزمور، شَ
  

ا ام"و یا پولس رسول، در حالتی آرامتر، در نامۀ خود به تیموتائوس نوشت: 
من در  .من، وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است

 حفظ را ایمانم نموده، تمام را خود ةام و دور هایت کوشش خود را نمودهمسابقه ن
اکنون تاج پیروزي " گوید: میبا چه اطمینانی سخن ببینید که در ادامه  ".ام کرده

مطلق که خداوند، یعنی آن داور عادل در روز  در انتظار من است، همان تاج نیکیِ
 مشتاق که آنانی ۀبازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من، بلکه به هم

  )8-4:6 تیموتائوسدوم ( ".فرمود خواهد عنایت اند، بوده او ظهور
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اند.  زیرا از سلول مرگ (زندان) نوشته شده ،این عبارات بسیار جالب هستند
امپراطور روم به مخالفت با مسیحیان برخاسته بود و رسوالن در آزمایش افتاده 

دانست  می. پولس رسول در انتظار بخش دوم زندگی خود است و از پیش بودند
در نامۀ خود به تیموتائوس چه چیزي در انتظار اوست، همانطور که از زندان 

او در حال مرگ بود، اما حتی در آن تاریکی و افسردگی نیز او  دربارة آن نوشت.
اش  یسرشار از امید بود. او برخالف آن کارگر معدن یا دریانوردي که کشت

به حقیقت ست. امید او بطور حتم در مرگش ببه یک شانس دل نَشکسته، 
او بسیار مطمئن است که حتی پس از مرگش، خدایی که در آسمان  .پیوست می

  است او را در روز آخر، در یک زندگی جدید و بهتر بازخواهد گرداند.
  
  قطعی عقیدة

هاي آن  روشن است امیدي که ما در کتاب مقدس در زندگی نویسنده
به  آنها تفکري روشن نسبتاز یک خوشبینی ساده است.  قویتربینیم، بسیار  می

داشتند و واقعاً مشتاق تحقق آن بودند. احتماالً  تفاقاتی که در آینده خواهد افتادا
کنید، بخصوص اگر در زندگی میپولس رسول حسادت  راسخشما نسبت به اعتقاد 

ممکن است در گذشته شک کرده خود در حال عبور از دورة درد و اندوه باشید. 
در ود داشته باشد. همچنین ممکن است سوي قبر وج باید امیدي در آنباشید که 

آیندة دنیا کتاب مقدس، کلید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. که  شگفت باشید
اي ثابت  دهد که خدا از همان ابتدا برنامه میدارد و نشان در اختیار و آیندة شما را 

 .باشد میاستوار  است هایی که داده هبر وعد این برنامه ودر پیش گرفته است را 
ها به ابراهیم، پدر اسرائیل شروع شد و سپس به تمام انبیاي نویسندة  ابتدا با وعده
کند و تا حدي روشن و منطقی است که حتی یک  میپیدا  گسترشعهد جدید 

تواند به شما در اعماق درة  میباشد. کتاب مقدس  میکودك نیز قادر به درك آن 
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 فقطرنج و سختی اطمینان بخشد که خدا در حال تقویت ایمان شما است، و 
غروري احمقانه ممکن است بتواند چشمان شما را نسبت به این اطمینان کور 
کند. خودتان کتاب را مطالعه کنید و ببینید که چگونه همۀ این مطالب به هم 

  مرتبط و پیوسته هستند.

  ا به ابراهیمه هوعد

اشتباه  آغاز داستان ما در عهد عتیق، یا همان کتاب مردم اسرائیل است.
آن سرزمین آشنا  نکنید. عهد عتیق، کتابی بی فایده و کهنه نیست. شاید ما با

نباشیم، اما گنجهایی حقیقی در این کتاب نهفته است. اغلب مردم دربارة 
بار  دانند. اجازه بدهید میاند و نقشۀ بزرگ خدا را  ههاي خدا به ابراهیم شنید وعده
  آنها را بررسی کنیم. خیلی خالصهدیگر 

سال قبل از میالد مسیح، در  2000ابراهیم شخصیتی جالب بود که حدود 
کرد.  میشناسیم، زندگی  میور، که ما امروزه آن را به نام عراق اشهري به نام 

ها از جانب خداوند نزد او رفت و به او گفت باید زادگاه خود را  هروزي یکی از فرشت
  ترك کند. 

  طرف  به و  کن  ترك را خود پدري ۀو خان  خود، بستگانت  وطن"خدا گفت 
). به دلیل اعتمادي که 12:1 پیدایش( "برو  دهم می  نشان تو  به  که سرزمینی

ابراهیم به خدا داشت، تمامی دارایی خود را فروخت و با خانوادة خود رهسپار 
شناسیم آمدند. پیش از اینکه  میبیابان شد. آنها به سرزمینی که ما به نام اسرائیل 

که   سرزمینی است  این"آنها سرزمین را بپیمایند، خدا بار دیگر ظاهر شد و فرمود: 
، به جهت خشنود کردن بزرگاین لطف  ).12:7(پیدایش  " دهم تو می نسل   به من  
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ابراهیم و همسرش سارا بود، زیرا با این حال که زندگی بسیار خوب و شادي با هم 
رسید که خدا عالوه بر وعدة  میداشتند اما از داشتن فرزند، محروم بودند. به نظر 

داد. چند سال گذشت. ابراهیم  یمسرزمین، وعدة یک خانواده را نیز به آنها 
و ساکنان بومی آن سرزمین نیز به کارهاي خود کرد  میهمچنان در چادر زندگی 

اي از  ، اما هیچ نشانهدادرخ میو صبورانه منتظر اتفاقی بود که باید . امشغول بودند
  آن فرزند وجود نداشت.

ابراهیم فرصت  آورِ خدا به او ظاهر شد. یک روز بعد از ظهر، بار دیگر پیام
براي شنیدن پاسخ، او  "فرزندي ندادي من  تو به "بپرسد.  از او یافت دو سوال مهم

نشان داده  اوهاي درخشان آسمان به  از چادر خود به خارج برده شد و ستاره
همین   تو به فرزندان  . ها را بشماري و بکوش ستاره کن   نگاه آسمان   به". ندشد

مسئلۀ دیگري که ابراهیم با آن مواجه بود، موضوع  ".شد زیاد خواهند  اندازه 
تا این   آوردم تو را از اور کلدانیان بیرون   که  من خداوندي هستم"سرزمین بود. 

