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 مطالعه روزانه کتاب مقذس 
  111تا  89آیات  119هغالعه :هضاهیش باب 

  کتابها کتاب مقذس متفاوت از دیگر
سعیذ.هشچه بیؾتش بخىايیذ بیؾتش هی یابیذ.هشگض به آيجایی يمی سعیذ که همه چیض سا کتاب همذط چؾمه ای عمیك اص آبی ؽفاف اعت. چؾمه ای آيمذس عمیك که هشگض به کف آو يمی 

 بذايیذ و دیگش ادتیاج به خىايذو يذاؽته باؽیذ. ببیًیذ هشدم کالم سا چگىيه یافته ايذ:

11آیه  1اول تغالىيیکیاو باب  11و11آیات  17اعمال باب    
یافتیذ، آيشا کالم ايغايی يپزیشفتیذ بلکه چًاو که فی چىو کالم خذا سا که اص ها ؽًیذه بىدیذ 

 الذمیمه اعت، کالم خذاکه دس ؽما که ایمايذاس هغتیذ عمل هی کًذ.
تفتیؼ هی يمىديذ که آیا ایى همچًیى دس کمال سضاهًذی کالم سا پزیشفتًذ و هش سوص کتب سا 

اص هشداو جمعی عظین . اعت  پظ بغیاسی اص ایؾاو ایماو آوسديذ و اص صياو ؽشیف یىيايیه و  
 

 چرا بایذ کتاب را بخىانیم ؟

 . چغىس هی تىايین دس هىسد خذا بذايین هگش ایًکه کالهؼ سا خىايذه باؽین 
 اص ها يین که خذا ساههای خذا با ساههای ها بغیاس هتفاوت اعت. چگىيه هی تىايین دسعت و غلظ سا دس صيذگی اص هن تؾخیـ دهین و ایًکه چگىيه هی تىايین بذا

 چه هی خىاهذ هگش ایًکه ساهًمایی کتاب سا بخىايین.
 هگش ایًکه دس هىسد صيذگیؼ بخىايین. چگىيه هی تىايین اص هثالهای عیغی هغیخ پیشوی کًین 
  بشای يجات ها ضشوسی ( پظ بایذ به کالم ادتشام گزاؽته و آو سا بخىايین. ایماو 9آیه  18خذا دعاهای کغی که کالهؼ سا يمی خىايذ يمی ؽًىد.)اهثال باب

هًذه ها عیغی هغیخ اعت. هغالعه سوصايه کتاب همذط ایماو ها سا افضایؼ هی دهذ و ها سا سودًا بًا هی کًذ.ها يیاص داسین "دس فیض و هعشفت خذاويذ و يجات د
 (.18آیه  1تشلی کًین")دوم پغشط باب 

 سین و بایذ بش ضذ اهیال اؽتباه خىد بجًگین.هغالعه کتاب به ها کمک هی کًذ تا دسیابین که چه ايذاصه گًاهکا 
 .هغالعات به یادهاو هی آوسد که خذا و عیغی هغیخ بشای ها چه کشديذ که ایى اهش هاسا لادس هی عاصد به دیگشاو هذبت کًین 
 .اص ايجیل اهیذ صيذگی به ها هی سعذ 
  (9و 8آیه  4)فیلیپیاو باب و ها سا به خذا يضدیک تش هی کًذبه ها کمک هی کًذ تا رهى خىد سا با اهىس خىب و هعًىی و عىدهًذ پش کًین 

شدم باؽذ. بایذ دس يؾاو هی دهذ که فذف بایذ بخؾی اص صيذگی هش سوصه ها باؽذ. دس لغمتی که دس کادس آوسده ؽذه هی بیًیذ که کالم خذا هی بایغت همیؾه با ه 9تا  1آیات  6تثًیه باب 
خذا بشای  کًًذ و هغمئى ؽىيذ که کىدکاو يیض آيها سا هی آهىصيذ. ایى آیات به ها يؾاو هی دهذ که ها هشکجا که هغتین ،هش کاسی که هی کًین به خشد عىل سوص دس هىسد آو با یکذیگش فذبت

" به تماهی دل خىد بش خذاويذ تىکل يما و بش عمل ساهًمایی خىد يیاصهًذین. ایى اهش ها سا اص ؽشاست اعشافماو جذا هی کًذ. اگش به لضاوت خىد اعمیًاو داؽته باؽین ؽکغت هی خىسین :
 (7تا  5آیات  1ی اجتًاب يما.")اهثال باب خىد تکیه هکى،دس همه ساههای خىد او سا بؾًاط و او عشیك هایت سا ساعت خىاهذ گشدايیذ . خىیؾتى سا دکین هپًذاس . اص خذا بتشط و اص بذ

