دروس آمىزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس نهم– پادشاهی تى بیاید

پادشاهی تى بیاید
مطالؼه :اول تىاریخ باب 99
"پادػاهی تى بیایذ و اراده تى چىاوکه در آطمان اطت بز سمیه ویش کزده ػىد".
چىذ بار ایه کلمات را گفته و یا ػىیذه ایذ؟ آوها را می تىاویذ در متی باب  6آیه  01ببیىیذ.ایه لظمتی اس دػایی اطت که مظیخ به ػاگزداوغ یاد داد.
ایه دػا وؼان می دهذ که پادػاهی خذا می آیذ و اراده او هماوىذ آطمان بز سمیه ویش اجزا می ػىد.پض می آمىسیم کهه پادػهاهی خذاووهذ بهه روی
سمیه خىاهذ بىد.

سرزمیىی برای پادشاهی خدا
هشاران طال پیغ خذاووذ طزسمیه اطزائیل را به ػىىان مزکش پادػاهی آیىذه خىد اوتخاب کزد.اورػلیم پایتخت اطزائیل اطت و در سمان فزمهاوزوایی
ػیظی مظیخ در پادػاهی خذا پایتخت دویا خىاهذ بىد.ػیظی مظیخ گفت " :لیکه مه به ػما می گىیم هزگش لظم مخىریذ وه به آطهمان سیهزا کهه
ػزع خذاطت و وه به سمیه سیزا که پای اوذاس اوطت و وه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم اطت ".متی باب  5آیه  43و45
بؼضی اس ایه کلمات اس مشامیز  38گزفته ػذه که وؼان می دهذ مظیخ ػهذ ػتیك را می خىاوذ .پض ما ویش بایذ همیه کهار را اوجها دههیم .آیهه دو
همیه مشمىر می گىیذ :
" ...جمیل در بلىذی اع و ػادی تما جهان اطت کىه صهیىن ،در جىاوب ػمال لزیه ی پادػاه ػظیم "...
کىه صهیىن ،تپه ای در ػهز اورػلیم جایی اطت که مؼبذ داوود بز آن بىا ػذ.دلت کىیذ که ایىگىوه تىصیف ػذه اطت":ػادی تما جهان"
در مشمىر  9خذا می گىیذ  ":مه پادػاه خىد را وصب کزده ا ،بز کىه ممذص خىد صهیىن" آیه  . 6ایه یک پیؼگىیی اس مشامیز در مىرد فزمهاوزوایی
مظیخ اس کىه صهیىن اطت .
در دو تىاریخ باب  6آیه  6خذاووذ اورػلیم را مذلی بزای بزدن وامغ لزار داد " .اما اورػلیم را بزگشیذ تا اطم مه در آوجا باػذ "...
اػؼیا باب  69آیه  0تا  7و باب  65آیه  07تا  95را ویش ببیىیذ.خذاووذ هذف خىد را بز اورػلیم لزار داده اطت.