،  اي خداوند متعال"، او پاسخ داد: "باشد خودت   مال که   تو بدهم  را به سرزمین  
  ).8-15:3(پیدایش  "بود؟خواهد   خود من  مال زمین  این  که   بدانم چگونه 

  رسمی یک پیمانِ

شد که تعداد  گفتهبه او بست.  ويبا پیمانی رسمی  ،براي پاسخ به اوخدا 
آوري کند و بدن آنها را قطعه  هاي قربانی شده را جمع از حیوانات و پرنده مشخصی

قطعه کرده و بر روي زمین قرار دهد. بطور معمول، دو شخصی که قصد بستن 
کردند تا این عهد را  ها عبور می بایست از میان این قطعه داشتند، میپیمانی را 

  قانونی کنند.
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ها گذر  در این پیمان، چنانکه خدا به ابراهیم وعده داده بود، از میان قطعه
از  بود کهآتش  مشعل   و یک آتش   ظرف ، در تاریکی دید ابراهیمکه کرد. اما چیزي 

 د.نموو به این روش، خدا خود را بر او آشکار  دعبور کر هاي حیوانات  تکه میان 
  توانست شکسته شود. خشنود بود، زیرا چنین پیمانی نمیابراهیم 

هاي  کرد، وعده سالها گذشت و همچنان که ابراهیم در شناخت خدا رشد می
 .شد. اما دو عهد همچنان تغییر ناپذیر بود خدا نیز با او تکرار شده و بیشتر می

هاي ارزشمندي در این باره در  نشانهو وعدة آیندة نسل او.  ،رزمینوعدة مالکیت س
ها مؤثرتر  آخرین وعده از سایر وعدهخورد.  به چشم می 22و  17، 15، 13هاي  باب

ریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان، و را برکت دهم، و ذُ هرآینه تو"بود: 
متصرف  اي دشمنان خود راه دروازهو ذریت تو  .دریاست ةمثل ریگهایی که بر کنار

و از ذریت تو، جمیع امتهاي زمین برکت خواهند یافت، چونکه قول  .خواهند شد
  .)18و22:17(پیدایش  "مرا شنیدي

، یک اصطالح عبري است. در "کردنمتصرف  دشمنان را ةدرواز"عبارت 
وایان فرمانرو همچنین  ندمستحکم بود شهرهاي  وروديراه تنها  ها گذشته، دروازه

 ، به معنی داشتنِدشمنان ةدرواز کردنمتصرف دادند.  میدر آنجا نگهبانانی را قرار 
 تسلط و کنترل کامل بر آن است. نسل ابراهیم توانست این پیروزي را به دست

تنها و شادي جهانی را به ثمر آورد. خدا چه کسی را در فکر خود داشت؟  آورده
  و ایمان بیاورد. بزندابراهیم توانست حدس 

ها، سارا با شوق و هیجانی فراوان به ابراهیم سال بعد از بستن این پیمان 25
گفت که قرار است صاحب فرزند شوند. خدا کالم خود را نگاه داشته بود و بر آن 
وفا نمود. در تمام طول این سالها، ابراهیم هرگز به اینکه خدا قرار است به او 
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 نویسد:پولس رسول دربارة او در نامۀ خود به رومیان میپسري ببخشد، شک نکرد. 
گفت، ایمانش او  می که خدا را حمد بلکه درحالی .ک نکردش خدا  ةنسبت به وعد"

نمود، زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است، مطابق آنچه وعده   را تقویت می
  ناپذیر بود. ) ایمان ابراهیم لغزش21و4:20(رومیان  ".فرموده است، عمل کند

  فعالً …نیست وراثتی

کند، ش می، ذهن ما را مشَواي که دربارة زندگی این پیشگام بزرگتنها جمله
مالک سرزمین نشده بود. خدا بارها این حقیقت است که وقتی او فوت کرد، هنوز 

 ده بود. با اینحال همانطور که استیفانِدا ة سرزمین راوعدو نسل او، شخصاً به او 
(اعمال  ."ی یک وجب از آن سرزمین را به ابراهیم ندادحتخدا "گوید، شهید می
). ابراهیم در چادر مرد، در حالی که حتی یک خانه به نام خود 7:5رسوالن 
 چیرهبا این حال اعتماد ابراهیم نسبت به خدا توانست بر این مانع نیز  نداشت.

  شود.

تمامی "نویسد: می و فرزندان اوهمسر دربارة ابراهیم، عبرانیان، نامۀ نویسندة 
ا انجام اینکه صاحب برکات موعود شوند، امردند، بدون این اشخاص در ایمان م

ها را از دور دیده و با شادي در انتظار آنها بودند و به این حقیقت شهادت  وعده
  )11:13(عبرانیان  ".اند دادند که در این جهان، غریب و بیگانه

خدا به او یک پسر نامیده شد.  "پدر امتها"که چرا ابراهیم  ینیدبمیاکنون 
شود، داد و او را به سرزمین موعود برد. پس اگر خدا گفت که او وارث سرزمین می

  شد، حتی اگر بمیرد.خواهد او ایمان داشت که 
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ي رشد کردند که یک قوم را دچهار قرن پس از مرگ ابراهیم، خانوادة او تا ح
اش یعقوب، و نَوهاسحاق  او، تشکیل دادند. خدا وعدة وراثت سرزمین را با پسر

نتیجه این وعده در بین خانواده ادامه پیدا کرد. نام دومِ یعقوب،  تکرار کرد. در
او صاحب دوازده پسر بود و هر یک از آنها رئیس یک قبیله و خاندان اسرائیل بود. 

این خانواده، در دوران خشکسالی به  .ندودب نفرشامل هزاران هر کدام شدند که 
ترس و مصر مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شدند. رشد و تکثیر این قوم باعث شد 

را به  در دل مصریان نسبت به قدرت گرفتن آنها بوجود آید. بنابراین آنهاوحشتی 
 بردگی بردند. موسی، قانونگذار بزرگ، براي رها کردن آنها فرستاده شد. پس از

 شد مصر ناچار باعث ویرانی کشور او شد، فرعونِ که ي بسیاريو بالها هامصیبت
بنی اسرائیل رهسپار بیابان شدند تا به  رها کند، بنابرایناز اسارت و بردگی را آنها 

هایی که وطن خود برسند. این اتفاقات فراوان، بطور قابل توجهی در یکی از وعده
ها را در توانید آن پیشگوییپیشگویی شده بودند. شما میخدا به ابراهیم داده بود، 

  بخوانید. 16-15:13پیدایش 

  پیمان خدا با اسرائیل

ما این بار با تمام مردم ، ادر کوه سینا، فرشتۀ خدا پیمان دیگري بست 
تا به آنها این پیمان ها تضمین کرد و او پیمان خود را با خون قربانی اسرائیل.

