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 مقدمه 
که بر مناطق  یپادشاهان ۀما دربار ۀ. همشودیبشر اغلب بر اساس حکومت پادشاهان مقتدر نوشته م یختار

از آنها چنان بر دشمنان  ی. بعضایمیدهشن چیزهایی اند،کرده یحکمران ینالت یکایو آمر یقااروپا، آفر یا،از آس یعیوس

 کمآنها دست ی. و همگیافتینقاط جهان گسترش م ترینتا دور شانیورتامپرا ییکه گو کردندیغلبه م خود پرشمار

 ینمقتدر آنان از ب های. ارتشکنندیحکومت نم دیگر و اند؛درگذشته اند؛رفته ینمشترک دارند. آنها از ب ۀنقط یک

 شده است. یدرفته، و اقتدارشان ناپد

 اشینشده، و پادشاه یلهست که قدرتش هرگز زا یقانون وجود دارد. پادشاه یناستثنا در ا یک فقط

 است. یسیاست. و آن پادشاه، البته شخص ع یرناپذیانپا

 ین. در اایمنامیده« پادشاه موعود» را است که آن یسیما به ع یماندروس ا یدرس از سر ینپنجم این

و به عنوان خادم وفادار و پسر خدا  بخشد،یرا تحقق م یقچگونه مقام پادشاه عهد عت یسیع یدد یمدرس خواه

 ی،سه مقام نب یق،عهد عت یخخدا در مراحل مختلف تار یدیم،گذشته د یهاطور که در درس. همانکندیم یحکمران

 یدخدا، که آن را عصر عهد جد یآخر پادشاه ۀبرقرار کرد و در مرحل اشیپادشاه ۀادار یکاهن و پادشاه را برا

 یسیع یدرس، بر مقام پادشاه ین. در ایابندیتحقق م یسیدر شخص ع نهایی طور به هامقام ینا ۀهم خوانیم،یم

 شد. یممتمرکز خواه

 :کنیمیم یفطور تعر ینمنظور، پادشاه را ا ینا به

 

 .کندیمنصوب م یش،که خدا از جانب خود به منظور حکومت بر قلمرو خو کسی

 

بوده و خواهد بود. اما  ینشآفر یبر تمام ییخدا همواره حاکم نها دهد،ینشان م یفتعر ینطور که ا همان

و اهداف و  کنند،یپادشاهان تحت نظر خدا خدمت م یناو شوند. ا ۀالسطنیبتا نا گماردیرا م یحال کسان یندر ع

 ایگسترده ینشتوانست ب میخواه ی،اساس یفتعر ین. با در نظر داشتن ابرندیم یشرا پ اشیپادشاه یمقاصد او برا

 .یمبه دست آور یسیمقام توسط ع ینتحقق ا یزپادشاه، و ن مقدسیاز مقام کتاب

و  یبه عنوان نب یسیمربوط به مقام ع هایکه در درس کنیمیرا دنبال م ییهمان الگو  یزدرس ن ینا در

تحقق مقام  ی. دوم، به بررسکنیمیم یاز مقام پادشاه را بررس یقعهد عت یشینۀ. اول، پیمکاهن مورد استفاده قرار داد
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. دهیمیقرار م یخودمان را مورد بررس یبر زندگ یسیع یپادشاه ی. و سوم، کاربرد امروزپردازیمیم یسیپادشاه در ع

 .یندازیمب ینگاه یسی،ع یمقام پادشاه ۀدربار یقعهد عت یشینۀابتدا به پ یاییدب

 

 پیشینة عهد عتیق
دولت ممکن، تحت  ینکه بهتر کندیاستدالل م یندر کتاب جمهور خود چن یونانی، یلسوففالطون، فا

 دارثروت و قدرت، دوست یبه جا یقتاکه حق یاو، پادشاهان ید. از دگیردیشکل م یلسوفپادشاه ف یک یتحاکم

 دهدیمشابه، نشان م اییوهش به یز. کالم خدا نکنندیم یتهدا یادیز یایمزا سوی به را شانملت هستند، حکمت

 ییبه شکوفا االهی برکات تحت شاناو بودند، ملت ینفرام یروو پ ترسیدندیاز خدا م یلپادشاهان اسرائ یکه وقت

 یقوم تحت داور ۀکردند، همیم یخدا سرکش یهآنها عل یوقت یعنیصحت داشت،  یزن یهقض ین. اما عکس ارسیدیم

 داشتند. ینخدا بر زم یدر بهبود پادشاه یاصل ینقش یلجهت، پادشاهان اسرائن ی. از اکشیدندیرنج م یااله

مقام پادشاه؛ دوم،  هاییژگی: اول، وپردازیمیاز مقام پادشاه، به سه عنوان م یقعهد عت یشینۀپ یبررس در

کارمان را با  یاییدبه وجود آورد. ب یندهدر آ یلاسرائ یاز پادشاه یقکه عهد عت یکارکرد پادشاهان؛ و سوم، انتظارات

 .یممقام پادشاه آغاز کن هاییژگیو

 

 هاویژگی
 یارهایمع ی،موس یعتپادشاهان را در دو مرحله آشکار کرد. اول، در شر هاییژگیو یق،خدا در عهد عت

 هاییژگیداشته باشد، آشکار کرد. و دوم، عهد خدا با داوود، و یپادشاه یلاسرائ ینکهاز ا یشپ یرا حت یپادشاه

 یعتدر شر یبه فهرست اصول پادشاه بتداا یاییدمقرر کرد. ب یپادشاه ۀسلسل یرا در هنگام برقرار یمهم یاضاف

 .یمبپرداز یموس

 

 شریعت موسی
 

پادشاه رو در همونجا  یکتورات، انتظار آمدن  یعنیمخصوصا پنج کتاب اول اون،  یق،عهد عت ۀجالبه که با مطالع

 ینا یلانجام بده. دل ییچطور باشه و چه کارها یدکه پادشاه با یبینیمم یپادشاه یراز برقرا یش. مدتها پیبینیمم

حکومت پادشاه و  بینییشپ ۀدربار یهتثن 17مخصوصا باب  رو، هادسته از متن ینا یدخُب، به نظرم با یه؟موضوع چ

 یآدم به عنوان نوع ی. کارکردهایمبه آدم برگرد ید. در واقع بایمخدا قرار بد ۀانجام بده، در پرتو نقش یداونچه او با

 یل،اسرائ ملت در اما. ستاز دست رفته یبه نوع یش،و پادشاه یحکمران ین،زم ینکاهن، و پادشاه. تسلط او بر ا ی،نب

از نسل  یهست که پادشاهان هاییوعده 17باب  یدایشدر پ ی. حتیشهابقا م یمیعهد ابراه یقموضوع از طر ینا
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. پادشاه دید شونو  خصوصا در پادشاه یلبعد از اون در اسرائ یشهرو م بینییشپ ینحکومت خواهند کرد. ا یمابراه

 ینو اعالم شده بود، ا بینییشحکومتش پ ی،موس یقاز طر 17باب  تثنیه در مثال قبل، هاکه از مدت یق،عهد عت

اون توسط پادشاهان  یایاح ینطورجهان و هم ینکه شاهد برگشت اثرات گناه در ا یارهما به وجود م یرو برا یتموقع

که از داوود،  یاومد، نقش یننقش به زم ینتحقق هم یکه برا یحمس یسایخداوند ع ین،. و فراتر از ایمنسل داوود باش

 یو انتظار اصل یم،قرار بود باشکه  یمبش یکنه تا همون کسان یاتونست ما رو اح رفت،یآدم انتظار م یتاو نها یلاسرائ

تا مطالب  یکنهم یتمونو هدا یکنهخدا م ۀدر نقش یشتریب یزهایآشکار شدن چ ۀما رو آماد ینهاا ۀبود. هم ینهم هم

. آن پادشاه موعود یوستامر به وقوع خواهد پ ینخواهد شد. ا ینچن»: اینکه یلاز قب یمرو بفهم یحمربوط به ماش

در  یپادشاه ینکهقبل از ا یکه موس ستیلیبه نظرم دال ینها،ا ۀهم« .یدکار خود را به انجام خواهد رسان ینچنینا

 .ینویسهاو م ۀباشه، دربار یانم

دکتر استفن وِلوم -  

 

 یحکنند، توض یروعده شوند و آن را تسخ ینتا وارد سرزم کردیرا آماده م یلکه قوم اسرائ یدر حال موسی

پادشاه مقرر شده از جانب خدا، چهار  یتهدا یمنصوب خواهد کرد. او برا شانیرا برا یداد که خدا سرانجام پادشاه

 :یدگوش ده ت،نوشته اس 19-14: 17 یهدر تثن یاصل را مطرح کرد. به آنچه موس

 

بر  یند،برگز تانیخدا یهوهرا که  ی... پادشاهیدو آن را به تصرف آورده، در آن ساکن شو یید... درآینبه سرزم چون

قوم را  یاخود فراهم آورد،  یبرا یاراسبان بس ید... اما او نبابسازید پادشاه خود بر را تاناز برادران یکی. یدخود بگمار

 یبرا یارو زر بس یم... سیردخود بگ یبرا یارزنان بس یدنبا یزباز فرستد... ن صربه م یشترفراهم آوردن اسبان ب یبرا

عمرش آن را بخواند، تا  یروزها ۀ... و همیسدخود بنو یرهنمود را... برا یناز ا ی. و... رونوشتیاوردخود فراهم ن

 یه)تثن .داشته، به عمل آورد گاهرا ن یضفرا ینرهنمود و ا ینکلمات ا ۀخود بترسد، و هم یخدا یهوهکه از  یاموزدب

 نو( ۀهزار ،14-19: 17

 

خدا بر  یدرا، با یلاو پادشاه اسرائ ۀابطه با پادشاه فهرست کرد. اول، به گفترا در ر یژگیچهار و موسی

کند، نداشتند. آنها حق نداشتند  یتخدا هدا ینکه بتواند آنها را براساس فرام یانتخاب پادشاه یت. قوم کفاگزیدیم

 یاقتدار خود را به شخص توانستیکنند. فقط خدا م گذاروا یبه کس بخشد،یکه خدا م یمقام را همراه با اقتدار ینا

 .گزیدیکه خودش بر م دادیاقتدار را م ینا یببخشد. و او تنها به کس
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 ینباشد. به ا یلیاسرائ یدبود که پادشاه با ینبه آن اشاره کرده ا 17باب  یهدر تثن یکه موس یمورد دومین

را  8-1: 17 یدایشدر پ یما در عهدش با ابراهخد ۀامر، وعد ین. ابودیخدا م یدۀاز قوم برگز یعضو یدکه او با یمعن

 .کرد خواهند حکومت شانبر قوم پادشاهانی یمکه در آنجا سوگند خورد از نسل ابراه بخشید،یتحقق م

 هایبر راهکار یهتک یبه جا یدبا یصلح و آبادان ینتام یآن بود که پادشاه برا 17باب  یهدر تثن یژگیو سومین

پادشاهان از توکل به خدا را ارائه  یچیسرپ یاز چهار روش ممکن برا یفهرست ی. موسکردیم یهبر خدا تک ی،انسان

 کرد.

. کردیخود فراهم م یداشتند، برا یتارتش او اهم یرا که احتماال برا یادیاسبان ز یدپادشاه نبا •

 انسان. یینه به توانا کردیبه قدرت خدا توکل م یدبا خویش ملت یتامن ینتام یپادشاه برا

 برای تربزرگ یورتامپرا یکشدن به  یمقدغن کردن بازگشت به مصر، اشاره داشت به تسل •

 شدن به خدا. یمتسل یکشور، به جا یازهاین ینمحافظت و تام

از  هایازدواج یقاز طر یاسیاحتماال به طور مخصوص اشاره به اتحاد س یارمنع گرفتن زنان بس •

به  اسرائیل شدن وابسته خاطر به فقط نه بود سازمشکل یمورد ینشده داشت. ا یینتع یشپ

را  یگرد یاناحتماال خدا یکه زنان خارج یلدل ینخدا، بلکه به ا یبه جا یخارج یکشورها

 .کردندیکار وسوسه م ینبه هم یزند و پادشاه را نپرستیدیم

داشت. ثروتمند  یاتمال ۀناعادالن یینو زر فراوان، احتماال اشاره به تع یمس آوریو دستور منع جمع •

بر قوم خدا، جرم محسوب  یستمگر ۀبودن پادشاه اشتباه نبود. اما ثروتمند شدن او به واسط

 .شدیم

 ،ملت یتامن یندر حکومت و تام یتموفق یکه پادشاه برا کردندیم ینتضم هایتمحدود ینا ی،طور کل به

 توکل کند. خدا به

قانون عهد خدا،  یافتبود که پادشاه با در ینداشت ا یدتاک 17باب  یهدر تثن یکه موس اینکته چهارمین

باال بردن  یکارها برا ینخود نسبت به آن است. انجام ا یبندیو تعمق بر آنها، موظف به نشان دادن پا یسیرونو

 شده بود. یزیراو طرح ۀالزم و حکومت وفاداران یفروتن ی،احترام شخص

 

مختلف،  هایپس به شکل شدند،یقوم خدا محسوب م یندگاننوان نمابه ع یهودا،و پادشاهان  یلاسرائ پادشاهان

مقام  ینقوم خدا. پس ا یندۀو چه به عنوان نما ینخدا بر زم یندۀداشت، چه به عنوان نما یحضور اونها حالت مذهب

بود. و حاال به نظرم،  یتقوم، حائز اهم ۀهم یتوضع یینا تعیتجواب خدا به پادشاه و نها یمخصوص اونها، در چگونگ

اونها بد بودند. و  ۀوجود نداشت. هم یلدر اسرائ یپادشاه خوب یچ. هیمدار یانم ینرو در ا یهوداو  یلاسرائ یخکل تار
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که در  شتشاه خوب وجود دا یکبه طور متناوب  یهودا، ینق.م. سقوط کردند. اما در ب 722بعد، اول اونها در سال 

. اما شرارت پرداختیشرورانه م یشاه بد که در نظر خداوند به کارها یکو بعد  ردکینظر خداوند درست عمل م

پادشاه و  یهعل یااله« نه»بود که حکم  ینجابه دنبال داشت.  ا ایعمده یامدهایپادشاهان بد در نظر خداوند، پ

که مردم دنبال  یپادشاه و روش یتوضع ینب یذات ایرابطه هکه... ک یرسه. به نظر مشدیقوم اعالم م ینطورهم

او بودند.  یروقوم هم پ یپرستید،رو م یرغ یانو خدا یکردبلند رو بر پا م هایوجود داشت. اگر پادشاه مکان کردند،یم

 العملرو در عکس یمل یمواکنش عظ یشد،پادشاه انجام م یوشیای یلۀکه مثال به وس یو برعکس؛ در وقت اصالحات

 یندگینما ینطورقوم و هم یندگیدر نما یاساس یبه دنبال داشت. پس پادشاه نقش یعتششرمردم نسبت به خدا و 

 خدا در برابر قوم داشت.

یگنیلیاتدکتر مارک گ -  

 

 یگرد یژگیو یک یتا به بررس ایمآشکار کرد، آماده یکه موس اییپادشاه هاییژگیو ۀاز مالحظ پس

 که خدا در عهد خود با داوود برقرار کرد. یمبپرداز

 

 عهد با داوود
مانند مزمور  هاییآن در قسمت یطبا داوود استوار کرد، که شرا 16-8: 7 یلخدا عهد خود را در دوم سموئ

. خدا با کردیمقرر م یلاسرائ یدائم یپادشاه ۀعهد، نسل داوود را به عنوان سلسل یندرج شده است. ا 132و  89

از  یلتخت خواهند نشست و اسرائ بر اوودکرد که نسل د ینتضم یل،فراوان نسبت به داوود و اسرائ یندسخاوتم

وعده  16-8: 7 سموئیل دوم در داوود با خود عهد در خدا آنچه به. شد خواهد مندبهره یپادشاه ۀسلسل ینثبات ا

 :یدگوش کن دهدیم

 

تو اسم بزرگ مثل اسم  ی... برایباش یل،قوم من، اسرائ یشوایتو را از چراگاه، از عقب گوسفندان گرفتم تا پ من

 یدشمنانت آرام یعکردم... تو را از جم یینتع یمکان یل،به جهت قوم خود، اسرائ کردم... یداپ ینند،که بر زم یبزرگان

خواهم نمود... خانه  یدارتو استوار خواهم ساخت، و سلطنت او را پا ازبعد  ید،آ یرونتو را که از صُلب تو ب یتذر دادم...

  .تو تا به ابد استوار خواهد ماند یخواهد شد، و کرس یدارو سلطنت تو، به حضورت تا به ابد پا

 (16-8: 7 یل)دوم سموئ
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ز حاال به بعد، اضافه کرد: ا یلپادشاهان اسرائ یرا برا یدجد یژگیو ینمزبور، ا یبر اساس عهد االه خدا

حکومت  یقوم ادعا ۀبر هم یو دائم یبه طور قانون توانستندیاز پسران داوود بود. تنها خاندان او م یکیرهبر قوم خدا 

 کنند.

