
study one -   کتاب مقدس

آن ادعا می کند که اهداف .آن به وضوح بيان می کند که مولفش خداوند است خالق هستی .کتاب مقدس ادعاهای بزرگی می کند 
آن وقت کتاب مقدس به بزرگترين و بی .اگر اين ادعاها نتواند تائيد شود .آن با قدرت صحبت می کند .خداوند را آشکار می کند 

.رحمانه ترين شوخی فريب آميزی تبديل می شود که تاکنون نوع بشر را اغفال کرده است
.آن وقت ما در مالکيت بزرگترين گنجينه يا ثروت دنيا قرار داريم.اما اگر ادعاهای کتاب مقدس اثبات شوند 

آن به اکثر سواالت پيچيده درباره معنی . کتاب مقدس همان کلمه راستی خداوند است که حاوی کليدی است بسوی آرامش و شادی 
.و هدف هستی يا موجوديتمان و همچنين درباره عاقبت نهايی نبرد ميان خير و شر پاسخ می دهد

:بيائيد با دقت بيشتری به ادعاهای کتاب مقدس نگاهی بيندازيم
در واقع تمام قسمتهای کتاب مقدس را خداوند الهام فرموده است از : " پولس رسول درباره نوشته های کتب عهد عتيق می فرمايد 

اعمال نادرست ما را مورد سرزنش قرار می .زيرا کارهای راست را به ما می آموزد .اين جهت برای ما بسيار مفيد می باشد 
)١۶ آيه ١٣دوم تيموتائوس باب ." (دهد و اصالح می کند و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدايت می نمايد 

پطرس رسول به اين واقعيت تاکيد می کند که اين . هر وازه از نوشته های نسخه اصلی تحت هدايت مستقيم الهی نوشته شده است 
.کتب به ميل يا خواسته انسان برای نبوت در زمان گذشته نيامده اند 

بلکه روح القدس در وجود اين . اين را بدانيد که هيچ يک از پيشگوئيهای کتاب آسمانی از فکر خود انبياء تراوش نکرده است "
 )٢١دوم پطرس باب اول آيه . (مردان خدا قرار می گرفت و حقيقت را به ايشان عطا می کرد تا بازگو نمايند

کتبی که در سده های ثبت شده قبل از . اين دو رسول مدعی هستند که قدرت الهی برای نوشتن کتب عهد عتيق بکار  رفته است 
اين قدرت الهی است که عهده دار هماهنگی يا هارمونی است که در تعليمات آشکار شده کتاب . روزهای خودشان نوشته شده اند 

.مقدس وجود دارد 
با اين حال . و تجربه با يکديگر متفاوت بودند. موقعيت اجتماعی . شغل . تحصيالت . نويسنده های کتاب مقدس از نظر زمانی 

.نوشته هايشان همگی ترکيبی هستند تا يک کتاب واحد را شکل دهند 
کتاب مقدس چرا نوشته شد ؟

کتاب مقدس به ما می گويد که نسل بشر چگونه آغاز شد و چگونه طرح رستگاری خداوند به پيروزی نهايی حق عليه باطل و 
هدف اصلی کتاب مقدس اين است که راه رستگاری از طريق . نابودی کامل هر اثر يا ردپائی از گناه و بدی منجر خواهد شد 

.و نوع بشر را محکوم کند . عيسی مسيح را به اطالع عموم مردم برساند
اين عالمات و نشانه ها به اين . کتب عهد عتيق و جديد با يکديگر در آميخته اند تا عيسی را به عنوان تنها منجی بشر معرفی کنند 

ايمانی که احتماال در زندگی بوسيله نام . دليل نوشته شده اند که شايد شما ايمان آوريد که عيسی همان مسيح است پسر خداوند 
.مسيح داريد 

. " ولی همين مقدار نوشته شد تا ايمان آوريد که عيسی همان مسيح و فرزند خداوند است  و با ايمان به او زندگی جاويد بيابيد " 
 )٣١ آيه ٢٠يوحنا باب (

همچنين با تعريفی الهی از خوبی و . در صفحات کتاب مقدس ما با تمام آموزش های الزم جهت روشنگری انسان آشنا می شويم 
.بدی و  وظيفه انسان  نسبت به خداوند و همنوعان خودش 

