دروس آمىزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقذس
درس چهاردهم– یهىدیان در تاریخ (بخش دوم)

یهىدیان در تاریخ (بخش دوم)
مطالعه :حضقیال 37
وادی استخىان های خشک
دس باب  37حضقیاال دس مادسد سایاایه خاه نذ اهاذ باه حضقیاال هماه د د ماه ناد هیی یای سایاا ریاامه باش ماشدآ عاش ی بادد ه اه حضقیاال دس سایاا دیاذ باه اقاد
هپیدعت تنها ری ؾگدیه بدد خاه ص صباات تقادیش عاه ادد خاشد حضقیاال دس صماات باه عااسد سباهی ماشدآ باه بابا صهاذبه ماه خاشد بناا باش یی یای سایاا حاذاد  666عاال
قم ص میالد مغیح به ا د دد ؽذد بدد

رویا سه بخش متفاوت داشت :
 -1حضقیال ا د بضسگ س دیذ خه تعذ د ص عهخد ت ها نؾک بش سا صمیی دس ت رش خنذد بددهذ
 -2نذ به حضقیال ب ت خه بش عهخد ت ها همدد خنذ ا با فذ یه مهیب عهخد ت ها به هی ریدعهنذ تا جایه خه چنذیذ عکلت خام تؾکی ؽذ حضقیال دیذ خه ماهی ه ا
بدؽت به عکلت ها ریدعت ا بعذ ردعت سا هها س ردؽاهذ ا جغذ خام تؾکی ؽذ
 -3دس قغمت نش نذ به حضقیال ب ت خه بش باد همدد خنذ تا جغاد رش ص ه ظ باد ؽدهذ،به محض ا سد ؽذت ه ظ به جغاد هها بلنذ ؽذد ا به صهذبه باصبؾهنذ ا به
ستؼ عظیمه تمذی ؽذهذ
ً
نذ معنه یی سایا س دس یاد  11تا  14بش حضقیال تدضیح د د ا خامال مؾخـ ؽذد خه منظدس ص عهخد ت ها قدآ عش ی بدد

مشحله

سایایه خه حضقیال دیذ

حشبه خه نذ دس مدسد ت صد

تعمیش یی مشحله

1

عهخد ت ها نؾک رش خنذد ؽذد دس ا د

رغش هغات یی عهخد ت ها تمامه ند هذ ت عش د ی مه باؽنذ
ینک یؾات میگدینذ عهخد ت ها ما نؾک ؽذ ا میذ ما ضایع
بشدیذ ا نددمات منقطع بؾهیی( یه)11

ملت عش ی دس تماآ دهیا رش خنذد ؽذهذ ا
ها میذ بؾهنذ

2

عهخد ت ها بش تؾکی عکلت به هی
ریدعهنذ ا بعذ جغذ س تؾکی د دهذ

ینک می قمشها ؽما س مه بؾایی ا ؽما س قدآ می ص قمش ها
ؽما دس اسدد به صمیی عش ی ند هی اسد( یه )12

نذ مشدآ رش خنذد ندد س باص به عش ی باص
میگشد هذ تا داباسد ملهه هد مهدلذ ؽدد

3

جغاد رش ص ه ظ ؽذد ا به صهذبه باصبشد هذد
ؽذهذ

ساح ندد س دس ؽما ند هی ههاد تا صهذد ؽدیذ ا ؽما س دس صمیی
نددتات مقیی ند هی عانت رظ ند هیذ د هغت خه می یهدد تکلی
همددد ا بعم اسدد آ قدل نذ اهذ یی عت ( یه)14

