دروش آمىزشی کریستادلفین بر اساش کتاب مقذش
درش سیسدهم– یهىدیان در تاریخ(بخش اول)
یهىدیان در تاریخ (بخش اول)
مطالعه :تثىیه 82
آغاز امت یهىد
یهىدیان امت خذا هغتىذ و داعتان آوها اص صماان اراشاه آ آزااص ماد ؽاىدلرل دی ان ایراان راضسم اراشاه آ خاذا او سا رال مىاىان اذس امات خاىیؼ اوتخاا راشدل خاذا رال اراشاه آ وماذ
هاااز صیااادز داد دسط  23سا رب ى ااذلو و ایااه امااش رااشاز غااشػ اعااساع و هریىا ه ی شااى و ااض ااشاس ؽااذلخذا وااا ی شااى سا راال اعااشای ن ا ااش داد و اماات و ااض وااا خااىد سا اص او
گشفتل
ی شااى  23غااش داؽاات و ااذس  23قااى اعااشای ن ؽذل ؽاادش واماال ارااشاه آ سا رب ى ااذ-دسط 21و ی شااى و خاااوىاد اػ دس عااشصم ه رى انیاعااشای ن امااشوصزی صوااذگد مااد
رشدوذلرىچ تشیه فشصوذػ یىعف وا داؽتلداعتان صوذگد یىعف دس ایان م اؽفل دس اسیخ رىتا مشذط رغ اس مهآ اعتل
رااشادسان یىعااف او سا راال راصسگاوااان مقااشز فشوختىااذ و او راال مىااىان رااشد راال مقااش رااشد ؽااذل ر ااذ اص گزؽاات امتساوااار رغ ا اسز او مضیااض مقااش ؽااذلدس صمااان قس ااد ی شااى و
خاوىاد اػ وضد یىعف دس مقش آمذوذ چىن خذا آروقل سا اص طشیق یىعف رشاز آوها مه ا رشد رىد ل
عایها ر ذ یر ذ اص مشم یىعف و صمااود رال اذاد ام ااز ایاه خااوىاد صیااد ؽاذ راىد مقاشیان آوهاا سا رال مىاىان هذیاذ قمراذاد راشد و هرال سا راشد عااختىذل رال سهباشز مىعاد
خذا آوها سا اص مقش خاسج رشد و اص طشیق فسشاید خؾک و رد آ و ممف رل عرت مشص هاز رى ان رشدل عشصم ىد رل رل ارشاه آ و وىادگاوؼ ومذ داد ؽذ رىدل

