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  چکیده

 از پیدایش سفر در. دارد یهودیت در میثاق مفهوم در ریشه جدید عهد در برکت مفهوم

 بر الهی برکت آن ۀنتیج در تا شود خدا با میثاق وارد تا شد خواسته) ع( ابراهیم حضرت

 جدید عهد در برکت اینکه؛ از ستا عبارت اینجا در اساسی ۀسئلم .شود عطا بشر ابنای

 چون برکاتی عتیق عهد در دارد؟ وجود میثاق طرح و آن میان ارتباطی چه و چیست

 این و هستند میثاق مفاد به اسرائیلبنی وفاداری برابر در الهی ۀعطی ۀذری و سرزمین

  عطایا
ً
 فیض و لطف میثاق که جدید میثاق اساس بر مسیحیت در.  هستند مشروط کامال

 یک تا است منجی عنوانه ب) ع( مسیح با صمیمانه  ارتباط بر مبتنی نجات شده، نامیده

 مسیحیت در اساس، این بر.  معین های آیین و احکام سری یک بر مبتنی دینی نظام

 اگر جدید، میثاق مطابق. است برکات ۀهم منبع  مسیح زیرا ؛است میثاق  خود عیسی

 آورد خواهد دسته ب خود درونی حیات در راآن ثمرات باشد، داشته ایمان مسیح انسان

ه ب مسیح نقش اینجا در. کرد خواهد یاری مرگ از بعد نجات و بهتر زندگی در را او و

 ۀهم شامل او لطف بلکه شود،نمی یلئاسرا بنی به محدود تنها ،منجی یک عنوان

 گردد،می ارائه مسیح طریق از که برکتی حال عین در. گرددمی زمین روی هایانسان

 زمان برای و الهی ملکوت به ناظر بیشتر و است معنوی برکت بلکه ،نیست مادی نعمت

 ۀشیو به و است ایکتابخانه منابع و مقدس کتاب بر مبتنی پژوهش این. است آینده

   .پردازدمی جدید عهد در برکت موضوع به تحلیلی
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  مقدمه. ۱

مفهوم  ،یکی از مفاهیم مشترک و بسیار مهم در کتب مقدس و الهیات سه دین ابراهیمی

ی آغاز برکت ۀواژ. در این ادیان ارتباط مستقیم دارد" میثاق"است که با طرح " برکت"

اید تاریخ و چگونگی و برای فهم عمق و غنای آن ب دارد ی طوالنیو تاریخ العادهفوق

 ویژه سفره مقدس، ب کتابدر  موضوع برکت . مطالعه کردبه دقت را آنپیدایش مفهوم 

آلن راس به تعبیر  .[P. 1 ,4] آمیخته است با تمام اضالع آن هی است کپیدایش موضوع

 ,16].  دهدنشان می	بودن موضوع برکت را	پیدایش، برجسته سفر ۀمرور سادحتی "

p.65]خداوند با اعطای نفس خود بشریت را برکت گردد و با برکت الهی آغاز می تخلق

 خداوند که کتب مقدس ادیان ابراهیمی حاکی از این است ].۷: ۲ پیدایش رسف[ هددمی

 ،باشندخدا به یکدیگر برکت  ۀمردم واسطهدف خدا این است که  .تاسات برک ۀمنشأ هم

به  ها بایدکنیم، این نعمتهای او را در زندگی خود دریافت میطور که ما نعمتهمان

- حاصل موجب		برکت الهی"که آمده است پیدایش سفر اما در  ،شوند منتقل دیگران نیز

داوند خ .]Ibid, p. 66[ شودمیزندگی رونق 		موجب	،خیزی زندگیخیزی زمین و حاصل

اما  .]۲۸: ۱پیدایش [شوند بارور و تکثیر 	در همان ابتدا	دهد تات میبرکبه آدم و حوا 

 .در کتاب مقدس در کلیت طرح میثاق میان خدا و انسان قابل بررسی است برکتهمین 

ابراز کرده صمیمانه است که خداوند عشق خود را نسبت به خلقت  ۀدر جریان این رابط

میثاق مانند یک قرارداد یا مشارکت، وظایفی را که . میثاق یک توافق خاص است. است

هر شخص باید سهم خود از . کندانجام آن هستند مشخص میهر فرد یا گروهی متعهد به 

خداوند بر اساس میثاق به . نامه را انجام دهد وگرنه عواقبی در پی خواهد داشتتوافق

کنند دهد که به او برکت دهد و کسانی را که او را لعن میوعده می) ع(حضرت ابراهیم 

جنسی  ۀ، تغذیه، رابطبر زمین" تسلط" "،باروری"شامل  )ع( میابراه به برکت .نفرین کند

بود و این برکت از طریق حضرت  صمیمیت با خود خدا آمیز و مهمتر از همه،محبت

 برکات مادیبرکت در عهد عتیق بیشتر به معنی  .یافتبه همگان انتقال می) ع(ابراهیم

م آن تواند در آن به صورت درخواست برکت یا به صورت اعالبا این حال انسان می ؛است

به مفهوم بازگرداندن برکت از جانب انسان به خدا . ، نقش داشته باشدسایرین هب

بازیابی، تقویت و  ،از اعطای این برکاتهدف  .تسوسپاسگزاری از خدا و ستایش ا

  .است بهشت در نسانانسان با خدا و در نهایت اطمینان از وجود ابدی ا ۀنگهداری رابط

در مورد  آنچه .است) ع(ی به خاطر همراهی با مسیح ات آسمانکنزول بر  در عهد جدید

 ندهیآآمدن مسیح در  قیبه ارث بردن ملکوت از طر ۀدی، اتازگی دارد دیبرکت در عهد جد
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ست ا شود و آن عبارتیخالصه م بنیادی ۀکلم کیدر  دیعهد جددر مفهوم  این . است

بر  عالوه رحمت و برکت خدااست که  حیبه مس مانیا بنا بر الهیات  مسیحی،. نجات :از

البته این رستگاری و . کندرا نیز فراهم میو نجات  یرستگار ی،زیخو حاصل یبارور

  .دکه منتخب خدا هستن ینه فقط افراد ،دشویها مملت یتمام نجات شامل

  .است بخشی الهیاز مورد رحمت و برکت یا گسترده ۀحوز  ۀدهند نشان دیجد عهد

- برکت عملو شده  لیتکم) ع( حیحضرت مس ۀواسطه ب ات الهیبرکدر الهیات مسیحی، 

 شمول ۀبنابراین، دایر . استگردیده خلقت خوب خداوند  ی او موجب فزایندگیبخش

چون برکت ایشان حتی . تر از پیشینیان او به نظر رسیده استاو بسی فراخ بخشیبرکت

به  یکه و یفرمان رو،ناز ای. کنند یم نیلعن و نفراو را ه شود کشامل کسانی می

را که شما را لعن و  کسی دیمورد رحمت و برکت قرار ده" است که نیا دهد یش مونیحوار

 "رحمت ۀپیال" مسیح به ۀاشار ]. ٥:٤٤:یمتو  ٦:۲۸لوقا["کندیم نینفر

 و افتیدر ض اوخاص  عملت، درمان و رحم یبرا ی او، دعاتوزیع نان ،]۲۲:۱۷_۲٠لوقا[

 دانستاو  یرحمت و برکت بخشراستای در  توان یشد را م یبه شراب عروس لیکه تبد یآب

.[5, p.3] درک جدیدی  یند وگردهم آتا مردم  ،کندآماده می دیجد یشراب حدر واقع، مسی

- این پیاله نشان. "کنندگان برکت قرار گیرنددست آورند و در فهرست دریافته از میثاق ب