هها مهدجه
تدلذ معند قدآ
قذسد نذ بش صهذبیؾات ند هنذ ؽذ

به وقىع پیىسته رویا
مشحله ال  :یی ت اق بهادد عت خمه بعذ صمات عهذ جذیذ ملت عش ی دس میات مت ها رش خنذد ؽذهذ (هماهطدس خه دس هههاا دسط  13تدضایح د دد ؽاذ) ههاا حاذاد  2666عاال
رش خنذد بددهذ ا مهحم صجش ها ا عز ب ها بغیاس ؽذهذ
مشحلااه داآ  :ص عااال  1856مااشدآ عااش ی ؽااشا بااه باصبؾاات بااه عااشصمیی ناادد خشدهااذ دس عااال  1917بیاهیااه بااال دس تدع اط دالاات بشیهاهیااا مدااا ؽااذ دس ت صمااات عااشصمیی
بلغطیی ( عش ی ) تحت خنهشل بشیهاهیاا بادد یای بیاهیاه عهاذ بادد خاه باه رماع ت بشیهاهیاا مدرام ؽاذ تاا عاشصمیی بلغاطیی س باه عناد ت ناهاه یهددیاات بذ هاذ بشچاه بعاذ ص باه
قذسد سعیذت هیهلش دس لمات بدد خه یهددیاات ؽاشا باه باصبؾات خشدهاذ یای جمعیات تنهاا ؽاام یهددیاات ساراایه بادد خاه ص ؽاکن ه هاا هیهلاش ه ااد ریاذ خاشدد بددهاذ باه
دلیا ؽااکن ه هااا صیاااد ههااا مااه ند عااهنذ خااه بااه عااشصمیی عااش ی بشبشدهااذ ا بااش ناادد ناهااه

د ؽااهه باؽاانذ تااا بهد هنااذ ص تماااآ ص س ا ریاات هااا نااالؿ ؽاادهذ دس عااال

 1948دالت عش ی به سعامیت ؽانانهه ؽاذ یهددیاات هم ناات دس حاال باصبؾات باه عاشصمیی نادد هغاهنذ یی ت اقااد تحات خنهاشل ناذ بهااد دس عهاذ عهیا سمیاا هماه
ب هه بدد خه یهددیات ه اد ریذ ند هنذ خشد ا به عشصمیی ندد باص مه بشدهذ رظ مشحله داآ هیض دس صمات ما به حقیقت ریدعهه عت
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ارمیا  : 11: 36می با تد هغهی تا تد س ه اد بخؾی ا جمیع مت ها س خه تد س
دس میات هها رش خنذد عانهی تلم ند هی خشد ما تد س تلم هخد هی همدد بلکه تد
س به هقاف تادیب ند هی خشد ا تد س به عض هخد هی بز ؽت

سمیا  : 16:31هکه عش ی س رش خنذد عانت یؾات س جمع ند هذ همددا
چنات خه ؽمات بله ندد س هگاد مه د سد یؾات س محابظت ند هذ همدد

مشحله  : 3یی مشحله هندص به حقیقت هپیدعاهه عات خ اش یهددیاات عیغاه مغایح س باه عناد ت رغاش ناذ ا مغایح اعاذد د دد ؽاذد هماه رزیشهاذ ا هنادص دس ههظااس مغایح دیگاش
هغهنذ هها هنادص مهدجاه یای ماش هؾاذد هاذ خاه ناذ تمااآ ت اقااد دهیاا س تحات هظاش د سد ا باه ا عاطه مشدمااهؼ هقؾاه هاایؼ س جاش ماه خناذ ا صمااهه ماه سعاذ خاه ماشدآ
عش ی تغییش ند هنذ خشد صخشیا،باب  14یه  2تا  4دلی ت س به ما مه بدیذ :
صخشیا 4- 2 : 14

معنه

ا جمیع مت ها س به ضذ اسؽلیی بش جنگ جمع ند هی خشد ا ؽهش س ند هنذ بشبت ا
ناهه ها س تاس ج ند هنذ همدد ا صهات س به عقمت ند هنذ خشد ا هقم ه ؽهش به عیش
ند هنذ سبت ا بقیه قدآ ص ؽهش منقطع هخد هنذ ؽذ

ت صمات بش سعیذد خه مت ها بش علیه عش ی با هی مهحذ ؽدهذ ا عش ی مدسد حمله قش س
ند هذ بشبت ا ها میذ ند هذ ؽذ

