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 قدمه م
. اگر گیرندیمشورت م یگرانمهم، اغلب از د یماتاتخاذ تصم یابا مشکالت  یاروییمردم در هنگام رو

 یوقت یکرد. ول یدبپرسند که چه با هایههمسا یاخانواده  یآشنا باشد، ممکن است از اعضا یاپا افتاده  یشله پئمس

که  یشخص قابل اعتماد آورند؛یمتخصص رو م یکدر بردارد، معموال به  یمسئله بزرگ است و عواقب بلندمدت

 ینگونهاوقات، خدا ا اکثر مقدس،کتاب یخحل مسئله بدهد. در طول تار یبرا یدرست و معتبر ییبتواند راهنما

را در  یااله یمردان و زنان، مقتدرانه عهدها ینارائه کرده است. ا خویش یایمعتبر را توسط انب هایییراهنما

 د که قوم خدا با آنها مواجه بودند.گرفتنیر مبه کا هایییتموقع

درس، به  یناست. در ا« موعود ینب»با عنوان  یسی،ما به ع یماندرس از مجموعه دروس ا ینسوم ینا

ما به کار  یو مقتدرانه عهد خدا را در زندگ رساندیرا به انجام م ینب یفوظا یسیپرداخت که ع یمخواه یموارد

 .گیردیم

 یا،انب یعنیسه مقام مسئول،  یلۀبه وس یقخدا در عهد عت یم،اشاره کرد یدروس قبل طور که در همان

 یدخدا، که معموال آن را عصر عهد جد یپادشاه یینها ۀو در مرحل کردیخود را اداره م یکاهنان و پادشاهان، پادشاه

 هامقام ینو کارکرد ا یتاهم ۀمطالع یل،دل ینهم به. یدندبه کمال رس یحدر مس نهایتا هامقام ینا ۀهر س خوانیم،یم

 یروانپ یفبرکات و وظا یزخدا، و ن یدر پادشاه یسیع یکنون ییدرک مقام اجرا یبه ما برا تواندیم تاریخ طول در

 وفادار او کمک کند.

 یشگوییرا پ یندهآ تواندیکه م آورندیرا به ذهن م یکس ،«یامبرپ» یا «ینب» ۀکلم یدناکثرا با شن مردم

 کردند،یم یشگوییرا پ یندهآ گاهی مقدسکتاب یایانب ینکهطرز فکر را دارند. با ا ینهم هم یحیاناغلب مس یحت کند.

 ی،االه یعهدها یحاو بودند. کار آنها تشر یرانخدا، سف یایمتمرکز نبود. اساسا انب یشگوییآنها بر پ یاما خدمت اصل

 بود. ینهم یزن یسیع یکار نبوت یصلبه او بود. تمرکز ا یوفادار یقوم خدا برا یقو تشو

 است: ینا ینب یکما از  یفتعر یا،درک کار انب یراستا در

 

به  یقبر گناه، و تشو یهشدار به داور یخصوصا برا برد،یو به کار م کندیعهد خدا، که کالم خدا را اعالم م سفیر

 .شودیم یاز خدمت وفادارانه به خدا که منجر به برکات االه ینوع
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از  یقعهد عت یشینۀ. اول، پپردازدیم یبه عنوان نب یسیسه عنوان مربوط به نقش ع یدرس به بررس ینا

. و دهیمیرا مد نظر قرار م یسیمقام در ع ینتحقق ا ۀدربار یدعهد جد یم. دوم، تعالکنیمیم یمقام نبوت را وارس

 یسیع یاز مقام نبوت یقعهد عت یشینۀکار را با پ اابتد یایید. بپردازیمیم یسیع یکار نبوت یسوم، به کاربرد امروز

 .یمآغاز کن

 

 پیشینة عهد عتیق

 ینمهم است که به خاطر بسپارند او اول آورند،یخود در نظر م «ینب»را به عنوان  یسیع یحیان،هرگاه مس

د داشتند. آنها از وجو یااله نبی صدها مقدس،کتاب یخنبود که به خدمت خدا و عهد او درآمد. در سراسر تار ایینب

مقام از  یندر ا یسیبود از هرآنچه ع اییهخدا، سا هشان بنبودند. اما خدمت عیسی با ترازلحاظ قدرت و اقتدار هم

خوب است که کارمان  یم،کن یبررس ینب یکرا به عنوان  یسیکار ع یمخدا به انجام رساند. پس اگر بخواه یپادشاه

 .میاز او شروع کن یشپ یایرا از انب

 هاییژگی. اول به وشودیم یمبه سه بخش تقس یسیع یاز مقام نبوت یقعهد عت یشینۀپ ۀما دربار بحث

 یمقام را بررس یناز ا یق. و سوم انتظارات عهد عتاندازیمیم یابه کارکرد انب ی. دوم، نگاهکنیمیاشاره م یمقام نب

 .یمبپرداز یمقام نب هاییژگیاول به و یایید. بکنیمیم

 

 هاژگیوی
بودند. خدا در  یااله یعهدها یژۀفرستادگان و یا یرانسف یقعهد عت یایانب یم،گفت یشترهمان طور که پ

قاصدان  یا یژهاو به عنوان فرستادگان و یایخود را به عنوان امپراطور بزرگ قومش آشکار کرد، و انب یش،عهدها

 یحتو آنها را نص رساندندیاقوام م یرو سا رائیلقوم اس . آنها کالم خدا را بهکردندیاو عمل م یمعتبر دربار آسمان

خود را  یایانب یزن یلاز اقوام اطراف اسرائ یاری. البته، بسبمانند وفادار شانتا نسبت به خدا به عنوان شاه کردندیم

 شانیندروغ یانااز خد یندگیبه نما یندروغ یایانب ینخدا بودند. اما ا یواقع یایانب یهداشتند که به صورت ظاهر، شب

 .کردندیاستفاده م یطانیش هایخرافات و قدرت گری،یلهاز ح

 

اطراف اون، از لحاظ گفتار، ظاهر و رفتار، شباهت  یو چه در کشورها یلسرائا در چه مقدس،روزگار کتاب ۀکذب انبیای

 یۀو بق یخمثل پادشاهان و توار هاییبه قسمت یمن باالتر از همه، وقت یدۀبه عق یداشتند. ول یواقع یابه انب یادیز

که به نام  یلدل ینبه ا یقعهد عت یایکه انب ینها یتواقع ترینتهبرجس کنیم،می نگاه مقدسکتاب ینبوت هایکتاب

. و در صحبت به نام شخص خداوند، هرگز اونچه یکننم یزمتما یاانب یۀخودشون رو از بق یزنن،شخص خداوند حرف م
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 ونراهه که خودش ینو از هم یکننرو هم نقض نم یگهد یواقع یایانب های. گفتهیکنننم خدا در کالمش گفته، نقض

 یهبودن که بر عل یمعموال کسان یقعهد عت یاکه انب ینها یگهاز عوامل مهم د یکی کنم،ی. فکر میکننم یزرو متما

 یبرا یاانب ی،زمان ۀدور یک در یلاسرائ یو متاسفانه، مخصوصا در حکومت شمال ایستادند،می پسندمردم یباورها

به کاهن اعظم  ،«یهستم و نه پسر نب یمن نه نب»: یگهم 7عاموس در کتابش باب  ی. وقتیگرفتنکارشون حقوق م

شغلم  یعنی، «هستم یمن نه نب». یستکاهن اعظم ن یاپادشاه  بگیرکه در واقع حقوق یگهم یلاسرائ یحکومت شمال

« کنم. یکارچ یبه من بگ یتونیپس تو نم یخونم،درس م یاانب ۀنه در مدرس» یعنی ،«ینه پسر نب» یست،ن یامبریپ

مزاحم ما در شمال نشو؛ برگرد  اینقدر و اتبرگرد به خونه»: یگهبود که کاهن اعظم به او م ینعاموس ا تۀگف یلدل

 یکاهم یا،مثل ارم برانییامو اغلب پ« کار رو داده. ینچون خدا به من دستور ا تونم،ینم»: یگهو عاموس م« به جنوب.

که  یزیتنها چ ید. شایکننپادشاهان بودن، برخورد م یرکذبه که حقوق بگ یایانب ینکه با ا یبینیمرو م یرینو سا

کاهنان هم  یرپادشاهان نبودن. حقوق بگ یرکه: اونها حقوق بگ ینها یمبگ یاانب ۀدربار یشناسجامعه یدگاهاز د یتونیمم

مثل  یاول توسط افراد ۀکه در درج هاییو شرارت جنایات ها،سوءاستفاده یهعل یاهدنبودن. بلکه به عنوان ش

 .ایستادنیخدا م یبرا گرفت،یپادشاهان و کاهنان صورت م

ل. پرات دیچاردکتر ر -  

 

 یواقع یایانب یصقدرت تشخ یلاسرائ یوجود داشتند، برا یادیز یندروغ ییاکه انب ییکالم، در جا یک در

 یامبرانپ یرا برا یمختلف هاییژگیو یقعهد عت یل،دل ینداشت. به هم یادیز یاربس یتاهم ین،دروغ یایخدا از انب

 . شماردیخدا بر م یواقع

 اشاره کرده است: 22-17: 18 یهالزم در تثن یطشرا ینبه ا یربه شرح ز موسی

 

ل تو مبعوث خواهم کرد، و کالم خود را را برای ایشان از میان برادران ایشان مث اىینب»... خداوند به من گفت:  و

اى که جسارت نموده، به اسم به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت... اما نبی

هنگامى « ... من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبى البته کشته شود.

خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امرى است که خداوند نگفته است...  که نبى به اسم

 (22-17: 18 یه)تثن

 

 ینجا،در ا یموس یم. بنا بر تعلینیمخدا را بب یواقع یایانب یژگیچهار و توانیمیمتن، دست کم م ینا در

به خدا را با  شانی. آنها وفاداریندآنها داده شده تا به مردم بگو را خدا فرا خوانده است. کالم خدا به یواقع یامبرانپ
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بر اعتبار خدمت آنها  یگواه شان،یامپ یدندند. و به انجام رسداینشان م ی،صحبت کردن به نام او، طبق اوامر االه

 بود.

به آنها  یکه موس شودیمتمرکز م یبر چهار شرط الزم یقعهد عت یایانب هاییژگیو ۀما دربار تحقیق

تا آن را  شدیکالم خدا به آنها داده م ید. دوم، بابودندیفرا خواندگان خدا م یدبا یواقع یایاشاره کرده است. اول، انب

 ید. و چهارم، بادادندینشان م یخودشان به خدا را با سخن گفتن طبق فرمان االه یوفادار یدبازگو کنند. سوم، با

 کنیم،ینگاه م یشتریب یلموضوعات با تفص یناز ا یک. به هر شدیثابت م شانیامپ تحقق یلۀاعتبار خدمت آنها به وس

 .خواندیرا خدا فرا م یواقع یاکه انب پردازیمیم یتواقع ینو ابتدا به ا

 

 فراخواندة خدا
ود، دعوت نب یکفراخوان  ینخود فرا خواند. ا یایانب یا یامبرانرا به عنوان پ یادیافراد ز یقخدا در عهد عت

او مشغول خدمت شود.  یرتا به عنوان سف کردیاز شهروندانش امر م یکیبه  ی،بود. خدا، شاه االه یبلکه احضار االه

 .کنیمیمشاهده م شود،یفرا خوانده م یقدر عهد عت یامبربه عنوان پ یرا هر بار که کس یاحضار االه ینا

 :یریدنظر بگدر  2-1: 2 یالرا در حزق ینب یالفرا خواندن حزق مثال،

 

 من داخل روح گفت، من به را این چون و «.گویم سخن تو با تا بایست خود هایای پسر انسان بر پای»گفت:  مرا

 (2-1: 2 حزقیال. )شنیدم نمود تکلم من با که را او و. نمود بر پا هایمپای بر مرا شده،

 

را بشنود، و در ضمن روح خود را  خویش یتو مامور یستدامر کرد با یالکه خدا به حزق بینیمیم ینجاا در

خدا به عنوان پادشاه  ۀانتخاب مقتدران یانگرب یامبرپ یکمطمئن شود. فرا خواندن  یالفرستاد تا از موافقت حزق یزن

 قومش بود. یآسمان

 معموال قابل که – دادیمورد نظر انجام م یامبراز پ یمرا به طور مستق ینبوت هایفراخوان یناغلب، ا خدا

، 7، عاموس را در عاموس باب 6باب  یارا در اشع یا، اشع3باب  یلرا در اول سموئ یلسموئ یمابودند. او مستق یدنشن

 فرا خواند. 1باب  یارا در ارم یاو ارم

 یگرد یامبرپ یکدادن به  یتمامور یلۀرا به وس یامبرانیپ یرمستقیمخدا به طور غ یگر،د هاییتدر موقع اما

 یشعخود ال ینامر کرد تا جانش ینب یلیای، خدا به ا16: 19. مثال در اول پادشاهان خواندیبه خدمت م خواندن او، یبرا

مثل اول پادشاهان  یدر متون یاپسران انب یا یاجمع انب واندگیروشنگر فراخ ی،وکالت یفرا خواندگ ینرا منصوب کند. ا

 یمعتبر االه ۀخوانده شد یامبرپ یکاطراف  امبرانیاز پ یاست که در آنها گروه 2، و دوم پادشاهان باب 20باب 

خادم معتبر خدا صورت  یقخدا بود و چه از طر یاز سو یمامستق یامبریبه پ یچه فراخواندگ ی. ولشدندیجمع م
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 یت،نهرقدر هم پاک یکس یچه یعی،طب یماورا یفراخواندگ ین. بدون اشدیاز جانب خداوند انجام م یتانها گرفت،یم

 .شدینم ینب یا یامبربه خدا و آشنا به کالم خدا بود، پسرسپرده 

 .کردندیم یافتاعالم در یکالم خدا را هم برا یدخدا، با یاز سو یدر کنار فراخواندگ یقعهد عت انبیای

 

 گیرندة کالم خدا
موقع نبوت،  در یواقع یای. انببخشیدیگفتن آنچه خدا به آنها امر کرده بود، الهام م یبرا انبیا به القدسروح

 کنیم،یم مقایسه هم با مقدسمختلف را در کتاب یامبرانروش گفتار پ یوقت یبکنند. ول توانستندینم یگریکار د

 القدسبر کالم خود نداشتند. بر عکس، روح یکنترل یامبرانمعنا نبود که پ ینبه ا یکه الهام االه ینیمبب توانیمیم

لحاظ،  ین. از اکردیخود را مصون از خطا توسط آنها ارائه م ینبوت یامو پ بردیرا به کار م یامبرانپ یدگاهو د شخصیت

 بود. یکسانکالم خدا  هایقسمت یرالهام نبوت با الهام موجود در سا

 :دهید گوش 21-20: 1 پطرس دوم در القدسروح یالهام نبوت ۀپطرس دربار ۀگفت به

 

انسان هرگز آورده نشد،  ۀکه نبوت به اراد یرا. زیستن یخود نب یرنبوت کتاب از تفس یچکه ه یدرا نخست بدان ینا

 (21-20: 1)دوم پطرس  القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.بلکه مردمان به روح

 

امر  ین. و همکردینظارت م یقعهد عت یواقع پیامبران سخنان بر القدسروح بینیم،یم ینجاطور که اهمان

 سخنان آنها بود. یریناپذخدشهاعتبار و  ۀکنندینتضم

 

 ی. به نظرم چهارچوب سنتکردیکه با او سروکار داشت، عمل م یامبریهر پ یدگاهو د یتشخص یقاز طر القدسروح

 یامبرانشپ یقگزارانش، از طرخدمت یقاست که خدا از طر« واراندام یا یکالهام ارگان»موضوع همون  یندرک ا یبرا

اهداف خودش  یاونها رو برا یالتعدم تحص یاو  یالتتحص ها،خاص اون ینظرها، نقطهاونها یتو شخص یکنهکار م

 یزیکیو ف یخاک ی،که خدا چطور امور انسان یمبفهم ،«یستقد» ۀبا استفاده از آموز یتونیم. به نظرم، میگیرهبه کار م

 ینهم هم یابا انب یره؛ه کار بگخودش اونها رو ب هایتا با روش یکنهم یساهدافش تقد یو اونها رو برا یگیرهرو م

بگن،  یکه چ یکنهم یکتهد یامبرانخدا واقعا به پ ینبوت یاتادب یوجود من معتقدم در مواقع ینبا ا ی. ولیکنهکار رو م

. پس در یگنو همون رو م یرنم یال،حزق یا یاارم یا یا، و اشع«موضوع رو بگو ینبرو و به قوم ا»: یگهمثال م

اونها رو هم به کار  یتحال، خدا شخص یندر ع یول یکرد،م یکتهانش دیامبرخدا به پ ی،نبوت یاتاز ادب هاییقسمت

 ببره. یشپ یساکل یو چه برا یم،قد یلاسرائ یل،اسرائ یخودش رو چه برا یتا کار نبوت یکردو اون رو باطل نم یبُردم

یگنیلیاتدکتر مارک گ -  
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خدا، نسبت به او  یعتبا شر شانهاینبوت ییا همنواب یدبود که با ینا یقعهد عت یایانب یژگیو سومین

 .ماندندیوفادار م

 

 وفادار به خدا
کامل  یبه آنها آزاد نیز القدساما روح کردند،ینم یافتشده را از خدا در یکتهد یامپ یبه سادگ یاهر چند انب

 یدبلکه با رساندند،یدستور داده بود، م که خدا یامیپ بایستیم تنها. آنها نه یندشان بخواهد بگوتا هر چه دل دادینم

موجود از خدا، خصوصا مطابق آنچه در کالم آمده،  ۀمکاشف بامطابق  شانهایکه نبوت کردندیحاصل م یناناطم

 باشد. 

