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 قوم خدا در تبعید 
 را مکالفلین نویسنده:  

توانند فرق بین یک منزل و یک خانه را تشخیص بدهند.  آنچه که  اغلب مردم به طور عینی می  
شود. سازد این است که مانع از رفتن ما به خانه می تبعید را تا به این اندازه یک تنبیه موثر می 

د ما را  توان گیرد. می کند، و تمام حس متعلق بودن را از ما می ما را از عزیزان و امنیت جدا می 
 هاي خصومت آمیز و خطرناك قرار دهد.  حتی در موقعیت

قوم خدا از زمانی که از باغ عدن بیرون انداخته شدند به عنوان تبعیدیان در سرزمینی بیگانه  
برند. تمام تاریخ ما یک چرخه تبعید و بازسازي بوده است. خبر خوب این است که چرخه  بسر می

 هاي ما مخلوطی از تبعید و بازسازي است. فعال، زندگی  رسد. هر چند، به پایان خود می 

 : باغ عدن 

ي خدا انسان خلق شد تا پادشاهی آسمانی را بر روي زمین گسترش دهد (متی  بر اساس نقشه 
). براي به کمال رسانیدن این، خدا جهانی کامل و عالی خلق کرد و زمینی  22-21، مکاشفه    10:  6

خاص در آن قرار داد بنام عدن (به معناي «لذت» یا «جایی دلپذیر» به زبان عبرانی). چهار  
النهرین    ) نشان دهنده این است که این سرزمین از بین 14-10:  2ه در عدن (پیدایش  رودخان 

 شد. تا به مصر گسترده می 

گشت. این مطلب  هاي آن چهار رودخانه جاري می خدا باغی در عدن قرار داد، که از آن تمامی آب 
هاي یهودیه. خدا  هگوید که باغ هم باال بود و هم مرکزیت داشت، چه بسا جایی در کواین را می 

:  2همچنین انسان را معین فرمود تا «کار» باغ را انجام داده و آن را «محافظت» کرده (پیدایش 
). به زبانی دیگر، کار ما این  28:  1) و تا «زمین را پرسازید و در آن تسلط نمایید» (پیدایش  15

 بود که مرزهاي باغ را تا به انتهاي زمین گسترش دهیم. 

، خدا عهد کار را برقرار ساخت تا به رابطه ما با خودش نظارت داشته باشد  در باغ عدن 
). ما موظف بودیم که از خدا در راستاي به کمال رسانیدن وظیفه  2.  7مینستر  ي وست (اعتقادنامه 

). اگر اطاعت  17: 2مقرر شده براي ما و با نخوردن از میوه هاي ممنوعه اطاعت کنیم (پیدایش 
 ).  17: 2شدیم (). اگر نه، سزاوار مرگ می 22:  3یستن ابدي برکت می یافتیم (کردیم، به زمی 
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متاسفانه، شیطان حوا را فریب داد، حوا شوهرش را قانع کرد، و هر دو از میوه ممنوعه خوردند،  
). خدا فرشتگان محافظی مقرر فرمود تا مطمئن شود انسان  3و انسان از باغ تبعید شد (پیدایش  

 ). 24: 3گردد (پیدایش ی به باغ باز نم 

 : لعنت تبعید 

، ما را از حضور نمایان شده خدا دور ساخت و ما و تمامی خلقت را در زیر لعنت  تبعید اول انسان 
). کار کردن سخت شد، بچه بدنیا آوردن دردناك، و نهایتا همه  22-20:  8خدا قرار داد (رومیان  

)، و این به کمال  11-5: 8یم (رومیان ). ما از حیث روحانی مُرد9-16: 3مُردند (پیدایش 
:  7ي ایمان را براي ما دشوار کرد (رومیان رساندن وظایف عهد و یا بازگشت به نزد خدا بواسطه

  10:  5اي با خدا بسر بردیم (رومیان  ). ما در زیر مشارکت شکسته شده 17:  5، غالطیان  14-25
مسرانمان، خویشان، و همسایگان. آن  ) و همچنین در اختالفات خودمان با ه3-1: 2، افسسیان 

