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 صلح و سالمتی بر زمیه -پادشاهی خذا

 53هطالعه: اؼعیا 

 چه زمان؟ -صلح و سالمتی بر زمیه

"و او اهت ها زا داوزی خىاهد يمىد و لىم های بعیازی : يىؼته ؼده اظت  4،آیه2بس ظاختماو ظاشهاو هلل دز يیىیىزک ایى يمل لىل اش اؼعیا،باب
و يیصه های خىیػ زا بسای اّزه ها خىاهًد ؼکعت و اهتی بس اهتی ؼمؽییس يوىاهید زا تًبیه خىاهد کسد و ایؽاو ؼمؽیس های خىد زا بسای گاو آهى 

 کؽید و باز دیگس جًگ زا خىاهًد آهىخت"

اؼازه به شهايی دازد که ـلخ و ظالهتی بس شهیى هايدگاز اظت اگس چه تا به اهسوش هیچ ـلخ والعی ،اب ایى آیه یکی اش چًدیى آیه ای اظت که دز کت
دهًد همیؽه  بس شهیى يیاهده و به والع تا شهايی که هسدم اش خدا اطاعت يکًًد هیچ ـلخ و آزاهؽی بس شهیى يوىاهد آهد.تا شهايی که به زاه خىد اداهه

کیه عیعیی هعییخ بیاشگسدد و اادؼیاهی خیدا زا بیاش بسلیساز کًید.  شهايی بس شهیى خىاهید آهید دمیمیو ظالهتی هؽکالت شیاد خىاهد بىد،ـلخ 
 ایؽگىیی دز هىزد عیعی هعیخ اظت و او زا به عًىاو "ظسوز ظالهتی" هعسفی کسده اظت. آیه شیس هی گىید : 6،آیه 9اؼعیا،باب

 لکت وی ايتها خىاهد بىد""تسلی ظلطًت و ظالهتی او،او زا بس کسظی داوود و بس هم

به ها هی گىید که خداويد تمام ظالح های جًگ زا اشبیى هی بسد و هعیخ،ـلخ و ظالهتی زا به تمام ديییا خىاهید آوزد " و هیى  01،آیه 9شکسیا،باب
الهتی تکلین خىاهید يمیىد و ازابه زا اش افساین و اظب زا اش اوزؼلین هًمطع خىاهن ظاخت و کماو جًگی ؼکعته خىاهد ؼد و او به اهت هیا بیه ظی

یا و اش يهس تا الفای شهیى خىاهد بىد" یا تا دز  ظلطًت او اش دز

 

 وسعت پادشاهی خذا

دیده ؼده دز  تمثالیاد گسفتین که ظًگی کىچک ، 01دز دزض ىاهد کسد ،ایى آیه اش ذکسیا يؽاو هی دهد که عیعی هعیخ بس تمام شهیى دکمسايی خ
                                                                            زا اشبیى خىاهد بسد و بالی هايده های آو تبدیل به کىهی بصزگ خىاهد ؼد که تمام شهیى  2دايیال 

                                                                      زا اس خىاهد کسد.ایى يؽاو هی دهد که عیعی هعیخ به شهیى باشخىاهد گؽت و بس دکىهت شهیًی
                                                                       دز . تمام شهیى زا دزبس هی گیسد اادؼاهی خدا زا باش بسلساز خىاهد کسد که  اایاو خىاهد گراؼت و 

                                                                      خىاهن  " اش هى دزخىاظت کى و اهت ها زا به هیساث تى خدا اش هعیخ هی گىید: 8آیه  2اب هصاهیس ب
 ید".داد و الفای شهیى زا هلک تى خىاهن گسداي

ی عیعی هعیخ اش اوزؼلین بس تمام ديیا دکمسايی خىاهد کسد.دز دال داضس دز آو ؼهس هؽکالت شیادی وجىد دازد و بهتس اظت که ها بسای بسلساز
 53،آیه3ـلخ دز آيجا دعا کًین.شهايی هی آید که هعیخ به عًىاو اادؼاه دز ایى "ؼهس اادؼاه عظین" دکمسايی خىاهد کسد. هتی،باب

 ی خذا برای پادشاهیوقشه ها

يمیی  شيدگی بسای هسداو و شيايی که دز اادؼاهی اریسفته ؼده ايد بعیاز هتفاوت خىاهد بىد،آيها ذاتی همايًد ذات خدا خىاهًد داؼت.آيها هًذیس 
ص دز اادؼاهی خدا شهايی اگسچه دز دزض هفت آهىختین که ايعاو های فايی يی. ؼىيد)لادز به گًاه يیعتًد( و جاودايه خىاهًد ؼد)هسگص يمی هیسيد(