ا نذ اهذ بیشات مذد با ت قدآ ها مقاتله ند هذ همدد چناهکه دس ساص جنگ مقاتله همددهذ

نذ اهذ عش ی س ص نش به ها ه اد ند هذ د د

ا دس ت ساص را ها ا بش خدد صیهدت خه ص رشف مؾشق به مقاب اسؽلیی عت ند هذ
یغهاد ا خدد صیهدت دس میاهؼ ص مؾشق تا مغشب منؾ ؽذد دسد بغیاس عظیمه ند هذ ؽذ ا
هقم خدد به رشف ؽمال ا هقم دیگشػ به رشف جندب منهق ند هذ بشدیذ

عیغه مغیح ص عمات باص مه بشدد ا به خدد صیهدت مه یذ صلضله عظیمه به اجدد ند هذ
مذ

با بشعهادت عیغاه مغایح ناذ یهددیاات س ه ااد ند هاذ د د ههاا مهدجاه باصبؾات ا ص عامات باش ه اتؾاات ند هناذ ؽاذ ا دس ههایات مهدجاه ند هناذ ؽاذ
خه ا رغش نذ ا مغیح اعذد د دد ؽذد عت ا دس میابناذ خاه مهؾاات مشتکاب چاه ؽاهماهه هنگااآ باه فالیب خؾایذت ا ؽاذهذ صخشیاا هماه باه ماا ماه بدیاذ  :باش
می خه هیضد صدد هذ ند هنذ هگشیغت ا بش می م هدحاه باش باش رغاش یگاهاه نادد هدحاه باش ند هناذ همادد ماهناذ خغاه خاه باش هخغات ص دد نادیؼ مااتی
بیشد بش می ماتی تلخ ند هنذ بشبت (باب ،12یه)16
بغااایاس ص ماااشدآ عاااش ی باااش بنااااد مهؾاااات تدباااه ند هناااذ خشد ،ههاااا تغییاااش ند هناااذ خاااشد ا مغااایح س باااه عناااد ت رادؽاهؾاااات ند هناااذ رااازیشبت دس
حضقیال،باب ،37یه  21تا  25نذ مه بدیذ :
ینک می بنه عش ی س ص میات مت هایه خاه باه ههاا سبهاه هاذ بشب هاه  ،یؾاات س ص هاش راشف جماع ناد هی خاشد ا یؾاات س باه صمایی نددؽاات ناد هی اسد
ا یااک رادؽاااد بااش جمیااع یؾااات عاالطنت ند هااذ هماادد

ا ندیؾااهی س دیگااش بااه باات هااا ا سجاعاااد ا همااه معقاایت هااا ناادد ه ااظ هخد هنااذ عااانت

یؾات س راهش ند هی عانت ا یؾات قدآ می ند هناذ بادد ا مای ناذ

یؾاات ناد هی بادد

ا باه حکااآ مای عالدو هماددد ا باش یض س هگااد د ؽاهه ههاا س باه

جا ند هنذ اسد دس صمیناه خاه باه بناذد نا دد یعقادب د دآ ا راذس ت یؾاات دس ت عااخی بددهاذ عااخی ند هناذ ؽاذ ا یؾاات ا رغاش ت یؾاات ا رغاش ت رغاش ت یؾاات
تا به بذ دس ت عکدهت ند هنذ همدد

ً
دس باب قم (حضقیال باب) 36ریاآ مؾابهه ماهنذ ا د عهخد ت ها اجدد د سد ا دقیقا ؽام عه مشحله عت :
حضقیال ،باب ،36یه  16تا 26
حضقیال ،باب ،36یه  21تا 24
حضقیال ،باب ،36یه  25تا 28
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مشحله ال
مشحله داآ
مشحله عدآ

مشدآ عش ی رش خنذد ؽذد ا بش ؽش ستؾات م اص د مه ؽدهذ
نذ اهذ باص هها س داس هی جمع ند هذ خشد
مشدآ عش ی تغییش مه خننذ ،رظ نذ س ند هنذ ؽنانت
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سقاآ تقشیمه ص جمعیت یهددیات دس عشصمیی بلغطیی /عش ی
تاسیخ