به  49باب  یدایشبرکت داد. در پ یلسلطنت بر اسرائ یرا برا یهودا یلۀخدا قب یدایش،همان زمان کتاب پ از

 ینخدا به داوود، تحقق ا ۀبود، وعد یهودا یلۀاز آنجا که داوود از قب« دور نخواهد شد. یهوداعصا از »: یعقوب ۀگفت

شود. به خاطر  یهودا یلۀپادشاه از قب یک یدارا یل روزیبود. خدا همواره در نظر داشت که اسرائ یدایشبرکت در پ

. یابدور دائم توسط نسل داوود ادامه به ط یلاسرائ یداوود نسبت به خدا، او وعده داد که پادشاه یاطاعت و سرسپردگ

 لیلد یناز خاندان داوود باشد. به هم ینکهکند مگر ا یپادشاه یادعا یلقانونا بر اسرائ توانستیهرگز نم یچکسه

 یمخدا، بلکه از نسل مستق ۀنه فقط فراخواند یسیداشت ثابت کنند که ع یتقدر اهم ینا یلاناج یسندگاننو یهم برا

 داوود شود. یتخت پادشاه یداشت قانونا مدعداوود بود و حق 

 .یمبپرداز یقکارکرد پادشاهان در عهد عت یعنی مبحث ینبه دوم یاییدب ی،پادشاه هاییژگیو یاز بررس پس

 

 کارکرد
 حکومت در را شانخدا، امانت یعتبر اساس شر یریتاساسا با اجرا و مد یقدر عهد عت یلپادشاهان اسرائ

حاکمان مسلط  یامقتدر  یورهاترسم معمول امپرا یدیم،قبل د هایدادند. همان طور که در درسیبر قوم خدا نشان م

کشور  یاو آنها را بندگان  یرند،بگ یارو تحت اخت درا فتح کنن تریفضع هایبود که مملکت ینباستان ا یکدر خاور نزد

تحت  یروابط خود را با کشورها هاییعهدنامه یا نامهتوافق یقحاکمان معموال از طر ینخود کنند. ا ۀتحت سلط

موضوع در  ینحاکم مسلط بود. هم ینپادشاهان تحت سلطه به قوان یمکه مستلزم تسل کردند،یم تعریف شانسلطه

بر تحقق  بایستیقوم موظف به اطاعت از عهد خدا بودند و پادشاه م ی. تمامکردیبا خدا صدق م ائیلارتباط اسر

 .کردیامر نظارت م ینا

 ی. اما در راستادانستندیعهد خدا م ینقوم خود را موظف به انجام قوان یادیز هایبه روش پادشاهان

 یسیشد. همان طور که ع یممتمرکز خواه خواند،یم شریعت ترآنها را احکام مهم یسیدرس، بر آنچه ع ینمقاصد ا

 فرمود: 23: 23 یدر مت

 

 نو( ۀهزار ،23: 23 ی)مت .رحمت و امانت است ... همانا عدالت وشریعت ترمهم احکام

 

عدالت، رحمت  یعت،مشخصات شر ترینو مراسم، مهم یینبر آ یسیانفر یدو بر خالف تاک یسی،ع ۀگفت به

 و امانت است. 
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 ترینمهم یناز ا یکخدا در مورد هر  یعتشر یریتدر اجرا و مد یقرا که پادشاهان عهد عت هاییروش

. دوم، اندازیمیعدالت م یمپادشاه در تحک یفۀبه وظ یکرد. اول نگاه یمقرار خواه یمشخصات داشتند مورد بررس

 یکه پادشاه موظف به اعتال پردازیمیم یتواقع ین. و سوم، به ادادیرحمت نشان م یدکه پادشاه با یدد یمخواه

 .یندازیمعدالت ب میبه کارکرد پادشاه در تحک یابتدا نگاه یاییدامانت بود. ب

 

 عدالت
خدا  یعتهر فرد مطابق با شر یبرا یستهشا یعدالت را داور توانیپادشاه، م یک هاییتمسئول ینۀدر زم

 کرد. یفتعر

 

 یهمگ یت. در نهاداریم رو آلودگناه یریمس یاامن  یریانتخاب مس ۀو اراد یحاکم، حق، آزاد یافرد  یکبه عنوان  ما

رو در  یزهمه چ یادب یسیع یخواهد شد. وقت یبر اون حاکمان داور یجه. در نتیگیریمقرار م یااله یما تحت داور

 یکه متعلق به پادشاه ستیمثل افراد یشده. و اون زندگ ادهد یتی. تا اون زمان به ما ماموریدهدرستش قرار م یجا

 یگران،احترام به د ی،سکونت دارند. در حال حاضر، عدالت و برابر ینزم یخدا و شهروندان آسمان هستند که رو

 یمکن یدابه عدالت دست پ کنیمیکار ماست، و سخت تالش م انصافانیانصاف در حق ب یترعا یفان،احترام به ضع

 یاییدنخدا،  یتحت داور دنیایی شکسته،درهم یاییدن یکنیم،م زندگی آلودگناه یاییهمچنان در دن یدونیمم ندهرچ

که  یشیمم یادآور یرینبه سا یده،که نور م ی. ما مثل شمعستیکه در اون خشونت، فقر، جهل و فساد همچنان باق

 یخشونت، فساد و تکبر هر قدر هم رو ینکهو ا یگیره،نم یرو سرسر عدالتییمهربان در آسمان هست که ب ییخدا

رو درست خواهد  یزهمه چ یتهست که در نها ییون خداهستند و محدود به زمان؛ چ یاما موقت یارن،دوام ب ینزم

 کرد.

دکتر جانتان کوتاب  -  

 

عدالت  ی. اول، آنها مجرکردندمی اجرا مختلف سطح دو در کمعدالت خدا را دست یدبا یلاسرائ پادشاهان

 .گذاشتندمی اجرا به هاملت یرو سا یلاسرائ یانخدا را م یعتخدا بودند، و شر المللیینب

با  آمیزمذاکرات صلح کردند،یم یتاز عدالت حما المللیینب یاسپادشاهان در مق ینکه ا هاییاز راه یکی

 پادشاه صور انجام داد. یرامبا ح 12-1: 5در اول پادشاهان  سلیمان که همانطور بود، هاملت یرسا

شرور  هایکار را با مجازات ملت ین. آنها اشدندیم المللیینعدالت ب یگیرپ یزجنگ ن یقاز طر پادشاهان

که  ی. پادشاه در حمالت13-1: 8 یل، و داوود در دوم سموئ48-47: 14 یلاول سموئ مانند شائول در دادندیانجام م

. 19در دوم پادشاهان باب  یا، و حزق25-17: 5 یلسموئ ممانند داوود در دو کرد،یاز آن دفاع م یزن شدیم یلبه اسرائ
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نسبت به  یانگرعص هایدر قبال ملت یدبا یلکه پادشاهان اسرائ دهدیرا نشان م یخالصه عدالت به طور 2مزمور 

 :یدگوش ده 12-6 یاتآنان و به خداوند به اجرا بگذارند. به آ

 

او به من گفته «... »ام.کوه مقدس خود، بر تخت نشانده یون،خود را در صه یدۀمن پادشاه برگز»]خداوند[ گفت: 

و تمام  سازم؛یتو م یراثها را م. تو از من بخواه، و من تمام ملتیام، و تو پسر من هستوز پدر تو شدهاست: از امر

گران آنان را در هم کوزه ۀکرد و مانند کوز یخواه یحکمران انبر آن ینآهن یاز آن تو خواهد بود. تو با عصا ینزم

. خداوند را با ترس و لرز یدآگاه باش ین،زم یحکمرانان رو یو ا یدپادشاهان، توجه کن یاکنون ا« شکست. یخواه

که به او  یحال کسانبهمبادا خشم او برافروخته شده شما را هالک سازد. خوشا ید،کن یم. در برابر او تعظیدخدمت کن

 مژده(. ۀترجم 12-6: 2. )مزمور برندیپناه م

 

م مسلط به عنوان پدر، و پادشاه تحت سلطه به اشاره به حاک یک،از فرهنگ خاور نزد یرویبه پ یاتآ این

جهان آن بود  یخدا برا ۀمورد، خدا حاکم مسلط، و پادشاه از نسل داوود، پسر بود. و نقش ینعنوان پسر او دارد. در ا

چون به  گذاشتندیو به او احترام م ترسیدندیاو م از یدپادشاه از نسل داوود باشند. آنها با یعگزاران مطکه خدمت

 .شدیاو عدالت خدا در جهان برقرار م یلۀوس

هم بودند.  یلاسرائ یانم یعنی ی،مل یاسعدالت خدا در مق یسطح، پادشاهان موظف به اجرا یندوم در

موضوع شامل  ین. اگذاشتندیاو به اجرا م یعتقوم خاص خدا در اطاعت از شر یرا با رهبر یپادشاهان عدالت مل

آمده، دفاع در مقابل شروران، همان  14: 29طور که در امثال همان یفانضع یترفاه و امن ینمثل تام شدیم ییکارها

 ی؛ و برقرار5: 14بزهکاران، مثال در دوم پادشاهان  یقانون یبنشان داد؛ تعق 12-9: 4 یلطور که داوود در دوم سموئ

به  یدگذشته، پادشاهان نبا ین. از ادهدیم یمتعل 72شهروندان، همان طور که مزمور  وریرشد و بهره یثبات برا

نقش پادشاهان  ینا ۀ. کالم خدا دربارکردندیم یفقانون را تحر یفان،ضع یاتوانگران  یران،فق یا ثروتمنداناز  یطرفدار

 . گویدیسخن م 5-1: 11 یاو اشع 15: 19 یاناز جمله الو یادیز هایدر قسمت

 پردازیمیرحمت م یعنی یروش اصل ینبه دوم شریعت، تراز احکام مهم یسیع یفبا مراجعه به تعر یگرد بار

 .بردندیخدا را براساس آن به کار م یعتشر یدکه پادشاهان با
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 رحمت
و  یدگانش،است. خدا اغلب در هنگام گناه آفر یدگانشخدا نسبت به آفر یاز همدرد یدتقل یرحمت به معن

 شاناز رنج خالص دهد،یبه آنها م یخوب یزهایچ ی. در طول زندگدهدینشان م یباییآنها، شک یفدرک و فهم ضع

از کالم  یادیز های. در قسمتشودیاو م یباعث خشنود یدگانشبه آفر یدنکه مهر ورز یلدل ینفقط به ا کند،می

 .2: 4 یونس؛ و 8: 103؛ مزمور 11: 40رحمت خدا صحبت شده، از جمله در مزمور  ۀخدا دربار

رحمت نشان  یدکه پادشاهان با کنیمیاشاره م ایعرصه دو به کمدست یم،عدالت گفت ۀکه دربارطور همان

 کردندیرحمت م اقوامی و هاپادشاهان به ملت المللی،ین. در سطح بکنیمیشروع م المللیینو از روابط ب دادندیم

از  یکیامر پادشاهان تحت یااز اتباع  رییابس 19: 10 یل. مثال در دوم سموئشدندیم یمتسل یلاسرائ یکه به خدا

، 2-1: 10 یلبرقرار شد. و در دوم سموئ شانیانداوود مورد مرحمت قرار گرفتند و صلح م یاز سو یل،دشمنان اسرائ

 نشان داد. یانخود را به پادشاه عمون یداوود همدرد

خواهند  یماورشل یمسرانجام تسل یریهودغ هایکردند که ملت گویییشپ یقعهد عت یایگذشته، انب ینا از

خدا قرار  نشاندۀو مورد مرحمت و محافظت پادشاه دست آوردندیخدا م یپادشاه یتختشد. آنها خراج خود را به پا

نبوت شده  11: 2 یا، و صفن8-1: 4 یکا، م23-18: 66و  22-1: 60 یامثل اشع هاییموارد در قسمت ین. اگرفتندیم

 است.

فرمان او  یخدا نبود. گاه یشگیهم ۀرحمت خواست یدیم،عدالت د دربارۀ مانه در بحثهمان طور ک البته،

ببرد،  ینرا از ب ینیان، خدا به داوود فرمود تا فلسط25-17: 5 یلشرور بود. مثال در دوم سموئ هایرحمت از ملت یغدر

 یمورد رحمت واقع شوند. پس بخش یدد بود که نبایاز یاطاعت کرد. شرارت آنها به قدر یرحم یچو داوود بدون ه

رحمت از خود نشان دهد و چه وقت آن را  خواهدیدهد چه وقت خدا م یصبود که تشخ ینپادشاه ا یتاز مسئول

 کند. یغدر

 یلۀخدا به وس یعتبر انجام شر یریتموظف به مد المللی،یندر کنار نشان دادن رحمت در روابط ب پادشاه

 یخدا قرار داشت، الزم بود با قوم خدا به همان روش ۀبود. چون پادشاه تحت سلط یزن یمل یابراز رحمت در سطح

مثل هوشع  هاییطور که در قسمتبود. همان یشانرحمت به ا یبه معن ین. و اکردیرفتار کند که خود خدا رفتار م

آن  یلحمت داشت. دلاز قومش انتظار ر کرد،یم یزتجو یعتکه شر هایییاز قربان یشب یخدا حت خوانیمیم 6: 6

خاطر،  یناست. به هم شریعت تراز امور مهم یکیرحمت  دهدیبلکه نشان م یست،خدا ن یعتبودن شر اهمیتیب

مثل دوم  ییها. داوود در قسمتکشیدیم یررا به تصو یمراقبت االه الگوی که بود آلدهیا یرهبر یم،پادشاه رح

 مورد است. یناز ا یمثال خوب شدند،یاو م یمکه تسل یبا نشان دادن رحمت به دشمنان 23-18: 19 یلسموئ
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و اون  یمرو کنار بزار یعتنسبت به شر ینیمونبدب یگاه یموجود داره. اگر بتون یقعهد عت یعتدر سرتاسر شر رحمت

اگر به ده فرمان  ی. پس حتیدد یمجا خواهرحمت رو در همه  یم،خدا بخون یابراز لطف و مهربان یلۀرو به عنوان وس

فراتر از بخش  ید. بایمرو مقدس بدون سبتکه روز  ینهکه مثال فرمان چهارم ا یبینیمم یم،مبدأ نگاه کن ۀبه عنوان نقط

خونه،  ۀخدم یمبزار یدبلکه با یمخودمون استراحت کن ید، نه فقط باسبت یادر روز خداوند،  ینیمتا بب یماول فرمان بر

خداترس،  رفرمایزن کا یامرد  یک یگیمامروز، م یایهم استراحت کنند. در دن یمدر تملک دار یزیو هر چ یواناتمونح

 یبا اونها داشته باشه. خدا کسان یانسان یاز حد از اونها کار نکشه، و رفتار یشبه کارمندانش لطف داشته باشه و ب یدبا

 یقرو در عهد عت یمبسوط یفرد یناست. قوان رحمت یاز رو یتدارک یننظارت بر قومش قرار داده. ا یرو برا

مزرعه، رفع  ۀدر کنار هاییگذاشتن خوشه یدر فرمان مربوط به باق تثنیه،که نشان از رحمت دارند. در  یبینیمم

هست  یقدر عهد عت اییگهد ینمحصول استفاده کنند. قوان یموندۀو از باق یانمد نظر هست، تا ب یازمندانن یگرسنگ

گرفتن معموال  هرهنبود، و ب دارییهاقتصاد سرما یۀاون روز بر پا یایوطنان. دنگرفتن بهره از هم یتمثل ممنوع

 یلیاسرائ یکبه دنبال بهره گرفتن از  یبود. اگر کس یسخاوتمند ۀ. بهره نگرفتن نشانیشدسوءاستفاده از افراد قلمداد م

. یدعمل نکن ینطورا یگه،فرمان م ین. پس اکردمی اضافه ثروتش هب اون، شدن ترمحتاج یمتهموطنش بود، به ق

در طول  یت. قانون آزاد کردن سند مالکیدبد یازمنداندست کمک به ن ره،بلکه با سخاوت و قرض دادن بدون به

به اونها  ناگوار به اجبار واگذار شده بود، یطشرا یاکه در اثر اتفاقات  یافراد ینکه زم یوبیلقانون سال  یاهفت سال 

 ینقوان یدر اجرا رواو  یتتا شخص یکردبود، و به اونها حکم م یم. خدا نسبت به قوم خودش رحیشدبازگردونده م

 منعکس کنن. یقعهد عت

گلودو یکما یشکش -  

 

 یاعتال دادیانجام م یااله یعتشر یاجرا یبرا یدکه پادشاه با یکار ینبر عدالت و رحمت، سوم عالوه

 امانت نسبت به خدا بود.

 

 امانت
نشان  یاعتماد و اطاعت قلب یقکرد، که خود را از طر یفنسبت به خدا تعر یوفادار توانیامانت را م

 یچهست؛ خدمت وفادارانه به او و نه ه گویدیباور است که خدا همان است که م ینا ۀ. امانت دربردارنددهدیم

 اطاعت عاشقانه از اوست. یزو ن یگر؛د یخدا

 یامانت را از دو جهت بررس یپادشاه در اعتال یفۀوظ یم،طور که در مورد عدالت و رحمت عمل کردهمان

 یتهدا یوفادار یقوم خدا را به سو یطور یدبا یل. پادشاهان اسرائپردازیمیم المللیینب ۀو ابتدا به حوز کنیمیم

نقش  ین. پادشاهان اآمدندی، و به خدمت خدا در مکردندیو گناه توبه م یستپراطراف از بت هایکه ملت کردندیم
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در  یمانسل یهمان طور که در دعا رساندند،یبه انجام م یلرا مخصوصا با استقرار پرستش وفادارانه در قوم اسرائ

به  یانضباط بخش و یشاگردساز یبرا یجهان یفۀوظ ین. به ابینیمیم یزن 43-41: 8در اول پادشاهان  یکلوقف ه

 اشاره شده است. یزن 23-20: 8 یا، و زکر11-8: 72مانند مزمور  هاییمتن در هاملت

بود.  یمل یامانت در سطح یقپادشاه، تشو یگرد یفۀامانت نسبت به خدا، وظ المللیینب یاز اعتال گذشته

. دادیپرورش م یلقوم اسرائ یانرا در م یو خلوص در عبادت، وفادار یپاک ینو تضم ینمخصوصا با تام یدپادشاه با

 یکل،از ه یحفاظت و نگهدار هاییاستافراد، و اتخاذ س یپرستش، سازمانده ریزیو برنامه ینپادشاهان خوب با تام

امور  ینبه هم 28-23، و 16، 15 یخداشتند. مثال داوود در اول توار یدر مراسم پرستش عموم یمعموال نقش مهم

 .پرداخت

بر آن ملت داشت. چون  یریچشمگ یراتتاث یل،و امانت اسرائ یمانا یپادشاه به رشد و اعتال سرسپردگی

و تحت  کردند،یرا تجربه م یشتریبرکات ب ین،پادشاهان ام یقوم در برابر خدا بود، مردم اغلب تحت رهبر یندۀاو نما

و گسترش  یلرا با رونق اسرائ ینام دشاهان. خدا پایافتیم یشبر آنها افزا یپادشاهان عهدشکن داور یرهبر

به اسارت  ی. در واقع، کتاب پادشاهان تا حدودشدندیمجازات م یز. پادشاهان عهدشکن ندادیآن برکت م یمرزها

 .اندازدیم یلپادشاهان اسرائ یرا به گردن نااطاعت یهودارفتن 

 :یدگوش ده 7-6: 9پادشاه در اول پادشاهان  یمانسخنان خدا خطاب به سل به

 

و رفته،  یدکه به پدران شما دادم نگاه ندار یضیاوامر و فرا یده،اگر شما و پسران شما از متابعت من رو گردان اما

دادم منقطع خواهم  یشانکه به ا ینیزم یرا از رو یلآنگاه اسرائ ید،را عبادت نموده، آنها را سجده کن یگرد یانخدا

 یاندر م یلدور خواهم انداخت، و اسرائ یشاز حضور خو نمودم یسخانه را که به جهت اسم خود تقد ینساخت، و ا

 (7-6: 9 پادشاهان اول) شد. خواهد مضحکه و المثلضرب هاقوم یعجم

 

 یباغلب، مردم بودند که آس یجهنبودند، و در نت یننسبت به خدا ام یهوداو  یلپادشاهان اسرائ ۀهم متاسفانه

 ینپادشاهان ام شدند،یم پرستیمردم مشغول بت یابود  اعتنایییمورد ب یکله یامعبد  یوقت یحت ی. ولدیدندیم

 یوشیا، و 8-1: 18در دوم پادشاهان  یاموضوع را در مورد حزق ینبودند. ا یعبادت مل یاغلب قادر به اصالح و بازساز

در  یوفادار یو حت یقآنها موجب تشو گرایانۀاصالح یها. تالشکنیمیمشاهده م 25: 23-1: 22در دوم پادشاهان 

 برکت دهد. یشانشد تا خدا قوم را در زمان حکومت ا یعامل یجهقوم خدا شد، و در نت یانم

که  یبه انتظارات یندازیمب یتا نگاه ایمآماده یق،پادشاهان عهد عت یو کارکردها هایژگیو یاز بررس پس

 به وجود آورد. یندهدر آ یلاسرائ یدرمورد پادشاه یقعهد عت
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 راتانتظا
 یخاص یحاییپادشاه مس ینکهمخصوصا ا کرد،یم یجادا یدر مورد پادشاهان آت یادیانتظارات ز یقعهد عت

آشکار  یدرا به انجام خواهد رساند. و البته، عهد جد ینبر زم اشیپادشاه یشده بود، هدف خدا از برقرار یشگوییکه پ

 یقانتظارات عهد عت ینبه ا یشتریب فصیلبه ت یداست. پس با یسیهمان ع یحایی،پادشاه مس ینکه ا کندیم

 .یمبپرداز

: اول، دهیمیقرار م یکردند، مورد بررس یجادا یلاسرائ یآت یکه دو منبع مختلف در مورد پادشاه انتظاراتی

 که یابتدا به انتظارات یایید. بیلاسرائ یپادشاه آت ۀخاص دربار هایو دوم، نبوت یق؛در عهد عت یپادشاه یخبسط تار

 .یندازیمب یکرد نگاه یجادا یپادشاه یخبسط تار

 

 بسط تاریخی
 یااله ۀدر نقش یل،اسرائ یپادشاه ۀسلسل یاز برقرار یشکه پادشاهان پ اییاتینقش ح یکارمان را با بررس