 :یدگوش ده 4-1: 13 یهدر تثن یسخنان موس به

 

 خدایان که بیایید»: بگویند وقت آن اگر یابد، تحقق هم معجزه آن و بدهند ایمعجزه ۀدر بین شما انبیا... وعد اگر»

 کنید، پیروی تانخدای خداوند از تنها باید شما... نکنید توجه ایشان هایحرف به ،«کنیم پرستش... را دیگر مردم

 مژده( ۀترجم 4-1: 13 یه)تثن .شیدبا وفادار او به و بپرستید را او آورید، جا به را او احکام بترسید، او از فقط

 

 یشگوییرا پ یندهو آ آوَردیمعجزه به عمل م یامبریاگر پ یداد: حت یمهم یاربس یمتعل ینجار اد موسی

 .کردندیاو را رد م یدبا کرد،یم یخدا تخط هایاگر از فرمان کرد،یم

 ین،دروغ یامبرانکه پ یتواقع ینا ۀدربار یاکه ارم ییآنجا بینیم،یم 14-13: 2 یاارم یرا در مراث یدتاک همین

 یعنی «اندگناه... را آشکار نساخته» یامبرانپ یناو ا ۀ. به گفتخواندیم یهبرده بودند، مرث یراههرا به ب یلوم اسرائق

انجام عهد خدا گوشزد کنند،  یمردم را برا یتمسئول ینکها عوضکردند. به  ییدخدا را تا یعتمردم از شر یتخط

 هستند. یندروغ یایادند که انبنشان د یق،طر ینآنها شدند. و به ا یمشوق نااطاعت

تحقق آن، اثبات شود.  یلۀشان به وسبود که اعتبار نبوت ینا یقعهد عت یایانب یژگیو ینچهارم سرانجام،

 .پیوستیم یقتبه حق یدبا شانیشگوییپ یعنی

 

 تایید اعتبار با تحقق نبوت
 :گویدیچه م 22: 18 یهدر تثن یموس یدگوش ده

 

خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امرى است که خداوند که نبى به اسم  هنگامى

 (22: 18 یه)تثن .نگفته است، بلکه آن نبى آن را از روى تکبر گفته است. پس از او نترس
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و  یتکه شخص کردندیرا منتقل م ییکلمات خدا یقاخدا موثق بودند چون آنها دق یایانب هایگفته همۀ

خدا هم قادر است و هم حق دارد آنها  یراهستند ز یدارپا یحصح هایعهد او کامال قابل اعتماد است. نبوت یهاوعده

 .داندیم خود که او خود را متعهد به نگه داشتن کالم یلدل یناوست تحقق ببخشد و به ا یترا هر طور که مش

 یلیای، ا1: 17. مثال در اول پادشاهان شدیم یقو تصد یافتینسبتا کوتاه تحقق م زمانی در هانبوت گاهی،

 یکه خشکسال شویمیمتوجه م 18اعالم کرد که جز به کالم او شبنم و باران نخواهد بود. و از اول پادشاهان باب  ینب

 یشعنبوت ال یتحقق فور 20-17: 7داد. و در دوم پادشاهان  یانتا باالخره خدا به آن پا یدمزبور سه سال طول کش

 . کنیمیدرگذشت سردار پادشاه را مشاهده م در مورد

 یامبرپ یکق.م.  930نبود. به عنوان مثال، در حدود سال  یهم فور اینقدرها هاتحقق نبوت یگر،مواقع د در

: 13نبوت در اول پادشاهان  ینکرد، و گفت او وارث وفادار خاندان داوود خواهد بود. ا یشگوییرا پ یوشیاتولد  یواقع

 صورت – سال بعد از نبوت 300حدود یعنی  – ق.م. 630در حدود سال  یوشیاتولد  یاست. ول یدهبه ثبت رس 2

 تا زمان تحقق یسیمربوط به تولد ع های. و نبوتخوانیمیآن را م 1: 22طور که در دوم پادشاهان گرفت، همان

 . بودند ترمدت یطوالن ی، حتآنها

همان طور که آنها  یقاهم دق یواقع یایسخنان انب یکه گاه یمموضوع کن ینبر ا یالزم است تأمل ینجاا در

سوال،  ینجواب به ا یموضوع چگونه امکان دارد؟ برا ینا ی،موس یمتعل یروپ ی. ولرسیدیکردند، به انجام نمیم یانب

ست. هر اشتباه ا هایشگوییما از پ برداشت ی، گاهکنیمیرا مطالعه م یقنبوت عهد عت یوقت یابیممهم است که در

موضوع  یندر واقع ا یول کردندیم یشگوییوقوع آنها پ یببه ترت یقارا دق یندهآ یا،انب کنندیچند اغلب مردم فکر م

 صادق نبوده است. یشههم

 و هاستبر گناه گرفتار شدن به دست به لعنت یکه عاقبت پافشار دادندیهشدار م یامبرانپ ی،طور کل به

به  یدنبخش انگیزه ها،نبوت ین. هدف از اشودیم شانیبنص یعمل کنند، برکات االه یو وفادار ایمان با افراد اگر

که خدا  گفتندیم یواقع یامبرانکه پ یبود. تنها وقت وبه خدا و عهد ا یماندر ا یداریشان و پاتوبه از گناه یقوم برا

 مطلق بود. شانیشگوییکرده، پ یاد یسوگند به انجام کار

بر  یلهوس ینتحقق نبوت آن بود که مردم رفتارشان را عوض کنند، و به ا یدرست برا راه یک یجه،نت در

 یاهر چند هشدارها  یافت،یتحقق م درستی به واقع در هاموارد، نبوت ینها اثر بگذارند. در اانجام نبوت

 .پیوستینم یقتطور که گفته شده بود، به حقآن شانهایپاداش

آمده که در  10-7: 18 یادر ارم یاصل اساس ولی دارد، وجود مقدست در کتابدس یناز ا یادیز هایمثال

 :خوانیمیطور م ینآن ا
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امتی یا مملکتی برای کندن و منهدم ساختن و هالک نمودن سخنی گفته باشم، اگر آن امتی که  ۀکه دربار هنگامی

 خواهم امالیی که به آوردن آن قصد نمودهایشان گفته باشم از شرارت خویش بازگشت نمایند، آنگاه از آن ب ۀدربار

و غرس نمودن سخن گفته باشم، اگر ایشان در  کردنامتی یا مملکتی به جهت بنا  دربارۀ که هنگامی و. برگشت

 .نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند آنگاه از آن نیکویی که گفته باشم که برای ایشان بکنم خواهم برگشت

 (10-7: 18 یا)ارم

 

به  یدرو تهد یملت یاهروقت قوم »: یفرمایدم یحاکه خدا صر ینها به ما اعالم میشه 18باب  یاکه در ارم یاصل ،پس

اون رو هم  یگۀو طرف د« که قصد انجامش رو داشتم، بر خواهم گشت. یکنم و اونها توبه کنن، از اون داور یداور

کنن،  یمن نااطاعت ینباشم و اونها از فرام ادهد یلکتمم یابرکت به امت، پادشاه  ۀاگر من وعد»که:  یکنهمطرح م

اصل بر  ینا یرسهپس به نظر م« خواهم کرد. یکه قبال وعده داده بودم، بر اونها داور یاون وقت به عوض برکت

به کار رفته،  تلویحی طور به هم هامتن یرشده و ظاهرا در سا یناومده، تبب ینجادر ا یلکه به تفص یطیاساس شرا

اون در  ۀنمون ینو احتماال بهتر یده،برکت م ۀوعد یا یکنهم یبه داور یدکه در اونها خدا تهد متونیصا در مخصو

 یدهکار رو انجام م ینا یونس. یفرستهم ینوابر مردم ن یاعالم داور یرو برا یونسهست که در اون خدا  یونسکتاب 

که خدا از اول تالش داشته تا در دل  یزیستچ توبه،از  انیزم ینبه ا یبترغ یادو به نظر م یکنن،توبه م ینواو مردم ن

 .یارهاونها به وجود ب

یستردکتر راب ل -  

 

کرده  یانهمان طور که آنها ب یقادق ی. گاهرسدیبه انجام م یشههم یواقع یایانب هایهر صورت، گفته به

 ۀ. اما در همشدیم شانیبنص یمتفاوت ۀیجو نت دادندمی نشان واکنش هانبوت به هااوقات، انسان یربودند و در سا

 .بخشیدیاعتبار م یواقع یایداشت و به خدمت انب یخدا همخوان یتبا عهد و شخص یموارد، حاصل نبوت واقع

به  یامبراندهند کدام پ یصکرد که قوم خدا بتوانند تشخ یفتوص یمقام نبوت را طور هاییژگیو موسی

 یصرا تشخ یواقع یامبرانپ هاییامآنها پ خواستیکار را انجام داد چون م ینخدا هستند. او ا یانسخنگو یراست

دارد، چون  یتما اهم یبرا هایژگیو یند سپردن ایابدهند، از آنها اطاعت کنند، و نسبت به عهد خدا وفادار بمانند. به 

 را داشت. هاگییژو ینهم یزن کردیعمل م یدخدا در دوران عهد جد ینب یا یامبربه عنوان پ یسیع یوقت

 .یمکن یبررس یزتا کارکرد آنها را ن یماآماده ایم،انداخته یاانب هاییژگیبه و یکه نگاه حال
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 کارکرد
به  ی. دوم، نگاهکنیمیاقتدار آنها صحبت م ۀکرد. اول، دربار یماشاره خواه یابه سه جنبه از کارکرد انب

ابتدا به  یایید. بکنیمیم اشاره شانیفهانجام وظ یآنها برا ۀاستفاد مورد های. و سوم، به روشاندازیمیآنها م یفۀوظ

 .یمموضوع اقتدار آنها بپرداز

 

 اقتدار
 است: ینا یما از نب یفتعر یم،درس اشاره کرد ینا یطور که در ابتداهمان

 

به  یقبر گناه، و تشو یهشدار به داور یخصوصا برا برد،یو به کار م کندیعهد خدا، که کالم خدا را اعالم م سفیر

 .شودیم یاز خدمت وفادارانه به خدا که منجر به برکات االه ینوع

 

و  کردیعهدها بر قوم خود حکومت م ۀشده که به واسط یمعرف یبه عنوان پادشاه بزرگ یقدر عهد عت خدا

 . دادندیرده، شرح مخود بر آنها آشکار ک یعهدها بودند که هرچه خدا در بارگاه آسمان ینا یراناو سف یایانب

تحت  یکشورها» یا ترکوچک هایاغلب بر ملت« حاکمان» یاوران قدرتمند تباستان، امپرا یکخاور نزد در

 شانتحت سلطه یرا بر کشورها ایحاکمان نوعا عهدنامه ین. اکردندیفاصله داشتند، سلطنت م یتختکه با پا« سلطه

 نوع عهدنامه است. این عهد، از مقدسکتاب ظور. معموال منکردیم کتهیشان را دارتباط یطکه شرا کردندیم تحمیل

شخص آنها  یکه سخنگو کردندیرا استخدام م سفیرانی ها،عهدنامه ینا یذو تنف یریتمد یبرا حاکمان

شروط عهدنامه به  یادآوری یر. کار سفشدندیاوامرشان محسوب م یصاحب اقتدار آنان در اجرا یندۀبودند و نما

آنها به اطاعت از  تشویق و نامه،عهد وطبه شر وفاداری عدم بارتحت سلطه، هشدار به آنها از عاقبت لعنت هایملت

 .بود نامهموجود در عهد هایآن شروط به منظور کسب برکت

خود را  ۀخدا اغلب رابط یق،دارد چون در عهد عت یتاهم یکخاور نزد یباستان یخقسمت از تار ینا دانستن

 کردیرا منصوب م یا. او به عنوان حاکم، انبکندیم یفحاکم با ملت تحت سلطه توص یانش در قالب عهد مبا قوم

 کنند. یادآوری ااو شروط عهدش ر ۀباشند که به قوم تحت سلط یصاحب اقتدار یرانتا سف

. گرفتیقرار م یرشسخنان خود خدا مورد پذ ۀبه منزل یدبا آنها خدا بودند، کالم یرانسف یا،انب چون

اعالم  یل،خدا را در پاسخ به قوم اسرائ هاییتافکار و ن یتا به درست بخشیدیالهام م یابه انب ینالقدس همچنروح

معتبر و درست  یندگان او بودند، در هر وقت بگویندکه نما یاکه هرچه انب دادیم یناناطم یقطر ینکنند. خدا به ا

 است.
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او  یندگاناز طرف خدا و به عنوان نما ینراست یامبرانچون پ یگیریم؟م یجدرو  ینراست یایانب هایما حرف چرا

 و هاگوش یکنه،م توصیف مقدساونطور که کتاب یریم،نگ یاونها رو جد هایاگر صحبت ین،. بنابرایکنندصحبت م

از گوش  . پس اگرکنیمیم یانخدا عص یهعل واقع در. نشدن عوض هنوز هامونقلب یعنی. هست نامختون مونقلب

 یخود خدا سرکش یهو عل یمکرد یچیانگار از گوش دادن به کالم خدا سرپ یم،کن یچیسرپ یامبراندادن به کالم پ

 . یهجد یاربس ۀلئمس ین. پس اکنیمیم

چاو یتردکتر پ -  

 

 .یندازیمب یآنها گذاشته بود، نگاه ۀکه خدا بر عهد اییفهبه وظ یاییدب یا،درک اقتدار انب با

 

 وظیفه
 یکخاور نزد ۀحاکم و ملت تحت سلط یانم یباستان هایدوباره به عهدنامه یاییدب یا،انب یفۀدرک وظ یابر

 کردند،یم تحمیل شانتحت سلطه یرا بر کشورها هاییباستان، عهدنامه یکحاکمان خاور نزد ی. وقتیمکن ینگاه

 یهستند از: سخاوتمند فهرستی شامل هاعهدنامه. دادیشرح م یلآنها را به تفص یانم یباتترت جزئیات هاعهدنامه ینا

الزم ملت تحت  یملت تحت سلطه انجام داده؛ وفادار یکه حاکم قبال برا یکین یکارها یعنیحاکم در گذشته، 

از  یعواقب ناش یا هاو پاداش شد؛یعهدنامه م یطو شرا یناز قوان یاریبس یتسلطه نسبت به حاکم که شامل رعا

 یبکه در اثر اطاعت نص یعهدنامه، که عبارت بود از برکات یطملت تحت سلطه نسبت به شرا یعتنااطا یااطاعت 

 .گرفتیآنها را م یبانگر یکه در اثر نااطاعت هاییلعنت یا یهاتو تنب شدیملت تحت سلطه م

به  یاعهد بسته بود، وجود داشت. پس انب یشانکه با ا یخدا با قوم یانم ۀسازوکار در رابط ینهم درست

 یبه داور یدکنند، و با استفاده از تهد یادآوریعهد خدا را به قوم او  ییاتعهد خدا موظف بودند که جز یرانعنوان سف

 آن کنند. یطبه اطاعت از شرا یقبرکات، آنها را تشو ۀو عرض

تا  ندکردیم یادآوریشان را اعمال یکعواقب ن یامبرانداشت، پ یخوب یتدر برابر خدا وضع یلاسرائ وقتی

نگاه  5-4: 22، و 12: 21؛ 7-5: 7 یااز ارم هاقسمت یندر امانت کنند. به عنوان مثال به ا یداریبه پا یقآنها را تشو

 .یدکن

عهد، در برابر خدا خوب نبود،  یطمدت از شرا یطوالن یا یجد یبه خاطر نااطاعت یلاسرائ یتوضع یوقت اما

موجود در  هایو لعنت دادندیرا شرح م یل. گناهان اسرائکردندیمحکوم م ایمانییو ب یانآنها را به خاطر عص یاانب

-1: 4و عاموس  8باب  یادست را در ارم یناز ا هایی. مثالندتا آنها را به توبه آور کردندیم یادآوریعهد را به مردم 

نوع  ین. ادادندیبرکت م ۀوعد قوم، به آنها ۀدر صورت قبول لزوم توب یحت یااز موارد، انب یاری. و در بسیابیمیم 3

 .بینیمیم یگرد هایاز قسمت یاریو بس 27-12: 2 یوئیل در را هانبوت
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 ییهابه روش یزن یمختصر ۀاشار یدبا انداختیم، مقدسکتاب یایانب یفبه اقتدار و وظا یکه نگاه حال

 .بردندیبه کار م شانیفهکه آنها در انجام وظ یمکن

 

 هاروش
اول کارشان را با  ۀدر وهل یاصحبت کردن بود. انب شان،یفهانجام وظ یبرا یاروش انب ترینمعمول شک،یب

دستور به اطاعت  کردند،ی. آنها مردم را متهم به گناه مدادندیانجام م گفت،یکه خدا به قومش م یاعالم سخنان

