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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

و شش :روز داوری بیست درس   

 روس داوری 
 58هطالعه: هتی باب 

 اس خدا باید اطاعت شىد

                                                                                                                                                                                                                                         

دس آيدا هاللاات های ص تشک هقش دس فسشا بىديذ،خذا به هىعی یاد داد که هزبر و هتعلماتؼ سا بغاصد. ایى هزبر )خیمه هاللات ( هکايی بىد که خذا هشدهايؼ سا ولتی هشدم اعشائیل پظ ا
ماأل به چه ؽکل بىده اعات.به صقاا ا باشای خابداایی اػ که ازت کشد. ههمتشیى وعیله ای که دس آو لشاس داؽت تابىت خذا بىد. عیًه ای که اص طال پىؽیذه ؽذه بىد.دس تقىیش هی بیًیذ

اباه ای ياى گزاؽاته و عال بعذ،داود پادؽاه تقمین گشفت که تابىت خذا سا به ؽهش خذیذػ ،اوسؽلین هًتمل کًذ تا باس دیگش هشکض پشعتؼ اعشائیل ؽاىد.تابىت دس اس 855تىخه کًیذ. زذود 
 ذایت هی کشد.دس طىل ساه گاو لغضیذ و صضه دعت خىد سا دساص کشد و تابىت سا ثابت يگاه داؽت. ياگهاو :" پظ غضب خذاوياذ باش صاضه تىعط گاو کؾیذه هی ؽذ و ؽخقی بًام صضه آو سا 

ا خلاىگیشی اص فاذهه دیاذو .دس فىستی که به يظش هی سعیذ  ذف صاضه تًها(:آیه  9افشوخته ؽذه خذا اوسا دس آيدا به عبب تمقیشػ صده و دس آيدا يضد تابىت خذا هشد")دوم عمىئیل باب 
تابىت عمبلی اص زضىس خاذا باىد کاه  شگاض يبایاذ (.47آیه  58تابىت خذا بىد. چشا هداصاتؼ دس ایى زذ ؽذیذ بىد؟چىو خذا گفته بىد که تابىت سا  میؾه با صقا ا  بشداسيذ.)خشوج باب 

اعت و تًها اص سا هایی که خىد گفته اعت لابال دعاتشط اعات.صضه باا لماظ تاابىت اص خاذا  (.خذا همذط و خالـ48آیه  7لمظ هی ؽذ.هداصات لمظ تابىت هشگ بىد.)اصذاد باب 
 عشپیچی کشد.

خىاعاته ، دس . بایذ  مايطىس که خذا اص هاا داسد که فادق بىده و او سا اطاصت کًین.يمی تىايین ساه سعیذو به خذا سا به ؽىخی بگیشینخذا خالك و يگه داسيذه  مه صيذگی اعت و اص ها ايتظاس 
 (.46آیه  48به زغب لايىو يطلبیذین.")اول تىاسیخ باب ، چىيکه اوسا پی او باؽین  و يه اص سا های دلخىاه خىدهاو.کمی بعذ داود دس  هىسد هشگ  صضه گفت:" یهىه خذای ها بش ها سخًه کشد

 خذا همذط و بضسگ اعت و به زك طلب فذالت و اطاصت داسد

 روس داوری 
به  میى خاطش  ًگام باصگؾات هغایر ،سوص داوسی دلیما  دسط ههمی که هی ؽىد اص هشگ صضه گشفت ایى اعت که کغايی که خذا سا اطاصت يکشده و فادق يباؽًذ هداصات خىا ًذ ؽذ. 

هغیر زاضش ؽىین تا  شکظ اصمال بذيی خىد سا بیاباذ، بسغاب آيچاه بعذ اص بشخاعتى هشدگاو اعت. پىلظ سعىل به ایمايذاساو دس لشيتظ يىؽت :" صیشا الصم اعت  که  مه ها پیؼ هغًذ 
خذا ایًگىيه تىفای   :و9آیه  67(. خذا بخؾًذه و ههشباو اعت اها دس صیى زال خذای صذالت و زمیمت يیض  غت. دس خشوج باب 45آیه  8کشده باؽذ،چه يیکى چه بذ")دوم لشيتیاو باب 
زمت بشای  ضاساو و آهشصيذه خطا و صقیاو و گًاه ، لکى گًاه سا  شگض بای عاضا يخىا اذ سئىف و دیش خؾن و کثیشاالزغاو و وفا، يگا ذاسيذه س ؽذه اعت:" ....یهىه ،یهىه ، خذای سزین و