 .کنیمیشروع م یلتا زمان داوران اسرائ ینشآفر یکردند، از روزها یفاا

 

آدم و حوا را در باغ عدن قرار داد تا به عنوان  ید،خدا جهان را آفر یوقت .یپادشاه ۀاز سلسل یشپ دوران

اشاره کرد، همان جا  27-26: 1 یدایشدر پ یتنقش بشر ینخدمت کنند. خدا به ا ینش،او بر آفر هایالسطنهیبنا

 .یدکه آدم و حوا را به صورت خود آفر

اشاره  یعموما برا« پسر خدا»و  ،«یانشباهت خدا»، «صورت خدا»مثل  یاصطالحات یق،روزگار عهد عت در

 یا یندگانامر بود که پادشاهان نما یناصطالحات نشانگر اعتقاد به ا ین. اشدندیان استفاده مامپراتوربه پادشاهان و 

 یبود. پس وقت ینبر زم یشخدا ۀاراد یاجرا مینهستند. کار پادشاه تض ینبر زم شانیانخدا هایالسلطنهیبنا

نسل بشر را به عنوان  یاست که خدا تمام ینا ینظر به معن یکاز  خواند،یاز خدا م صورتی را حوا و آدم مقدسکتاب

شدند تا به عنوان  آفریده هاانسان ۀکلمه، هم یعوس یمقرر کرده است. پس به معنا ینخود بر زم هایالسطنهیبنا

باشند. مفهوم  یناو بر زم ۀکنند، و به عنوان پادشاهان تحت خدمت خدا، ضامن انجام اراد یزندگ یسلطنت نخاندا

 ینما ا یۀاول ینآنجا که خدا به والد 28: 1 یدایشپ یردر تفس ی،سلطنت هاییتدر مورد شخص ی،االه هایصورت

 :آیدیدستور را داد، به کمک ما م

 

که  یواناتیح ۀو پرندگان آسمان و هم یادر یانو بر ماه یید،آن تسلط نماو در  یدرا پر ساز ینو زم یدشو یرو کث بارور

 (28: 1 یدایش)پ .یدحکومت کن خزند،یم ینبر زم
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پر ساختن  ینسل بشر را برا یعنی هایش،السطنهیبرا قلمرو خود سازد. پس نا ینزم یتمام خواستیم خدا

فرمان اغلب  ینمقررکرد. ا ینش،آفر یبر تمام یحکمران یا یافتنتسلط  یزاز خدا و ن یگرید هایجهان از صورت

 هاییتمدن و هاخدا را با برقرار ساختن فرهنگ یتا پادشاه کندیبه ما حکم م یراز شودیخوانده م یفرمان فرهنگ

 .یمدر سرتاسر جهان بساز

 یتخود دور شدند که خدا بشر یاصل وظایف از چنان گناه، در سقوط از پس شاننسل ینو حوا و همچن آدم

برنداشت.  یانرا در جهان از م یتبشر یخدا کارکرد سلطنت حال،ین. با ایدکش یگناهکار را در طوفان نوح، به داور

 هایصورت ۀبه هم ی،بر فرمان فرهنگ دوباره یدآمدند، خدا با تاک یرونب ینوح و خاندانش از کشت ینکهپس از ا

 منتشر کنند که خدا را محترم بشمارد. یادور دن یخود فرمود تا تمدن یسلطنت

را  یممخدوش شده بود. خدا ابراه یریبه طور چشمگ یمدر روزگار ابراه یتبشر یِسلطنت یابتن ینا اما

خدا  هایالسطنهیبنا یافراد بشر همچنان به طور کل ۀکرد. هرچند هم یلخود، اسرائ یدۀو او را پدر قوم برگز یدرهان

 هایباب یدایشباشند. خدا در پ ینزم هایخانواده ۀهم زادگانتا نخست یدو نسل او را برگز یمداوند ابراهبودند، اما خ

ساختن قوم  یبرا یلاسرائ یخاص و سلطنت یتبست که اشاره دارد به موقع یمبا ابراه ی، عهد مخصوص17تا  15

 .شدندیم یگراقوام د ۀهم یخدا برا ۀشروع انتشار اراد ۀنقط یدقوم با ینخدا. ا یبرا یمقدس

 یل،اسرائ یدر رهبر یوشعو  یداده بود را با فرستان موس یمکه به ابراه هاییخدا وعده یخ،در طول تار بعدها

 یعنی  – در مصر آزاد کرد و به آنان اقتدار غلبه بر کنعان یآنها، قومش را از بندگ یت. خدا تحت حاکمیدتحقق بخش

 و مقدس خدا شوند. یافته ییرها هایصورت ازبزرگ  یبه قوم یلدر آنجا تبدتا  بخشید را –ه وعد ینسرزم

رفت و داوران  یناز ب یاتحاد مل یوشع،. بعد از مرگ یامدن کامل بر کنعان بر ۀاز پسِ غلب یلاسرائ متاسفانه،

 همچنان هاسال ینپر از مشکالت فراوان شدند. هرچند خدا در ا یدر زمان یلاسرائ یلرهبر قبا یمختلف محل یانو الو

به عنوان قوم  یتموفق یبه سو یشانحرکت دادن ا رایب یانداوران و الو یاما رهبر داد،یرا برکت م اسرائیل

ت موضوع را در سراسر کتاب به صراح ینکتاب داوران ا یسندۀخدا باشند، مناسب نبود. نو یکه صُور سلطنت یشتازیپ

 :یدگوش ده نویسد،یم 25: 21خط از کتاب داوران در  ین. به آنچه او در آخرکندیم یادآوری

 

 (25: 21)داوران  .کردیم آمد،ینبود و هرکس آنچه در نظرش پسند م یپادشاه یلدر اسرائ یام،آن ا در

 

که  کندیم یانب یدتاک . تکرار آن بهشودیم یدهد یزن 1: 19، و 1: 18، 6: 17اظهار نظر در داوران  همین

خاص خدا خدمت کند، قادر است به عنوان  السطنۀیبپادشاه عادل که به عنوان نا یک یفقط تحت حکمران یلاسرائ

 برود. یشخدا پ یدۀقوم برگز

 



پادشاه موعود: ۵درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-14- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 یدر کتاب داوران هست که وقت ای. چرخهیدهکتاب داوران منطق سرکار اومدن پادشاه رو شرح م یرسهنظر م به

 اییگهو خدا داور د یکننم یادخدا فر یشپ یفتند،خوبه، اما قوم به گناه م یتوضع یتا مدت یشه،م یختهبرانگ یداور

 یشتریب یتامن یشتر،به ثبات ب یاجمطرح کنه که احت ونکته ر ینا یخوادم یسنده. واضح هست که نوانگیزهیرو بر م

 یداآرزو مخصوصا با داوود تحقق پ ینرو داره که موافق دل خدا باشه. البته ا یحاکم و رهبر یهست، و اون آرزو

در اون زمان،  یلقوم اسرائ یرو نه فقط برا یاز پادشاه ییکه الگو یکه موافق دل خداست، و کس یپادشاه یکنه،م

به  یاجکه احت یکنه. پس، کتاب داوران استدالل میکنهم یانبر قوم خودش رو نما یواقع نوع حکومت االه دربلکه 

 یهست که تحت نظر خدا حکومت کنه، و به ما نشون بده خدا چطور بر قومش چه در اون زمان و چه حت یپادشاه

 .یکنهم یامروز پادشاه

   یبِرتو یموندکتر سا -

 

 یحمس یسایو تا اومدن ع یشهشروع م یدایشکه از پ یداستان یم،خدا قرار بد ۀکه کتاب داوران رو در کل نقش الزمه

و  یمپادشاه، ابراه یکمثل  یتیاز زمان آدم، با شخص یکنه،نگاه م یقبل ۀ. کتاب داوران به مکاشفیکنهم یداادامه پ

، که بر سرکار 17باب  یهتثن یق،عهد عت ۀو ارائ یموس ره،از نسلش دا یکه چشم به ظهور پادشاهان یمیعهد ابراه

به  یازن ی. پس داوران، به نوعیومدهزمان هنوز زمان ظهور پادشاهان ن. اما در اون یکنهم بینییشاومدن پادشاه رو پ

زمان ظهور  مارو. ا یوشعکار  ۀداوران دنبال یگیره؛رو م یکار موس ۀدنبال یوشع. یدهبه حکومت رو نشون م یازرهبران، ن

قوم  یتمعموال وضع اگر خوب باشن، یشون،. داوران بسته به رهبریدهکرده بود هنوز نرس یشگوییکه خدا پ یپادشاه

با به سرکار اومدن  یگههم که ندارن. داوران به ما م یو پادشاه یشه،. اگر شرور باشن، اوضاع قوم خراب میستبد ن

. و بعد البته بعد از داوران، شائول و بعد هم یرسنبه انجام م یقعهد عت های. وعدهیشهم ینبهتر از ا یتپادشاه، وضع

دوباره ما رو به  که  – قوم، و پادشاه خدا برگزیدۀ پادشاه – یگیرندر برابر هم قرار م یکه به نوع یم،داوود رو دار

 ۀهستن، تا ما رو آماد داخ ۀاز نقش یبخش ینهاا ۀپسر داوود. هم یبرا هاییوعده یکنه،م یتهدا یعهد بزرگ داوود

داره، و به  یپادشاهان چه مَنِش یربرخالف سا یقیکنن، به ما نشون بدن که پادشاه حق یحمس یسایاومدن خداوند ع

خداست  ۀاز نقش یبخش ینهاا ۀ. و همیمبرگردونه که از اول براش خلق شده بود ییکه ما رو به جا یمدار یازن یپادشاه

 .یکنهم یتهدا یحمس یسایکه ما رو به طرف ع

دکتر استفِن وِلوم -  

 

 یخیبه بسط تار یاییدب یل،اسرائ یپادشاه ۀاز سلسل یشانسان در روزگار پ یپادشاه یشۀر یپس از بررس حاال

 .یمبپرداز یلاسرائ یپادشاه ۀدر زمان سلسل
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 یبه ثبات و نظم یل، پس از دوران داوران، قوم اسرائ20-5: 8 یلبنا بر اول سموئ .یپادشاه ۀسلسل دوران

منتظر شوند تا خدا در وقت . اما نخواستند خوردندیبرقرار کرده بودند، غبطه م یشانکه پادشاهان در اقوام اطراف ا

پادشاه شدند. خدا در پاسخ،  یک یانتصاب فور ستار. در عوض، خوایزدبرانگ شانیرا برا یمورد نظر خود، پادشاه

 مقرر کرد. یلاسرائ یپادشاه رسم ینشائول را به عنوان اول

از  پیش خدا. نبود آلودخود گناه یبه خود یپادشاه بشر یک یبرا یلکه درخواست اسرائ یابیماست در الزم

کند. مثال در  یلمقتدر تبد یبزرگ به قوم یپادشاه انسان یکرا بت  یلآن بارها نشان داده بود که نقشه دارد اسرائ

 یعقوب، 10-8: 49 یدایشنسل او خواهند بود. در پ یاندر م یوعده داد پادشاهان یم، خدا به ابراه6: 17 یدایشپ

طور که قبال خواهد شد. و همان یلپادشاه اسرائ یهودا هایاز نسل یکیم کرد که را برکت داد و اعال یهوداپسرش 

گذشته، در  ینوضع کرد. از ا 19-14: 17 یهدر تثن یلپادشاهان اسرائ یبرا یمقررات یحت یموس یدیم،درس د یندر ا

عادل در  یر بگذارد، حناپادشاه تحت فشا یکانتصاب  یخدا را برا یلاسرائ ینکهاز ا یشپ ی، کم10: 2 سموئیلاول 

 عادل بر قوم خود مقرر خواهد کرد. یکرد که خدا سرانجام پادشاه یانخود ب ینبوت یدعا

قوم به گناه افتادند چون به خدا اعتماد نکردند و منتظر  یل،در اسرائ یپادشاه یخدا برا هایوجود نقشه با

 ینکه آنان را به خاطر هم یتن ینبا ا یاو نشدند. خدا شائول را به عنوان پادشاه آنها منصوب کرد تا حدود بندیزمان

نسبت به خدا باعث  اشیشد، اما سرکش یلاسرائ یروزیپ باعث نظر چند از از شائول هرچند و. کند متنبه شانگناه

 شان عزل کند.شد که خداوند او و خاندانش را از مقام

 یازکه به او ن یکس یعنیداد،  یلبه اسرائ یپادشاه یخود داوود را برا یضس از قصور شائول، خدا با فپ اما

بود. خدا به او قدرت داد  یزموافق دل خدا ن یسقوط کرده، گناهکار بود. اما مرد یتِبشر یرمانند سا یزداشتند. داوود ن

گذشته،  ین. از اوردایبه ارمغان ب یلاسرائ یبرا یو آبادان تیرا مغلوب کند، و امن یشانتا قوم را متحد کند، دشمنان ا

حکومت خواهند کرد.  یلهمواره بر اسرائ ی،سلطنت یاو به عنوان خاندان دائم هایخدا با داوود عهد بست که نسل

 .یابیمب 132و  89 یر؛ و مزام17 یخ؛ اول توار7 یلمانند دوم سموئ هاییعهد را در قسمت ینا توانیمیم

 ۀقل یادی،ز هایاز جنبه یماناو پادشاه شد. سلطنت سل ینیبه جانش یماناز مرگ داوود، پسرش سلپس 

او  ینرا گسترش داد، و به ثروت و شهرت آن افزود. همچن یلاسرائ یبود. او مرزها یلپادشاهان اسرائ یختار یعرف

تخلف کرد. پس خداوند سلطنت را در  جدیبه طور  اش،یریهودیزنان غ یانخدا با پرستش خدا یعتمتاسفانه، از شر

 ینکهکردند، تا ا یانتدر امانت به خدا خ یشاز پ یشب یبعد هایدوپاره کرد. و نسل یمان،روزگار رَحُبعام پسر سل

در سال  یلاسرائ یشمال یشدند. پادشاه یدتبع شانیناز سرزم ی،االه یهر دو تحت داور یهوداو  یلسرانجام اسرائ

بابل درآمد.  ۀق.م. تحت سلط 587 یا 586در سال  یهودا یجنوب یق.م. مغلوب آشور شد، و پادشاه 723 یا 722

ق.م. از سلطنت مخلوع شد و  597در سال  شد،یخوانده م یکُنیااز نسل داوود، که  یپادشاه قانون ینآخر یهویاکین،

 به اسارت رفت.
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 به هاانسان ۀانسان آشکار کرد. هم یپادشاه ۀردربا یادیز یزهایخدا چ ی،پادشاه ۀدوران سلسل یانپا در

خاص  یبه عنوان خاندان یلمحدودتر، قوم اسرائ یهستند. به معن ینخدا بر زم هایالسلطنهیبکلمه، نا یعوس معنای

 یشکل، نسل سلطنت ینخدا بودند و در محدودتر صمخصو السطنۀنایب باشد، هاقوم یرسا یبرا ییالگو بایستیکه م

و  یلیانخدا را به خود اختصاص دادند. خدا پسران داوود را منصوب کرد تا اسرائ السلطنگییبنا یاستداوود، عنوان ر

 کنند. یخود خدا، رهبر یعنیپادشاه،  ینمردم جهان را در خدمت به بزرگتر یرسا

به  یاییدو در طول آن دوره، ب یلاسرائ یپادشاه ۀاز سلسل یشمقام پادشاه پ یخیبسط تار یاز بررس پس

از  یو پادشاه بردندیدر اسارت به سر م یهوداو  یلکه اسرائ یهنگام یعنی یم،بپرداز یپادشاه ۀدوران پس از سلسل

 نسل داوود وجود نداشت.

 

 امپراتورو وارث داوود را از تخت سلطنت ساقط کردند، اما کوروش،  یرانرا و یماورشل یانهرچند بابل .اسارت

 یخموضوع را در دوم توار ینموعود برگردند. ا ینبه سرزم توانندیم یلیانپارس، بابل را فتح کرد و فرمان داد که اسرائ

 .خوانیمیم 1و عزرا باب  36باب 

که بازگشتند، مذبح خدا را  ی. کسانخوانندیم «یبازساز»پس از فرمان کوروش را معموال دوران  هایسال

: 2 یدر حج یل،پا کردند. در همان اوا را دوباره بر یماورشل یوارهایساختند، و د یدجد یمعبدکردند،  یسدوباره تقد

خدا زروبابِل، فرماندار  یدبمانند، شا ینوعده داد که اگر ام یافته ییبازماندگان رها ینبه ا یحت ینب ی، حج21-23

 یقعهد عت یبترت یننبودند. به ا ینرا که از نسل داوود بود، بر تخت داوود بنشاند. اما قوم نسبت به خدا ام یشانا

 یانه پاینددر آ یفر و جالل ۀاعاد یدوعده ساکن شدند، به ام ینکه در سرزم اییلیاسرائ یّتبق یاتنها با بازماندگان 

 .یابدیم

را به  یهمچنان بازگشت به دوران پادشاه یلاسرائ دینییب ۀمادا ید،و عهد جد یقعهد عت یانم ۀدور در

را به دست  یندر فلسط یلیانو زمام امور اسرائ یافتپارس غلبه  یامپراتوربر  یونان، یامپراتور. انداختیم یقتعو

دوران، خدا  ینا یوعده شد. در تمام ینسرزم اررا شکست داد و زمامد یونانیانروم،  یامپراتورگرفت. و بعدها، 

 نگماشت. یلرا بر اسرائ یپادشاه

به وضوح  یانو روم یونانیان ها،مادها و پارس یان،بابِل یان،تحت ظلم و ستم آشور اسرائیل باررقت وضعیت

از نسل داوود بود تا  یپادشاه یازمندن یلاست. اسرائ یاتیح یامر یندهکه سلطنت پسر عادل داوود در آ دادینشان م

بودند  یخدا همچنان به انتظار دوران ینفا کند. پس قوم امیخدا ا یدۀخود را در جهان به عنوان قوم برگزبتواند نقش 

ستمگران برهاند و  یدعادل از نسل داوود بفرستد تا آنها را از ق یکه خدا به عهد خود با داوود عمل کند و پادشاه

 جهان به اجرا درآورد. یخدا را بر تمام ۀاراد
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خاص  هایکه نبوت یانتظارات یبه بررس یاییدب یم،مقام پادشاه انداخت یخیکه به بسط تار یاز نگاه پس

 .یمبه وجود آورده بود، بپرداز یآت یدر مورد پادشاه یقعهد عت

 

 های خاصنبوت
در  یم،بپرداز یلدر اسرائ یآت یدرمورد پادشاه هایشنبوت ۀبه هم یماز آنکه بتوان یشترب یلیخ یقعهد عت

عهد  یای. انبکنیمیدرس، فقط به چهار مطلب مهم اشاره م یناهداف ا یکرده است. پس در راستا یشگوییپ بارهینا

 .نشاندیدوباره بر تخت م اداوود ر یکردند که خدا خاندان سلطنت یشگوییاز همه پ یشپ یقعت

 

 یلالبته داوود پادشاه بزرگ اسرائ اول از همه از نسل داوود خواهد بود. یحدارد که ماش یدمخصوصا تاک یقعت عهد

 یعبه دست آورد، و به طرق مختلف مط یبزرگ هاییروزیبر خداوند توکل داشت، پ یبود که به طور قابل توجه

 یح. ماشیحماش یشد برا ایبه نمونه یلتبد وودهم شد، اما دا یخداوند بود. البته مرتکب اشتباهات قابل توجه

بعد از مرگ  یق،عهد عت یانیدر قسمت پا ینطور. همیرسونهخواهد بود که قوم رو به صلح و آرامش م ییفرمانروا

صلح،  یموضوع مخصوصا با تفکر برقرار یناز نسل داوود از راه برسه و ا یبود که پسر ینکه انتظار ا بینیمیداوود م