شود، خونی که برای نجات شما ریخته خداست که با خون من مهر می ۀپیمان تاز  ۀدهند

 نیا ،مهم است حیآب به شراب توسط مس لیکه در تبد آنچه. ]۲۱. ۲۲لوقا، " [شودمی

هر  انیدر پا ریخ یدعانشان دهد که برکت بایستی با شکرگزاری و عمل  نیا با است که

خدا ابتدا "خوانیم که که در مزامیر میطور همان .]Ibid[به خدا بازگردد  یی،غذا ۀوعد

- از آنو سپس د کن یابراز وجود مو سپس با اعطای برکت به مخلوقات خود  کندیخلق م

بر اساس  .]۱٠۳: ۲۲مزامیر "[خواهد تا با ستایش او، برکت را به او بازگردانندها می

 .]۳:۱۳ انیغالط[ و رابرکات ا هم  ورا تجربه کرد خدا  نینفرم ه حیمس ؛الهیات مسیحی

مورد لعن خدا قرار  ، بلکه به خاطر گناهان بشریتخود یشخصاو نه به خاطر گناهان 

کامل از  اطاعتاو برکت و عروج  زیرستاخ .]۹-۸: ۲ انیپیلیف ؛۱۲- ۱: ٥۳ ایاشع[ گرفت

 از طر یهر نعمت ابد .بود خدا
ً
است  افتهیاختصاص  یمنان واقعؤبه م حیمس قیخدا قبال

  . ]۳: ۱ انیافسس[

و  ی، لوترکلیسای انجیلی، یروم، ارتدکس شرق کیکاتولکلیسای در به لحاظ آیینی، 

- یم ارائهها ها و شماسشیها، کشتوسط اسقف سایکل یمشابه، برکات رسم هایسنت

و لوتران، اسقفان و  کانیآنگل ،یروم، ارتدوکس شرق کیکاتول یساهایدر کل. دگرد
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برند و یدست راست خود را باال مو در پایان آن،  ن گلیسادر آغاز مراسم آیی هاشیکش

در  .کشند تا بدین صورت به آنان برکت دهندمی ایاش ایاشخاص  یرا بر رو بیصل ۀنشان

گردنبند  چون ء مقدسیایشود که اشیخواسته م انشی، اغلب از کشیلوتر یساهایکل

-یبرکت م زیرا ن کلیسا یاعضا ۀلوتر خان ونی، روحاننیعالوه بر ا. برکت دهندرا  یبیصل

   .[p.244 ,2]دهند

 
  برکت چیست؟. ۲

یل ئمیراثی از بنی اسرا ) berakah ،bracha  ،brokho ،brokhe( ְּבָרָכה ی،عبراخای بر 

معنی . و نسبی است متعدد معانی دارای"brk " یعبر ۀشیر از این اصطالح. است

  کلمه. است" شالوم"مفهوم  ،شود می دیتأکنخستی که بیش از همه بر آن 
ً
به  ای که معموال

، خشونت از بین بردن یبه معن تنها  نه -شالوم– صلح خدا اما. د شو یترجمه م "صلح"

به پای " معنی دوم این اصطالح. [p. 1 ,15]است اریبس یفراوان عطایا بلکه به معنی

 است  "نکسی افتاد
ً
دریافت  دیگر آنمعنی . گری خدا داردشیستااشاره به  که احتماال

ارتباط  ایجاد"شده   گفتهمعنی چهارمی که برای آن  .[p.9 ,18] .عطیه یا دادن آن است

   .[p. 724 ,10] دشو می یمنفعت ورحمت موجب  کهاست  "ها گروه انیم

عبارت برکت  : "کند برکت را چنین تعریف می ،کتاب مقدس فاهیمفرهنگ لغت م

و  استی انسان عرضه کرده مند بهرهبرای اوند معنوی و مادی که خد از مزایای است

را از جانب خدا بدانند و شکرگزار او کنندگان برکت، آن انتظار این است که دریافت

   [p. 44 ,13]. "باشند

 
  اصطالح برکت در عهد جدید. ۳

برکت به معنای فزونی نعمت و دوام آن، یکی از مفاهیم معنوی مهم در اکثر ادیان جهان 

با وجود اینکه شاید این مفهوم تنها در جهان بینی الهی معنا و مفهوم واقعی  می باشد و

جوامع به عنوان عامل معنوی مؤثر در قلمرو  ۀاما به طور کلی در هم، خود را می یابد

ادیان الهی مفهومی اعتقادی  ۀبرکت در عرص. مورد توجه قرار دارد رویدادهای زندگی،

برکت . زندمندی پیوند میداری خویش، به نوعی رضایتیناست که مؤمنان را از ایمان و د

اعم از اینکه آن خیر از نظر مقدار کم یا زیاد  خیر فراوانی است که با نمو و رشد تقارن دارد،

فواید معنوی  : "فرهنگ لغت مضامین کتاب مقدس برکت را چنین تعریف می کند. باشد

نام خدا 	متبرک ساختن ."استمندی انسان عرضه کرده برای بهرهو مادی که خداوند 
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.  [p.1 ,4]تها داده اسخدا برای آن یزی است کهچ آن ۀبه هم باورمندان درخور واکنش

 فراهم آوردن برای، است وندمشیت خدا برکت: "کندت را چنین خالصه میبرکدکتر آلمن 

عهد جدید،  با جستجو در .]همان[" استچیزهایی که برای زندگی و خدمت الزم  ۀهم

-یشان میا .دید) ع(عیسی  سخنان حضرتتوان در را میاز برکت بهترین تعریف شاید 

 را به کسانی که به او ایمان دارند، عطا" زندگی با تمام وجود" که او آمده است تا فرماید

 "برکت"تعریف خوبی از "  زندگی با تمام وجود" به نظر می رسد  .]۱٠:۱٠یوحنا [ کند

از این رو برکت را در بسته ای به  .از خلقت، خدا خواست بشر برکت یابدپس درست . است

 . نام میثاق قرار داد

صورت صفت در ه بار ب ۸صورت اسم و ه بار ب ۱٦، فعلصورت ه بار ب ٤۱برکت  ۀکلم

تای آن در  ٦٥برکت در کتاب مقدس  ۀکلم ۲٥٠از بنابراین . کار رفته استه جدید بعهد 

به  ههای پولس و در ناماز این میان، بیشترین موارد در انجیل لوقا، نامه. عهد جدید است

در حدود  ،)شکرگزاری انسان از منبع برکت(برکت انسان به خدا . شودعبرانیان یافت می

دوم و برکت انسان به انسان دیگر در  ۀو برکت خدا به انسان در رتب بار بیشترین تکرار ٤٠

برکت و مشتقات آن در  ۀجالب اینجاست که کلم. گیردسوم به لحاظ فراوانی قرار می ۀرتب

این بیشتر مربوط . عربی برکت است که بسیار شبیه به عبری آن است ۀترجم ،عهد جدید

از محققان اشاره  یطور که تعدادمانه .خداستبه برکت خدا به انسان و برکت انسان به 

  [p. 2 ,8]. شده است فیتعرباز  دیجدعهد در  قیعهد عتبرکت موجود در  ،اندکرده

دعا و . ۱: اندمتضاد هستند و در کتاب مقدس در سه معنا آمده ۀبرکت و لعنت دو کلم

نزول خوبی و بدی برای کسی یا . ۳خوش بختی و بدبختی و. ۲ ؛نیایش خوب یا بد

باشد همان برکت و نفرین یا بهترین معنا می ۀکنندبنابراین نخستین معنا که ارائه. چیزی

وقتی قرار باشد . برکت و نفرین از دعاهای ساده و بنیادی اسرائیلیان است. لعن است

دت در زندگی و داشتن سال خوب و برای کسی دعای خوب شود و برای او خوشی و سعا

پرمحصول آرزو شود و یا دعای سالمتی و خوشبختی و زندگی طوالنی و پیروزی بر تمام 

اما برعکس اگر قرار باشد برای کسی بدی . شودمشکالت گردد، از برکت استفاده می

ا خواسته شود و برای او سال بدی همراه با ناراحتی و مریضی و فقر و دوری از فیض خد

اما از نظر مسیحیان، معنا و مفهوم برکت تا . شوداز لعن و نفرین استفاده می ،آرزو شود

