
 
 

عهـد قـدیم و عهـد جـدید کتابمـقدس متشکل از شـصت و شـش کتاب میبـاشـند. خـدا کتابمـقدس را بـه مـنظور شـناخـت اراده او و تشخیص 
راه نجات از گناه و هالکت به انسان عطا کرده است. کتب مقدس: متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده کنید! 

منبعی مـملو از عـلم و دانـش رضوری برای نـجات از گـناه اسـت. رسـالـه دوم بـه تیموتـائـوس فـصل ۳ آیههـای 
۱۶ الی ۱۷. 

بازگو کننده تعالیم صحیح و اراده خداست. یوحنا فصل ۱۷ آیه ۱۷؛ اشعیا فصل ۸ آیه ۲۰. 
نگارش تاریخی از حضور خدا در تاریخ برشی است. رساله اول به قرنتیان فصل ۱۰ آیه ۱۱. 

عیسی مسیح محور اصلی همه کتابمقدس است. یوحنا فصل ۵ آیههای ۳۹ تا ۴۰. 
آیهها برای مطالعه بیشرت: مزامیر فصل ۱۱۹ آیههای ۸۱ تا ۱۳۶؛ رساله به عربانیان فصل ۴ آیه ۱۲. 

رای مـا انـسانـهاسـت و بـاید بـا هـدایت او  کتاب مـقدس پیام الـهام شـده و مـصون از اشـتباه خـدا بـ
مطالعه و بررسی گردد. ما نباید چیزی را به آن اضافه و یا از آن بکاهیم. 

کتاب مـقدس در بردارنـده اقـتدار خـداسـت و نـه انـسان. رسـالـه دوم پـطرس فـصل ۱ آیههـای ۲۰ تـا 
 .۲۱

رداشـت صحیح خـداونـد و کالم او نیاز بـه هـدایت و همیاری روح الـقدس  رای درک و بـ انـسان بـ
دارد. رساله اول به قرنتیان فصل ۲ آیههای ۹ تا ۱۴. 

برای پی بردن بـه حقیقت بـایستی متـام کتاب مـقدس را مـطالـعه و بـررسی منـاییم. لـوقـا فـصل ۲۴ 
آیههای ۲۷ و ۴۴. 

مـطالـعه روزانـه کتاب مـقدس برای دور نـگه داشـنت مـا از گـمراهی و وسـوسـه بسیار اهمیت دارد. 
اعامل رسوالن فصل ۱۷ آیه ۱۱. 

آیههـا برای مـطالـعه بیشرت: امـثال سـلیامن فـصل ۳۰ آیههـای ۵ تـا ۶؛ رسـالـه اول بـه تـسالونیکیان فـصل 
۲ آیه ۱۳؛ مکاشفه یوحنا فصل ۲۲ آیههای ۱۸ تا ۱۹. 

 

    حـال که خـدا این عظیمتـرین مـوجـود عـامل بـا این وسـواس، خـود را بـه مـن مکشوف منـوده اسـت روزانـه چـقدر از زمـان خـود را بـاید بـه شـناخـت او از 
طریق مطالعه همراه با دعای کالم او اختصاص بدهم؟ 

    در حین مـطالـعه کالم خـدا بـا حـقایقی مـواجـه خـواهیم شـد که مـا را نسـبت بـه ضـعفهـا و کمبودهـایمـان آگـاه میسـازنـد. آيـا حـارضم تغییرات مـورد 
نیاز را در مسیر زندگیام به وجود آورده و آنرا با کالم خدا هامهنگ سازم؟ 

    آیا حـارضم تـا حـقایق کالم خـدا را که حـاوی برکات بیکران و نـقشه عظیم او برای نـجات انـسان از گـناه اسـت را بـا دوسـتان، اقوام و هـمسایگان خـود 
در میان بگذارم؟ 

از اینکه میبینم خـدا مرا در این دنیای بیکران تـنها نـگذاشـته و بـه زندگی پـوچ و توخـالی نسـپرده، خرسـندم. او هـمه راهنامییهـا و حکمتی را که 
مـن برای یک زندکی پـر برکت و هـدفـمند نیاز دارم را در کالم خود یعنی کتابمـقدس گـنجانـده اسـت. در کتاب مـقدس مـن خـدا را بـه عـنوان یک 

دوست و یک یار وفادار دریافتم چرا که هیچ چیز نیکو را از من دریغ نکرده است. 

خـدایا تـو را بـخاطـر کالم زنـدهات که جـلوهگـر تـو و اراده مـقدس تـوسـت شکرگزارم. مـن حقیقت تـو را در صـفحات آن خـواهـم جسـت و بـه فیض تـو 
زندگیام را موافق تعالیم آن پیشه خواهم کرد. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 Address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۱- کالم خدا

کتابمـقدس متشکل از عهـد قـدیم و عهـد جـدید، کالم زنـدهی خـداسـت که تـوسـط روحالـقدس بـه طـریق الـهام بـه پیامربان داده شـده اسـت. در این کالم، خـدا متـام 
دانـش و عـلم مـورد نیاز برای نـجات از گـناه را بـه انـسان عـطا کرده اسـت. کتبمـقدس مکاشـفه کامـل و مـصون از اشـتباه ارادهی خـدا هسـتند. آنـها بـازگوکننده معیار 

سیرت و تجربیات آزموده شده همراه با تعالیم معترب و مملو از منابع موثق تاریخی هستند که از اقدامات خدا در تاریخ برشی سخن می گویند. 

استفاده 

تعهد
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رسـالـه دوم تیموتـائوس فـصل ۳ آیههـای ۱۶ و ۱۷: ۱۶ متـامی کتِب مـقّدس الـهام خـداسـت و برای تعلیم و تـأدیب و اصالح و تـربیت در پـارسـایی سودمـند اسـت،  ۱۷ تـا مرد خـدا بـه کامل برای هـر 
کاِر نیکو تجهیز گردد. 

یوحنا  فصل ۱۷ آیه ۱۷: ۱۷ آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ کالم تو حقیقت است. 
اشعیاء  فصل ۸ آیه ۲۰: ۲۰ به رشیعت و به شهادت روی منایید! اگر مطابق این کالم سخن نگویند، ایشان را طَلیعهای نیست. 

رساله اول به قرنتیان فصل ۱۰ آیه ۱۱: ۱۱ این امور چون منونه بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عربتی باشد برای ما که در زمانی به رس میبریم که غایِت  همۀ اعصار تحقق یافته است. 
یوحـنا  فـصل ۵ آیههـای ۳۹ تـا ۴۰: ۳۹ شام کتب مـقّدس را میکاوید، زیرا میپـندارید بـه واسـطۀ آن حیات جـاویدان دارید، حـال آنکه همین کتابـها بـر مـن شـهادت میدهـند. ۴۰ اّمـا منیخواهید 

نزد من آیید تا حیات یابید. 
مزامیر فـصل ۱۱۹ آیههـای ۸۱ تـا ۱۳۶: ۸۱ جـان مـن برای نـجاِت تـو مـدهـوش گشـته، امـا بـه کالم تـو امیدوارم. ۸۲ دیدگـانـم در انـتظاِر وعـدۀ تـو کمسـو شـده؛میپرسـم: «پـس کی مرا تسـلی خواهی 
رایم چـالـههـا  رایض تـو را از یاد نربدهام! ۸۴ خـادمـت تـا بـه کِی مـنتظر مبـانـد؟کی آزاردهـندگـانـم را داوری خـواهی کرد؟ ۸۵ متکربان بـ رسـوده در دودم، امـا فـ رچـند مـانـند َمشکی فـ داد؟» ۸۳ هـ
کندهانـد، که بـر خالف رشیعت توسـت. ۸۶ فرمـانـهای تـو جـملگی قـابـل اعتامد اسـت؛ بـه نـاحـق آزارم میدهـند؛ یاریام فرمـا! ۸۷ نزدیک بود مرا از روی زمین نیست گردانـند، امـا احکام تـو را ترک 
نـگفتم. ۸۸ بـر حسـب مـحبت خود مرا زنـده بـدار، تـا شـهادات دهـان تـو را نـگاه دارم. ۸۹ خـداونـدا، کالم تـو جـاودانـه در آسامنها اسـتوار اسـت. ۹۰ امـانـت تـو نسـل انـدر نسـل اسـت، تـو زمین را بنیان 
نـهادی، و پـابرجـا میمـانـد. ۹۱ آنـها بـه حکم تـو تـا بـه امـروز برقرارنـد، زیرا هـمه چیز در خـدمـت تـوسـت. ۹۲ اگـر رشیعت تـو مـایۀ لـذت مـن منیبـود، هامنا در مصیبت خـود هـالک میشـدم! ۹۳ 
احکام تـو را هرگـز از یاد منیبرم، زیرا بـه واسـطۀ آنـها مرا زندگی بخشیدی! ۹۴ مـن از آن تـو هسـتم؛ پـس نـجاتـم ده! زیرا جـویای احکام تـو بودهام. ۹۵ رشیران مـنتظرنـد تـا مرا هالک کنند، امـا مـن 
بـه شـهادات تـو میانـدیشم. ۹۶ برای هـر کاملی حـدی میبینم، امـا فرمـان تـو بینـهایت وسیع اسـت! ۹۷ رشیعت تـو را چـقدر دوسـت میدارم! متـامی روز تفکر مـن اسـت. ۹۸ فرمـان تـو مرا از 
دشـمنانـم حکیمتـر میسـازد، زیرا که هـمواره نزد مـن اسـت. ۹۹ از همۀ آمـوزگـارانـم خردمـندتـر گشـتهام، زیرا که در شـهادات تـو تـأمـل میکنم. ۱۰۰ از ریشسـپیدان فهیمتـر شـدهام، زیرا که احکام 
را تعلیم دادهای. ۱۰۳ کالم تـو بـه مـذاقـم چـه  ردانـم، زیرا تـو خـوْد مـ تـو را نـگاه میدارم. ۱۰۱ پـای خـود را از هـر راه بـد بـازداشـتهام، تـا کالم تـو را نـگاه دارم. ۱۰۲ از قـوانین تـو روی منیگـ
شیریناسـت، و بـه دهـانـم از عسـل شیرینتـر! ۱۰۴ از احکام تـو فـهم را کسب میکنم، از این رو از هـر راه دروغ بیزارم! ۱۰۵ کالم تـو برای پـاهـای مـن چراغ، و برای راه مـن نور اسـت. ۱۰۶ سوگـند 
خورده و آن را اسـتوار سـاخـتهام، که قوانین عـادالنۀ تـو را نـگاه دارم. ۱۰۷ بسیار مصیبت کشیدهام؛ بـر حسـب کالمـت، خـداونـدا، مرا زنـده سـاز. ۱۰۸ خـداونـدا، هـدایای اختیارِی دهـان مرا مـنظور 
فرمـا، و قوانین خود را بـه مـن بیاموز! ۱۰۹ مـن همیشه جـان در کف دارم، امـا رشیعت تـو را فراموش منیکنم. ۱۱۰ رشیران برایم دام گسرتدهانـد، امـا مـن از احکام تـو دور نشـدهام. ۱۱۱ شـهادات 
تـو را تـا بـه ابـد میراث خـویش سـاخـتهام، زیرا آنـها خـوشِی دِل مـن اسـت! ۱۱۲ دل خـود را بـه حـفظ فرایض تـو مـایل سـاخـتهام، تـا بـه ابـد و تـا بـه آخـر.۱۱۳ از مردمـانی که رسسپرده نیستند کراهـت 
رمـانـهای خـدایم را نـگاه دارم! ۱۱۶ بـر حسـب  دارم، امـا رشیعت تـو را دوسـت میدارم. ۱۱۴ تـو پـناهـگاه و سـپر مـن هسـتی، بـر کالمـت امید بسـتهام. ۱۱۵ ای بـدکاران از مـن دور شـوید، تـا فـ
وعـدهات دسـت مرا بگیر تـا زنـده مبـانـم، و در امید خـود رسافکنده نـشوم! ۱۱۷ از مـن حـامیت کن تـا نـجات یابـم، و فرایض تـو را هـمواره مـد نـظر بـدارم. ۱۱۸ تـو آنـان را که از فرایض تـو گـمراه 
میشـونـد حقیر میشامری؛ زیرا فـریبکارِی آنـها بیهوده اسـت. ۱۱۹ تـو همۀ رشیراِن زمین را چـون تُـفالـه بـه دور میافکنی؛ از همین رو شـهادات تـو را دوسـت میدارم. ۱۲۰ از ترس تـو مـوی بـر 
تـنم راسـت شـده اسـت؛ از داوریهای تـو هراسـناکم. ۱۲۱ بـه عـدل و داد عـمل کردهام؛ مرا بـه سـتمکنندگـانـم وامـگذار. ۱۲۲ خیریت خـادم خـود را ضـامـن شـو، و مـگذار متکربان بـر مـن سـتم کنند. 
۱۲۳ دیدگـانـم از انـتظار برای نـجات تـو تـار گشـته، از انـتظار برای وعـدۀ عـدالـت تـو! ۱۲۴ بـا خـدمـتگزار خـویش مـطابـق مـحبت خود رفـتار کن، و فرایض خود را بـه مـن بیاموز! ۱۲۵ مـن خـادم توام، 
مرا بصیرت عـطا فرمـا تـا شـهادات تـو را درک کنم! ۱۲۶ وقـت آن رسیده که خـداونـد عـمل کند، زیرا رشیعت تـو را زیر پـا نـهادهانـد. ۱۲۷ بـنابراین، فرمـانـهای تـو را دوسـت میدارم، بیشرت از طـال، 
بیشرت از طـالی نـاب. ۱۲۸ از این رو، احکام تـو را جـملگی راسـت میدانـم، و از هـر راه نـادرسـت بیزارم! ۱۲۹ شـهادات تـو شـگفتانگیز اسـت، از این رو، جـان مـن آنـها را نـگاه میدارد. ۱۳۰ بـاز 
شـدن کالم تـو نور میبخشـد، و سـادهلوحـان را فهیم میگردانـد. ۱۳۱ دهـان خود را گـشوده، لَـه لَـه میزنـم، زیرا که مشـتاق فرمـانـهای تـو هسـتم! ۱۳۲ بـر مـن نـظر کن و مرا فیض عـطا فرمـا، بـنا بـه 
رسـم خـود در حـق دوسـتداران نـام خـویش. ۱۳۳ گـامـهای مرا در کالم خـود اسـتوار فرمـا، تـا هیچ بـدی بـر مـن تسـلط نیابـد. ۱۳۴ مرا از ظـلم انـسان رهـایی ده، تـا احکام تـو را نـگاه دارم. ۱۳۵ روی 

خود را بر خادم خویش تابان ساز، و فرایض خود را به من بیاموز! ۱۳۶  نهرهای آب از دیدگانم جاری است، زیرا که رشیعت تو را نگاه منیدارند.  
رنـدهتـر از هـر شمشیر دو دم، و چـنان نـافـذ که نَـْفس و روح، و مـفاصـل و مـغِز اسـتخوان را نیز جـدا میکند، و  رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۴ آیه ۱۲: ۱۲ زیرا کالم خـدا زنـده و مـؤثـر اسـت و بُـ

سنجشگر افکار و نیّتهای دل است. 
رسـالـه دوم پـطرس فـصل ۲ آیههـای ۲۰ تـا ۲۱: ۲۰ زیرا آنـان که بـا شـناخـت خـداونـد و نـجاتدهـندۀ مـا عیسی مسیح، از فـساد دنیا رَسـتند، اگـر بـاز بـدان گرفـتار و مـغلوب آیند، رسانـجامـشان بـدتـر از 

آغاز خواهد بود. ۲۱ بهرت آن میبود که از آغاز، راه پارسایی را منیشناختند، تا اینکه پس از شناخنت، از حکم مقّدسی که بدیشان سپرده شد، روی برتابند. 
رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۲ آیههـای ۹ تـا ۱۴: ۹ چـنانکه آمـده اسـت: «آنـچه را هیچ چشمی نـدیده، هیچ گـوشی نشنیده، و بـه هیچ انـدیشهای نرسیده، خـدا برای دوسـتداران خـود مهیا کرده 
اسـت.» ۱۰ زیرا خـدا آن را تـوسـط روِح خـود بـر مـا آشکار سـاخـته، چرا که روْح هـمه چیز، حتی اعامق خـدا را نیز میکاود. ۱۱ زیرا کیست که از افکار آدمی آگـاه بـاشـد، جـز روح خـود او که در 
درون اوسـت؟ بـر همین قیاس، فـقط روح خـداسـت که از افکار خـدا آگـاه اسـت. ۱۲ ولی مـا نـه روح این دنیا، بلکه روحی را یافـتهایم که از خـداسـت تـا آنـچه را خـدا بـه مـا عـطا کرده اسـت، 
بـدانیم. ۱۳ و از همین سـخن میگـوییم، آن هـم نـه بـا کلامتی که آموختۀ حکمت برشی بـاشـد، بلکه بـا کلامتی که روح میآمـوزد؛ و بـدینسـان حـقایق روحـانی را بـا کلامت روحـانی بیان میکنیم. 
۱۴ اّما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را منیپذیرد زیرا در نظرش جهالت است، و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست دربارۀ آنها تنها از دیدگاهی روحانی میّرس است. 

لـوقـا فـصل ۲۴ آیههـای ۲۷ و ۴۴: ۲۷ سـپس از مـوسی و همۀ انبیا آغـاز کرد و آنـچه را که در متـامی کتب مـقّدس دربـارۀ او گـفته شـده بـود، برایشان تـوضیح داد. ۴۴ آنـگاه بـه ایشان گـفت: «این 
هامن است که وقتی با شام بودم، میگفتم؛ اینکه متام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.» 

اعامل رسوالن فصل ۱۷ آیه ۱۱: ۱۱ اینان از مردمان تَسالونیکی نجیبتر بودند، زیرا پیام را با اشتیاق پذیرفتند و هر روز کتب مقّدس را بررسی میکردند تا ببینند آیا براستی چنین است. 
امـثال سـلیامن فـصل ۳۰ آیههـای ۵ تـا ۶: ۵ «هـر سـخن خـدا پیراسـته اسـت؛ او کسانی را که بـه وی پـناه میبرنـد، سـپر اسـت. ۶ بـه سـخنان او میفزا، وگرنـه تـو را تـوبیخ خواهـد کرد و خود را دروغـگو 

خواهی منود. 
رسـالـه اول بـه تـسالـونیکیان فـصل ۲ آیه ۱۳: ۱۳ نیز مـا خـدا را پیوسـته شکر میگـوییم که شام بـه هـنگام پـذیرفنت کالم خـدا، که از مـا شنیدید، آن را نـه چـون سـخنان انـسان، بلکه چـون کالم خـدا 

پذیرفتید، چنانکه براستی نیز چنین است؛ هامن کالم اکنون در میان شام که ایامن دارید، عمل میکند. 
مکاشـفه یوحـنا فـصل ۲۲ آیههـای ۱۸ تـا ۱۹: ۱۸ مـن بـه هـر کس که کالم نـبّوت این کتاب را میشـنود هشـدار میدهـم که اگـر کسی چیزی بـدان بیفزاید، خـدا بالهـای نوشـته شـده در این کتاب را 
بـر او خـواهـد افـزود.  ۱۹ و اگـر کسی از کالم نـبّوت این کتاب چیزی کم کند، خـدا او را از درخـت حیات و از شهـر مـقّدس، که در این کتاب دربـارۀ آنـها نـوشـته شـده اسـت، بینصیب خـواهـد 

ساخت

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
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