
study two-  خداوند

شماری استدالل برای موجوديت خداوند
استدالل ساعت

شايد هم . آن را برميداريم و وارسی می کنيم . احتماال اگر يک ساعت قديمی را که هرگز نديده ايم را بر روی زمين پيدا کنيم 
با اين کار متوجه وجود و طرز کار چرخ دنده های بسيار کوچکی می . پشت آنرا باز کنيم و به مکانيزم پيچيده آن نگاهی بياندازيم 

ما می دانيم که . و اينکه چطور عقربه های صفحه ساعت را به حرکت در می آورند . شويم که در مجاورت يکديگر قرار دارند 
اين ساعت نمی تواند توسط خودش ساخته شده  .برنامه ريزی و ساخته شده باشد . چنين مکانيزم پيچيده ای می بايست طراحی 

واقعيت اين است که وجود اين ساعت گواه وجود يک طراح است . اين قسمتها نمی توانند بصورت تصادفی گردآمده  باشند. باشد 
.می بايست ساعت سازی هم وجود داشته باشد. 

.... خورشيد و سيارات و . زمين دارای ماهی است که دور آن در گردش است . عالم هستی توسط ميليونها ستاره آزين شده است 
همگی قسمتی از يک سيستم شگفت انگيز و پيچيده ای هستند که همه قسمتهای آن به صورت دقيق و در مسير تعيين شده خود در 

.اينها اتفاقی نيستند و بطور حتم طراحی وجود دارد . حرکت هستند که بسيار پيچيده تر از هر ساعتی است 
 )١مزامير باب نوزدهم آيه . " ( آسمان از شکوه و عظمت خداوند حکايت می کند و صنعت دستهای او را نشان می دهد " 

گواهی کتاب مقدس
کتاب مقدس حاوی نبوت های بسياری است در ارتباط . يکی ار قدرتمند ترين استداللها برای موجوديت خداوند کتاب مقدس است 

.همچنين درباره افراد و رويدادها . با ظهور و افول ملتها و قدرتهاست
تنها . اين کاری نيست که انسان قادر به انجام آن باشد . در بسياری از موارد اين نبوتها در صدها سال قبل به نگارش درآمده اند 

. و اوست که می تواند سبب به نگارش درآمدن اين نبوتها گردد . خداوند است که کنترل همه چيز را در اختيار دارد 
زيرا تنها من خدا هستم و کسی ديگر مانند من نيست . وبه ياد داشته باشيد که من بارها شما را از رويدادهای آينده آگاه ساخته ام "

 )١٠ تا ٩اشعياء باب چهل و ششم آيات . " ( که بتواند به شما بگويد در آينده چه رخ خواهد داد 
هدف از اين درس تشريح آنچه خداوند درباره خودش در کتاب مقدس . برخی از اين نبوتها در دروس آينده ارائه خواهند شد 

.آشکار ساخته است می باشد 
کتاب مقدس چه چيز را بيان می کند 

. خداوند خود را به عنوان خالق جهان آشکار ساخته است 
 )١پيدايش باب اول آيه . "  (در آغاز خداوند آسمانها و زمين را آفريد" 
ماه و خورشيد و ستارگان زير فرمان . با دست خود آسمانها را گسترانيدم . من زمين را ساختم و انسان را روی آن خلق کردم " 

 )١٢اشعياء باب چهل و پنجم آيه . "  (من هستند 
.او از ازل بوده است و تا به ابد نيز خواهد بود . خداوند خود را بصورت ابدی و فناناپذير آشکار ساخته است 

 )٢مزامير باب نود آيه . " (تو را ابتداء و انتهايی نيست . تو بوده ای . قبل از آنکه دنيا را بيافرينی و کوهها را بوجود آوری "
 )٢مزامير باب نود و سوم آيه . " (تو از ازل بوده ای . تخت فرمانروايی تو از قديم برقرار بوده است . ای خداوند "

و پيکره . فاقد هر گونه قدرتی بودند . به اسرائيل خاطر نشان شد که خدايانی که مصريان می پرستيدند . تنها يک خدا وجود دارد 
. )پيکره هايی که توسط انسان ساخته شده بودند. ( هايی انسانی بيش نبودند 