. آنها داشتندیرکات را به آنان عرضه مو ب دادند،میهشدار  ینسبت به داور کردند،یم یداریبه پا یقتشو دادند،یم

موارد را صدها بار  ین. اکردندیقوم خدا شفاعت م یبرا ی. و حتکردندی. دعا مدادندیخبر م ینده. از آگفتندیمَثَل م

که  است یلدل ینو به هم کردند،یسخنان خودشان را مکتوب م یادیز یایگذشته، انب ین. از ابینیمیدر کالم خدا م

 .شویمیدر کتاب مقدس مواجه م یادیز یگرد هایو نوشته ینبوت هایببا کتا

داشت.  یهخاص تک یبر اعمال ی،از ارتباط کالم یشکه ب کردندیاستفاده م یزن یگرید هایاز روش یاانب اما

مورد  یاانب یتمعجزات قدرت، بر حقان ین. ابخشیدیم یبو عجا یاتقدرت انجام آ یااز انب بعضی به القدسمثال روح

بود که  هاییاز هشدارها و پاداش یبانیپشت یبرا اخد ارادۀ نشانگرو  گذاشتیخدا صحه م یرانبحث به عنوان سف

 . کردندیاعالم م یاآن انب

و  یاتآ یلۀو کالم او به وس کردیاعالم م یانو مصر یلیانخداوند را در مورد اسرائ ۀاراد ینب یموسا مثال،

که در  یگرمعجزات د یاریسرخ، و بس یایکه بر مصر نازل شد، باز شدن در ییده بالمانند  شمارییمعجزات ب

 ینب یکه موس دادیم گواهی القدسروح قتدرانۀ. اعمال مرسیدیو اعداد آمده، به اثبات م یانخروج، الو هایکتاب

 که از او اطاعت کنند. کردیگوشزد م یلیانو اسرائ یاناست و به مصر یواقع

تا  17بود، همان طور که در اول پادشاهان باب  یادیوقوع معجزات ز ۀدر بر دارند یزن یشعو ال یایلا خدمات

 یلمانند فراخواندن رعد و باران را در اول سموئ یمعجزات یزن ینب یل. سموئکنیمیمشاهده م 13دوم پادشاهان باب 

مبروص کردن  وسیلۀ به آسامعجزه اینشانه 13باب  هانو نشان در اول پادشا نامیب یامبریانجام داد. و پ 12باب 

 پادشاه به ظهور آورد.  یربعامدست 

کنند. آنها  یدتاک شانیشفاه هاییامتا بر پ کردندیم یننماد ییعالوه بر معجزات، کارها یا،از انب بسیاری

 . شدندیم یزن یروحان یبرخوردها یرعهد خدا، درگ یطاطاعت از شرا یقوم خدا برا یبترغ یندر ح یحت

به  یدکه تهد یمدرک برس ینتا به ا کندیعهد خدا به ما کمک م یژۀبه عنوان فرستادگان و یابه انب اهنگ

خدا و قومش دارد. خدا در برخورد با قومش  یانم یعهد ۀدر رابط یشهر همگی مقدسبرکات در کتاب ۀلعنت و عرض

 یطبردن شرا یش. بلکه به دنبال پکندیعمل نم بییو عج بینییشپ یرقابلغ هایاو به روش یست؛مزاج نیدمدم

را فرستاده تا به  یرانشو سف دهدیرا به ما م یعتو بخشش خود، شر یضعهد خود است، که بر همه آشکارند. او با ف
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درک آنچه از آنها  یرا برا خود . خدا کار قومیممختلف به کار ببند یطرا در شرا یعتشر ینما نشان دهند چگونه ا

و  یمبرکاتش را تجربه کن یم،در حضور او قدم بردار یو وفادار یمانما با ا خواهدیچون م کندیم سانر دارد، آانتظا

 .یمعمل بپوشان ۀجام اشیپادشاه یبه اهداف او برا

که عهد  یبه انتظارات یاییدب یم،را مورد نظر قرار داد ینب یا یامبریمقام پ یو کارکردها هایژگیکه و حاال

 .یمکرده، بپرداز یجادا یندهخدمت نبوت در آ یابر یقعت

 

 انتظارات
ذات  یلۀانتظارات به وس یطرف، بعض یکاساسا دو وجه دارد. از  یمقام نب یندۀاز آ یقانتظارات عهد عت

به  یآت یایخاص در مورد انب هایانتظارات به خاطر نبوت یرسا یگر،شد. از طرف د یجادمقام ا ینا یخیبسط تار

 یمقام نب یخیکه بر اساس بسط تار پردازیمیم راتیو ابتدا به انتظا پردازیم،یما به هر دو وجه انتظارات م وجود آمد.

 شد. یجادا

 

 بسط تاریخی
بوده  ینا یشههم یابوده، نقش انب یااله یعهدها یتهمواره تحت حاکم یتکه ارتباط خدا با بشر ییاز آنجا

. با رشد کردیم ییرتغ گاهینقش گاه و ب ینا یخ،در طول تار یشوند. ول ریادآوآن عهدها را به مردم  یطاست که شرا

 سازگار شده است. ییرات،تغ ینا هایبا ضرورت یانقش انب یخ،خدا در طول تار یو تحول پادشاه

از  یشپ یختار یطوالن ۀو ابتدا به دور کنیمیم یبررس یخیمختلف تار ۀرا در چهار مرحل یانقش انب ما

 .نامیمیم سلطنت –یش پ ۀو آن را  دور پردازیم،یم یلاسرائ در یپادشاه

 

 ی. در ابتداشودیم یو موس یمخدا با آدم، نوح، ابراه یدوره از زمان، مربوط به عهدها ینا .سلطنت –پیش 

آن  یوقت یجهان جدا نشده بود. و حت یقوم خاص از مابق یک یلۀخدا هنوز به وس ی، پادشاهسلطنت –یش پ ۀدور

 دادندیانجام م یگوناگون یفوظا یاانب ی،زمان ۀبره یننداشت. در ا یشد، هنوز پادشاه یزمتما یمدر روزگار ابراهقوم 

 یافتدر یاهاییرو کردند،یگفت که آنها با خدا صحبت م توانیم ی،داشتند. به طور کل یمتفاوت یفیتوص اوینو عن

 .دانستندیم خدا یرا موظف به انجام مفاد عهدها یتو بشر کردند،یم

 یدایشطور که در پهمان کرد؛یبا آدم و حوا صحبت م یمامستق ید،در ابتدا خدا جهان را آفر یوقت مثال

 شانی. آنان نقش نبوتکردندیم دریافت خدا با صحبت و شدن گاماو را با هم ۀآنها مکاشف خوانیم،یم 3-2 هایباب

مانند خنوخ که در  یزاز نوادگان آنها ن ی. و بعضرساندندیو به انجام مخدا و عهد ا ۀبه فرزندان خود دربار یمرا با تعل

 با خدا داشتند. یشده، ارتباط مشابه یاداز او  24: 5 یدایشپ
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. خوانیمیم 9-6 هایباب یدایشصحبت کرد، همان طور که در پ یزبا نوح ن یماروزگار نوح، خدا مستق در

فرا  یزبر جهان ن یعهد داور ۀخدا نوح را به نبوت دربار دهد،یم یمتعل 5: 2آن طور که پطرس در دوم پطرس  یول

و پرکردن  یساختن کشت ی  عموم ین، نوح عمل نبوتیمرتکب گناه شده بود. فراتر از ا یاراو بس یهجهان عل یراخواند ز

 کند. ییدخود را تا یامانجام داد تا پ یزرا ن یواناتآن با ح

 یقاز طر یم. ابراهکردیخود را بر او آشکار م یندۀآ هایو نقشه کرد،یم صحبت یمامستق یزن یمبا ابراه خدا

 هاییطور که در قسمتهمان کرد،یم یفاا یزرا ن پیامبری نقش مردم، با هاگذاشتن آن صحبت یانصحبت با خدا و در م

خدا خدمت کردند.  یایببه عنوان ان یزن یوسفو  یعقوب ق،اسحا یعنی یم،آمده است. نسل ابراه 20:7 یدایشمانند پ

با اعالم کالم  یاانب یناز ا یکبا فرشتگان داشتند. هر  هاییو مالقات کردندیم یافتاز خدا در یاهاییآنها خواب و رو

 . کردندیم ینسبت به خدا، آنها را موظف به انجام عهد االه یآنها به وفادار یحتخدا به مردم، و نص

. بر خوریمیبر م سلطنت –یش پ ینبوت یاز عملکردها یگرید یتحائز اهم ۀبه دور ی،روزگار موس در

مکتوب به  یعهد خود خدا به قوم یخ،برهه از تار ینبرتر خدا بود. در ا یدوره نب یندر ا ی، موس6: 12اساس اعداد 

 ۀیلعهد به وس یننظارت بر ا موسی یتاعطا کرد. مسئول 23-20 هایشکل ده فرمان و کتاب عهد را در خروج باب

 یافتدر ینسبت به خدا برا یقوم به وفادار یحتآن و نص یطبر آنها بر اساس شرا یتمردم، حکم یآن برا یحتشر

هر چند  کردند،یطور عمل م ینو پس از او هم یعصر موسهم یایآن بود. انب هایبرکات عهد، و نه لعنت

 را نداشتند. یخدمت موس یرگزاریوسعت و تأث شانکدامیچه

در  یلکه قوم اسرائ یبود، اما در روزگار سلطنت، هنگام یعوس اندازهیب یمقام نب سلطنت –یش پ ۀدر دور 

 .شد مندقاعده یپادشاه درآمد، به روشن یک یتوعده مسکن گرفت و تحت حاکم ینسرزم

 

دوره با  ینارتباط ا ترینیکشروع شد. اما نزد یلپادشاه اسرائ یندوران سلطنت با شائول، اول .سلطنت

 داوود و نسل او بود.  یعنیشائول  ینانشج

و  یم،قدرت قرار گرفت، خصوصا در دربار پادشاه و شهر اورشل ۀدر مرکز صحن یدوران سلطنت، مقام نب در

کار  یشبردبا پ یمخدا قرار داشت، در ارتباط مستق ۀ. پادشاه که در مرکز توجه قوم تحت سلطیافت یشافزا یاتعداد انب

 عهد خدا بود. یطراش یادآوریدر  یاانب

قوم در خدمت وفادارانه به خدا را به پادشاهان و  یفۀبود که وظ ینا یاانب یدوران، نقش اصل ینا یط در

و  یاانب یانم یادیز یبرخوردها یخاول و دوم پادشاهان و دوم توار هایکنند. مثال در کتاب یادآوریدربار آنها 

ملزومات  یادآوریبا مردم و  یبه صحبت عموم یاحال، انب ینت. در عاس یدهبه ثبت رس یهوداو  یلپادشاهان اسرائ

 یلتا در صلح و آرامش با اسرائ کردندیامر م یزن یههمسا هایبه ملت یاعواقب رفتارشان ادامه دادند. انب یزعهد خدا و ن

 کنند. یزندگ یهوداو 
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 یکالبته اونها در ابتدا  ...یکنهاوت اشاره مبه عنوان دو حکومت متف یهوداو  یلبه اسرائ یلدل ینبه ا مقدسکتاب

 و – ق.م. 920حدود سال  یعنی – شد یمحکومتشون تقس یماندر زمان رحبعام، پسر سل یحکومت واحد بودند ول

 تریننام گرفت. بزرگ یلاسرائ ی،. حکومت شمالشدنیرو شامل م یلهدو قب یو حکومت جنوب یلهده قب یحکومت شمال

 ترینشد، که بزرگ یدهنام یهودا ی. و حکومت جنوبشدنیخونده م یلاسرائ یلهاون ده قب ۀهم یول بود، یمافرا یلهقب

 بود. یمهم البته اورشل یحکومت جنوب یتختدر اون قسمت بود، و پا یلهقب

دکتر فرانک بارکر -  

 

شد، و اونها  یلسرائا ی،افتاد. اسم حکومت شمال ییجدا یو حکومت جنوب یحکومت شمال ینب یمان،از دوران سل بعد

 ینا ینب یی. بعد از جدایهودارو هم گذاشتن  یخودشون داشتن. و اسم حکومت جنوب یبرا یهم مرکز پرستش

 یامبریپ یابود و اشع یلاسرائ یامبرهوشع پ المث رفتن،یمختلف م یکه به جاها بینیدیرو م ییایا، اغلب انبهحکومت

 .یشهمنشعب شمال و جنوب مربوط م هایدارن که به حکومت وجود اییخدمت هایه. پس حوزیهودا یبرا

یگنیلیاتدکتر مارک گ -  

 

سرانجام گرفتار لعنت  یجه،نبودند. و در نت یاانب یعمط یچکدامه یهودا یا یلپادشاهان و مردم اسرائ متاسفانه

 اسارت شدند. یوعده برا ینرفتن از سرزم یرونب یعنیعهد 

 

 یزن یهودا یق.م به اسارت آشور رفت. حکومت جنوب 722 یا 723در سال  یلاسرائ یحکومت شمال .اسارت

 ق.م. به اسارت به بابل برده شد. 586 یا 587در سال 

که  یخ،برهه از تار ینمتوجه پادشاهان قوم خدا بود. اما در ا یزنبوت همچنان در دوران اسارت ن مقام

 قوم خدا بود. یبرا یپادشاه و پادشاه ۀبر اعاد یدوجود نداشت، تاک یپادشاه

نسبت به  یوفادار یبه توبه از گناه و بازگشت به سو یققوم خدا را تشو یاهدف، انب ینبه ا یدنرس برای

 یکه اگر مردم به سو کردندیاعالم م ینهمچن یاتا خدا برکات عهد خود را شامل حال آنها کند. انب کردندیعهد م

طور که در . همانیفتندآن ن هایلعنت یرو دوباره ز ارندتا عهد او را نگاه د کندیم یتگردند، خدا آنها را تقو خدا باز

او  یعتشر یاقتا با اشت کندیم یرممکنآنها غ یشکستن عهد را برا یگرد یخداوند حت خوانیم،یم 34-33: 31 یاارم

وعده،  میندر سرز یندن پادشاهبودند که خدا را متقاعد به بازگردا یدوارخدمت، ام ینا یقاز طر یارا به جا آورند. انب

 تحت حکومت نسل دادگر داوود کنند.

 .یافت یانبازگشت از اسارت، پا ۀدر دور یدوران اسارت تا حدود باالخره
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ق.م شروع شد.  538 یا 539بازگشت از اسارت حدودا از سال  یا اسارت – پسا ۀدور ینا از اسارت. بازگشت

شدند و  یسرانجام بازساز یکلو ه یماورشل یوجود نداشت، ول یهودا یا یلدر اسرائ یزمان هنوز پادشاه یندر ا

 کنند. یوعده زندگ سرزمین در تا برگشتند هااز خانواده یاریبس

 یاو زکر یوفادار مانند حج یایاز انب یوجود داشتند. اما بعض یااز انب یهنوز به نسبت، تعداد کم هنگام ینا در

بود  ینآنها به قوم ا یت. نصحکردندیم یقتشونسبت به خدا  یبه وفادارآنها را  بر رهبران و مردم نظارت داشتند و

 یرا کامال به آنها برگرداند. متاسفانه قوم به هشدارها یزچ هبمانند تا خدا هم ینبازگشت ام یتالش برا ۀکه در دور

 نافرجام ماند. شانهایتوجه نکردند و تالش ینبوت

بازگرداندن  یخود برا ۀبود که خدا باالخره وعد ینبر ا یپادشاه ۀتظار اعاددوران بازگشت از اسارت، ان در

 هایباب یامانند زکر هاییرا در قسمت یدام ینرا به انجام رساند. ا یهوداو  یلاز وارثان داوود بر تخت اسرائ یکی

دا شود. اما با نافرجام ماندن قوم موجب برکت آنها توسط خ عتبودند که اطا یدوار. در ابتدا، آنها امبینیمیم 12-13

 یشان رحمت کند و پادشاهبه آن شد که خدا سرانجام بر قوم خود صرف نظر از گناه یلآنها تبد یدبازگشت کامل، ام

 را به خاطر حرمت اسم خود به آنها بازگرداند.

