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 پادشاهٴ پادشاھی خداوند 
درس   ۱پیروی بخش  

 

 

  
 
 
 

 پادشاه
 . پادشاه در کتاب مقدس، مفھومی مطلق و حاکم است 

   .چھ ھستند و چھ اتفاقی باید بیافتد  قدرت تنھا از آن پادشاه است. پادشاه تعیین میکند قوانین مطلق:
اوست کھ قدرتش را بھ اجرا در می آورد حاکم:  .   

پادشاه نیکو قدرتش را استفاده می کند تا زندگی در عدالت، صلح و شادی را بھ اتباعش ببخشد.  یک  
 ) ۱۷:۱٤(رومیان 

یک پادشاه بد قدرتش را بھ نفع خودش استفاده میکند. یک چنین حاکمی دوست دارد زیر دستانش  
 . احترامش کنند و بپرستندش

 

 کتاب مقدس راجع بھ شیطان چھ میگوید؟  
 

   ۱۹:٥اول یوحنا 
   ٦:٤لوقا 

   ۱۲:۹مکاشقھ 
 
 

دھند کھ شیطان دارای قدرت است. او از این قدرت شرارت استفاده میکند تا مردم را   این آیات نشان می 
چنگال ترسھا، بیماریھا و  و در اسارت خود در آورد. او انسانھا را در   کور کند، بفریبد، آزار دھد 

کابوسھا نگاه میدارد.بیایید بنگریم قدرت در دست کیست و چگونھ از زیر قدرت شیطان می توان بیرون  
  .قدرت شیطان محدود است  آمد، چون 

 
   ۳۰:۱٤یوحنا 
   ۱۱:۱٦یوحنا 

 
خدا خود را بھ  

  :ابراھیم بھ این عنوان معرفی میکند 
 

   ۱۷:۱پیدایش 
 

 خداوند قادر مطلق است 
بنابر این خدا قادر مطلق است، اما شیطان میتواند بر زمین قدرت داشتھ باشد. انسان بھ وسیلھ شیطان کور  
شده و با گوش دادن بھ شیطان، قدرتی کھ خدا بھ او داده بود را از دست داده، برای ھمین شیطان بر انسان  

  .برای حل این معزل برنامھ ریزی کرده بود  قدرت یافتھ است. پیش از این اتفاق، خداوند 
 

 چھ وعده ھایی در عھد عتیق راجع بھ پادشاھی آینده مییابید؟  
 

   ۶: ٤٥مزامیر 
   ۷:۱۴ دانیال

 
در این دو وعده میخوانیم کھ پادشاھی خدا برای ھمیشھ باقی خواھد ماند و از پادشاھی شیطان بسیار  

  .قویتر است 
 

۱  

۲ 
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   ٦،۲:۹اشعیا 
 
 

این وعده از آمدن یک پادشاھی صلح سخن میگوید. در تاریکی نور خواھد تابید و قدرت شیطان از بین  
خواھد رفت. در اینجا ھمچنین راجع بھ یک پادشاه صحبت میشود، کھ بھ مانند کودکی بھ زمین می آید و  

  .استفاده خواھد کرد از عدل و عدالت بھ عنوان سنگھای بنا کننده پادشاھی خود 
 

 این پادشاه کیست؟  
 

   ۳۳-۳۰:  ۱لوقا 
   ۳٥:  ۱لوقا 
   ۲۳:۱متی 

 
 

  .نتیجھ آمدن عیسی این است کھ ما میتوانیم بدون ترس در حضور خدا زندگی کنیم 
 

   ۱۱:۲لوقا 
   ۲:۲متی
   ۳۲-۲۷:  ۲لوقا 

 
 

این ملکوت یک پادشاه دارد. خدا   .پیشگویی شده است بنابراین میبینیم کھ در عھد عتیق پادشاھی صلح 
   ۱۸:۲۸متی ت. قدرت خود را بھ این پادشاه داده است. مسیح (یھ معنی: پادشاه مسح شده) آن پادشاه اس

 
عیسی ھر لحظھ بھ خدای پدر گوش میدھد. او اراده خود را انجام نمیدھد، بلکھ اراده خدای پدر را انجام  