به طىس هؾاابه دس هاىسد ظ سعىل يیض هی د ذ که او گًا کاسايی سا که تىبه يکًًذ يمی بخؾذ. پىل سا تىفی  هی کًذ، لغمت دوم  يؾاو گزاؽت...". اولیى لغمت ایى هتى بخؾًذگی خذا 
يؾاو هی د ذ ايغاو  ایی وخىد داسيذ که خذا يمی تىايذ آيها سا ببخؾذ. او به صًاىاو خاذای  55تا  ;4آیه  >5(. تثًیه  باب 55آیه  44"ههشبايی و عختی خذا  " فسبت هی کًذ) سوهیاو باب 
خذا عشباص هی صيًذ سا هداصات خىا ذ کشد .  مچًیى تًها سا ی کاه باشای اص بایى باشدو کاهال گًااه و  اصتطد.او کغايی سا که اصاصادل  شگض گًاه سا يادیذه يگشفته و آو سا بی عضا يمی گزاس

 هؾکالت بىخىد آهذه تىعط آو بش سوی صهیى وخىد داسد ، يابىدی ؽشیشاو تىعط خذاعت.

 داور عادل
صیغی هغیر سا به صًىاو "داوس صادل"تىفی  کشده اعت چىو با صمل و  ;آیه  7(.دوم تیمىتائىط باب 65تا  58آیه  8ب یفه لضاوت سا به صهذه صیغی هغیر گزاؽته اعت)یىزًا باخذا وظ

طاا يمای (و  شگاض خ58و57آیاه  5ا بااب خشد خذا داوسی خىا ذ کشد.هشدم فمط هی تىايًذبش طبك دیذه  ا و ؽًیذه  ای خىد داوسی کًًذ اها صیغی هغیر اص افکاسؽاو اطاال  داسد)یىزًا
تًبیاه يخىا اذ  که لبل اص هیالد هغیر يىؽته ؽذه اعت،پیؾگىیی اص کاس آیًذه هغیر اعت:"هىافك سویت چؾن خىد داوسی يخىا ذ کشدو بش وفك عمع گىؽهای خاىیؼ 44کًذ.اؽعیا باب 

 (7و6آیه  7د.")اؽعیا باب و به خهت هظلىهاو صهیى به دوعتی زکن خىا ذ يمى، بلکه هغکیًاو سا به صذالت داوسی خىا ذ کشد   يمىد
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 چه کساوی قضاوت خىاهىد شد؟
گىیذ کغاايی کاه کاالم سا ؽاًیذه و دسک هغیر تمام کغايی سا که صيذگی کشده ايذ سا داوسی يخىا ذ کشد . ایى تقمین بش صهذه خذاعت که چه کغی داوسی هی ؽىد.کتاب همذط به ها هی 

هی فهمین که ایى  4آیه  7دس پیؾگاه کشعی داوسی هغیر زاضش خىا ًذ ؽذ تا اتفالات صيذگیؾاو سا تىفی  کًًذ. اص دوم تیمىتائىط باب کشده ايذ و فشفت ايدام کاسی بشای آو داؽته ايذ ،
 اتفالات ؽاهل کغايی هی ؽىد که:

 .هشده بىديذ و بشخیضايذه ؽذه ايذ 

 .ًگام باصگؾت هغیر صيذه ايذ  

 افشادی سا که کالم سا خىايذه و دسک کشده ايذ اص تماهی عًیى بشای داوسی خمع خىا ذ کشد.ایى افشاد ؽاهل کغايی هی ؽىد که:بًابشایى صیغی هغیر  ًگام باصگؾت دوباسه اػ ، 

 .پیام يدات خذا سا پزیشفته و او سا اطاصت کشديذ 

 .پیام يدات خذا سا پزیشفته ولی ساه او سا يشفته ايذ 

 .گا ی کاهل پیام يدات خذا سا يپزیشفته ايذ  با آ

یر سا داؽاته اياذ. آيهاا باش اعااط صکاظ ایى افشاد پیام کالم خذا سا کاهل ؽًیذه ايذ، بذیى هعًا که پیام يدات خذا سا دسک کشده و فشفت ايتخاب  بشای لبىل ویا سد اطاصات اص هغا
تا بش خهاو داوسی کًذ بلکه  تا بىعیله او خهاو يداات فشعتاد يخهاو  به ها گفته ؽذه اعت :" خذا پغش خىد سا به ;4و:4آیه  6العملؾاو دس صيذگی لضاوت هی ؽىيذ. دس یىزًا باب 

 یابذ ،آيکه به او ایماو آسد بش او زکن يؾىد اها  شکه ایماو يیاوسد االو بش او زکن ؽذه اعت."