قتدار خدا بودند صاحب ا یرانهمواره سف یاکه انب یممشاهده کن توانیمیم یمقام نب یخیبسط تار یگیریپ با

از خدمات  یثبات قدم، انتظار مخصوص ینبود و ا یمتعهد ماندن به عهد االه یقوم خدا برا یبترغ ۀ آنهایفکه وظ

فرستادگان صاحب اقتدار او خواهند  یزخدا ن یآت انبیای دادی. به طور خاص، نشان مآوردیرا به وجود م یندهدر آ ینبوت

عواقب  یادآوری یزو ن شودمی شانبه خدا شامل حال یاست که در صورت وفادار یییامزا یادآوری شانیفهبود و وظ

 .آنهاست به هابرکات و لعنت

مقام به وجود آمد. در ابتدا،  یناز ا یزن یمقام نبوت در طول زمان، انتظارات هایدر روش ییربه خاطر تغ اما

 بینیمیپادشاه شد، م یک یدارا یلکه اسرائ ینهم ینداشتند. ول یبه منصب پادشاه یکینزد یخدا وابستگ یایانب

بر مقام  یزن یانعکاس ی،توجه و موثر بر منصب پادشاه بلقا ییرو هر تغ یافتبا مقام سلطنت  یکینزد ۀرابط یانقش انب

 داشت. ینب

اول از  ۀدر درج یدرا با یدعهد جد ۀدر دور یموضوع نشانگر آن است که انتظارات موجود از مقام نب این

از نسل  یگرفت که در آن قوم خدا همچنان منتظر پادشاه اسارت – پسا ۀدور یعنی یق،عهد عت یختار ۀمرحل ینآخر

و همراهان پادشاه  یانمناد یندهآ یایبود که انب آن. به طور خاص، انتظار یندو بر تخت بنش یایدداوود بودند تا ب

 ا خدمت کنند.به عهد خد یوفادار یدموعود باشند و در عصر جد یحاییمس

 هایبه خاطر نبوت یزن یمقام، انتظارات ینا یخیبر اساس بسط تار یندهآ یااز انب یقبر انتظارات عهد عت عالوه

 به وجود آمد. یندهآ یاانب ۀخاص دربار
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 های خاصنبوت
مطابق . پس یمآنها اشاره کن ۀبه هم توانیمیکه نم یادندآنقدر ز یندهآ یاانب ۀدربار یقعهد عت هاینبوت

به آن است  یدما، ام ۀنبوت مورد اشار ین. اولکنیممی محدود مورد سه به را مانبحث یم،درس دار ینکه در ا یاهداف

 خود  خداوند ظهور کند.  یشروو پ یبه عنوان مناد یخاص بیکه خدا سرانجام نبوت زمان اسارت را به انجام برساند و ن

 یپادشاه ۀسلسل یایدشمنانش و اح ۀغلبه بر هم یخداوند را براآمدن  یخاص ی، نب5-3: 40 یااساس اشع بر

 شود. یقطع یظاهر شود، استقرار مجدد پادشاه یمناد ینکه ا ینداوود، اعالم خواهد کرد. و قرار بود هم

 یبودند، که ظهور کند و قوم را با عدالت رهبر یمانند موس یینها یمردم همچنان در انتظار آن نب دوم،

: 18 یهدر تثن یکرده بود. سخنان خداوند به موس ینچن سلطنت – یشدر دوران پ یمان طور که موسکند، درست ه

 :یدآور یادرا به  18

 

مثل تو مبعوث خواهم کرد، و کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و  یشانبرادران ا یاناز م یشانا یرا برا اینبی

 (18: 18 یهتثن) .خواهد گفت یشانبه ا یمهرآنچه به او امر فرما

 

کاهن و پادشاه بر  ی،در رابطه با کار او، به عنوان نب یحمس یسایاومدن خداوند ع یبه انتظار برا یقدر عهد عت ما

است و   یکه مثل موس یکنهصحبت م یامبریپ ۀهست که دربار یمهم یلیخ یلیمتن خ یه،تثن 18. باب خوریمیم

 ۀخدا رو، روبرو مالقات کنه، و مکاشف یکه مثل موس یکس یعنی یمثل موس یق،. در متن عهد عتیادم یندهدر آ

عهد  یبود. وقت یستادها یاانب یردر راس سا یبه نوع یکنه. در واقع موس یافترو به طور منحصر به فرد در یااله

 یمثل موس اییگهد یامبرپ یچوجود داره که ه یانیهب ینا یه،تثن 34باب  یمخصوصا در انتها ید،کنیرو مطالعه م یقعت

 میگه، رو خدا کالم اوست، از تربزرگ یو حت یکه مثل موس یکنهآماده م یکس یامر صحنه رو برا یننبوده. و ا

به اوج خودش  یحمس یسایدر وجود خداوند ما ع ینهاو ا یشناسه،خدا رو روبرو م یکنه،خدا رو به ما عرضه م یقتحق

او رو بر ما آشکار کرد.  یشناخت،رو از ازل م درخداوند ما که پ یکنه،موضوع اشاره م ینبه هم یوحنا، 1. باب یرسهم

ما به ارمغان  یخدا رو برا یپادشاه یسینبوت، ع ینکه در تحقق هم یپردازه،موضوع م یناعمال هم به هم 3باب 

 1 . و بابیرسونهبه انجام م تریمعظ یرا به شکل یآورد؛ اوست که خدا رو بر ما مکشوف کرد. اوست که نقش موس

پسر  یح،مس یسایحاال در ع ی،از جمله موس یا،خدا توسط انب هایداره که مکاشفه و گفته یدتاک صوصامخ یان،عبران

 او به تحقق دراومده.  یگانۀ

دکتر استفن و لوم -  
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از  یک یچرا بفرستد. متاسفانه ه یمثل موس یامبرینظر همواره منتظر بودند که خداوند پ یکخدا از  قوم

نبودند، و نتوانستند برکات کامل عهد خدا را به ظهور برسانند.  یموس یروحان یایعطا ۀقادر به ارائ یقد عتعه یایانب

 یااح فرستد،یم یبازگرداندن پادشاه یرا برا یامبرپ ینا رهخدا باالخ ینکهبه ا یدبازگشت از اسارت، ام یدر روزها یول

 شد.

بازگردانده شود، نبوت هم به حال اول بر  یندهکامال در آ یپادشاه یبود که وقت ینانتظار بر ا ینکه،ا سوم

 .یابدیم یشافزا یواقع یایو تعداد انب شوندیرانده م یروناز مملکت ب یندروغ یای. انبگرددیم

 نوشت: 2: 13 یابازگشت از اسارت در زکر زمان یامبرپ یا،طور که زکرهمان

 

 یادآنها را به  یگرمنقطع خواهم ساخت که بار د ینزم روی از را هابت هایدر آن روز نام گویدیم یوتصبا یهوه و

 (2: 13 یا)زکر .دور خواهم کرد یناز زم یزرا ن یدو روح پل یانخواهند آورد و انب

 

خدا بودند که  یواقع ییاانب یتصاعد یادازد ۀدربار یوئیلقوم هنوز در انتظار تحقق نبوت  ین،از ا گذشته

 :یدگوش ده گویدیم 29-28: 2 یوئیلدر  یوئیل. به آنچه رسیدیهد خدا به ظهور مهمراه با برکات کامل ع

 

شما و جوانان  یرانو پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پ یختبشر خواهم ر ۀبعد از آن روح خود را بر هم و

 (29-28: 2 یوئیل) .یختخواهم ر یزن یزانروح خود را بر غالمان و کن یام. و در آن ایدخواهند د یاهاشما رو

 

آخر،  هایمربوط به زمان دهد،یمورد اشاره قرار م« بعد از آن»آن را با عنوان  یزن یوئیلکه  ینده،آ یاما ینا 

 خود را بر قوم ییو برکات نها کندیبرقرار م ینزم یخود را کامال بر تمام یروزهاست، که خدا پادشاه ینآخر یعنی

شود، و آنان  یعقوم وفادار به خدا شا یانکامال در م دنکه در آن زمان، نبوت کر رفتی. انتظار مباراندیم خویش

 به پرستش او کنند. یقرا تشو یگردهند و همد یجعهد خدا را ترو

. با رسدیم یانبه پا یپادشاه یناگهان یروزیبه پ یفضع یدیو ام یلاسرائ یانبا اغتشاش در م یقعت عهد

را تحقق  اشیپادشاه یانتظارات برا ۀهم یتاداشتند که خدا نها ینانار همچنان اطموفاد یلیاناسرائ ین،وجود ا

در دوران خدمت  ید،د یم. همان طور که خواهندبه انجام خواهد رسا یامبریاز آن را توسط مقام پ یو بخش بخشد،یم

 موضوع اتفاق افتاد. ینهم یقادق یسی،ع

 ایمداده بود، آماده خویش یایکه خدا به انب یو خدمات هایتدر مورد مسئول یقعهد عت یشینۀپ یاز بررس پس

 .یمبپرداز یسیدر شخص ع یتحقق مقام نب یعنی مانیعنوان اصل ینتا به دوم
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 تحقق در عیسی
 یردارد تا به عنوان سف یستگیخداست. او کامال شا یینها ینب یسیکه ع گویدیم یبه روشن یدعهد جد

 یانتظارات نبوت ی. و در او، تمامآوردیم مقام را به اجرا در ینا ی. او کامال کارکردهاصاحب اقتدار عهد خدا عمل کند

 .یابدیتحقق م یق،عهد عت

 یفتوص یخواهد بود که از آنها برا هاییمتمرکز بر همان مقوله یسی،تحقق مقام نبوت در ع ۀما دربار بحث

 یایید. برفتیمقام م ینکه از ا یکارکرد، و انتظارات ها،ژگییخصوصا بر و یم،استفاده کرد آنها و کار یقعهد عت یایانب

 .یمبپرداز ینب یکبه عنوان  یسیع هاییژگیاول به و

 

 هاویژگی
خدا  یلۀبه وس ید. آنها بابودندیم یژگیچهار و یدارا یدبا یلاسرائ یواقع ییاانب یدیم،د یشترطور که پهمان

طور به  ینخود را ا یوفادار یدتا آن را به قوم بازگو کنند. با کردندیم یافتکالم خدا را در ید. باشدندیفرا خوانده م

. کردیاعتبار کسب م یافتن،با تحقق  یدآنها با یامد، بازگو کنند. و پدایکه فقط آنچه او دستور م کردندیخدا ثابت م

 خدا بود. ۀفرا خواند یسیع ینکه،بود. اول ا هایژگیو ینا یهمگ یدارا یسیکه ع یدد یمدر ادامه خواه

 

 فراخواندة خدا
 کنیمیمشاهده م یعیدر وقا یموضوع را به روشن یناو باشد. ا یرا به طور خاص فرا خواند تا نب یسیخدا، ع

 او اتفاق افتاد. یئته یلو تبد یدتولد، تعم ینکه در ح

 :یدگوش ده 35-30: 2در لوقا  یسیدر هنگام تولد ع یبه کالم شمعون نب ابتدا

 

آشکار  یبرا ینور ای،کرده فراهم هاملت ۀهم یدگانکه در برابر د یاست، نجات یده. چشمان من نجات تو را د..

خواهد بود  یو نشان یتآ کودک... ین... مقدر است که ایلقوم تو اسرائ یبرا جاللی و هاقوم یگربر د یقتکردن حق

 (35-30: 2)لوقا  .آشکار خواهد شد یاریبس هایدل یشۀو... اند یستاد،که در برابرش خواهند ا

 

قوم  یبرا ایو نشانه ینبوت ایخداوند ما خوانده شده تا مکاشفه یسی،شمعون نشان داد که از زمان تولد ع

 خود باشد.

خوانده شده تا  عیسی که دادند نشان دو هر القدسپدر و روح یخدا یسی،ع یدگذشته، در موقع تعم ینا از

رسا صحبت کرد و  یپدر با صدا ی، خدا4-3 های، و لوقا باب1، مرقس باب 4-3 هایببا یباشد. در مت ینب یک

منصوب شده  یخدمت مخصوص رایپسر خداست که ب یسیظاهر شد تا نشان دهد که ع کبوتری مانند القدسروح
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خدا، ممتاز  یاهتوبه و آمدن پادش ینبوت یاماعالم پ یخدمت عموم یاو را برا یسیع تعمید ها،باب ینا ۀاست. در هم

 .کندیم

اوست  یئته یلاست، تبد یامبرپ یکبه عنوان  یسیمعرف ع ی،از همه به روشن یشکه ب یعمل یدشا ولی

 شده: یفطور توص ینا 3-2: 17 یکه در مت

 

... با او گفتگو یاسو ال ی... موسیدگرد سفید نور، چون اشدرخشنده و جامه ید،چون خورش یسی[ع ۀچهر] اشچهره

 (3-2: 17 ی)مت دند.کریم

 

که کالم  یکسان یارو مع یعتشر ۀارائه کنند ی،ظاهر شد: موس یقعهد عت یایانب ترینهمراه با بزرگ عیسی

. تنها با حضور در خواندیداوود را به توبه فرا م ایمانیکه خاندان ب گریمعجزه یاس،و ال گفتند؛یخدا را به قوم او م

 بزرگ است. یامبریپ یسیکه ع دو مرد، نشان داده شد ینا یانم

 :یداتفاق افتاد توجه کن 5-4: 17 یبه آنچه بعدا در مت اما

 

تو،  یبرا یکی سازم،یسه سرپناه م ی،. اگر بخواهیکوستن ینجاسرورم، بودن ما در ا یا»گفت:  یسیبه ع پطرس

را در  یشاندرخشان ا یابرسخن بر زبان پطرس بود که ناگاه  ینهنوز ا« .یاسال یهم برا یکیو  یموس یبرا یکی

-4: 17 ی)مت« !یداو خشنودم؛ به او گوش فراده زاست پسر محبوبم که ا ینا»که:  یداز ابر در رس ییبر گرفت و ندا

 نو(.  ۀهزار، 5

 

 یدگوش بسپارند. آنها با یسیبلکه فقط به ع ی،شاگردان امر کرد تا نه به هر سه نب یربه پطرس و سا خدا

اعصار  ۀهم ینب ینواالتر یسیخود خدا نشان داد که ع یله،وس ین. به ابودندیم یسیمتوجه ع س،یاو ال یاز موس یشب

 است.

 

 یسیتا به ع یکنهم یبو اونها رو ترغ یدهجالب توجه هست که خدا به شاگردان دستور م یئت،ه یلتبد یتروا در

 یرن،بگ یدهرو ناد یاسال یا یت تا موسداره که او از اونها نخواس یتموضوع اهم ینمن درک ا یدۀگوش بدن. به عق

 یسایبود که ع یتواقع ینجا انداختن ا یاصل ۀقرار بدن. به نظرم در اون لحظه، نکت یترو در اولو یسیبلکه تا ع

از  یکیبه عنوان  یاسو ال یعت،به عنوان تجسم شر یموس یهود،خداست. بر اساس سنت  ۀاوج مکاشف یحمس

منسوخ شدن. مطمئنا ما  یاانب یامنسوخ شده  یعتکه شر یستن ینداشتند. موضوع ا ییواال یگاهجا یاانب ینمشهورتر

 یسایو ممتاز مکاشفه در ع یعال ی،اصل ۀموضوع مهم درک جوهر ینجا. اما در ایمپشت کن تیقبه عهد ع یخوایمنم
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 هایبارها و به راه نیکه خدا قبل از ا ینها یموضوع اصل یان،عبران ۀهم مثل باب اول رسال ینجااست. در ا یحمس

خدا  یگهد ینجا. ایممواجه شد ترینلو کام ترینحاال ما با خالص یبا ما صحبت کرده، ول یامبرانشپ یقمختلف از طر

 یلدستور خدا در هنگام تبد یو اساس یموضوع اصل ینکه ا یکنمما اومده. فکر م یننفرستاده بلکه خودش ب یامبریپ

 است. یسیع  یئته

یسکورجدکتر گلن  -  

 

 کرده است. یافتمشخصا گفت که کالم خدا را در یسیع ها،یژگیمورد و یندوم در

 

 گیرندة کالم خدا
 :یدتوجه کن 24: 14 یوحنادر  یسیبه عنوان مثال به کالم ع

 

 (24: 14 یوحنا) .است که مرا فرستاد یبلکه از پدر یستاز من ن شنویدیکالم که م این

 

، 1باب  یوحنا. در واقع در کندیاظهار م 10: 14و  49: 12 یوحنامانند  هاییرا در قسمت ینمشابه ا عیسی

 .شودیم یادخدا  ۀبه عنوان کلم یسیاز ع

 

بحث کردن و مطمئنا  یدانانااله طوالنی یاندر طول سال یوحنا، 1در باب « کلمه»لوگوس، از  یونانی یمعن دربارۀ

 یمفهوم اصل یحکمت باشه، اما به روشن یااز خدا به عنوان علت  ونانییاشاره به درک  ینجاهر چند امکان داره در ا

 یونانی ۀابهام فلسف یناز ا یبه خوب یوحنا یدهست و شا عتیقخدا موضوع مسلط در عهد  ۀکلم یاکالم خداوند، 

خدا و  ۀنندکه آشکار ک یبره،خدا به کار م ۀبه عنوان کلم یسیدر واقع اون رو در مورد ع یاستفاده کرده باشه، ول

و در  یدکلمه جسم پوش یوقت یگهفقط م یوحنا یدشد، و شا یی، و روشنا«بشود ییروشنا»هست که گفت:  ییخدا

هم به از اون استفاده کرده  یقاومد که خدا در سراسر عهد عت یاقتدار و قدرت گفتار یما ساکن شد، با تمام یانم

 بود.