اين کتاب به تو حکمت بخشيده تا بدانی که دست يافتن به نجات از راه ايمان . خودت نيز از کودکی کتاب مقدس را فراگرفته ای "
زيرا کارهای راست را به ما می . در واقع تمام قسمتهای کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است . به عيسی مسيح امکان پذير است 

. " اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصالح می کند و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدايت می نمايد . آموزد 
 )١٧ تا ١۵دوم تيموتائوس باب سوم آيات (

آنچه که برای آينده حفظ و نگهداری می کند تا . در نهايت کتاب مقدس به ما ارائه شده تا مزده يک طرح کلی و گسترده را بدهد 
.شايد برای بازگشت مسيح آماده شويم 

شما نيز اگر به . پس مالحظه می کنيد که ما آنچه را انبياء گفته اند به چشم ديده و ثابت کرده ايم که گفتار آنان حقيقت دارد " 
زيرا کالم ايشان همچون نور بر همه زوايای تاريک می . نوشته های ايشان با دقت بيشتری توجه نمائيد کار بسيار خوبی می کنيد 

با مطالعه و دقت در کالم ايشان نور در وجودتان طلوع خواهد کرد و . تابد و نکات مبهم و دشوار را برای ما روشن می سازد 
 )١٩ آيه ١دوم پطرس باب . (در قلبتان خواهد درخشيد " ستاره صبح " مسيح اين 

محتويات کتاب مقدس 
:کتاب مقدس مجموعه ای از کتبی است که به دو بخش اصلی تقسيم می شوند 

کتب عهد جديد )٢کتب عهد عتيق               ) ١
.کتب عهد جديد که بعد از زمان مسيح نوشته شده اند )٢.                    کتب عهد عتيق که قبل از زمان مسيح نوشته شده اند) ١

اين کتب . شما می توانيد ليستی از  اسامی اين کتب را در ابتدای کتاب مقدس خود پيدا کنيد .  کتاب وجود دارد ۶۶روی هم رفته 
. ايتاليا . مصر . اسرائيل :  ساله و در کشورهای مختلفی نظير ١۵٠٠ نويسنده مختلف در طول يک دوره زمانی ۴٠حدودا توسط 

پيامی از تدبير خداوند با انسان که از همان آغاز خلقت . همه اين کتب حاوی يک پيام يا تم مشترک هستند . و بابل نوشته شده اند 
و او برای هميشه و هميشه . که در کتاب پيدايش ثبت شده تا زمانيکه ملکوتهای دنيايی به ملکوت خداوندمان  و مسيحش بدل شوند 

. سلطنت خواهد کرد 
 آيه ١١مکاشفه باب " ( با آتشی که از دهانشان بيرون می آيد نابود خواهد شد . هر که بخواهد به ايشان اذيت و آزاری برساند " 
١۵(

کتب عهد عتيق 
: کتب عهد عتيق به چهار بخش اصلی تقسيم می شوند 

a( کتب موسی
. اين کتاب درباره عهد خداوند با انسانهای اوليه روی زمين سخن می گويد . اولين کتاب پيدايش است به معنی آغاز خلقت است )١
کتاب اعداد ) ۴کتاب الويان )٣. است که مربوط به مهاجرت قوم بنی اسرائيل از مصر يه کنعان است " خروج " دومين کتاب ) ٢



کتاب تثنيه  ) ۵
اين کتب درباره اينکه خداند چطور ابراهيم نبی را فرآخواند و با او و ذريه اش چه عهدی بست  و اينکه خداوند چطور قوم بنی 

.اسرائيل را از مصر بيرون آورد و به آنها سرزمينی داد که امروزه به آن اسرائيل گفته می شود سخن می گويند 
b( کتب تاريخی

.سابقه ای از تاريخ قوم بنی اسرائيل يا يهوديان است و عهد خداوند با آنان . اين بخش از کتب يوشع تا استر نبی است 
c ( کتب سرود يا شعر

و غزل غزل های سليمان نبی است و به زبان عبری و در فرم شعر گونه . جامعه . امثال . مزامير . ايوب : اين بخش شامل کتب 
.يا سرود گونه  نوشته شده اند 

.حقوق انسان هستند . احساسات . اين کتب حاوی آموزشهای بسيار مهمی درباره راههای خداوند 
d( کتب پيامبران ) نبوتی(