. سالها دادمیکلید سرزمین اسرائیل را زمانی که آنها فرمان خدا را اطاعت کنند، 
بعد، هنگامی که آنها در حاشیۀ سرزمین موعود ایستاده بودند، موسی براي آنها 
یادآوري کرد که خدا حتی پس از گذشت صدها سال، کالم خود را حفظ و به آن 

داشت، و  د شما را دوست میلیکن از این جهت که خداون"نموده است. عمل 
خواست قسم خود را که براي پدران شما خورده بود، بجا آورد، پس خداوند  می
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بندگی از دست فرعون، پادشاه مصر،  ۀشما را با دست قوي بیرون آورد، و از خان
پس بدان که یهوه، خداي تو، اوست خدا، خداي امین که عهد و رحمت  .فدیه داد

آورند تا هزار پشت نگاه  دارند و اوامر او را بجا می و را دوست میخود را با آنانی که ا
  ).9و 7:8(تثنیه  "دارد می

گاهی براي تغییر یک نسل، به گذشت یک انگیزي بود. این سخن شگفت
سال) نیاز است. و براي هزار نسل، چیزي در حدود بیست و پنج 25چهارم قرن (

بایست این وعده پایدار بماند! بنابراین تنها می ،هزار سال نیاز است و در این مدت
هاي خدا بطور حتم به حقیقت وعده مطلق، کالم خداست. تعدادي از کالم معتبرِ

  پیوست. مانند عبور بنی اسرائیل از رود اردن و رسیدن آنها به وطنشان.

گذریم. اي که تا زمان سلطنت اسرائیل رخ داد میحادثهصدها داستان بیاز 
هاي مزمور خود براي ما شخصیتی شناخته شده است، ادشاه که با نوشتهداوود پ

و اصرارش  به خدا او نسبت عشق چیزهایی ازمانند ابراهیم، ایمانی عظیم داشت. 
هاي او آمده است. از ابراهیم در کتاب مقدس اغلب به به حقیقت، دقیقاً در نوشته

هردوي خدا یاد شده است.  "محبوب دلِ" به عنوانداوود  وخدا  "دوست" عنوان
  کند.این صفات، به شخصیت استثنایی این دو نفر اشاره می

کردن سرزمین، بنی اسرائیل خدا را در تصرف  در طول سفر آنها در بیابان و
حال  .بود قابل حمل بنايشبیه به یک که کردند، در چادري خیمه پرستش می

و پایتختشان  ندپادشاه داشت ،که تمام قوم در یک مکان مستقر شده بودند
بود، داوود احساس کرد که خوب است اگر براي خدا یک جایگاه مقدس اورشلیم 

هنگامی که او این پیشنهاد را با ناتان نبی مطرح کرد، از دیگر از سنگ بسازد. 
 اش به زمانی که پسرش به تخت پادشاهی بنشیند موکول شده، بسیار نااینکه ایده
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خواست چنین تان گفت که خدا از اینکه داوود براي خشنودي او میامید شد. اما نا
ه است و به همین خاطر وعدة باشکوهی به داوود و خانوادة او ، متأثر شدکاري کند

  اي که به ابراهیم داد.داد، درست شبیه با وعده

 پیمان خدا با داوود پادشاه

- و مانند وعده ،اي که به داوود داده شد، یک پیمان رسمیحقیقت وعدهدر 

مانند معما هو  ندبیانی مرموز داشتهایی که . وعدهبودهایی که به ابراهیم داده شد 
 . مثالی در این رابطه از دوم سموئیلندو سالها داوود را متحیر ساخته بود ندبود
دهد که  تو را خبر می خداوند"گوید:خوانیم. در این آیه ناتان میرا می 7:11

رسد، زیرا این . جملۀ عجیبی به نظر می"خواهد نمود بنااي  خداوند براي تو خانه
اي بنا کند. اما نبی گفت، آشکار است که خواست براي خدا خانهداوود بود که می
یکی از فرزندان تو را "باشد: اي متفاوت از آنچه در نظر توست میمنظور خدا، خانه

اي برایم خواهد  خانهاو  .کنم سازم و سلطنت او را نیرومند و پایدار می جانشینت می
  .)13و7:12 سموئیلدوم ( "سازم ساخت و من سلطنت او را ابدي و جاودان می

سلیمان، پسر داوود بود که بر تخت سلطنت او نشست.  دربارة هوعد پس این
اینجا ). 14(آیۀ  "بودمن او را پدر خواهم بود و او مرا پسرخواهد "اما خدا گفت 

تواند پسر داوود و در عین حال، پسر شود. چگونه شخصی میپرسشی مطرح می
ها در انتها بیان خدا نیز باشد؟ این موضوع خیلی اسرارآمیز است. بخش اصلی وعده

تا  و خانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد پایدار خواهد شد، و کرسی تو": ندشد
منظور از خانۀ داوود، بطور واضح همان  ).16(آیۀ  "د ماندبه ابد استوار خواه

  خانواده و خاندان او بود.
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بدست آوردن سلطنت توسط ذریت یک شخص، نه اما چه تضمینی براي 
فقط براي صد سال، بلکه تا همیشه وجود دارد؟ این پیمانی بود که داوود براي آن 

رحمت هاي خداوند را تا به " نویسد:می 89در مزمور تا پایان عمرش شادي نمود. 
عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را از دهانم صادر شد "، "ابد خواهم سرایید
یک چیز را به قدوسیت خود قسم خوردم و به داود هرگز دروغ  .تغییر نخواهم داد

من مثل  باقی خواهد بود تا ابداالباد و تخت او به حضور که ذریت او .نخواهم گفت
  ).36-34و1هاي (آیه "آفتاب

وجود انجام آن، دیگر امکان شکستنش اي داد که با وعدهعالوه بر این، خدا 
نداشت. داوود پادشاه نیز مانند ابراهیم تا زمان مرگ ایمان داشت که خدا به کالم 

بینیم که می رویم وقرن بعد می کند. به چندخود پایبند است و به آن عمل می
نهایت عظیم و گرانبها به ما بی هايوعده" :گفت 1:4دوم پطرس  در پطرس رسول

 شود.بینیم که همه چیز با یک پایانِ خوش تمام میمی". داده شد

 هاتجدید وعده

باشکوه و گران بها در اي براي خدا بنا کرد. معبدي پسر داوود ، سلیمان، خانه
انگیزي کشور غم اورشلیم، که صدها سال پا برجا بود. پس از مرگ او جنگ داخلیِ

- را به دو بخش تقسیم کرد و دو شاه رقیب در دو بخش، به مردم حکومت می

احکام خدا به فراموشی  با گذشت زمان، از قدرت روحانی مردم کاسته، وکردند. 
اما بطور عمده با گذشت مدتی، احیایی در میان قوم یهودا و بنیامین  سپرده شد.