 هماهنگ هست. یخوش وو عدالت 

ینِردکتر توماس شرا -  

 

بست  یاز نسل داوود بود. خدا با داوود عهد یپادشاه یشد،شناخته م یحبه عنوان ماش یقه در عهد عتک یتیشخص اما

داشته  یبا خدا ارتباط پدر و پسر یکه به طور منحصر به فرد یزهرو برانگ یپادشاه یو در اون به او وعده داد که روز

 یقعهد عت یحبه ماش یقرار کنه. پس واقعا، وقتعدالت و انصاف رو بر ینه،که تا ابد بر تخت داوود بش یباشه. کس

خدا رو به ارمغان  ییکه نجات و رها یکامل کلمه است، پادشاه یپادشاه، به معن یکما به  ۀاشار کنیم،یاشاره م

 .یارهم

دکتر مارک استراوس -  

 

را دوباره  یلداوود بر اسرائ یاعالم کردند که سرانجام خدا پسر عادل داوود را خواهد فرستاد تا پادشاه انبیا

؛ 26-25: 33و  5: 23 یا، ارم5: 16و  7: 9 یا، اشع89از جمله مزمور  یادیز هایموضوع را در قسمت ینبرقرار کند. ا

 فرماید،یاز زبان عاموس م 11: 9به آنچه خدا در عاموس  لمثا یک. فقط به عنوان بینیمیم 24-23: 34 یالو حزق

 :یدگوش ده
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را برپا  هایشیرا مرمت خواهم کرد و خراب هایشداوود را که افتاده است برپا خواهم نمود، و شکاف یمۀخ آن روز در

 (11: 9)عاموس  .سلف بنا خواهم کرد یامنموده، آن را مثل ا

 

شان را بر دشمنان یروزیو پ یقوم خدا آزاد یپسر داوود برا ینکردند که ا یشگوییپ یادوم، انب یگاهجا در

 کندیمداخله م یخدر تار یریکه خدا به طور چشمگ گفتندیم یبه دفعات از زمان یقعهد عت یای. انبآوردیارمغان مبه 

او مخالفت  هایکه با روش یکسان یداد تا بر تمام هخود، دشمنانش را شکست دهد. خدا وعد ینتا از جانب قوم ام

 یرا به وارث آت یروزیپ ینبه دفعات ا یا. و انبیلاسرائ انیکند، و از جمله بر افراد عهدشکن در م یداور کنند،یم

 هایییشگوییانتظارات، پ ینبزرگ خدا عمل خواهد کرد. ا السلطنۀیبکه به عنوان نا دادند،یتخت داوود نسبت م

-1 :12 یا، و زکر2: 34 یال، حزق17-5: 30 یا، ارم7-4: 9 یا، اشع18-17: 132مانند مزمور  هاییکه در متن ستنده

 :یدگوش ده 9-8: 30 یانبوت در ارم ینآمده است. مثال، به ا 10

 

. و یختتو را خواهم گس یاو را از گردنت خواهم شکست و بندها یوغدر آن روز  ینههر آ»: گویدیم یوتصبا یهوه

 یشانا یداوود را که برا یشو پادشاه خو یهوهخود  یخدا یشانخود نخواهند ساخت. و ا ۀاو را بند یگربار د یبانغر

 (9-8: 30 یا)ارم .خدمت خواهند کرد انگیزانمیبر م

 

را برقرار  ایجاودانه یداوود، پادشاه یپسر آت ینکردند که ا یشگوییپ یقعهد عت یایسوم، انب یگاهجا در

 یکند، برکات ابد ییوافرمانر یلآن پسر داوود بر اسرائ یکه وقت دادندیم یممعموال تعل یقعهد عت یایخواهد کرد. انب

در  یوستهرا مانند بهشت خواهد کرد، و قوم او پ ینزم یخواهد شد. سلطنت آن پادشاه داوود یشانخدا شامل حال ا

. خوردیبه چشم م 25-24: 37 یال، و حزق13-3: 55 یامانند اشع هاییانتظار در متن ینخواهند بود. ا ییصلح و کامروا

 :یدگوش ده گوید،یم 7: 9 یاپسر داوود در اشع ۀدربار یامثال، به آنچه اشع

 

انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از االن  یداوود و بر مملکت و یاو را بر کرس یسلطنت و سالمت ترقی

 (7: 9 یا)اشع .را به جا خواهد آورد ینا یوتصبا یهوه یرت. غیدتا ابداآلباد ثابت و استوار نما

 

برقرار خواهد  یجهان یپادشاه یکداوود  یکه پسر آت دادندیم یزرا ن یمتعل ینا یام، انبچهار یگاهدر جا و

خواهد بود. سلطنت  انتهایب یز،ن یاییبلکه از لحاظ جغراف ینه فقط از نظر زمان ی،داوود یآت یپادشاه ینکرد. قلمرو ا

از برکات آن  شان،یتو قوم یتتوبه کنند، فارغ از مل شانناهانکه از گ یکسان ۀ. همگیردیرا در بر م ینزم یاو تمام
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که  یفی. به توصکنیمیمشاهده م 122، و 110، 72، 68، 2را در مزمور  یمتعل یناز ا هاییمثال. شد خواهند مندبهره

 :یدگوش ده کند،یم او و قلمرو یاز پادشاه آت 14-13: 7 یالدان

 

به او داده شد، تا  یحکومت و جالل و پادشاه ...آمدیآسمان م یابرهامانند پسر انسان با  یکه به ناگاه کس دیدم

 نو( ۀهزار، 14-13: 7 دانیال) .کنند خدمت را او هازبان و هاملت و هاقوم یتمام

 

خدا  یکنهم یشگوییپ یست که به روشنه دومزمور  یح،درک نقش ماش یبرا یقعهد عت یدیکل هایاز متن یکی

 ینکه ا یشیدمتوجه م یخونید،اون رو به دقت م یمنصوب کرده. وقت یون،کوه مقدسش، صه یخاص رو رو یپادشاه

او خواهند بود. و  مطیع هاکرد. قوم خواهد سلطنت هاقوم یکه بر تمام ستیهمون یکنه،که خدا منصوب م یپادشاه

 یبشن و او رو بپرستند. در عبارت یدهکش یربه ز یدبا ینحاکمان زم همۀ و ها،قوم ۀمقتدر است که هم یتیاو شخص

اونهاست،  یحنخواهد بود، هر چند که ماش یلاسرائ یحفکر که او فقط ماش ینا. «یدپسر را ببوس» یگهم دودر مزمور 

جهان هم هست. پس موضوع  یخداوند بر حق تمام یا،اونهاست، خداوند تمام دن یحکه ماش یلدل یناما به هم

 یتیکه او شخص یکردنددر واقع، اون زمان درک م ست،یانسان یتیشخص یحکه ماش ینها یدفهم یدکه با اییدیکل

 جهان خواهد بود.  یکه خواهد اومد و فرمانروا ستیانسان

واکِر یتردکتر پ -  

 

از پسران خاص داوود را که  یکی. خدا یافت یانپا یندهآ یپادشاه یبرا یبزرگ یدبا ام یقعت عهد

 ایجاودانه یدشمنان قوم خدا را شکست خواهد داد. و پادشاه ۀاست، خواهد فرستاد. او هم مقامیعال ایالسطنهیبنا

به عنوان  یتبشر یخدا را برا یۀاول ۀاراد شاهیپاد ینکه فرمانبردار او باشد. ا کندیبرقرار م ینهمگان بر زم یبرا

 یاهد رساند. فرزند عادل داوود تمامتخت داوود، به انجام خو یبرقرار یبرا ینو همچن یلاسرائ یصورت خدا، برا

 خویش افراد قوم ۀهم یرا برا یو صلح و آبادان زداید،یهرگونه شرارت را از آن م کند،یجهان را وارد قلمرو خدا م

 .کندیبرقرار م ندر هر زما

تحقق مقام  یعنی ماندوم یتا به عنوان اصل ایمدرمورد مقام پادشاه، آماده یقعهد عت یشینۀپ یبررس با

 .یمبپرداز یسیپادشاه توسط ع
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 تحقق در عیسی
است. مثال مُغان در  یقموعودِ عهد عت یِهمان پادشاه داوود یسیکه ع دهدیم یمتعل یبه روشن یدعهد جد

 یسلطنت ین، عناو29-27: 8مثل مرقس  هاییدر قسمت یسی،. شاگردان عخوانندیم یهوداو را پادشاه  2: 2 یمت

 درست همه، از ترخواندند. و مهم یلاسرائ ادشاهاو را پ 49: 1 یوحنارا به او نسبت دادند. در  یحمس یا یحمانند ماش

 یوساو با پونت یاست. به گفتگو یقموعود عهد عت یحاییشد که پادشاه مس یمدع یسیاز مرگش، خود ع پیش

 :یدگوش ده 11: 27 یدر مت یالتوسپ

 

 (11: 27 ی)مت« !گویییتو م»بدو گفت:  یسیع «ی؟هست یهودتو پادشاه  یاآ»گفت:  یده،از او پرس والی

 

در  یسی. هرچند عیابیمیم 37-33: 18 یوحنا، و 3-1: 23، لوقا 15:2را در مرقس  یمشابه هایگزارش

که او واقعا  دهدیم یمتعل یبه روشن یدننشست، اما عهد جد یلاسرائ یبر تخت پادشاه اش،ینیطول خدمات زم

داوود  یدر مورد تخت شاه یقعهد عت تانتظارا ۀتا هم گرددیم بر یندهاه موعود از نسل داوود است. و او در آپادش

 را محقق کند.

در ارتباط با  یقعهد عت یشینۀپ یکه مربوط به بررس هاییرا از راه یسیتوسط شخص ع یمقام شاه تحقق

. دوم، یدمقام پادشاه را تحقق بخش هاییژگیو یسیکه ع یدد یمکرد. اول، خواه یمخواه یبررس شود،یمقام م ینا

از  یسیکه ع یدد یم. و سوم، خواهدهیممیگذاشت را مورد توجه قرار  یجا از کارکرد پادشاهان بر یسیکه ع ییالگو

 هاییژگیبا و یایید. بیدکرده بود، تحقق بخش یجادا یندهدر آ یاز خدمت پادشاه یقکه عهد عت یانتظارات هاییچه راه

 .یمکار را شروع کن یسیع یپادشاه

 

 

 هاویژگی
 اول،. است آمده وارپادشاهان فهرست یبرا یژگیچهار و ی،موس یعتکه در شر یدیمدرس د ینقبال در ا

. کردیبه خدا توکل م یتو امن یتموفق یبرا ید. سوم، بابودیم یلیاسرائ ید. دوم، او باگزیدیخدا بر م باید را پادشاه

عهد با داوود  ها،یژگیو ین. و فراتر از اماندیم ارنسبت به عهد وفاد اشیشخص یدر سلطنت و زندگ یدبا و چهارم،

از  یکهر یسیچگونه ع ینیمبب یاییدنقطه از درس، ب یناز پسران داوود باشد. در ا یدکه پادشاه با کردیمشخص م

 .یمکنیاز جانب خدا آغاز م یدگیرا برآورده ساخت. کار را با برگز هایژگیو ینا

 



پادشاه موعود: ۵درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-21- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

 برگزیدة خدا
 یل،است. و پادشاه اسرائ ینشآفر یپادشاه مسلط بر تمام یا یرور کبتخدا امپرا یدیم،همان طور که قبال د

 یگریبه د تواندیکه فقط خدا م ییقوم خاص و مقدس خدا بود. از آنجا یل،تحت سلطه بر اسرائ یاگزار پادشاه خدمت

و  یرنداز اقتدار خدا را بر قوم او به دست گ یتا  بخش گزیدیرا بر م یپادشاهان قانون ۀشخصا هم یداقتدار ببخشد، با

 به کار ببرند.

موضوع  ینمنصوب کرد. ا یلبر اسرائ یپادشاه یو برا یدبود چون خدا او را برگز یژگیو ینا یدارا عیسی

 های. به گفتهبینیمیم یسیتولد ع ۀدربار یمشته به مرفر یلجبرئ هایو گفته 17-1: 1 یدر مت یسیع نامۀرا در شجره

 :یدگوش ده 33-31: 1در لوقا  یمبه مر یلجبرئ

 

 ی. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعال، مسمیدنام یخواه یسیو او را ع ییدزا یخواه یحامله شده، پسر اینک

خواهد کرد  یتا به ابد پادشاه یعقوبو بر خاندان شود، و خداوند خدا تخت پدرش داوود را بدو عطا خواهد فرمود. و ا

 (33-31: 1)لوقا  .نخواهد بود یتو سلطنت او را نها

 

 تا پادشاه قوم او شود. یدهرا برگز یسیبه وضوح نشان داد که ع خدا

 است. او بودن یلیپادشاه، اسرائ یژگیو دومین

 

 اسرائیلی
 آسایآمد. تجسم معجزه یابه دن یلیاسرائ ایدر خانواده یرابود ز یلیاسرائ یک یسیکه ع یستالزم به گفتن ن

از جماعت  یو عضو کامل یم،و مر یوسف یکرد. اما او همچنان فرزند قانون یرعادیتولد را غ ینباکره ا یماو در رحم مر

 مثل هاییمتن ینلوقا، و همچن 3و باب  1باب  یدر مت یسیع هاینامه. شجرهشدیمحسوب م یلطرف عهد اسرائ

 . گذارندیموضوع صحّه م ینبر ا کنند،یصحبت م یسیع یلیاجداد اسرائ ۀکه دربار 5: 9 یانروم

 بود. یحفظ صلح و آبادان یبرا یانسان هایراهکار یتوکل پادشاه به خدا به جا یق،عهد عت یژگیو سومین

 

 توکل به خدا
بود. او  یقومش متک یو آبادان یتامن یبرقرار یرا داشت چون کامال به قدرت خدا برا یژگیو ینا یسیع

 یدراز نکرد. بلکه، همان طور که در متون دیگر مرداناز دولت یکیچه یا یالتوسپ یرودیس،ه یبه سو یدست دوست

 بود. متکی خدا اقتدار و قدرت بر اش،یدر حفظ و استقرار پادشاه بینیم،یم 11-10: 19، و 3: 13 یوحنامثل 
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 با اشبه عهد با خدا در رابطه یواجد آن بود، ابراز وفادار یسیکه ع یقپادشاه در عهد عت یژگیو چهارمین

 بود. یعهد االه قوانین

 

 وفادار به عهد
او به  یاز همه در وابستگ یشقابل مالحظه است، اما ب یادیخدا از جهات ز یعتبه شر یسیع یوفادار

کوه در  یباال ۀ. مثال در موعظشودیم یدهاست، د یعتشر ۀزمبه تحقق هر آنچه ال اشیآن و سرسپردگ یهاول یمعن

 یدمکتوب شده تاک یعتآنچه در شر لیاص یبه دفعات بر معن یسیع ینی،د یعلما یشفاه یم، بر خالف تعال7-5 یمت

 :یدگوش ده 18-17: 5 یاو در مت های. به گفتهکردیم

 

 تا امتا آنها را نسخ کنم، بلکه آمده امیامدهرا نسخ کنم؛ ن یامبرانپ هاینوشته و تورات تا امکه آمده یدمبر گمان

از تورات هرگز از  ایهمزه یانرود، نقطه  یاناز م ینتا آسمان و زم گویم،یبه شما م ین،آم زیرا. بخشم شانتحقق

 نو(. ۀهزار، 18-17: 5 ی)مت دهمه به انجام رس ینکهنخواهد رفت، تا ا یانم

 

را،  یعتشر یدر واقع تمام یسیتفکر را منعکس کرد و گفت ع ینهم یز، پولس رسول ن4-3: 8 یانروم در

 به انجام رساند. یز،ما ن یخودش، بلکه به جا ینه تنها برا

 

به او  یدنرس یبرا یکنه،م یتهدا یحکه ما رو به طرف مس ستایمدرسه یرمثل مد یعتشر یگه،مقدس م کتاب

 ی. وقتیمما از انجام کامل اون قاصر یخداست. ول یتاز شخص یه داده شد، انعکاسک یعتی. شرمیکنه مونآماده

کردن با خدا از راه  یداپ یافتنارتباط  هرو ک یعتشر یو هدف اصل یدهکامل رو به ما نشون م یتانسان یاد،م یسیع

به نگه داشتن عهد، و رفتار  یدائم یرو با وفادار یعتشر یسی. عیبخشهرو تحقق م ستیااله ینموندن به فرام ینام

کننده که خدا هم عادل است و هم عادل میگه مقدساو عدالت ما شد. کتاب یبترت ینقانونمند به انجام رسوند. به ا

رو از طرف ما نگه داشت، ظهور کرد. پس او هم عادل  یعتاومد و بعد با پسرش که شر یعتشبا شر اوندادگر.  یا

 .یکنهم یبر یاعادل  یحمسکه ما رو در  یاست، و هم کس

توئِنِس یکدکتر ک. اِر -  

 

هست. منظورم  یتبر ما، حائز اهم یحکمران یاو برا یتحقان ینسبت به عهد به عنوان مبنا یسیامانت ع یرو تاکید

نسل بشر،  ۀهم یندۀنما یا. آدم به عنوان سرمنشا ما یگردههست که به آدم بر م ینب یندر ا یادیکه موضوعات ز ینها

 یم،و در خدمت او باش مونینندهآفر یعمط ید. باییمخدا یدگانآفر ابمونه. م ینو ام یعمط یدخدا، با هاییدهآفر یۀمثل بق
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رو  یخودش، گناه و مرگ و داور ی. آدم با نااطاعتیمبا اطاعت از او، دوستش بدار یمونزندگ هایینهزم ۀو در هم

 ین. به ایگهد مآد یک یلۀفراهم کنه و اون هم به وس یبود که خدا راه عالج ینآورد. تنها راه برگشت به حالت اول ا

کاهنان و پادشاهان مختلف  یامبران،پ یقاز طر «یفرستهمثل آدم رو م یخدا شخص» ینکهبر ا یادیز یدتاک یبترت

خدا رو  ۀکه او آمد تا اراد یبینیم،م یلو در اناج یرسه،م یحمس اییسبه خداوندمون ع یتاوجود داره که اوج اون رو نها

اومد، تا  یابه دن یعتشر یرزن زاده شد، ز یککه او از  یگهم یانغالط 4. باب کنهبه انجام برسونه. اومده تا اطاعت 

 – کار آدم رو معکوس کنه. او با اطاعت خودش یدداره؟ چون با یچه ضرورت ینرو اطاعت کنه. خب ا یعتتمام شر

اون رو  یبا اطاعتش که گاه او – مهم است ینجااو هم در ا ینبود، هرچند زندگ یشفقط مربوط به طرز زندگکه 

از همه در وقت  یشترما محقق کرد. او با اطاعتش، ب یرو به جا یعتملزومات شر ۀهم یخونیم،او م« عمل اطاعت»

که کرد، و اطاعتش به عنوان  یبود. پس به خاطر کار یعمط یبتا به مرگ بر صل یحت لیپیان،یف 2مرگ، طبق باب 

که قبل از اون خداوند و پادشاه نبود. او  یستن ین. موضوع اشدپادشاه، و کاهن ما، به دست راست خدا باال برده 

از  ینمجسم و همچن یعنوان خداکه انجام داد، به  یمقام رو داشت. اما با کار ینپسر ا یبه عنوان خدا یشههم

بدون اطاعت و  یشدو نجات رو برامون به دست آورد. نم یرهما رو بگ یموند تا جا ینو ام یعمط یتش،انسان یقطر

خودش، به مقام شاه شاهان و سرور سروران سرافراز  یحاییپدر، در کار شاهانه و مس یامانت کامل نسبت به خدا

 بشه.