یب رتو یموندکتر سا -  

 

 

و بعد از اون به عنوان حرف  یح،مس یسایشخص در خداوند ع یکخدا رو به صورت  ۀکلم نیمیتوم یز،از هر چ قبل

اساسا به  یکنهرابطه م ینکه در ا ای. و کار عمدهیکنهم یاد« خدا ۀکلم»از او به نام  یوحنا. اما ینیمو سخن خدا بب
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 یکه خدا رو هرگز کس یگهم یاننعبرا یسندۀپدر به ماست. نو یشراکت گذاشتن نقش خداوندمان در شناسوندن خدا

 که در آغوش خدا بود، به وضوح اومد و او رو به ما شناسوند. یحمس یسایع یول یده،ند

کاکر ل یدکتر لَر -  

 

 

همون خداست، و  ینکه ا یکنهنکته اشاره م یناون هم به هم بینیمیم یاریم،به حساب ب یرو بشارت یوحناکار  اگر

که کالم  یم،به عنوان خدا نگاه کن یسیکه به ع یخواداو از ما م یرسیم،م 28: 20 یوحنابه  یبا او روبرو شد. وقت یدبا

 چون اون خودش کالم خداست. یمبه اون اعتماد کن تونیمی. میگهخدا را م

ینلیکدکتر جان مک -  

 

 به انجام رساند. یزبه خدا را ن یوفادار ی  نبوت یژگیو یسیع سوم،

 

 وفادار به خدا
. او فقط آنچه پدر دهدیپدر را انجام م ۀاصرار داشت که اراد یوسته، پخدمت خود دورۀ راسردر س یسیع

 .بینیمیم 28: 8، و 30، 19: 5 یوحنامثل  یاریبس هایموضوع را در قسمت ین. ادادیو انجام م گفتیفرموده بود، م

از او است. به عنوان  یشپ یایهماهنگ با انب یش،سخنان و کارها ۀروشن کرد که هم ینهمچن عیسی

داد.  یگواه 45-38: 12 یدر مت ینب یونسکرد. بر  ییدتا 14 -9: 11 یدهنده را در مت یدتعم یحیایمثال او خدمات 

خدا را به انجام  ۀمسح شد یامبرآمدن پ دۀو وع 61باب  یاادعا آغاز کرد که اشع ینبا ا 4خدمات خود را در لوقا باب 

صحه  یقعهد عت هایکتاب یتمام یدارو اعتبار پا یتبر حقان یوستهبه تکرار و پ یسیرسانده است. در واقع ع

 . گذاشتیم

 گفت: 17: 5 یدر مت او

 

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

 نو(. ۀهزار ،17: 5 متی) بخشم شانتحقق

 

کامل به  یوفادار یانگرنما دهدیو انجام م گویدینشان داد که هرچه م یگرد هایراه و راه یناز ا یعیس

 خداست.

 بود. یزمحقق کردن آنها ن یلۀبه وس اشینبوت هاییاماعتبار پ ییدتا یژگیو یدارا یسیع سرانجام،
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 تایید اعتبار با تحقق نبوت
 ی. گاهکنندیم یتمعتبر تثب ینب یکاو را به عنوان  یسی،ع هایبا اشاره به تحقق نبوت یلاغلب اوقات اناج

 یمارانب راند،یم یرونرا ب یوهاد آورد،یرا تحت فرمان خود م یعتکه طب یمثل زمان یافت،یسخنان او فورا تحقق م

 هایورا از فرمانمرگ ف یو حت یماریب یوها،آب و هوا، د ارد،مو ینگونه. در اکردیو مردگان را زنده م داد،یرا شفا م

تحقق  یرترد هایشنبوت کرد،ینبوت م یندهآ ۀدربار یوقت یعنیموارد،  یر. در ساکردندیاطاعت م اشیمقتدرانه و نبوت

 .یافت

 طور آمده است: ین، ا9: 18 یوحناعنوان مثال در  به

 

« از دست ندادم یدی،به من بخشاز آنان را که  یکیچه»که:  یونددپ یقتگفته بود به حق یشتررا گفت تا آنچه پ این

 نو(. ۀهزار ،9: 18 یوحنا)

 

 یسیکه کالم ع دهدیو نشان م کندیاشاره م 12: 17 یوحنادر  یسیکهانت ع یبه دعا یوحنا ینجا،ا در

 است. یافتهتحقق 

 هایصحبت بینیم،یم 32: 18 یوحناو  19-18: 20و  21: 16 یمثل مت هاییهمان طور که در قسمت البته،

 یسیکه ع دادینشان م ینها،مانند ا هایی. تحقق نبوتیدبه انجام رس یزن الوقوعشیبقر یزمرگ و رستاخ ۀدربار سییع

 است. یااله یواقع یامبرپ یک

 ،یندهاز آنها مربوط به آ یاری. بسیوستندبه وقوع نپ اشیدر طول دوران زندگ یسیع هاینبوت ۀهم ولی

 است. یدهبه ثبت رس یختار یجا جای در هانبوت ینوارد، تحقق ام یدور هستند. در بعض یندۀآ یعنی

 :یدگوش ده 6-5: 21در لوقا  یسیطور مثال، به نبوت ع به

 

 یسیاست، ع ینوقف شده مز یایو هدا یباز هایکه چگونه با سنگ گفتندیدر وصف معبد سخن م یبرخ چون

 «یختنخواهد ماند بلکه همه فرو خواهد ر یگربر سنگ د یسنگ بینید،یم ینجاخواهد آمد که از آنچه ا یزمان»گفت: 

 نو(. ۀهزار ،6-5: 21)لوقا 

 

 یوقت یشان توبه کنند. ولاز گناه خواستندینم یهودیانخواهد شد چون  یرانو یهودگفت که معبد  عیسی

 یکسانرا با خاک  یماورشل یانکه روم یالدیم 70بعد، در سال  یحال کم ینمُرد، معبد هنوز پابرجا بود. با ا یسیع

 رفت. ینکردند، معبد از ب
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خدا را به  ی. مثال، او هنوز باز نگشته تا پادشاهاندیدهبه انجام نرس یسیع هاینبوت ۀاست که هم بدیهی

باالخره  یسیکه ع یمکامال مطمئن باش باید،یو لزوما م توانیمیباز خواهد گشت. در واقع، ما م یکمال برساند. ول

 کنیم،یم یابیارز یخاو را در کالم خدا و تار هایکه نبوت یموارد ۀدر هم یرا. زرساندیرا به انجام م هایشوعده ۀهم

 یتاو همواره در گذشته به واقع هایکه گفته آنجایی از و. اندشده تایید شان،تحقق یلۀبه وس یشهاعتبار آنها هم

 .یمباش داشته یزرا ن یندهشان در آانتظار وقوع یدبا اند،یوستهپ

 

که خدا چطور  ینیمبب یتونیمم یمبرگرد یقعهد عت یخاست که اگر به تار یلدل ینخاطر ما به ا ینانمن اطم یدۀعق به

 پیدایش در اشوعده ینبه انجام رسوند. خدا قدم به قدم، از اول یحمس یسایخداوند ع اولیۀ اومدن در رو هاشوعده

اونها  ۀکرده و هم بینییشموعود رو پ یحاومدن پسرش، ماش یم،ست دارکه در د اییگرفته تا مکاشفات نبوت 15: 3

 یگهدر پرتو اومدن و انجام کارش، م یسیع ی. پس وقتیدنبه انجام رس یشسال پ 2000کردن و همه،  یداتحقق پ

 عمل هاشهمونطور که خدا در گذشته به وعده یممطمئن باش یتونیماتفاق خواهد افتاد، م ینا ینکهو ا یگرده،که بر م

 خواهد کرد. یهم اونها رو عمل یندههمچنان در آ کرده،

دکترا ستفن و لوم -  

 

مقام  ینبه تحقق کارکرد او در ا یتا نگاه ایممقام نبوت را دارا بود؛ حال آماده یاتخصوص یسیکه ع دیدیم

 .یندازیمب

 

 کارکرد
 دادند،یقومش شرح م یاو را برا ۀ. ارادعهد خدا بودند یرانسف یا،انب یم،درس گفت ینطور که در طول اهمان

. ما به طور خاص به سه جنبه کردندیبه خدمت وفادارانه به خدا م یقو تشو شان،یانبه توبه از عص یحتآنها را نص

 آنان. هایو روش یفه: صاحب اقتدار بودن، وظزکه عبارت بودند ا یمآنها پرداخت یاز کارکردها

شرح  یقعهد عت یاو به موازات کارکرد انب ینب یکرا به عنوان  یسیبخش از درس، کارکرد ع ینا در

او مشابه  یفۀکه وظ کنیمیصاحب اقتدار خدا بود. دوم، مشاهده م یسخنگو یزن یسیکه ع یدد یم. ابتدا، خواهدهیمیم

اول به  یاییدبمشابه آنها بوده است.  یزن وا هایکه روش دهیمینشان م ینکه،بود و سوم ا یقعهد عت یاانب یفۀوظ

 .یمخدا بپرداز یندگیدر نما یسیاقتدار ع
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 اقتدار
موضوع  ین. اکردیبا اقتدار از طرف پدرش صحبت م یسیکه ع دهدیتمام نشان م یبه روشن یدعهد جد

 یکه از سو یبا اقتدار یسیمتون، ع ین. در ابینیمیم 24: 14، و 50-49: 12، 19-16: 7 یوحنامانند  یرا در متون

 .کردیپدر به او عطا شده بود، صحبت م یخدا

 به مردم گفت: یمدر اورشل 19-16: 7 یوحنادر  یسیطور که عهمان

 

 یشتنجالل خو یدر پ گوید،یبلکه از اوست که مرا فرستاده است... آن که از خود م یست،من از خودم ن تعالیم...

، 19-16: 7 یوحنا) یستن یناراست یچدر او هاست، راستگوست و  یشخو ۀاست، اما آن که خواهان جالل فرستند

 نو(.  ۀهزار

 

است، و هر که او را رد  یرفتهپدر را پذ یرد،آشکار است که هرکه او را بپذ یزاو ن یمتعل یندر ا یسیع اقتدار

، لوقا 37: 9، مرقس 40: 10 یمثل مت یادیز یاربس هایموضوع را آشکارا در قسمت ینکند، پدر را رد کرده است. ا

 :یدگوش ده 16: 10در لوقا  یسیع هایمثال به گفته ن. فقط به عنوابینیمیم 44: 12، و 20: 13 یوحنا، و 48: 9

 

 نو(.  ۀهزار ،16: 10مرا رد کرده است )لوقا  ۀکه مرا رد کند، فرستند هر

 

د. اما متاسفانه، در خواهند بر یپ یامبه اعتبار پ یتاو را رد کنند، در نها یاممقتدر خدا و پ یامبرکه پ کسانی

 واکنش نداشته باشند. یبرا یفرصت یگرآن زمان ممکن است د

 :یدگوش ده 28-26: 8 یوحنابا مخالفانش در  یسیاز برخورد ع یتروا ینا به

 

 ام،یدهو حکم کنم؛ لکن آنکه مرا فرستاد حق است و من آنچه از او شن یمشما بگو ۀدارم که دربار یاربس یزهایچ من

که پسر  یوقت»گفت:  یشانبد یسی. عیدگویپدر سخن م ۀدربار یشانکه بد یدندنفهم یشانا« .گویمیبه جهان م

 یمبلکه به آنچه پدرم مرا تعل کنمینم یخود کار ازدانست که من هستم و  یدآن وقت خواه ید،انسان را بلند کرد

 (.28-26: 8 یوحنا)« .کنمیداد، تکلم م

 

انجام آن فرستاده شد،  یبرا یسیکه ع اییفهتا به وظ ایمآماده ،در ذهن یسیع یدرک از اقتدار نبوت ینا با

 .یمبپرداز
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 وظیفه
عهد  ئیاتجز یادآوری یفۀعهد خدا هستند، وظ یرانسف یا،که انب ییاز آنجا یم،همان طور که قبال اشاره کرد

 یفهوظ ینا یامبر،پ یکبه عنوان  یزن یسیآنهاست. ع ۀعهد آن، بر یطاطاعت از شرا یبرا یشانا یقبه قوم خدا و تشو

 یمراحل برقرار ینآخر ینکهبر ا یمبن یسیع یلۀرا بر عهده داشت. مخصوصا در روش اعالم خبر خوش به وس

 .کنیمیموضوع را مشاهده م ینخدا در راه است، ا یپادشاه

و  کردیا را اعالم مو قدرت خد یپادشاه یقتحق داد،یخدا م یپادشاه ۀکه دربار یمیتعال ۀاو در هم اول،

 یاز جمله دعا یادی،ز هایموضوع را در قسمت ین. اگذاشتیعهد خدا با قومش صحه م یتبر موجود یلهوس ینبه ا

و  ین،خدا بر زم یآمدن پادشاه یم داد تا برایبه شاگردانش تعل یسیکه در آنجا ع بینیمیم 10: 6 یخداوند در مت

 او دعا کنند. ۀانجام اراد

 این. کنند اطاعت آنها از اندعهد همچنان پا برجاست و مردم نتوانسته یطداشت که شرا یدتاک یسیع دوم،

 .بینیمیم 15: 1و مرقس  17: 4 یمردم به توبه از گناهان مثال در مت یحتدر نص یموضوع را به روشن

قوم خدا را ، او 23باب  یدر مت« بر شما یوا»کرد. مثال در هفت  یحعواقب عهد را تصر یسیسوم، ع و

، 12-3: 5 یسرکوه در مت ۀموعظ های«حالخوشابه»او دور بمانند. و در  یبه اطاعت از خدا کرد تا از داور یحتنص

 کنند. یافتکرد تا از خدا رحمت بطلبند و برکات او را در یققوم خدا را تشو

 یانه طور خالصه بب 21-17: 4در لوقا  اشیآن طور که خود او در شروع خدمات عموم یسیع یفبه وظا

 :یدگوش ده کند،یم

 

روح خداوند بر من »که مکتوب است  یافترا  یرا بدو دادند و چون کتاب را گشود، موضع ینب یایاشع یفۀصح آنگاه

را به  اسیران و بخشم شفا را دالنرا بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته یرانکه مرا مسح کرد تا فق یرااست، ز

«... خداوند موعظه کنم. یدۀآزاد سازم، و از سال پسند را یدگانموعظه کنم و تا کوب یناییا به بو کوران ر یرستگار

 (21-17: 4)لوقا «  شما تمام شد. هاینوشته در گوش ینامروز ا»شروع به گفتن کرد که  یشانآنگاه بد

 

باب  یاخدا که در اشع یپادشاه یایاح ۀاعالن کنند یا یبه طور خاص خود را به عنوان مناد یسیع ینجاا در

 .کندیم ینبوت شده بود، معرف 61

 یقخود را از طر یکند و پادشاه یبخواهد بر دشمنانش داور ییخدا به طور نها یداد که وقت یمتعل اشعیا

 یلانج یاخبر خوش  یامبر. آن پدهدیخاص انجام م یامبریپ یقکار را از طر ینجهان بسط دهد، ا یبه تمام یلاسرائ

موضوع،  یناعالم ا ینمزبور در ح یامبر. و پکندیم ماست، اعال یدهخدا باالخره از راه رس یپادشاه ینکهبر ا یرا مبن

 هایاز لعنت یدور برای شانبه توبه از گناه تشویق را آنها – کندیم یادآوریشان را به قوم  عهد  خدا، تعهدات
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خواهد کرد و بر اساس شهادت خود خداوند ما  یبرکات عهد یافتدر یبرا ی،و وفادار یماندر ا یداریو پا ی،عهد

 بود. یامبراو همان پ یسی،ع

 

زمان به »: ینها یسیع ۀسخنان ثبت شد ین، اول1مرقس باب  یلدر انج یست؟خدا چ یو پادشاه یلانج ینب رابطۀ

همون خبر خوش هست  یلانج« .یدآور یمانا یلو به انج یدشده است. توبه کن یکخدا نزد یو پادشاه یدهکمال رس

گناهان ما  ینجاست،خدا ا یکه سلطنت و پادشاه یی. از اونجایکنهجهان رو اعالم م ینخدا در ا یکه استقرار پادشاه

 هاو مرده یشنرانده م یرونب یوها. دیشنپاک م هایراه برن. جذام یتونن. لنگان میننبب یتونن. کورها میشنم یدهآمرز

خبرخوشه. اگر  ینا یاصل ۀهست یح،مس یسایع یزمرگ و رستاخ یعنی یب،بته صل. الینه. خبر خوش امیشن زنده

خدا  یو پادشاه شدینم یروز. بر قدرت مرگ پآوردیما به دست نم ینجات ما رو برا خاست،یرد و بر نمیمُنم یسیع

 نسل بشر هست. یادبرکت و ش ترینخدا بزرگ یخبر هست. اومدن پادشاه ینبهتر یل،انج ین،. بنابرااومدیبر ما نم

چاو یتردکتر پ -  

 

 

که  یمدرک شروع کن ینبا ا یدبا یه؟چ یلخدا و انج یپادشاه ینب ۀکه رابط ینها یدعهد جد یاز سواالت واقع یکی

 یخدا، حکومت و سلطنت خدا در قلب مردان و زنان هست، و اون حکومت و سلطنت خودش رو در تمام یپادشاه

 یل،انج یامپ یقو سلطنت از طر یتقلمرو حاکم ین. راه ورود اونها به ایدهها نشون مقابل لمس اون یزندگ هایحوزه

 ۀقدرت دگرگون کنند یلۀگناهان اونها داده. به وس یبرا یبصل یجان خودش رو رو یحکه مس ینهخبر خوش ا یعنی

ش به تمام یپادشاهتا جهان اطرافشون رو دگرگون کنن و عملکرد خدا در  یشنهست که اونها فرا خونده م یلانج

 .یشهوارد م یشونزندگ هایحوزه

دکتر ج ف لومَن -  

 

انجام  یاو برا ۀمورد استفاد هایبه روش یاییدب یم،کرد یرا بررس یسیع ینبوت یفۀکه اقتدار و وظ حاال

