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 وظایف ما در قبال امىر کشىر  
2هغالؼه : اول پغغؽ باب   

 يکته : کلىع هکايی اؿت که ها صع آو ػيضگی هی کًین ولىايیى وهمغعات صولتی صاعص.
هشتلف ػيضگی هی کًًض که بغسی اػ آيها با لىايیى سضا هغایغت صاعص.ایى صعؽ صع هىعص وظایف هـیذیاو صع لبال کلىع و به  اهغوػه ایمايضاعاو والؼی هـیخ صع کلىع های هشتلف با لىايیى

به كما کمک هی کًض تا ایى بشق عا سىب هتىجه كىیض.  31و  4عا صاعيض اؿت. صعؽ  م ایًکه آیا هـیذیاو اجاػه كغکت صع ؿیاؿت و جًگ سوى  

 مردم خدا در عهد عتیق
اهت او. لىايیًی که سضا به هايی که اؿغائیلی ها اػ هوغ ساعج كضيض سضاويض آيها عا صع کىه ؿیًا جمغ کغص و با آيها ػهضی بـت.لغاع بىص او سضای آيها باكض و آيها ؿال پیق ػ 1033دضوص 

يها وجىص يضاكت کمی بؼض سضا پاصكاهايی بغای هغصم و لىايیى عا هلشن کغصه بىص هیچ تضاصی بیى آ آيها صاص كاهل لىايیى بغای پغؿتق و ػيضگی عوػايه بىص. اػ آيجا که سضا باوع ها
ی سضا بغا هی کغص.اها هغصم اؿغائیل به لىايیى اؿغائیل ايتشاب کغص آو اتفاق پاصكاهی سضا بغ ػهیى بىص و ؿغباػاو پاصكاه ؿغباػاو سضا بىصيض.پاصكاه هی بایـت تمام صؿتىعات سضا عا اج

ابتضا لىم آكىع به پاصكاهی كمالی اؿغائیل دمله کغصه و هغصم عا به اؿاعت بغصيض و  ..پؾ سضا پاصكاهی سىص عا به اتمام عؿايضاػتًا بىصه و عوف های كغوعايه الىام  صیگغ عا پیغوی هیکغصيض 
ض. پؾ هغصم سضا صع کلىع هایی ػيضگی هی کغصيض که سضایاو صعوغیى پغؿتق هی كض و بغسی اػ لىايیى بؼض آيها عا پغاکًضه کغصيض و پؾ اػ آو بابلیاو پاصكاهی جًىبی یهىصا عا به اؿاعت بغصي

او صع آو كغایظ ؿشت به ها چگىيگی عفتاعهاو صع هىعص ػيضگی صع کلىع هایی که لىايیى آيها با لىايیى سضا هغایغت صاعص عا يلبا لىايیى سضا هغایغت صاكت.عفتاع بغسی اػ یهىصیاو سضا تغؽ 
 هی صهض .

 اوه؟حاکم بیگآیا آوها باید از خدا پیروی کىىد یا از 
هی بایـت بیى  پایاو سىص يؼصیک بىص گاهی آيها صايیال و صوؿتايق جؼو کـايی بىصيض که به اؿاعت تىؿظ يبىکض يوغ به بابل بغصه كضيض ایى اتفاق ػهايی افتاص که پاصكاهی جًىبی یهىصا به

 بابلیاو یکی عا ايتشاب هی کغصيض.هثال های ػیغ هفیض اؿت: اعاػت اػ لىايیى سضا و یا

 صع يهایت چه اتفالی افتاص کاعی که صايیال و صوؿتايق کغصيض هلکالت  آیات 
به صايیال و صوؿتايق گىكتی بغای سىعصو  31تا 3،آیات 3صايیال،باب

صاصه كض که لغبايی بت ها كضه بىص،آيها يمی 
هی صايـتًض سىاؿتًض گىكت عا بشىعيض اها 

 که ایى کاع پاصكاه عا ياعادت هی کغص.