 توانستیم باشیم. شرایط ادامه یافتند. بدون میانجیگري خدا، این تمام آن چیزي بود که می 

اي را خواهد فرستاد تا ما را از تبعید و نهایتا از مرگ  خوشبختانه، خدا وعده داد که نجات دهنده
)، که 2. 7مینستر ي وست (اعتقادنامه  ). او عهد فیض را بنا نمود15: 3نجات بخشد (پیدایش 

 ).  19-12: 5کرد (رومیان ي آن مسیح، لعنت و تبعید آدم را وارونه می بواسطه

کم در  را دست  تیشد که خدا عهد خود با بشر ي اوهی ش تی به ماه لیاز باغ، تبد ت یبشر دیتبع 
توانیم آنها را حفظ کنیم و برکت خدا به ما عهد شریعت را بخشید. می  اجرا کرد. ، یسطح جمع 

بگیریم یا آنها را بشکنیم و لعنت شویم. لعنت ممکن است به اندازه مرگ وخیم باشد، اما خدا  
گزیند، مانند تبعید. اگر به راه ایمان توبه کنیم، او ما را نجات خواهد  اغلب موردي را بر می 

 ). 31-28، تثنیه  26نیم، تنبیه چه بسا افزون میگردد (الویان بخشید. اگر چنین نک

اگر به خودمان باشد، ما هرگز قادر نیستیم به اندازه کافی خوب باشیم که تبعید شدن را ممانعت  
دهد. کنیم، به خودي خود برکت خدا را دریافت کنیم. بنابراین، مسیح این کار را براي ما انجام می 

یمان با او یکی شویم، ما وعده بهبود یافتن کامل از تبعید آدم را دریافت  اگر ما فقط از راه ا
 خواهیم کرد.  

 : طوفان 

تري سقوط نمود. ما پرستندگان دروغین و  بعد از تبعید شدن از باغ، انسان به شرارت عمیق
قاتالن گشتیم، هم خدا را و هم همسایگان را خوار شمردیم. قائن، اولین قاتل، از حضور خدا  
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تر شدند. انسان آنقدر شریر  )، و نسل او از خود او وخیم 16:    4از عدن تبعید گشت (پیدایش  
). فقط نوح و خانواده او نجات  9و  6خدا تقریبا همه ما را در طوفان نابود کرد (پیدایش شد که 

 پیدا کردند. 

طوفان نوح را به آرارات برد، پشت مرزهاي باغ عدن. این جابجایی جغرافیایی لعنت انسان را  
یض را با  ي خدا دورتر ساخت. به هر حال، خدا عهد فمنعکس نمود، ما را از سرزمین مورد عالقه 

)، نشان دهنده اینکه بواسطه نوح، انسان آنچه را که نه  9: 9و  18: 6نوح تایید نمود (پیدایش 
 تنها در طوفان بلکه در سقوط از دست داده بود را بدست خواهد آورد.  

بر اساس عهد نوح، خدا انسان را مورد لطف خود قرار داد. متقابال، ما آغاز به بازگشت به باغ 
 م. اینبار خیلی متفاوت بود، اما با اینحال نمایانگر امید پادشاهی خدا بود.عدن نمودی

 : اقامت ابراهیم 

ي آن خدا نقشه خود را براي  اي گردد، که بواسطه نهایتا، خدا ابراهیم را برگزید تا پدر امت تازه
و  ). از دید جغرافیایی، ا8-4: 17،  3-1: 12رساند (پیدایش پادشاهی زمینی به کمال می 

 النهرین به سمت مرکز آن هدایت نمود.  اي در عدن در بین ابراهیم را از نقطه 

حرکت ابراهیم به همراه فیض و برکت خدا بود به جاي اینکه در زیر خشم و لعنت او باشد. با  
دانست کجاست بود. به هر ي خود و رفتن به جایی که نمی ي ترك کردن خانهحال، این الزمه این 

).  10: 12راهیم به کنعان رسید، زمین در زیر قحطی شدیدي بود (پیدایش حال، وقتی اب 
 بنابراین، او موقتا خانواده خود را به مصر برد، بعد وقتی قحطی تمام شد به کنعان برگشت.