ایتخت حفظ کردند، بوجود آمد. اما رفته که معبد خدا و اورشلیم را به عنوان پ
رفته، معیارهاي اخالقی رو به نزول رفته و صبر خدا تمام شد. حق ماکیت سرزمین 

اسرائیل به اطاعت آنها از فرمان خدا بستگی داشت و آنها آشکارا این براي بنی
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د را با انتهاي خودورة انبیا بود. خداوند رحمت بی امکان را از بین بردند. این آغازِ
القدس از او الهام گرفته بودند تا مردم را از آورانِ خود که توسط روحفرستادن پیام

، دنبرد، آگاه ساخته و به آنها هشدار دهراهی که آنها را به سوي مصیبت و بال می
  . نشان داد

ها مورد ي آشوريهشدارها هیچ تأثیري نداشتند. سرانجام ده قوم از سو
یک قرن و نیم بعد، دو  حدودو  رانده شدندو از سرزمین خود  حمله قرار گرفته

زیرا آمد که این پایان راه است، راستی به نظر میقبیلۀ دیگر، به بابل برده شدند. بِ
پادشاهی که  نوزدهمین ،صدقیا و نابود شده بود ،آن معبد زیبا سوخته و کاخ که

هایی پس وعده در کار نبود. بر کرسی داوود نشست، به اسارت برده شد و بازگشتی
شود؟ آن پیمانی که به ابراهیم و نسل او دربارة مالکیت سرزمین داده شد چه می

که با داوود دربارة تخت سلطنت بسته شد چطور؟ آیا خدا عهد خود را فراموش 
از خدایان بابل کمتر بود؟ مردم به شدت به او  قدرت کرده بود؟ یا بدتر از آن، آیا

  نیاز داشتند.راهنمایی 

رسید نور اسرائیل در حال کم سو شدن است، در همان زمانی که بنظر می
ها از زبان انبیا پیشگویی شدند. آنها به ترین وعدهبیشترین و عظیمبطوري عجیب، 

فجایعی که در آینده، نه بطور تصادفی بلکه بدلیل داوري خدا رخ خواهد داد، تکیه 
توانست وجود نمی هادادند. هیچ راه فراري از این مجازاتکردند و از آن خبر میمی

  داشته باشد. 

اما هنوز هم امیدي به آینده وجود داشت. این قوم بطور کامل از بین 
آمد تا بر کرسی داوود سلطنت کند. و روزي خدا نخواهند رفت و پادشاهی می

 نها را بهآن نجات دهندة بزرگ را خواهد فرستاد. کسی که آبراي آنها مسیح، 
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سرزمینی که ترك کرده بودند، بازخواهد آورد و با صلح و آرامش، تا ابد بر آنها 
  سلطنت خواهد نمود.

  پیشگویی اشعیا دربارة مسیح

هایی که خدا در این مدت زمان داده، بیان مورد از وعده سهدر اینجا تنها 
  نبی مختلف برداشت شده است. سههاي نوشتهاست که این سه مورد، از  شده

واي بر امت خطاکار و قومی " :کندبا حالت گریه آغاز میاشعیا نوشتۀ خود را 
خداوند را ترك کردند  .باشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد بار گناه می که زیر

چرا دیگر ضرب  .اهانت نمودند و بسوي عقب منحرف شدند و قدوس اسرائیل را
کف پا تا  از .فتنه نمایید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریضیابید و زیاده 

سر در آن تندرستی نیست بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن، که نه بخیه   به
با اینحال، ). 6-1:4(اشعیا  "شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است

آمدن نجات دهندة  اطربخهاي بسیار، ها و سپاسبقیۀ این باب سرشار از ستایش
بیفشان و برخاسته،  غباراي اورشلیم خود را از  ": گویداو شادي کنان میخداست. 

زیرا  ! اي بندهاي گردن خود را بگشا اي دختر صهیون که اسیر شده  و !بنشین
 ".شد نقره فدیه داده خواهید شتید و بیگمفت فروخته  :گوید خداوند چنین می

  
اند اما خدا اقوام ظالم، مورد ظلم قرار گرفته جانباز بیند که او مردمی را می

مسلحان در غوغا  ۀاسلح ۀزیرا هم" براي رهایی آنها، در آتش و زلزله آشکار شد.
براي سوختن و هیزم آتش خواهند اما  ،ت ایشان به خون آغشته استخورِ است و

سلطنت بر دوش او  شد وزیرا که براي ما ولدي زاییده و پسري به ما بخشیده  د.بو
سالمتی  روردي و سرممشیر و خداي قدیر و پدر س خواهد بود و اسم او عجیب و

سالمتی او را بر کرسی داود و بر مملکت وي  ترقی سلطنت و .خوانده خواهد شد
 .نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از االن تاابداالباد ثابت و استوار نماید انتها



14 
 

  ).7-9:5اشعیا ( ".صبایوت این را بجا خواهد آورد غیرت یهوه
  

دنیا  ۀخداوند بر آن قرار دارد، بلندترین قلّ ۀدر روزهاي آخر، کوهی که خان"
 .محسوب خواهد شد و مردم از سرزمینهاي مختلف به آنجا روانه خواهند گردید

خداي اسرائیل بر آن قرار دارد  ۀبیایید به کوه خداوند که خان :آنان خواهند گفت
زیرا خداوند  .برویم تا او قوانین خود را به ما یاد دهد و ما آنها را اطاعت کنیم

ها خاتمه  خداوند به جنگهاي بین قوم .کند دستورات خود را در اورشلیم صادر می
هاي خویش را به اره  خواهد داد و آنان شمشیرهاي خود را به گاو آهن و نیزه

 "هاي دنیا دیگر در فکر جنگ با یکدیگر نخواهند بود قوم .خواهند کردتبدیل 
ممکن بود در زمان سقوط اورشلیم، براي یهودیان ها ). این پیشگویی4-2:2(اشعیا 

هایش را تا ها از جانب خدایی بود که وعدهغیر ممکن به نظر برسد، اما این وعده
  کند.هزاران نسل حفظ می