 .یندازیمب یخدماتش نگاه

 

 هاروش
صحبت کردن بود.  اش،یوتنب یفۀهم در به انجام رساندن وظ یقعهد عت یایمانند انب یسیع یروش اصل

. آنها را به شمردیبدان معناست که او در اصل با اعالم کالم خدا به مردم، آنها را نسبت به عهد او مسئول م ینا

تا توبه کنند و  دادیت به آنها دستور مپیداس مقدسمختلف کتاب هایهمان طور که از بخش کرد؛یگناه متهم م
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و به  داد؛یهشدار م یبه آنها در مورد وقوع داور کرد؛یدر امانت م یداریبه پا یقا تشوخدا باشند؛ آنها ر ۀاراد یعمط

 .کردیقوم خدا شفاعت م ی. و براکردی. دعا مدادیخبر م ینده. از آگفتی. مَثَل مدادیبرکت م ۀافراد وفادار وعد

عهد  یایاز انب یل بعضدرست مث یخود را در کالم خدا ننوشت. ول یمشخصا تعال یسیاست که ع جالب

مرقس، لوقا و  ی،است: مت یلشامل چهار انج یدانجام دادند. عهد جد یشکار را برا ینداشت که ا یشاگردان یق،عت

 .انداو را به ثبت رسانده یدر آنها خدمات نبوت یسیکه شاگردان ع یوحنا،

خدمت  یشبردپ ین برادر کنار صحبت کرد یادیز هایهم از روش یسیع یق،عهد عت یایم ثل  انب و

معجزات او  یدداشت. شا یهتک یخاص یبر کارها یشفاه یاز گفتگو یشترکه ب هاییروش کرد،یاستفاده م اشینبوت

قوم خدا معجزه به ظهور آورد و معجزات  یخدر تار یگرید یامبراز هر پ یشب یسیمدعا باشد. ع یناثبات ا ترینواضح

 یزهاییچ ۀخدا بر هم یقو ییدمعجزات نشانگر تا ینخدا بودند. ا یربه عنوان سف بر اعتبار او گواهی اشقدرتمندانه

 گفت: 25: 10 یوحنادر  یسی. همان طور که عگفتیم یسیبود که ع

 

 نو(. ۀهزار، 25: 10 یوحنا) دهندیبر من شهادت م کنم،یکه من به نام پدر خود م کارهایی

 

 یبه عنوان عمل 17-15: 3 ی. مثال در متدادیهم انجام م ییننماد یکارها یقعهد عت یایمانند انب عیسی

. شدیم یزن یامور روحان یردرگ یقعهد عت یایمثل انب ینگرفت. همچن یددهنده، تعم یدتعم یحیای یلۀبه وس یننماد

 13: 5، و 26-25: 1را در مرقس  یوهاشد. و د یروزپ یطانش ۀبر وسوس 13-1: 4، و لوقا 11-1: 4 یمثال او در مت

 راند. یرونب

 یامبریدر مقام پ یکه او به راست یممشاهده کن توانیمیم یسیع ینبوت هایو روش یفهاقتدار، وظ یبررس با

 یسیو سخنان ع ید؛به انجام خواهند رس هایشنبوت ۀکه هم یممطمئن باش توانیمیم یل،دل ینقرار داشت. و به هم

از جماعت عهد  یما که عضو ی. برایماطاعتش کن و یمو گوش بسپاربه ا یمدار یفهوظ ینو راست هستند. بنابرا ینام

او  یهتنب یزن مانیو نااطاعت شود،یم یاز برکات عهد مانمندیمنجر به بهره یسیاطاعت از سخنان ع یم،خدا هست

بر  یورهم هشدار به دا یسیع یسخنان نبوت یستند،از قوم خدا ن یکه جزئ یکسان یرا به دنبال خواهد داشت. و برا

 یمانو او را با ا کنندیشان توبه ماست که از گناه یاز کسان یاتو هم دعوت به ح پذیرند،یکه او را نم ستا یکسان

 . پذیرندیم

تحقق  یکوتاه به چگونگ ینگاه یاییدرا داشت، پس ب یامبریو کارکرد مقام پ هایژگیو یسیکه ع دیدیم

 .یندازیماو ب یلۀبه وس ندهیدر آ یامبریاز مقام پ یقانتظارات عهد عت
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 انتظارات
 کردند،یخدا ظهور م یپادشاه ییکه در دوران نها یاییاز انب یق،عهد عت یانکه در پا یمدرس گفت ینقبال در ا

در  یمثل موس یامبریپ ینکهخداوند ظهور کند، ا یشاپیشپ ینبوت یمناد یک ینکه: ارفتیکم سه انتظار مدست

انتظارات در شخص و در  ینا ۀهم ید،د یمخواه کهشود. همان طور  یدنبوت دوباره تجد ینکهاز راه برسد؛ و ا یتنها

 .یافتندتحقق  یسیخدمت ع

 .کنیمیخداوند شروع م یپرداخت و موضوع را با مناد یمخواه یسیانتظارات در رابطه با ع یناز ا یکهر  به

 

 منادی خداوند
 :خوانیمیطور م ینا 5-3: 40 یاموعود در اشع ینبوت یمناد ۀدربار

 

 ای. هر درهییدما در صحرا راست نما یخدا یبرا یقیو طر یدساز یاراه خداوند را مه یابان،در ب اینداکننده صدای

. و جالل خداوند یدهموار خواهد گرد هایراست و ناهموار هایپست خواهد شد؛ و کج یبرافراشته و هر کوه و تل

 (.5-3: 40 یارا گفته است )اشع یندهان خداوند ا هک یراز یدهم خواهند د بشر آن را با یمکشوف گشته، تمام

 

 ۀکه بر هم یآمدن خداوند را اعالم کند، خداوند یدشده، با پیشگویی اشدرباره ینجاکه ا یخاص پیامبر

 .کندیم یاداوود را اح یپادشاه ۀدشمنانش غلبه خواهد کرد و سلسل

که تخت  یکه آمد تا دشمنانش را شکست بدهد و هم پادشاهبود  یهم شخصا خداوند یسیواقع ع در

خود را به  یآخر و پادشاه هایمربوط به زمان هاینبوت یتمام یسیع یق. خدا از طربُردیسلطنت داوود را به ارث م

 یحیای ینا یافت؟تحقق  یسیع درخداوند چگونه  یاو که بود؟ نبوت مربوط به مناد یمناد یانجام رساند. ول

 را اعالم کرد.  یسیدهنده بود که آمدن عدیتعم

 :یدگوش ده 23: 1رسول  یوحنای یلدهنده در انجیدتعم یحیایسخنان  به

 

 (23: 1 یوحنا) .گفت ینب یایچنانکه اشع ید،که راه خداوند را راست کن یابانمدر ب اینداکننده یصدا من

 

که به عنوان  یردعهده بگ را بر ییخدا یدنرس از راه ۀشده بود تا نقش اعالم کنند ییندهنده تعیدتعم یحیای

و  کردیکه او آمدنش را اعالم م یتا بر دشمنانش غلبه کند و قوم خود را برکت دهد. و کس آمدیجنگاور م یک

 بود. یسیشد، ع اشیمناد

 :یدگوش ده 34-32: 1 یوحنا یلاز انج یتروا ینا به
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قرار گرفت. و من  یسی[ع]از آسمان نازل شده، بر او  یل کبوترکه مث یدمروح را د»شهادت داده، گفت:  یحیی پس

که روح نازل شده، بر  ینیدهم، همان به من گفت بر هر کس ب یداو که مرا فرستاد تا آب تعم یکناو را نشناختم، ل

« ا.است پسر خد ینکه ا دهمیشهادت م یدهد. و من ددهیم تعمید القدساو قرار گرفت، همان است او که به روح

 (34-32: 1 یوحنا)

 

شکست دشمنان خدا و  یلۀخدا را به وس یبه عنوان پسر خدا که آمد تا پادشاه یسیع یبا معرف یحیی

 را به انجام رساند.  اشینبوت یتتخت خاندان داوود، به ارمغان آورد، مامور ۀدوبار یبرقرار

 بود. یمانند موس یینها یامبریظهور پ به انجام رساند، یسیکه ع ینده،از نبوت آ یقانتظار عهد عت دومین

 

 پیامبری مثل موسی
 گفت: یلخطاب به اسرائ 15: 18 یهدر تثن یموس

 

 (15: 18 یه)تثن ید.او را بشنو ید،تو مبعوث خواهد گردان یتو از برادرانت، مثل من برا یانرا از م ایینب یت،خدا یهوه،

 

 یقاست که عهد عت یمثل موس یامبرهمان پ یسیداد که ع یمتعل یحاپطرس صر 23-22: 3اعمال  در

 کرد. بینییشپ

از هر  یشترب یرتینشده بود. او با بص یدهد یمعجزاتش را به ظهور آورد که از زمان موس یاسیدر مق عیسی

 بخشیدیم یبه کسان یسیکه ع ینانی. اطمشناختیم ی. خدا را روبرو مانند موسکردینبوت م یبعد از موس یگرید ینب

 شد خواهند محسوب عهد کامل دهندگانبود که آنها انجام ینا دادند،یاو پاسخ مثبت م ینبوت یمبه تعل یمانا که با

 خواهد شد. شانیبخدا نص پادشاهی عهد کامل برکات و

 :خوانیمیم 6-5: 3 یانطور که در عبران آن

 

 یحبعد گفته شود. و اما مس بایستیه مک یزهایبود تا شهادت دهد بر چ یناو ام ۀدر مقام خادم در تمام خان موسی

 یان)عبرانیم. خود متمسک باش یدو فخر ام یریکه تا به انتها به دل یبه شرط یماو ما هست ۀاو. و خان ۀمثل پسر بر خان

3 :5-6) 
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 یامبرپ ترینبلکه بزرگ ی،بعد از موس یامبرپ تریننه تنها بزرگ یسیکه ع دهدیم یمتعل یدواقع عهد جد در

و به  یطوالن یزمان ۀدر دور یامبرانشکار خدا توسط پ یسی،از ع یش، پ2-1: 1 یانعبران یماعصار بود. بنا بر تعل ۀهم

پسرش، که  یلۀخود، به وس یبازگرداندن پادشاه وزهایر ینخدا در ا ی. ولشدیانجام م یمتفاوت یاربس هایروش

 بینیم،یم 9: 14و  18: 1 یوحناهمان طور که در  به ما عطا کرده است. ترییمعظ ۀاست، مکاشف ینب ترینبزرگ

 ۀکلم یسی، ع14: 1 یوحنااراده و نجات پدر است. در واقع بر اساس  یت،هو ۀمکاشف ترینو روشن ترینکامل یسیع

 خداست. یدۀجسم پوش

 

الم خدا، بلکه ک ۀکنندنه فقط اعالم یسیاست که ع یتواقع ینقبل از او در ا یایانب یربر سا یسیع ۀمکاشف امتیاز

 یرچشمگ یقبل از او همه، هرقدر هم که خدمت یایانب یۀ. بقیپوشونهتجسم کالم خداست. او به کالم خدا جسم م

 یکالم خداست، مطمئنا پادشاه یسخنگو یک نادر وقت ظهورش مطمئ یسی،کالم خدا بودن. ع یداشتن، سخنگوها

 ینا یبه خاطر تجسم خودش، به روش یهست، ول یااله هایواعظ فرمان یکنه،خدا  و دعوت به توبه رو موعظه م

 .یپوشونهخدا جسم م یتکه به هو یکنهکارها رو م

یستردکتر راب ل -  

 

 هانقش ینا ۀهست، هم کاهن و هم پادشاه، تا به هم یامبرهم پ یاد،به جهان م یامبرپ یکبه عنوان  یسیع یوقت پس

 یامبراو به عنوان پ ۀشخصا دربار ی. موسیرسنبه انجام م مسیح در هامقام ینا ۀعمل بپوشونه، هم ۀجام اسرائیل در

. چون یرسونهرو به تحقق م یگهد هاینبوت ۀواقعا هم ونبعد، ا«. مثل من»خواهد بود  ینبوت کرد و گفت او کس

طور به  یتونستنخدا نبودن و نم یچکدومه یاانب یرکه سا ینهپسر، ا یقخدا در سخن گفتن از طر ییروش نها یلدل

خدا  یدونهاومده که م کسی. ستاومده که در واقع آشکار کننده یحاال کس یخدا رو درک کنن. ول ۀکامل مکاشف

کرد تا  یدچه با یدونهم یقاخدا آشناست. دق یت. با قدوسیدونهخدا رو م هاینقشه ۀچون خودش خداست. اون هم یهک

اون در خودش داره و  یکنه،توجه خدا رو جلب م یدر نظر خدا مهم هست، هر چ ی. پس هر چینهخشم خدا فرو بش

و سخنان اون به  یتدر شخص یحمس ۀکه در مکاشف یو رحمت یضاز اونها آگاه هست چون خودش خداست. و ف

 یمونهما نم یبرا یسوال یگهشخصا آشکار کرده د یحکه در برابر اونچه مس یدهما وجود داره به ما نشون م یامبرعنوان پ

آشکار کنه. و اون کامال  یدآشکار کنه و کدوم رو نبا یتونهرو م یهست که بدونه چه موضوعات یمحک ینقدرچون اون ا

 بدون نقصه. یامبربه ما اعطا کنه. او همان پ یدهمطلق رو در هر چه انجام م ۀمطلق و نمون یقتداره که حق یآگاه

دکتر توماس ن ت لز -  
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 ترینو مطمئن ترین،کرد. او روشن یدتاک یزاز هرچ یشب یبه عنوان تحقق مقام نبوت یسیع یتبر اهم باید

مکشوف  جایکخدا را  یاستقرار مجدد پادشاه هایوعده یزخدا و ن هایپدر است که خواسته ۀقصد و اراد ۀمکاشف

 .کندیم

 نبوت. یدبه تجد شودیمربوط م ید،به انجام رس یسیکه در ع یقعهد عت یانتظار نبوت سومین

 

 تجدید نبوت
 یایبروند و تعداد انب یاناز م یندروغ یایکه انب کردیم بینییشرا پ یروز یقعهد عت یدیم،طور که دمانه

شاگردان  یسیع یانتظار شروع شد. وقت ینتحقق ا یسی،ع یقشود. و از طر یادز یارقوم خدا بس یاندر م یواقع

موضوع در روز  ینبود. و ا یواقع یایانب دیادزا یبرا یکالم به سراسر جهان فرستاد، شروع ۀموعظ یپرشمارش را برا

 .بود هاآنها به زبان ۀآن نبوت هم یجۀو نت یافتنازل کرد، ادامه  یسااو روح خود را بر کل یوقت یکاست،پنط

 :یدگوش ده 18-14: 2پطرس در اعمال  یحواقعه و پس از آن به توض یناز ا 4: 2اعمال  یفتوص به

 

سخن گفتن  یگرد یهابه زبان بخشید،یقدرت تکلم م بدیشان روح که آنگونه و تندگش پر القدسهمه از روح سپس

همان  ین... ایابیدرا در ینا یم،ساکنان اورشل یو ا یهودیان یا»گفت:  یشانآنگاه پطرس... خطاب بد آغاز کردند...