کلیسای کاتولیک در مورد باورهای نخستین در مورد . حدی با باور یهودیان متفاوت است

عهد قدیم در مورد برکت، معدود آثاری در مورد  ۀاعتقادات اولیه در دور : برکت معتقد است

اند که حاکی از لعن خواندهاست که در آن با صدای بلند چیزهایی را می هاییسحرورزی
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گرایی پرستی و خرافهتر نیز حاکی از موهومبرخی روایات قدیمی. و یا برکت بوده است

عهد  ۀتوان به دور با این حال، نهایت چیزی که می. برخی از یهود در مورد برکت است

کت فقط از جانب خدای متعال، به بندگانش ارزانی این نکته است که بر  ،قدیم نسبت داد

 ؛در عهد جدید، یکی از موارد اعطای برکت در انجیل لوقا ذکر شده است. گرددمی

برکت . دهدکه مسیح در حال صعود به طرف پدر است و به رسوالن برکت میهنگامی

نوعی طلب دادن عیسی در شام آخر هم عالوه بر ستایش و شکرگزاری برای پدر آسمانی 

البته در عهد جدید، برکت معانی متفاوتی دارد و . برکت برای پیروانش و رسوالن بود

برکتی که در کالم عیسی آمده  ؛برخالف متن مقدس عبری دارای معانی یکسانی نیست

که در شام آخر است گاهی فراخواندن نیروی پاک و مقدس خدا برای بندگان است، چنان

برکت و نجات  ۀبه هرحال، وعد. یز طلب خیر اخروی برای پیروانشاتفاق افتاد؛ و گاهی ن

: ۳ نامه به غالطیان؛ ۲٦-۲٥: ۳رسوالن  اعمال[ یابدمیتحقق  حیدر مس دیدر عهد جد

  کندیوارد م برکترا  یدیجد یمعان یسیکه ع مینیبیماجیل در ان نهمچنی. ]۹،۱٤–۸

.[11, p.72-74, 82-86]  کودکان و برکت  یگذاشتن رو دستبا  مثال ایشان عنوانه ب

و بود فروتن  دیخدا با ملکوت ورود به یدارد که برا دیتأک تیواقع نیها بر ادادن به آن

  ].کودکانه داشت مانیا

 
  بشارت برکت. ٤

دهد چیست؟  وقتی عنوان برکت بشارت میه در الهیات مسیحی، نعمتی که خداوند ب

کنند، اغلب به پیامی یا انجیل صحبت میامروز از بشارت ) ع(پیروان حضرت عیسی 

ها از راهی برای بخشش گناهان گاهی اوقات آن. کنندمرگ و قیام مسیح اشاره می ۀدربار 

هریک از این . کنندپس از مرگ صحبت میو گاهی هم از راهی برای رسیدن به بهشت 

خدا دعوت  بسیاری را به ورود به ملکوت) ع(حضرت عیسی . اشارات تا حدی درست است

) ع(مردم را برای ورود حضرت عیسی  ،دهنده که یحیی تعمید طوریهمان ؛کندمی

: ۳متی " [توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است: "پیام او این است. کندآماده می

دهد که برای رسیدن به ملکوت این پادشاه از مسیر ها هشدار میاو همچنین به آن]. ۲

..." در جهت توبه پیش بروید "... گوید که ها مییوحنا نیز به آن. دنظر نماینخود صرف

های جدید در برپایی عدالت شتوبه به معنای رهایی از عادات و آزمودن رو]. ۸: ۳متی [

دهد که ابتدا به دنبال ملکوت و درستی خود باشید و دستور می) ع(حضرت عیسی . است

- های خود دور شوید و از شیوهید، از جستجوی راهبرای ورود به ملکوت خدا باید توبه کن
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دید روش جدید زندگی را جدر عهد ]. ٦:۳۳متی[های جدید زندگی استقبال کنید

شامل سه قسمت مهم ) ع(شود که بشارت حضرت عیسی معلوم می. اندبشارت نامیده

. اطاعت است آن ۀاز گناه توبه کنید، ایمان بیاورید و با ایمانی زندگی کنید که نتیج: است

توانند به روابط خوب با خدا برگردند و سلطنت مردم می ۀبشارت ملکوت این است که هم

  . و حکومت خدا را در اینجا و اکنون تجربه کنند

 
  کوه  ۀبرکت در خطب. ٥

سخن رفته  شوداعطا می منؤمهای که به انسانی بسیار برکات از در کتاب مقدس

که  یاهر کلمه یعنی ؛شودیم یبرکات از سخنان خداوند ناش نیاولدر واقع،  .است

- کوه یکی از خطبه ۀخطب .کنندگان آنبرای دریافتاست  برکتیکند، یخداوند ارسال م

. دهدام خداوند در مورد برکت را توضیح میپیکه  است )ع(مسیححضرت  ۀالعادفوقهای 

این هشت  [p. 6-14 ,12].  گویدمی اهگروه و برکات مربوط به آنهشت  او در این خطبه از

  :گروه و برکت عبارتند از

 
 ؛کسانی که احساس نیاز به خدا کنند

 .کندمعطوف می الهی ملکوتورود به  ۀاولین برکت در این خطبه مسیح توجه ما را به نقط

  :وی گفت

 آسمان از آن ملکوتزیرا  .کنندکه نیاز خود را به خدا احساس میآنانخوشا به حال " 

 .]۳: ٥ متی["است ایشان

برای ارزشی  افقر معنوی به این واقعیت اشاره دارد که در طبیعت انسانی هیچ چیز ب

؛  ۳:۲۳. رساله به رومیان[" ددورنخدا  ۀشکواند و از گناه کرده هزیرا هم"وجود ندارد خدا 

  .]٦: ٦٤. یوحنا: نک

به توضیح بیشتر آن با یک  )ع( سیعیحضرت قدر مهم است که پیام فقر معنوی آن

 یک دیگری د به معبد رفتند تا نماز بخوانند، یکی فریسی ور دو م : "پردازدتمثیل می

 خدایا، من از تو سپاسگزارم که من : "صورت دعا کردفریسی ایستاد و به این   .باجگیر

در هفته من  .نیستم این باجگیر مثلانصافان، زناکاران، یا حتی زورگیران، بی ۀمثل بقی

ت أحتی جر  ،بودباجگیرکه دور ایستاده  .مبخشمیاز هرچه دارم م و گیر بار روزه میدو

خدایا، بر  :زد و تنها گفت خود ۀسینبلکه با اندوه بر بلند کند،  نکرد از خجالت سر خود

ش ابه خانه خشیده شد وبه شما بگویم، این مرد به جای دیگری ب. رحم نمامن گناهکار 
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زیرا هرکه خود را بزرگ جلوه دهد، . آن فریسی مغرور از رحمت خدا محروم ماند اما .رفت

  .]۱٤- ۹: ۱۸لوقا [ » پست خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد، سربلند خواهد گردید

 
 ؛که عزادار می شوند کسانی

  .]٤: ٥ تیم[" ها تسلی خواهند یافتخوشا به حال کسانی که عزادارند، زیرا آن"

 عزاداری نشان می شرایط
ً
امیدکننده قرار  تحت تأثیر وضعیت نا دهد که فرد کامال

خدا در  ۀمداخل آن با  که تسکینتواند خودش را نجات دهد، در حالیکه نمی گرفته است

بار ت اسفیبه وضع انسانکه  خواهدمیپروردگار . است پذیروضعیت امکان تغییر این

 پخود  یو روان یفساد روح
ً
  .دببر  یکامال

 
 ؛نرم خویان

  .]٥: ٥ تیم[" برندها زمین را به ارث میخوشا به حال افراد نرم، زیرا آن"