تعذ د

1839

6666

1914

66666

1913

175666

1941

476666

1948

716666

2665

6956666

یی ریؾگدیه دس مدسد عز ب ها یهددیات عت خه دس عال  1566قم ص میالد مغیح هدؽهه ؽذد عت  :ا نذ اهذ تد س دس میات جمیع مت ها ص خش ت صمیی تا خش ت دیگشػ
رش خنذد عاصد ا دس ه ا نذ یات غیش س ص چدب ا عنگ خه تد ا رذس هت هؾنانهه یذ عمادد ند هه خشد ا دس میات یی مت ها عهش حت هخد هه یابت ا بش رایت س مه هخد هذ
بدد ا دس ه ا یهدد تد س دل لشص ت ا خاهیذبه چؾی ا رژمشدبه جات ند هذ د د ا جات تد ریؼ سایت معل ند هذ بدد ا ؽب ساص تشعناو ؽذد به جات ندد رمینات هخد هه د ؽت
بامذ د ت ند هه ب ت  :خاػ خه فمح مه بدد به عمب تشط دلت خه به ت ند هه تشعیذ ا به عمب سایت چؾمت خه ند هه دیذ ا نذ اهذ تد س دس خؾهه ها ص س هه خه به تد
ب هی ت س دیگش هخد هه دیذ به مقش باص ند هذ اسد ا ندد س دس ه ا به دؽمنات ندیؼ بش غالمه ا خنیض ند هیذ بشانت ا مؾهش هخد هذ بدد ت نیه،باب ،28یه 64تا67

یهىدیان شاهذان خذا هستنذ
نذ ص یهددیات ند عت تا بش دیگش مات هاا لگادیه باش رشعا هؼ باؽانذ ،ما ؽکغات ندسدهاذ اناذ س هاا میاذ خشدهاذ ماا ههاا هنادص ؽااهذ ت ناذ هغاهنذ
نذ با ریؾگدیه ها ندد دس مدسد هها به مت ها دیگش هؾات د د خه ا نذ س عهیی ا صهذد عت :
بنا بش یی به ناهذ ت عش ی بگاد  :نذ اهاذ یهادد چنایی ماه بشمایاذ :ناهاذ ت عاش ی مای یای س هاه بخاارش ؽاما بلکاه بخاارش عای قاذاط نادد خاه ت س دس
میات مت هایه خه به هها سبهه ،به حشمت هماددد یاذ بعما ماه اسآ ا عای عظایی نادد س خاه دس میاات مات هاا باه حشمات ؽاذد عات ا ؽاما ت س دس میاات ههاا
به عقمت عانهه یذ تقذیی اند هی همدد ا نذ اهذ یهدد مه بدیاذ  :حیناه خاه باه هظاش یؾاات دس ؽاما تقاذیظ خاشدد ؽادآ هگااد مات هاا ند هناذ د هغات خاه مای
یهدد هغهی ا ؽما س ص میات مت ها مه بیشآ ا ص جمیع خؾدس ها جمع مه خنی ا ؽما س دس صمیی ندد دس ند هی اسد حضقیال،باب ،36یه22تا24
ً
ریؾااگدیه نااذ دس ماادسد داباااسد جمااع خااشدت یهددیااات دس عشصمینؾااات مشباادش بااه هااض س ت عااال راایؼ عاات تقشیمااا تماااآ ملاات هااایه خااه دس صمااات یاای ریؾااگدیه
حددس د ؽهنذ ص بیی سبهه هذ ما یهددیات ه اد ریاذ خاشدد هاذ ماشدآ باش هاابدد خاشدت یهددیاات تمااآ تاالػ نادد س خاشدد هاذ دس صماات جناگ جهااهه داآ هیهلاش
تماااآ یهددیااات سارااا س ص باایی بااشد ا باایؼ ص ؽااؼ میلیاادت ه ااش دس ؽااش یطه احؾااهناو خؾااهه ؽااذهذ بااا یاای حااال یهددیااات هناادص اجاادد د سهااذ ا هماااهطدس خااه
ریؾگدیه ؽذ دس حال باصبؾت به عاشصمیی نادد هغاهنذ باا ینکاه باه ناذ یماات هذ ؽاهنذ یهددیاات ؽااهذ ت قاذسد ا نهیااس نذ اهاذ هغاهنذ ههاا هؾااهه ص
یی ا قعیت هذ خه نذ هم نات اجدد د سد ا دس حال جش هقؾه ها ندد بش صمیی عت
ً
اله هماهطدس خه قمال ب هاه ؽاذ یهددیاات تغییاش ند هناذ خاشد ا باه یماات هخد هناذ ماهاذ دس دسط  11تدضایح د دد ؽاذ خاه ههاا دس هنگااآ باصبؾات مغایح س د ناذ
س ند هنذ مدنت سمیا یی ا قعه س ریؾگدیه خشدد بدد :
یی عت عهاذ خاه بعاذ ص یای یااآ باا ناهاذ ت عاش ی ناد هی بغت ؽاشیعت نادد س دس بااری یؾاات ناد هی ههااد ا ت س باش دل یؾاات ناد هی هدؽات ا مای
نذ