يا بينائی ) درون بينی (پيامبر به شخصی گفته می شود که دارای بصيرت . است " پيشگو يا غيبگو " کلمه پيامبر در لغت به معنی 
اشعيای : کتب نبوتی شامل . اين شخص نه تنها حوادث آينده  بلکه می تواند التزامات الهی انسان را هم نبوت کند . است ) معنوی (

و به دنبال آنها تعدادی کتب ديگر وجود دارد که نسبت به . حزقيال نبی هستند که نسبت به بقيه کتب بلندترند . ارميای نبی . نبی 
.ساير کتب کوتاهترند 
کتب عهد جديد 

:اين کتب به چهار بخش اصلی تقسيم می شوند که عبارتند از 
a ( نگارشهای مزده نيکو) انجيل(

.يوحنا نوشته شده است . لوقا . مرقس . چهار شرح جداگانه از زندگی مسيح است که توسط  متی 
.را به روش خودش به رشته تحرير در آورده است ) انجيل (هر يک از اين چهار رسول به صورت جداگانه مزده نيکو 

b ( گفته می شود "  اعمال رسوالن" کتابی است که به آن.
در اين کتاب گفته شده که . اين کتاب توسط لوقا و درباره اينکه پس از قيام مسيح از مردگان چه اتفاقاتی افتاد نوشته شده است 

.را در سراسر امپراتوری رم انتشار دادند ) انجيل (و چطور رسوالن مزده نيکو . کليساهای اوليه چگونه شکل گرفته اند 
c ( نامه ها

.اين نامه ها توسط برخی از رسوالن مسيح و به منظور کمک به نو ايمانان در کليساهای جوان و پراکنده و کوچک نوشته شده اند
d ( مکاشفه

.اين کتاب آخرين پيام مسيح است که در رويا به يوحنای رسول نشان داده شده است 
.عيسی مسيح به همه وازه های کتب عهد عتيق ايمان داشت 

. کتب عهد جديد موجود نبودند .و زمانی که او متولد شد . طرح  کتاب مقدس است ) هسته مرکزی (عيسی مسيح پيکره مرکزی 
او تعليمات خود . عيسی به اين کتب ايمان داشت . کتب عهد عتيق بودند . کتب مقدسی که او مطالعه و مورد استفاده قرار می داد 

.و آنها را به عنوان منابع موثق غير قابل انکار پذيرفت . را بر اساس کتب عهد عتيق پايه ريزی کرد 
:نگاهی به متون برگزيده از کتاب مقدس بيندازيد 

برای . شما حتی به موسی ايمان نداريد و چون اگر داشتيد به من نيز ايمان می آورديد  ) " ۴٧ و ۴۶يوحنا باب پنجم آيات )(١
. "و چون نوشته های او را قبول نداريد به من نيز ايمان نمی آوريد . اينکه موسی در کتاب تورات درباره من نوشته است 

سپس عيسی تمام پيشگوئيهايی را که درباره خودش در تورات موسی و کتب ساير انبياء  ) " ٢٧لوقا باب بيست و چهارم آيه ) (٢
. "آمده بود را برای آنان شرح داد 

آيا به ياد داريد که پيش از مرگم وقتی با شما بودم می : آنگاه به ايشان فرمود  ) " ۴٨ تا ۴۴لوقا باب بيست و چهارم آيات ) (٣
گفتم که هر چه در تورات موسی و کتب انبياء و زبور داود درباره من نوشته شده است همه بايد عملی شود ؟ حال با آنچه که 

: سپس فرمود . آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پيشگوئيهای کتاب آسمانی را درک کنند . برای من اتفاق افتاد همه آنها عملی شد 
. جانش رافدا کند و روز سوم زنده شود . بلی از زمانهای دور در کتب انبياء نوشته شده بود مسيح موعود بايد رنج و زحمت ببيند 

و اين است پيغام نجات بخشی   
. " آمرزيده خواهند شد. همه کسانی که از گناهانشان توبه کنند و به سوی من باز گردند . که بايد از اورشليم به همه قومها برسد 

سوال شما نشان می دهد که نه از کالم خداوند چيزی می دانيد و نه از : عسی جواب داد  ) " ٢٩متی باب بيست و دوم آيه ) (۴
. "قدرت خداوند

اشعيای نبی چه خوب در وصف شما !  ای آدم های دورو : عيسی در پاسخ ايشان فرمود  ) " ١٣ تا ۶مرقس باب هفتم آيات ) (۵
عبادتشان . اما در قلبهايشان محبتی برای او ندارند . اين مردم با چه زبان شيرينی درباره خداوند سخن می گويند : گفته است که 