 ،دارد انعطاف لطیف و قابل ۀروحیکه که فردی است این واقعیت  اشاره بهین ویژگی ا

  .باشد آسمان ملکوتمعنوی و اخالقی  هایدستورالعمل پذیرایتواند می

 
 ؛عدالت انو تشنگگرسنگان 

" ها سیر خواهند شدعدالت هستند، زیرا آن ۀکه گرسنه و تشنخوشا به حال کسانی"

 .]٦: ٥. یمت[

ای است که از سوی خداوند وزیاول پذیرفتن کامل ر  ۀعدالت در میان مردم در وهل

عمل  خدا ۀارادمطابق  باید یک زندگی عادالنهداشتن برای رستگاری و . مقدر شده است

 .کرد و به مقدرات او راضی بود

 
  ؛بخشندگان

  .]۷: ٥ تیم[" ها رحمت خواهند یافتخوشا به حال مهربانان، زیرا آن"

ست از بخشش بدون چشمداشت و بدون درنظرگرفتن مقدار نیاز ا عبارتت برک 

تنها شرطی که . کننده و نیز بدون درنظرگرفتن صالحیت او برای برخورداری از آندریافت

شخص اعتراف کند و گناهان خود  این است که ،کندرای اجابت دعا مطرح میروردگار بپ

ها هرکس آن موفق نخواهد شد، اما ،کسی که گناهان خود را بپوشاند): "توبه(را ترک کند 

  	.]۹: ۱اول یوحنا : نک[ »دشرحم خواهد بر او ها را رها کند، را اقرار کند و آن
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 ؛دالنپاک

  .]۸: ٥ تیم[" ها خدا را خواهند دیددالن، زیرا آنپاکخوشا به حال "

بخشیده  شگناهاننه تنها ، شودملکوت الهی وارد میبه  گمراهیوقتی شخصی از 

روح  ازپاک و  او از گناهان قلبگیرد، مورد رحمت قرار میاو نیز  خود بلکه ،شوندمی

 .دگردمی لبریزالقدس 

 
 ؛کنندگانصلح

  .]۹: ٥ تیم[" ها فرزندان خدا خوانده خواهند شددگان، زیرا آنکننخوشا به حال صلح"

و جو باشند د که صلحخواهمیفرزندان خدا  ۀاز همبا قربانی شدن خود ) ع(عیسی

؛ دوم  ۱٥:۳۳. نامه به رومیان[ ...توانند با خدا صلح کنندکه گناهکاران میبشارت دهند 

 .]۱۳:۱۱قرنتیان 

این . کنندصلح او را در قلب خود تجربه می ،اندکسانی که با خدا آشتی کرده ۀهم

: فرمود) ع(به همین دلیل عیسی .تواند به کسی اعطا کندنوعی صلح است که دنیا نمی

یوحنا [ »، زودگذر نیستدهد به تو که دنیاچیزی  دهم مانند آنمی تو هب من صلحی که«

القدس در توسط روح پی آمرزش گناه و تولد دوبارهکه در است  یآرامشاین  .]۲۷:۱٤

 .]٥: ۲۲غالطیان" [تصلح اسو روح، عشق، شادی  ۀمیو: "قلب ما ریخته شده است

 
 ؛حقیقت آزاردیدگان در راه

ملکوت گیرند، زیرا خوشا به حال کسانی که به خاطر عدالت مورد آزار و اذیت قرار می"

 .]۱٠: ٥متی " [هاستآن متعلق به آسمان

، واین دلیل آن است ]۳:۱۹یوحنا [بیشتر مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست دارند 

  .گیرندمورد آزار و اذیت قرار می ،انداقلیت مسیحیانی که خود را در راه باریک قرار داده که

که مهمترین ویژگی د رانسخن میبرکات  یسرکی از) ع(یسیعحضرت خطبه این  در

از آن  آسمان یپادشاه"در عبارات : استدر زندگی این جهانی با رفاه ها عدم ارتباط آن

 شمارها پر آن" "،برندیرا به ارث م نیها زمآن" "،ها آرام خواهند شدآن" "،است آنان

ها فرزندان خدا آن" "،دید را خواهند خداها آن""،ها رحم خواهند کردآن" "،خواهند شد

 بزرگپاداش شما در بهشت "و " هاستآسمان از آن یپادشاه" "،خوانده خواهند شد

 .شوددیده می ندهیآمربوط به  یشناختفرجام گرایش." است

خوانیم؛ در آنجا می مثال عنوان هب .لوقا بارزتر استانجیل در  یحت ندهیتمرکز آ نیا
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. ]٦:۲٤لوقا ["دیاکرده افتیخود را در تیشما تسل رای، زدیبر شما که ثروتمند هست یوا"

 یسیتوسط ع ،ن مرفهیسرزمزندگی در . ستیبرکت خدا ن ۀنشان گرید نیزم در اینجا رونق

- با نعمت یآسمان نیسرزم کیمتعلق به  کهاست  شده لیها تبدملت ۀاز هم ییسایبه کل

ما را در "کند که خدا یکه پولس اعالم م ستین بیعجرو، از این. ی استآسمان یها

: ۱ انیافسسنامه به [" برکت داده است یآسمان یهادر مکان یبا هر نعمت معنو حیمس

 .برکت است ۀتحقق وعد دیکل زین یسیع نیبنابرا. ]۳

 قیتواند برکت را از طریم دیدهد که چگونه عهد جدیم حیتوض بخشینوع برکت نیا

 متی[وعده دهدها یاوج خوشبختبه  دیده راکشیده و آزارو افراد محنت رنج توسعه دهد

 :گویدو می کندیآزار و شکنجه صحبت م قیدر مورد برکت از طرپطرس . ]۱۲- ۱٠: ٥

روح خدا  که رای، زافتی دی، برکت خواهدیقرار گرفت یمهریمورد ب حیاگر به خاطر نام مس"

   .]٤:۱٤ طرسپاول [" است در شما قرار گرفته

ها در آن –که به خدا تعلق دارند، همچنان مبارک هستند  یکسانبنا بر عهد جدید، 

 ۷: ٤؛ نامه به رومیان  ۲۲- ۲٠:  ٦؛ لوقا ۳٤: ۲٥؛ ۱۱ – ۳:  ٥متی [ مبارک هستند حیمس

-۷: ٤ انیروم[ها شامل بخشش برکات آن .]۱۱: ٥؛ یوحنا ۳: ۱: ؛ نامه به افسسیان ۸ –

؛  ۱۳: ۱٤[مکاشفه   شاهدانو . ]۲٠:۲۹ وحنای[ دنیآوردن بدون د مانیا ییتوانا. ]۹

ها نعمت نیا«: دیگویم ١وانزیا یکه مر ورطهمان. است] ۱٤،  ۷: ۲۲؛  ۹: ۱۹؛  ۱٥: ۱٦

، مرگ و یزندگ قیاست که از طر یسیع نیا. دارد یسیع عملکردبا  یارتباط تنگاتنگ

 قیطر داده شده از وعده یهاسازد که نعمتیرا قادر م یهودی ریو غ یهودی، رستاخیز

  .[p. 400 ,7] "را به ارث ببرند  میابراه

 
  های برکت جدیدویژگی. ٦

-بنیبه  خداوند. داشته باشند ایدن نهمیدر را توانند انتظار برکت یم مردم قیعهد عتدر 

دادن  برکت یاز برنامه خدا برا یبخش هاو اینو رفاه عطا کرد  نی، سرزمیبارور ،یلئاسرا