 چه اتفاقی خىاهد افتاد؟
 هوگش 6زال  يگا ی هی ايذاصین به عشيىؽت ایى 

 ( ؽشوساو 6(صادالو        5يذ     ( افشادی که پیام يدات سا يؾًیذه ا4   

کغايی که کالم خذا سا يؾًیذيذ بشای يپزیشفتى آو هسکىم يمی ؽىيذ. ایى بش خالف صذالت اعت. پظ کغايی که بذوو ؽًیذو پیام  (کساوی که پیام وجات خدا را وشىیده اود:4

،اها ایًااو باه خهات زیاات خااودايی و آيااو باه خهات خدالات و زمااست خىابیذه ايذ بیاذاس خىا ًاذ ؽاذخذا هشديذ بشخیضايذه يمی ؽىيذ "و بغیاسی اص آيايی که دس خاک صهیى 
آيها  الک ؽذه و بشای  میؾه سفته ايذ.اؽعیا يبی دس هىسد کغايی که اص هىسدگاو بش يخىا ًذ خاعت يىؽاته -(.هشدگايی که بشخیضايذه يؾىيذ ،هشده هی هايًذ5آیه 45خاودايی")دايیال 

ذ خىا ًاذ ؽاذ.خیالها گشدیذياذ ويخىا ًای یهىه خذای ها آلایاو غیش اص تى باش هاا اعاتیال داؽاتًذ. اهاا باه تاى فماط اعان تاى سا رکاش خاىا ین کشد.ایؾااو هشدياذ و صياذه ياعت :"ا
 (47و46آیه  59بشخاعت.بًابشایى ایؾاو سا عضا داده، الک عاختی و تمام رکش ایؾاو سا هسى يمىدی")اؽعیا باب 

"پظ تشعااو هبااػ،چىو هیش ایى ايغايها سا "بذوو فهن" تىفی  کشده اعت. چىو يغبت به کالم خذا بی اصتًا  غتًذ و يؾاو هی د ذ که  مايًذ بهاین  الک هی ؽاىيذ:هضا >7باب 
ا هباسک هی خىايذ، به طبمه پذساو خاىد خىا اذ چیضی اص آو يخىا ذ بشد و خاللؼ دس صمب او فشو يخىا ذ سفت.صیشا دس زیات خىد،خىیؾتى سکغی دولتمًذ گشدد صیشا چىو بمیشد 

 (55تا  49آیه  >7پیىعت که يىس سا تا به ابذ يخىا ًذ دیذ.ايغايی که دس زشهت اعت و فهن يذاسد ، هثل بهاین اعت که  الک هی ؽىد.")هضاهیش باب 

يی هغیر،کغايی که هىفك به يداات یاافتى اص اضاوت هغیر ظا ش يمی ؽىيذ. ًگام زکمشالبته صهاو باصگؾت هغیر افشاد صیادی وخىد داسيذ که کالم سا يمی فهمًذ.آيها دس کشعی ل
ا یاد بگیشيذ اگشچه کغايی که يداات يیافتاه اتفالات و بالیای صهاو آخش  غتًذ به صًىاو افشاد فايی دس پادؽا ی خذا صيذگی خىا ًذ کشد. پظ به آيها فشفتی داده خىا ذ ؽذ تا کالم س

 سا ببیًیذ( 44و  :آيها هی هیشيذ و بشای  میؾه دس لبش هی هايًذ.)دسط  ايذ  الک هی ؽىيذ.

 (افشادی که هغیر آيها سا هی پزیشد:5

وعىعاه شای افکااس اؽاتباه کشعی داوسی پزیشفته ؽذه ايذ صيذگی خاوداو سا دسیافت هی کًًذ ،آيها تغییش کشده و راتی  مايًذ رات خذا دسیافت هی کًًذ.ر ًؾاو  شگض بکغايی که دس 
ذ کاشد. دهااو بضسگای باشای باه  ان يخىا ذ ؽذ و يبشد با گًاه پایاو هی پزیشد. خغمؾاو خاودايه خىا ذ ؽذ و دیگش دسد ، خغتگی و یا  یچ یک اص ضعفهای ايغايی سا زظ يخىا ً