که هعیخ فسهايسوایی هی کًد شيدگی خىاهًد کسد.افسادی خىاهًد بىد که هًگام باشگؽت هعیخ هیچ اش کتاب همدض يمی دايًید . خیدا بیه واظیطه 

                                   7و 6،آیات 022هصاهیس،باب
بسای ظالهتی اوزؼلین هعالت کًید،آيايی که تىزا  

دوظت هی دازيد خجعته دال خىاهًد ؼد. 
ظالهتی دز بازه های تى باؼد و زفاهّیت دز لفس 

 های تى. 
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و هعیخ زا به عًىاو يجیات زدمت خىد ایى شهاو زا بسای آياو همسز کسده تا بتىايًد دز هىزد زظتگازی اش طسیك عیعی هعیخ بیاهىشيد.اگس تىبه کًًد 
بیس آو  ایى دوزه که هعییخ بیه عًیىاو اادؼیاهدهًده ايتواب کًًد و دز شهاو داده ؼده با ایماو شيدگی کًًد،به آيها يیص عمس جاوداو داده خىاهد ؼد.

. )کلمه هلًیىم به هعًای هصاز )هصازه( هعسو  اظت م( ایى شهاو به هلًیى6تا  4،آیه21ىل خىاهد کؽید )هکاؼفه،بابطدکمسايی هی کًد هصاز ظال 
که فًا اریسيد اها بی يمؿ  ظال اظت همايطىز که یک لسو به هعًای ـد ظال اظت(هصازه شهايی ؼگفت ايگیص خىاهد بىد به خفىؾ بسای افسادی

 و هی هیسيد.يوىاهًد بىد.ايعاو های فايی همچًاو دازای ذات ايعايی هعتًد و هی تىايًد گًاه کًًد.آيها همچًاو ایس هی ؼىيد 

 بعذ از هساره

یبا اش ايعاو های ایمايداز که خدهت به او زا ايتواب کسده و اش گًاه هبسا هعتًد بیىده اظیت.ایى هید  د ز ااییاو اش آغاش ؛هد  خدا اس کسدو شهیى ش
خىاهد زفت.تًها ایمايدازاو فًا يااریس هصازه اجسا خىاهد ؼد وظپط ديیا بی يمؿ خىاهد ؼد.هیچ ذات ايعايی بالی يمی هايد و گًاه و هسگ اش بیى 

کعايی که زظتگازی خیدا زا  طىزبه کعايی که هًگام باشگؽت هعیخ به آيها شيدگی جاوداو داده ؼده و همیى )افتواز شيدگی بعد اش هصازه زا دازيد.
های فًا يااریس شيدگی خىاهد کسد.کتیاب همیدض هصازه اریسفته ايد( هعیخ اادؼاهی زا تذىیل خىاهد داد و ایى شهايی اظت که خدا هیاو ايعاو  دز

 (28،آیه03ایى شهاو زا ایًگىيه هعسفی کسده اظت که خدا "کل دز کل" باؼد. )اول لسيتیاو،باب

 

 

 

 :افرادی که در زمان هساره زوذگی می کىىذ

دولت هعیخ بس ديیا دکىهت هی کًًد و ایمايدازاو والعی به هًگام باشگؽت هعیخ به شيدگی جاوداو خىاهًد زظید،آيها به عًىاو اعضای  -0
کیه هعییخ زا  زا اییى ایمايیدازاو فًاياایریسی 00تیا  9،آییه 3کسد.هکاؼفه،بابهمیًطىز بسای ايعاو های فايی زاه خدا زا تدزیط خىاهًد 

 ظتایػ هی کًًد ایًگىيه تىـیف کسده اظت:

خیدا بیه بخ ؼده و هسدهاو زا بسای ذب و گؽىدو ههسهایػ هعتی شیسا که هی گىیًد : هعتذك گسفتى کتا"وظسودی جدید هی ظسایًد و 
 خسیدی و ایؽاو زا بسای خدای ها اادؼاهاو و کهًه ظاختی و بسشهیى ظلطًت خىاهد کسد"خىو خىد اش هس لبیله و شباو و لىم و اهت 

 
یهىدیايی که دز شهاو باشگؽت هعیخ شيدگی هی کًًد و هًگام دیدو هعیخ او زا به عًىاو اادؼاه خىد لبىل هی کًًید.ایى یهىدییاو اجیاشه  -2