بلی اشعياء نبی درست . چون مردم را وادار می کنند به جای احکام خداوند به مقررات پوچ ايشان گوش دهند . ظاهر سازی است 
حتی حاضريد . چون شما دستورات مهم خداوند را کنار گذاشته ايد و آداب و رسوم خود را جانشين آن ساخته ايد . گفته است 

مثال .  احکام خداوند را زير پا بگذاريد  تا آداب و رسوم خودتان را حفظ کنيد 
و هرکه به پدر و مادر خود ناسزا گويد . به پدر و مادر خود احترام بگذار  . " موسی از طرف خداوند اين دستور را به شما داد 

نمی ! ببخشيد : ولی شما می گوييد هيچ اشکالی ندارد اگر کسی به پدر و مادر محتاج خود کمک نکند و بگويد . "  بايد کشته شود
و بدين ترتيب فرمان خداوند را زير پا می . توانم به شما کمک کنم چون آنچه می بايست به شما دهم در راه خداوند صدقه داده ام 

!  "چه کارهای ديگری که انجام نمی دهيد . و اين فقط يک نمونه است . تا دستورات خودتان حفظ شود. گذاريد 
عيسی از ابراهيم و اسحاق و يعقوب و داود و سليمان نبی و ديگر مردان راستين خداوند سخن می گويد و اينکه از نظر او همه 

. کتب عهد عتيق کالم خداوند هستند 
.کرد ) اثبات (استدالل ) اشتباه (کتاب مقدس را نمی توان به دروغ 

بسياری از دشمنان . همه پيشرفتهای تفکر مدرن و تکنولوزی ترکيب شده اند تا تاييد کنند که نگارشهای کتاب مقدس درست هستند 
از آنجائيکه . کتاب مقدس از جمله برخی افراد زيرک سعی در کذب نشان دادند آن کرده اند  اما همگی آنها شکست خوردند 

طبيعتا می بايست انتظار داشته باشيم که کالم خداوند در هماهنگی يا تطابق با دانش . راستی يا حقيقت نمی تواند خود را انکار کند 
.علمی روز قرار داشته باشد 

کتاب مقدس به . شواهد ديگری از قدرت کتاب مقدس وجود دارد بصورتيکه آن را در طول قرون متمادی حفظ کرده است 
کتاب مقدس در طول تاريخ . صورت پيروزمندانه ای همه تالشهای انسانی را برای برهم زدن يا برانداختن خود تاب آورده است 



و بسياری از کتب در تالش . توقيف شده و از دسترسی عموم مردم به آن جلوگيری شده  و همه نسخه های آن سوزانيده شده اند 
هيچ کتاب ديگری در معرض چنين دشمنيهای مداوم و مستمر و مصممی قرار نداشته . برای کذب نشان دادن آن نوشته شده است 

.استوار و تسخير ناپذير  باقی مانده است . اما کتاب مقدس هنوز پابرجاست . است 
. عواملی هستندکه نمی توانند ناديده گرفته شوند . و تاثيری که بر روی بشر گذاشته است . محافظت . قدت زياد کتاب مقدس 

کشور آشور . نينوا . در مصر . کنيون . وولی . اسميت . اليارد . راولينسون : گواهی کشفيات باستانشناسی که توسط افرادی مثل 
همگی تائيد قابل مالحظه ای هستند از درستی تاريخ . اسرائيل صورت گرفته است .لبنان .سوريه . بابل . شهر باستانی سومر . 

.کتاب مقدس 
کتيبه ها يا دست نوشته های ملتهايی که با اسرائيل .  نمايش ها  در موزه های سراسر دنيا به روشنی نشانده اين مسئله می باشد 

آداب و رسوم ) ٢سنتهای کهن ) ١در جنگ بودند تائيد کننده اين مسئله می باشد که نگارشهای کتاب مقدس در هر دو رويداد يعنی 
باستانشناسی نوين در تالش است تا اسناد ديگری را برای اثبات داليلمان اضافه کند برای ايمان به .  محلی درست می باشد 

.درستی کل کتاب مقدس 
حتی انتقادات مربوط به نگهداری دست نوشته های اصلی توسط کاتبين يهودی اين آثار با کشف دست نوشته های کهن کتاب مقدس 