ًاگ کاشده ام و دوسه خاذا سا باه کماال سعاايیذه ایمااو سا هسفاى  اص خذا بغیاس تالػ کشد گفت :" به خًگ يیکاى خپیىعتى ایمايذاساو خىا ذ بىد. چىو پىلظ سعىل بشای اطاصت 
کغايی که ظهىس او سا دوعت هی داسياذ."  داؽتن.بعذ اص ایى تاج صذالت بشای هى زاضش ؽذه اعت که خذاويذ داوس صادل  دس آو سوص به هى خىا ذ داد و يه به هى فمط بلکه يیض به  مه

 (;و:آیه  7)دوم تیمىتائىط باب 

 که مسیح آوهارا ومی پذیزد (افزادی3
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کاه چماذس يااداو بىدياذ کاه بشکاات کتاب همذط دس هىسد خضئیات هداصات کغايی که دس داوسی پزیشفته يؾذه ايذ به ها چیضی يمی گىیذ.اها به ها گفته ؽذه که هتىخه خىا ًذ ؽاذ 
چىو ابشا ین و اعساق و یعمىب  و خمیع ايبیاا سا دس هلکاىت  ىدىا ذ بؾاس ديذاو به ديذاو خؽگفت ايگیض خذاسا اص دعت داديذ و ایى باصث صزاب وخذاو هی ؽىد:"دس آيدا گشیه و ف

 (.;5آیه  46خذا ببیًیذ و خىد سا بیشوو افکًذه یابیذ.")لىلا باب

غمتی اص آو يخىا ًذ بىد و پاظ اص آو باشای  میؾاه های اص ایى لغمت دس هی یابین که بخؾی اص هداصات آيها ایًگىيه خىا ذ بىد که خالل پادؽا ی خذا سا هی بیًًذ و هی دايًذ که ل
خذا های ؽاىيذ.اص بازس باه خاىبی هیشيذ. صیغی هغیر دس یک هثل سوص داوسی سا با دسوکشدو همایغه هی کًذ که دس آو بزس ای خىب )يؾاو د ًذه صذالت( اص بزس ای بذ )ؽشاست( 

(.پىلظ سعىل دس ياهه دوهؼ به تغالىيیکیاو دسعی هؾابه داده اعت:"  ًگااهی کاه صیغای خذاوياذ اص 76تا  69آیه  46هشالبت هی ؽىد،ام کشکظ  ا دس آتؼ هی عىصيذ)هتی باب 
ه ایؾاو ظهىس خىا ذ يمىد دس آتؼ هؾتعل و ايتمام خىا ذ کؾیذ اص آيايی که خذاسا يمی ؽًاعًذ و ايدیل خذاويذ ها صیغی هغیر سا اطاصت يمی کًًذ،کآعماو با فشؽتگاو لىت خىد 

 (>تا:آیه  4لقاؿ  الکت خاودايی خىا ًذ سعیذ اص زضىس خذاويز و خالل لىت او")دوم تغالىيیکیاو باب به 

که بعذ اص پزیشفتى  هعشفت ساعتی اگش صمذأ گًا کاس ؽىین دیگش لشبايی گًا او باالی يیغات.بلکه ايتظااس  ىلًاک،صازاب و به ها  ؾذاس هی د ذ :"صیشا  :5و59آیه  45صبشايیاو باب 
ىد." )هتی باب عت او سا ايکاس خىا ن يمغیشت آتؾی که هخالفاو سا فشو خىا ذ بشد." هغیر يیض هی گىیذ :" شکه هشا پیؼ هشدم ايکاس يمایذ ،هى  ن دس زضىس پذس خىد که دس آعماو ا

سا بدا يیاوسدياذ.)اصمال بااب  ( کغايی که يضد صیغی هغیر پزیشفته يؾذه ايذ ؽاهل کغايی هی ؽىد که تعمیذ داؽته و به خاهعه هغیسیت تعلك داسيذ اها "صمل الیمه تىبه "66آیه  45
 (. ایى  ؾذاسی بشای  مه هاعت.55آیه  59

 

                                                                                                                                                                                            

 ایماوداران خادمیه مسیح هستىد
و آو ؽاادکشدو  بشده دیگش يمی تىايغت به فکش خىدػ باؽذ.او فمط یک وظیفاه دس صياذگی داؽاتی سا هی خشیذ ، بشده کاهأل اص آو او هی بىد. صهاو صهذ خذیذ ، اگش هشدی بشده ا دس

ذ. ها هغیر سا دوعت داسین يه به ایى دلیل اسبابؼ بىد.ایمايذاساو تعمیذی بایذ  مايًذ آو بشده دس خذهت اسبابؾاو صیغی هغیر باؽًذ اها دلیل خذهتؾاو بایذ تًها اطاصت اص خذا باؽ
. پظ پىلظ به ایمايذاساو يىؽت :" بذو ؽما  یکل سوذ المذط اعت که دس ؽما  ی تشعین. هغیر صيذگی خىد سا بش سوی فلیب بدهت بخؾیذه ؽذو گًا او ها لشبايی کشدکه اص او ه