فرماوی از سىی خذا
ر ذ اص گزؽت اص فسشا مشد اعشای ن رل رى عا ىا سعا ذوذل دس ایىداا راىد رال خاذا راا آوهاا فاسبت راشد و آواان امات خااؿ خاذا ؽاذوذلخذا رال آوهاا گفاتاز و ارىاىن اگاش آواص ماشا
فد ایسش شال رؾاىىیذ و مهاذ ماشا وداا داسیاذیهراوا خضاوال خااؿ ماه اص خر او قاى هاا خىاه اذ راىدل صیاشا رال راا خهاان اص آن ماه اعاتلز خشوجیراا 2:یآیال6وماشد اعاخ
دادوذ از آویل خاذا اماش فشماىد اعات خاىاه آ راشدز خشوجیراا 2:یآیال9و ل ور اذ خذاوواذ قاىاو ه خاىد سا اص طشیاق مىعاد رال آوهاا امار رشدلاگشچال ایاه قاىاو ه اص عاىز خاذا
آمذ اعت وید رال مىاىان قاىاو ه مىعاد اص آن یااد ماد ؽاىدل قاىاو ه ؽادفت اود اضز رىدواذ رال ؽاامن  21فشماان ؽاذل و راا رخاؼ هااز صواذگد سا ىؽاؼ داد و اگاش یهىدیاان اص
آوها شوز مد رشدوذ رشاز قى رشرت رل هرشا مد داؽت ل عپظ رامث مد ؽذ رل امت هاز دیدش هآ رخىاهىذ هراوىذ یهىدیان صوذگد رىىذ و خذاز زش شد سا رپشعتىذل
خذا مد خىاعت رل مشد اص هاش امتاد رال عاىز او ر ایىاذ ییهىدیاان سا رال مىاىان امات خااؿ خاىد رشگضیاذ اا رتىاوىاذ ؽااهذان خذاوواذ راؽاىذل اطامات اص فشماان هااز مىعاد آوهاا
سا اص ممت هاز مختمف خذا ماد عااخت و راماث ماد ؽاذ سات اا ش ممات هااید رال خاذایان دسوزا ه داؽاتىذ و ؽاشیش رىدواذ قاشاس ود شواذل ایاه دسعاد راشاز ماا دس صوذگ غات ل
رل مىىان وؾاول از رل مشد اعشای ن قى خااؿ خاذا رىدواذ رال آوهاا گفتال ؽاذ رال سوص آخاش هاش هفتال سا ؽاىبلو مشاذط وداا داسد مشاذط ی ىاد خاذا ؽاذ و ایاه سوص عابت وام اذ
ؽذل دس ایه سوص مشد اص راسهاید رال دس طاىه هفتال اوداا ماد دادواذ دعات رؾا ذ و رال رشرات هااید رال اص خاذا گشفتال اواذ ماد اوذیؾاىذل اماا دس طاىه مهاذ مت اق ماد ر ىا آ رال
یهىدیااان دس شااذیظ سوص عاابت ؽ غاات خااىسد و راال طااىس مااذاو اص فشمااان هاااز خااذا عااش ید مااد رشدوااذ ل راال خاااز ایى اال ایدااىید اص خاو ا خااذا رااشاز دیدااش اماات هااا
راؽىذیؽشاسر امت هاز دیدش سا ادامل مد دادوذ ل
ااا صمااان م رااار م غااد مغ ا ر یقااىاو ه مىعااد مااشد سا ساهىراااید مااد رشد زرط انیرااا 4یآیاال 2:ااا 35و ااظ یضومااد وااذاسد راال مغ ا س ان هریىااان اص ؽااشی ت هاااز مىعااد
اشوز رااشد و یاا عاابت سا مشاذط رؾااراسوذ اگشچال رغا اس مف اذ اعاات اگاش یااک سوص اص هفتال سا راال شعاتؼ اختقاااؿ دهىاذل مغا س ان م راىً سوص ی ؾااىبل سا سوص خااؿ خااىد
قشاس مد دهىذ ل چىن ایراوذاسان مهذ خذیذ و اض ایىدىوال مران ماد رشدواذل مباىس اص فاسشا رال عاىز رى اان رایاذ فشاد چىاذ هفتال طاىه ماد رؾا ذ یاگشچال ماشد اص عاارىان رى اان
مد شع ذوذ و رل خذا راشاز فاتر آن عاشصم ه امتراادز وذاؽاتىذی ظ رال مىاىان مدااصاری خاذا مااوو وسود آواان رال رى اان ؽاذ و  51عااه آوهاا سا دس فاسشا وداا داؽاتل اا صمااود
رل را رغاود رل دس ایراان عا ف رىدواذ مشدواذ ل راا ایاه زااه خاذا دس ایاه  51عااه اص آوهاا مشاقبات ماد راشد و رشایؾاان زاذا مه اا ماد راشد از و سوذ و اىز خاىد سا رال خهات
م آ ایؾان دادز و ماه خاىیؼ سا اص دهاان ایؾاان رااص وذاؽاتد و آ راشاز ؾاىدد ایؾاانیرل ایؾاان م اا فشماىدز و ایؾاان سا دس ر اراان  51عااه اشوسػ دادز رال رال ها ی چ اض
مستاج ؽذوذ یباط ایؾان مىذسط ودشدیذ و اهاز ایؾان وس و شدلز وسر ایرا :یآیل  31و 32
دس وهایاات قااى واسد رى ااان ؽذ اعااشای ن امااشوصزو عااشصم ىد راال خااذا راال مىااىان خاواال راال آوهااا دادلخذاووااذ ادؽااا آوهااا رااىد و رشایؾااان وبااد و داوسان فشعااتاد ااا دس مغ شؽااان
رر ؾان رشد و رش آوها ز رشاود رىىذل