پیدا  حیمس برکت چه مصداقی در نزد حضرت بنا بر عهد جدید اما. جهان بود ۀبه هم

جود آمده در ه وال انواع برکت در عهد عتیق و تغییرات بؤ ه است؟ در پاسخ به این سدکر 

 :گونه استعهد جدید بدین

 

                                                                                                                                            
1   . Mary Evans 



  ٩٩   برکت در عهد جدید و ارتباط آن با میثاق 

 برکت در ذریه )الف

. کندیم دایپ دیدر عهد جد یزیانگنظر شگفتدی، تجدمیفرزندان به ابراه ای" ذریه" ۀوعد

 .]۱٦:  ۳نامه به غالطیان [وعده داده شده است  ۀذریخود تحقق  یسیع نخست اینکه،

، اکنون فرزندان می دهد حیوضت ۱۱- ۱۲: ٤ انیروم نامه به که پولس درطوردوم، همان

 در اینجا دیگر. گیردمی اند را نیز دربرآورده مانیا یسیبه ع ی کهانیهودیریغ میابراه

است  )منان به مسیحؤم(آنچه در اینجا اهمیت دارد کلیسا  .ستندین توجهمحل ها نامهتبار 

 طور کههمان .]۹: ۲ طرسپ اول["ملت مقدسو  دهینژاد برگز" نه است یواقع لیکه اسرائ

محقق  میابراه قیها از طرملت به  برکت اعطای   یخداوند برا ۀوعد ،کندمیاعالم  پولس

نامه به [" شونددر برکت ابراهیم سهیم میآورند یم مانیکه ا یکسان" رایز .شده است

   .]۹:  ۳غالطیان 

 
 ینزمبرکت در سر ) ب

  ؛یابدادامه می دیدر عهد جد نیسرزم ۀوعد
ً
سرزمین که در  ۀوعد، با این تفاوت که اوال

. شودمیجهان  ای نیکل زم در اینجا، شامل بود بر کنعان متمرکز ،]۱: ۱۲[ شیدایپ سفر

وارث جهان " میابراه بر اساس آن کند کهیصحبت م یاپولس از وعدهعنوان مثال،  به

 ۀهم کهیابد تا جایینیز این وعده گسترش می نجایدر ا. ]٤:۱۳روم [" گردیده است

تمرکز  دی، عهد جداینکه دوم. ابندییبرکت م میابراه قیاز طر هاها و ساکنان آنسرزمین

منظور حضرت عیسی  دارد کهاظهار می ١هار. دهدیم رییبه آسمان تغ نیخود را از زم

در عهد عتیق  [p. 39 ,5]. آسمان است یاشاره به پادشاه  ٢از مالکیت کل جهان) ع(

 ،]۱۲: ۱[ انیکولسنامه به و  ]٤: ۱[پطرس  اول اما در .است نیزم منظور از میراث،

 یسیتوان در اظهارات عیرا م رییتغ نیا. کنندیصحبت م یآسمان میراثرسوالن از 

نامه به در . ]۱۸:۳٦ وحنای[" ستینجهان  نیا مربوط"او  یمشاهده کرد که پادشاه حیمس

نامه به [ شوددیده می " یآسمان میاورشل"و " یکشور آسمان"به  اتیاشار عبرانیان نیز 

شخص  در برکت به جای زمین ها،حتی فراتر از این .]۱۲:۲۲؛  ۱٦-۸: ۱۱ عبرانیان

برکات  ۀهم عبارت دیگر، در اینجا منبعبه. گیردمیقرار  یآسمان ملکوت مسیح و در

  . ]۱٠: ۱افسیان؛ [ استمتمرکز شده  یسیع در ندهیگذشته، حال و آ

                                                                                                                                            
1. Hare 

خوشـا بـه حـال فروتنـان، زیـرا ایشـان مالـک تمـام جهـان : "مـی فرمایـد) ع(سر کوه عیسی  ۀدر موعظ. ٢

   ].٥/٥متی " [خواهند شد 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال ادیان و عرفان  ١٠٠

کتاب  یهاییشگویپ"بر اساس همین شواهد بود که اظهار داشت،  ١جان استوت

 .p ,19] "دنرویفراتر مای که در ابتدا برایشان تعیین شده، از محدوده شهیمقدس هم

 یهاوعده ولسپ گوید کهمشابهی از این موضوع دارد و می تفسیرنیز  ٢ندا.  [130

 درک کرده است –شود یجهان م ۀهم یایمنجر به اح کهکل  کیرا به عنوان  یمیابراه

.[6, p. 213] شودیم دیده ]٥: ٥[ یدر متکه  ینیسرزم ۀوعد شقول هاگنر گستره ب ای 

  .[p. 92 ,9] ٣دهدنشان می را ]۱۱: ۳۷[به نوعی تحقق سخنان مزمور 

  

  برکت در حیات معنوی )ج

 )ع(یسیعاما حضرت  .ی استاز سخت یعار یزندگ وخوشی  ۀبرکت تجربمتعارف  یمعنا

خوبی  زندگیکه  یکساناز نظر ایشان، . کندیم یمتعارف شاد مفهوم ی درادیبن رییتغ

 
ً
، کوه، ممکن است فردی فقیر باشد ۀمطابق موعظ . ستندین" خوشبخت" دارند، لزوما

، اما ردیقرار بگ تیآزار و اذ ها ود و در معرض آسیبشو ری، تحقباشد فروتن  وگرسنه 

- نیبا ا. باشد میل کسیبرخالف  یزندگ طیممکن است شرا .احساس خوشبختی کند

از این زندگی را او خوشبختی  ؛رایز. دیریبگ اورا از  یخوشبخت، تواندینم یحال زندگ

-یم ریرا به تصو" یانسان یهاارزش ۀهم یوارونگ"کوه  ۀخطب در سعادت . است نگرفته

 کی ۀجی، بلکه نتنیست یعاطف ای یحالت ذهن کی یواقع یخوشبختدر اینجا، . کشد

 . ها استانسان یدر زندگ یعمل اله

تا  تیدر نها برکات یاعطاشود و به آینده موکول میانسان سعادت در عهد جدید 

سعادت، موضوع ، در نیبنابرا. تجربه نخواهد شد نیزم یروبر خدا  یپادشاه ۀندیتحقق آ

 یاساس رییتغ کیشامل  شهیهم موعود ندهیآ. با هم مرتبط هستندبه نوعی  ندهیحال و آ

در که  ازین روی نیستدهند که شادی حواریون اناجیل نشان می .در زمان حال است

این  یکه با گذر از زندگاست  لیدل نیبرند، بلکه به ایرنج نم یمشکل چیاز ه یزندگ

ها با توجه به آن یزندگ بنابراین، .حساب خواهند آمدبه ی، شهروندان پادشاهجهانی

  . معنا دارد یپادشاه ۀندیتحقق آ

 ابانبی در انیهودی. ده استکر  میتقس یو معنو مادی یهاها را به نعمتنعمت خداوند

                                                                                                                                            
1. John Stott 
2. Dunn 

 "م خواهـد بـودأها با صلح و صفا تواما اشخاص فروتن از برکات خود برخوردار خواهند شد و زندگی آن” . ٣

 ].۱۱/۳۷مزامیر، [
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را از بهشت  یواقع ۀئدها ماکه آن فرمود یسیعحضرت . خوردند و مردند از من و سلوی