 ( 55و>4آیات  9لشيتیاو باب  اعت که اص خذا یافته ایذ  و اص آو خىد يیغتیذ صیشا که به لیمتی خشیذه ؽذیذ پظ خذا سا به بذو خىد تمدیذ يماییذ.")اول

که باص گشدد به ایماياذاساو پااداػ داده و چىو ایمايذاساو به صیغی هغیر تعلك داسيذ يمی تىايًذ خىد سا خؾًىد کًًذ.آيها با سوػ صيذگی  خىد هغئىلیت هغیر سا بش دوػ داسيذ ولتی 
ؽاهل هثلی اعت که هغیر دس هىسد خادم گفته اعت. اسبابی به غالم وفااداسػ گفات:"آفشیى ای غاالم  65 تا 47آیات  58کغايی سا که گمشاه ؽذه ايذ هداصت خىا ذ کشد. هتی باب 

صتًاایی کاشده باىد هدااصات يیک هتذیى!بش چیض ای ايذک  میى بىدی،تىسا بش چیض ای بغیاس خىا ن گماؽت.به ؽادی خذاويذ خىد داخل ؽى." اها کغی که به اسبااب خاىد بای ا
 سا يیض بخىايیذ. 84تا  78آیات  57هتی باب  دس ظلمت خاسخی ايذاصیذ،خایی که گشیه و فؾاس ديذاو خىا ذ بىد." ع ساؽذ:"آو غالم بی يف

 ؟تزس یا محبت
اصتماد کاهال تؾاىیك  اسا به داؽتىبعضی اص آیات کتاب همذط  به ایمايذاساو  ؾذاس هی د ذ که دس هىسد ظا ش ؽذو دس کشعی داوسی هغیر هطمئى يباؽًذ. بعضی اص هتىو دیگش آيه
ت يدات خذا اصتماد کاهل داؽاته هی کًذ. یچ تًالض والعی وخىد يذاسد. یچکظ يمی تىايذ به دسعتکاسی خىد هطمئى باؽذ. اها ایمايذاساو والعی صیغی هغیر هی تىايًذ به لذس

گش خادهیى وفاداسی بشای هغیر باؽًذ خذا با خؾًىدی کاهل پادؽا ی سا به آياو هی د ذ.اول یاد هی گیشيذ که صاؽك خذا باؽًذ و به او اصتماد کًًذ. تا ا باؽًذ. ایمايذاساو به تذسیح
 هی گىیذ :"هسبت دس  میى با ها کاهل ؽذه اعت تا دس سوص خضا ها سا  دالوسی باؽذ...دس هسبت خىف يیغت ،بلکاه هسبات کاهال خاىف سا بیاشوو های ;4و:4آیات  7یىزًا باب 

هغیر به ها يؾاو داده اعت سا پیشوی کًین . اگاش صاؽاك خاذا هسبت کشد که ها بایذ  شکاسی  هی تىايین  بشای خذهت به او ايدام  د ین و هثالهایی که تىعط  ايذاصد". خذا آيمذس به ها
 باؽین  دیگش اص  یچ چیض تشط يخىا ین داؽت.

 خالصه:

 پظ اص باصگؾت هغیر ، بعذ اص سعتاخیض سوص داوسی خىا ذ بىد. (4

 اوس صادل با صمل و خشد خذا داوسی خىا ذ کشد.صیغی هغیر د (5

 هغیر تمام کغايی که کالم سا ؽًیذه و دسک کشده ايذ سا بشای داوسی خمع خىا ذ کشد. اصن اص هشده و یا صيذه، ؽشیش ویا صادل. (6

 کغايی که تىعط هغیر پزیشفته هی ؽىيذ ، صيذگی خاوداو دسیافت خىا ًذ کشد . (7

 تا به ابذ صزاب وخذاو سا هتسمل ؽذه و بشای  میؾه خىا ًذ هشد . کغايی که دس داوسی سد هی ؽىيذ (8

 هشدم هىسد لضاوت والع ؽذه

 پزیشفته ؽذه                        سد ؽذه  

 صيذگی خاوداو                      يابىدی
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و شش :روز داوری بیست درس   

 01آیه  5آیه ای بزای مطالعه :دوم قزوتیان باب 

    5بابی بزای مطالعه: دوم قزوتیان باب 

  

  