گىكت عا يشىعصيض و به جای آو صعسىاؿت 
 ؿبؼیجات کغصيض

سضا هغالب آيها بىص و آيها اػ همه ؿالن تغ 
 به يظغ هی آهضيض.

 

يبىکض يوغ صؿتىع صاص که همه بغ ػايى های  1صايیال باب
پا کغصه سىص يلـته و هجـمه عالیی که بغ 

 کًًضبىص پغؿتق 

ؿه صوؿت صايیال هیچ چیؼی غیغ اػ سضا عا 
 پغؿتق يکغصيض.

آيها صع گىصال ػمیك ايضاسته كضيض ولی سضا 
 يجاتلاو صاص و هیچ آؿیبی به آيها يغؿیض.

صكمًاو صايیال لوض کلتى او عا صاكتًض  1صايیال باب
پؾ پاصكاه جضیض صاعیىف عا عاػی کغصيض 

 كىص.که اجاػه صػا فمظ بغای پاصكاه صاصه 

صايیال به صػا صع صعگاه سضا اصاهه صاص صع 
 دالی که همه او عا هی كًیضيض.

صعوو چاه كیغاو ايضاسته كض اها فغكته 
 سضاويض اػ او دمایت کغص.

 

 ایى هثال ها به ها هی آهىػيض که :

 ؽ ػيضگیماو لغاع صهین .أسضا عا صع ع 
  پغؿتق كىص  تًها سضا 
  لىايیى سضا عا به جا آوعین.لىايیى عا دفظ کًین و همیله 
 .به سضا اػتماص کًین 

غهتی بغای كکـتى لىايیى پاصكاه يبىصيض تًها ػهايی صايیال و صوؿتايق اػ بهتغیى اعغافیاو پاصكاه بىصيض و به هاهىعیى صولتی ههمی تبضیل كضيض آيها هغگؼ صعصؿغ ؿاػ يبىصيض و هغگؼ صع پی ف
ضاؿت ا لىايیى سضا هغایغت صاكت. ایى لايىو ههمی اؿت بغای تمام پیغواو ػیـی هـیخ .آيها بایض تمام لىايیى کلىعی عا که هماهًگ با لىايیى ساػ فغهاو پاصكاه ؿغپیچی هی کغصيض که ب

 .(  ایى اهغ بایض بغای ها يیؼ هضق کًض0و 4،آیات1غيض )صايیال،باببه جا آوعيض. صكمًاو صايیال هیچ ایغاصی بغ عفتاع او يمی تىايـتًض بگی

 باشد.  مسیحیان باید از قىاویه کشىرشان پیروی کىىد مگر ایىکه ایه قىاویه با قىاویه خدا مغایرت داشته
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 مردمان خدا،امروزه
سام سضا بىصيض و اهت  ض ػتیك که هغصهاو سضا تماهی ایمايضاعاو والؼی عا هغصم سىصف هی صايض و اهغوػه ایى افغاص ػباعتًض اػ یهىصی و غیغ یهىصی صعؿت همايًض اؿغائیلی ها صع ػه

ػ ػهض ػتیك و ػهض جضیض صع جضول ػیغ لابل عویت اؿت.با ایًکه كاگغصاو هـیخ صع همضؽ ياهیضه كضيض.اهغوػه ایمايضاعاو تؼمیضی يیؼ همیًگىيه هؼغفی هی كىيض ایى اهغ با همایـه هتًی ا
 کلىع های هشتلفی ػيضگی هی کغصيض کتاب همضؽ آيها عا اهت سام،هغصهاو سضا هی صايض.

 هغصهاو سضا اهغوػه )اؿغائیل هؼًىی( هغصم اؿغائیل)اؿغائیل دمیمی( 
: و اکًىو اگغ آواػ هغا فی الذمیمه بلًىیض و ػهض هغا يگه صاعیض 1و  0،آیات34سغوج،باب

همايا سؼايه سام هى اػ جمیغ لىهها سىاهیض بىص.ػیغا که تماهی جهاو اػ آو هى اؿت و 
 كما بغای هملکت کهًه و اهت همضؽ سىاهیض بىص. 