.   کاهش پيدا کرد ١٩۴٧در سال 
 گواهی  ارزشمند تری هستند از درستی ١٩۴٧در سال ) بحر الميت يا دريای لوت (کشف قابل توجه طومارها يا دستنوشته ها در 

اين طومارها يا دستنوشته ها از اولين نسخه های کتاب مقدس هستند و قدمت آنها به قرن دوم پيش از ميالد مسيح . کتاب مقدس 
اين تغييرات تنها نسبت به امالی آنها بوده و . عالرغم عمر اين دستنوشته ها تغييرات کمی روی آنها رخ داده است . باز می گردد

.واقعيتهای تاريخی آن اثر نگذاشته است . نبوت . روی اصول و تعليمات 
بنابراين به صورت . بنابراين کار باستانشناسان تصديق کننده راه چشمگير حقيقت و راستی و قابليت اطمينان کتاب مقدس می باشد 

. کتاب مقدس محصول الهام الهی است . غير مستقيم 
.پيشگوئی يا نبوت اثبات کننده درستی کتاب مقدس است 

.خداوند خودش نبوت را به عنوان برهان برتری بی نهايت خود بر ساير موجودات ديگر برگزيده است 
زيرا تنها من خدا . و به ياد داشته باشيد که من بارها شما را از رويدادهای آينده آگاه ساخته ام  ) " ١٠ تا ٩ آيات ۴۶اشعياء باب (

آنچه بگويم واقع خواهد شد و هر چه اراده . هستم و کسی ديگر مانند من نيست که بتواند به شما بگويد در آينده چه رخ خواهد داد 
. "کنم به انجام خواهد رسيد 

اينک پيشگوئی های جديدی می کنم و شما را از . انجام گرفته است . آتچه تا به حال پيشگوئی کرده ام  ) " ٩ آيه ۴٢اشعياء باب ( 
."آينده خبر می دهم 

مردانه : " در متی باب دوم ثبت شده است که .  کتاب مقدس هر از گاهی از وقايعی سخن می گويد که می آمدند و می رفتند 
"کجاست آن کودکی که می بايد پادشاه يهود گردد ؟ :فرزانه به اورشليم آمدند و پرسيدند 

زيرا "  . در بيت لحم يهوديه :" آنها بال فاصله پاسخ دادند : وقتی هيروديس پادشاه يهوديه اين سوال را از کاهنان اعظم پرسيد 
.صدها سال پيش از آن توسط يکی از کتب عهد عتيق اين پيشگوئی صورت گرفته بود 

با اين وجود از تو کسی . هر چند که در يهودا روستای کوچکی بيش نيستی . ای بيت لحم افراته  ) : " ٢ميکاه  باب پنجم آيه (
و همچنين پيشگوئيهای ديگری . " برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائيل را رهبری خواهد نمود 

.درباره عيسی مسيح 
ملتهای زيادی در طول تاريخ . خصوصا درباره يهوديان .چيزهای زيادی در کتاب مقدس در ارتباط با ملتهای باستانی وجود دارد 

. "  يهوديان باقی خواهند ماند : "اما کتاب مقدس می فرمايد . از صحنه روزگار محو شده اند 
.امروزه ملت يهود برغم تالشها و کوششهای بسيار برای نابودشان  هنوزه زنده اند و دوام آورده اند 

من ! هراس به خود راه ندهيد . ای بنی اسرائيل ! نترسيد " يعقوب "پس ای فرزندان بنده من  ) " ١١ تا ١٠ آيات ٣٠ارميا باب (
و در آنجا در امنيت و آسايش زندگی . شما و فرزندانتان را از نقاط دور دست و از سرزمين تبعيد به وطنتان باز خواهم گرداند 

حتی اگر قومهايی را که شما را  . من با شما هستم و نجاتتان خواهم داد . و ديگر کسی باعث ترس شما نخواهد شد . خواهيد کرد 
بلی يقينا . البته شما را بی تنبيه نخواهم گذارد . شما را از بين نخواهم برد . بکلی تار و مار کنم  . در ميانشان پراکنده کرده ام 

.عادالنه . ولی منصفانه . مجازاتتان خواهم نمود 
. در هر زمانی درطول تاريخ مانند يک بيانيه می تواند دچار اشتباه شده باشد . اگر کتاب مقدس محصول محض بشری بوده باشد 