در زمان عهد عتیق پادشاهی خدا بر زمیه بىد
مظیخ به ػاگزداوغ آمىخت که بزای پادػاهی آیىذه خذا بز سمیه دػا کىىذ.اما پادػاهی خذا در سمان ػهذ ػتیك بز سمیه بىد .اگزچه آن پادػهاهی
بی وظیزی که مظیخ بزای آن دػا می کزد وبىدو فزماوزوایی ػگفت اوگیش ػیظی مظیخ را وذاػت و مزدماوغ به وذرت ایماوذار به خهذا و لهىاویه او
بىدوذ  .ایه پادػاهی خذا بز سمیه در سمان ػهذ ػتیك پادػاهی اطزائیل بىد .داوود پادػاه دو ایىگىوه گفت  " :و اس جمیغ پظزان مه (سیزا خذاووذ
پظزان بظیار به مه داده اطت) ،پظز طلیمان را بزگشیذه اطت تا بر کرسی سلطىت خداوود بر اسرائیل بىؼیىذ ".اول تىاریخ باب  98آیه 5
ایه وؼان می دهذ که اگزچه پادػاهی اطزائیل در ػهذ ػتیك پادػاهی سمیىی داػت ولی پادػاه اصلی خذا بىد.
پادػاهی ػامل ایه مىارد می ػىد:
*مزد
*طزسمیىی که مزد در آن سوذگی می کىىذ.
*لىاویىی بزای فزماوزوایی بز مزد
*پادػاهی که بز مزد فزماوزوایی کىذ
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پادػاهی اطزائیل پادػاهی خذا بىد سیزا:
*خذا مزد اطزائیل را به ػىىان مزدمان خاؽ خىد اوتخاب کزد(خزوج باب09آیه)5
*خذا به آوها طزسمیىی بزای سوذگی داد
*خذاووذ به آوها لىاویىی بزای سوذگی داد
*خذا پادػاه والؼیؼان بىد (اگز چه پادػاهان سمیىی بز آوها دکىمت می کزدوذ)
پادػاه داوود به طىر واضخ متىجه ایه مىضىع بىد که پادػاهی اطزائیل پادػاهی خذاطت " .ای خذاووذ ملکىت اس آن تىطت و تهى بهز همهه طهز و
متؼال هظتی" اول تىاریخ ،باب ،99آیه 00
اػؼیا وبی وىػت که خذا پادػاه والؼی اطزائیل بىد:
"خذاووذ پادػاه اطزائیل ویهىه صبایىت که ولی ایؼان اطت چىیه می گىیذ :مه اول هظتم و مه آخز هظهتم وغیهز اس مهه خهذایی ویظهت" اػهؼیا
،باب،33آیه 6
چىن خذا پادػاه دمیمی بىد طلیمان به ػىىان فزماوزوا بز کزطی خذا مؼزفی ػذ" :پض طلیمان بز کزطی خذاووذ وؼظهته ،بهه جهای پهذرع داوود
،پادػاهی کزد و کامیاب ػذ و تمامی اطزائیل او را اطاػت کزدوذ" اول تىاریخ باب  99آیه 94
پادػاهی اطزائیل یک پادػاه ػادل ماوىذ داوود داػت.آوها متىجه ػذوذ که پادػاهی اسآن خذا بىد و ایىکه داوود بزای خذا دکمزاوی می کزد و وهه
بزای خىد  .او مزد را به خذمت گذاری تؼىیك می کزد.
یکی اس اهذاف پادػاهی خذا بز سمیه در سمان ػهذ ػتیك ،متىجه طاخته ملت های اطزاف اس اهمیت و بشرگی بزکتی بىد که اس خذمت بهه خهذا بهه
دطت می آوروذ .در سمان فزماوزوایی طلیمان ملکه طبا او را ماللات کزد و گفت " :متبارک باد یهى خذای تى که بز تى رغبت داػته ،تىرا بز کزطی
خىد وؼاویذ تا بزای یهىه خذایت پادػاه بؼىی چىوکه خذای تى اطزائیل را دوطت می دارد تا ایؼان را تا به ابذ اطتىار ومایذ.اس ایه جهت تهى را بهز
پادػاهی ایؼان وصب ومىده اطت.تا داوری و ػذالت را بجا آوری  ".دو تىاریخ،باب،9آیه 8
دلت کىیذ دتی ملکه طبا ویش متىجه ایه امز ػذ که خذا پادػاه دمیمی اطزائیل بىد و طلیمان به او خذمت می کزد.