  ارمیا و عهدي تازه

کنیم، درست در زمان محاصرة اورشلیم می که دربارة آن صحبت مینبی دو
. با ه بودندزیست. او شهر غارت شده و مردمی را دید که به اسارت برده شدمی

در عهد عتیق ارمیا هاي بسیاري را دربارة آیندة مردم، از طریق تنبواینحال خدا 
اي  اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه خاندان آید که با اینک ایامی می". به آنها داد

نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم در روزي که ایشان را  .خواهم بست
 ".زیرا که ایشان عهد مرا شکستند ،دستگیري نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم

عهد پیشین، عهدي بود که در کوه سینا با قوم بسته شد و به آنها سرزمین موعود 
  شرایطی داد.  اساسر را ب
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ست عهدي که بعد از ا این"اکنون این عهد تازه، جایگزین عهد پیشین شد: 
شریعت خود را در باطن ایشان خواهم  .این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست

نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خداي ایشان خواهم بود و ایشان 
اش و شخصی به برادرش تعلیم  سی به همسایهو بار دیگر ک .قوم من خواهند بود

جمیع ایشان  :گوید خداوند می زیرا .داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس نخواهد
خواهم آمرزید و گناه  از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چونکه عصیان ایشان را

  ).34-31:31ارمیا ( ".نخواهم آورد ایشان را دیگر به یاد

برده شدن براي قوم خوشایند نبود، به اسارت بابل هاي ارمیا دربارة اگر نبوت
اینک من ایشان را از "ها دلگردم نماید: در عوض او توانست آنها را با این نبوت

جمع  ،ام ت و غضب عظیم خود راندهحد زمینهایی که ایشان را در خشم و ۀهم
اطمینان ساکن خواهم ایشان را به این مکان باز آورده، به  خواهم کرد و

راستی و به و از احسان نمودن به ایشان مسرور خواهم شد و ایشان را بِ …گردانید
   .)41و32:37(ارمیا  "در این زمین غرس خواهم نمود تمامی دل و جان خود

گوید و اگر ایمان آنها بخاطر به ارمیا باز هم دربارة بازگشت به یکدیگر می
پادشاهشان در هم شکسته شده بود، باز هم ارمیا اطمینانی ویژه  اسارت برده شدنِ

عدالت  ۀدر آن ایام و در آن زمان شاخ"دهد: دربارة کرسی سلطنت به آنها می
 …عدالت را در زمین جاري خواهد ساخت براي داود خواهم رویانید و او انصاف و

ان اسرائیل بنشیند کرسی خاند که بر  گوید که از داود کسی زیرا خداوند چنین می
 .)17و33:15(ارمیا  "کم نخواهد شد

هاي اشعیا در صد و پنجاه ما را به یاد گفته . این کلمات"عدالت انصاف و"
کنند اي از خاندان داود را تصویر میاندازد. هر دو نبی، شاخهسال پیش از ارمیا می
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همتا که سلطنت را تا خاص و بی که این شاخۀ ممتاز برخواهد خاست. یک وجود
هاي هر دو نبی، به یقین و با همچنین در گفتهابد از آنِ خود خواهد کرد. 

مردم داده  نکنده شدسرزمین و پرا دربارةهایی که به ابراهیم اطمینان دربارة وعده
  شد، اشاره شده است.

  دیدگاه حزقیال دربارة پادشاهی

کسی که در آن زمان هنوز زنده بود.  .رسیمدر آخر به کتاب حزقیال می
 الهاماتبه عنوان اسیر جنگ سپري کرد. او در بابل حزقیال تمام عمر خود را 

ها  شما را از میان امت": صلح و برکت براي قوم ابراهیم داشت ارةدرب يانگیزشگفت
 .کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد از جمیع کشورها جمع می گیرم و می

از  نجاسات و ۀهم و شما را از .خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و آب پاك بر شما
  .)25و36:24(حزقیال  "بتهاي شما طاهر خواهم ساخت ۀهم

ها به اجداد ورود پادشاه و تحقق وعده مانند انبیاي پیشین، برايحزقیال نیز 
خود یعقوب دادم و پدران  ةو در زمینی که به بند"هایی خواند: اسرائیل سرود

 ایشان و پسرانِ و ایشان و پسرانِ .بودند، ساکن خواهند شد ایشان در آن ساکن می
 بادمن داود تا ابداال ةایشان تا به ابد در آن سکونت خواهند نمود و بند پسرانِ

  . )37:25(حزقیال  "رئیس ایشان خواهد بود

او به مردمش وجود ندارد. هر چقدر  هايهیچ اشتباهی در قدرت خدا و وعده
آمد، اما امیدي در آینده بود که به آن چشم آنها تاریک بنظر می اکنونِهم که 
  بدوزند.



17 
 

قوم اسرائیل به مدت هفتاد سال در بابل اسیر بودند اما با شورشی که توسط 
 مغلوب شده و شکست خورد. در سال اولِفارسها صورت گرفت، امپراطوري بابل 

یهودا که مایل بود  قومسلطنت او، دستور عفو عمومی اعالن شد و به هر عضوي از 
ي از آنها به سرزمین خود به سرزمین خود بازگردد این اجازه داده شد. بسیار

  بازگشتند و کار سخت بازسازي بناهاي از دست رفته را آغاز نمودند.

شاید آنها امیدوارانه منتظر آمدن مسیح بودند تا زندگی را برایشان آسانتر 
سازد. بله، آنها به این اتفاق امید داشتند، اما زندگی اینگونه نبود. ناله و فریاد آنها 

رر کرده بود شنیده شد و با گذشت زمان، مورد قَایی که شاه مزیر فشار مالیاته
هجوم سپاهیان شمال و جنوب قرار گرفته و شکست خوردند. تعداد عظیمی از آنها 
آواره شده و در میان اقوام دیگر پراکنده گشتند، و هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت 

  داوود ننشست.