. و پايتخت آن هم اورشليم در کنترل کامل آنها . با دولتشان اسرائيل . امروزه يهوديان هنوز با ما هستند 
قدرتمند ترين  برهانی که کتاب مقدس از جانب خداوند الهام شده است . کتاب مقدس داليلی برای اين حقايق به ما اعالم می دارد 

"  پيشگوئی يا نبوت : " همين است 
."  کتاب مقدس عاری از هر گونه خطا و لغزشی است " بنابراين 

: خالصه ای از برخی داليل برای ايمان به الهام شده کتاب مقدس 
اتحاد يا پيوستگی پيام ها در کتاب مقدس برغم شمار زياد نويسندگان آن ) ١
. در طول يک دوره زمانی طوالنی نوشته شده است ) ٢
حفاظت معجزه آسای آن در طول تاريخ ) ٣
گواهی يا شهادت کشفيات باستانشناسان ) ۴
تحقق نبوتها يا پيشگوئيهای کتاب مقدس ) ۵
.)مثالهای بيشتری در دروس آينده ارائه خواهد شد  (

مواجهه با شرايط 
.ما بايستی مانند کودکان تعليم پذير شويم : عيسی می فرمايد . اگر قصد فهميدن کتاب مقدس را داريم 

مالک آسمان و زمين شکرت می کنم که حقيقت را از . ای پدر :دراين هنگام عيسی دعا کرد و گفت  ) " ٢۵متی باب يازدهم آيه (
."آشکار نمودی . کسانی که خود را دانا می پندارند پنهان ساختی و آن را به کسانی که همچون کودکان ساده دلند 

.ما می بايست خودمان حکمت يا معرفت کالم خداوند را کشف کنيم 
آنگاه خدا را خواهی . و اگر بدنبال فهم و بصيرت بگردی و آن را مانند نقره بطلبی تا به چنگ آری )" ۶تا ٣امثال باب دوم آيات (

."شناخت و اهميت خدا ترسی را خواهی آموخت 
.ما می بايست ايمان داشته باشيم که خداند در جستجويمان به ما پاداش خواهد داد 



. هر که می خواهد بسوی خدا بيايد . اما خشنود ساختن خداوند بدون ايمان و توکل به او محال است  )"۶عبرانيان باب يازدهم آيه (
."بايد ايمان داشته باشيد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند پاداش می دهد 

اگر اين چيزها را : عيسی می فرمايد . ما می بايست مايل باشيم که زندگيمان را در هماهنگی و تطابق با احکام خداوند قرار دهيم 
.شاد خواهيد بود در صورتی که بدان عمل کنيد .بدانيد 

."در زندگی سعادت در اين است که به آنچه می دانيد عمل کنيد  ) " ١٧يوحنا باب سيزدهم آيه (
اما کسی که اراده پدرم را بجای آورد . و هرکسی که مرا خداوند خطاب کند وارد ملکوت آسمان نخواهد شد : عيسی می فرمايد 

.در ملکوت آسمان جای خواهد داشت 
ممکن است عده ای حتی مرا . به بهشت خواهد رفت . گمان نکنيد هر که خود را مومن نشان دهد ) " ٢١متی باب هفتم آيه (

فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا بجای . اما به حضور خدا راه نيابند . خداوند خطاب کنند 
."آورند

. رستگاريتان را با ترس و لرز و زحمت بسيار بدست آريد: پولس رسول می فرمايد 
اکنون که از شما .من زمانی که نزد شما بودم سعی می کرديد دستورات مرا اطاعت کنيد . عزيزانم  )"١٢فيليپيان باب دوم آيه (

و . يعنی با اطاعت و احترام عميق به خداوند . همين روش را ادامه دهيد و بکوشيد با اعمالتان نشان دهيد که نجات يافته ايد .دورم 
. "دوری از هر آنچه موجب ناخشنودی اوست 

چطورمی بايست کتاب مقدس را مطالعه کرد ؟
سعی کنيد توصيه های موجود در . خواندن منظم و برنامه ريزی شده مطابق با هر دوره از اين مطالعه بسيار سودمند و مفيد است 

.کتاب مقدس خود بهترين مترجم خودش است . اين درس را دنبال کنيد 
همان طوری که در حال مطالعه . هميشه سعی کنيد مفاد عبارت های برگزيده از کتاب مقدس را با خود کتاب مقدس مقايسه کنيد 

