دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس سوم – کتاب مقدس راهنمای ما

کتاب همدض زاهًمای ها
هطالعه  :هساهیر 22

کتاب همدض کالم خدا
کتاب همدض کالم خداظت .خىد کتاب هی گىید" :تماهی کتب ّ
همذش از الهام خذاضت" (دوم تیمىتاوض  .)66 : 3دز بؼضی اش يعخه هخای
کتاب ایى گىي هی خىايین" :تمام کتب اش الهام خداظت" .کلم "الهام" دز کتاب همدض ب هؼًای يفط یا دم خداظت .خدا پیغام خخىد زا اش
طسیك "يفط" خىد دز ذهى افسادی ک کتاب زا هی يىؼتًد دهید ،پط ایًگىي کالم خدا يىؼت ؼد .بًابسایى خدا يىیعخًد دمیمخی کتخاب
همدض اظت .دز هىازد بعیازی اش کتب پیاهبساو ػهد ػتیك هی خىايین" :بًابسایى خدا گفت  ،"...اگس کتاب همدض کالم خدا يبخىد ،يىؼختى
ایى هىضىع اهمیت خاصی يداؼت .بًابسایى اش آيجایی ک ایى کتاب ب والغ کالم خدا بسای يعل بؽس اظت ،بعخیاز دیخاتی اظخت کخ آيخسا
بهىايین و ب گفت هایػ ػمل کًین .ولتی ها کتاب همدض زا يادید بگیسین ،دز والغ خالك هعتی زا يادید گسفت این.

اش کجا هی دايین ک کتاب همدض دمیمی اظت؟
 5دلیل بسای صذت کتاب همدض:
 کتاب همدض اش آیًد ظهى هی گىید.
 باظتاو ؼًاظاو هدازک شیادی زا یافت ايد ک دز کتاب همدض ب آيها اؼاز ؼد اظت.
 کتیب های یافت ؼد اش دزیای ظیا يؽاو هی دهد ک هتى کتاب همدض با هسوز شهاو تغییسی يیافت اظت.
 ػیعی هعیخ ب ػهد ػتیك ایماو داؼت.
 یهىدیاو هًىش هن وجىد دازيد!
دال به بررضی جسئیات هر یک از دالیل باال هی پردازین .
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 - 6کتاب همدض اش آیًد ظهى هی گىید
ها يمی تىايین هطمئى باؼین ک فسدا چ اتفالی هی افتد .دز دالی ک دال دز بعیازی اش بهػ های کتخاب همخدض گفتخ ؼخد کخ دز آیًخد چخ
اتفالاتی خىاهد افتاد ،دتی صدها ظال لبل اش ب ولىع پیىظتى آيها .ایى پیؽگىئی ها با تمام جصئیات ب دمیمت پیىظت ايخد .پیخاهبسايی کخ ایخى
ظهًاو زا يىؼت ايد تىظط خدا الهام گسفت ايد .يمىي هایی اش پیؽگىئی های کتاب همدض:

الف ) تىلد ػیعی هعیخ
ػیعی هعیخ دز بیت لذن ب ديیا آهد .دز کتاب هتی باب  2هی خىايین ک هسد خسدهًدی يصد هیسودیط(داکن اوزؼخلین) زفخت و پسظخید:
"کجاظت آو يىشاد ک پادؼا یهىد اظت؟" ولتی هیسودیط ایى ظىال زا اش ظساو کاهًاو پسظید ،آيها جىاب داديد" :دز بیت لذن یهىدی " .آيهخا
چطىز هی دايعتًد؟ اش آيجا ک تىلد هعیخ صدها ظال پیػ دز کتاب ػهد ػتیك پیؽگىیی ؼد بىد ( .هیکا ) 2 : 5