ًد،آيها دز ظسشهیى اظسائیل شيدگی کسده و به عًىاو زهبساو هلیت هیا خىاهًید کًای فايی دز اادؼاهی خدا شيدگی دازيد به عًىاو ايعاو ه
( به آيها بسکت عظین داده خىاهد ؼد و هعیس خداويد به آيها آهىشغ داده خىاهد ؼد،دواشده ؼاگسد بسای هعیخ 05،آیه 28بىد. )تثًیه،باب

 (51تا  28،آیه22لىلا،باب-28،آیه09دکمسايی خىاهًد کسد.)هتی،باب

 

 هی اریسيد. يده ايد و او زا به عًىاو اادؼاههسدهايی اش هلت های دیگس )غیس یهىدیاو (که دز شهاو باشگؽت هعیخ ش -5

هیی گىیید : "دز اییام آخیس والیع  5و  2،آیه 2به آيها اجاشه داده خىاهد ؼد تا به عًىاو افساد فايی شيدگی کًًد و زاه خدا زا بیاهىشيد. اؼعیا،باب
بس افساؼته خىاهد گسدید و جمیع اهت ها به ظىی آو زواو خىاهًید  تلهاهد ؼد و فىق ه کىه ها ثابت خىاخداويد بس لل خايهکىه خىاهد ؼد که 

ن ؼد و لىم های بعیاز عصیمت کسده خىاهًد گفت : بیایید تا به کىه خداويد و به خايه خدای یعمىب بسآیین تا طسیك های خىیػ زا به ها تعلیی
 يمایین شیسا که ؼسیعت اش ـهیىو و کالم خداويد اش اوزؼلین ـادز خىاهد ؼد." دهد و به زاه های وی ظلىک

 اط دو دوزه و یا شهاو هتفاوت هًگام باشگؽت هعیخ وجىد خىاهد داؼت:

هصازه -هعیخ فسهايسوایی ظال هصاز  *                                                                                                                                                                                                        

يیایی بی يمؿ شيدگی خىاهد کسد.خدا به همساه ایمايدازاو فًا يااریس دز د –شهاو بعد اش هصازه که گًاه و هسگ اش بیى زفته اظت *   
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 اورشلیم پایتخت دویا

دکمسايی خىاهد کسد که اایتوت ديیا خىاهد بىد.هتى بیا  يؽیاو هیی دهید کیه کیالم خیدا اش عیعی هعیخ به عًىاو اادؼاه اش ؼهس اوزؼلین 
د.بسای تمام کعايی که اش اادؼاه ایسوی هی کًًد،عؽك و ؼادی، ـلخ و ظیالهتی بیه ازهنیاو اوزؼلین يیص گرؼته و تمام شهیى زا دزبس هی گیس

 خىاهد آوزد.

دولت هعیخ بی يمؿ خىاهد بىد،او با خسد،دزظتکازی و لدزت بس هلت ها دکمسايی خىاهد کسد.هؽکالت ديیای ها اش لبیل فمس،گسظًگی و 
ل خىاهد ؼد." هًگاهی که داوزی های تى بیس شهییى آیید ظیکًه زبیع هعیکىو عیدالت زا ظتن اشبیى خىاهد زفت. ؼسازت بیى الىام فايی کًتس

 9،آیه26خىاهًد آهىخت " اؼعیا،باب

دز عهد عتیك ازهیا يبی تایید هی کًد که اوزؼیلین اایتویت تمیام ديییا خىاهید بیىد و يؽیاو هیی دهید کیه گًیاه بیسای همیؽیه ههیاز خىاهید 
اوزؼیلین جمیع خىاهًید سظیی یهیىه خىاهًید ياهیید و تمیاهی اهیت هیا بیه آيجیا جهیت اظین یهیىه بیه ؼد : " شیسا دز آو شهاو اوزؼلین زا ک

 (07،آیه5ظسکؽی دلهای ؼسیس خىد زا يوىاهًد يمىد." )ازهیا،باب یؼد و ایؽاو باز دیگس ایسو

 زوذگی در هساره 

 فساوايی غرا بسای همه -0

( اشبیییى خىاهیید زفییت و شهیییى بییه طییىز ؼییگفت 09تییا  07،آیییات 5)ایییدایػ،بابلعًتییی کییه بییس شهیییى اظییت و تىظییی گًییاه آدم ایجییاد ؼیید 
هیی گىیید : " و فساوايیی غّلیه دز شهییى بیس للیه کیىه هیا خىاهید بیىد کیه ثمیسه آو هثیل لبًیاو  06،آییه 72ايگیصی اسباز خىاهد بىد. هصاهیس،بیاب