لھا برای پادشاھی آماده میشود. او چیزھای بسیاری باید بیاموزد و شرایط الزم را  میدھد. یک ولیعھد سا
داشتھ باشد. سپس او بھ عنوان یک پادشاه تاجگذاری میشود. عیسی نیز آماده شد و در اطاعت   میبایست 

از  ازخدا زندگی کرد. بھ ھمین دلیل خدا او را با روح القدس مسح کرد. عیسی توانست کار شیطان را 
ھیچ گناھی نداشت. شیطان ھیچ قدرتی بر عیسی ندارد، چون عیسی  و   بین ببرد، چون او از گناه آزاد بود 

عادل (پاک) زندگی کرد. عیسی بھ ما نشان داد کھ زندگی در وابستگی کامل بھ خدای پدر چگونھ است.  
ال بزرگ این است: «پادشاه   ما میتوانیم نمونھ او را دنبال کرده، در وابستگی کامل بھ او زندگی کنیم.  سوٴ

 » زندگی شما کیست و میخواھید در کدام پادشاھی زندگی کنی؟
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 مشق

آیا میخواھید عیسی پادشاه زندگی شما باشد؟ این با ایمان بھ این امر شروع میشود کھ عیسی حقیقتًا  
باشد، آیا شما میخواھید پیرو او باشید؟  وجود دارد و امروز زنده است. او میخواھد پادشاه زندگی شما  

کنید  فکر  ال  این سوٴ بھ  میخواھید؟ خوب  را  این  در    بھ   را   این  .آیا  بسیاری  کھ چیزھای  است  معنی 
   .زندگیتان تغییر خواھند کرد 

 
 دعا: 

اگر میدانید کھ میخواھید عیسی را بھ عنوان پادشاه زندگیتان انتخاب کنید، دعای ذیل را بخوانید. اما  
اگر مطمیٴن نیستید، صبر کنید و عیسی را بھ عنوان پادشاه بیشتر بشناسید و اینکھ خدا کیست. این در  

 .توضیح داده خواھد شد   ،  مالقات با خداوند پادشاھی‘درس بعدی 
 

من تو را بھ عنوان پادشاه پادشاھی خدا  . را شکر میگویم کھ میخواھی در زندگی من بیایی  عیسی تو «
میدانم. تو مرا دوست داری و میخواھی مرا آزاد کنی. من اقتدار تو را می پذیرم، و از تو میخواھم  

  ».کھ پادشاه زندگیم باشی. مرا یاری کن تا معنی زندگی کردن در پادشاھی تورا دریابم
 

 .با مربی خود صحبت کنید کھ چھ قدمھایی را برای عملی کردن این درس در زندگیتان باید بردارید 
 

  

 ۳اصول 
 

 یابد او یپادشاھ. است یخوب پادشاه او. است آمده نیزم   بھ آسمان از یپادشاھ  سیتأس یبرا یسیع
  .است
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  آیات درس  ۳
 

 ۱۷:  ۱۴رومیان 
زیرا پادشاھی خدا خوردن و نوشیدن نیست؛ بلکھ ۱۷

 .القدس است شامل عدالت و سالمتی و خوشی در روح
 

 ۱۹:  ۵اول یوحنا 
حالیکھ تمام دانیم کھ ما فرزندان خدا ھستیم، در  می۱۹

 .دنیا تحت تسلط شیطان است
 

 ۶: ۴لوقا  
شکوه و   ◌ٴ مھو گفت: «تمامی اختیارات این قلمرو و ھ۶

جالل آن را بھ تو خواھم بخشید، زیرا در اختیار من  
 .توانم آن را بھ ھر کھ بخواھم ببخشم است و من می

 
 ۹:  ۱۲مکاشفھ  

آن  پس آن اژدھای بزرگ از آسمان بھ زیر انداختھ شد، ۹
کند و نامش ابلیس   دنیا را گمراه می یھٴ مار قدیمی کھ کل