 )٢۶تواريخ باب شانزدهم آيه ." ( اما خداوند ما آسمانها را آفريده است . خدايان ساير قومها بتهايی بيش نيستند " 
و توسط قدرت روح خود در همه . او از همه چيزها يا کارهايی که در جريان است آگاه است . خداوند بسيار نيرومند و تواناست 

.جا حاضر است
تو کار کردن و خوابيدن مرا زير نظر داری و از همه راه . افکار من از تو پوشيده نيست . تو از نشستن و برخاستن من آگاهی " 

 )٣ تا ٢مزامير باب صد و سی نهم آيات . "  ( ها و روشهای من با خبر هستی 
)آيه ششم . " ( ذهن انسان برای درک عظمت خداوند بسيار کوچک است : " داود نبی در مزامير می فرمايد 

.اين مسئله می تواند يک منبع قدرت و مايه تسلی باشد .اما اگر بدانيم که خداوند همه کارها و چيزهای ما را می بيند و می داند 
در آنجا نيز حضور داری و با نيروی دست خود مرا هدايت . اگر بر بالهای سحر سوار شوم و به آنسوی درياها پرواز کنم " 

 )١٠ تا ٩مزامير باب صدوسی نهم آيات . ( خواهی کرد 
تو را " همچنين خداوند فرموده است . گوش خداوند برای شنيدن ناله و فرياد فرزندانش هميشه باز است : کتاب مقدس می فرمايد 

. "هرگز ترک نمی کنم و تنها نمی گذارم 
تو را هرگز ترک . تا در تمام عمرت کسی نتواند در برابر تو مقاومت کند . همانطور که با موسی بودم با تو نيز خواهم بود " 

)۵يوشع باب اول آيه . "  (نمی کنم و تنها نمی گذارم 
شما را هرگز تنها نخواهم گذارد و ترک : زيرا خداوند فرموده است . از پول دوستی بپرهيزيد و به آنچه داريد قانع باشيد " 

)۵عبرانيان باب سيزدهم آيه . "  (نخواهم نمود 
يگانگی خداوند

خصوصا با توجه به اينکه . از اهميت بسزائی بر خوردار است . تعاليم کتاب مقدس در اين باره که تنها يک خدا وجود دارد 
.بسياری از مردم به اين مسئله ايمان ندارند

.هم در کتب عهد عتيق و هم عهد جديد . اين يک اصل روشن و آشکار است 
:به آيات ذيل رجوع نماييد 

اشعياء باب چهل و . "  (زمانی که مرا نمی شناختی من به تو توانايی بخشيدم . من خداوند هستم و غير از من خدايی نيست "  
 )۵پنجم آيه 

که تمام چيز ها را آفريده و ما را نيز بوجود آورده تا از آن . يعنی پدر آسمانی ما . اما ما می دانيم که فقط يک خدا وجود دارد "  
يعنی عيسی مسيح که همه چيز بوسيله او آفريده شده و . همچنين می دانيم که فقط يک سرور و خداوند وجود دارد . او باشيم 

)۶قرنتس باب هشتم آيه .  "  (حيات ما از اوست 



. "  که پدر همه ما و باالتر از همه ما و در همه ماست و در تمام ذرات وجود ما زندگی می کند . همه ما يک خدا داريم "  
)۶افسسيان باب چهارم آيه (

بين انسان و خداوند آن شخص ) واسط يا ميانجی (تنها يک خدا وجود دارد و يک : "  پولس رسول برای تيموتائوس چنين نوشت 
.  "عيسی مسيح است 

:عيسی شخصا بر روی اهميت تعاليم کتاب مقدس تاکيد می کند و می فرمايد 
و زندگی جاويد از اين راه بدست می آيد که تو را که خدای واقعی و بی نظير هستی و عيسی مسيح را که به اين جهان فرستاده "  

 )٣يوحنا باب هفدهم آيه .  "  (ای بشناسند 
نظريه تثليث

.مورد پذيرش قرار گرفته اند " جهان مسيحيت "نظريات کمی وجود دارند که بصورت عمومی توسط 
.شناخته شده است" تثليث "است که به عنوان نظريه " الوهيت "برای مثال 

پذيرفته " پرتستان " و تقريبا همه مذاهب يا فرق  "  کليسای خاور يا شرقی " . "اعضای کليسای کاتوليک رم " اين نظريه توسط  
.و نسبت به آن اتفاق نظر و ايمان وجود دارد . شده است 

.اگر چه بر روی برخی ديدگاه ها يا نقطه نظرات با يکديگر اختالف نظر دارند 
:طبق اين نظريه 

يک " بلکه تنها. وجود ندارد " سه خدا " با اين وجود معتقدند که   " . روح القدس خداست " و " پسر خداست " . " پدر خداست  " 
. وجود دارد " خدا 

.هستند " ابدی و ازلی " و " برابر " آنها حتی پا را فراتر از اين نيز می گذارند و معتقدند که هر سه از هر نظر 
چرا می بايست هنگامی که آن را نمی فهميم آن را بپذيريم ؟ . آيا اين يک نظريه راستين است ؟ احتماال اگر بدين گونه است 

چگونه می بايست فهميد ؟
. بديهی است که توسط آنچه خداوند مايل است در کالمش آشکار سازد 

در هيچ جای کتاب مقدس برای اين " تائيد يا پشتيبانی " بنابر اين به کتاب مقدس رجوع می کنيم و به زودی در می يابيم که هيچ 
.نظريه رايج و عمومی وجود ندارد 
.کتب آسمانی هميشه يگانگی خداوند را تعليم می دهند و نه تثليث را . بلکه کامال عکس آن صادق است 

:بيانات ذيل از کتاب مقدس به روشنی اين مسئله را نشان می دهند 
 )۴تثنيه باب ششم آيه . "  (خداوند ماست . تنها خدايی که وجود دارد : ای بنی اسرائيل گوش کنيد  " 
مرقس باب . "  ( تنها خدايی که وجود دارد خداوند ماست . ای قوم اسرائيل گوش کن : آنکه می گويد : عيسی جواب داد  " 

 )٢٩دوازدهم آيه 
اشعياء باب چهل و . "  ( من به تو توانايی بخشيدم . زمانی که مرا نمی شناختی . من خداوند هستم و غير از من خدايی نيست  " 

 )۵پنجم آيه 
که تمام چيزها را آفريده و ما را نيز بوجود آورده تا از آن . يعنی پدر آسمانی ما . اما ما می دانيم که فقط يک خدا وجود دارد  " 

.او باشيم 
که همه چيز بوسيله او آفريده شده و حيات ما " . عيسی مسيح "يعنی .    همچنين می دانيم که فقط يک سرور و خداوند وجود دارد 

 )۶اول قرنتس باب هشتم آيه . "  ( از اوست 
بلکه مثالهای بسيار بيشتری می توان نقل . عبارات برگزيده از کتاب مقدس به هيچ عنوان به متون ذکر شده محدود نمی شوند 

.کرد
".سه تا " و نه . هستند" يک خدا " همه تعاليم کتاب مقدس بيان کننده وجود تنها  

.آخرين عبارت ذکر شده در باال بصورت قابل توجه ای پر معنی است 
.و به دست راست پدر آسمانی باال برده شد . کرد " قيام " و از مردگان  . داد " جان . "کرد " ظهور " مسيح 

او کيست ؟" ! تنها يک خدا وجود دارد :  " با اين حال  پولس رسول می فرمايد 
روح القدس ؟. پسر . پدر : خدای تثليثی ارتدوکسی يعنی 

.او همان خدايی است که پولس رسول می پرستيد . است " پدر آسمانی " نه او همان 
بود ؟" خدای پسر "عيسی 

نبود ؟" خدای پسر"عيسی مسيح ؟ او . در آن هنگام . چه
.يافت نمی شود" کتاب مقدس " جالب توجه است که بدانيم چنين اصطالحی در " .عبارت " امروزه نظر به استفاده مکرر از اين 

" .خدای پسر " نه " پسر خداوند " ما می خوانيم 
. نيست ) مطابق کتاب مقدس ( يک نظريه کتاب مقدسی . استنباط طبيعی آن است که اين نظريه وارد شده بواسطه اين عبارت 

.هستند " برابر و ازلی و ابدی " از پدر و پسری سخن می گويد که از هر جهت " اعتقادنامه آتاناسيوس " 
بيائيد نگاهی به کتاب مقدس بيندازيم و ببينيم  .  باشند " ابدی و ازلی " گذشته از اين که يک پدر و پسر نمی توانند از هر جهت 

چه می فرمايد ؟ آن با صريح ترين شکل ممکن در اين باره سخن ) از هر جهت"( برابری يا تساوی " کتاب مقدس در خصوص  
.می گويد 

: سال پيش می زيسته است با پدر آسمانی برابر بود ؟  بگذاريم خود او به اين پرسش پاسخ گويد ١٩٠٠آيا مسيح که 
همان را انجام می . هر چه خدا به من دستور دهد. نخست با پدرم مشورت می کنم . و اما پيش از آنکه کسی را محاکمه نمايم  " 

نه . زيرا مطابق ميل و اراده خدايی است که مرا فرستاده است . از اين جهت محاکماتی که من می کنم کامال عادالنه است .دهم 
 )٣٠يوحنا باب پنجم آيه .  ( مطابق ميل خودم 

."  ( بلکه از خدائی است که مرا فرستاده است . از فکر و نظر خودم نيست . آنچه به شما می گويم : عيسی به ايشان فرمود  " 
 )١۶يوحنا باب هفتم آيه 

. از اين خبر شاد خواهيد شد. اگر واقعا مرا دوست داشته باشيد . گفتم که می روم و زود باز می گردم . فراموش نکنيد چه گفتم  " 
 )٢٨يوحنا باب چهاردهم آيه .  ( چون نزد پدرم خدا باز می گردم که از من بزرگتر است

.است " برابری " خود نافی نظريه . فرستاده شده است " پدر آسمانی " اين حقيقت که او توسط 
زندگی جاويد دارد و هرگز . ايمان بياورد . هر که به پيغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است : باز تکرار می کنم  " 

بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پيدا کرده و به زندگی جاويد  . بخاطر گناهانش باز خواست نخواهد شد 



 )٢۴يوحنا باب پنجم آيه . "  ( خواهد پيوست 
 )٣٧يوحنا باب پنجم آيه . "  ( خدايی که هرگز او را نديده ايد و صدايش را نشنيده ايد . خدا خود گواه من است  " 

.خود گواه ديگری است در مقابل اين اعتقاد رايج و عمومی . او درباره زمان بازگشتش " عدم آگاهی " در ضمن 
.از همه چيز است " نادانی يا عدم آگاهی " اين مسئله . برای کسی که نمی تواند دومين شخص تثليث را تصور کند 

.بلکه حال نيز بدين گونه است . نه تنها در زمان گذشته وجود داشته است " بر ابری " فقدان 
. سخن می گويد تعمق کنيد" خدا و پدر آسمانی سرورمان عيسی مسيح " بر روی وازه هايی که پولس رسول زمانيکه از  

دوم قرنتس . "  ( می داند که راست می گويم. خدا که پدر خداوند ما عيسی مسيح است و تا ابد شايسته تمجيد و ستايش می باشد " 
 )٣١باب يازدهم آيه 

"خدای من : " اشاره می کند " پدر آسمانی " درست بدانگونه که عيسی شخصا بعد از رستاخيز به  
و به ايشان بگو که من . ولی برو و برادرانم را پيدا کن . چون هنوز نزد پدرم باال نرفته ام . به من دست نزن : عيسی فرمود  " 

 )١٧يوحنا باب بيستم آيه . "  ( نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما باال می روم
: حقيقت ديگر آن است که 

 )۵اول تيموتائوس باب دوم آيه . "  ( انسانی وجود دارد به نام عيسی مسيح . و ميان خدا و مردم . خدا واحد است  " 
" .برابری " اين آيه خود گواه ديگری است در راستای نفی نظريه  

جايگاه آينده مسيح
. بر روی زمين " سلطنت مسيح " ما چشم انتظار زمانی هستيم در انتهای هزاره اول . اين سير از شواهد می توانند فراتر روند

چه خواهيم ديد ؟
مسيح تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خدای پدر . در آن زمان . پس از آن آخرت فرا خواهد رسيد  " 

. آخرين دشمن او مرگ است . زيرا سلطنت مسيح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد . واگذار خواهد کرد 
البته روشن است که . چون خدای پدر اقتدار و حکمرانی بر همه چيز را به مسيح سپرده است . که آن هم بايد مغلوب و نابود شود 

آنگاه خود او نيز که . سرانجام وقتی مسيح بر تمام دشمنان خود پيروزی يافت . خود خدای پدر زير اين اقتدار و سلطه نمی باشد
بر کل عالم . تا خدا که او را بر همه چيز مسلط ساخته بود . خود را تحت فرمان پدرش خدا قرار خواهد داد . فرزند خداست 

 )٢٨ تا ٢۴قرنتس باب پانزدهم آيات ".  ( هستی حاکم شود 
و به  .  است " افضل " خدای پدر . از جايگاه وااليی بر خوردار است " آينده " و " حال " . " گذشته"  اين چنين مسيح در زمان 

عيسی مسيح ؟. آن هنگام . چه کسی . اشاره ای نشده است " تساوی يا برابری " 
.ثبت شده است " لوقا " و " متی " بدانگونه که در . زاده مادری باکره .  پسر خداوند

" فرزند خدا . " از اين رو آن نوزاد مقدس بوده . روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سايه خواهد افکند  " 
 )٣۵لوقا باب اول آيه . "  ( خوانده خواهد شد 

قيام " اما توسط خدای پدر از مردگان " . مرد " و " رنج کشيد " . " وسوسه شد . " عيسی بدانگونه که در کتب آسمانی ثبت شده 
.به دست راست پدر آسمانی باال برده شد " کاهن اعظم " و به عنوان " کرد 

.را بر پا سازد " ملکوت خداوند " او در آنجا خواهد ماند تا زمانی که به زمين باز گردد و 
عشق خداوند

ساخته شده توسط بشر متمايز " خدايان " وجود داشته باشد که او را از ساير " خداوند قادر متعال " اگر تنها يک خصيصه از 
.که او ارزانی می دارد. است " عشق و محبتی " آن . سازد

را و حتی " عشق و محبت " همه اين " خداوند : " تعمق کنيد . که يک والد به فرزندانش ابراز می کند" عشق و محبتی " درباره 
" .ارزانی می دارد " بيش از آن را به ما 

هالک نشود . تا هر که به او ايمان آورد . زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که يگانه فرزند خود را فرستاده است  " 
 )١۶يوحنا باب سوم آيه . "  ( بلکه زندگی جاويد بيابد

به صورت کامل در " رستگاری " نياز انسان به  . موضوع  درس ديگری را شکل می دهد " عيسی مسيح " کار سرورمان 
.دروس آينده ارائه خواهد شد 

.نياز است که در اينجا به صورت کلی و خالصه بيان شود . دارد " نوع بشر " و " زمين " اما هدفی که خداوند با 
تا همه بديهايی را که در حال . که خداوند در نظر دارد در آينده جهان را دگرگون سازد . اين يک تعليم آشکار کتاب مقدس است 

.بزدايد . حاضر او را آزرده می سازند
طرح خداوند برای زمين

ولی به حيات خودم و به حضور پر . من آنها را چنانکه استدعا کرده ای می بخشم :  "  در ابتدای تاريخ اسرائيل خداوند فرمود 
جاللم که زمين را پر کرده است سوگند ياد می کنم که هيچ کدام از آنانی که جالل و معجزات مرا در مصر و در بيابان ديده اند و 

هر . حتی موفق بديدن سرزمينی که به اجدادشان وعده داده ام نخواهند شد . بارها از توکل نمودن و اطاعت کردن سرباز زده اند 
 )٢٣ تا ٢٠اعداد باب چهاردهم آيات . "  ( که مرا اهانت کند سرزمين موعود را نخواهد ديد

.بلکه در آينده اينگونه خواهد بود . به طور حتم زمين هم اکنون از حضور پر جالل خداوند پر نشده است 
عدالت و پرهيزگاری " روزی جهان در : " سخن گفت و به آنان فرمود " آتن " پولس رسول با مردم شهر . اين هدف خداوند است 

.و اين مسئله توسط رستاخيز شخص برگزيده از مردگان تعهد گرديده است . و بدست پادشاه برگزيده خداوند اداره خواهد شد " 
.اما در آينده اينگونه خواهد بود . جهان کنونی مطمئنا در عدالت و پرهيزگاری اداره نمی شود 

.نام خواهند نهاد و عيسی پادشاه خواهد بود " ملکوت خداوند " آنرا . وقتی که زمان آن فرا رسد 
. در درس آينده بصورت مفصل تری بدان پرداخته خواهد شد " . هدف خداوند با زمين " 

" کتاب مقدس " خود را در " هدف " آن است که  . يکی از راه و روشهايی که خداوند عشق و محبتش را به بشر نشان می دهد 
.آشکار ساخته است 

.هدفش نشان داده است " هسته مرکزی " او عشق و محبت خود را با دادن يگانه پسرش به عنوان 
روح

.کامل نخواهد بود" کار او " و " قدرت " يک مطالعه درباره خداوند بدون ذکر دو وازه مرتبط با يکديگر يعنی 
.که در همه جا حاضر است . مورد استفاده قرار می گيرد " قدرت خداوند " اغلب در کتاب مقدس به معنی " روح " کلمه  



 )٧مزامير باب صدوسی و نهم آيه "  ( از حضور تو به کجا می توانم بگريزم  " 
مرا از حضورت مران و روح پاکت را از من . روحی راست به من عطا کن . دلی پاک در درون من بيافرين و از نو . خدايا  " 

مزامير باب پنجاه و يکم . "  ( شادی نجات از گناه را به من باز ده و مرا ياری کن تا با ميل و رغبت تو را اطاعت کنم . مگير 
 ) ١٢ تا ١٠آيات 

روح القدس
.می باشد " ويزه يا خاص " . " قدوس " . " وقف شده " . " منزه و پاکدامن " . " مقدس : " در لغت به معنای " holy" وازه 

" زمانيکه از .کتاب مقدس از اين وازه برای هدف خاصی استفاده  می کند . مطالعه می کنيم " روح القدس " وقتی ما  درباره 
.سخن می گويد " قدرت خداوند 

 در بريتانيا king jamesترجمه ای است مربوط به قرن هفدهم ميالدی که در زمان سلطنت ( در ترجمه مجاز کتاب مقدس 
. ) نيز گفته می شود king james bibleبه همين دليل به آن . آماده شده است

)ترجمه شده است . ( استفاده شده است " ghost" از کلمه " spirit" در اين نسخه گهگاهی بجای استفاده از وازه 
اگر به برخی از مکانهايی که اين دو .  به جای آن استفاده شده است "  spirit" اما در ترجمه اصالح شده کتاب مقدس از وازه 

.معنی آن روشن تر خواهد شد. وازه مورد استفاده قرار گرفته اند  نگاهی بيندازيد 
قبل از مطالعه ادامه اين مطلب نگاهی به معنی اين دو وازه در زبان فارسی بيندازيد و اين دو وازه را در متون زير با يکديگر 

:مقايسه کنيد 
١ (spirit : جوهر و روحيه . جان . روح ) قدرت . دم . نفس : در زبان عبری و يونانی به معنی(
٢ (ghost : روان . خيال . شبح

. "و نامش را عيسی خواهی نهاد . تو بزودی پسری بدنيا خواهی آورد : " وقتی فرشته به مريم مقدس مادر عيسی گفت 
"..............the holy ghost (holy spirit ) would come upon her: " به او گفته شد 

. و لوقا رسول بر روی اين معنی با تکرار تاکيد می کند . روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سايه خواهد افکند 
:به اين آيه نگاهی بيندازيد 

فرزند خدا خوانده . از اين رو آن نوزاد مقدس بوده . روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سايه خواهد افکند  " 
 )٣۵لوقا باب اول آيه . "  ( خواهد شد 

بر روی ) روح القدس ( تولد عيسی معجزه ای است که حاصل عمل قدرت خداوند : فرشته در حال توضيح اين مسئله است که 
. "عيسی پسر خدا خوانده خواهد شد : " به همين دليل . مريم مقدس است 

نگارش کتاب مقدس
: را از نظر گذرانده ايم که می فرمايد " رساله دوم پطرس " ما قبال اين آيه از 

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

اين قدرت خاص )  . استفاده شده است " holy spirit" به جای  "  holy ghost" در ترجمه مجاز کتاب مقدس از وازه   ( 
.خداوند بود که سبب بيان و به نگارش در آمدن کالم خدا توسط انبياء و نويسندگان کتب آسمانی می شد 

. آنان توسط قدرت خداوند هدايت می شدند 
) در کتب عهد جديد ( يا يک وازه در زبان يونانی ) در کتب عهد عتيق ( اغلب ترجمه يک وازه در زبان عبری " spirit" وازه 
.می باشد " دميدن " . " دم " . " نفس " که به معنای  . است 

.است " خدا در آن شخص دميده : " می توان گفت . بنابراين زمانيکه روح خداوند انسان را هدايت می کند 
" .زيبايی " بويزه . معنی تحت الفظی اين وازه که برخی نقل قول هايی را شکل می دهد که سخن از قدرت خداوند دارد 

" .کتب آسمانی توسط خداوند الهام شده اند : " اين مسئله همچنين دليل ديگری است که پولس رسول به تيموتائوس می نويسد 
زيرا کارهای راست . از اين رو برای ما بسيار مفيد می باشد . در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است  " 

وما را بسوی زندگی خداپسندانه هدايت . اعمال نادرست ما را مورد سرزنش قرار می دهد و اصالح می کند . را به ما می آموزد 
 )١۶دوم تيموتائوس باب سوم آيه .  ( می نمايد 

) قدرت ( همچنين رسوالن او نيز اين عطا . قدرت روح القدس به همان صورتيکه در کتب عهد جديد ذکر شده به مسيح عطا شد 
. را بعدا دريافت کردند 

: می فرمايد  "  ٢٠مرقس باب شانزدهم آيه " آخرين آيه در .  قدرتی که آنان را قادر می ساخت تا معجزات بسياری انجام دهند 
که کالم و پيغام آنان از جانب خداوند قادر متعال . ( که کالمی را که آنان اعالم می کردند تائيد نمايد . هدف از اين عطايا آن بود 
).است نه از جانب خودشان 

خداوند نيز با ايشان کار می کرد و با معجزاتی که عطا می نمود .پيغام انجيل را به همه می رساندند . شاگردان به همه جا رفته  " 
 )٢٠مرقس باب شانزدهم آيه . "  ( پيغام ايشان را ثابت می کرد . 

. سخن می گويد . پولس رسول از نحوه استفاده از عطايايی که در قرن اول ميالدی مورد استفاده قرار می گرفتند 
.می بايست کوشش کنيم تا بذر محبت بکاريم و ترويج کنيم . است "  عشق و محبت " بزرگترين عطا  

خود را به بهترين وجه " عشق و محبت " ما نيز می توانيم . خداوند عشق و محبت خود را از طرق گوناگون به ما نشان می دهد 
.بدان گونه که کوشش کنيم تا آن گونه که موجب رضا و خشنودی اوست زندگی کنيم . به او نشان دهيم 

خالصه ای از برخی نکات مهم 
.تنها يک خدا وجود دارد ) ١
. خداوند همه کارها يا چيزها را می بيند و می داند) ٢
.از ازل تا به ابد . فناناپذير و ابدی است . او خالق است ) ٣
.او محبت است . خدا نيکوست ) ۴
.خداوند هدف خود را در کتاب مقدس آشکار ساخته است ) ۵
.از قدرت خداوند به عنوان روح او ياد شده است ) ۶
.به رشته تحرير در آمده اند " قدرت روح القدس " کتب آسمانی توسط  ) ٧
.بر روی مريم مقدس متولد شد " عمل روح القدس " عيسی به واسطه ) ٨
.برای رستگاريمان از اهميت بسزائی برخوردار است " شناخت طبيعت خداوند ) " ٩



متون برگزيده از کتاب مقدس برای مطالعه
پيدايش باب اول ) ١
اشيعاء باب چهل و پنجم ) ٢
. )به آنچه آنان در شهر بيريه انجام دادند توجه کنيد( اعمال رسوالن باب هفدهم  ) ٣
مزامير باب صدو سی نهم) ۴
اول تيموتائوس باب ششم) ۵

......................................................................................................
:آزمون درس دوم 

.کنيد ) submit( لطفا پاسخ صحيح به هر سوال را بررسی کرده و سپس آنها را ارائه 
......................................................................................................

جهان چگونه شکل گرفت ؟) ١

a (بصورت تصادفی
b (توسط قدرت خداوند
c ( بر اساس نظريه تکامل

.......................................................................................................
.است ............ خدای راستين ) ٢

(a خدای کتاب مقدس 
b ( يک بت مصری
c ( نمی دانيم
d (بت بعل

.......................................................................................................
خداوند هستند ؟) موجوديت ( کدام يک از گزينه های ذيل گواه وجود ) ٣

a (سرودهای پرستشی ملی
b ( نبوت های کتاب مقدس
c ( افسانه های کهن

.......................................................................................................
: نويسنده می فرمايد ۶در کتاب مزامير باب صد و سی و نهم آيه ) ۴

a"  (چنين شناختی برای من بسيار شگرف است".
b"  (خداوند همه چيزها يا کارها را می بيند و می داند".
c"  ( خداوند نيرومند و تواناست".
d"  ( تو از نشتن و برخاستن من آگاهی"

......................................................................................................
.............کتاب مقدس تعليم می دهد که ) ۵

a ( خداوند تثليث است.
b ( خداوند يگانه ) است ) واحد.
c (چندين خدا در يک خدا وجود دارد .
d ( هيچ خدائی وجود ندارد.



.....................................................................................................
 )١۶يوحنا باب سوم آيه : ( خداوند با دادن يگانه پسر خود چه چيز را نشان داد ) ۶

a ( اميد خود را
b ( عشق و محبت خود را
c (ايمان خود را
d (عدالت خود را

....................................................................................................
هدف خداوند با زمين چيست ؟) ٧

a (آنرا ويران خواهد ساخت.
b (آن را به همان صورتی که هست رها خواهد ساخت.
c ( آنرا با جالل خود پر خواهد ساخت.

...................................................................................................
روح خداوند چيست ؟ ) ٨

a ( قدرت خدا
b ( عشق و محبت خدا
c (اراده آزاد خدا
d ( پيشکش ) پسرخدا) ارائه

..................................................................................................
خداوند چگونه سبب به نگارش درآمدن کتاب مقدس شده است ؟) ٩

a ( بزرگی و عظمت خود
b ( روح مقدس خود
c (راستی و صداقت خود
d (بخشندگی خود

..................................................................................................
" بيريه "  خوانديم که آنان درشهر ١١در کتاب اعمال رسوالن باب هفدهم آيه ) ١٠

..............

a  ( در ستايش خداوند می سرائيدند.
b ( کتاب مقدس را بصورت روزانه مورد کنکاش قرار می دادند.
c ( مردم را تحريک می کردند ) . برمی انگيختند(
d ( در شهر بلوا به پا می کردند.

..................................................................................................
:در صورت سوال يا توضيح اضافی می توانيد در اين قسمت مطرح کنيد * 

..................................................................................................
:لطفا نام خود را در اين قسمت وارد کنيد * 

..................................................................................................



در صورتيکه تمايل به دريافت پاسخ از : ( لطفا ايميل خود را در اين قسمت وارد کنيد * 
.)ارائه ايميل الزامی است . طرف ما می باشيد 

 

..................................................................................................

 