هم تنها  )ع(ی موسها نعمات مادی طلب کردند و حضرت آن رایز ؛اندنکرده افتدری

اما  ،شدنازل از بهشت  مادی نیز نعماتهر چند . ها را مرتفع گردانیدنیازهای مادی آن

در ) ع(حضرت عیسی  ،]٤: ٤ [در انجیل متی .دهستن یمعنو ها متفاوت از نعماتآن

ها را تبدیل به نان کنی، ثابت خواهی کرد که فرزند اگر این سنگ"برابر شیطان که گفت 

نان  :فرمایدنه، من چنین نخواهم کرد، زیرا کتاب آسمانی می: "فرمایدمی" ،خدا هستی

تواند نیاز درونی او را سان را سیر کند، بلکه فقط کالم خداست که میتواند روح اننمی

  .]٤:٤متی[ "برآورده سازد

و میثاق او ) ع(ها عیسیآنکنند که رو، مسیحیان همواره بر یهودیان انتقاد میاز این

مردم فراموش  ۀها میثاق خدا و هدفشان را برای برکت دادن به همشناسند و آنرا نمی

شما همیشه  ...."خواهندها برکت خدا را تنها برای خود و قوم خود میو آناند کرده

اما هرگز درک  ،شما همیشه خواهید دید. اما هرگز درک نخواهید کرد ،خواهید شنید

- ها به سختی با گوش خود میآن. قلب این مردم بی احساس شده است. نخواهید کرد

ها با چشم خود صورت ممکن است آن در غیر این. اندشنوند و چشمان خود را بسته

ها را شفا خواهم داد ببینند، با گوش خود بشنوند، با قلب خود بفهمند و برگردند و من آن

عشق و  ۀبا تجلی دوبار ) ع(اما از نظر مسیحیان، حضرت عیسی]. ۱٥- ۱۳: ۱۳متی "[

ید تا آمی) ع(حضرت عیسی. کشدها را به چالش میمردم، آن ۀبرکت خداوند برای هم

اما این ملکوت نه تنها برای برکت به اسرائیل، بلکه برای . ملکوت معنوی را به زمین بیاورد

  . انسانها است ۀهم

  

  برکت با تحول درون )د

. دهدها و قلب افراد را تغییر میالقدس کسی است که انگیزهدر الهیات مسیحی روح

داند چه چیزی باید تغییر کند یا خدا می. تواند قلب یک شخص را تغییر دهدانسان نمی

جادوگران در افسس وقتی کار خدای متعال را در بین خود . از یک فرهنگ حذف شود

: ۱۹اعمال [ برندسوزانند و از بین میهای جادویی خود را میدهند، کتابتشخیص می

م مرد ۀخواهد پیروانش در اجرای عهد و پیمان خود برای برکت دادن به همخدا می]. ۱۹

افتد که بر این اساس، تغییر واقعی هنگامی اتفاق می]. ۳- ۱: ۱۲پیدایش [ به او بپیوندند

خوب با  ۀکه خداوند ما را به رابطهنگامی. القدس افراد و جوامع را از درون تغییر دهدروح

غلبه بر شر از طریق برکتی است که  ؛او بازگرداند، ما یک چیز جدید دریافت خواهیم کرد
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هویت و زندگی خود را به  .دهیممردم را برکت می ۀنعمتی که با آن هم - کنیم میدریافت 

ها، با شده با خدا، با خانوادهترمیم ۀما در حقیقت در یک رابط. روشی جدید آغاز کنیم

-وقتی دیگران عشق، عدالت و رحمت را مشاهده می. کنیمجوامع و با خود زندگی می

ها کنیم، خدا شخصیت و ملکوت خود را از طریق ما آن کنند که ما شروع به نشان دادن

های گروه ۀکه قوم خدا برای خدمت، تکریم و برکت دادن به همهنگامی. کندآشکار می

ها مردم از طریق آن ۀکنند، خدا هدف خود را برای برکت دادن به هممردم تالش می

- ها میقدرت از طریق آنکنند، خداوند با هنگامی که قوم خدا چنین می. دهدنشان می

او . ها برقرار کندها، جوامع و روی زمین آنتواند حکومت ملکوت خود را در خانواده

 . کندمردم آشکار می ۀملکوت نیکی، عدالت و رحمت خود را برای هم

ملکوت خدا نه ملکوت مادی و سیاسی، بلکه ملکوت معنوی است که توسط عشق 

. تابعیت در ملکوت خدا تابعیت سیاسی نیست. شودن میشود و با دعوت وارد آاداره می

  . شهروندان ملکوت خدا باشند ،توانندشهروندان هر قبیله یا ملتی روی زمین می

  

  برکت برای همگان )ه

و ) یهودیان(خود : بینند، یهودیان مردم دنیا را در دو گروه می)ع(در زمان حضرت عیسی

 . با افراد هر دو گروه تعامل دارد) ع(حضرت عیسی ). غیریهودیان(دیگران  ۀهم
ً
بعدا

های عهد جدید باید چند برای درک داستان. کنندپولس و رسوالن دیگر نیز چنین می

از )ع(یهودیان از فرزندان نسبی حضرت ابراهیم. نکته در مورد هر دو گروه درک کنیم

ای یهودی متولد شد که در خانواده، )ع(عیسیحضرت . طریق اسحاق و یعقوب هستند

]. ۳و لوقا  ۱متی [رساند می) ع(نیاکان خود را از طریق پادشاه داوود به حضرت ابراهیم

بیشتر وقت خود ) ع(حضرت عیسی. یهودی هستند ،کنددوازده حواری که او انتخاب می

ان نسبی حضرت غیریهودیان مانند یهودیان فرزند. را با یهودیان دیگر می گذراند

حضرت . توانند فرزندان معنوی و بخشی از قوم خدا باشندها میآن. نیستند) ع(ابراهیم

گویم که بسیاری از شرق و غرب خواهند آمد و در من به شما می: "می گوید) ع(عیسی

، اسحاق و یعقوب در ملکوت آسمان جای خود خواهند )ع(جشن همراه با حضرت ابراهیم

کند، یک غیریهودی است رهاب، که به مردم خدا کمک می]. ۸:۱۱متی " [گرفت

حضرت ]. ۱ :روت[جد داوود نبی، روت، یک یهودی است ]. ۱۱:۳۱عبرانیان [

او مردمان غیریهودی را دوست دارد و به . گذراندوقت خود را با غیریهودیان می) ع(عیسی

  . آموزدکند و این خدمت را به پیروان خود میها خدمت میآن
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های زمینی از قبیل یک از محدودیتالهیات مسیحی، ملکوت خدا به هیچ ۀر پایب

 ۀهم. ستیهم ن ینیمحدود به حدود د یحت. شودملیت، نژاد و سیاست محدود نمی

ها آن. او بازگرداند ها را به روابط خوب باتا خدا آن ،مردم باید این فرصت را داشته باشند

تاریکی نجات داده و به ملکوت  ۀزیرا او ما را از سلط". شیطان باشند ۀدیگر نباید برد

" آمرزش گناهان داریم، وارد کرده است پسری که او دوست دارد، که در آن ما رستگاری،

یک خانواده است و هویت  ۀملکوت خدا مانند رابط]. ۱٤- ۱۳: ۱نامه به کولسیان [

دا این است که از قبل بر همه راز بزرگ ملکوت خ کی. شودها از این رابطه ناشی مینانسا

شود و بر مرگ و شر پیروز می) ع(حضرت عیسی. حاکم بوده و اکنون بر همه حاکم است

از طریق مرگ و زنده . کندملکوت عدالت خود را برقرار می ،آیدوقتی اولین بار به زمین می