ايت هلىکايه و اهت همضؽ و : لکى كما لبیله بغگؼیضه و که 33و4آیات  2اول پغغؽ باب 
لىهی که هلک سام سضا باكض هـتیض تا فضایل او عا که كما عا اػ ظلمت به يىع ػجیب 

سىص سىايضه اؿت و اػالم يمایی که ؿابمًا لىهی يبىصیض و اآلو لىم سضا هـتیض آيىلت اػ 
 عدمت هذغوم اها الذال عدمت کغصه كضه ایض.

یض کاعی هت همضؽ سضا هـتًض لـمتی اػ پاصكاهی آیًضه سضا يیؼ سىاهًض بىص.و هًتظغ باػگلت پاصكاه سىص به اوعكلین هـتًض پؾ هًگام ايتظاعكاو يباایمايضاعايی که اهغوػه لـمتی اػ ا 
 تا با هن به او سضهت کًًض. یت باكض پؾ صع ػهاو باػگلت هـیخ همه آيها فغا سىايضه كضهذيض.سضا بایض صع همه کاعها صع اعجکًًض که به عابغه آيها با سضا آؿیب عؿا

 عقیده مسیحیان وسبت به حاکمان کشىرشان

بىص.با ایًکه بـیاعی اػ یهىصیاو بغ ایى اهیض ػیـی ػهايی صع اؿغائیل ػيضگی هی کغص که اهت تذت فغهاو عوهیاو بىص او اػ لىايیى آيها ػجغ کلیض و هغص اها هغگؼ یک صعصؿغ ؿاػ ؿیاؿی ي
ی عا با توىیغ یک ؿکه عوهی،لیوغ عا اػ عوهیاو آػاص کًض.ولتی اػ هـیخ پغؿیضيض که آیا یهىصیاو بایض به عوهیايی که اػ آيها هتًفغ بىصيض هالیات بپغصاػيض او لايىو ههمبىصيض تا او بتىايض آيها 

ه همايغىع که لىايیى ایجاب هی کًض بایض هالیات عا پغصاست )پىلؾ صع عوهیاو .ایى بضیى هؼًی اؿت ک   (23،آیه22هتی،باب)بًا کغص :" هال لیوغ عا به لیوغ اصا کًیض و هال سضا عا به سضا " 
يه تًها هـیخ لىايیى عوهیاو عا لبىل ایى هىضىع عا به وضىح بیاو کغصه اؿت.( و همیًغىع يلاو هی صهض که ها بایض به لىايیى همايًض سضا ادتغام گظاكته و اػ آو پیغوی کًین. 2،آیه31باب 

کـايی که اػ هىلؼیت سىص صع صع هؼبض ؿىء اؿتفاصه هی کغصيض و هغصم عا هًذغف هی ؿاستًض.ؿغاو هظهبی ؿؼی صع هتىلف ،که ؿغاو هظهبی یهىص عا تغییغ صهضؼی يکغص کغص بلکه دتی ؿ
صاهه هی صاص.او هی صايـت که ایى کاع سضاؿت و بـیاع ههن اع هی صیض و ػيضگی اف صع سغغ بىص بغ هاهىعیت سىص اػکغصو هـیخ صع آهىػف و هؼجؼاتق صاكتًض اها صع تمام كغایغی که او آ

ع هایی که صع آو ػيضگی هیکغصيض صسالتی اؿت.ایى هثال وفاصاعی هـیخ تىؿظ كاگغصاو او يیؼ پیغوی هی كض .آيها يیؼ هاصق بىصيض و اػ لىايیى پیغوی هی کغصيض و هغگؼ صع ؿیاؿت کلى
ؽ هی گظاكتًض. پؾ ػهايی که به آيها گفته أهی صاص آيها لىايیى سضا عا صع ع اؿغه ؿیاؿت يبىصيض. ولتی هلکلی اػ ؿىی یهىصیاو و یا عوهیاو عريضاكتًض. آيها هغگؼ ؿؼی صع تغییغ صيیا به و