 پىلظ اهمیت خىايذو کالم خذا سا دس صيذگیماو به ها هی گىیذ

:"تماهی کتب اص الهام خذاعت و به جهت تعلین  و تًبیه و افالح 
هفیذ اعت تا هشد خذا کاهل و به جهت هش  وتشبیت دس عذالت

 (17و  16آیات  1عمل يیکى آساعته بؾىد)دوم تیمىتائىط باب 

عتیك سا داؽت (اها چمذس خىب آيشا هی  پظ فذف به ها هی آهىصد و ها سا افالح هی کًذ و با عذالت تشبیت هی کًذ.دتی هغیخ هن به دسک کاهلی اص فذف يیاص داؽت)البته او فمظ عهذ
 يغت . کالم خذا ساه دل تمام هؾکالتؼ بىد . هغیخ عهذ عتیك سا هی خىايذ ها يیض بایذ آيشا بخىايین.دا

 خىانذن تمام صحف
ابهایی هثل سوت ویا ی افشاد تا صهايی که کتاص اولیى آیه پیذایؼ تا آخشیى آیه هکاؽفه کتاب همذط الهاهات خذاعت . بخؾی اص آو هايًذ هضاهیش و اياجیل بشای خىايذو جالب هغتًذوبشخ

ذ وها  اص خىايذو آيها صیاد لزت يمی بشین. بعضی دهاعتش سا تمام يکشده ايذ يمی تىايًذ کتاب سا صهیى بگزاسيذ. صيذگی داود پش اص هاجشا بىد اها بخؾهای دیگش ؽشاست و جًگها سا تىضیخ هی 
تًها باب های جزاب سا هی خىايذین. بعضی اص ها فمظ عهذ جذیذ سا هی خىايین و به همیى خاعش هتىجه ههمتشیى باب ها فهشعتی اص اعاهی و هکايها داسد . اگش به ايتخاب خىدهاو بىد 

اد هی گىیذ تمام فذف هفیذ هغتًذ. افش 16آیه  1آهىصه های کتاب همذط همايًذ وجىد ؽشاست دس دسوو ها ،لذوعیت بضسگ خذا و ادتشام و اعاعت اص او يمی ؽىین.دوم تیمىتائىط باب 

 :9تا  4آیات  6تثتیه باب 
یهىه خذای ها یهىه وادذ اعت پظ یهىه خذای خىد سا به تماهی جاو و تماهی لىت خىد ای اعشائیل بؾًى . 

هذبت يما و ایى عخًايی که هى اهشوص تى سا اهش هی فشهاین بش دل تى باؽذ و آيها سا به پغشايت به دلت تعلین يما و 
گى يما آيهاسا  بش دعت خىد بشای دیى يؾغتى خىد دس خايه و سفتًت به ساه و ولت خىابیذو و بشخاعتًت اس آيها گفت

 عالهت ببًذو دس هیاو چؾمايت عقابه باؽذ و آيها سا بش باهىهای دس خايه ات و بش دسواصه هایت بًىیظ.
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ذ جذیذ سا به خىبی دسک کًین. اولیى آیه يیاصهای هتفاوتی داسيذ،سودیات و ؽشایظ و تجشبیات هتفاوتی يیض داسيذ و فذف همه سا ساضی هی کًذ. ها بذوو دسک عهذ عتیك يمی تىايین عه

ات وعذه های ابشاهین و داود سا يؾاو هی دهذ و عهذ جذیذ تًها به آو وعذه ها عهذ جذیذ دس هىسد " عیغی هغیخ پغش داود پغش ابشاهین " عخى هی گىیذ.عهذ عتیك اعت که به ها جضئی
 هشاجعه کشده و استباط آيها سا به عیغی هغیخ و ها يؾاو هی دهذ.