یهىدیان پادشاه می خىاستىذ
زذود  511عاه گزؽات ل یهىدیاان خىاعاتاس ادؽااهد صم ىاد ؽاذوذ ی ماد خىاعاتىذ ماوىاذ دیداش امات هاا راؽاىذل راا ایاه مران آوهاا خاذا سا رال مىاىان ادؽاا سد رشدواذ عارىی ن
داوس و وبد متىخل زمد رىدن ایه خىاعتل ؽذ و راشاز آوهاا رال دسگاا خاذا دماا راشدل خاذا رال او گفات ا زآواص قاى سا دس هشچال رال اى گفتىاذ رؾاىىی صیاشا رال اىسا اش و شدواذ رم ال
مشا ش رشدوذ ا رش ایؾان ادؽاهد وىرایآز 2عرىی نیرا 9یآیل 8
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خااذا راال آوهااا یااک ادؽااا صم ىااد داد – دس اوه عاارىی نیرا  :و  21دس مااىسد مغ ار ؽااایىه مااد خااىاو آی او راال خااذا ایرااان وذاؽااتیر ذ اص او خااذا ادؽاااهد سا راال داوود داد راال اص
قب مل خىاىرد یهاىد راىدل داوود  51عااه ادؽااهد راشد و خاذا سا خؾاىىد عااخت – عام ران غاش داوود ادؽاا ر اذز راىدل خذاوواذ رال عام ران رشرات داد و او رغا اس شو رىاذ ؽاذ
و دس راخد ؽ ىهرىذ صواذگد راشدی اماا اص ماشد مای اار هااز رارن ماد گشفات و هرا ه راماث خؾاآ ماشد ؽاذ ل دس آزااص فشمااوشوای ؼ راماث خؾاىىدز خاذارىد ویاد دس وهایات
رت مد شعت ذل رال مىاىان مدااصار یخاذا گفات رال فشمااوشواید دو قغارت خىاهاذ ؽاذ و قغارت رضسگتاش رال خاذمت اس عام ران داد ؽاذل خاذا گفتال راىد رال ایاه ا فااع دس صماان
فشماوشواید غش عم ران خىاهذ افتاد ل

پادشاهی تقسیم شذه
ر ذ اص مشم عم ران فشصواذػ سزب اا ادؽاا ؽاذل ماشد اص او خىاعاتىذ اا مای اار سا ررتاش رىاذ و او رال خااز گاىػ دادن رال اوغاان هااز مااده و راا دشرال رال مؾااوسان اذسػ
رىدوذ یرل دوعتان خىان خىد گىػ داد و رال ماشد گفات رال مای اار سا افاضایؼ خىاهاذ دادلایاه زاش آن چ اضز وباىد رال ماشد اوتاااسػ ؽاى ذن آن سا داؽاتىذی ؽاىسػ رال اا ؽاذ
و ادؽاهد اعشای ن رل دوقغرت شغ آ ؽذل د قاآ رال ادؽااهد ؽاراید باذین ؽاذوذ رال ىعاد خاذمت اس عام ران یشر اا ز رشاواد ماد ؽاذل عابد رى اام ه و یهاىدا رال سزب اا
وفاداس ماوذ و ادؽاهد خىىرد سا ؾ ن دادوذل ایه خذاید دق شا هراو ىس رل خذا ؾدىید رشد رىد رل وقىع ىعتل
رتا اوه ودو ادؽاهان ؽاامن ااسیخ ایاه دو فشمااوشواید رىااس هاآ اعاتل ادؽااهد خىاىرد رال یهاىد م اشو رىدیچاىن راا ادؽااهاوؼ اص عابد یهاىد رىدوذل ادؽااهد ؽاراید
وا اعشای ن سا زفظ رشد ل
رمرل زاعشای نز رل مىاویه صیش ر اس رشد ؽذ اعت ا