در این مدت، زندگی ابراهیم به مراتب دورتر از یک زندگی برکت یافته بود. همسرش به  
ي خود را  بایست اعضاي خانواده دزدیده شد، و ابراهیم می حرمسراي فرعون برده شد، نوه او

ي اینها قبل از اینکه خدا با او عهد ببندد بود. خدا  ). همه 14-12وارد یک جنگ کند (پیدایش 
و   7،  3-1:  12به او پیشنهادات متعددي از قبیل تضمین زمین و فرزند را داده بود (پیدایش 

 ).   8: 15راهیم آنها را تایید نمود (پیدایش ) و بعدها به درخواست اب 14-17: 13

خدا عهد بست که کنعان را به ابراهیم بدهد، و نسل او آنقدر بیشمار گردند که غیرقابل  
ي نسل او، خدا پادشاهی ابراهیم را بر تمام دنیا گسترش خواهد داد  شمارش باشند. بوسیله 

 ). 13:  4؛ رومیان 14-1: 17؛ پیدایش  21-1(آیات 
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). او زندگی کرد و مانند یک غریبه  13: 11ها را ندید (عبرانیان م هرگز انجام این وعده ابراهی
در همان زمینی که خدا وعده داده بود، که به او خواهد داد، مُرد، آن هم فقط با یک پسر (اسحاق)  

). لیکن بر اساس کالم مقدس  18-16: 22که خدا پیمان عهد را با او ادامه بخشید (پیدایش 
ابراهیم و نه هیچکس دیگر بعد از او بر این باور بود که وعده خدا ساقط گشته است. آنها به  نه  

مراتب بیشتر از یک پادشاهی قدرتمند انسانی را انتظار داشتند؛ انتظار داشتند تا پادشاهی  
 ).16:  11آسمانی خدا به روي زمین بیاید (عبرانیان 

 : خروج  

اي به مصر رفتند، بر اساس این  نند مهمانان احترام شده ي ابراهیم مادو نسل بعد، خانواده
). این  4- 3: 46ي خدا که آنها مانند یک ملت بزرگ به کنعان برخواهند گشت (پیدایش وعده 

ها توسط مصریان  ها براي قرن وعده به کمال رسید، اما بعد از اینکه خدا اجازه داد تا اسراییلی 
 ).  40: 12،  6: 6به بردگی درآیند (خروج  

خدا اسراییل را به کنعان بازگرداند نه بخاطر اینکه آنها عهد او را بیاد آوردند بلکه بخاطر اینکه  
ي  رسد که انگیزه ). همانند نوح و ابراهیم، به نظر می 25-23: 2خدا آنرا بیاد آورد (خروج 

ار بودن  هاي طوالنی ایشان نه اینکه بدلیل گناهان خود آنها بوده باشد بلکه گناهکمصیبت
). اسراییل به 28: 8دیگران. علیرغم این، خدا آن را براي خوبی خود آنها بکار گرفت (رومیان 

 ).  22: 3امتی عظیم مبدل شده و مصر را غارت کرده، ترك کرد (خروج 

کرد. مانند آدم آنها از باغ بیرون با بازگشت به کنعان، اسراییل آن حرکت ابراهیم را تکرار می 
مانند نوح آنها از عدن بیرون کرده شدند. مانند آدم، نوح، و ابراهیم، آنها وعده  کرده شدند. 

داده شده بودند که به عدن باز خواهند گشت، جایی که آغاز به گسترش پادشاهی خدا تا به  
 انقضاي زمین خواهند کرد.