هی گىیض که بایض  عا يیؼ ببیًیض. پىلؾ به ها 23تا  32آیات  4. اػمال باب ( 24آیه  0اػمال باب )" ىص .هی بایض بیلتغ اػ ايـاو اعاػت يم كض تا يبىت عا هتىلف کًًض آيها پاؿز صاصيض:" سضا عا
 باكین چىو تماهی داکماو تىؿظ سضا ايتشاب كضيض.)اگغ چه بـیاعی ایى عا صعک يمی کًًض( ضاهغیغ لىايیى س

ػضالتی عوبغو بىصيض:"هغكشن هغیغ لضعت های یاصی با ياتىجه صاكته باكیض که پىلؾ ایى کلمات عا به ایمايضاعايی يىكت که صع جاهؼه ای ؿشت ػيضگی هی کغصيض جایی که بغصه های ػ
و هغکه هماوهت کًض سضا يمىصه باكض  بغتغ بلىص ػیغا که لضعتی جؼ اػ سضا يیـت و آيهایی که هـت اػ جايب سضا هغتب كضه اؿت.دتی هغکه با لضعت هماوهت يمایض،هماوهت با تغتیب

پىلؾ ایمايضاعاو عا تلىیك به صػا  2و  3آیه  2اگغ اػ لىايیى کلىعهاو ؿغ پیچی کًین اػ سضا ؿغپیچی کغصه این صع اول تیمىتائىؽ باب . پؾ(2و  3آیه  31عوهیاو باب )دکن بغ سىص آوعص ." 
هت پاصكاهاو وجمیغ هادباو  يض. به جبغای داکماو کلىع ها کغص :" پؾ اػ همه چیؼ اول ؿفاعف هی کًن که هلىات و صػا ها و هًاجات و كکغ ها عا بغای همه جمیغ هغصم به جا آوع

ًی بغای ػيضگی اؿت اغلب هلکلی هیاو وظایف هًوب تا به آعاهی و اؿتغادت و با کمال صیًضاعی و ولاع ػمغ سىص عا به ؿغ بغین .لىايیى یک کلىع هؼمىاًل يلاو هی صهض که آيجا هکاو اه
کلىع اعاػت هی کًض اػ سضا اعاػت کغصه اؿت.بغای هثال یک لاتل هن صع لىايیى کلىع و هن صع لىايیى سضا یک هـیذی صع لبال کلىع و صع لبال سضا وجىص يضاعص پؾ ولتی اػ لىايیى 

خ بایض بیى اعاػت اػ اگغچه دکىهت گاهی اػ كهغويضايق ايتظاع صاعص کاعهایی ايجام صهًض که هىافك آهىػه های کتاب همضؽ يیـت همايًض عفتى به جًگ.كاگغصاو هـیاكتباه کغصه اؿت.
.   كغل ها و ػالیك  (24،آیه0اػمال باب)هثال پغغؽ عؿىل جمله سىبی بغای پیغوی اؿت . :" سضا عا هی بایض بیلتغ اػ ايـاو اعاػت يمىص ."  "دکىهت و یا سضا یکی عا ايتشاب کًًض .