دکتر استفِن وِلوم -  

 

 آن است که او پسر داوود بود. یسیع یژگیو پنجمین

 

 

 پسر داوود
بودند. پس فقط وارثان داوود  یلاسرائ یدائم یسلطنت ۀبراساس عهد خدا با داوود، نسل داوود سلسل

 هایاز قسمت یاریدر بس یبه خاندان داوود به روشن یسیباشند. تعلق ع یلسلطنت بر اسرائ یقانونا مدع توانستندیم

نام  16: 22و  5: 5، مکاشفه 3-1: 1 رومیان، 25-1: 1 یتوان از متیخدا معلوم است. به عنوان چند مثال م کالم

 برد.

توسط  یبه روش تحقق کارکرد خدمت پادشاه یاییدبه عنوان پادشاه، ب یسیع هاییژگیو یاز بررس پس

 .یماو بپرداز
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 کارکرد

خدا، از طرف  ۀپادشاهان، امانت در حکومت بر قوم تحت سلط یکه کارکرد اصل یمدرس گفت ینقبال در ا

کار خود  اش،ینیدر طول خدمات زم یسیکه ع دانندیم یحیانمس ۀبود. هم یااله ینفرام یریکارگهاو، خصوصا با ب

. و دهدیبه کار خود ادامه م یشسایهمچنان در حال حاضر در آسمان و در کل یسینکرد. در واقع، ع یلرا تکم

از  یو پادشاه یح،از آنچه الزم بود ما را قانع کرد که واقعا مس یشکند. او ب یلتا کارش را تکم گرددیرانجام بر مس

 را دوباره برقرار کند. اشینسل داوود است که خدا فرستاد تا پادشاه

به عملکرد  یم،دمشاهده کر یمقام پادشاه ینا ۀدربار یقعهد عت یشینۀکه در پ هاییبندییماستفاده از تقس با

عدالت  یابتدا به اجرا یاییدامانت. ب یشبردعدالت، کاربرد رحمت و پ ی: اجرایعنی پردازیم،یبه عنوان پادشاه م یسیع

 .یندازیمب ینگاه یسیتوسط ع

 

 عدالت
. ابتدا با عدالت کنیمیم یعدالت را از دو جنبه بررس یدیم،د یقطبق آنچه در قسمت مربوط به عهد عت

. اما کردینم یردرگ یانسان هایبا دولت یماخود را مستق ین،اکثرا در خدماتش بر زم یسی. عکنیمیشروع م المللیینب

عدالت بود.  یگناه، به دنبال اجرا یطرۀمردم از س کردنو با آزاد  ید،و ارواح پل یطانش یپادشاه یهبا اعالن جنگ عل

 یپادشاه یانم ی، تحت نام جنگ روحان2: 2 یان، و افسس20-14: 11مانند لوقا  هاییکار را در قسمت ینکالم خدا ا

در  یقپادشاهان عهد عت هایرا با روش یسیعملکرد ع ین. پس الزم است اکندیم یفتوص یطانش یخدا و پادشاه

 گفت: 28: 12 یدر مت یسی. همان طور که عیمکن مقایسه ها،جنگ یقاز طر المللیینعدالت ب ریبرقرا

 

 ،28: 12 ی)مت .است یدهخدا به شما رس یکه پادشاه یدبدان یقین کنم،یم یرونرا ب یوهاروح خدا د ۀمن به واسط اگر

 نو(  ۀهزار

 

خدا در جنگ  یپادشاه یکه او رهبر کندیتوسط او اثبات م یوهاراندن د یرونکه ب کندیاشاره م یسیع یه،آ ینا در

 را بر عهده دارد. یطانش یبا پادشاه

. گذاشتندمی اجرا به هاملت یربا سا آمیزمذاکرات صلح یلۀرا به وس المللیینعدالت ب یزن یقعهد عت پادشاهان

آمدند،  زمینرا که از مشرق هاییمُغ آمیزصلح یایشد، اما هدا یمذاکرات ینچن یربه ندرت درگ یسیع ینکهبا وجود ا

ملت  یانم یکوییصلح و ن یبرقرار یتبودند، و به ن یخارج ایهملت نمایندگان هامُغ ین. ایرفتپذ 2باب  یدر مت

 آمده بودند. یلاسرائ ۀخودشان و پادشاه تازه متولد شد
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به اجرا گذاشت. او  یزن یلملت اسرائ یانرا در م یعدالت االه المللی،ینعدالت ب یعالوه بر اجرا عیسی

 ردۀ قضات و ها. بلکه آنها را به دادگاهکردینم یدگیپادشاهان، به طور معمول شخصا به مجادالت رس یرمانند سا

 یمثل مت هاییموضوع را در قسمت ین. اکردیحت مینص پروریسپرده بود. اما اغلب قوم خود را به عدالت تریینپا

خاطرنشان کرد که حساب اعمال  ینهمچن یسی. عبینیمیم 8-7: 18در لوقا  ین؛ و همچن21-15: 12، و 25-26: 5

او به  یجنبه از نقش سلطنت ینکند. ا یدگیبه آنها رس ی،داور یتا در هنگام بازگشتش برا داردیبد را نگاه م و یکن

 یخصوصهب یهاکه در آنها او به لعن شودیم یده، د36: 12، و 24-22: 11، 1: 10 یمانند مت هاییدر متن یروشن

 .گذاردیها را به اجرا ممجازات یالعن  ینخودش شخصا ا گویدیم 22: 5 یوحنادر  ین. همچنکندیاشاره م یندهدر آ

به انجام  یزن یااله ینرحمت در قوان یریکارگهعدالت، کارکرد پادشاه را با ب یعالوه بر اجرا یسیع اما

 رساند.

 

 رحمت
م خود را نشان داد. در برابر گناه مرد ۀاز شفقت خدا نسبت به مخلوقاتش، رحمت ملوکان یریبا الگوگ یسیع

 .بخشید تسکین شانو آنها را در رنج و محنت یدتدارک د شانبرای. کرد درک آنها ضعف. داداز خود تحمل نشان 

 

رو با قدرت مطلق در نظر  یکس یشهپادشاهان، هم یمعمول بشر یخدر طول تار یکنیم،پادشاه فکر م یکبه  وقتی

 یسیع یپادشاه هستند. اما پادشاه ۀو گوش به فرمان هر خواست یکننم یممردم تعظ یی،. با ورود اونها به جایاریمم

که به  یکنمفکر م یوحنابه فصل اول  ی. وقتیکنهو رو م یررو ز یادن ۀانگار هم یش،زندگ یگۀد هایهم مثل جنبه

« .یرفتندقوم خودش او را نپذ یآمد، ول یشاو به مُلک خو»: یگهم یپردازه،م ید،که جهان رو آفر یکس یننده،مفهوم آفر

که  یکه به جهان یهچه پادشاه ینپادشاست، درست مثل من، اما ا یسیبگه، خُب، من معتقدم که ع یحاال اگر کس

 یکه خداوند دلش برا یستن ینبه نظرم، نشون دادن رحمت فقط ا یرن؟اومد و اجازه داد او رو نپذ ساخته،خودش 

خدا  یدرون یاتدر مورد ح یزیکه چ ینهتالش اون ا یکنمهم هست، اما فکر م ینطورما به رحم اومد، که مطمئنم هم

 یعنیمن، از ازل شخص پادشاه  یداقدس، از د یثاقدس مربوط کرد. و تثل یثتثل یاتبه ح یدآشکار کنه. رحمت رو با

 یده،م یگریهست، خودش رو به د یککه سه در  ییخدا ی،جهان هست تمامی پادشاه بوده، القدسپدر، پسر و روح

تا به گناهکاران  یادم یسیع ی. پس وقتمیکنه عرضه رو خودش دو، اون به القدسپدر به پسر، پسر به پدر و روح

 یپادشاه اعظم هست. اون داور یشخص ۀمکاشف ینو هم یده،ن محبت فداکارانه رو نشون میرحمت نشون بده، هم

 هایدهآزارد یشپ یاد،م ینبه زم ی. اما وقتیکنهندارند، محکوم م یرو که به او محبت یکسان یتخواهد کرد. در نها

من  یگهو م یادپادشاه م ینا وشدن.  یدهبه بند کش ابلیس، شخص و بارشرارت هایقدرت یلۀکه به وس یکسان یاد،م

 یقلب خدا از یاو، عمل آمیز. پس هر کار رحمتکنمیم یشکشو خودم رو به شما پ یام. اول، میخواماز شما نم یزیچ
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 یاد. میادم ای. بدون خواستهیکنهعمل م ینطور. اما پادشاه ما ایکنهست که خودش رو به اون عرضه مدر جهان یثتثل

در  میشه، شروع خدا قلب در که ستمحبت فداکارانه ینا انگیزشگفت یرحمت، تجل یکنمم رتا از خودش بگذره. فک

رحمت او به ما، پادشاه  یب،صل ی. و البته اوج اون رویشدبه مردم نشان داده م یرفتهر جا که م یسی،تجسم ع

که در  ست،یواقع یمرح اه. پس او تنها پادشیاریمتا ما رحمت خدا رو در نجاتمون به دست ب یدهخودش رو م یزندگ

 .یکشهم یرخودش، رحمت رو به تصو یپادشاه ینح

یاور یلدکتر ب -  

 

 

او که فکر  هایحالحاال، به خوشا به یناست. هم بخشنده یگانهچون اون همان  یدهو رحمت نشون م یادم عیسی

آنان  یراز یانحال ماتمبود: خوشا به اینطور حالبه خوشا ین. دومیندازنم یرتچند تا از اونها من رو به ح کنم،یم

که باعث  یزهاییاز چ یشکنهکه دلشون م کسانی حالبهکه، خوش  ینها یش. از نظر من معنیافتخواهند  یتسل

 یکنهخودش نگاه م یایبه اطراف دن یاد،م ینجاو به ا یگیرهبر خودش م یخدا جسم بشر ی. وقتیشهخدا م یدلشکستگ

با رحمت  یختن،بعد از اشک ر یگه،کنه، م یو زار یهاونکه فقط گر ی. و به جایشهکه ناراحت م یبینهرو م یزهاییو چ

 یگریپوست د یرز یرحمت به معن ید،عهد جد یونانیدر زبان  یگهم ی. جالبه که بارکلیرمم یطاون شرا طرفبه 

حس  یکنه،در حال حاضر احساس م یگریرو که د یزیمن بتونم چ یعنیدرک از شفقت  ین. پس ایدهم یرفتن  معن

اونها برم و براشون همون . به طرف بشم یطوارد اون شرا یستم،ن یطبگم خوشحالم در اون شرا ینکها یکنم. و به جا

 اونها باشم. یلحظه از زمان برا یندر ا یخوادپدر م یباشم که معتقدم خدا

یدمَندکتر مَت فر -  

 

 المللیینب ۀداشت؛ ابتدا به عرص یابراز رحمتش در دو عرصه چه روش یبرا یسیکه ع یدد خواهیم

. و کردندیخدا بودند، رحمت م یمکه تسل یو مردمانبه اقوام  بایستیپادشاهان م المللی،ین. در سطح بپردازیمیم

محسوب  یلیرا که اسرائ یریهودیاناز غ یاریکار را انجام داد. به عنوان مثال، او با معجزه، بس ینبه چند روش ا یسیع

شفا  13: 8 یرا در مت یشفا داد. او غالم فرماندار روم 28: 15 یکه در مت یشفا داد. مثل دختر زن کنعان شدند،ینم

 راند. یرونب 20-1: 5در مرقس  یکاپولیس،د یریهودیغ ۀدر منطق یرا از مرد یوهااز د ی. و لشگریدبخش

انجام داد  یخدمات یکاپولیسو د یدوناز جمله صور، ص یریهودی،در مناطق مختلف غ یسیگذشته، ع ینا از

 یشگوییپ 32: 2باشد، درست همان طور که شمعون در لوقا  یریهودیانغ یاز مکاشفه برا ینور یشو کارها یامتا پ

 کرده بود.
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او بود. او به  المللیینآشکارتر از رحمت ب یارنشان داد، بس یدر سطح مل یسیرحمت ملوکانه، که ع اما

مت و همراه با رح یعنی. کردیعنوان پادشاه موظف بود که با قوم خدا همان طور رفتار کند که خدا با آنها رفتار م

 یل،به عنوان پادشاه اسرائ یسی. عدادیانعکاس م ار یمراقبت االه یداشت که الگو یرحمت آل،یدهشفقت. پادشاه ا

آنها پرداخت. معجزات  یحتو نص ییبه راهنما یبا بردبار هاسال او. داد نشان آنها به العادهفوق یرحم و شفقت

مردگان  یگرسنگان فراهم کرد، و حت یراند، غذا برا یرونرا ب یوهارا شفا داد، د شانهایمرض – انجام داد شمارییب

 را زنده کرد.

، و 11-1: 2، مرقس 7-1: 9 یبود که در مت یجمرد افل یشفا یسی،ع ۀمثال از رحمت ملوکان ینبهتر شاید

در واقع گناهان  فلج آن مرد را شفا داد بلکه یمارینه تنها ب یسیع یان،است. در آن م یدهبه ثبت رس 25-17: 5لوقا 

 کرد،یم ینرا با عطر تده یشکه پاها یتکرار کرد و گناهان زن 50-36: 7کار را در لوقا  ین. همیدآمرز یزاو را ن

 .یدآمرز

 

داره. جواب  یادیز یلیخ یتاهم یامرزه،گناهان رو ب یتونهسوال که: چرا فقط خداست که م یندرست دادن به ا جواب

او  یونرو مد چیز. ما همه یده. او ما رو آفرستیننده. او خداوند و آفریکنیماو گناه م یه: چون ما علاینه مقدسکتاب

به وجود  یهم در جهان هست یامدهاییداره. پ یگراند یبرا ییامدهای. و اول و آخر، گناه ما ضد اوست. گناه پیمهست

 یسرکش یگزاره،اثر م یم،ا رو بر خود دارکه صورت خد یما با او به عنوان کسان ۀرابط یاز همه رو یشتر. اما بیارهم

که  یریدبگ ررو در نظ 51گناهان رو ببخشه. مزمور  یتونهگناه کردن به او. فقط اوست که م یعنیما نسبت به خدا 

اون نسبت به  کنیم،یداوود فکر م یبه زندگ یکه وقت ینهمنظورم ا« .امیدهبه تو و تنها به تو، گناه ورز»: یگهداوود م

متوجه  ینسبت به بتشبع؛ نسبت به پسرش. اما اون به درست یا؛گناه کرده بود. نسبت به قوم؛ نسبت به اور یادیزافراد 

موضوع قاصر  ینکه مردم از درک ا ینها یتخدا گناه کرده. مشکل ما، و مشکل بشر هاز همه نسبت ب یشترکه ب یشهم

 مشکل گناه ما رو حل کنه. یتونهاونها رو ببخشه. فقط خدا م یتونهفقط خدا م ینکههستند. ا

دکتر استفِن وِلوم -  

 

 یشه،م یرفتهو پذ یکنیماون نسبت به من، از هم درخواست بخشش م یا یکنمگناه م یمن نسبت به شخص وقتی

 ایمانع رابطه ی،که تو برام به وجود آورد اییناراحت یزارمنم»: یگهم یکیکه  ینها میفته اتفاق هاانسان ینکه ب یزیچ

 یافتباشه که از خدا در یاز درک ما نسبت به آمرزش بیهم به عنوان بازتا یدهست و با ی، که ضرور«بشه یمه دارک

که  یواقع ینکه در واقع دِ یکنهکار رو م ینا یطور بخشه،یخدا م ی. اما وقتیمعمل کن ینطورهم یدو با ایمکرده

انجام  یگرینسبت به د یتونیمهرگز نم یکس یچه یاکه من  ستیکار ینو ا یبره،م ینکرده از ب یجادقصور من ا

 یجاون افل یسیع یوقت 2مثال در مرقس باب  یبرا یکنه،جالب م ینقدرکه موضوع رو ا ستیآمرزش االه ین. ایمبد
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دلشون  که اونجا نشسته و ناظر ماجرا بودند، در یکاتبان« شد. یدهپسرم، گناهان تو آمرز»: یفرمایدبه او م یده،رو شفا م

از خدا  یرغ یتونهنم یچکسآمرزش گناهان رو داره، چون ه یکه ادعا یهک یگهمرد د ینا»: یگفتنبا خود در سکوت م

بخشش اون مرد شده که  یمدع یبه نوع یسیکه ع یشنیدندرسته. اونها م یقادق ی، که به نوع«کار رو بکنه ینا

 یدند،رو درست شن یسی. اونها صحبت عیگهکفر م یسیع یکردندفقط مختص خداست، و ناراحت بودند؛ و تصور م

. درک او از خودش، و یساستع یتاز الوه یلدر اناج یرگزاریقسمت مدرک تاث یناشتباه بود. ا العملشوناما عکس

 فرض – بگذره یگریخودش در ارتباط با د یفقط از ناراحت ینکهنه ا یامرزه،بود که گناهان رو م ینا یکردکه م ییادعا

او رو  یواقع ینو دِ  یامرزهگناهان او رو م ینوع هبلکه ب – نداشت یجبا آن افل یکه او قبل از اون برخورد ینهما بر ا

 .یدارهدرست مثل خدا از برم

یستِردکتر رابرت ل -  

 

گذشته، چون خدا تنها  ینعدالت است. از ا یارمع یتاست که نها ییخدا یهعل یانو عص یتخط ی،گناه هر

 یی،. او به تنهابیامرزد خود به نسبت را هاتخلف ینگونهاست، فقط اوست که قدرت دارد ا یینها یضپادشاه اعظم و قا

خدا بود، خدا  سلطۀو عادل تحت عیبیب شاهپاد یسیسطح داراست. اما چون ع ینقدرتِ نشان دادن رحمت را در ا

 بتواند رحم و شفقت خدا را به قومش نشان بدهد. یسیبه او اقتدار آمرزش را داد تا ع

بود که امانتِ نسبت به خدا را  یخدا به نوع یعتشر یاجرا یسی،راه تحقق کارکرد پادشاه توسط ع سومین

 دهد. یجترو

 

 امانت
 یرا در دو قسمت بررس یسیامانت توسط ع یجترو یم،طور که در مورد عدالت و رحمت عمل کردهمان

عبادت و اطاعت  یجترو یبرا یسیروش ع ینتر. سرراستکنیمیشروع م المللیینب ۀو کارمان را با عرص کنیمیم

، لوقا 14: 24، 25-13: 4 یرا در مت وعموض ینها بود. اامت یا یریهودیخدا به اقوام غ یپادشاه ۀاز خدا، موعظ یقلب

 ید،بخش یتمامور 8: 1و اعمال رسوالن  20-18: 28 یبه شاگردانش در مت یسیکه ع ی، و مخصوصا هنگام47: 24

نقاط جهان  دورترین تا و سازند، شاگرد را هاامت ۀفرمود تا هم یروانشبه پ هایتمامور ینا ی. او در هر دوبینیمیم

 شاهدان او باشند.