 نیاز مطالعه هر روزه کتاب مقذس
وح کالم خذاعت. ها به ایى غزا هش سوصه يیاصهًذین و گشيه جغن ها بالفافله اص جهاو خذا بشای جغن ها غزایی که بذاو هذتاجین سا فشاهن هی کًذ اها رهى ها يیض به غزا يیاص داسد . غزای س

هی عاصد و باعث خؾًىدی بیؾتش خذا هی ؽىین . يىیغًذه هضاهیش گفت :" ؽشیعت تى سا  تغزیه هی کًذ،اگش همشاه با دعا و تمشکض پیغام کتاب همذط سا بخىايین ،فهن هاسا اص سوؽهای خذا 
،بایذ بشای آو بشياهه سیضی کًین . همشاه کتاب همذط  ًکه هغمئى ؽىین که تمام فذف سا هی خىايین(.بشای ای97آیه  119داسم  تماهی سوص تفکش هى اعت")هضاهیش باب چمذس دوعت هی

ی های تمام ديیا اص ایى بشياهه اعتفاده کشده و کالم سا هشسوص هی کشیغتادلفیى ،بشياهه هغالعه ای اعت که ؽما سا هش عال یک باسبه عهذ عتیك و دوباس به عهذ جذیذ هی بشد. کشیغتادلفیً
 ایى بشياهه سا به ؽما هعشفی هی کًذ.خىايًذ اها اگش ؽما هًىص هغالعه هشسوصه سا آغاص يکشده ایذ پظ بشياهه سیض کتاب همذط کشیغتادلفیى 

 عجایب کالم خذا 
 اص آو به عمل هی آیذ . دس ایًجا چًذ هثال سا هی بیًیذ: ولتی کالم سا هی خىايین اکتؾافات جالبی

(. لشبايی کشدو تًها پغش خذا سا يؾاو هی دهذ.همايغىس که اعذاق چىبهای جایگاه لشبايی سا 11صهايی که اص ابشاهین خىاعته ؽذ تا پغشػ اعذاق سا لشبايی کًذ)پیذایؼ باب .1
خ بشه خذا بىد که بشای ها لشبايی ؽذ و ابشاهین دس يهایت لىچی سا لشبايی کشد. استباعات دیگشی يیض وجىد داسدتا خىدػ دمل کشد،هغیخ يیض فلیب خىد سا خىدػ آوسد. هغی

 بتىايین دسک کًین که چمذس لشبايی کشدو پغش بشای ابشاهین عخت بىد. پظ هی تىايین دسک کًین دیذو هشگ پغش چمذس بشای خذا عخت بىد.
 (1آیه  1بشگشدايذه ؽذ،کىهی که بعذها لغمتی اص اوسؽلین ؽذکه هعبذ بضسگی که علیماو عاخت بش آو والع ؽذ.)دوم تىاسیخ باب هىسیا به ابشاهین اعذاق دس کىه  .1
او خىد ادل بىديذ و بشادسؽباهت های صیادی بیى صيذگی یىعف و عیغی هغیخ وجىد داسد به همیى خاعش هی گىیین که یىعف يیض يىعی هغیخ بىد. بشای هثال هش دو پغشاو ع .1

شادساو و تمام هشدم عشصهیًی که سا که آيها سا يپزیشفته بىديذ بخؾیذيذ. یىعف دس صيذاو ايذاخته ؽذ و هغیخ دس لبش گزاؽته ؽذ. پظ اص آو یىعف يجات دهًذه بضسگی بشای ب
 .. هغیخ يیض يجات دهًذه یهىدی و غیش یهىدی اعتبشای غزا به هقش آهذه بىديذ ؽذ.بذوو او آيها هی هشديذ

ؾابه داؽتًذ و هش دو ساه سا همايغىس که الیؾع يبی پظ اص علیجا آهذ ،یذیی تعمیذ دهًذه يیض لبل اص هغیخ آهذ. علیجا و یذیی خقىفیات ظاهشی هؾابه و سوؽهای صيذگی ه .4
صیادی اص لبیل غزا دادو به ايغايها و صيذه کشدو پغش هشده  (الیؾع يیض يىعی هغیخ بىد چىو هعجضات14آیه  11بشای ايبیایی بضسگتش که پظ اص آيها آهذ آهاده کشديذ.)هتی باب

 ايجام داد.
کمک آو لىايیى اص . آيها به هی ؽذ هضاساو عال عىل کؾیذ تا هشدم يباص به بهذاؽت سا دسک کًًذ اها ادکاهی که خذا به هىعی  بشای هشدم داد ،لىايیى بهذاؽتی صیادی سا ؽاهل .5

 (15آیه  7هايذيذ.)تثًیه باب دیگش اهتها عالن تش 
هتی به ها يؾاو هی دهذ که عیغی هغیخ اص يغل صياو صیادی اعت  1فهشعت اعاهی ،اعالعاتی سا بشای دسک بهتش فشاهن هی کًذ. بشای هثال فهشعت عىاليی اص اعاهی دس باب  .6