. ایمايضاعاو همچًیى بایض هی كىص های يظاهی همايًض يیغوهای اعتق و یا پلیؾ ػیاصی هـتًض که پیغواو بایض اػ آيها اجتًاب کًًض که كاهل ؿاستى ؿالح های هًفجغه و يابىصکًًضه و كغل
ل آيها هًاؿب غکـايی که هتىجه هی كىيض كو ها بایض تًها هغیغ فغاهیى او باكین.  اػ لبىل هغ يىع تؼهضی سىص صاعی کًًض ػیغا ػیـی هـیخ تًها ؿغپغؿت تمام ایمايضاعاو والؼی اؿت

 و عاهًمایی صػا کًًض. سضا هی تىايض به آيها کمک کًض. یک هـیذی يیـت بایض بغای کمک

 مسیحیان و سیاست

. واضخ يیـت که چگىيه ایى کاع عا ايجام هی صهض و دتی هؼلىم يیـت که چه افغاصو هلت هایی صع آو صسیل ( 12آیه  4صايیال باب )اگغچه سضا صع دال اجغای اهضافق بغ عوی ػهیى اؿت
کغصه ػیغا ذیاو يمی صايًض سىاؿت سضا صع عأؽ کضام گغوه ؿیاؿی اؿت ،ايتشاب عا بغ ػهضه سضا گظاكته و عأی يمی صهًض. آيها هغگؼ صع ؿیاؿت هضاسله يسىاهًض بىص. اػ آيجایی که هـی

گاه صع گغفتى تومین به ضض  .چىو هغصهاو سضا به يظام او تؼلك صاعيض و یک  سضا هضاسله کغصه باكًض.بًابغایى هضاسله صع صولتهای ايـايی اكتباه اؿت چه هذلی چه هلیهمکى اؿت ياسىصآ
ع سضهت هـیخ يیـت بغگؼیًًض؟ایمايضاعاو جهت پاصكاه يیؼ صاعيض،ػیـی هـیخ. اػ آيجایی که ایمايضاعاو والؼی پیغوی اػ هـیخ عا ايتشاب کغصه ايض،چگىيه هی تىايًض گغوه ؿیاؿی عا که ص



 

   

            CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION  3 

 

 دروس آمىزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

چهار :وظایف ما در قبال امىر کشىرسی و  درس  

   
ىو ؿغاو ايـايی لاصع به ایى کاع يیـتًض. ایمايضاعاو هی صايًض که هـیخ هًگام باػگلت سىص ایى کاع عا ايجام سىاهض صاص.پؾ ایمايضاعاو ؿاستى صيیایی بهتغ يبایض صع ؿیاؿت هضاسله کًًض چ

کًًض، ادتیاج به صوع هايضو اػ سىص عا  هغف هغلغ ؿاستى هغصم اػ پاصكاهی سضا هی  ووالؼی اػ ؿیاؿت صوع بىصه چه به ػًىاو یک فؼال و یا چه به ػًىاو کـی که عأی هی صهض و ػها
آیه  4اول لغيًتیاو باب )ايیى یک دکىهت يضاعصو هغبىط به همه ساصهیى سضا هی كىص. آيها اکًىو بایض تذت لىايیى هـیخ ػيضگی کًًض. ؿیاؿت هثل كغل های ياهًاؿب هیچ عبغی به لى

. " و هن (32آیه  1صوم لغيتیاو باب)و آییض و جضا كىیضو چیؼ ياپاک عا لمؾ يکًیض تا هى كما عا همبىل بضاعم ."و سىص عا اػ صولتهای ايـايی و ؿیاؿت جضا کًًض:" اػ هیاو ایلاو بیغو( 23
 (2آیه  32عوهیاو باب )كکل ایى جهاو هلىیض بلکه به تاػگی طهى سىص هىعت سىص عا تبضیل صهیض..."

 مسیحیان وجىگ

 13آیات  21سغوج باب )صع ؿغػهیى کًؼاو صكمًاو سىص عا يابىص کًًض تا وؿىؿه يلىيض که عاههای كغیغايه آيها عا پیغوی کًًض. صع ػهض ػتیك سضا اػ اؿغائیلی ها ايتظاع صاكت که با ػيضگی 
همـایه سىص عا هذبت يما و گفته كضه اؿت .سضا به آيها یاص صاص که بجًگًض پؾ وظیفه آيها اعاػت بىص اها هـیخ که بؼض اػ پاصكاهی سضا بغ ػهیى ػيضگی هی کغصگفت:" كًیضه ایض که ( 12و

 (44و41آیات  0هتی باب)با صكمى سىص ػضاوت کى اها هى به كما هی گىین که صكمى سىص عا هذبت يماییض و بغای لؼى کًًضگاو سىص بغکت بغلبیض." 