به  یریهودیان،غ یاندر م المللی خودین. او مانند کار بدادیم یجترو یزن یمل یامانت را در سطح یسیع البته

 گفتیبه مردم م اش،یشهر ینب یپرداخت. در سفرها یلانج ۀخصوصا با موعظ یلقوم اسرائ یانامانت در م یجترو

 ۀاز موعظ ایاست. به خالصه یکخدا نزد یپادشاه یراز د،گردانند و به خدا وفادار باشن رو شانکه توبه کنند، از گناه

 :یدآمده، گوش ده 17: 4 یدر مت یکه مت یسیع
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: 4 ی)مت« .شده است یکآسمان نزد یپادشاه یراز ید،توبه کن»آغاز کرد که:  یامپ ینا ۀبه موعظ یسیآن زمان ع از

 نو(.  ۀهزار ،17

 

نوع موعظه را  یناز ا هایی. مثالکنیمیمشاهده م 13: 10و  32: 5، و قوقا 15: 1خالصه را در مرقس  یانب همین

 .یافت توانیم یلاناج هایاز قسمت یاریدر بس

 

درکِ که  ینکه امانت نشانگر اعتماده. نشانگر ا یلدل ینامانت نسبت به خدا داشت. به ا یرو یمحکم یدتاک عیسی

 یهست. وقت یمونما، اعتمادمون، اطاعتمون، و سرسپردگ یوفادار یاامانت  یستۀواقعا شا یگه،د یزاز هر چ یشترخدا ب

. و یدیددکتر نظر م ۀبلکه دربار یبرید؛سوال نم یرز روفقط دستوراتش  دین،یاز به حرف دکتر معالجتون گوش نم

 هم داده رو هاکه اون فرمان ییبلکه خدا یکنید،نم اعتنایییاو ب هایفقط به فرمان یکنید،م یاز خدا نااطاعت یوقت

به  ،و البته یبینیمم ستیستهخدا رو اونطور که شا یدهشان ماعتماده. ن ۀدهند. پس امانت نشانیبریدسوال م زیر

روزانه و اعتماد به  یسرسپردگ یاطاعت هست. تجل دهندۀ. پس امانت نسبت به خدا نشونمیکنیم عمل هاشگفته

منجر به اطاعت بر اساس  یدبا یحیمس یزندگ یگهم یشخدمات رسالت ۀدربار یاناوست. پولس در روم یتشخص

به  یبینیم،. خدا رو اونطور که هست میکنهرو خالصه م یحیمس یزندگ ی،که به نوع یباستز یانیب ینبشه. ا یمانا

 .یکنیمکه مورد اعتماد ماست، اطاعت م یی. از خدایشهمنجر به اطاعت م یعیبه طور طب ینو هم یاریم،م یماناو ا

توئِنِس یکدکتر ک. اِر -  

 

 یخواد. اما میکنهبا خودش، به ما عرضه م یمانهصم یشدن با خودش و دوست همراه یامانت رو به عنوان شاد عیسی،

 یرویپ یعتیکه از شر یکنه. مجبورم نمیکنهمن هر روز به او واکنش نشون بدم. من رو وادار به اطاعت از خودش نم

نسبت به اخبار جهان چه  اینکه از نظرتو، صرف امروز احساسات از نظرصرف یخوام،م ینام یمن قلب یگه،کنم. م

و وفادار باشه. و فکر  ینکه مثل قلب من ام یعاشق ین،ام ی. خادمخوامیم ینام ی. من عروسیدار یخوب یاحس بد 

انتظار رو داره.  یندارند، هم یهست که از بُعد روحان یفیطبق تعر شونبینیمثل من که جهان یاو از افراد یکنمم

اساس  ینزوج متاهل، ا یه. درست مثل یخوامم ینام یوجود داره. من قلب یناز ا تریقعم یاربس یزیچ یگهم ندخداو

در انتظارمون هست. پس خداوند از ما انتظار  یشامدیچه پ ینکهنظر از ا صرف یوفادار یعنی ستیعشق واقع یک

 .یکنههم م یبه امانتدار قادر رو ما القدسحضور روح یلۀحال به وس ینامانت داره، اما در ع

یاور یلدکتر ب -  
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به  یندازیمب یتا نگاه ایمآماده ی،و کارکرد او در مقام پادشاه یسیع یسلطنت هاییژگیو یاز بررس پس

 به وجود آورده بود. یحاییاز پادشاه مس یقکه عهد عت یتحقق انتظارات یچگونگ

 

 انتظارات
که قوم  شدیم یفیآن، مانع از به انجام رساندن وظا یخدر سراسر تار اسرائیل، پادشاهان گناهان و هاضعف

خدا گردن نهاده و مراقب قوم او  یعتو داوود که به شر یوشع ی،مانند موس ینیرهبران ام ینسبت به خدا داشتند. حت

اما  .کردندیم ینرا تام یتصلح و امن ی،مدت کوتاه هایتاانتظارات خدا را برآورده کنند. ن ۀهم توانستندیبودند، نم

نگاه داشتن  یو راض یعت. انجام شربرآیند آناز عهده  همیشه بتوانند که بود آن از تربزرگ یاربس یعتملزومات شر

 یزرهبران ن ینبهتر یگذشته، حت یناز اندازه مشکل است. از ا یشب ایهر انسان سقوط کرده یبرا یخدا، به سادگ

از  شود،یمشکالت مربوط م اینطور به مقدساز کتاب یادیز های. قسمترفتندیم یاعمرشان محدود بود و از دن

 .4-3: 8 یان؛ و روم8: 4 یان؛ عبران39-34: 13؛ اعمال 6: 4 یاجمله زکر

قوم،  یبرا یبرکات االه ترینهرگز به بزرگ کردند،یبر قوم خدا حکومت م یقکه در عهد عت پادشاهانی

را به وجود  یدام ینا شان،یو سقوط کرده بودند. اما ناتوان یفضع هاییتوانش را نداشتند. آنها انسان یافتند؛دست ن

نجات قوم خود خواهد  یاز نسل داوود را برا عادل یکه خدا سرانجام در احترام به عهدش با داوود، پسر آوردیم

را  یفضع هایمعمول انسان هاییتو محدود یافتپادشاه به طور خاص توسط روح خدا قدرت خواهد  ینفرستاد. ا

و نسل بشر را  یلآورد، و نسل داوود، قوم اسرائیخدا را کامال به جا م یعتخواهد بود که شر ینخواهد داشت. او کس

 یسی،ع ۀپادشاه است که خدا فرستاد. به واسط یسایهمان ع یقادق ین. ارهانید خواهد شانگذشته هاییاز کوتاه

 .یمآن را نداشت ییکرد که ما خودمان توانا یتبشر یرا برا یخدا سرانجام، همان کار –یح ماش یاپسر عادل داوود، 

او  یاز چهار جنبه از پادشاه ید،را به انجام رسان یقانتظارات عهد عت ینا یسیکه ع یروش یبررس به

که او به قوم  ایروزییو پ یکرد. دوم، بر آزاد یاداوود را اح یپادشاه ۀسلسل یسیکه ع یدد یم. اول، خواهپردازیمیم

. و چهارم، کنیمیم یبه ارمغان آورد، بررس عیسیرا که  ایجاودانه ی. سوم، پادشاهشویمیمتمرکز م ید،خود بخش

 یسیداوود توسط ع یپادشاه ۀسلسل یایکار را با اح یایید. بدهیمیقرار م یپادشاه ینا یجهان یتتمرکزمان را بر ماه

 .یمشروع کن

 

 داوود خاندان پادشاهی
داوود  یپادشاه ۀبه طور خاص به عنوان پسر موعود داوود که سلسل یسیاز ع یددر عهد جد یادیدر موارد ز

 یان، و روم31: 3، لوقا 1: 1 یمانند مت یموضوع را در متون ینا یافتهالهام  یسندگانشده است. نو یاد کند،یم یارا اح
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، 16-15: 21 یدر مت یزن یسیاعالم کرد. و خود ع راآن  23-22: 13. پولس رسول در اعمال اندیدهکش یشپ 3: 1

واقعا پسر  یسیکه ع دهدیمدرک نشان م ینداوود است. ا ۀ، ادعا کرد که پسر مسح شد16: 22و  7: 3مکاشفه 

 .رساندیبه انجام م ینشآفر یتمام یخدا را برا یپادشاه که اهداف پادشاه یحِ موعود داوود بود، همان ماش

 یانم در ینام یّتبق یا یماندهباق یایخدا را ابتدا با اح یبه عنوان وارث تخت داوود، اهداف پادشاه عیسی

، 20-19: 28 یدر مت یسیخود، به انجام رساند. سپس، طبق فرمان ع ینرسوالن و شاگردان ام یعنی یل،قوم اسرائ

خود آن را  نوبۀ به بود، شانکه در دسترس لتیدر هر م یریهودیانو غ یهودیان یبا بشارت و شاگردساز یروانپ ینا

روند تا به حال ادامه  ین. ایافتند یشتریاز جهان رفتند و شاگردان ب یشتریبه نقاط ب یشانگسترش دادند. شاگردان ا

 یا یلهقب یباو تقر دهد،یم یلجهان را تشک یتاز جمع یخدا اکنون درصد بزرگ ینیزم یپادشاه یجهو در نت یافته،

 مانده باشد. بهرهیکه از آن ب یستن ینبر زم یکشور

 .یدتحقق بخش یزبه وفادارانش، ن یروزیو پ یآزاد یدنرا با بخش یقانتظارات عهد عت عیسی

 

 آزادی و پیروزی
گناه،  یعنیدوستدارانش،  یبر دشمنان روحان یروزیپ یققاطعانه از طر ین،در طول عمرش بر زم یسیع

 :یدگوش ده 23-21: 1 ی. به متیدبخش ید آزادبه قوم خو ید،مرگ و ارواح پل

که او امت  یرانهاد، ز یخواه یسیو نام او را ع ییدخواهد زا یاو پسر»گفت:[  یوسفخداوند به  ۀ]فرشت

گفته بود،  یکه خداوند به زبان نب یآن واقع شد تا کالم یهمه برا ین. و ارهانید خواهد شانرا از گناهان یشخو

است:  ینا یرشخواهند خواند که تفس یلعمانوئ راو نام او  ییدخواهد زا یباکره آبستن شده پسر ینکتمام گردد که ا

 (23-21: 1 ی)مت« .خدا با ما

 .کندیم یسهمورد اشاره است، مقا 14: 7 یاکه در اشع یلیرا با عمانوئ یسیتولد ع یمتن، مت ینا در

خدا پادشاه جنگاور، همراه قوم در حال  ینکهز ابود ا ایکودک، نشانه یلعمانوئ یا،اشع یشگوییمتن پ در

 یروزیپ یلۀاز ظلم و ستم را به وس یآزاد شانیو دشمنانشان را شکست داده، برا جنگدیآنها م ینبردش است. او برا

 ی. او همان پادشاه موعودکردیم ییاستثنا ینقدررا ا یسیاست که ع یزیهمان چ ین. اآوردیدر جنگ، به ارمغان م

موضوع را  ین. همدادیگناه مورد استفاده قرار م یعنیدشمن همگان،  ترینجنگ و شکست بزرگ یبود که خدا برا

 کند. یهاز گناه را هد یقیحق یآزاد تواندیگفت فقط او م یسیآنجا که ع یابیم،یم 36: 8 یوحنادر 

، و اول 9-4: 6 یانضوع در روممو ینا ۀداد. پولس دربار یهبه قوم خود هد یزبر مرگ را ن یروزیپ عیسی

از طرف ما هم گناه و هم مرگ را  یسی،ع یامکه ق دهدیم ینانصحبت کرده و به ما اطم 57-54: 15 یانقرنت

هنوز  مانهایو بدن کنیممی گناه هنوز چون ند،ما مشکل ساز یگناه و مرگ برا یشکست داد. اما هنوز به نوع

 قدرت مهار و لعن ما را ندارند. یگرچون آنها د ایم،دشمنان را به دست آورده ینبر ا یروزیپ ی. ولمیردیم
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آنها را شکست داده، و  یسی،موضوع صادق است چون پادشاه بزرگ ما، ع ینهم یزن یرمورد ارواح شر در

به  ینظر جسماز  توانندیم ی. و حتدهندیو آزارمان م کنندیاست. آنها هنوز ما را وسوسه م یدهبخش یروزیبه ما پ

پولس چگونه  یدبه جان ما بزنند. گوش کن یبیآس یابرسانند. اما قدرت ندارند ما را در اسارت نگاه دارند  یبما آس

 کرده است: یفتوص 15: 2 یانرا در کولس یوهابر د یسیع یروزیپ

 

 یان)کولس .شد یروزبر آنها پ یبصل یلۀح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسسال خلع را هاو قدرت هاریاست

 نو( ۀهزار، 15: 2

 

 یکامال شکست خواهد داد. اما حت کند،یم یتکه با او و قوم او ضد یهر دشمن گردد،یبر م یسیع وقتی

آنان  ۀبه اجرا گذاشته تا از سلط رسانندیرا به ما م یبآس یشترینکه ب ییرا در مورد آنها یهدر زمان حال، او حکم اول

 .یمآزاد باش

 بود. یجاودان یپادشاه یکاستقرار  ید،آن را تحقق بخش یسیاز پادشاهان که ع یقانتظار عهد عت سومین

 

 پادشاهی ابدی
که آسمان را به  اییاست. پادشاه یابد اییپادشاه یعۀکرد که پادشاه موعود طل یشگوییپ یقعهد عت

-28: 19 یمانند مت هاییدر متن ید. عهد جدیابدیادامه م اشیپادشاه داوود ۀو جاودانه تحت سلط آورد،یم ینزم

 ینتا ابد ادامه خواهد داشت. اما ا یسیع لطنتکه س کندیم یید،  تا13-8: 1 یان، و عبران33: 1، لوقا 34: 25و  29

کار را  ینتا ا یمما همچنان منتظر ینکها یا ید؟انتظار را تحقق بخش ینواقعا ا یسیع یااکنون در کجاست؟ آ یپادشاه

 انجام دهد؟

 

بود. اما به  ینزم یخدا رو یانجام داد، برقرار کردن پادشاه ینزم یدر طول خدمتش رو یسیکه ع ییاز کارها یکی

کرد، و  گذارییهدشمن پا ۀدر منطق یگاهیخودش پا یدر قدرت االه یسیکه ع ینهموضوع ا ینا یمعن یرسهنظر م

صاحب و پادشاه به حق  یننده،به دست آفر ینزم ۀکُر ۀبه برگردوندن دوبار یتشروع کرد که در نها اییهاول ۀحمل

مثل به  یده،نشون م یریچشمگ هایدشمن، خودش رو به شکل ۀبه منطق یهاول ۀحمل یناون منجر خواهد شد. ا

. یبا نور و راست یرنگو ن یبکردن فر یرونب یطانی،شرارت ش یدنبه چالش کش یافته،شرارت نظام یدنچالش کش

بردن  ینو از ب یهتصف سازی،پاک یاتبود. مبارزه همچنان ادامه داره. عمل یگزینعهد جا یکمقتدرانه از  ایمقدمه

 یشکست داد، مرگ هست. پس، حت یدمونده و با یکه باق یدشمن ینمونده؛ و آخر یدشمن باق هایرسوخ ینآخر
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 یاید،تو ب یپادشاه»: میگیمبا دعا  کنیم،یشرکت م روندهیشپ یپادشاه ۀمبارز این در القدسما در قدرت روح یوقت

 .یمدار یاجامر احت ینکردن به ا یدادست پ یبرا یعیما همچنان به کمک ماوراءالطب یول« تو کرده شود. ۀاراد

یدکتر گلِن اسکورج -  

 

 

شد، و اوج اون در مرگ او و  یادن ینوارد ا یحمس عیسای در خدا بخشحکومت نجات یق،تحقق انتظار عهد عت در

گناه  یامدبوده. با گناه مقابله شد. مرگ به عنوان پ یروزمندانهاو نشون داد که مرگش پ یاماز مردگان بود، ق یامشق

یکاست حاال در دست راست خدا نشسته. پنط ینکها –یسی از مردگان. صعود پرجالل ع یاممغلوب شد. و نه فقط در ق

 یا یستاس»خداست. اونچه که ما اون رو  یاز آمدن پادشاه یقسمت ینهاا ۀ. همریخت رو القدسروح ینکها یعنی –

هم وجود  اییندهبه ما گفته که آ یحمس یسایدر حال حاضر موجوده. اما خداوند ما ع خونیم،یم «یشروع پادشاه

شده. اما  یروزاومده. او پ یخوب پادشاه« .یایدتو ب یپادشاه»: یگیمخداوند م ی. در دعایکنیمدعا م هنوزداره. ما 

 .یمو تحقق کامل اون هست یلهمچنان در انتظار تکم

دکتر استفِن ولوم -  

 

 یسایاومدن اول و دوم ع ینب ۀدرک رابط یهودیان،مخصوصا  یکنن،سخت درک م یلیکه مردم خ یزهاییاز چ یکی

رو به انجام  یحاییهست و انتظارات مس یحماش یسی،: خُب چطور عیگناونها قابل درکه که م ۀهست. گفت یحماش

 هاکوبرو در خرمن یرهاشونمردم شمش که نمیبینیم. بخوابن هادر کنار بره یرهاش یبینیمنم یکهرسونده در حال

 یناومده؟ ما ا یحماش یگید. پس چطوره که میکنیممردم مشاهده نم یندر ب یکخواهیدر جهان و ن ی. صلحبیندازن

 ینزمان آخر با اول هاییتکه واقع ینها یاصل یدۀ. ایخونیمم ییعصر نها یبرقرار یا یناسشآخرت یسدوره رو تاس

 ینا یتابود که نها یمنتظر زمان یدهنوز با یشده، به طور قطع شروع شده، ول یسشده. تاس اریخوارد ت یسی،اومدن ع

اون رو به  یسیع یده،فرارس یپادشاه. یگنم «یافتههنوز انجام ن یحاضر ول» یپادشاه ینبه کمال برسن. به ا یقحقا

 یتاهست که نها اییندهداره و به انتظار آ امهجنگ همچنان اد ینجنگ رو قاطعانه نواخته. اما ا یپورارمغان آورده. او ش

 از راه برسه. یانشپا

توئِنِس یکدکتر ک. اِر -  

 

موضوع را  ینقرار کرد. ابر ی،از صعودش بر تخت آسمان یشخود را پ یحاییمس یپادشاه یبه روشن عیسی

 یپادشاه کندیثابت م یرراندن ارواح شر یرونگفت قدرت او در ب یسیکه ع بینیم،یم 28: 12 یمثل مت هاییدر متن

که  کردیخدا در راه است بلکه ثابت م یپادشاه هک دادینشان نم یدراندن ارواح پل یرونآورده است. ب ینخدا را بر زم
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علما اعتراض  یانداختن دشمنانش است. و هرچند بعض یرخدا با قدرت در کار است و پادشاه در حال به ز یپادشاه

 هاینشانه یداشت که جستجو یدتاک یسینبوده، اما ع یتقابل رو یاریاو بنا بر انتظار بس یپادشاه گویندیکرده م

 گفت: یسیانبه فر 21-20: 17که در لوقا اشتباه است. همان طور  یک یاسی،قدرت س یسنت یدر معنا نآ یزیکیف

 

خدا در  یپادشاه یراآنجاست، ز یا ینجانخواهد گفت ا یو کس یافت،با مشاهده در توانیخدا را نم یپادشاه آمدن

 نو( ۀهزار ،21-20: 17)لوقا  .شماست یانم

 

 یبرقرار یوست،پ یقتبه حق یسیاز پادشاه نسل داوود که توسط ع یقانتظار عهد عت ینچهارم نهایتا،

 او بود. یلۀبه وس یجهان یپادشاه

 

 پادشاهی جهانی
 یگزیناو جا یزیکیتحت قلمرو او خواهد بود. و قدرت و حکومت ف ید،جد ینزم یبرگردد، تمام یسیع یوقت

 یحکومت جهان بینیم،یم 22-21: 1 یانخواهد شد. در حال حاضر، همان طور که در افسس ینیزم هایدولت ۀهم

پرشکوه  یریتصو 22-21 هایباب مکاشفهخواهد بود.  یزن یزیکیف یبرگردد، پادشاه یاست. اما وقت یاو عمدتا روحان

خود حکومت  یتختپا ید،جد یمبه عنوان پادشاه از اورشل یسیکه در آن ع کندینقش م یدجد زمین و هااز آسمان

 .کندیم

مورد انتظار، همان پسر داوود است که بر  یحاییواقعا همان پادشاه مس یسیکه ع کندیروشن م یدجد عهد

به  اشینیخدمت زم یرا ط یقو انتظارات عهد عت هایشگوییپ ۀ. او همیآوردخدا را به ارمغان ب یآمد تا پادشاه ینزم

تا  آیدیداد که دوباره م یناناست، و به ما اطم یقیحق پادشاه همان کند ثابت که دادانجام نرساند. اما آنقدر انجام 

کامال تحقق  ینشآفر یخدا برا یاصل هایاو، نقشه یآنچه شروع کرده، به سرانجام برساند. در آن روز، تحت پادشاه

 یافتهو برکت  یی،در صلح و کامروا یمنخدا خواهد شد، آزاد از گناه و رنج، ا ینیزم یجهان، پادشاه ی. تمامیابدیم

 از مشارکت و حضور خدا.