با او صيا کشد  يیض هی ؽىد. آیا هی تىايغتین چًیى کغايی سا دس يغل پغش گشايبها  که ؽاهل سداب )صو بذکاسه غیشیهىدی (،سوت)یک غیش یهىدی دیگش( و بتؾبع کغی که داود
يغل هغیخ سا به عمب تا آدم يؾاو هی  1ايتخاب کًین ؟خذا با خشد خىد ایماو صياو غیش یهىدی سا به ها يؾاو هی دهذ که اص عشگزؽت آيها بغیاس ههن تش بىد.فهشعت لىلا باب 

 م یک ايغاو والعی بىد.دهذ و ثابت هی کًذ که آد
و  11يؾاو هی دهذ که داود با بتؾبع صيا کشد و چگىيه يمؾه هشگ همغش او سا کؾیذ ،دسک بخؾؼ آعاو داود بشای ها عخت اعت اها هضاهیش باب  11آیه  11دوم عمىئیل باب  .7

 تأعف عمیك او سا يؾاو هی دهذ. 51

 درس هایی برای زنذگی 
هشدم گفت :" صهاو هىعی اؽاسه داسد . صهايی که هشدم دس فذشا بىديذ دضىس خذا با آيها بىد و هی خىاعت آيها سا به عشصهیى وعذه بشعايذ اها دس خقىؿ پىلظ به  11دس اول لشيتیاو باب 

 (6و5آیه  11ه ایؾاو بىديذ.)اول لشيتیاو  باب اص  اکثش ایؾاو خذا ساضی يبىدصیشا که دس بیاباو ايذاخته ؽذيذو ایى اهىس يمىيه ها بشای ها ؽذتا ها خىاهؾمًذ بذی يباؽین چًايک

 پظ ها اص ایى هثالها یاد هی گیشین که يبایذ :

  (6اهیال ؽشیشايه داؽته باؽین )آیه 
  (7به ديبال لهى و لعب باؽین)آیه 
  (8صيا کاس باؽین )آیه 
  (9سا )آیه ذاسا تجشبه کًین و همچًیى خشد خهغیخ 
  (11گله هًذ باؽین)آیه 
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ا سا بیؾتش اص خذا پش کًذ اعت که هغمئى باؽین هشگض خذایاو عًگ و چىب سا يخىاهین پشعتیذ.اها عهذ جذیذ آصهًذی سا يیض يىعی بت پشعتی هی دايذ.هشچیضی که صيذگی ه بشای ها آعاو

شدیذ که اواخش عالن به ها سعیذه اعت پظ آيکه گماو بشد که لاین اعت بت ها خىاهذ ؽذ ،سعىل ایى يکته سا تکشاس هی کًذ:" و ایى همه بغىس هثل بذیؾاو والع ؽذ و بشای تًبیه ها هکتىب گ
 (11و  11آیات  11با خبش باؽذ که يیفتذ ")اول لشيتیاو باب 

ت جالبی که هًتهی به صيذگی هغیخ خذا و جضئیادسط های صیاد دیگشی سا هی تىايین اص سفتاس يا دسعت اعشائیلی ها دس صهاو هىعی هىعی یاد بگیشین.اها هتًی که عالله آيها سا به پشعتؼ 
 . دسط های ایى چًیًی دس کتاب همذط بغیاس صیاد اعت.عال بعذ سا يؾاو هی دهذ هىجىد اعت 1511هی ؽىد و 

 روش هایی که به مطالعه کتاب مقذس کمک می کنذ
 41آیه  11لىلا باب  )يذاؽت. گاهی هتشجماو اؽتباهاتی داؽتًذ.يؾاو گزاسی و دشوف بضسگ: ولتی فذف بشای اولیى باس يىؽته ؽذ هیچ يؾاو گزاسی و دشوف بضسگی  .1

و داد هغیخ به او گفت که دس هثالی اص ایى لبیل اعت. ایى آیه ؽاهل کلماتی اعت که هغیخ به دصدی که با او هقلىب هی ؽذ گفت. چىو آو هشد دسک باالیی اص کالم سا يؾا(
پادؽاهی خذا خىاهذ بىد . ایى آیه عىء تفاهن صیادی به وجىد آوسد. چىو هتشجماو گماو کشديذ که دصد به بهؾت هی سود. به  بهؾت با او خىاهذ بىد. ایى بذاو هعًا بىد که دس