بغ كما گغی عا يیؼ به ؿىی او بغگغصاو ....بغکت بغلبیض بغ آيايی که ػهض جضیض يیؼ هثالهای ایى چًیًی صاعص:"با كغیغاو هماوهت هکًیض....بلکه هغ که به عسـاعه عاؿت تى عپايچه ػص صی
هیض اگغ صكمى تى گغؿًه باكض او عا ؿیغ جفا کًًض،بغکت بغلبیض و لؼى هکًیض اگغ همکى اؿت به لضع لىه سىص با جمیغ سلك به هلخ بکىكیض،ايتمام سىص عا هکلیض بلکه سلن عا ههلت ص

 ( 23آیه  33باب  – 34آیه  32عوهیاو باب  – 14آیه  0هتی باب  )یغا اگغ چًیى کًی اسگغهای آتق بغ ؿغف سىاهی ايباكت .ؿیغابق يماػ کى و اگغ تلًه اؿت 

 (02آیه  21هتی باب)ػهايی که هـیخ صؿتگیغ كض به پغغؽ گفت که كملیغف عا کًاع بگظاعص و صع اصاهه گفت :"هغ که كملیغ گیغص به كملیغ هالک گغصص. " 

اگغ پاصكاهی هى اػ ایى جهاو هی بىص سضام پیالعىؽ اعكض عوهی تىضیخ صاص که او اگغ چه پاصكاه اؿت اها پاصكاهیق هًىػ يیاهضه :" پاصكاهی هى اػ ایى جهاو يیـت  هـیخ به پًغیىؽ
خ صاص که چىو پاصكاهی او صع آو ػهاو بغ ػهیى يبىص،سضام او . هـیخ  تىضی( 11آیه  33یىدًا باب)هى جًگ هی کغصيضتا به یهىص تـلین يلىم لکى اکًىو پاصكاهی هى اػ ایى جهاو يیـت." 

تىايًض صعگیغ جًگ بغای کلىعهای سىص كىيض. اگغ ایى کاع عا کًًض همکى اؿت بغاصعاو سىص عا صع هـیخ صع کلىعهای صیگغ  یاو سىاهض آهض. پؾ ایمايضاعاو يم جًگ يمی کغصيض.پاصكاهی
هض یا هلخ جى يبىص او ايگیؼه باالی سىص عا صع عویاعوئی با هغگ بغ عوی هلیب يلاو صاص تا گًاهاو ها بشلیضه كىص . اگغچه هغصهاو سضا صع ػبکلًض.با يپظیغفتى جًگ ،هـیخ یک تغؿى و 

گاه بىصيض که صع چه جًگی سضا اػ آيها هی سىاهض که كغکت کًًض . هـیذیاو اهغوػه يمی صايًضکه سضا چگىيه اهضافق عا با اه به عوی ػهیى اجغا  هی کًض.اگغ بغای  تهاػتیك کاهاًل آ
 .هـتًضاػ ؿغباػی کلىعكاو به جًگ عويض همکى اؿت با اهضاف سضا بجًگًض.به همیى ساعغ ایمايضاعاو والؼی سىاؿتاع هؼاف كضو 

 خالصه:

 ایمايضاعاو بایض:

 .هغیغ لىايیى کلىعكاو باكًض غیغ اػ هىالؼی که با لىايیى سضا هغایغت صاكته باكض 
 لىايیى سضا و لىايیى ايـاو بکلايض صوعی کًًض. باكغلی و فؼالیتی که همکى اؿت آيها عا به تضاص اػ هغ 
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