ب ) هسگ ػیعی هعیخ
دز کتاب هصاهیس باب  22یک پیؽگىئی اش ب صلیب کؽید ؼدو هعیخ وجىد دازد .دز ايتهای آی ی  66هی خىايین "دظتها و پاهاین زا
ظفت ايد" .کتاب هصاهیس باب  22تمسیبا  6111ظال پیػ اش هصلىب ؼدو هعیخ يىؼخت ؼخد اظخت .دز آو دوز بخ صخلیب کؽخیدو
ؼًاخت يؽد بىد و هجسهاو هذکىم ب هخسگ،
ظًگعاز هی ؼخديد .يىیعخًد هصاهیخس هعخلما
تذت الهام خدا ایى هتى زا يىؼخت کخ لخادز بخ
پیؽگىیی چًیى جصئیاتی اش هسگ هعخیخ بخىد

اظت .دز اداه دز آی  68هی خىايین "رخت هرا

لشاااانی چاااو عیسااا نا صااا ی کندناااد،

یوحنااا  : 24-23 : 19پااا

ج مهه ی او نا بنداشته ،چه ن قسمت کندند ،هن سپ ه نا یک قسامت و
پیناه نا نیز ،ام پیناه دنز نداشت ،ب ااه تم ما از با ا ب فتاه شاد باود
.24پ

به یادیگن گفتند« :ای نا پ ن نانیم ،ب اه قنعه بن آ بیندازیم ت

از آ که شود ».ت تم م گندد کت

در هیاو خىد تمطیین کرديیذ و بیر لبیاش هیى
لرعه ايذاختًذ" .یىدًا  24-23 :69يؽخاو هخی منا تقسیم کندند و بن لب

که م گوید« :دن می خود ج مه ه ی

م قنعه افاندند » پ

لشانی چنی کندند

دهد ک ایى اتفاق دلیما ب دظت ظسباشاو ،بؼد اش هصلىب کسدو هعیخ افتاد اظت.

ج ) پیؽگىیی والؼ بصزگ
"بابل ک جالل همالک و شیًت فهس کلدايیاو اظت ،هثل واژگىو ظاختى خدا ظدوم و ػمىز زا خىاهد ؼد .و تا ب ابد،آباد يهىاهد ؼد و
يعال بؼد يعل هعکىو يهىاهد گسدید .و اػساب دز آيجا خیم يهىاهد شد و ؼباياو گل هخا زا دز آيجخا يهىاهًخد خىابايیخد ( ".اؼخؼیا 63
69:و) 21
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شهايیک اؼؼیای يبی ایى ظهًاو زا دز هىزد ؼهس بابل گفت ،ایى ؼهس پایتهتی ثسوتمًد و با لدزت دز یکی اش بصزگتخسیى هلتهخای آو شهخاو
بىد اظت .اهسوش دز ػساق ،دز هکايی ک بابل دز آو والغ بىد  ،ویساي هایی دز یک هًطم ؼب صذسایی بالی هايد اظت .ایى پیؽخگىیی
اؼؼیای يبی يیص ب دمیمت پیىظت .فمط خدا لادز ب دايعتى ایى هىضىع بىد ک بابل ویساو خىاهد ؼد و دیگس کعخی هسگخص دز آو شيخدگی
يهىاهد کسد.
پیؽگىیی های بعیازی اش ایى لبیل وجىد داؼت ک ب دمیمت پیىظت اظت .فمط خىد خدا هی تىايد اش آیًد هطلغ باؼد  .پیؽخگىیی
های کتاب همدض ثابت هی کًد ک ایى کتاب کالم خداظت.

 - 2باظتاو ؼًاظاو هدازک شیادی زا یافت ايد ک دز کتاب همدض ب آيها اؼاز ؼد اظت.
باظتاو ؼًاظاو دزیافت ايد ک ؼهس های ظدوم و ػمىز (پیدایػ  )69وجىد داؼت اظت .آيها همچًیى بخ وجخىد بعخیازی اش هًخاطك
دیگسی ک دز کتاب همدض يام بسد ؼد  ،پی بسد ايد .همچىو :ػای ،اؼکلىو ،بیت ؼمط ،بیت ئیل ،جؼب  ،داصىز ،جسیکى ،الخیػ،
هجدو ،ظاهس و ؼکین .بطىز هؽاب  ،باظتاو ؼًاظاو هدازکی اش وجىد اؼهاصی ک دز ػهد ػتیك ب آيها اؼاز ؼد پیدا کسد ايد ،بسای
هثال ،ایى چهاز پادؼا اش هلت های ههتلف :ییهى ،هیؽا ،کىزوغ و يبىکديصس.