  عیسی آمدنِ

خود در ناصره  شده اما ازدواج نکرده، در خانۀ دختر جوانی از قوم یهودا، نامزد
. آن فرشته به گوید فرشتۀ خداستبیند که میشخصی را می نشسته بود. ناگهان

او  .عیسی خواهی نامید اینک حامله شده، پسري خواهی زایید و او را و" :او گفت
تخت پدرش  بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود، و خداوند خدا

 او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و . داود را بدو عطا خواهد فرمود
ها با بخشی از . آیا این گفته)33- 1:31(لوقا  ".و سلطنت او را نهایت نخواهد بود

ت حضرت اعلی بر قو القدس بر تو خواهد آمد و روح"عهد عتیق در ارتباط است؟ 
 "مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد آن مولودتو سایه خواهد افکند، از آنجهت 

  .)35(آیۀ 
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- سرانجام آشکار شد. عیسی پسر مریم، وجودي بیپنهان بود، قرنها ي که راز

همتا بود. تنها کسی که الیق کامل کردن و به اتمام رساندن عهد داوود شد. او از 
. خدا این را "بودمن او را پدر خواهم "بود:  و در عین حال پسرِ خدا نیزنسل داوود 

  القدسِ خدا باعث تولد عیسی شد.به داوود گفته بود و قدرت روح

که برکرسی خاندان اسرائیل بنشیند کم نخواهد  از داود کسی": ارمیا گفت
. سلطنت خواهد کرد بر آن تخت، و فرشته نیز گفت که عیسی تا ابد ،"شد

سرانجام چون داوود از نسل ابراهیم بود، عیسی نیز در وعدة برکت امتها قرار 
این توضیحی بود که  ."او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید"گرفت: 

چه برکتی از این باالتر که او بار عظیم  ).1:21(متی فرشته دربارة نام او داد 
به این ترتیب، آن  گناهان بشر، و غم و اندوه و مرگ را از میان برخواهد داشت؟

کسی که اسرائیل و تمامی جهان منتظرش بودند، بسیار آرام و ساکت در اصطبلی 
  در شهر جدش داوود به دنیا آمد.

  مأموریت مسیح

عموم دید ، بشارت و تعلیم خود را در در سن سی سالگیهنگامی که عیسی 
کشیدند. پیروانش او را مسیح، یا آغاز کرد، بسیاري از مردم یهودا انتظار او را می

یا  "(Christos)کریستُس"مسح شده (با روغن تدهین شده) نامیدند. عنوان 
 کلمۀ عهد جدید، دقیقاً برابر با همانزبان یونانی در  به )Christ( مسیح

همه منتظر  است که در عهد عتیق از آن یاد شده است. " (Messiah)مسیح"
بودند که عیسی با روم مبارزه کرده، اسرائیل را از دست دشمنانش رهایی بخشد و 

آوري که او انجام العاده و شفاهاي شگفتبر تخت سلطنت بنشیند. معجزات فوق
  بخشید.یداد، این موضوع را که او از جانب خدا فرستاده شده است، قطعیت م
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دشمنان او رهبران کردند معلم بود. امیدي زندگی میاو براي مردمی که در نا
اسرائیل و علماي دین بودند که با حسادت بسیار، نقشۀ مرگ او را کشیدند. پس از 

ها و تعلیمات او براي تغییر و تحول در زندگی هزاران گذشت سه سال که با مثَل
جرم محکوم گردید. نت قرار گرفت و مانند یک منفر صرف شد، سرانجام مورد خیا

پس از آن یهودیان متفرق شدند و تخت پادشاهی داوود همچنان خالی ماند. حتی 
رسید که خدا وعدة خود را عملی کرده اما بدن عیسی نیز ناپدید شد. بنظر می

  .ساکت ماندهیچ ثمري حاصل نشده است. به مدت شش هفتۀ طوالنی، اورشلیم 

  آشکار شدراز آن 

ناگهان پایتخت با شنیدن خبري زنده گشت. شاگردانِ مسیح، از قدرت همان 
- القدسی که پیش از آن، انبیا از آن قدرت گرفته و با الهام آن پیشگویی میروح

آنها او را دیده، با  کردند، پر شدند و اعالم نمودند که عیسی دوباره زنده شده است.
هاي عهد به آسمان بودند. آنها با اشاره به پیشگوییاو غذا خورده و شاهد صعود او 

، به مردم نشان از مردگان عتیق دربارة عیسی و لزوم مصلوب شدن و برخاستن او
  دادند که هیچ چیز اشتباه نشده و همۀ این اتفاقات، جزء نقشۀ خدا بوده است.

که  و لیکن خدا آن اخباري را که به زبان جمیع انبیاي خود، پیش گفته بود"
بازگشت کنید تا  پس توبه و .مسیح باید زحمت بیند، همینطور به انجام رسانید

و عیسی  .گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد
باید آسمان او را پذیرد  بفرستد، که می مسیح را که از اول براي شما اعالم شده بود

عالم به زبان جمیع انبیاي مقدس خود، از  دوچیز که خدا از ب  تا زمان معاد همه
  )21-3:18 (اعمال رسوالن "آن اخبار نمود
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دوباره همه چیز روشن شد. عیسی نجات دهندة اسرائیل و تمام اقوام جهان 
یکبار او بود، درست همانطور که انبیا از قبل گفته بودند. اما او باید دوباره بیاید. 

را، که مرگ ابدي بود شکست  و آن دشمن بزرگ آمد تا بخاطر گناهان ما بمیرد
آید تا مردم را از دست ستمگران نجات داده و بر سراسر زمین دهد و بار دیگر می

سلطنت کند. او در دست راست خدا نشسته است اما نه براي همیشه. طبق گفتۀ 
  در جاي خود برقرار شود.باز خدا توسط انبیا، او تا زمانی آنجاست که همه چیز 

به آسانی  ،صندوقچۀ گنجیک ، همانند درِ این کلیدبا هاي مسیح پیشگویی
اورشلیم شادي  52باب  را بخوانید. 53و  52شود. براي مثال به اشعیا باب باز می

. کندتوصیف میرا بخاطر نجات یافتن از اسارت، توسط نجات دهندة خود، مسیح 
- کند. بنظر میآن پیشگویی می فروتنی او بر صلیب را با جزئیات دردناك 53باب 

  کنند.رسد که این دو باب خیلی خوب یکدیگر را تکمیل می

د شدند تا او مسیح با یکدیگر متح خوانیم که چگونه دشمنانِمی 2در مزمور 
من پادشاه خود را نصب "کند که: را به قتل برسانند. اما اینبار پدرِ او اظهار می

توانید خودتان به چنین شما نیز می. )6(آیۀ  "ام، بر کوه مقدس خود صهیون کرده
لذت ببرید. این دقیقاً همان چیزي است که رسوالن در  هارازهایی پی برده و از آن

عهد جدید، آنرا خبر خوش، معماي آشکار شده و یک راز نامیدند که اکنون کلید 
  حل آنرا در اختیار داشتند.