بشر  یر از روح خود بر تمامآخ ی: در روزهافرمایدیم اخد»کرده بود:  یشگوییپ چنین اشدرباره ینب یوئیلاست که 

 نیز و. هاخواب تانیرانو پ یدخواهند د یاهاتان رو. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، جوانانیختفرو خواهم ر

-14 و 4: 2)اعمال  .و آنان نبوت خواهند کرد یختاز روح خود فرو خواهم ر یزانم،بر غالمان و کن یدر آن روزها، حت

 نو(.  ۀهزار ،18

 

 یساهایفرستاد تا به آن قدرت نبوت ببخشد. هر چند کل یساروح خود را به کل یسیع یه،اول یسایکل در

خود را در آن  یسایکل یسیع یشک یچاما بدون ه آورند،یم یلمشابه دل هایوجود نبوت ۀادام ۀاغلب دربار یامروز

 کرد.  گذارییهقدرتمند و برتر پا یبا خدمت ی،پادشاه یۀاول یروزها

چگونه در  ین،گرفتن نبوت دروغ یانپا ۀدربار یقانتظارات عهد عت شود؟یچه م ینموضوع نبوت دروغ ولی

از مشکالت  یکیبه عنوان  یناز نبوت دروغ یداز عهد جد یادیز هایقسمت یز،گذشته از هر چ یافت؟تحقق  یسیع

 های، و قسمت1: 4 یوحنا؛ اول 1: 2پطرس  م؛ دو24و  11: 24؛ 15: 7 یمطلب را در مت ین. اکنندیم یاد یسامداوم کل

 .بینیمیم یگرید یادز

 یداکه کارشان پ ی،واقع یایانب یتجمع یادازد یلۀبه وس ینسو، نبوت دروغ یکجواب دو قسمت دارد. از  این

 بود، محدود شد. ینکردن و محکوم کردن نبوت دروغ
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 :یدوش دهگ 29: 14 یانموضوع در اول قرنت ینا ۀپولس دربار یمتعل به

 

 (29: 14 یان)اول قرنت .دهند یزتم یگرانو د یندسه سخن بگو یادو  یا،از انب و

 

 هاینبوت یکردن و بازرس کنیشهر یسا،کل یواقع ییاانب یاز کارها یکیبه وضوح نشان داد که  پولس

 است. یندروغ

 یندروغ یایانب یسیع ،یتدر نها یهمچنان ادامه دارد. ول ینمشکل نبوت دروغ یبه روشن یگر،د یسو از

گردد،  خود باز یو به کمال رساندن پادشاه یداور یاو برا یخواهد برد. وقت یانو سخنان آنها را به طور کامل از م

ادامه  مانیتنش به زندگ ینآن زمان، ما با ا اخواهد برد. ت ینرا از ب یندروغ یایانب ۀسرانجام و به طور قطع هم

را محدود کرده، اما فقط در زمان  ینکرده و نبوت دروغ گذارییهخود را پا یپادشاه یسیع دانیمیکه م دهیمیم

 خواهد رفت. یناز ب یبه طور جاودان یناست که نبوت دروغ یینها یداور

عمل کرده، و انتظارات  ینب یکبه عنوان  یمقام نبوت است؛ او با امانت و درست یطکامال واجد شرا عیسی

خدا به قومش وعده  یق،است. در عهد عت یخبر خوش ینرا به انجام رسانده است و ا یامبریدرمورد مقام پ یقعهد عت

کند. و اکنون، آن وعده در  یبه عهد رهبر ایبرخواهد خاست تا قوم او را به وف یمثل موس یامبریپ یداد که روز

احترام  یشو برا شناسیمیر ماعصا ۀهم ینب ترینرا به عنوان بزرگ یسیما ع یل،دل ین. به همیابدیتحقق م یسیع

 ینان. اطمیمهست یمشتعال یعو سرسپرده و مط یم؛دار یمانو به آنها ا سپاریمیاو گوش م هایبه گفته یم؛قائل هست

 .کندیم یتخدا هدا یاز برکات عهد یابد مندیرسد و ما را به بهرهیاو مطمئنا به انجام م هایکه نبوت تاس ینما ا

عنوان درس،  ینتا به سوم ایمآماده ید،و تحقق آن در عهد جد یاز مقام نب یقعهد عت یشینۀپ یاز بررس پس

 .یمبپرداز یسیع یکار نبوت یکاربرد امروز یعنی
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 کاربرد امروزی
و پاسخ  پرسش مبسوط ۀدر  نسخ توانیرا م یحمس یکار نبوت یدرک کاربرد امروز یروش راحت برا یک

 :گویدیکرد که م یداپ 43 ۀرشما پاسخدر  ینستر،موست

 

 کندیمتفاوت آشکار م هایروح و کالمش به راه یلۀبه وس یسااعصار خود را به کل ۀدر هم ،یامبریدر مقام پ مسیح،

 خدا را با بنا و نجات آنها به اجرا درآورد. ۀاراد یتا تمام

 

 یسااو به کل ۀمکاشف یدگاهدرا از  یحمس یکار نبوت ینجا،در ا ینسترموست مبسوط پرسش و پاسخ نسخۀ

مخصوصا  یح،مس ۀاشاره دارد. اول از وسعت مکاشف یحمس ایمکاشفه کار از جنبه دو به کم. و دستکندیخالصه م

 ۀمکاشف یبه محتوا دوم. و کندیصحبت م آن مختلف تحقق هایراه ۀروح و کالم او و هم یلۀاعصار، به وس ۀدر هم

 .پردازدیمربوط به بنا و نجات آنها م یزهایچ ۀدا در همکامل خ ۀاراد یعنی یح،مس ینبوت

است، از  یدمف یاربس مینسترپرسش و پاسخ وست نسخۀ مبسوط یلۀارائه شده به وس ۀکه خالص ییآنجا از

 یحکه مس ینبوت ۀمکاشف ۀ. اول، گسترکنیمیاستفاده م یسیع یکار نبوت یکاربرد امروز یبرا ایآن به عنوان نمونه

 یافتدر یحکه از مس ایینبوت ۀمکاشف حتوای. و بعد بر مکنیمیم یبررس یآن را در زندگ یمو مفاه دهدیارائه م

ما  یکه از نب ایمکاشفه ۀنخست بر گستر یاییدکرد. ب یمتمرکز خواه کندیم یجادما ا یکه برا یو تعهد کنیمیم

 .یندازیمب ینگاه کنیمیم یافتدر یح،مس

 

 گسترة مکاشفه
 ۀدر هم» یسایشکل یمکاشفه را برا یحکه مس گویدیم ینسترمپرسش و پاسخ وست مبسوط نسخۀ یوقت

که  کندیم یدتاک مقدسیکتاب یقتحق ینبر ا کند،یآشکار م« متفاوت هایروح و کالمش، و به راه یلۀاعصار به وس

 .دیگویبا ما سخن م واقعی نبوت و مقدسکتاب یتمام یقاست که از طر یهمان شخص یحمس

 یواقع یایفرستاد تا قبل و بعد از آمدن او به انب نیز را خود القدسکرد، اما روح هاییشخصا نبوت عیسی

 ینکه ما از ا یبرداشت ترینمختلف ارائه کنند. مهم هایشان را به راهخود خدمات ۀالهام ببخشد، تا آنها هم به نوب

 یبرا یحمس یکالم نبوت ید،و هم جد یقعهد عت هم قدس،ماست که کل کتاب ینا یمداشته باش توانیمیروند م

 است. یسایشکل
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 یز،. گذشته از هر چیایدبه نظر ب یباست، عج مسیح کالم مقدسکتاب یطرز فکر که تمام ینا یدشا اما

 هایاز نقل قول از گفته یرغ یادیمطالب ز یل،در اناج ی. و حتننوشت را مقدسکتاب هایاز کتاب یچکدامه یسیع

 بوده است. ینهم یخدر طول تار یسااستوار کل یمتعل یوجود دارد. ول او

 کتاب گفتاریشدر الهام کالم خدا، در پ یسیع یکار نبوت ۀدربار یهاول یسایاز پدران کل یکی یج ن،اُر مثال،

 :گویدیطور م ینقرن سوم نوشت، ا یلکه اوا «یهاصول اول»تحت عنوان  خود

 

 یح،از آن زمان، مس یشپ یرا... زیستبر زبان آورد ن تجسمکه او در هنگام  یقط کلماتف یسی،ما از کالم ع منظور

 .کردیرسوالنش صحبت م یق... او پس از صعود به آسمان از طرینبود... گذشته از ا یاو انب یخدا، در موس ۀکلم یعنی

 

کالم  هایقسمت ۀکه هم دکنیم یانقرار گرفته، ب ییدمورد تا یساکل یخکه در سرتاسر تار یجن،ار سخنان

 است. مقدسیکامال کتاب یطرز فکر ینهستند. ا یحمس یخدا، سخنان نبوت

 اشینیاز جسم گرفتن او و خدمات زم یشدر واقع پ یسیع یکه خدمات نبوت دهدیم تعلیم مقدسکتاب 

 .بخشیدیالهام م یقعهد عت ییااو به انب یراوجود داشت، ز

 :یدگوش ده 11-10: 1ول پطرس پطرس رسول در ا هایگفته به

 

. آنان گفتندیشما سخن م یمقرر برا یضکه از ف یامبرانیپ کردند،یبه دقت کندوکاو م یامبراننجات، پ ینهم دربارۀ

 داد،یو جالل پس از آن شهادت م یحمس یهابر رنج یشاز پ یشان،در ا یحکه روح مس یهنگام یابنددر  کوشیدندیم

 نو(. ۀهزار، 11-10: 1ان اشاره داشت )اول پطرس زم ینبه چه شخص و کدام

 

 کردند،یکندوکاو م ییرها ۀخدا دربار هایتحقق وعده ۀدربار یقعهد عت یایانب یکه وقت دادیم یمتعل پطرس

کالم  یقعهد عت یجهت، تمام ین. از ایزدالهام ببخشد و آنها را برانگ یشانتا به ا فرستادمی را القدسروحمسیح 

 .است یحمس

شروع شده بود، پس از صعود او به آسمان  اشینیاز خدمت زم یشپ یسیع یطور که خدمت نبوت همان

فرستاد، تا  یزن یدعهد جد یسندگاننو یربه رسوالن و سا یدنالهام بخش یروح خود را برا یسیع یراز یافت،ادامه  یزن

 کارشان را به انجام رسانند. 

 گفت: 15-13: 16 یوحنادر  یسیطور که ع همان
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 روینخواهد کرد؛ ... هر آنچه از آن پدر است، از آن من است. از هم یراهبر یقتحق ی... شما را به تمامی...روح راست

  (15-13: 16 یوحنا) .گفتم آنچه را از آن من است گرفته، به شما اعالم خواهد کرد

 

 ۀاعتبار هم یدد، چون مؤدار یتماست، اهم یبرا مسیح کالم مقدسکتاب یموضوع که تمام ینا درک

 یرفتنپذ یبه معن ی،به عنوان نب یحمس یرفتناست. پذ یامروز یسایکل حیات با آنها ارتباط و مقدسکتاب هایکتاب

و بر ما کشف  گویدیبه ما م خطاب ید،و جد یقو عهد خدا، در عهد عت یاست که در مورد پادشاه یسخنان یتمام

 ید. بایمکن یخودمان را راض ید،در عهد جد یحت یاو  یلدر اناج یسیع هایل قولاز نق یرویفقط به پ ید. نباکندیم

 آن وجود دارد. یخطاب به ما در همه جا یحکالم مس یراز یمو اطاعت کن یمدرک کن بخوانیم، را مقدسکل کتاب

اغلب  ید،عهد جد در ی،بعد ۀ. مثال، مکاشفیملحاظ کن یزمهم را ن یخیتار ییراتتغ یانم یندر ا یدالبته با اما

 ماندیثابت م یهاصل اول ین. اما ایمو به کار ببند یمرا درک کن یقعهد عت یقبل ۀکه چگونه مکاشف دهدیبه ما نشان م

 اعصار است. ۀدر هم یساکل یبرا مسیح کالم مقدسکتاب یکه تمام

 

و  یلجذب اناج یز مردم به درستا یلیو در ابتدا خ داریم مقدسدر کتاب یمحبوب هایما قسمت ۀمن، هم یدۀعق به

 ینو اول یهاول یحیانمستمر مس یدتاک ینکالم خدا و همچن یداتکه بنا بر تاک ینه. اما موضوع ایشنم یسیکلمات ع

 یحتصح یبرا یم،تعل یو قابل استفاده برا یدنو مف ن،خدا الهام شد وسیلۀ به مقدسکتاب یاتآ ۀهم یحیان،نسل مس

کدوم راه راست و  ینکهراه درست رو به ما نشون بدن، ا یتوننم ینو همچن یمرتکب شدم یکه در زندگ یاشتباهات

مورد توجه قرار  یشتررو ب یخاص هایگفته و هاکتاب یات،آ یمبخش هست. پس هر چند ما مجاز یهموار و زندگ

در ارتباط با  یوقتو  یمهست یااز سراسر دن یهست چون ما مردمان اهمیت حائز مقدسکامل کتاب هادتاما ش یم،بد

 .یکنهکالم خدا، جمع م یتموضوع ما رو دور مرکز ینهم گیریم،یهم قرار م

  یتد. اسم یمزدکتر ج -

 

 

در او تمام  ینکهاست، و ا یمکاشفات نبوت ۀکه تحقق هم یما، کس نبیبه عنوان  یسیدرک درست از ع داشتن

در  یماکه مستق هایییامهست. پ یزکالم او ن یق،عهد عت ۀمعناست که مکاشف ینکرده، به ا یداخدا تحقق پ هایوعده

 یسیع یژۀکه فرستادگان و کسانی –اوست  یلۀبه وس رسوالن خوندن فرا اون، از ترکالم اوست. گسترده یده،م یلانج

 که انجام داده به ییاو و کارها یتهو ۀو دربار یکننتحت الهام روح، کالمش رو به ما عرضه م یگانگیهستند و با 

 ییراهنما یما و برا برای مقدسکتاب ۀچه در رساالت، هم یل،چه در اناج یق،چه در عهد عت یم. تا بدونیدنم یمما تعل
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و هر  یحمس یسایو حاال اون رو در پرتو اومدن ع یم،کن یرویماست. کالم خدا خطاب به ماست تا کامال از اون پ

 .یمما به انجام رسونده، مطالعه کن یآنچه برا

ر اسفتن و لومدکت -  

 

 یحکه از مس ایینبوت ۀمکاشف یبه محتوا یاییدمان، بدر ذهن یحمس ینبوت ۀمکاشف ۀدرک از گستر ینا با

 .یمبپرداز گذارد،یبر دوش ما م یکه در زندگ یتیو مسئول کنیمیم یافتدر

 

 محتوای مکاشفه
که  کندیموضوع خالصه م نیکالم خدا را با گفتن ا یمحتوا مینستر،پرسش و پاسخ وست نسخۀ مبسوط

معنا،  یک. به کندیآشکار م یبه صورت نبوت یشانخود، بر ا یسایکل« و نجات یمخدا را با تعل ۀاراد یتمام» یحمس

 توانیمیم کنیم،یبه آن نگاه م یحمس نبوت ینۀبا زم یوقت یکالم خداست. ول یتقابل ییدتا یبرا یکل یاربس یانیب ینا

تا در مورد  ایم،کرده یافتعهد خداست، در یاصل ۀکه فرستاد یحمس وسیلۀ به را مقدسابکت یکه ما تمام ینیمبب

 لوفادارانه، به دنبا یو با اطاعت یمکن یآن دور هایلعنت زکه ا یزدانگ کند، و ما را بر مانییشروط عهد او راهنما

ما  یمماست و تعل یآنها در زندگ یلعهد او و کاربرد عم یطخدا عبارت از شرا ۀ. پس ارادیمباش هایشکسب برکت

 است. یبرکات عهد ۀکه نجات ما در بردارند یدر حال ی،عهد یطمان از شرابه درک درست شودیمربوط م

 نیز مقدسکتاب یخداست، تمام یحکه مس ییکالم عهد خدا به قومش است. و از آنجا مقدسکتاب تمامی

. و در اواخر خدمتش، وعده داد تا کردیم ییدرا تا یقعهد عت یر ابدمکررا اعتبا یسیکالم خداست. به عنوان مثال، ع

ما  یبرا یدخدا را که اکنون در عهد جد کالم یبفرستد تا بتوانند قسمت بعد اشیرسوالن اصل برای را القدسروح

 کنند.  یبو تصو یسندموجود است، بنو

 را آنها او. آموخت را شانروزمره یندگعهد خدا در ز یطشرا یریبه کارگ ۀنحو یروانشبه پ ینهمچن عیسی

کنند. همان طور که  یدور یااله یکنند و از داور یافترا در یتا برکات عهد یختخدا برانگ ارادۀ از اطاعت به

خدمت و اطاعت از خداوندمان، مجهز  یبرا اداده شده تا ما ر یساکالم خدا به کل یاتآ یپولس بعدها نوشت، تمام

 کند.