 - 3کتیب های یافت ؼد اش دزیای ظیا يؽاو هی دهد ک هتى کتاب همدض ب هسوز شهاو تغییسی يکسد اظت.
کتب ػهد ػتیك ددود  2111ظال پیػ بس زوی کتیب هایی با دلت بعیاز باشيگازی ؼد و
دز غازهای يصدیک دزیای ظیا  ،دز جًىب ظسشهیى اظساییل پًهاو بىد ايد و تا ظال 6947
هیالدی کؽف يؽديد .کتیب ی داوی کتاب اؼؼیا با کتاب همدض اهسوشی همایع ؼخد
و کلمات يىؼت ؼد دز هس دو تا دد شیادی دلیما یکعاو بىد اظت .هتى کتاب خدا دز هسوز شهاو تغییس يکسد اظت.
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 - 4ػیعی هعیخ ب ػهد ػتیك ایماو داؼت.
دز دال داضس اؼهاصی هعتًد ک وجىد والؼی آدم و دىا و یا ظاختى کؽتی تىظط يىح و ظىاز کسدو تمام دیىايات دز آو زا ب ظهس
هی گیسيد .آيها دز ایى باوزيد ک دايا تس اش آيًد ک داظتاو بلؼید ؼدو یىيط تىظط یک هاهی بصزگ زا باوز کًًد .ولی ػیعی هعخیخ
ب تماهی ایًها باوز داؼت!
آیاتی دز هىزد ایماو هعیخ ب ػهد ػتیك :

ها يمی تىايین آهىشغ های ػیعی هعیخ زا يادید بگیسین .او تىظط خدا  3زوش بؼد اش هسگػ ب شيدگی باشگسدايخد ؼخد .هؼجخصات ایخى
چًیًی تًها با لدزت خدا اجسا هی ؼىد.

 - 5یهىدیاو هًىش هن وجىد دازيد!
خدا هسدم اظساییل (یهىدیاو) زا ب ػًىاو لىم ویژ ی خىد ايتهاب کسد (خسوج  .)5 :69او گفت ک آيها هسگص بطىز کاهل يابىد يهىاهًخد
ؼد (ازهیا  ،66 :3زوهیاو 6 :66و .)2آيها بعیاز ؼسیس بىد ايد ،دتی پعس خدا زا ب زا هسگ کؽايديد ،اهخا اهخسوش بؼخد اش دخدود 3111
ظال هًىش وجىد دازيد .ایى ویژگی بسای ايعايهای باظتايی دیگس صدق يمی کًد.

بسخی دمایك دز هىزد کتاب همدض
 کتاب همدض دز یک باش شهايی ددودا  6611ظال يىؼت ؼد اظت.
 دازای  66کتاب اظت 39 ،کتاب دز ػهد ػتیك و  27کتاب دز ػهد جدید.
 خدا اش چىپاياو ،پادؼاهاو ،هاهیگیساو ،طبیب ،چادز ظاش و ظایسیى بسای يىؼتى آو اظتفاد کسد اظت.
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 تماهی يىیعًد ها یک داظتاو وادد زا ب ها يؽاو هی دهًد – داظتاو يمؽ ی خدا بسای ايعاو.
 تمسیبا تماهی يىیعًدگاو آو یهىدی بىد ايد  -بعیازی اش هطالب کتاب همدض دز هىزد یهىدیاو اظت.