 جًبػ خىاهد کسد"

اؼیید دز دّزه هییا فساوايییی خىاهیید بییىد.دتی ـییذسا هییا هیین دز آو شهییاو للییه کییىه هییا هعمییى س خییالی اظییت اگییس بییس للییه کییىه هییا هذفییىل ب
داـییلویص هییی ؼییىيد. "... بیابییاو و شهیییى خؽییک ؼییادهاو خىاهیید ؼیید و ـییذسا و وجیید آهییده هثییل گییل ظییسر خىاهیید ؼییگفت ،ؼییکىفه 

 2و  0،آیات 53بعیاز يمىده ،با ؼادهايی و تسين ؼادی خىاهد کسد" اؼعیا،باب

 باشظاشی ذهى و جعن  -2

ظییال ایییػ هعیییخ اش لییدزت خییدا بییسای دزهییاو بیمییازاو اظییتفاده هییی کییسد.دز اادؼییاهی  2111ی ؼییگسفی بییه همییساه ایییى بسکییت اظییت.ظییالهت
 ایى زا به تفىیس هی کؽد . 6و  3،آیات 53خداويد ایى لدزت به چؽن دیده هی ؼىد .اؼعیا،باب

ه لًگیاو هثیل غیصال جعیت و خییص خىاهًید يمیىد و شبیاو "آيگاه چؽن کىزاو باش خىاهید ؼید و گیىغ هیای کیساو هفتیىح خىاهید گسدیید،آيگا
 گًگ خىاهد ظسایید شیسا که آبها دز بیاباو و يهس ها دز ـذسا خىاهد جىؼید" 

 هسدم فايی شيدگی طى يی تسی خىاهًد داؼت -5

ایى کعیی کیه دز يؽیاو هیی دهید کیه هیسدم فیايی شيیدگی طیى يی تیسی يعیبت بیه اهیسوشه خىاهًید داؼیت. بًیابس 21و  09،آیات 63اؼعیا،باب
 ـد ظالگی هی هیسد جىاو خىاهد خىاهد بىد:

" و اش اوزؼلین وجد خیىاهن يمیىد و اش لیىم خیىد ؼیادی خیىاهن کیسد و آواش گسییه و آواش يالیه بیاز دیگیس دز او ؼیًیده يوىاهید ؼید و بیاز دیگیس 
شییسا کیه طفیل دز ظیى ـید ظیالگی خىاهید هیسد د طفل کن زوش اش آيجا يوىاهد بىد و يه هیسد اییسی کیه عهید خیىد زا بیه ااییاو يسظیايیده باؼی

 لیکى گًاهکاز ـد ظاله هلعىو خىاهد بىد"
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 خذاووذ به عهذ خىد وفا خىاهذ کرد

 دلت کًید: 00زا بوىايید،به دس  خدا دز آیه  00تا  6،آیه 33ایى عهد اش جايب خدا هی آید و لابل اعتماد اظت .اؼعیا،باب

دز گسدد خىاهید بیىد يیصد هیى بیی ثمیس يوىاهید بسگؽیت بلکیه آيچیه زا کیه خىاظیتن بیه جیا خىاهید آوزد " ... همچًاو کالم هى که اش دهاين ـا
 و بسای آيچه آو زا فسظتادم کاهساو خىاهد گسدید"

ایط هیا دز ايتظیاز شهییايی خیىاهین بیىد کیه  "فدیییه ؼیدگاو خداويید باشگؽیت يمىده،بییا تیسين بیه ـیهیىو خىاهًیید آهید و خىؼیی جیاودايی بییس 
 (01،آیه53د بىد و ؼادهايی و خىؼی زا خىاهًد یافت و غن و ياله فساز خىاهد کسد"  اؼعیا،بابایؽاو خىاه

 پایان هساره و زمان بی وقصی

و بیاز دیگیس بایید خیلیی هصازه شهايی خىاهد بىد که جهاو به وضیعیت اولییه خیىد و همیايطىز کیه دز آغیاش خلیك ؼیده بیىد بیاش خىاهید گؽیت.
شيیدگی خیدا و هیسدم دز آو باؼید. دز ايتهیای هیصازه افیساد فیايی شییادی اش فسهیاو عیعیی هعییخ بیه عًیىاو آخیسیى بهتس ؼىد تا آهیاده ایریسغ 