سروگىوی پادشاهی خدا
پض اس طلیمان،صذها طال بهمزاه پادػاهان مختلف که همگی اس وىادگان داوود بىدوذ گذػت.بؼضی اس آوها درطتکار بىدوذ و راه خذا را پیزوی می
کزدوذ و بظیاری ویش ػزور بىدوذ و بت ها ملت های مختلف را می پزطتیذوذ  .با وجىد بزکهت ههایی کهه اس لهىاویه خهذا مهی گزفتىهذ مهی بایظهت
اوظاوهای فزماوبزداری می بىدوذ اما اکثز مىالغ ػکظت می خىردوذ  .به جای ایىکه مثالی بزای ملت های دیگز باػىذ به فؼالیت های ػزیزاوه خىد
ادامه می دادوذ.
در وهایت تا دذی مزد بظیار ػزیز بىدوذ و پادػاهی که بز اورػلیم فزماوزوایی می کزد به لذری ظالم بىد که خذاووذ ومی تىاوظت اجاسه ادامه ایه
پادػاهی را بذهذ .دشلیال در باب  90آیه  95و  96در اػاره به صادلیا،آخزیه پادػاه می گىیذ که مجاسات خىاهذ ػذو تاجغ اسبیه خىاهذ رفت:
" و تى ای رئیض ػزیز اطزائیل که به سخم مهلک مجزوح ػذه ای و اجل تى در سمان ػمىبت آخز رطیذه اطت ،خذاووذ یهىه چىیه می گىیذ :ػمامه
را دور که و تاج بزدار ،چىیه وخىاهذ ماوذ.آوچه را که پظت اطت بلىذ وما و آوچه را که بلىذ اطت پظت که"
در آیه بؼذی خذا می گىیذ که پادػاهی وابىد می ػىد و دیگز وجىد وخىاهذ داػت"(.ایه هم وخىاهذ ماوذ")
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و ایه پایان پادػاهی خذا در آن سمان بىد:
" و مه آن را طزوگىن،طزوگىن،طزوگىن خىاهم طاخت و ایه دیگز والغ وخىاهذ ػذ تا آوکض بیایذ که دك او مهی باػهذ و مهه آن را بهه وی ػطها
خىاهم ومىد" دشلیال ،باب،90آیه 97
اگزچه خذا در ایه آیه گفته اطت که پادػاهی را در آیىذه به کض دیگزی خىاهذ داد و ایه جمله به ایه مؼىاطت که روسی خذاووهذ پادػهاهی را مهی
آورد تا باس ملکىت را بز سمیه اجزا کىذ .اس روسی که صادلیا اس کزطی پادػاهی بزکىار ػذ،تا به امزوس هیچ پادػاهی بز اورػلیم فزمهاوزوایی وکهزده
اطت .ایه آیه اطم کظی که دوباره پادػاهی را بزلزار می کىذ را به ما ومی گىیذ ،وتىها ایه دمیمت را یاد آوری می کىذ که در وهایت مزدی می آیهذ
که دك پادػاه بىدن را دارد و خذا پادػاهی را به او می دهذ.

عیسی مسیح،پادشاه وعده داده شده
در باب  0لىلا می خىاویم که کزطی در اورػلیم به ػیظی مظیخ داده می ػىد.او پادػاه دمیمی اطت.آیات  40تا  44دربزداروذه کالمی کهه فزػهته
به مزیم،مادر مظیخ گفت ،هظتىذ.لبل اس میالد مظیخ فزػتگان در آیه  49گفتىذ :
"او بشرگ خىاهذ بىد و به پظز دضزت اػلی مظمی،می ػىد و خذاووذ تخت پذرع داوود را بذو ػطا خىاهذ ومىد"
ػیظی مظیخ به دو دلیل دك پادػاهی در ملکىت را دارد:
*او پظز خذا بىد
*مادرع مزیم اس وىادگان داوود بىد
ولتی که مظیخ باسگزدد بز ملکىت خذا پادػاهی خىاهذ کزدو ػذالت خذا را بزلزار می طاسد.ملکىت آیىذه همان پادػاهی باس بزلزار ػذه اطت.

پادشاهی خدا و ما
اگز پادػاهی خذا در اطزائیل باػذ پض چگىوه به غیز یهىدیان ربط پیذا می کىذ؟ پادػاهی آیىذه در اطزائیل اطت ولی کل سمیه را دربز می گیزد.که
ػامل کؼىر هایی که ػما در آن سوذگی می کىیذ ویش می ػىد.
 --ػمایذ اػتباه سیادی در مىرد پادػاهی ػیظی مظیخ اطت.اما الس

اطت ایه وکات را بذاویم:

*مظیخ به ػىىان پادػاه بز ایه سمیه دکمزاوی می کىذ.
*کزطی او کزطی داوود در اورػلیم خىاهذ بىد.
*اورػلیم پایتخت پادػاهی خذا خىاهذ بىد.
پادػاهی در اورػلیم اطت ولی تما سمیه را در بز می گیزد.