. اول، به شویممی متمرکز مقدسدر کتاب یحمس ینبوت ۀمکاشف یبحث، بر دو جنبه از محتوا ینا ۀادام در

 مقدسکتاب یتا تمام کندیاو، به ما کمک م یامبریکه چگونه درک درست از مقام پ پردازیمیمطلب م ینا یحتوض

از درک  یاد که چگونه برخوردارد یمخواه وضیح. و دوم، تیریمبگ یمخدا، تعل ۀاراد ۀکه دربار یمکن یرتفس طوری را

ما باشد تا  یراهنما داریم،یکه خودمان را سرسپرده به کالم نگاه م یهنگام تواندیم یحمس یامبریمناسب از مقام پ
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 شروع را کار مقدس،ما از کتاب یربر تفس یحمس یامبرینقش پ یربا مفهوم تاث یایید. بیمکن یافتبرکت عهد نجات را در

 .کنیم

 

 الم خداتفسیر ک
 شانیرانسف یلۀباشند که حاکمان به وس هایییامپ یپاسخگو یدکه با دانستندیباستان، م یکمردم خاور نزد

. کندیصدق م یزخدا ن ۀموضوع در مورد مکاشف ینداشت. هم یجد یعواقب ها،یامپ ینبه ا اعتناییی. بفرستادندیم

را درک  هایشتا خواسته یمدارد که به کالم او گوش ده رما انتظا از کند،می آشکار خود قوم بر را اشخدا اراده یوقت

 که مقدسنگرش، کلمات کتاب ین. در پرتو اکنیمیم یافتکه از او در یمباش ینجات یو با اطاعت پاسخگو یم،کن

. دیستنن یننماد یقحقا یامسائل،  ۀنفر دربار یک یشخص هاییدگاهالقدس اعطا کرد، صرفا دروح یقاز طر عیسی

 همراه با اطاعت هستند. واکنشی مستلزم و اندپادشاه بزرگ یکعهد  هاییامآنها پ

 :خوانیمیم 3-2: 2 یانطور که در عبران همان

 

بر حق  یمجازات یو نافرمان سرپیچی هر که آنگونه بود، آورشد الزام یانفرشتگان ب ۀکه به واسط یامیاگر پ زیرا

 ۀنجات در آغاز به واسط ینا یریم؟بگ یدهرا ناد یمعظ ینجات ینداشت اگر چن یمخواه یزیپس ما چه راه گر یافت،یم

 نو(.  ۀهزار، 3-2: 2 یانشد... )عبران یانخداوند ب

 

که  یهستند. اما کسان یعهد هایلعنت یمحکوم به تحمل رنج ابد پذیرند،یرا نم یسیکه کالم ع کسانی

 . آورندیرا به دست م یجاودان یاتعهد نجات و ح برکات پذیرند،یو اطاعت م یماناو را با ا یامپ

قومش  یانعهد خدا در م ینظارت بر اجرا نیت با همواره مقدسکتاب یدر تمام یسیکه کالم ع ییآنجا از

ساختار،  ینا یعناصر اساس یدیم،آن، بر اساس ساختار عهد خواهد بود. همان طور که د یرراه تفس ینبوده است، بهتر

 در هااطاعت، و لعنت یبرکات در ازا ۀکه از ما انتظار دارد، و عواقب وعد ایینسبت به ما، وفادارخدا  یسخاوتمند

 است. ینااطاعت ازای

آمدن  یااز به دن یشپ یق،عناصر برجسته در سرتاسر عهد عت ینهم یدیم،درس د ینطور که قبال در ا همان

موضوعات  ینا ۀدربار یبه آسمان، مطالب یسیصعود ع، بعد از دفعاتبه  یزن یحوجود داشتند. رسوالن مس یسی،ع

. یممشاهده کن اشینیدر طول خدمت زم یحمس یمطالب را در خدمات نبوت ینهم توانیمیم اینها، از فراتر. اندنوشته

 یصحبت کرده است. او انتظار وفادار 33-26: 6و  45: 5 یمانند مت هاییسخاوت خدا در قسمت ۀدربار یسیمثال، ع

کرده است، همان طور که  یدهتاک یزانسان ن هایداده است. او بر عواقب واکنش یمتعل 30-14: 25 ین را در متانسا

 .خوانیمیم 38-35: 12و  8-1: 13در لوقا 
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 ۀهم یتا معن کندمی کمک ما به مقدس،عهد، هنگام خواندن کتاب یساختارها ینخاطر سپردن ا به

 هانبوت یاحکمت، رساالت، و  یاتشعر، ادب یا یخی،تار هاییتروا مطالعۀ درحال چه. کنیم درک را مقدسکتاب

 کند؟یبه قومش را آشکار م سبتمتن چگونه سخاوت خدا ن ین: ایمسواالت را بپرس ینگونها یشههم یدبا باشیم،

که  آیدیم یکه بر سر کسان هاییلعنت ۀاست که او از قومش انتظار دارد؟ دربار اییوفادار دهندۀچگونه نشان

 یمتعال کند؟یعرضه م یچه برکات کنند،یو اطاعت م شنوندیکه م یبه کسان گوید؟یوفادار بمانند، چه م خواهندینم

 هایو پاداش یم،انجام ده یکه او انتظار دارد با وفادار یو مقررات ینمقدس با سخاوت، لطف و کمک خدا، قوانکتاب

 اط دارد. ارتب ی،نااطاعت هایاطاعت و مجازات

 یماتیدر جهان امروز مواجه هستند. هر روز، ما تصم شمارییب هایبا سواالت و انتخاب یحمس پیروان

 یحمس یاست که کالم نبوت ینا یت. واقعگیریمیم مانیمل یاستس یو حت کلیسا، روابط، کار، ،خود، خانواده ۀدربار

 ی. وقتدهدیما را پوشش م یاز زندگ ایعهد خدا هر جنبه .کندیاشاره م ینهااز ا یشترموضوعات و ب ینا یبه تمام

در اطاعت از خدا در چارچوب عهد به ما داده است،  یزندگ یبرا اییلهکالم خود را به عنوان وس یحکه مس یمبفهم

ه داشت که احترام خدا را مد نظر قرار دهد و ما را ب یمخواه یبه روش یکالم و زندگ یندرک ا یبرا یبهتر یآمادگ

 کند. یتبرکات او هدا

 یبه بررس یاییدب کند،یکالم خدا کمک م یربه ما در تفس یحمس یامبریچگونه نقش پ ینکهدانستن ا با

نجات را  یتا برکات عهد کندمی کمک مقدسبه کتاب یکالم به ما در سرسپردگ ینکه ا یمبپرداز هاییروش

 .یمکن یافتدر

 

 سرسپردگی به کالم خدا
مجموعه  ینبه کالم مکشوف خدا وجود دارد، و در ا یما در سرسپردگ یفۀوظ بندیجمع یبرا یادیز هایراه

 یحمقام نبوت مس یدگاهمسئله از د ینبه ا خواهیمیدرس م ین. اما در اکنیمیدروس به چند مورد از آنها اشاره م

 .یندازیمب ینگاه

اجتناب از  یتوبه از گناهان برا یعنیداشتند،  یدبر آنها تاک یاکه معموال انب شویمیمتمرکز م یدو موضوع بر

 .یندازیمبه توبه ب یاول نگاه یایید. بیکسب برکات عهد یبه خدا برا یمانو ا ی؛عهد یهالعنت

 یبرا یعهد هایبه لعنت یدتهد یق،عهد عت یایانب یاصل یاز کارکردها یکی ید،دار یادطور که به  همان

 بود.  ینهم یزن یددر عهد جد یسیاز خدمات ع یشبه توبه کشاندن گناهکاران بود. بخ

 :یدگوش ده 17 یۀآ 4در باب  یدر  از زبان مت یسیع ۀاز موعظ ایخالصه به

 

 (.17: 4 ی)مت« است یکملکوت آسمان نزد یراز ید،توبه کن»به موعظه شروع کرد و گفت:  یسیآن هنگام ع از
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در موضوعات  تریناز معمول یکیکرد.  یداپ یدو جد یقدر سرتاسر عهد عت توانیموضوع را م ینواقع ا در

 هاییماست، توبه از راه یخدا برا ۀاراد کنندۀ آشکار مقدساست. چون هر تکه از کتاب همین مقدسکتاب یتمام

 است. یکاربرد درست هر متن دارد،یخدا باز م ۀطبق اراد یکه ما را از زندگ

اوست.  ۀبه اراد یخدا و سرسپردگ یهعل یاناز عص رداندنگیتوبه، عمل رو دانیم،یم یطور که همگ همان

است که مردان و زنان  یوقت یهاول ۀ. توبکنیمیبه خدا رو م یمانحال به ا ینو در ع گردانیم،یم رو مانما از گناه

. اما کنیمیممان توبه و از گناهان شنویمیرا م یلانج الم. ما کآیندیم مسیح نزد بخشنجات نیمابار با ا یناول یبرا

 .یمبه توبه ادامه ده یحیمس یدر طول زندگ یداست که با ینا یگرد یقتحق

م.  1517اصل، که در سال  95بار در کتاب معروف خود،  ینلوتر، اصالحگر جنبش پروتستان اول مارتین

 .یدقسمت گوش ده ینموضوع اشاره کرد. به ا یننوشت، به ا

 

از توبه  یماندارانا یبود که سراسر زندگ این اشاراده ،«یدتوبه کن»فت: گ یحمس یسایسرور و خداوند ما ع وقتی

 شود. یلتشک

 

 روزانه دارند. ۀبه توب یازهم ن یماندارانا یحت ینبنابرا کند،یسقوط کرده دائما گناه م یتداد که بشر یصتشخ لوتر

عهد خداست.  یطعالم شرادر ا یقعهد عت یایو انب یسیاز سرمشق ع یرویتوبه، پ یقتشو هایاز راه یکی

شان را ترک کنند تا از که گناه یمکن یحتآنها را نص توانیمیم خواهد،یخدا چه م گوییمیم یرایماندارانبه غ یوقت

 بریم،یم یو به قصور خود پ شنویمیز کالم خدا را مین یماندارانما ا یکنند. وقت یداپ یخدا خالص یهاو لعنت یداور

 یسیع وقتی – شوند یااله یابد هایبترسند که مبادا دچار لعنت یدهرگز نبا یواقع یماندارانه، ا. البتیمتوبه کن یدبا

 مانند یاتیوجود دارد که طبق آ یقتحق ینبابت مطمئن ساخت. اما ا ینما داد، ما را از ا یجان خود را برا یببر صل

 است. یعهد هایلعنت یهکه شب کندیم یهتنب یخداوند ما را طور ی، گاه11-5: 12 یانعبران

برکات  یافتدر یگیرو پ گذاریمیاحترام م یحمس یروزانه، به کار نبوت ۀبه توبو عمل  یقبا تشو یماندارانا ما

در غم  یدیکه دائم با نوم یستن ینخداپسندانه ا ۀتوب یابیمحال مهم است که در ین. اما در عمانیمیخدا م یعهد

. برعکس، شودینم یدیمنجر به نوم یول شود،یغم و اندوه م اعثند اعتراف به گناه بچ. هرباشیم ورمان غوطهگناهان

 در اوست. یمنظور از آن بازگشتن به ارتباط با خدا و شاد

 :خوانیمیم 10: 7 یانطور که در دوم قرنت همان
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منشأ موت  یویغم دناما  یست؛ن یمانیبه جهت نجات که از آن پش باشدیخداست منشأ توبه م یکه برا یغم زیرا

 (10: 7 یان)دوم قرنت .است

 

 یو با پاک یمبه گناهانمون اعتراف کن یدبا یعنیمرتبا توبه کنه،  یشخونده شده تا در زندگ یحینظر من، هر مس به

 یستن ینکه مطمئنا منظورش فقط ا یم،رو بردار یبمونهر روز صل یدکه با یگهم یسی. خود عیایمبه حضور خداوند ب

و طالب آمرزش خدا  یریمنسبت به گناهانمون بم یعنی یمب بریاز راه صل یدبلکه با یم،باش یدنرنج کش ۀآماد یدکه با

و به  یادبار نزد خداوند م یناول یبرا یکس یداره که وقت یقتهست. پس بله، حق ینهم یبصل یاصل یمعن یم،باش

به اونها  یدکه با ستیبزرگ یقحقا ینهاو ا یشه،و پاک م یشهم ایبه شخص تازه یلتبد یکنه،گناهانش اعتراف م

دوباره پاک  یمو اگر بخوا کنیم،یم یفما هر روز لباسمون رو کث ۀاگر راحت بخوام مثال بزنم، هم ی. ولیمبند بمونیپا

 یبرا یمیبرکات عظ ینکها ۀوجود دارن دربار یقدر عهد عت یروشن یات. آیمبش یزو از نو تم یمبرگرد یدبا یمبش

 یکه گناه رو دوست ندارن و اون رو در دلشون مخف انیکس یگردن،و  نزد خداوند بر م یکننست که توبه مه یکسان

، گناهان او رو به حسابش نگذاره. «که خداوند او را مجرم نشمارد کسی حالخوشابه»: یگهکه م 32مزمور  یا یکنن،نم

آمرزش گناهان رو،  یشاد ین. ایارهبه بار م یمیعظ یشخص شاد یآمرزش واقعا برا یافتنمزمور،  یندر ا ینیدبب

 یبرکات عال یاره،تازه رو به بار م یاتکه ح ایمنظم توبه یگیریروزانه تجربه کنن. پس با پ یتوننم یانحیمس

 .یشهم یبموننص

واکر یتردکتر پ -  

 

 .یندازیمب یبه خدا نگاه یمانبه موضوع ا یاییدمان، بدرک توبه از گناه در ذهن ینا با

تا  کردندیبه خدا و اطاعت از عهد او م یمانبه تداوم ا تشویق را مردم مقدسکتاب یایانب یرو سا یعیس

باشد که  ینما ا یدکاربرد دارد. اگر ام یزامروز ن یحیانمس یاصل برا ینکنند. ا یافتشان برکات خدا را درشنوندگان

به  مانیمانو نشان دادن ا یماناستقامت در ا یم،نت کیافبرکات نجات را در یاید،خدا در کمال خود ب یپادشاه یوقت

، دوم 10-8: 2 یانمثال در افسس ید،موضوع را در سراسر عهد جد ین. ایابدیم یتاطاعت از عهد خدا، اهم یلۀوس

 .بینیمیم 18-14: 2 یعقوب، و 11-1: 12 یان، عبران12-4: 1 یکیانتسالون

 :یدگوش ده 4-3: 5 یوحناعنوان مثال به اول  به

 

فرزندان خدا بر  ۀهم یراز یست،ن ینیاحکام بار سنگ ینو ا یستجز اطاعت از احکام او ن یزیمحبت به خدا چ زیرا

 مژده(. ۀترجم 4-3: 5 یوحنا)اول  .یمابه دست آورده یمانا یلۀرا به وس یروزیپ ینو ما ا اندیافتهجهان غلبه  ینا
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 یدر سرسپردگ چه –دارد استقامت  – کندیغلبه م یقیقح یحیمس یمانکه ا دهدیم یمتعل یوحنا ینجاا  در

 .یااله هایبه خدا و چه در اطاعت از فرمان

را به انجام برساند، آرام و بدون  هایشخدا وعده یمکه منتظر یو اطاعت، در حال یماناستقامت در ا مسلما،

و در  یددر عهد جد عتیق، عهد در. است بوده روبرو هاچالش ینبا هم ی. اما قوم خدا در هر عصریستکشمکش ن

سرانجام باز  یحاست و مس یخدا حتم هایعدهکه و دانیمیم یموضوع صادق بوده است. ول ینا یساکل یخسرتاسر تار

 برساند. یانکه شروع کرده به پا یتا کار گرددیم

 

 یادمون. یکنهصحبت م یحبه مس یوفادار یما برا یزۀانگ دربارۀ هاشدر نامه یپولس رسول واقعا به روشن میدونید،

 با مقدسکتاب یدونید،م ی. ولستیزهانگ ینتریاساس ین. ایمما چه کرده، نجاتمون رو فراموش نکن یبرا یحباشه مس

داره. ما  یقتحق یکه اومدن روز داور یگهاز همه، صادقانه م ل. اویکنهباخبر م یگهد هایانگیزه از رو ما تمام شدت

 یرتصو ینطورباشه. هم یوفادار یبرا اییزهانگ یتونهم ینبود. خُب، ا یمجوابگو خواه دهیهوکار ب یاهر کلمه  یبرا

 ه؟داشته باش یشاد یخوادنم ی. چه کسیاداطاعت به دست م ترینیقاز عم یشاد ترینکه بزرگ یمدار تریبزرگ

که خدا  ستیست آوردن برکاتبلکه به د یست،خدا ن یما فقط اجتناب از مجازات و داور یزۀانگ ینکهچرا با علم به ا

موضوع  ۀدربار روشنی به مقدسکتاب یم؟محروم کن یخودمون رو از اون شاد یکنه،اطاعت به ما اعطا م یقاز طر

 یبستگ مونیحیو اعتبار شهادت مس یکنه،که تماشامون م کنیمیم یزندگ ی. ما در برابر جهانیگههم م اییگهد

 یکنه،واقعا موضوع رو حادتر م ینا دونید،ی. مینهرو بب یحما به مس ۀوفاداران یندگز یاموضوع داره که دن ینبه ا یادیز

 .یمدار یحبه مس یوفادار یبرا یمتعدد هاییزهکه انگ یشهم یادآورو به ما 

دکتر ر. آلبرت موهل ر -  

 

رده، به دست را که نبوت ک یبرکات یباز گردد و تمام یسیکه ع رسدیما کامال به اثبات م یمانا روزی

خدا  یارتمام ع یدر پادشاه ی. همگگیریمیرا م مانیمان. در آن زمان، توبه مربوط به گذشته است، و پاداش ایمآور

ما  یزندگ ۀتا آن زمان، مشخص یشد. ول اهیماو برخوردار خو یبرکات عهد ۀکرد، و از هم یمخواه یزندگ ینبر زم

 ترما سبک یکنون یهوفادارانه به خداوند، تنب یباشد. و با زندگ یماندر ا ییدارتوبه از گناه و پا یددر عهد با خدا با

 .یابدیم یشافزا آینده در مانبرکات و بود خواهد
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 گیرینتیجه
 یشینۀ. پبخشدیو آن را تحقق م کندیعمل م یچگونه در مقام نب یناصر یسایکه ع یدیمدرس د یندر ا

که او  یمو متوجه شد یممشاهده کرد یسیمقام را توسط ع ین. تحقق ایمکرد یرا بررس یمقام نب ۀدربار یقعهد عت

مقام را برآورده  یناز ا یقانتظارات عهد عت مۀآن را انجام داد، و ه یکردهامقام برخوردار بود، کار ینا هاییژگیاز و

 مقدسدر کتاب یحمس ینبوت ۀمکاشف یموضوعات با تمرکز بر بسط و محتوا ینا یکاربرد امروز یکرد. و به بررس

 .یمپرداخت

 یرتا خودمان را در مس کندیبه ما کمک م و است یدمف یاربس یماندارهر ا یبرا یحمس یامبریمقام پ درک

و آنها  یمبسپار گوش مقدسدر سرتاسر کتاب یسیع یمتا به تعال دهدیم یاد. به ما یمو اهداف خدا قرار ده یپادشاه

بازگشتش و نجات  ۀرا دربار یسیع یهانبوت ۀکه خدا حتما هم بخشدیم ینانبه ما اطم ین. و همچنیمرا درک کن

 .یدحقق خواهد بخشتما  یجاودان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