زا بسطییس  خىاهیید کییسد و تییا شهییاو اشبیییى بییسدو تمییاهی  تکییسد اگسچییه هعیییخ کییاهالس ایییى ؼییساز دسکییت ؼییسازت ايعییايی ظییسایچی خىاهًیید
 و هسگ زا اش شهیى ااک هی کًد و بعد اادؼاهی زا به ادز تذىیل خىاهد داد.دؼمًاو خدا بس شهیى دکمسايی هی کًد و دز يهایت گًاه 

" و بعد اش آو ايتهاظت ولتی که هلکیىت زا بیه خیدا و ایدز ظیپازد و دز آو شهیاو تمیام زیاظیت و تمیام لیدزت و لیىت زا يیابىد خىاهید گسدايیید 
ًت بًماید،دؼییمى آخییس کییه يییابىد هییی ؼییىد هییىت اظییت" اول شیییسا هییاداهی کییه همییه دؼییمًاو زا شیییس ااهییای خییىد يهیید هییی باییید او زا ظییلط

 26تا24،آیات03لسيتیاو،باب

"و هییىت زا تییا ابییدا باد يییابىد خىاهیید ظییاخت و خداويیید یهییىه اؼییک هییا زا اش هییس چهییسه اییاک خىاهیید يمییىد و عییاز لییىم خییىیػ زا اش زوی 
 8،آیه23تماهی شهیى زفع خىاهد کسد شیسا خداويد گفته اظت" اؼعیا،باب

. دز يهایییت جهییاو جیییایی اش ـیییلخ و ظییالهتی کییه هسگییص اایییايی يوىاهیید داؼیییت لییرت هییی بییسداییط ایییى شهیییى بییسای همیؽییه 
خییدا کییه همییدض و بییی گًییاه اظییت هییی تىايیید بییه همییساه شيییاو و هییسداو دز آو شيییدگی کًیید .تمییام شهیییى اییس اش ؼییکىه خىاهیید بییىد کییه 

 خالك عظین،با زوح خىد تمام شهیى زا اس خىاهد کسد.و جالل خدا خىاهد ؼد او 

 

 

 

 

 

 

 

 شهاو 

 

4و5،آیات 20هکاؼفه،باب  

دا هس اؼکی زا و آواشی بلًد اش آظماو ؼًیدم که هی گفت ایًک خیمه خدا با آدهیاو اظت و با ایؽاو ظاکى خىاهد بىد و ایؽاو لىم های او خىاهًد بىد و خ
شیسا که چیصهای اول دزگرؼت. اش چؽماو ایؽاو ااک خىاهد کسد و بعد اش آو هىت يوىاهد بىد و هاتن و ياله و دزد دیگس زو يوىاهد يمىد  

شهاو دال همه 
 فايی

        آیًده دوز 
 "کل دز کل"خدا 

فمی  .هی باؼد
 افساد فًايااریس

اادؼاهی آیًده 
هصازه -عیخه

افساد فايی 
 وفًايااریس

 باشگؽت هعیخ به شهیى 
      اایاو اادؼاهی  

            ايعاو زظتاخیص 
 بسای لضاوت

هعیخ اادؼاهی زا به 
ادزغ تذىیل خىاهد 

 داد

اایاو گًاه و هسگ   
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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

پادشاهی خدا،صلح و سالمتی بر زمین –یازدهم درس  

 

 خالصه:

 ولتی عیعی هعیخ به شهیى باشهی گسدد اادؼاه ديیا خىاهد بىد. -0

 اایتوت او اوزؼلین خىاهد بىد. -2

 دز هصازه :  -5

  کًًد و دز هىزد خدا به افساد فايی هی آهىشيد.ایمايدازاو فًااریسی که به همساه هعیخ بس ديیا دکمسايی هی 

  افساد فايی که هًگیام باشگؽیت هعییخ شيیده ايید و چییصی اش کیالم يمیی دايًد،هعییخ زا بیه عًیىاو اادؼیاه اریسفتیه و زاه خیدا بیه
 آياو آهىشغ داده خىاهد ؼد .

بییىد و خییدا دز هیییاو هییسداو و شيییاو  دز ايتهییای هییصازه هعیییخ اادؼییاهی زا بییه خییدا تذىیییل خىاهیید داد و ديیییا بییی يمییؿ خىاهیید -4
 فًايااریس شيدگی خىاهد کسد.

 
 آیاتی بسای هطالعه:

 28و  27،آیات22هصاهیس،باب
 ایى آیات يؽاو هی دهد که اادؼاهی خدا هکايی بی يظیس خىاهد بىد.              9تا  5،آیات 00اؼعیا،باب

 اادؼاهی هی دهد.ایى آیات تفىیسی اش         09تا  02،آیات 72هصاهیس،باب