هی کًذ.  وص" دظ کاهاًل تغییشهمیى خاعش يىؽته اعت :"عیغی به وی گفت : هش آیًه به تى هی گىین اهشوص با هى دس فشدوط خىاهی بىد"با گزاؽتى ویشگىل بعذ اص کلمه "اهش
سوص به لبش هی سود و همچًیى هتشجن با بضسگ يىؽتى کلمه فشدوط ، خىايًذگاو سا  1هغیخ يمی تىايغت به آو هشد لىل بهؾت سا دس آو سوص داده باؽذ چىو هی دايغت که بشای 

به سوی صهیى به او وعذه داد که هماو باغ عذيی خىاهذ بىد که آدم و دىا دس به اؽتباه ايذاخته اعت. آو کلمه فشفًا به هعًای باغ بىد. ها هی دايین که هغیخ صيذگی سا دس آیًذه 
 آو گًاه کشديذ.

هثاًل هی تىايیذ سادت تش دسک به هتى دلت کًیذ: همغؾه ایذه خىبیغت که به کل هتى )آیه های لبل و بعذ( دلت کًیذ. ایى اهش به ؽما يؾايه هایی بشای دسک بهتش هی دهذ. .1
 ثلی سا دس بخؾی گفته اعت.کًیذ که چشا هغیخ ه

ت و بعذ دس هىسد آو ؽماسه دس پاوسلی و یا دس داؽیه تىضیخ داده ؽذه اعت. دس ایى ىیظ داسيذ. صیش کلمه ؽماسه کىچک هغپاوسلی ها: بعضی اص کتابها پاوسلی و یا داؽیه ي .1
 لغمت هی تىايیذ باب و یا آیات هشتبظ با آيچه که خىايذه ایذ سا ببیًیذ.

اعشائیل سا بهتش ؽًاخته و عتفاده کًیذ: بعضی اص کتابهای همذط يمؾه هشجع به همشاه داسيذ. اگش دس دیى خىايذو هکايها سا دس يمؾه پیذا کًیذ باعث هی ؽىد عشصهیى اص يمؾه ا .4
 داعتاو سا يیض بهتش دسک کًیذ.

 چگىنه کتاب خىد را بخىانیم

  همیؾه آهاده کمک اعت پظ دسخىاعت آو سا فشاهىػ يکًین.کالهؼ يیاصهًذین و او کتابتاو سا با دعا بخىايیذ : ها به کمک خذا بشای فهن 
  يه فمظ ؽًىيذگاو ")یعمىب خىايذو و عمل کشدو: خذا تىعظ کالهؼ به ها آهىصػ هی دهذ اها تًها خىايذيؼ کافی يیغت. یىدًا هی گىیذ که بایذ "کًًذگاو کالم باؽین و 

 سا بخىايیذ.(  46تا  11آیات  15هتی باب )هغیخ اص کغايی دشف هی صيذ که او سا عشوس هی خىايًذ اها به فشهايؼ عمل يمی کًًذ (11آیه  1باب 
 ی يذاسد." اها به ایى سا هی دايذ کاس کتاب سا با رهًی فشوتى بخىايین: خذا به کغی که با رهًی فشوتى و آهاده يضد او هی آیذ یاد هی دهذ . او با کغی که فکش هی کًذ همه چیض

 ؽخـ که هغکیى و ؽکغته دل و اص کالم هى لشصاو باؽذ يظش خىاهن کشد" . خذا بشای ها يىؽته اعت چغىس به خىد جشأت بی اعتًایی هی دهین؟

 

 خالصه:
 کتاب سا بخىايین....

 .با دعا ، اص خذا بخىاهیذ بشای دسک آيچه هی خىايیذ کمکتاو کًذ و به دسعهایؼ عمل کًیذ 
 .هش سوص هغمئى ؽىیذ که هغالعه ؽما همه کتاب سا دس بش هی گیشد 
 .با رهى باص بخىايیذ و اجاصه دهیذ که به ؽما آهىصػ دهذ 
 .به هش آیه با دلت تأهل  کشده و هغمئى ؽىیذ که آيشا دسک کشده ایذ 
  .با رهًی فشوتى دس پی ساههای صيذگی که خذا اص ؽما خىاعته باؽیذ 
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 دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس                                                       

هفتم: مطالعه روزانه کتاب مقدسسی و  درس  

   
 غالعه:آیاتی بشای ه

 18آیه   119هضاهیش باب 

 

 باب هایی بشای هغالعه :

  41تا  1آیات  119هضاهیش باب 

 18تا  14آیات  8هشلظ باب 