. اين دوره هستيد شما خواهيد ديد که همه باورها يا اعتقادات اساسی کتاب مقدس به صورت روشن و مثبت تائيد يا اثبات می شوند 
.بااين پايه و اساس همه آيات به ظاهر متناقض و دشوار توضيح يا تطبيق داده می شوند 

همچنين می بايست خاطر نشان کرد . يک ليست از مراجع حاشيه ای يا تفسيرهای کتاب مقدس گهگاهی می توانند مفيد واقع شوند 
اگر استداللهايشان با تعاليم کتاب مقدس در تناقض . که همه مترجمين يا مفسرين يا گردآورندگان توسط الهام الهی هدايت نشده اند 

. آنها دچار لغزش شده اند و به خطا رفته اند .باشد 
بدين منظور اميدواريم که شما هم . هدف ازاين دوره مطالعاتی کمک به شما برای درک بهتر کتاب مقدس توسط شخص شماست 

با ارائه يا پيشکش زندگی جاودانی به آنانکه می شنوند و اطاعتش می " کالم خداوند . "آن را به همان صورتی که هست بپذيريد 
.کنند

متون برگزيده از کتاب مقدس برای مطالعه 
دوم تيموتائوس باب سوم )١
دوم پطرس باب اول )٢
لوقا باب بيست و چهارم )٣
 ٢٠اشعياء باب هشتم آيه )۴
٣١ تا ٢٣ آيات ٢٨اعمال رسوالن باب )۵
٣٢ تا ٢١افسسيان باب چهارم آيات )۶

:آزمون درس اول 
. کنيد ) submit(لطفا پاسخهای صحيح به هر سوال را بررسی کرده و سپس آنها را ارائه 

.گهگاهی ممکن است يک سوال به بيش از يک پاسخ صحيح نياز داشته باشد 

مولف کتاب مقدس کيست ؟)١
a ( پولس رسول
b( موسی
c( خداوند
d( دانيال نبی

عيسی در جاده ای که به سمت دهکده عموعاس می رفت به اتفاق دو تن از شاگردان خود )٢
به کدام قسمت از کتب عهد عتيق که درباره خودش بود اشاره کرد ؟

a( نوشته های انبياء)پيامبران(
b( نوشته های موسی
c( مزامير
d( امثال



طومارها يا دستنوشته های بدست آمده از بحرالميت يا دريای لوط در چه سالی کشف شدند )٣
؟
a(١٧۴٩
b(١٧٩۴
c(١٩١۴
d(١٩۴٧

در چه شهری متولد می شود ؟" عيسی "طبق پيشگوئی ميکاه نبی )۴
a( اورشليم
b( بيت ايل
c( بيت لحم
d( بابل

.نوشته شده است ...............کتاب مقدس در طول يک دوره زمانی )۵
a(۵ساله ٠ 
b(١۵ ساله 
c(١۵ساله٠٠ 
d(١۵ساله ٠ 

.........................اگر اين چيزها را بدانيد شاد خواهيد بود اگر" عيسی می فرمايد )۶
a( اگربه ديگران نيز اعالم کنيد.
b( اگربه آنها عمل کنيد.
c(اگر آنها را به ياد)داشته باشيد ) خاطر.
d( اگر بدان ها اطمينان داشته باشيد.

کتاب مقدس از چند کتاب جداگانه تشکيل شده است ؟)٧
a(۶۶
b(٢٧
c(٣٩
d(٢٣

که پطرس رسول در رساله دوم خود به آن رجوع " وازه ای "چيست همان اطمينان يا يقين )٨
می کند ؟

a( رفتار يا سلوک نيک
b( نغمه سرائی يا آواز خوانی
c( پيشگوئی يا نبوت
d( گفتگو

 پولس رسول در کدام شهر ٣١ تا ٢٣طبق کتاب اعمال رسوالن باب بيست و هشتم آيات )٩
حضور داشت ؟

a( رم
b(افسس
c( اورشليم



d( اسکندريه

ازکجا می توانيم به  يک درک کامل از هدف و طرح خداوند با زمين برسيم؟)١٠
a( دستنوشته ها يا طومارهای کشف شده در بحرالميت يا دريای لوط
b( شريعت يهود
c( نوشته های باستانشناسان
d( کتاب مقدس