 شکست می)ع(شدن حضرت عیسی
ً
شکست نهایی . خورداز مرگ، قدرت شیطان کامال

مرگ . شودوعده داده است، محتمل می ،]۳:۱٥[پادشاه تاریکی که خدا در سفر پیدایش 

شیطان دیگر حاکم نخواهد بود و پایان نبرد قطعی خواهد شد و جای . دیگر حاکم نیست

  . تردید نیست که خداوند پیروز است

، اولین بار به زمین آمدبرای  ،)ع(که حضرت عیسیهای اناجیل، هنگامیبنا به نوشته

یکی از اهداف آمدن او فراخوانی مردم به . ای جدید مطرح نموداو ملکوت خدا را به شیوه

شنوند، توبه کسانی که می ۀاو رحمت، لطف و آمرزش گناهان را به هم. سوی خود اوست

هنگامی است که حضرت  ،ظهور دوم ملکوت. دهدآورند ارائه میکنند و ایمان میمی

اینجاست که طرح بزرگ با . گردددر پایان جهان با تمام قدرت به زمین بازمی) ع(سیعی

با اولین . شودکامل می) ع(رسد و سلطنت حضرت عیسیخدا به پایان می ۀتحقق وعد

با ]. ٤:۱۷متی [شود مردم نزدیک می ۀ، ملکوت خدا به هم)ع(ظهور حضرت عیسی

- ۲٥: ۲۱لوقا [گیرد باره در جهان شکل میظهور دوم او، ملکوت خدا با روشی جدید دو

کنیم و  هنوز سلطنت ما در زمانی بین اولین و دومین ظهور  ملکوت زندگی می]. ۳۱و  ۲۸

  . کنونی ملکوت تاریکی به پایان نرسیده است

کند، خداوند اجرا می) ع(های خود را برای حضرت ابراهیمطور که خدا برنامههمان

این مردم جای خود را در طرح . آوردها به ارمغان میی از گروهاین نعمت را برای بسیار

خود را با بسیاری از مردم روی زمین برقرار  ۀهنوز هم خداوند رابط. گیرندبزرگ او می

کند که ملکوت خدا در اینجا است، اما هنوز نسل ما در روزی زندگی می. نکرده است

 نرسیده است
ً
  . پوشانی داردا عصر با شکوه آینده هماکنون عصر شیطانی حاضر ب. کامال

ها مردم را دوست دارد، فارغ از اینکه آن ۀهم) ع(بر اساس اناجیل، حضرت عیسی
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آموزد که کنند و به شاگردان خود میها چه فکر میچگونه هستند یا دیگران در مورد آن

یهودیان را نشان زندگی و تعالیم او عشق او به غیر یهودیان و . همان کار را انجام دهند

مسیح متوجه ) ع(حضرت عیسی ۀدر تبارنام ].۳۸-۲۳: ۳و لوقا  ۱۷-۱: ۱متی [ دهدمی

شویم که حتی اگر مادر و پدرش یهودی هستند، برخی از او اجداد غیریهودیان می

در حقیقت، سه زن از چهار . وجود دارد ۳و لوقا  ۱سوابق خانوادگی وی در متی . هستند

متی ذکر شده است، زنان غیریهودی هستند که از خدای اسرائیل  ۀامنزنی که در شجره

حتی خاندان اجدادی پسر موعود نیز آرزوی او را ). تامار، راحاب و روت(کنند پیروی می

در  .کندبه عنوان بخشی از نعمت و میثاق آشکار می -نه فقط اسرائیل  - ها ملت ۀبرای هم

-در میان یهودیان و غیریهودیان راه می) ع(حضرت عیسی ،]۱۷- ۱۲: ٤[داستان متی 

: ٤متی [ کنداو خدمات عمومی خود را به جای اورشلیم از شهر کفرناحوم آغاز می .رود

: ٤متی . برای مثال نک[دهد معجزاتی برای غیریهودیان انجام می او در آنجا .]۱۷- ۱۲

   ].۲۱- ۱۱: ۱۷، لوقا  ۹- ۱: ۸، مرقس  ۱۳- ٥: ۸،  ۲٥- ۲۳

]. ٤ :یوحنا. [کندسامری آغاز می ۀبشارت خود را از یک دهکد) ع(حضرت عیسی

) ع(حضرت عیسی . ها گروهی هستند که دارای تبار یهودی و غیریهودی هستندسامری

یهودیان به شاگردان و رهبران یهودی غیر ۀهایی دربار ها و درسبا استفاده از داستان

شود که حضرت معلوم می]. ۳٠-۱٦: ٤، لوقا  ۳۷- ۳٠: ۱٠لوقا [دهد تعلیم می

اشعیا : برای مثال نک[ نه فقط منجی اسرائیل، بلکه منجی کل جهان است) ع(عیسی

در میان غیریهودیان زندگی ) ع(حضرت عیسی ].۳۲- ۲٥: ۲و لوقا  ٦: ٤۹،  ۷-٥: ٤۲

از جمله شاگردان خود، نشان دهد  مردم، ۀکند تا عشق خود را به همکند و کار میمی

  ]. ۲۸- ۲۱: ۱٥متی [

خدا بر این است  ۀاراد. دهدهای سایر مردم ترجیح نمیخدا سنت یهودیان را به سنت

- ها را به عنوان کاهنان و یک ملت مقدس جدا کند تا آنکه مردم عبری را برکت دهد و آن

 ۀدیان طرح بزرگ را به همخواهد یهوخدا می. بخش باشندها برکتها برای دیگر ملت

هویت طبیعی  ،مردم ۀاو قصد ندارد هم. تا بشریت با خدا آشتی کند ،مردم منتقل کنند

حضرت  ،]۲٠- ۱: ٥[و مرقس  ]۲۱- ۱٦: ۳[بر اساس یوحنا . مردم یهود را به خود بگیرد

کند که توبه کنند و ملکوت تاریکی را ترک کنند و به ملکوت مردم را ترغیب می) ع(عیسی

هویت طبیعی  ،کنندها را پیدا میخواهد مردم وقتی آندر عین حال، او می. نور بیایند

ها روشی جدید یا خارجی در زندگی اتخاذ کنند که خواهد آناو نمی. خود را حفظ کنند

هنگامی که یک مرد یونانی . ها شودممکن است موجب شرمساری خانواده یا خود آن



  ١٠٥   برکت در عهد جدید و ارتباط آن با میثاق 

و شاگردان ) ع(خواهد با حضرت عیسیابد، مییشفا می) ع(توسط حضرت عیسی

غیر (دهد که به نزد خود به مرد دستور می) ع(یهودی او سفر کند، حضرت عیسی

 ،دهد که این مرداو اجازه نمی. ها منتشر کندبرگردد و بشارت را در میان آن) یهودیان

به دلیل یهودی  این مرد را) ع(حضرت عیسی. مردم خود را ترک کند و با یهودیان سفر کند

خواهد گرداند زیرا او مردم این مرد را دوست دارد و میاو را برمی. گرداندنبودن بر نمی

  . ها ملکوت خدا را از شخصی با همان هویت طبیعی خود دریافت کنندآن

یهودیان . شودهرگز خواستار تغییر هویت طبیعی افراد نمی ،)ع(حضرت عیسی

ها با مردم خود در روستاهای سامری مانند، سامرییهودیان باقی می ۀبخشی از جامع

ترین مقام اطاعت که از او به عنوان عالیمانند و شهروندان رومی، حتی زمانیباقی می

در ملکوت خدا، مردم خدا فقط خدای . کندپیوند خانوادگی آنان تغییر نمی ،کنندمی

راه های ملکوت  ،تواندشارت این است که فرد میبنابراین، حقیقت ب. پرستندمتعال را می

منظور از  .خودش بگسلد ۀاز خانواده و جامع بدون اینکه پیوند خود را ،خدا را دنبال کند