ی شى



وىادگان ی شى



عشصم ىد رل خذا رل ارشاه آ و وغن هاز ر ذ اص او ومذ دادل



ادؽاهد متسذ قبن اص خذا ؽذن دس صمان سزب ا و



ادؽاهد ؽراید ر ذ اص خذایدو

رل اعرؼ ىعد خذا رل اعشای ن ا ش یافتو
یهىدیانو

ادامه وافرماوی یهىدیان
دس اوه و دو ادؽاااهان مااد ر ى ا آ راال دس ؽااشاید مختمااف مااشد اعااشای ن و یهااىدا اص فشماوشمااان خااذا عااش ید مااد رىىااذل شعااتؼ آوهااا رااد م ىااد رااىد و اص قم ا وبااىد یآوهااا راات
شعت رىدواذل ؽاشاید دس زاذز سو رال وخامات سفات رال خاذا قار آ گشفات رال آوهاا سا مدااصار رىاذی دق شاا هرااو ىس رال ىعاد وباد هااز مختماف رال آوهاا هؾاذاس داد راىد ل
اعشای ن ادؽاهد ؽرایدو اوه مداصار ؽاذل خذاوواذ آؽاىسیان سا راش مم ال آوهاا فشعاتاد و ماشد رال اعااسر راشد ؽاذوذ و ر اذ اص ماذ د شارىاذ گؾاتىذل آوهاا دیداش رال مىاىان یاک
امت رل عشصم ه خىد راصودؾتىذل
مااذ د ر ااذ خااذا اص یهىدیااان ادؽاااهد خىااىردو خىاعاات راال راال او گااىػ دهىااذ و اص گىاهااان خااىد ىراال رىىااذی دو ااىاسیخ یرااا 47یآیاال  26و  27وؾااان مااد دهااذ ر ال خذاووااذ
چدىول ایه راس سا اص طشیق اوب ا خىد اودا داد ا
ز و یهى خذاز اذس ایؾاان رال دعات سعاىًن خاىیؼ واضد ایؾاان فشعاتادی رم ال فابر صود رشخىاعاتل ایؾاان سا اسعااه وراىد صیاشا رال راش قاى خاىد و راش مغا ه خاى یؼ ؽافشت
ورىدل اما ایؾان سعىًن خذا سا اهاوت ورىدوذ و رر او سا خىاس ؽرشد یاوب ایؼ سا اعتهضا ورىدوذ چىاو ل ز خذاووذ رش قى او افشوختل ؽذ رل زذز رل مرخد وبىدز
رىارشایه ادؽاهد یهىدا ىعد وبىرذس وقاش ادؽاا راران رال اعااسر راشد ؽاذل خذاوواذ رال آوهاا وماذ داد رال ر اذ اص  81عااه آوهاا ماد ىاوىاذ رال عاشصم ه خاىد راصگشدواذ یرغا اسز
راصگؾتىذ ی گشچل اص آن صمان ی ممت هااز مختماف راش آوهاا ادؽااهد ماد رشدواذل رال دی ان ؾاىیق هااز صیااد وباد خاذا یآوهاا م باذ خذاوواذ دس اوسؽام آ سا رال ىعاد وبىراذس وقاش
خشیا ؽااذ رااىد راصعاااصز رشدوااذل امااا هریىااان راال عااش ید اص فشمااان خااذا اداماال دادوااذ ل 4رتااا آخااش مهااذ مت ااق زددیصرشیااایمرردو دس صمااان راصگؾاات آوهااا اص اعاااسر
وىؽتل ؽذل
ادؽاهد ؽراید
م شو رل اعشای ن هر ى ىس افشایآ و یا عامشیلو
ایتخت ا عامشیل
 21عبد
اوی ه ادؽا یشر ا یخذمت اس عم ران رىد
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ادؽاهد خىىرد
م شو رل یهىدا
ایتخت ا اوسؽم آ
3عبد یهىدا و رى ام هو
اوی ه ادؽا سزب ا غش عم ران رىد
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ر ذ اص آن ىعد وىادگان داوود و عم ران ز رشاود ؽذ اصرغد یهىداو
ادؽا ؽشوس صیادز داؽتىذ اما ر د را ایران رل خذا فشماوشواید مد رشدوذ و
مشد سا رل شعتؼ خذا ؾىیق مد رشدوذ
ر ذ اص زذود  511عاه ىعد رارم ان عشودىن ؽذوذ