  مسیحدوبارة نیاز به آمدنِ 

ممکن است  جود داشت که رسوالن قادر به کشف آن بودند.راز دیگري هم و
شما نیز چنین سؤالی داشته باشید که چرا خدا دو آمدن را ترتیب داد؟ چرا عیسی 
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با قدرتی فنانشدنی از مردگان برنخاست تا همان زمان بر تخت داوود سلطنت 
براي  کند؟ چرا باید شکافی نزدیک به دو هزار سال ایجاد شود؟ پاسخ این سوال

د. بیایید سخنان باشعهد جدید می اب تبطمرخیلی ، و است من و شما بسیار مهم
  پولس را در افسسیان بخوانیم. 

کشف بر من اعالم شد،  راه ر ازکه این س" گفت: 3افسسیان باب در او 
که آن در قرنهاي گذشته به بنی آدم آشکار نشده  … چنانکه مختصر پیش نوشتم

رسوالن مقدس و انبیاي او به روح مکشوف گشته است،  الحال بربود، بطوري که 
وساطت انجیل ه او در مسیح ب ةوعد ةها در میراث و در بدن و در بهر که امت

   ).6و 5و 3آیۀ ( "شریک هستند

هاي خدا متعلق به مردمِ او انگیزي است. براي قرنها، کالم و وعدهکالم شگفت
تر پهن شده تا مردم را صیادي انجیل، گستردهگوید که اکنون تور بود. رسول می

هاي بزرگ آن وعدههنگامی که مسیح سلطنت کند، . فراگیردامتها تمامی از 
لهذا به یاد آورید که شما در زمان " تواند براي ما نیز باشد.میپادشاهی  دربارة
 شوند، اما ختنه اي امت هاي در جسم که آنانی که به اهل ختنه نامیده می(سلف 

، که شما )خوانند دست است، شما را نامختون می  ساخته شده به ایشان در جسم و
در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل، اجنبی و از عهدهاي وعده 

 لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در .خدا در دنیا بودید امید و بی بیگانه و بی
  ).13-2:11(افسسیان  "اید شده آن وقت دور بودید، به خون مسیح نزدیک

ناامیدي"سازد؟ اسرائیل را روشن می آیا دقت کردید که این عبارت، امید" 
  شرایط عادي ایماندارانِ افسس بود. امروزه میلیونها انسان چنین حالتی دارند. 
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اما آنها  ا نیز در این لحظه این احساس را داشته باشید.محتی ممکن است ش
آنها بوسیلۀ را آموختند که ما درحال آموختن آن هستیم.  اي"پیمان و وعده"

  ها را یافتند.خون مسیح، امید به وعده

 عهدي که با خون تضمین شد

دانیم که این دقیق نمیبطور شود. ما بهترین وعدة خدا مربوط به آینده می
هاي خدا ایمان داشتند، شود. مردم بسیاري که به وعدهده چه زمانی عملی میوع

مسیح بمیریم.  اکنون مرده و در قبرها هستند. ممکن است ما نیز پیش از بازآمدنِ
توانیم از خوشیِ حقیقت باشکوه این است که حتی اگر بمیریم، باز هم می

- در زندان نوشت، ما نیز میپادشاهیِ خدا لذت ببریم. همانطور که پولس رسول 

که خداوند داور عادل در آن را  تاج عدالت"توانیم بعد از موت بازگردانده شویم و 
کسانی که ظهور او  ۀو نه به من فقط بلکه نیز به هم"دریافت نماییم.  "خواهد داد

  )4:8(دوم تیموتائوس  ".دارند را دوست می

خیزاند و در ایمان مردند، برمیهنگامی که مسیح بیاید، تمامی کسانی را که 
به آنها قوت و جسمی فناناپذیر مانند جسم خودش خواهد بخشید. مطمئناً ابراهیم 

 توانیم جزء آن گروه باشیم.و داوود و پولس در آن میان خواهند بود. ما نیز می

همۀ این اتفاقات، بواسطۀ خونِ مسیح که ما را به خدا نزدیک کرده است، 
. چه یهودي باشیم و چه غیریهودي، همه گناهکار هستیم. مرگ شودممکن می

، قدرت قبر و موت را براي بود گناهیتقدیم فداکارانۀ خود در عینِ بی که ،عیسی
دو بار آمدن، بطوري این پس  پیوندند، در هم شکست.همۀ کسانی که به او می

  جدا نشدنی با هم در ارتباط هستند. 
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رنج دیده، شاه شاهان شد و همان  خادمِ .صلیب بر تاج اولویت داشت
در خیمۀ خود بود و همان جایی که عیسی در آن با سرزمینی که ابراهیم در آنجا 

رفت، به آنها و خانوادة آنها داده خواهد شد تا براي خبرِ خوشِ پادشاهی پیش می
  همیشه از آن لذت ببرند.

شروع به شرح دادنِ  هنگامی که پطرس در روز پنطیکاست در اورشلیم بود و
هاي کرد، پیغامی ضروري براي مردم داشت. بیاید دوباره گفته ة مسیحآمدنِ دوبار

هاي ). او شنونده3:19(اعمال رسوالن  "بازگشت کنید پس توبه و"او را بخوانیم: 
براي آمدنِ عیسی آماده شوند و زندگیهاي خود را تغییر  کرد کهتشویق میخود را 

نموده و مسیر خود را عوض کنند. زمانی که مردم از او پرسیدند که داده، بازگشت 
شما به اسم عیسی  توبه کنید و هر یک از"چه باید بکنند، او به آنها پاسخ داد: 

  ).2:3٨ (اعمال رسوالن "مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید

  وارثان وعده

قرار داده است ر کالم خود بابت امیدي که خدا از پیش دزمانی که شما 
با خواهید بدانید که این امید چگونه بوجود آمده است. شما ، میقدردان هستید
معیاري براي  و براي انسانها معیاري تعیین کرد.که ا شویدمتوجه میمطالعۀ بیشتر 

خواهید اید به آن دست بیابید. اگر شما واقعاً میپیروي کردن که شما نتوانسته
  انند مردم اورشلیم باید باطن خود را پاك سازید. خدا را خشنود کنید، م

که در نام عیسی مسیح  راهی که خدا براي ما مشخص کرده، این است
زندگیِ کهنه و شروع دوباره  تعمید بگیریم. این کار نمادي است از شسته شدنِ

پس عهد مانند کسی که تازه متولد شده و اکنون عضوي از مقدسینِ خداست. 
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زیرا همگی شما "کند که ما باید وارث وعدة پادشاهی باشیم: جدید تأکید می
  ). 3:26(غالطیان  ".باشید بوسیله ایمان در مسیح عیسی، پسران خدا می

اي است که ما پسران و دخترانِ خدا نامیده شویم! تصور کنید! چه امتیاز ویژه
هیچ ممکن  .گرفتید شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر ۀزیرا هم"

 ۀنه مرد و نه زن، زیرا که هم نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غالم و نه آزاد و
باشید، هرآینه  مسیح می آنِ اما اگر شما از .باشید در مسیح عیسی یک می شما

همۀ چیزهایی که ). 29تا  27آیۀ ( ".برحسب وعده، وارث هستید نسل ابراهیم و
سرزمین، تخت پادشاهی، برکت و .. ما نیز به ارث رد، مانند بمسیح ارث می

انگیز است که فکر کنیم خدا چه چیزهایی براي ما خواهیم برد. چقدر هیجان
که ما از قبل به وعدة جدیدي که خدا با مانند این است تدارك دیده است. 

ایم. احکام خدا در قلب ما نوشته شده، گناهان ما مردمش بست، معرفی شده
و نام ما براي زمینی که جنگ و قحطی و گناه و اندوه از آن تا به ابد  شسته شده،

  برداشته خواهد شد، نوشته شده است.

از نامۀ خود به رومیان به گونۀ دیگري به این موضوع اشاره  11پولس در باب 
هاي کوچک درخت زیتون گوید ما ایماندارانِ غیریهودي مانند شاخهاو می .کندمی

مه زده است لَدرخت زیتون اسرائیل قَوحشی هستیم که خدا ما را برچیده و به تنۀ 
و  شویممی منداندازد، بهرهو ما از عصارة غنیِ آن که زندگی را در ما به جریان می

او هنگامی که دربارة وقفۀ زیادي برداشت محصول در آنجا خواهیم بود. در زمان 
خواهم شما از زیرا اي برادران، نمی"داد، گفت: توضیح می مسیح آمدنِکه بین دو 
  ."خبر باشیداین راز بی
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. منظور "اسرائیل چیره گشته است زدلی بر بعضی اسخت"او در ادامه گفت: 
عیسی و رسوالن را خواهند  خوشِ او این بود که تنها تعداد اندکی از یهودیان، خبرِ

ن براي رشد بذر خوبِ پادشاهی، بسیار سخت شده قلبهاي دیگراپذیرفت، اما 
  است.

مادامی که "ادامه داد: دلیِ اسرائیل براي همیشه نخواهد بود. او اما سخت
اند، تکمیل  که تعداد افراد ملل که قبالً معین شده تا آن زمانیپري امتها درنیاید (

و  ."مکتوب استهمچنین همگی اسرائیل نجات خواهند یافت، چنانکه  و)، گردد
از صهیون "به بخشی از کتاب اشعیا که دربارة مسیح نوشته است اشاره کرد: 

و این است  یعقوب خواهد برداشت دینی را از اي ظاهر خواهد شد و بی دهنده نجات
انیم را تکرار کرد: وخاز کتاب او می 33ارمیا که در باب  و گفتۀ ."ایشان عهد من با

  .)27-11:24 (رومیان "را بردارم در زمانی که گناهانشان"

توجه کنید که آن دورة زمانی که قرار است طی آن، آن دسته از مللی که از 
اند، تکمیل گردد، هنوز به پایان نرسیده است. هنوز هم خدا ما را قبل معین شده

-آید که در بسته میاما بزودي روزي میخواند. خانوادة خود فرامیعضویت در به 

آن روز خیلی زودتر از انتظار ما فرا برسد. عیسی مسیح با قدرت خواهد شود. شاید 
آمد تا بر تمامی امتها حکمرانی کند، و مردمی را که احکام خدا را خوار شمردند، 

  داوري خواهد کرد.

  هایی که خدا فراموش نکرده استنشانه

اي نزدیک است؟ پاسخ سادهبسیار شویم که آمدنِ عیسی چگونه متوجه می
وجود دارد. به پراکنده شدن مردم اسرائیل در میان اقوام دیگر طی قرنهاي گذشته 
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دارد. آنها در ه میاچون خدا کالم خود را نگ ،هرگز از بین نرفتندنگاه کنید. آنها 
حاال دشمنان به اورشلیم یا صهیون، پایتخت باستانی خود بازگشتند.  1967سال 

اند. صحنه براي آمدنِ نجات دهنده آماده است، تا آنها به ضد آنها با هم جمع شده
این اش بر کوه مقدس صهیون، سلطنت نماید. همۀ از جانب خدا بر تخت پادشاهی

که عهد خود را  تاسخدایی خداي ما، ها براي تقویت ایمان ما موجود است. نشانه
  حفظ نموده است.براي هزاران نسل 

کند، (همان بیایید با عبارتی زیبا که تمامی امید اسرائیل را خالصه می
- اندیشیم) به پایان برسانیم. گفتیم که این امید میامیدي که مدتهاست به آن می

به ما آرامش بخشیده و ما را هدایت و تشویق کند تا با طوفانهاي زندگیمان تواند 
این همان چیزي است که رسول در نامۀ خود به عبرانیان گنجانده روبرو شویم. 

برکت عظیمی خواهم داد  هرآینه من تو را :به خود قسم خورده، گفتخدا "است: 
  ).6:14(عبرانیان  "خواهم گردانید نهایت کثیر و تو را بی

  استوار مانند لنگر

از اینرو، چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به "دهد: او ادامه می
تغییر  تا به دو امر بی .شمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد کید بیأوارثان وعده به ت

در مورد آنها دروغ گوید، تسلی قوي حاصل شود براي ما که  که ممکن نیست خدا
 "تمسک جوییم ،تا به آن امیدي که در پیش ما گذارده شده است پناه بردیم
: ما کالم خدا را داریم، که به تنهایی باید تغییر دو امر بی ).18-6:13(عبرانیان 

این یعنی ما  کافی باشد. او براي اطمینان مضاعف، پیمانی نیز با ما بسته است.
آن را مثل لنگري براي "ها شک کنیم. او گفت: توانیم نسبت به وقوع وعدهنمی

  .)19(آیۀ  "داریم جان خود ثابت و پایدار
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کشتی ایمن  مانند یکهاي خدا ایمان دارند، مردان و زنانی که به وعده
هستند که در شب تاریک به دریاي متالطم انداخته شده، و توسط لنگري که در 

است. آیا شما  اي گیرکرده، در برابر تمامی خطرات، ایمن شدهاعماق دریا به صخره
  د؟سازیاین امید را براي خود نمی

  دیوید م. پیِرس