داده تا قوم    ایمان گشت. بنابراین، هر چند خدا اجازه  اسراییل در دوران خروج نسبت به خدا بی 
مصر را ترك کنند، آنها را وارد سرزمین وعده نکرد. در عوض، او تبعید آنها را آنقدر با سرگردان  
شدن، طوالنی ساخت، که تمامی آن نسل اول که مصر را ترك کرده بودند، به غیر از یوشع و  

 ).  14کالیب، در بیابان مُردند (اعداد 
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 : اولین پادشاهی 

ها پیش از اینکه خدا با داوود عهد ببند که یکی از پسرانش تا به  در کنعان، اسراییل براي قرن 
).  89و مزمور  7ابد بر اسراییل حکومت خواهد کرد،  در حال کشمکش بود (دوم سموییل 

سپس، تحت فرمان سلیمان پسر داود، اسراییل به اوج قدرت خود رسید. مرزهاي آن تا به  
- 20: 4دن گسترش یافت و مردم آن غیرقابل شمارش شدند (اول پادشاهان هاي باغ عمرز
 )، درست بر طبق آنچه که خدا به ابراهیم سوگند خورده بود. 21

)، و تخت  1:  6، اشعیاء  2:  28ي خدا و تخت او بنا نمود (اول تواریخ  خانه  سلیمان معبدي به منزله 
). مانند خیمه پرستش،  23:  29،    6-5:  28یخ  خود سلیمان ادامه دهنده تخت خدا بود (اول توار

ي تصویري از باغ عدن بودند. هر دو بنا از دید ظاهري،  معبد و وسایل داخل آن منعکس کننده 
ي روحانی مکانی بودند که خدا در آن سکونت پذیرفته و با مردم خویش دیدار  گویاي انگیزه

وم خود قدم نزد طوري که با آدم در باغ  خواهد نمود. اما حتی اینجا، چیزي غایب بود. خدا با ق
 قدم زده بود. 

بعدها، خود سلیمان نیز بی ایمان گشت. بنابراین، در دوران پسرش رحبعام، پادشاهی بین یهودا  
). عاقبت، هر دو  24-16: 12در جنوب و اسراییل در شمال تقسیم شد (اول پادشاهان 

د. همانطور که از حیث روحانی خود را از  پادشاهی شمال و جنوب به یک تبعیدي تازه برده شدن 
 خدا دور کرده بودند، از دید جغرافیایی نیز از تخت او در اورشلیم برداشته شدند.  

 : آخرین پادشاهی 

تالشی واقع شد که در زمان عزرا و نحمیا این پادشاهی ترمیم یابد، اما موفق نگشت چون مردم  
م او قادر یا میل به انجام آن نداشتند را انجام داد.  ایمان بودند. نهایتا، خدا آنچه را که قوبی

پسر خودش را فرستاد تا قوم خود را از تبعید بیرون آورده و پادشاهی آسمانی را در سراسر  
 دنیا بنا نماید.  

بریم، یا اینکه در پادشاهی آسمانی خدا  گذارد؟ آیا ما در تبعید بسر میاین چه چیزي را باقی می 
کنیم؟ از لحاظی، هر دوي آن. طوري که گویی پادشاهی خدا همین االن  گی می بر روي زمین زند

). بنابراین، ما تبعید جسمانی  21-20: 17اي از دید روحانی (لوقا اینجاست، به طور گسترده
هستیم اما تبعید روحانی نه. ما با دنیاي جسمانی، جسم فاسد، و گناه موجود در تالش و تقال  

). اما از دید روحانی، ما ساکنین پادشاهی خدا  17: 5، غالطیان  25-14:  7هستیم (رومیان 
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:  2هاي آسمانی (افسسیان  القدس و نشسته با مسیح در مکان هستیم، سکونت یافته توسط روح 
4-7  .( 

یا  -ها و زمین نیامده است، و این باغ عدن نیست با اینحال، عیسی هنوز براي بازسازي آسمان 
کند که وقتی کمال پادشاهی خدا فرا برسد، ما دیگر  عهد فیض تضمین می   بقولی، اورشلیم تازه.

کند که ما  اي این را تضمین می ). تا آن زمان، بطور گسترده4:  21رنج نخواهیم کشید (مکاشفه 
). این زندگی ما را تا حدودي شبیه زندگی ابراهیم  12: 3رنج خواهیم برد (دوم تیموتایوس 

هاي خدا راست است هر چند  دانیم که وعدهکنیم، میدگی و رفتار می کند. ما در ایمان زن می 
 آیند.     زمانی که آنها اینطور به نظر نمی 
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