کند به پیروان خود یادآوری می) ع(چیست؟ حضرت عیسی) ع(پیروی از حضرت عیسی

برکت دریافت مردم زمین  ،داده شده) ع(که بر اساس بشارتی که به حضرت ابراهیم

 هدف و مسئولیت آن) ع(حضرت عیسی. خواهند کرد
ً
ها را به عنوان وراث عهد صریحا

کند و در او عهد خدا را با قوم خود تأیید می. شودیادآور می) ع(خدا با حضرت ابراهیم

مردم مطابق میثاق منعقد شده با  ۀمسئولیت برکت دادن به هم ،]۲٠ ۱٦: ۲۸[متی 

اما من، وقتی از زمین برخیزم، "کند، وی ادعا می. کندیادآوری می را) ع(حضرت ابراهیم

   .]۱۲:۳۲یوحنا " [ها را به سمت خود جلب خواهم کردانسان ۀهم

یهودیان بدون کنند که غیرهنوز ادعا می) ع(بسیاری از پیروان یهودی حضرت عیسی

طور که اما همان ،]٥، ۱: ۱٥اعمال [توانند وارد ملکوت خدا شوندپیروی از شرع، نمی

از فرزندان  کنند،پیروی می) ع(کسانی که از حضرت عیسی ۀدهد، همپولس توضیح می

او به ": را در نظر بگیرید) ع(حضرت ابراهیم"شوند، و وارثان وعده می) ع(حضرت ابراهیم

بنابراین کسانی که ایمان دارند  ."خدا ایمان آورد و این به او به عنوان عدالت شناخته شد

کرد که بینی میکتاب مقدس پیش. آیندبه حساب می) ع(فرزندان حضرت ابراهیم

همراه با  ،بنابراین کسانی که ایمان دارند. خداوند بر اساس ایمان داوری خواهد کرد

  ]. ۹-٦:  ۳غالطیان "[یابند ، مرد ایمان، برکت می)ع(حضرت ابراهیم

. بود میکه از نسل ابراه ودمحقق ش حیمس قیاز طر یجهان میتعم نیا تیحیمس در

به عقیده  نیبنابرا. هستند میابراه یاز فرزندان معنو انیحیکند که مسیپولس اشاره م
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 ندهست"نیزم یرو یهاخانواده ۀهم"برکت دادن به  یخدا برا ۀواسط انیحیمس هاآن

 دینور خورش"بار اشاره کرد که خدا کی) ع(یسیحضرت ع .]۱۷-۱۱: ٤انینامه به روم[

 یمت["فرستد یم کسانیبخشد و او باران را بر عادل و ناعادل به طور یخود را به همگان م

اگر  یکند، حتیاست فراهم م ازیمورد ن یزندگ یخدا هنوز هم آنچه را که بشر برا .]٥:٤٥

در برکت  یزندگ .]۱۹- ۱۷: ۳شیدایپ[را بدست آورندآن" نیبا عرق جب"مردم فقط 

 :دیگویم یوحنا. معاف باشد هاها و رنجیکه انسان از سخت ستین نیا یخداوند به معنا

. ]۱۲.۱وحنای[است  مندی از برکتدر حال بهره ،است شیآزما گرفتارکه  یشخص

را آن دی، ما بارندیگیمشکالت سر راهمان قرار م یوقت :گویدکه یوحنا میهمچنان

ما  یهارنج شود،یم شیآزما مانیکه ا میدانیما م رای، زمیبزرگ بدان یشاد یبرا یفرصت

  .]۹٤:۱۲ ری، مزام۳-۲: ۱ وحنای[رشد ماست  یبرا یفرصت

  

  گیرینتیجه

این رویداد در گذر از میثاق عهد عتیق به میثاق عهد جدید مهمترین نخست اینکه  ۀنتیج

تنها برای اسرائیلیان است، در  و در کنار آن برکت و نفرین است که در عهد عتیق میثاق

هم برای یهودیان و  ،آید که میثاق در آن جهانی استکه از عهد جدید چنین برمیحالی

 از ترفراخ بسی تبرک میثاق و شمولۀدایر بنابراین در مسیحیت . هم برای غیریهودیان

 رحمت تا ،شود می خواسته انسان از عتیق عهد در .است در نظر گرفته شده پیشینیان

 عهد در .دده نشان شایسته رفتار و ها به دیگرانآنانتقال  با را خدا سوی از برکت و

 در انسانی مناسب واکنش تنها و است خدا جانب از  هابخشی برکت تمامی نیز جدید

 انتقال ۀطواس و تداوم موجب شکرگذاری، ضمن که است این برکت و رحمت این برابر

 عنوان به عتیق عهد در برکت فهومم شود که اصل میثاق ومعلوم می. دشو آن

 به جدید عهد در بیشتر مفهوم این اما .دارد وجود جدید عهد در هنوز توانمندسازی

معنای فدیه و صورت میثاق لطف و به میثاق بیشتر به و  شود می مربوط معنوی حیات

 از ایگسترده ۀحوز  ۀدهندنشان جدید عهدبنابراین،  .شود فیض در نظر گرفته می

 .است الهی بخشیبرکت و رحمت

 حضرت ۀواسطه ب الهی برکات مسیحی، الهیات دردوم این است که،  ۀنتیج

 گردیده خداوند خوب خلقت فزایندگی موجب او بخشیکتبر  و شده تکمیل )ع(حمسی

 مقدس و پاک نیروی فراخواندن گاهی ه،آمد عیسی کالم در که برکتی ،ابراینبن. است

 ۀوعد هرحال، به. شپیروان برای اخروی خیر طلب نیز گاهی و است بندگان برای خدا



  ١٠٧   برکت در عهد جدید و ارتباط آن با میثاق 

 برکت ۀدوع تحقق کلید مسیح و یابدمی تحقق مسیح در جدید عهد در نجات و برکت

 ایمان و بود فروتن باید خدا ملکوت به ورود برای که گوید می خود مسیح حضرت .است

 عیسی با صمیمی ۀطراب یک داشتن معنای به نیز اینجا در بودن مبارک. داشت کودکانه

 خود عیسیعهد جدید،  دراز این روست که . است برکات ۀمه منبع او ،زیرا .است مسیح

 ایمان عیسی به که کسانی را ۀهم ۀو برکت ذری است شده داده وعده ۀذری تحقق

  .نیستند توجه محل هاتبارنامه دیگر اینجا درعبارت دیگر، ه ب. دگیر  دربرمی را آورند می

 وها نسرزمی ۀهم کهجایی تا یابدمی گسترش ترتیب همین به نیز سرزمین ۀوعد

  .شودرا شامل می هاآن ساکنان

 آسمان به زمین از را خود جهت سیر جدید عهددر  سوم اینکه، موضوع برکت ۀنتیج

و آسمانی را به انسان اهدا  معنوی ملکوت تا آمده) ع(عیسی حضرت .دهد می تغییر

 و نژاد ت،یمل قبیل از زمینی هایاز محدودیت یکیچه به ملکوت معنوی هم. نماید

 سیاسی تابعیت خدا ملکوت در تابعیتچرا که   .دشو نمی محصور مادی امور و سیاست

 .دباشن خدا ملکوت شهروندان توانند می ملتی یا قبیله هر شهروندان و نیست

ه ب. شودمی موکول آینده به انسان سعادت جدید عهد درچهارم این است که  ۀنتیج

 از ملکوت بردن ارث به ۀدای دارد، تازگی جدید عهد در برکت مورد در آنچه عبارت دیگر، 

 پادشاهی ۀآیند تحقق تا نهایت در برکات اعطای است و آینده در مسیح آمدن طریق

 به آینده و حال سعادت، موضوع در بنابراین، .دش نخواهد تجربه زمین روی بر خدا

 .دهستن مرتبط هم با نوعی

 برکت که است این بر کیدأ ت مسیحی الهیات دراز اینکه،  ستا پنجم عبارت ۀنتیج

 از ناشی نیز اطاعت خود حتی و نیست انسان استحقاق  و اطاعت روی از انسان بر خدا

   .ستا الهی برکت

 آن و شود می خالصه بنیادی ۀکلم یک در نهایت برکت جدید عهد درسرانجام اینکه 

 و جان روح،  از اعم شخص یک وجود تمام شامل رستگاری این .تنجا از ستا عبارت

 افتاده اتفاق صلیب روی عیسی قربانی طریق از نجات اناجیل اساس بر .شود می بدن

   .است شده مبادله نفرین با برکت آن طی در که
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