به همیه دلیل اطت که مظیخ به سمیه باس میگزدد.خذا به ما گفته اطت که هذف او در مىرد مزد روی سمیه اطت:
" سیزا که جهان اس مؼزفت جالل خذاووذ مملى خىاهذ ػذ و وذىی که آب ها دریا را مظتىر می طاسد" دبمىق،باب،9آیه 03
صذف در مىرد ایىکه مزد بؼذ اس مزگ به بهؼت می رووذ چیشی ومی گىیذ،همیىطىر در مىرد پادػاهی در آطمان،البته خذا اس آطمان دکمزاوی
می کىذ.اما هذف او فزطتادن مظیخ بز سمیه اطت تا بتىاوذ تما سمیه را اس اورػلیم کىتزل کىذ.او بز یهىدیان و تما مزد دویا دکىمت می کىذوبه
همه ایماوذاران سوذگی جاودان داده خىاهذ ػذ.
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ً
مظیخ ادػای پادػاهی کزد.پیالطض اس او پزطیذ آیا تى والؼا پادػاه هظتی؟ و مظیخ پاطخ داد  " :تى می گىیی مه پادػاه هظتم"
(یىدىا،باب،08آیه )47
ایه روع یهىدی الزار اطت"بله هظتم".در باالی صلیب وىػته ػذه بىد":ایه اطت ػیظی واصزی ،پادػاه یهىد".
متی باب ،97آیه  -47یىدىا  ،باب ،09آیه 09
دػمىاوغ لصذ به طخزه گزفته او را داػتىذ اما چیشی که گفتىذ دمیمت داػت.
پادػاهی در مزکش ومؼه خذاووذ لزار دارد.اوجیلی که مظیخ تؼلیم می داد پیغا خىع پادػاهیظت":او در هز ػهزی و دهی گؼته،مىػظه می ومىدو
به ملکىت خذا بؼارت می داد".لىلا باب  8آیه 0
خبز خىع ایه اطت که ػیظی مظیخ باس می گزدد و پادػاهی را بزلزار می کىذ پض دػا می کىیم":پادػاهی تى بیایذ" و همیىطىر در ادامه می گىییم
که سماوی که مظیخ باس گزدد به ما بگىیذ":بیاییذ ای بزکت یافتگان اس پذر مه و ملکىتی را که اس ابتذای ػالم بزای ػما آماده ػذه اطت به میزاث
بگیزیذ ".متی باب  95آیه 43
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پایتخت
طزسمیه

پادػاهی خذا در گذػته
اورػلیم
اطزائیل

مزد

مزدمان فاوی اطزائیل

پادػاهاوی بزای خذا
مذت سمان پادػاهی

ػائىل-داود و تمامی وىادگاوغ
511طال ماوذگار بىد -آخزیه پادػاه صادلیا
بىد که 611طال لبل اس میالد مظیخ سوذگی
می کزد

پادػاهی خذا در آیىذه
اورػلیم
در اطزائیل والغ می ػىد ولی کل دویا را در بز
می گیزد
ایماوذاران فىا واپذیز و مزدمان فاوی اس ملت
های مختلف
ػیظی مظیخ به همزاه ایماوذاران فىا واپذیزع
مظیخ بزای هشار طال دکمزاوی خىهذ کزد و
بؼذ پادػاهی را به خذا خىاهذ داد.
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خالصه:
 -0در لذیم پادػاهی خذا بز سمیه وجىد داػت و ایه پادػاهی اطزائیل در ػهذ ػتیك بىد.
 -9پادػاه والؼی خذاووذ بىد (اگزچه اوظاوها بزایغ خذمت می کزدوذ)
 -4خذاووذ پادػاهی اطزائیل را به اتما رطاوذ اما با باسگؼت مظیخ آوزا بزلزار خىاهذ کزد.
 -3پادػاهی آیىذه خذا همان پادػاهی باسبزلزار ػذه اطزائیل خىاهذ بىد.که به مزکشیت اطزائیل بزلزار خىاهذ ػذ ولی کل دویا را در بز می
گیزد.
 -5ػیظی مظیخ به ػىىان پادػاه اس کزطی داوود در اورػلیم بز تمامی مزد اػم اس یهىدی و غیز یهىدی فزماوزوایی خىاهذ کزد.
 -6ایماوذاران والؼی خذا اس تمامی دوران به سوذگی جاودان خىاهىذ رطیذ و به ػیظی مظیخ در فزماوزوایی دویا کمک خىاهىذ کزد.
آیه ای بزای مطالؼه :مکاػفه باب  00آیه 05
و فزػته ای بىىاخت که واگاه صذاهای بلىذ در آطمان والغ ػذ که می گفتىذ طلطىت جهان اس آن خذاووذ ما و مظیخ او ػذ و تا ابذاالباد دکم راوی
خىاهذ کزد

آیاتی بزای مطالؼه :
اول طمئىئیل باب  09آیه  -09طمئىئیل به آوها یادآور می ػىد که پادػاه والؼی آوها خذاطت.
اػؼیا باب  – 45ایه بخغ تصىیزی اس پادػاهی آیىذه می دهذ.
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