ر ذ ىعد ادؽاهان صیادز ز رشاود ؽذیهرل ادؽاهان اص وىادگان هآ وبىدوذ
را ادؽاهاوؼ ؽشوس رىدوذ و رت مد شعت ذوذیمشد و ض سا آوها سا ادامل مد دادوذ
ر ذ اص زذود  331عاه ىعد آؽىس عشودىن ؽذوذ
رغ اسز رل آؽىس رشد ؽذوذ و شارىذ ؽذوذلآوها هشگض رل عشصم ه خىد رل مىىان
یک ممت راصودؾتىذل

رغ اسز رل رارن رل اعاسر رشد ؽذوذ و ذادز ر ذ اص  81عاه راصگؾتىذ

بیه عهذ عتیق و جذیذ
ر ذ اص آخشیه عل وبد مهذ مت ق رشاز زذود  511عاه هراو ىس رل دس مامىطیرا 9یآیل  22ؾدىید ؽذیه ی امد اص خذا وشع ذل ایه دق شا اص صمان آخشیه رتا مهذ مت ق ؽشوع ؽذ
و ا اوی ه رتا مهذ خذیذ ادامل داسدل ظ وقتد یس د ر ذ دهىذ ظاهش ؽذ اؽت اع صیادز وخىد داؽت ل ر ذ اص  511عاه ع ىر خذا راص را مشدماوؼ فسبت رشدل

بسرگتریه یهىدی
یسد ر ذ دهىذ اص عىز خذا فشعتاد ؽذ ا مغ ش سا رشاز ؽخـ رضسگتشز هرىاس رىذل خذا قشاس رىد ىها فشصوذ خىد سا رشاز ودار مشدماوؼ رفشعتذیرىارشایه دس عشصم ه اعشای ن زذود
 3111عاه ؼ  -مغ ر رل دو ا آمذ م غد یک یهىدز رىد اص وىادگان ارشاه آ و داوودل
آد

وىذ

ارشاه آ

اعساع

داوود

ی شى

م غد

را وخىد ؽاى ذن ایاه رار و دیاذن م داضار ؽادفت اود اضز رال م غاد اوداا ماد دادی یهىدیاان مغا ر وماذ داد ؽاذ خاىد سا وپزیشفتىاذل آوهاا ادؽاا س – ا رطظ سا قااوو رال
فم رؾ ذن او رشدوذ ل صماود رل رطظ گفتا زمه اص خىن ایه مشد مبشا هغتآ ز یهىدیان اعخ دادوذ ا ز خىن او رش ما و فشصوذان ما رادز متدیرا 38آیل  35و 36
یهىدیان رذ شیه خش سا مش ؽاذ رىدواذ ل آوهاا غاش راد گىاا خاذا سا رال رؾاته دادواذل خذاوواذ سماى رال آوهاا مشزرات ىرال سا اص اص طشیاق آماىصػ سعاىًوؼ رال آوهاا داد لراا
ایه زاه رغ اسز اص یهىدیان ؾىهاد خذا سا وپزیشفتىذ ظ راص مداصار مد ؽىوذل

مردماوی بذون سرزمیه
خذا رشاز مداصار یهىدیان اص سوم اان اعاتفاد راشد ل دس عااه  81زاذود  51عااه ر اذ اص رال فام