زاهًمایی ظسیغ و ههتصس بسای بهؽهای ههتلف کتاب همدض
ػهد ػتیك

کتاب

هذتىا

پیدایػ

آغاز جهاو ،اولیى ايطاو و شروع يطل یهىد

خسوج

ایى کتاب ها به ها در هىرد چگىيگی ايتخاب لىم یهىد به عًىاو لىم برگسیذه از طرف خذا و
خروج آيها تىضط خذا از هصر و دادو ضرزهیى کًعاو(اضراییل) به عًىاو ضرزهیى خىد

تا
تثًی
یىؼغ

تا

اظتس

اداهه تاریخ زيذگی یهىدیاو در ایى کتاب ها وجىد دارد

هصاهیس تا غصل غصلهای ظلیماو

ایًها کتاب هایی داوی شعر و فضیلت هطتًذ

اؼؼیا

کتب پیاهبراو .آيها به یهىدیاو چگىيگی اطاعت از خذا و همچًیى در هىرد بطیاری از ولایع

تا

ههن که در طىل تاریخ جهاو اتفاق هی افتذ را گفته ايذ .بعضی از ایى ولایع تا ایى زهاو اتفاق
افتاده و بعضی در آیًذه به ولىع خىاهذ پیىضت.

هالکی
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ػهد جدید

کتاب

در هىرد هذتىا

هتی  ،هسلط

ایى کتب چهار داضتاو هجسا از زيذگی ،هرگ و رضتاخیس از هرگ عیطی هطیخ هطتًذ .ایى
چهار کتاب هعمىال ايجیل يیس خىايذه هی شىيذ.

لىلا و یىدًا
اػمال زظىالو
زوهیاو تا

ياه یهىدا

کتابی در هىرد کلیطاهای(اکلژیاها) اولیه و چگىيگی شکل گیری آيهاضت
ياهه های گىياگىو برای کمک به اکلژیاهای تازه شکل گرفته

هکاؼف یىدًا

کتاب پیشگىیی همراه با ضمبل ها و زباو تصىیر

ؼما هی تىايید لیعت کاهلی اش ایى کتب زا دز فهسظت کتاب همدض هؽاهد کًید.

آیا آیات يىؼت ؼد ی دیگسی اش جايب خدا وجىد دازيد؟
جىاب ایى ظىال "خیس " هی باؼد و کتاب همدض تًها کتاب لابل اػتمادی اظت ک با آو هی تىايین دز هىزد خدا و اهدافػ یاد بگیسین.
با ایى دال هراهب بعیازی دز ديیا وجىد دازيد ک هس کدام "کتاب همدض" خىد زا دازيد .بسای هثال هعلماياو لخسآو زا دازيخد .کلیعخای
( LCDهىزهىو ها) کتابی ب يام هىزهىو دازيد ک ادػا هی کًًد اش جايب خدا بسای آيها فسظتاد ؼد اظت .بؼضی اش ایخى کتخاب هخا
بهؽی اش تؼلیمات خىد زا اش کتاب همدض بسداؼت ايد .بؼضی يیص يصیذت های خسدهًداي و هؼمىلی ازائ هی دهًد .اها دز بعیازی اش
هىازد پیام ایى کتاب ها با کتاب همدض یکی يیعت .واضخ اظت ک خدا دز هس کتاب پیام هتفاوتی يمیدهد .فمط یکی اش آيها هی تىايد
الهام گسفت اش کالم خدا باؼد و کتاب همدض هدػی ایى اهس اظت.
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کتاب همدض – زاهًمایی بسای شيدگی ها
خدا يا اهیدی و ايدو داصل اش ازتکاب گًا زا دز شيدگی هسداو و شياو دید و پعس خىد ػیعی هعیخ زا فسظتاد تا بسزوی صلیب بمیسد تا
بهؽید ؼدو گًاهاو ها زا همکى ظاشد .کتاب همدض زا زظتگازی زا ب ها يؽاو هی دهد و ب ها اهید داؼختى یخک شيخدگی ؼخگفت
ايگیص زا دز آیًد و دز شهاو باشگؽت ػیعی هعیخ بس زوی شهیى هدی هی دهد.
ػیعی ب ها يؽاو داد ک زا شيدگی دزظت اش يظس خدا چیعت .کتاب همدض ؼاهل هثال هایی اش افسادی اظت ک بؼضی چگىي هىفك
ؼديد ک خدا زا هعسوز ظاشيد و چگىي بؼضی ؼکعت خىزديد .داظتاو یهىدیاو ب هخا کمخک هخی کًخد تخا اش اؼختباهات آيهخا دزض
بگیسین .کتاب همدض یک زاهًما بسای شيدگی هاظت و ب ها يؽاو هی دهد ک بسای خؽًىد کسدو خدا چگىي شيدگی کًین.