را  یحو تحقق آن در مس یسیع یاز مقام پادشاه یقعهد عت یشینۀپادشاه موعود، پ یسی،درس ع ینجایا تا

 .یمبپرداز یسیع ینقش پادشاه یکاربرد امروز یعنی یموضوع اصل ینتا به آخر ایم. اکنون آمادهیمکرد یبررس
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 کاربرد امروزی

 26 ۀوجود دارد، اما در سوال شمار یسیع یاهپادش یمفهوم امروز یفتوص یبرا یادیز هایهرچند روش

مسیح  :سوال به جواب در. کندکه به ما کمک  یافترا  اینمونه توانیم مینستر،پرسش و پاسخ وست  موجز ۀنسخ

 :دهدیپاسخ م ینگونها مینستروست چگونه یک پادشاه است؟

 

کند و تمام دشمنان حکمرانی و از ما محافظت میآورد؛ بر ما مسیح در جایگاه یک پادشاه، ما را زیر قدرت خود می

 شود.خود و ما را متوقف و بر آنها چیره می

 

.  دهدیم توضیح منتظم یاتااله یسنت ۀسه مقول یدگاهما را از د یبر زندگ یسیع یپادشاه یرجواب، تاث این

نه دشمنان او بلکه  یگرتا د کند،یم اشیما را وارد قلمرو پادشاه یعنی آورد،یاز خود در م یتما را به تبع یسیاول، ع

 ۀ. سوم، او همکندیرا اداره م اشیو محافظت از ما، پادشاه مابر  ی. دوم، او با حکمرانیمشهروندان محبوبش باش

 .کندیآنها را مغلوب م یتاو نها کندیدشمنان خودش و ما را مهار م

را  یسیع یمقام پادشاه یکاربرد امروز ینستر،مپرسش و پاسخ وست موجز ۀبر جواب نسخ یددنبال تاک به

بر  یسیع یی. دوم، فرامانروایسیتوسط ع یپادشاه یکرد که عبارتند از: اول، بنا یمخواه یحدر سه قسمت تشر

 .کندیخود را بنا م پادشاهیچگونه  یسیع ینمابتدا بب یاییدبر دشمنانش. ب یسیع ۀقومش، و سوم، غلب

 

 بنای پادشاهی او
او در  یکار؛ دوم، نمود پادشاه ین: اول هدف او از اکنیمیم یرا از سه جنبه بررس یسیع یشاهپاد یبنا

 یناز ا یسیبا هدف ع یایید. بکندیاز آنها استفاده م اشیپادشاه یبرقرار یبرا یسیکه ع ییهاجهان؛ و سوم، روش

 .یمکار شروع کن

 

 هدف
تا حکومت  یرد،او قرار گ ینیجهان تحت قلمرو زم یاست که تمام ینخدا ا ۀکه نقش دهدیم یمکالم خدا تعل

که در آن  بینیم،یم 10: 6 یمانند مت هاییموضوع را در قسمت ینانعکاس حکومت او در آسمان باشد. ا یناو بر زم

به انجام برسد.  یزن ینهمچنان که در آسمان،  بر زم اشو اراده یاید،خدا ب یتا پادشاه یمدعا کن دهدیم یمتعل یسیع

. کنیمیمشاهده م شود،یداده م 22-21 هایدر مکاشفه باب یدجد ینو زم یدکه از آسمان جد یریرا در تصو ینهم

خدا درآورد،  ینیزم یپادشاه یطرۀاست که جهان را تحت س ینا یپادشاه یاز برقرار یسیهدف ع ی،پس به طور کل

 شود که کامال نسبت به او وفادارند. یو پر از مردمان یابدت سکونت او را بیتا قابل
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هرچند خدا پادشاه  یست؟چ یانم یندر ا یسیاست، نقش ع ینیزم یپادشاه یک ییاگر هدف خدا برپا اما

خدا به  یبر آن حکومت کند، پس پادشاه ترییمرا مقرر کرده تا به طور مستق یسیاست، اما ع ینشآفر ۀاعظم هم

باستان است، و  یکمسلط خاور نزد ممورد، خدا مثل حاک ین. در اشودیخوانده م یسیع یهمان پادشاه یدرست

پادشاه مسلط خود را خشنود کند، مصمم  خواهدیم یسی. چون عکندیبه عنوان پادشاه تحت تسلط او عمل م یسیع

گوش  28، 24: 15 یانپدر در اول قرنت یبه خدا یسیع یسرسپردگ ۀاست. به آنچه پولس دربار یبه انجام هدف االه

 :یدده

 

را به  یپادشاه یرویی،و قدرت و ن یاست[ پس از برانداختن هر ریسیآنگاه که ]ع یعنی ید،فرا خواهد رس یانپا سپس

 یررا ز یزآن کس خواهد شد که همه چ یعمط یزخود پسر ن ید،او گرد یعمط یزکه همه چ یپدر سپارد... هنگام یخدا

 نو( ۀهزار ،28، 24: 15 یانل قرنت)او .او نهاد، تا خدا کل در کل باشد یپاها

 

 یناقتدار دارد. او از ا ینشخدا، و هم بر آفر یخدا، بر پادشاه ۀبه عنوان پادشاه اعظم تحت سلط عیسی

 ینشآفر یخدا کند، و قصد خدا برا یعرا مط یزتا همه چ کند،یغلبه بر هر چه مخالف خداست استفاده م یاقتدار برا

 او را به انجام برساند. 

 یلدر تبد یسینسبت به هدف ع توانندیامروز چگونه م یحیاندارد؟ مس ییما چه معنا یهدف برا ینا ولی

 یخدا را هدف اصل یپادشاه یدبا یزاست که ما ن ینخدا، واکنش نشان دهند؟ جواب ساده ا یجهان به پادشاه یتمام

سب ک و سالمتی، مان،خود و خانواده یزندگ یناعم از تام یم،که دار یگر. هر هدف دیمخودمان قرار ده یزندگ

 33: 6 یدر مت یسیخدا را گسترش دهد. همان طور که ع یدنبال شود که پادشاه یبه نوع یدبا یهمگ یالت،تحص

 داد:  یمتعل

 

 (33: 6 ی)مت .خواهد شد یدشما مز یهمه برا ینکه ا یدملکوت خدا و عدالت او را بطلب اول

 

 در جهان است. یپادشاه ینا یآشکار ساز یسی،ع یلۀخدا به وس یپادشاه یروش برقرار دومین

 

 آشکارسازی
در  یسیع یپادشاه یآشکارساز ۀدربار یدعهد جد یکه وقت اندیافتهدر طول اعصار در یداناناز االه یاریبس

در  یساو کل یپادشاه یانم ۀ. رابطدهدیم یوندپ یسارا با کل یمعموال آن پادشاه کند،یزمان حاضر صحبت م
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شده است. به عنوان  یحتشر 6-4: 1 فه، و مکاش20: 2-19: 1 یاناز کالم خدا، از جمله افسس یادیز هایقسمت

 :یدگوش ده 19-16: 16 یدر مت یسیپطرس و ع یانمثال به صحبت م

 

! یوناشمعون، پسر  ای تو، حالخوشا به»گفت:  یسیع« زنده! یپسر خدا یح،مس ییتو»پطرس پاسخ داد:  شمعون

 ییکه تو گویمیم یزرا جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. من ن یقتحق ینا یراز

 یپادشاه یدهای. کلیافتنخواهد  یالاست نو قدرت مرگ بر آ کنمیخود را بنا م یسایصخره، کل ینپطرس، و بر ا

در آسمان گشوده  یی،بگشا ینهد شد و آنچه بر زمدر آسمان بسته خوا ی،ببند ین. آنچه بر زمدهمیآسمان را به تو م

 نو( ۀهزار ،19-16: 16 ی)مت «.خواهد شد

 

 یسی. اول، عکندیبرقرار م یساو کل یپادشاه یانم یکینزد رابطۀ مورد، سه کمکه دست گویدیمتن م این

. به دهدیرا به پطرس م« آسمان یپادشاه یدهایکل»و به دنبال آن گفت که « کنم.یخود را بنا م یسایکل»گفت: 

آسمان  «یپادشاه»بر  یساست،کل هاییهاز پا یکیرسول و  یک: پطرس، که یدتوجه کن ینجاستکه در ا ایرابطه

 قدرت خواهد داشت.

 یسی،ع یبرا یحدر واقع کاربرد عنوان مس کند،یرا روشن م یساو کل یپادشاه یانم ۀکه رابط یجزئ دومین

دارد که پادشاهان به  یتواقع ینخاص به ا ایاشاره ینا«. مسح شده» یعنی «یحمس» ۀتوسط پطرس است. کلم

او  را به عنوان پادشاه موعود  واند،خ «یحمس»را  یسیپطرس ع ی. پس وقتشدندیبا روغن مسح م ینی،نشتخت ۀنشان

 .کردیرا بنا م یسادر نقش پادشاه، کل یسینسل داوود شناخت و ع

 خواستیقلبا م یسی، آن است که ع19-16: 16 یدر مت یساو کل یپادشاه یانم یکجزء ارتباط نزد ینسوم و

 آسمان شرکت کند. یو پادشاه« جهنم» یا یههاو یاندر جنگ م یساکل

 یاررا بس یو پادشاه یساو هم پطرس کل یسیاشاره دارند که هم ع یتواقع ینبه ا یهمگ یاتجزئ این

 یکیآنها را  یدباشد، عهد جد یکهر قدر هم که نزد یو پادشاه یساکل یانم ۀ. اما رابطدانستندیم یگربه همد یکنزد

 دارد. یسااز کل تروسیع یاربس یخدا مفهوم یتوافق دارند که پادشاه ین. اکثر متکلمداندینم

 

 یتبه تبع یزهاچ ۀهم ۀنکالن از بازگشت مشتاقا یخدا نگرش یجالبه. پادشاه یلیخدا خ یو پادشاه یساکل ینب رابطۀ

 یتتبع ین. هممیشه هاانسان یکُره و زندگ ینو البته ا ی،جهان هست ۀکه شامل هم یکامل خداست. نگرش ۀاز اراد

تا فرّ و جالل خدا و  یاره،به وجود م یدر زندگ صوریت یرقابلغ «یصلح و سالمت» یا« شالوم»از پادشاه هست که 

 ینهست که خدا انتخاب کرده تا ا اییاز لوازم اصل یکی یساکنه. کل ینما رو اونطور که مقدر بود، تام یمعظ یشاد

 ااونه یم؛نشمر یکی یرو با پادشاه یساییکل یو البته ساختار مذهب یسا،که کل ینهمهم ا ۀبره. نکت یشنگرش کالن، پ
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بنا شده،  ایتپه یکه رو یمثل شهر یدبا یسالک ین. همچنستیگریبه د یدنرس یلۀوس یکیندارن بلکه  یمعن یک

 ۀمشخص کنند یکه روز هاییخودش، اون رو نشون بده، همون حرکت یاجتماع هایو حرکت یدرون یاتدر ح

 یعامالن برقرار ینطورو هم یپادشاه لیۀاو هاینمونه یدخواهد بود. ما با ینزم ۀکر یجا یخدا در جا ینشآفر ۀهم

 .یمخدا باش یپادشاه

یدکتر گلِن اسکورج -  

 

 یضرور یساخدا و کل یهر دو مفهوم پادشاه یم،کن یدر هر لحظه چطور زندگ یدبا ینکهما از ا یحیدرک کامل مس در

از جمله خودم در طول  یحیان،از مس یلیخ یکنم. فکر میمبش یلقا یدو تفاوت ینا ینبه نظرم مهمه که ب یهستن. ول

. اما یمموضوع اون هست ترینمهم یپس ما به نوع ،خداست یاوج پادشاه یبه نوع یساکل کردیم،می فکر ها،سال

 هم مقدسنظر کتاب یکنم. پس به نظر من، و فکر مکلیساست از ترگسترده یلیدر کل کالم خدا خ یمفهوم پادشاه

خدا،  یپادشاه. ستیاز کار پادشاه ایتکه یا یاما فقط قسمت ست،یپادشاه همتاییبخش ب یساباشه که کل همین

و ماست. او بر  ینش،آفر یتمام ی،است. او خداوند حاکم بر جهان هست یتاساس واقع یشهحکومت او، هم یطرۀس

اما اون  یدوننرو نم ینها ا یلی. اگرچه خیکنهم یخداوند هایلهقب ۀپادشاهان، هم همۀ ها،قوم ۀمردم، هم ۀهم

باشن که از  یکسان یدوارم،، امیساتمام کالم خداست. کل یخدا، حکومت خدا، موضوع اصل یخداونده. پس پادشاه

 یندگانو خودشون رو وقف کردن تا نما یدنم یصاو رو تشخ ۀقدرتمندان یخداوند یکنن،م یتتبع یسیع یخداوند

 او در جهان باشند.

یاور یلدکتر ب -  

 

شروع شد. از آن  یحبا آمدن اول مس ینشسلطنت خدا بر آفر نهایی مندشکوه ۀمرحل ید،عهد جد یمتعل طبق

را به اطاعت خدا درآورده  یانسان یاز مناظر فرهنگ یاریدر حال رشد بوده و بس ینخدا بر زم یزمان همچنان پادشاه

 یدانمود پ یو فرهنگ بشر یعتجوانب طب مۀدر ه ی،مخالفت یچخدا بدون ه یبازگردد، پادشاه یحمس یاست. وقت

 . کندیم

خدا بر  یپادشاه یاصل ۀدر عصر حاضر هست یسااساسا، کل گنجد؟یم یخیطرح تار ینه در اچگون یساکل اما

 ینبازگردد، برکات کامل ا یسیع ی. وقتایمگسترش ملکوت خدا وقف کرده یاست. اکنون ما خودمان را برا ینزم

 یتا نمود حکومت االه کنیمیاو منتشر م لیماساس تعا را بر یحمس یل. تا آن زمان، انجبریمیم یراثرا به م یپادشاه

 .یمتوسعه ده یح،ممکن، قبل از بازگشت مس ۀدرج ینتا باالتر ی،بشر ۀرا در هر بُعد از جامع
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فکر  یگرده،او بر م یوقت یریم،او م یشپ یندهدر آ یخدا درک کنه. وقت یخودش رو در پادشاه یگاهجا یساکه کل مهمه

دامادش آماده شده،  یخواهد بود. عروس برا یاونجا پادشاه یگهبده. به نظرم د سایبه ما لقب کل یکس یگهد یکنمنم

 یلیخودمون رو خ یساما به عنوان کل یگاه یکنمفکر م یگم،رو م یندر کالم خداست. چرا ا اییگهمهم د یرتصو ینا

 یساکل ی. او برایمدار یادیز یلیخ یت. و اهمیمتنها هدف خدا هست یاتنها جواب،  یکنیم. فکر میگیریمدست باال م

ونم خودم یتکه م یراه ینهم مُرد. پس بهتر یادن یکرد. اما برا یم[ تقدیجان داد. او مُرد و خودش رو ]به عنوان قربان

بودن هست.  یحهدف دارم و اون بدن مس یککه بگم، من  ینها ینمبب یحمس یسایع یسایاز کل یرو به عنوان عضو

فرمان پادشاه به من و به  ین. اینجاستباشم انگار او خودش ا یااو در دن بازوهای و پاها ا،هدست تا اممن خونده شده

 یمکار اون بخشیانپس ما پا یم،هست یما اوج پادشاه»: یگهم یساکل ی. متاسفانه به نظرم گاهیساستما به عنوان کل

و  ستیاشتباه یدگاهد ینا یکنمفکر م« تا برگرده. یبریمو فقط از حضورش لذت م یکنیمنم یکار یشینیم،و حاال م

 .یمبرگرد یمونبا اهداف شاهانه خداوند و منج یساو به مرتبط کردن هدف کل یمخودمون رو اصالح کن یدبا

یاور یلدکتر ب -  

 

 یسیع هایبه روش یدخود دارد، و آشکار کردن آن، با یپادشاه یاز برقرار یسیکه ع یهدف یاز بررس پس

 .یمبپرداز اشیپادشاه یناب یبرا

 

 هاروش
 ینبه ا شودیشامل م یزرا ن یساکه هر دو کل کند،یخود را بنا م یاول از دو راه پادشاه ۀدر درج یسیع

ابتدا  ید. او در عهد جددهدیآن را گسترش م یاییجغراف یو مرزها کند،یاضافه م یسابه کل یشتریشکل که: افراد ب

فرمود تا  یسابه کل خوانیم،یم 8-6: 1در اعمال  کهرا جمع کرد. اما هنگام صعودش، همان طور  یلاز اسرائ یمردمان

بنا  یساکل ۀخود را با توسع یپادشاه یسیگسترش دهند. ع یننقاط زم ینتا سامره، و دورتر یهودیه،او را از  یپادشاه

 .یردجهان را در بر بگ یرا شامل شود، و تمام یکه هر نژاد بشر ایتا اندازه کند،یم

 توانیرا م یجواب کل کنیم؟و در آن شرکت  دهیمبه دعوت او پاسخ  یدچگونه با یسا،ما به عنوان کل ولی

 :یافت 20-19: 28 یدر فرمان اعظم در مت

 

 یدده یمرا تعل یشان. و ایدده تعمید القدسرا به اسم اب و ابن و روح یشانو ا سازید شاگرد را هاامت ۀرفته هم پس

 (20-19: 28 یحفظ کنند. )مت امرا که به شما حکم کرده یامور ۀکه هم
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 یدعبارتند از بشارت، تعم اشیپادشاه یبنا یبرا یسیع یاصل هایروش بینیم،یم ینجاطور که در اهمان

جانب او آنها را انجام  مور کرد تا ازارا م یساکل بگیرد، کار به را هاروش ینآنکه تنها ا جای به او. مقدسکتاب یمو تعل

به رشد آنها کمک  یم. و تعلدهدیم یوندپ یساآنها را به کل ید. تعمکندیدعوت م یماندهند. بشارت، مردم را به ا

 آن شود. یشترب ۀشود و منجر به توسع یتتقو یساکه کل یبه نوع کندیم

 

. یمو از اونها شاگرد بساز کنیم اعالم هاومق ۀمژده رو به هم ینو ا یمتا بر یکشهما رو به چالش م یلاناج انتهای

مفهوم،  ینبودن هست. ا یمانداراز فقط ا یشترب ی. حتیگیرهم یادکه فقط  ستیاز کس یشترب ینجادر ا یمفهوم شاگرد

اما چالش  یکنه،م یتمونکه هدا یی. بله، خدایدهم یادبه ما  هک یی. بله، خدایشهشامل ارتباط داشتن با خدا هم م

 یخوب یالگو یدبا ینهست که در طول عمرشون شاگرد و در ارتباط با خدا باشن. بنابرا یافراد یتترب ی،شاگردساز

رو به  یحیمس یزندگ یرباشن که به اونها نشون بدن چطور مس یماندارانیدر ارتباط با ا یدارائه داد، به نظرم مردم با

و شاگردانش رو درک کنن.  یروانخداوند از پ هایخواسته یدبدن. مردم باهم  یمتعل یدکنن. معلومه که با یط یخوب

افراد قرار داده  یبرا ییانجام بشه چون در اونجاست که خدا ساختارها یساییکل ینۀدر زم یدکار با ینا یکنماما فکر م

بمونن و با امانت به  و عمال در ارتباط با خدا یرن،بگ یادطول عمرشون  ررشد کنن و واقعا د یحیتا به عنوان مس

 دنبال او برن.