 .و شیطان است، با فرشتگانش بھ زمین افگنده شدند
 

 ۳۰:  ۱۴یوحنا 
گویم زیرا سردار  بعد از این با شما زیاد سخن نمی۳۰

 آید، او بر من ھیچ قدرتی ندارد  این دنیا می
 

 ۱۱:  ۱۶یوحنا 
شود چون  ھا ثابت می و واقعیت قضاوت بھ آن۱۱

 .حکمران این دنیا مالمت شده است
 

 ۱:  ۱۷پیدایش 
وقتی ابرام نود و نھ سالھ بود، خداوند بر او ظاھر شد  ۱

و فرمود: «من خدای قادر مطلق ھستم. از من اطاعت 
 .کن و ھمیشھ آنچھ را کھ درست است انجام بده

 
 ۶:  ۴۵مزامیر  

سلطنت  ای خدا، تخت تو تا بھ ابد برقرار است. عصای ۶
 .تو عصای راستی و انصاف است

 
 ۱۴:  ۷دانیال  

  مھٴ بھ او اختیار و جالل و قدرت سلطنت داده شد تا ھ۱۴
اقوام از ھر زبان و نژاد خدمت او را بکنند. قدرت او  

 .زوال است ابدی و سلطنتش بی
 

 ۲،۶:  ۹اشعیا  
رفتند، نور عظیمی را  قومی کھ در تاریکی راه می۲

کسانی کھ در سرزمین تاریک بسر  بینند و بر  می
 .تابد بردند، روشنی می می

زیرا فرزندی برای ما متولد شده و پسری برای ما  ۶
بخشیده شده است. بھ او قدرت و اختیار داده شده است.  

نام او «مشاور عجیب»، «خدای قادر»، «پدر  
 .باشد جاودانی» و «سلطان سالمتی» می

 
 
 

 ۳۳- ۳۰: ۱لوقا  
گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند بھ  فرشتھ بھ او ۳۰

تو حاملھ خواھی شد و پسری  ۳۱. تو لطف فرموده است
خواھی زایید و نام او را عیسی (یشوعھ) خواھی 

او بزرگ خواھد بود و بھ پسر خدای متعال ۳۲. گذاشت
ملقب خواھد شد، خداوند، خدا تخت پادشاھی جدش داود  

ابد بر خاندان  او تا بھ ۳۳. را بھ او عطا خواھد فرمود
یعقوب فرمانروایی خواھد کرد و پادشاھی او ھرگز  

 ».پایانی نخواھد داشت
 

 ۳۵: ۱لوقا  
القدس بر تو خواھد آمد   فرشتھ بھ او جواب داد: «روح۳۵

و قدرت خدای متعال بر تو سایھ خواھد انداخت و بھ این  
 .سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواھد شد

 
 ۲۳:  ۱متی  

دختر پاکدامن حاملھ شده پسری خواھد زایید کھ  «۲۳
 » .ِعمانوئیل ـ یعنی خدا با ما ـ خوانده خواھد شد

 
 ۱۱: ۲لوقا  

ای برای شما بھ دنیا  امروز در شھر داود نجات دھنده۱۱
 .آمده است کھ مسیح و خداوند است

 
 ۲:  ۲متی  

پرسیدند: «پادشاه نوزاد یھودیان کجاست؟ ما طلوع ۲
 » .ایم او را دیده و برای پرستش او آمده رهٴ ستا

 
 ۳۲- ۲۷: ۲لوقا  

او بھ ھدایت روح بھ داخل عبادتگاه آمد و ھنگامیکھ  ۲۷
والدین عیسی، طفل را بھ داخل آوردند تا آنچھ را کھ  

شمعون، طفل ۲۸ مطابق شریعت مقرر بود انجام دھند،
حال  «۲۹: را در آغوش گرفت و خدا را حمدکنان گفت

خود بنده خود را بسالمت  ۀخداوند، مطابق وعدای 
چون چشمانم نجات تو را دیده ۳۰ رخصت بده،

ملتھا آماده  مھٴ نجاتی کھ تو در حضور ھ۳۱ است،
نوری کھ افکار ملتھای بیگانھ را روشن  ۳۲ ای، ساختھ

 » .سربلندی قوم تو اسرائیل گردد یھٴ سازد و ما
 

 ۱۸:  ۲۸متی  
برای آنھا صحبت کرد و آنگاه عیسی پیشتر آمده ۱۸

فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین بھ من  
 . است داده شده
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