دز آخس
ایى تفکسی ؼگسف اظت ک خدای آظمايی کتابی زا دز اختیاز ها لساز داد تا بتىايین او زا بؽًاظخین و طخىزی شيخدگی کًخین کخ اش هخا
خىاظت اظت .همچًیى خدا ب ها دزباز دلیل آفسیًػ شهیى و اتفالات آیًد گفت اظت .کتاب همدض ب ها دزباز زابط خدا با ايعاو
اش آفسیًػ اولیى بؽس تا شهايیک جهاو اش ؼکى خدا پس هی ؼىد ،ظهى هی گىید.
کتاب همدض زاهًمایی اظت ک خدا ب ها داد اظت .هیچ کتاب دیگسی هايًد آو وجىد يدازد .ایى فمط یخک هختى بخی جخاو يیعخت و
کالهی شيد اظت و هدی ایعت اش جايب خدا ب ها .اگس ها هس زوش ایى کتاب زا با دلت و همسا با دػا هطالؼ کًین ،شيدگی هخا زا بطخىز
کاهل ب ظمت خؽًىد ظاشی خدا تغییس خىاهد داد.
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خالص
 .6کتاب همدض کالم خداظت و پیاهی اش جايب خدا بسای هسداو و شياو.
 .2کتاب همدض تًها زا لابل اػتمادی اظت ک هی تىاو دز هىزد خدا و اهداف او آگاهی کعب کسد .هیچ کتاب دیگخسی هايًخد
ایى کتاب وجىد يدازد.
 .3کتاب همدض ب ها زا شيدگی دز زاظتای خؽًىد کسدو خدا زا يؽاو هی دهد .ایى کتاب ب ها اهید داؼتى یک شيدگی ؼگفت
ايگیص زا دز آیًد و دز شهاو باشگؽت ػیعی هعیخ بس زوی شهیى هدی هی دهد.
 .4ؼىاهد بعیازی هبًی بس صذت کتاب همدض وجىد دازد .بسای هثال تازیهچ آو تىظط اکتؽافات جدید اثبات ؼد و ؼخاهل
پیؽگىیی های فساوايی اظت ک ب ايجام زظید ايد.
 .5ػیعی هعیخ ب ػهد ػتیك ایماو داؼت.
 .6کتاب همدض هدی ای اش جايب خدا ب هاظت و ها هس زوش باید آيسا بهىايین.

آیاتی بسای یادگیسی :دوم تیمىتائىض 66 :3و" – 67تمام کتب از الهام خذاضت و بجهت تعلین و تًبیه و اصالح و تربیت در عذالت هفیذ اضت 17،تا هرد خذا
کاهل و بجهت هر عمل يیکى آراضته بشىد".

ایى باب زا بهىايید:
هصاهیس باب 6
1خىشا به دال کطیکه به هشىرت شریراو يرود و به راه گًاهکاراو يایطتذ ،و در هجلص اضتهسا کًًذگاو يًشیًذ2 ،بلکه رغبیت او در شیریعت
خذاويذ اضت و روز و شب در شریعت او تفکر هی کًذ3 .پص هثل درختی يشايذه يسد يهر های آب خىاهذ بىد ،که هییىه خیىد را در هىضیم
دهذ ،و برگ

هیی

پژهرده يمی گردد و هر آيچه هی کًذ يیک ايجام خىاهذ بىد.

4شریراو چًیى يیطتًذ ،بلکه هثل کاهًذ که باد آيرا پراکًذه هی کًذ5 .لهیاا شیریراو در داوری يخىاهًیذ ایطیتاد و يیه گًاهکیاراو در جماعیت
عادالو6 .زیرا خذاويذ طریك عادالو را هی دايذ ،ولی طریك گًاهکاراو هالک خىاهذ شذ.
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