یبِرتو یموندکتر سا -  

 

به  یاییدبه دست خودش، ب یسیع یپادشاه یو بنا یبرقرار یِ از چگونگ یامروز یکاربردها یاز بررس پس

 .کندیبر قوم خود حکومت م ی،پادشاه ینکه او در ا یمبپرداز یتواقع ینا

 

 فرمانروایی بر قوم خود
که  کنیمیم یرا بررس یتواقع ینپرداخت. اول، ا یمخواه خود بر قوم یسیحکومت عبه دو جنبه از روش 

 شانکه او به محافظت از آنها در برابر دشمنان یدد یم. و دوم، خواهکندیبر قوم خود حکومت م یرخواهیاو با خ

 .یندازیمب یبر قومش نگاه یسیع یابتدا به طرز حکمران یایید. بپردازدمی

 

 حکمرانی او
 مانیباست که تا ابد همراه با او نص یما و برکات یجاودان بختییکن ینتضم یسی،مرکز توجه حکومت ع

هر  بینیم،یم 31: 5؛ و اعمال 20-28: 10، 37: 7، 37-35: 6 یوحنامثل  هایی. همان طور که در قسمتشودیم

و  یرفتهپذ یوارثان خدا به فرزندخواندگ وان. او ما را به عنکندیم یافترحمت و آمرزش را در آیدیکه نزد او م یکس
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 هایجنبه ین. اگذاردیخود کسب کرده، با ما به شراکت م نقصیاطاعت ب ۀرا که به واسط یبرکات عهد ۀهم

. از آن گذشته، یممطالعه کن 13:  2 یان؛ و عبران32، 17: 8 یان؛ روم39-34: 13در اعمال  توانیمیرا م یسیحکومت ع

 ۀخود به هم یضف یبرکات را به عنوان عطا یناو ا یگر،د یاتآ یاریو بس 9-8: 2 یان؛ افسس16: 1 یوحنابر اساس 

 .دهدیم یهما هد

 ۀ. او به واسطکندیم ینما تام یرا برا ییگذرا بختییکدر جهان حاضر هم ن یحمس آمیزمحبت حکومت

. طبق خوانیمیم 19: 1 یلیپیان؛ و ف6: 4 یان، غالط33: 2ما حضور دارد، همان طور که در اعمال  میان در القدسروح

تا با  کندیم یتهدا ما را یبه روشن مقدستابک یق،  از طر16: 3 یان؛ و کولس2: 6 یان؛ غالط21: 9 یاناول قرنت

 یینتع یسارا در کل ی، رهبران12-11: 4 یان؛ و افسس28: 12 یانبر اساس اول قرنت ین. همچنیمخدمت کناو را امانت 

 تا در خدمت قومش باشند.  دهدیقدرت و قوت م یشانو به ا کندیم

 ما یازهایو ن کندیمهربان است که از ما مراقبت م یاو پادشاه یست؛خشن و خودکامه ن یپادشاه عیسی

. واکنش کندمی مندزمان حال و تا ابد بهره فالکت، منشأ برکت است و ما را در ی. حکومت او به جاکندیم ینرا تام

 یناز قوان ید. بایماو باش ییفرمانروا یمتسل یدبا مان،برکات پادشاه یافتدر یمشهود باشد. برا یدحکومت با ینما به ا

 یبا شکرگزار ید. و البته باکنیم اعتماد مانها و مشکالتیو به رحمت و قدرت او در غلبه بر ناتوان یماطاعت کن او

 .ییماو را بستا اش،خواهانهیکن یِاز رهبر

 که او مدافع ماست. یمموضوع بپرداز ینبه ا یاییدبر قوم خود، ب یسیع یحکمران یمعان ۀاز صحبت دربار پس

 

 محافظت او
درس، فقط به سه  این به خاطر اهداف یول کند،یمحافظت م یمانداراناز ا یادیز هایبه روش یسی،ع

 .کندیگناه از ما محافظت م ۀدر برابر وسوس یسی. اول، عپردازیمیموضوع م

، از 13: 6 ی. مثال طبق متکندیدر برابر وسوسه، از ما محافظت م یادیز هایبه روش یسیما ع پادشاه

تا در برابر گناه  کندیم یتو، ما را تق16: 2 یاناست. بر اساس عبران پیش در هاکه وسوسه دهدیقبل به ما هشدار م

که ما را  یطیدر برابر شرا خوانیم،یم 18: 4تائوس یموت 2و  13: 10 یان. و همان طور که در اول قرنتیممقاومت کن

 .گذاردیم مانیرو یشاجتناب از گناه پ یبرا یو حتما راه کندمی مانحفظ اندازد،یبه دام م یا کندیسرگردان م

 هایاز روش یکی. کندیدر گناه از ما محافظت م یدر برابر تباه یسیع شویم،یوسوسه م یمتسل یوقت دوم،

گناه در  یبه بندگ ینکهما هنگام ارتکاب گناه است، تا ا یبو تأد یهتنب ی،حفظ ما از فساد و تباه یبرا یسیع یدفاع

. همان خوانیمیم یگرمتون د یاریو بس ،19: 3مکاشفه  ؛11-5: 12 یان، عبران28: 46 یاموضوع را در ارم ین. ایاییمن

محافظت از ما در برابر فساد گناه، آمرزش و پاک کردن ما از گناه بعد  یگرراه د بینیم،یم 9: 1 یوحناطور که در اول 

 از توبه است. 
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مستعد گناه هستند. همان طور که در  یحیانمس ۀدر برابر مالمت گناه مدافع ماست. هم یسیع سوم،

است که خدا را متقاعد کند  ینا یطانتالش ش کنیم،یما گناه م یوقت خوانیم،یم 10: 12مانند مکاشفه  هاییقسمت

، تا خدا همچنان ما را کامال عادل بشمارد. کندیاتهامات از ما دفاع م یندر برابر ا یسیع یتا ما را محکوم کند ول

نشان  34: 8 یاناما روم کند،یاو صحبت م یکهانتما در مقام  یبرا یحشفاعت مس دربارۀ اغلب مقدسهرچند کتاب

ما، از قوم  ۀبه عنوان پادشاه بزرگ تحت سلط یسیهست. ع یزاو ن یپادشاه هایاز جنبه یکیکه شفاعت  دهدیم

 .کندیبا شفاعت به حضور حاکم مسلط بزرگ محافظت م ماتخود در برابر اتها

داشته  یادیز ینانخود با گناه، اطم هایدر جنگ یمتوانیم کند،یبا قدرت از ما محافظت م یسیع چون

پاک شدن از اثرات گناه، و بر شفاعت او  یمقاومت در برابر وسوسه، و بر آمرزش او برا ی. اگر به قدرت او برایمباش

پادشاه جنگاور  یسیبرساند. ع یببه ما آس تواندمین یزچ یچه یم،گناه توکل کن یجمحفاظت از ما در برابر نتا یبرا

و ما را حفظ  کندیاز ما حفاظت م یشه. او همکندیم یاست که ما را در جنگ با گناه رهبر یبزرگ و قدرتمند

 یپادشاه ی. و سرانجام، ما را به برکات پابرجاکندمی مانمدافع ماست و تبرئه کند،یو پاک م آمرزدیما را م کند،یم

 .رساندیم اشبدیا

که او بر  یمبپرداز یتواقع ینتا به ا ایمآماده یش،بر قوم خو یسیع ییفرمانروا هایروش یاز بررس پس

 .کندیغلبه م یزن خود دشمنان

 

 غلبه بر دشمنان خود
 یجرائم یموضوع را هر روز وقت ین. اشودیم یادیز یهاآدم یخدا، باعث ناراحت یعتاز شر یچیمعموال سرپ

کتک  یا اند،شده برداریگرفتار کاله یاهستند که دزد به آنها زده،  یانم یندر ا یانی. قربانبینیمیم افتد،یاتفاق م

 اند،جرائم شده ینکه مرتکب ا ینیکالم خدا، مجرم ۀ. به گفتاندکشته شده یحت یاشده و  یانتبه آنها خ یا اند،خورده

و  یرمجرمان را دستگ ینآن است که ا دولتی هر مناسب واکنش. خدا با هم و اندکرده یدشمن شانقربانیان با هم

افراد جامعه  یرو سا یاجرا شود که از قربان نوعی به هم و باشد، شانبه تناسب جرم یدمجازات کند. مجازات آنها هم با

 .کندیمورد صحبت م یندر ا 5: 25و  8: 20مانند امثال  هاییحفاظت کند. کالم خدا در قسمت یگردر برابر جرائم د

هم صادق است. او دشمنان خود و ما را براساس عدالت مجازات  یسیع یموضوع در مورد داور همین

تا در برابر گناه  کند،یمجازات م یزما ن مندیبرکت و بهره ی. اما آنها را براببینند را شانجرم یسزا یقاتا دق کند،یم

 یو نابود یداور یلدل ینپاک و امن کند. به همازد سیم مانیرا که برا جهانی و کند، محافظت ما از شانو خشونت

جهان، خدا  ینکها یخداست. برا ینیزم یجهان به پادشاه یلتبد یبرا یسیع یتاز مامور یریگناهکاران، بخش خط

فساد گناه  شویم، مندآن بهره ۀما از برکات جاودان ینکها یسکونت او را داشته باشد، و برا یترا خشنود کند و قابل

 ال از آن زدوده شود.کام یدبا
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از  یاریمجازات بر بس یاجرا یندر خدمت خود بر زم یسیع یدیم،درس د ینهمان طور که قبال در ا

دشمنان  ینبر ا یسیع یروزیبودند. پ یردشمنان شامل گناه، مرگ و ارواح شر یندشمنان خودش و ما را شروع کرد. ا

 دهدیمجازات آنها ادامه م یاجرا به یسیمحفوظ است، اما هنوز مجازات آنها تمام نشده است. پس در عصر حاضر، ع

: 20؛ و مکاشفه 6 یۀآ یهودا؛ 4: 2در دوم پطرس  یقتحق ین. ارساندیو فقط موقع بازگشت خود آن را به کمال م

 داده شده است. یمتعل 14، 10

نکرده، شهروند  یسیع یمکه خود را تسل یهم دارند. هر گناهکار یگریو دشمنان دا یسایو کل یسیع اما

 ینا 3-1: 2 یان؛ و افسس27: 19؛ لوقا 43-37: 13 یدر مت یو دشمن خداست. کالم خدا به روشن یطانش یپادشاه

 .کندیم یانموضوع را ب

 کند،یمجازات م یطور جزئ به یندشمنان را در طول عمرشان بر زم یناز ا یبعض یسیحال حاضر، ع در

اجازه داد مردم او را خدا بخوانند. اما در اکثر موارد  یراشد، ز یدچار مرگ آن 23: 12که در اعمال  یرودیسمثل ه

 .کندیخود موکول م بازگشتو آن را به زمان  کندیم یصبورانه از مجازات دشمنانش خوددار یسیع

 

باشه، که  یببه نظر عج یدارائه شده. شا یددر عهد جد یلاز انج یاغلب به عنوان بخش ینده،آ یجالبه که داور خیلی

 یلش. دلیدهم یلاز خبر خوش رو تشک یموضوع قسمت ینکه ا ینها یقتاما حق یه؟چ ین،حساب خبر خوش در ا ینبا ا

بلکه  انجامه،یبه شفا مو  یست،ن یرنج و زحمت ابد اکه نه تنه یدهم ینانخدا به ما اطم یبترت ینکه به ا ینها

وجود داره که  یقعم یآرزو ینا یخواهد شد. در قلب هر انسان یحهم تا ابد ادامه نداره، و اشتباهات تصح عدالتییب

 بخشنینااطم ۀ. وعدیمچون ما در حرکت رو به جلو هست یمبدون توجه از کنار اون بگذر ینکها یانشه،  یروزپ عدالتییب

 یزانیبه شکل پارت یستدارن، و الزم ن ی. اونها مدافعیشهنم عدالتییهست که او متحمل ب ینا هادیدهرنج به خدا

بسپارن که به  ینام یخودشون رو به داور یدخودشون برقرار کنن، بلکه با هایو عدالت رو به دست یرنانتقام بگ

 .یکنهحق عمل م

یدکتر گلن اسکورج -  

 

 

 یاست، وقت یندهدر آ یروز داور ۀبه عنوان پادشاه در بر دارند یسیع یرسوالن روشن بود که حکمران برای

: 14 یان؛ روم31: 17مانند اعمال  هایدر قسمت یداور ییروز نها ینقانون و حکم او باشند. به ا یهمگان جوابگو

ارد چون د یبه عنوان پادشاه نقش مرکز یحدر کار مس یاشاره شده است. روز داور 31-26: 10 یان؛ و عبران10-12

 یسازو امانت خود را نسبت به پدر، با پاک یمانداران،عدالت او را نسبت به گناهکاران، رحمت خود را نسبت به ا

 .رساندیبه انجام م اشیپادشاه
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ترسناک  اند،یرفتهرا به عنوان خداوندشان نپذ یحکه مس یکسان یبرا تواندیم یینها یروز داور ۀآموز هرچند

 کنند، توبه شانتا از گناه کندیم یجادا یرایماندارانغ یبرا یتیهشدارها موقع ین. ایستن یباشد، اما موضوع بد

که به کار رفته  کلماتی بله،. شود شانشامل حال یحمس یسایپادشاه ما ع یضکنند، و رحمت و ف دریافت را آمرزش

 معموال مقدسدر کتاب یلانج ۀ. در واقع، ارائبخشدیکاران برکت مآن، به توبه یاصل ۀهستند. اما هست ینسنگ یاربس

 .کنیمیرا مشاهده م 31-30: 17و اعمال  34-32: 21 یاست. مثال در مت یندهآ داوری مورد در هشدار با همراه

 

از مجازات  یکه به روشن یشن،م یدر کالم خدا دچار سردرگم یلانج ۀو ارائ یحاز توض هایحیاز مس یلیخ کنمیم فکر

. به نظرم، یمیرنکه در گناهان خودشون م یکسان یستن،ن یحکه در مس یکسان یعنی میگه، کارهاناتوبه یابد ۀقاطعان

 یدابدنت پ یتومور تو یهما »نگاه کرد و گفت:  صورتمبه  یبهتر درک کردم که دکتر یموضوع رو وقت ینمن ا

 یدابود که اون رو پ ینبود. خبر خوش ا یدر واقع خبر خوب یدونید،م یول یست،ن یبه نظر خبر خوب ینا« .یمکرد

موضوع رو با من مطرح  ینکه ا یستدرست ن گفتیکه دکتر به من داد خوب بود. اگر با خودش م یکردن. خبر

من کرد و به  یدانبود، خوب نبود. دکتر اون تومور رو پ رحمیکارش دل یکرد،صورت محبت نم وندر ا ی؟کنه، چ

وجود  یپس خبر خوش« .یمدرمانش انجام بد یبرا یکار یتونیمما م ولی. ستکه تومورت کشنده ینها یتواقع»گفت: 

که ما اون  ستیخبر خوش ین. استو عواقب گناه ه یندهدر آ یداور ۀنشون دهند یکالم خدا به روشن ینیدداره. بب

در راه هست و در  ی. به ما نگفتن داوریزارهم یشنماچون جالل خدا رو به  ستیخوش یخبر ینطور. همیدونیمرو م

 یتفَوَران عدالت و انصاف و قدوس ینع ینبکنه. به ما گفته شده، ا یتونهاز اون نم یریجلوگ یبرا یضمن، خدا کار

که در راه  اییکه در راه هست، داور اییتا از تباه یمپناه ببر یحبه مس یتونیمو م یدونیمخداست. پس خوبه که م

که جالل  یگهدر کتاب مکاشفه م یدآخر عهد جد هایباب در کامل صداقت با مقدس. اما، کتابیمکن یهست، دور

که جالل خدا  یممتوجه باش یدبا یکنیم،دقت م وقتی. ستکارانبر ناتوبه یو در داور یافتگان ییخدا در نجات رها

که در  یکسان یچه برا یشه،م یدهد یتشکل و حد نها ترینیلبه اص یزارهکه عدالت خودش رو به تماشا م یوقت

که تا به آخر  یکسان یشده، و چه برا یدهآمرز ی،استحقاق شخص یچگونههستند و در او گناهانشون بدون ه یحمس

 یخوش برا یاول خبر یل. انجیمموضوع رو بدون ینا یدکه ما با ینها واقعیت ببینید،. اناو را رد کرده یبا سرسخت

به  یتونیمچطور م یم،که در راه هست جان سالم به در ببر اییاز تباه یتونیمچطور م میگه ما به چون ست،همه

رو هم  داستان یمابق یدچون با ستی. و خبر خوشیمکن یداپ یابد یو زندگ یمبش یافتو در او  یماعتماد کن یحمس

 است. یلاز انج ی. اون هم قسمتیمبدون

موهلِردکتر ر. آلبرت  -  
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 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

کننده باشد. چون به ما دلگرم یاربس یماندارانا یبرا یددر واقع با یینها یداور دربارۀ مقدسکتاب تعلیم

؛ و دوم 8-7: 5 یعقوبراست خواهد شد، همان طور که در  ی. هر کجیستن بیهوده مانکه رنج بخشدیم یناناطم

را  یاز هرگونه شرارت یو فساد ناش یرتاث ر،چون حضو است یستودن یسیع ی. داورخوانیمیم 10-4: 1 یکیانتسالون

 یمو در آن سکونت خواه بریمیاست که تا ابد آن را به ارث م عیبیشده و ب یهتصف یجهان اشیجهو نت کند،ینابود م

 اعالم کرد: 7: 14کرد. همان طور که فرشته در مکاشفه 

 

 یاو در یناست. پس او را که آسمان و زم یدهاو رس یکه زمان داور یراز یید،نما یدو او را تمج یدخدا بترس از

 (7: 14)مکاشفه  .یدپرستش کن ید،آب را آفر هایو چشمه

 

 گیرینتیجه
 یو کارکردها هایژگیمقام و و یناز ا یقعهد عت یشینۀ. پیمکرد یرا بررس یسیع یدرس مقام پادشاه یندر ا

را  یجوانب از مقام پادشاه یناز ا یکتحقق هر  ین. همچنیمد را از نظر گذرانددار یندهآ یکه برا یانتظارات یزآن و ن

 ییاو، فرمانروا یپادشاه یرا از لحاظ روش بنا یسیع یپادشاه یکاربرد امروز ین. همچنیممشاهده کرد یسیتوسط ع

 .یمداد یحرا توض خود و غلبه بر دشمنان خود بر قوم

مورد  یخرا به عنوان رهاننده در سرتاسر تار یسی. عیمپرداخت یحمس ۀآموز یغنا یدوره، به بررس ینا در

 یکاهن و پادشاه بررس ی،او را به عنوان نب هایو مقام یمو خدمات او را مشاهده کرد یزندگ یم؛مالحظه قرار داد

و به مکاشفه  شناسیمیاو را م یباشد. بلکه وقت یملیرعغ یا یصرفا دانشگاه یدهرگز نبا یسی. اما دانش ما از عیمکرد

چه در خانه،  کنیمیو در هر آنچه م ورزیمیبه عشق م یآن زمان است که در طول زندگ بریم،یم یاو از خودش پ

 .کنیمیم یرویاز او پ مانیساهایچه در کار و چه در کل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