یؾاات ناد هی بادد ا یؾاات قادآ مای ند هناذ بادد ا بااس دیگاش خغاه باه همغاایه ػ ا ؽخقاه باه باش دسػ تعلایی هخد هاذ د د ا هخد هاذ ب ات نذ اهاذ س

بؾااناط صیااش نذ اهااذ مااه بدیااذ :جمیااع یؾااات ص نااشد ا بااضسگ مااش ند هنااذ ؽاانانت چدهکااه عقاایات یؾااات س نااد هی مشصیااذ ا بناااد یؾااات س دیگااش بااه یاااد
هخد هی اسد سمیا،باب ،31یه 33ا34
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غیر یهىدیان چه خىاهنذ شذ
دس عهذ عهی یماهذ س ت غیش یهادد ماهناذ ساد ا سحااب جااصد ریدعاهی باه یهددیاات دس هنگااآ رشعاهؼ س د ؽاهنذ یهددیاات صیااد دس صماات مغایح باه ؽاهماد ماه
رنذ ؽااهنذ خااه نذ اهااذ هاایی عالقااه

بااه غیااش یهددیااات هااذ سد ههااا بکااش میکشدهااذ خااه بقااط نددؽااات ؽایغااهگه بشخاات نااذ س د سهااذ چاادت ص هد دبااات بااش هیی ا

یعقاادب بددهااذ ما نااذ مااه ند هااذ خااه همااه عاای ص یهاادد ا غیااش یهاادد تدبااه خ ننااذ ا ه اااد س دسیاباات خننااذ نذ اهااذ بااه رطااشط سعاادل هؾااات د د خااه غیااش
یهددیات هیض دس هقؾه سعهگاس ا ه اد نذ حددس د ؽهنذ ( عمال،باب)16
راادلظ سعاادل عااالیات دس ص س فااشف ماادصػ غیااش یهددیااات خااشد دس هامااه بااه غیااش یهددیااات سامااه ص تقاادیش دسناات صیهاادت عااه ادد خااشد تااا تدضاایح دهااذ خااه
چگدهه غیش یهددیات مه تد هناذ دس بشخااد اعاذد د دد ؽاذد ناذ باا باش هیی ا هد دبااهؼ عاهیی باؽانذ هها هیاض هماهناذ باش هیی ماه تد هناذ دس هنگااآ باصبؾات مغایح
صهاذبه جااااد ت س دسیاباات خننااذ دس باااب  11سامیااات دس ماادسد م ا دسناات صیهاادت بخد هیااذ (بااه نقاادؿ یاااد  13تاا  )25ا بااه هؾااذ س ردلظ دقاات خنیااذ یاای
م دس مدسد یهددیات ا غیش یهددیات عت ا دس ؽک صیش تدفیم ؽذد عت:

عش ی هماهنذ یک دسنت صیهدت
تدفیم ؽذد عت

بعده ص ؽانه ها ؽکغهه ؽذهذ یی
ؽانه ها ؽکغهه هماد عش ذله هایه
هغهنذ خه نذ س بااس هذ سهذ ( یه  17تا)26

ؽانه هایه ص دسنهات احؾه مه تد هنذ
به یی دسنهات صیهدت بپیدهذد خه همایاهگش
غیش یهددیات یماهذ س عت( یه )17

ا ؽانه ها فله دسنت هیض داباسد
ریدهذ صدد ند هنذ ؽذ نذ اهذ با غدؽه
باص به یهددیاهه خه داباسد به ا باصمیگشدهذ
ندػ مذ مه بدینذ( یه )23

یهددیات هندص دس نماس هغهنذ چدت هم ناات ؽااهذ ت نذ اهذهاذ ،جناگ میاات یهددیاات ا عاش ب هم ناات د ماه د سد ا باه ملات هاا دیگاش هیاض خؾایذد ماه ؽادد
صخشیا ،باب ،12یه  3اسؽلیی س ینگدهاه تدفایم ماه خناذ  :ا دس ت ساص  ،اسؽالیی س باش جمیاع قادآ هاا عانگه باش ت بااس ناد هی عاانت ا هماه خغااهه س خاه
ت س بش ندد باس خننذ عخت م شاح ند هنذ ؽذ ا جمیع مت ها جهات به ضذ ا جمع ند هنذ بشدیذ
یی صماهه عت خه مغیح به صمایی بااص ماه باشدد ا فالح ا عاالمهه بااص بشقاش س ماه ؽادد یهددیاات ا غیاش یهددیاات ص بشخااد صهاذبه دس هاض سد لازد ند هناذ باشد
ؽاعیا،باب ،19یاه 23تااا  25هؾاات مااه دهاذ خااه عاش ب هیااض دس یای صمااات اجادد د سهاذ  :دس ت ساص ؽاااهش هه ص مقاش بااه ؽادس ند هااذ بادد ا ؽاادسیات باه مقااش ا
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دروس آمىزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقذس
درس چهاردهم– یهىدیان در تاریخ (بخش دوم)

مقاشیات بااه ؽاادس ند هناذ سباات ا مقااشیات بااا ؽادسیات عمااادد ند هنااذ همادد دس ت ساص عااش ی عاادآ مقااش ا ؽادس ند هااذ ؽااذ ا ههاا دس میااات جهاات بشخاات
ند هنذ بدد صیش خه یهدد فم ایدد هها س بشخت د دد ند هذ ب ت قدآ می مقش ا فنعت دعت می ؽدس ا میش ث می عش ی مماسو باؽنذ

نالفه
 -1یهددیات بش حذاد  2666عال دس میات مت ها رش خنذد رش خنذد بددهذ ا دس یی صمات سهج ها صیاد س مهحم ؽذهذ
 -2مشاصد نذ هها س به عشصمیی عش ی باص مه بشد هذ،هماهطدس خه مذته ریؼ ب هه ؽذد بدد
 -3دس عال  1948عش ی به سعمیت ؽنانهه ؽذ
 -4یهددیات ؽاهذ ت نذ اهذ هغهنذ هها همایاهگش حددس نذ ینذ ا همینطدس هؾات مه دهنذ خه نذ دس حال جش هقؾه هایؼ بش صمیی عت
 -5بغیاس ص یهددیات هنگاآ باصبؾت مغیح تغییش ند هنذ خشد ا ا س به عند ت رادؽاد ند هنذ رزیشبت
 -6نذ مه ند هذ خه همه عی ص یهدد ا غیش یهدد تدبه خننذ ا سعهگاس ؽدهذ

آیاتی برای مطالعه
مض میش،باب ،72یه 8
ت نیه،باب ،36یه  1تا 6
حضقیال،باب36
صخشیا،باب14
سامیات ،باب11
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