رؾا ذن مغا ر اس اؼ سو راش آوهاا زمبال راشدلآن صماان صماان وزؾات و مازا

رىد  -هاضاسان یهاىدز رؾاتل ؽذوذلوزؾات آن وباشد اص راذ شیه اشط هااز بات ؽاذ دس ااسیخ اعات ل ؽاهش اوسؽام آ ىعاد سوم اان مسافاش ؽاذ و م باذ خشیا ؽاذل ر اذ دس
عاه  246یهىدیان ودار یافتال اص آن عاشصم ه ر اشون ؽاذ و دس م اان ممات هااز دیداش شارىاذ ؽاذوذ دس صماان مىعاد خذاوواذ رال یهىدیاان هؾاذاس داد راىد رال اگاش اص فشماوهاایؼ
اطامت و ىىذ شارىذ خىاهىذ ؽذ ا
ز و خذاووذ ى سا دس م ان خر و امت ها اص رشان صم ه ا رشان دیدشػ شارىذ عاصد لللل ز ثى لیرا 39یآیل 75
راشاز زااذود  3111عاااه یهىدیاان ها ی عااشصم ىد وذاؽاتىذ و هر ى ااىس اص صخااش هاا و مداااصار هاااز ؽاذیذز راال دس ثى اال راا  39ؾاادىید ؽااذ راىد سوااح رشدوذلقغاارتد اص ایااه
مداصار مش رىط رل ررپ هاز مترشراض ه تماش دس طاىه خىا خهااود دو ماد ؽاذل را ؼ اص  7م م اىن یهاىدز طاىسز رؾاتل ؽاذوذ رال هىاىص دو اا دس ؽاى اعاتل ثى ال یراا 39
آیل  75ا  78رل زذودا  4611عاه ؼ وىؽتل ؽذ یامشوص رل زش شت ىعتل
مرو رش ؽشاس د رل دس قباه اوب ا خذا وؾان دادوذ و رؾته ىها غش رد گىا خذا یخذا هىىص رشاز مشدماوؼ وشؾل هاید داسد لهراو ىس رل ىیظ سعىه مذ د ر ذ اص رل فم
ىع ر داد یخذاووذ آوها سا سد و شدل

رؾ ذن مغ ر

ز ظ مد گىی آ آیا خذا قى خىد سا سد رشد ؟ زاؽا! صیشا رل مه و ض اعشای مد اص اوًد ارشاه آ اص عبد رى ام ه هغتآ ل خذا قى خىد سا رل اص قبن ؽىاختل رىد سد وفشمىد اعتلآیا ورد داو ذ رل
رتا دس ای اط چل مد گىیذ یچدىول رش اعشای ن اص خذا اعتفا ل مد رىذ ز سوم انیرا 22یآیل  2و3
امشوص خذاووذ یهىدیان سا رل عشصم ىؾان راص مد گشداوذل دسط ر ذ دس مىسد اسیخ مشد اوتخا ؽذ خذاووذ اعتل
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دروش آمىزشی کریستادلفین بر اساش کتاب مقذش
درش سیسدهم– یهىدیان در تاریخ(بخش اول)

خالصه :
ىاسیخ صیش ششیبد اعت
 4611عاه ؼ ا
خذاووذ یهىدیان سا اص مقش خاسج رشد و عشصم ه اعشای ن سا رل آوها داد خذا صسیق خىد سا رو آوها وؾان داد اما دس طىه مهذ مت ق آوها اص فشمان خذا عش ید رشدوذل
 3611عاه ؼ ا
دس وهایت خذا یهىدیان سا را اعاسر مداصار رشدل ذاد صیادز اص مشدمان ادؽا خىىرد ر ذ اص  81عاه راصگؾتىذ اما هریىان اص خذا عش ید رشدوذل
 3111عاه ؼ ا
دس وهایت یهىدیان اص اعشای ن ر شون ؽذوذ و ر ه ممت هاز مختمف شارىذ گؾتىذیرشاز زذود  3111عاه آوها رد خاوران رىدوذل

امروزه :
خذا یهىدیان سا رل عشصم ه خىدؽان راص مد گشداوذل
آیا د رشا ز م ای ل ا
اؽ ایرا 54یآیل  22و23
ًویانیرا 31یآیل 37
اوه عرىی نیرا 23یآیل 33
اوه ىاسیخیرا 28یآیل  32و 33
دو ىاسیخیرا 47یآیل  22ا 34
اسم ایرا 42یآیل  46و47
امراهیرا 24یآیل  27ا 4:

4

CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION

