
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به جای دور سفر کرده اید؟ آیا به جایی رفته اید که تا کنون تا به حال آیا 
در  امکان داردرسگرم کننده باشد. اما   ید؟ این نوع سفر میتواندباشرفته ن

چنین سفری گم شوید. به همین دلیل بهرتین راه برای سفر به یک مکان 
راهنام جدید، داشنت یک راهنام است. یک راهنام میداند کجا باید برود. یک 

 میتواند به شام کمک کند تا راه خود را پیدا کنید.

 محتوی کتاب درکاین کتاب یک راهنام است. ما آن را نوشتیم تا به شام در 
همه چیز را در مورد کتاب مقدس به شام کتاب کنیم. این  مقدس کمک

منیگوید. اما به شام کمک میکند راه خود را پیدا کنید. به شام خواهد گفت 
که چگونه کتاب مقدس به ما رسید. شام را با داستان کتاب مقدس آشنا میکند. 
به شام میگوید که چگونه کتاب مقدس را به خوبی بخوانید. سپس، شام را به 

 ری در کتاب مقدس میربد، یعنی یک کتاب در یک زمان. سف

آیا تا به حال خواسته اید که کتاب مقدس را بخوانید، اما نمیدانید 

 پس این راهنماي سفر براي شماست. از کجا شروع کنید؟
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ق ابمطبدون اجازه خاص و از این کتاب میتواند کاپی شود بخشی یا  کتابتمام  :۲۰۱۶ ©حق چاپ 

به هیچ وجه بدون مجوز کتبی از کتاب ، مطالب به هر صورت همین کتاب استفاده گردد.صفحه آرایی 

 قابل ترجمه یا اصالح نیستند. ( Clear and Simple Mediaوه )گر

 درخواست مجوز کتبی را میتوانید از طریق تماس با ایمیل آدرس زیر به ما ارسال کنید:

www.clearandsimplemedia.org 

کتاب مقدس در این کتاب از چهار ترجمه کتاب مقدس گرفته شده  هایهآی
ها برای کسانی اختصاص دارد که زبان انگلیسی را آموخته ترجمه. این اندا

 اند.
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که جدیداْ انگلیسی را  خواننده گانی یکی. یمنوشتاز خواننده گان دو گروه  رایما این کتاب را ب

به خاطر  اند.ع به خواندن کتاب مقدس کرده که تازه شروبرای کمک به افرادی ن دیگر .آموخته اند

 کمک به خواننده گانی که تازه انگلیسی یاد گرفته اند، این کتاب را به زبان ساده انگلیسی نوشتیم.
اصلی انگلیسی داشت، انتخاب کردیم. وقتی  لغت ۱۶۰۰ما لغتهای این کتاب را از فهرستی که تنها 

نار آن در کرا )ستاره(  *نبود، عالمتی مانند  فهرستاز لغت استفاده کنیم که در آن  افتد تامیضرورت 

( )ستاره دهیم. همچنان یک فهرست لغتها را در آخر کتاب درست کردیم. همه لغتها با عالمت *میقرار 

 .اضافه کرده ایمسپس یادداشت کوتاهی در مورد معنای هر لغت  شامل شده است.در آن 
 ا در فهرست لغتها نیز خواهید یافت.ذکر شده در کتاب رمکانهای شما همه افراد و همه 

 ۷۵۰کنند. میمیلیون نفر انگلیسی را به عنوان زبان اول یا مادری خود صحبت  ۷۵۰امروزحدود 

لیسی کنند و انگمیشان نیست اما انگلیسی صحبت  مادریمیلیون نفر دیگر گرچه انگلیسی زبان 

گوید یمنگلیسی هستند. شورای بریتانیا زبان ا آموختنمیخوانند. از سوی دیگر افراد بیشتری در حال 

انی کسمیلیارد نفر انگلیسی خواهند آموخت. ما این کتاب را با در نظرداشت  ۲، تقریباً ۲۰۲۰که تا سال 

 .یمنوشت آموزند،میکه جدیداْ انگلیسی 
برای کمک به کسانی نوشتیم که تازه با کتاب مقدس آشنا شده اند. ما ما همچنین این کتاب را 

خواهیم تا یمدیم که کتاب مقدس مهمترین کتابی است که تا کنون نوشته شده است. بنابراین ما معتق

 گیزندهرا بخوانند و بفهمند. این کتاب شما را در  کتاب مقدسآنجا که ممکن است تعداد زیاد از مردم 

که ممکن است کسی در مورد آن داشته باشد  یبه هر سؤالکتاب مقدس کمک خواهد کرد. گر چه 

کند تا میکند تا آغاز خوبی داشته باشد. این کتاب به آنها کمک میدهد. اما به خواننده کمک میپاسخ ن

ا به رکتاب مقدس  اشخاص مهم. این کتاب تناسب داردچگونه کتاب مقدس با هم باور پیدا کنند که 

گوید که با خواندن کتاب مقدس به صورت مرتب یا کتاب میبه خواننده  این کتابکند. میمعرفی شما 

 تواند به دست آورد.میرا به کتاب چه چیزی 
امید ما این است که این کتاب به شما در خواندن کتاب مقدس کمک کند و شما را در درک آنچه 

که کتاب خوانید، خدایی را بیابید میخوانید یاری رساند. ما همچنین امیدواریم که همانطور که می

کند. ما خدای کتاب مقدس را دوست داریم. امیدواریم کتاب کوچک ما به میمقدس درباره آن صحبت 

  .را دوست داشته باشید خدای کتاب مقدسشما کمک کند که 
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 این کتابنویسم که خدا را جالل دهد و برای کسانی که در نوشتن میآن امید من این کتاب را به 

 .مایه افتخار شود. من کمک کرده اند به
من، لیالند ویبر، عاشق کتاب مقدس بود. عالقه او به کتاب مقدس به من کمک کرد که  کالنپدر

سال  ۴۰ر، به من نشان داد که بیش از ستُآن را هم دوست داشته باشم. همسرم، لی جون )پارک( ک

به من کمک کرد تا  . پروفسور یوحنا سیلهمرهای کتاب مقدس، چگونه استمطابق آموخته گیزنده

کتاب مقدس را درک کنم. کتابها و نگاه او به عهد عتیق مرا در هنگام نوشتن این کتاب کمک بزرگ 

 .ه استکرد
از آلیسون اسپراگ از خدمات نشراتی آلیسون اسپراگ. تخصص و توجه او عمیقاً مورد  خاص سپاس

 جیسون چیتیم، کردیم. با تشکر ازا کار یکجمتعدد این کتاب  یهابازنویسیدر  دارد. ماقدردانی قرار 

 جیسون چیتیم: رگرافیک دیزاین

)www.jasonchittum.com(  
راهنمای سفر به کتاب مقدس را انجام داد. همچنین از کاترین صفحه آرایی و دیزاین این جیسون 

رانجام . سکتاب آماده چاپ شودتا این جزئیات کمک کرد به که با دقت نظر سپاسگزارم استرود پارکز 

ا کمک آن ما رترجمه انگلیسی و تایپ متن متن  این یکارتی که در اصالح تخصص. از انجی مکتشکر 

 .نموده است
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 مقدمه
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 آیا تا به حال از یک جای دور دیدن کرده اید؟ آیا به جایی رفته اید که قبالً نبوده اید؟ چنین سفری

تواند ترسناک باشد. شما ممکن است گم شوید زیرا راه میتواند سرگرم کننده باشد. اما همچنین می

حقیقت دارد که کسی نباشد تا از او کمک بخواهید. بهترین راه زمانی دانید. این به ویژه میخود را ن

برای بازدید از یک جای جدید، داشتن یک راهنما است. چی بهتر است که این راهنما یک دوست 

 .تواند به شما کمک کند تا راه خود را پیدا کنیدمیباشد. یک دوست 

ه است. انواع مختلفی از نقشه ها وجود دارند. بعضی وقتها اگر راهنما ندارید، بهترین وسیله دیگر نقش

دهند که کوه ها چقدر بلند هستند و هر میدهند. آنها نشان میبرخی از نقشه ها تمام جزئیات را نشان 

هی د. گانانواع دیگری از نقشه ها نیز وجود دار از سوی دیگر دهند.میرا در طول مسیر نشان  خمپیچ و 

شما نقشه ای را روی یک کاغذ کوچک بکشد. این نقشه همه جزئیات ممکن است یکی از دوستان برای 

کند راه خود را پیدا کنید. نقشه میبه شما کمک  ودهد میدهد. ولی به شما اطالعات کافی میرا نشان ن

  .در صورت گم شدن به مسیر درست برگردید تاتواند به شما کمک کند می

روی یک کاغذ دوست تان است که ممکن است این کتاب مانند یک نقشه است. مانند نقشه ای 

برای کمک به درک کتاب مقدس است. گر چه همه چیز را در مورد  «نقشه»کوچک بکشد. این یک 

خواندن کتاب مقدس  در جریانتا  میکندبه شما کمک کتاب گوید. اما این میکتاب مقدس به شما ن

 راه خود را پیدا کنید. ،صورت مرتب به
تعداد زیادی کتابهای کوچکتر تشکیل شده مجموعه ای کتاب بزرگ است که از یک کتاب مقدس 

کتاب جدید از کتاب مقدس به این نقشه نگاه کنید. هر قبل از شروع خواندن  بهتر است که شمااست. 

ند کمیکند تا افراد و جاهای مهم هر کتاب را جستجو کنید. این به شما کمک مینقشه به شما کمک 

توانید میا از طریق خواندن بخشی از آن بگذرانید. وقتی یک بخش از کتاب را تمام کردید، تا تمام راه ر

داستان اینکه چگونه  -قسمت بعدی را مرور کنید. به زودی، شما تمام کتاب مقدس را خواهید خواند 

 خدا برای نجات ما عمل کرد.
ه رسد کمیمقدس، زمان آن فرا سفر است. پس از خواندن تمام کتاب یک این کتاب جایی برای آغاز 

دوباره آن را بخوانید. بار دیگر که آن را بخوانید حتی بیشتر یاد خواهید گرفت. در واقع، هر بار که 

 .خوانید، بیشتر درک خواهید کردمیکتاب مقدس را 
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با ها لغت. این ندکند که دقیقًا از کتاب مقدس آمده امیگاهی وقتها، این کتاب از لغتهایی استفاده 

هایی را خواهید فصل، یادداشتهر در پایان همچنان خواهند بود. « یا ناخنک مانند این»های عالمت

توانید این لغتها را خود تان در کتاب مقدس میدهند که کجا میبه شما نشان  هایافت. این یادداشت

بیابید. هر یادداشت حاوی نام یک کتاب از کتاب مقدس است که لغتها در آن آمده اند. اعداد به دنبال 

گویند که می. این اعداد به شما ۳: ۲ –نام هر کتاب خواهد بود. آنها ممکن است اینگونه به نظر برسند 

وید. گمیفصل را به شما  آن کتاب از کتاب مقدس پیدا کنید. عدد اول، توانید این لغتها را درمیکجا 

  گوید.میم آیه آن فصل را به شما عدد دو

 دومرا در کتاب پیدایش، فصل  عبارتبه این معنی است که شما  (۳: ۲پیدایش )به عنوان مثال، 

شان کنند تا به شما نمیچاپ شده از این روش استفاده  ی مقدسکتابهاخواهید یافت. بیشتر  سومو آیه 

 پیدا کنید.میتوانید کتاب مقدس ی کجاهر بخش را در دهند که 
 ؟ آیا آماده هستید که کتاب مقدس را بخوانید؟چطور

 که کتاب مقدس چگونه یک کتاب است؟ بدانیمقبل از این که آغاز کنید، بیایید 
 

  

۳ 

 

۲ 

 آیت فصل نام کتاب

 پیدایش
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۱ 

۲ 

۳ 

 

 

 

 مقدمه  

د که گوینمیبه شما  هاکند. این بخشمیدر ابتدا، چند صفحه شما را با کتاب مقدس آشنا 

د گوینمیگویند از کجا آمده است؟ آنها به شما میکتاب مقدس در مورد چیست؟ به شما 

 که چرا اینقدر مهم است؟

 عهد جدید( –)عهد عتیق  کتاب مقدس 

قسمت دوم طوالنی ترین قسمت است. این بخش در مورد هر کتاب در کتاب مقدس یعنی 

یک کتاب را در یک زمان به شما شرح میدهد. هر کتاب به ترتیبی که در کتاب مقدس 

 .شودمیآمده است فهرست 

 اصطالحات و نامها فهرست  

است. این فهرست حاوی لغتهایی است که در کتاب استفاده شده  تهابخش سوم فهرست لغ

را ندانید. این فهرست لغتها مهم است. به همین دلیل است که  هااست که ممکن است شما آن

 ( پیدا خواهید کرد. *خوانید، عالمتی شبیه این )میدر کنار برخی از لغتهایی که 

غتها در آخر کتاب وجود دارد. اولین باری این عالمت به این معنی است که کلمه در فهرست ل

را روی لغتها در فهرست لغتها مشاهده  *شود، این عالمت میکه از آن لغت در هر فصل استفاده 

دهد تا بتوانید آن را بهتر درک کنید. فهرست میهر لغت را  ایخواهید کرد. فهرست لغتها معن

کتاب مقدس را درک کنید. همچنین  کند تا بسیاری از ایده های مهممیلغتها به شما کمک 

 .خواهید دید که همه افراد و جاهای ذکر شده در کتاب در آن فهرست لغتها نیز هستند

 
 
 
 

  

 سفررهنمای کتاب  سه بخش راهنمای
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 اول فصل |مقدمه 
کتاب مقدس چیست؟ کتاب مقدس یک کتاب است. از بسیاری جهات، این کتاب مانند هر کتاب 

یی زیادی وجود دارد هاویژه گیدیگر است. با این حال، از برخی جهات، مانند هیچ کتاب دیگر نیست. 

 .ی از سایر کتابهاستکه کتاب مقدس یک کتاب متفاوت

تشکیل شده است. وقتی در مورد ی زیاد هاکتاب مقدس یک کتابی است که از بخش

نامیم. بنابراین کتاب میی کتاب مقدس کتابهاکنیم، آنها را میصحبت  هااین بخش

 کتابهای زیاد تشکیل شده است.مجموعه ای مقدس یک کتاب است که از 

یعنی افراد مختلف آنها را  .را در کتاب مقدس نوشته اند کتابهابیش از یک نفر این 

 هانوشتند. نویسنده گان کتاب مقدس از جاهای مختلف آمده بودند. آنها در طول قرن

فقط یک کتاب را نوشته اند. برخی بیش  یک تعدادند. ه اکتابهای کتاب مقدس را نوشت

ی شناسیم. آنها مردانمیند. برخی از نویسنده گان را به خوبی ه انوشتآن را از یک کتاب 

تاب بخشهای ک ینمانند موسی، داوود، سلیمان، عزرا و پولس بودند. این پنج مرد بیشتر

ی کتاب مقدس نیز در مورد این مردان است. ما داستانهامقدس را نوشتند. بسیاری از 

س توانیم حدمی. ما اندرا نوشته کتاب مقدس ی دیگر کتابها یاندانیم که چه کسمین

 طمئن باشیم.توانیم ممیخوب بزنیم، اما ن

 طوالنی هستند. یک کتابهانیستند. برخی از  اندازه به یک های کتاب مقدس همهکتاب

اریخ ت کتابهابه اندازه یک نامه شخصی کوتاه هستند. برخی از  کتابهاعداد دیگر از ت

کنند. تعداد دیگر کتاب قوانین هستند. برخی میجهان و به ویژه قوم خدا را بیان 

انی که یکی از کس اندهایی نامه کتابهای شعر و ترانه هستند. تعداد دیگر از این کتابها

به گروهی از مردم نوشته است. این چیزی است که کتاب  کردمیکه از عیسی پیروی 

 .است هاسازد. کتاب مقدس شامل انواع مختلف دستخطمیمقدس را بسیار جالب 

ی را کشف خواهید کرد. کتاب نو چیزوقت یک هر وقتی شروع به خواندن کتاب مقدس میکنید، 

گان همه چیزهایی را که نوشتند، توضیح ندادند. بنابراین ما مقدس یک کتاب ساده نیست. نویسنده

توانیم پیدا کنیم. باید بفهمیم چه وقت نوشته اند. باید بدانیم میباید در مورد هر نویسنده هر آنچه را 

 برای چه کسی نامه نوشته شده است. 
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خواستند که ما گپهای آنها را بفهمیم. مینویسنده گان کتاب مقدس  اما این را به خاطر بسپارید که

نویسند بسیار مهم است. بنابراین آنها میدانستند که آنچه میخواستند شفاف باشند. آنها میآنها 

ه ت طوالنی بخواستند مردم این سخنان را برای مدمیگویند. آنها میهمه بفهمند چه خواستند که می

 .داشته باشندخاطر 
اند. خواهد تا بفهمیم نویسنده گان چه نوشتهتوانیم مطمئن باشیم که خدا از ما میهمچنین ما می

به همین دلیل است که خداوند نویسنده گان را در هنگام نوشتن کمک کرد. به همین دلیل است که 

این نوشته ها ما را به بزرگترین تفاوت بین کند. میخوانیم به ما کمک میوقتی امروز این سخنان را 

رساند. کتاب مقدس فقط سخنان انسان نیست. کتاب مقدس کالم میکتاب مقدس و سایر کتابها 

 خداست.
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 دومفصل  |مقدمه 
کتابهای دیگر است. اما از یک لحاظ کتاب مقدس شبیه هیچ کتاب مقدس* از بسیاری جهات مانند 

 .*کتاب دیگر نیست. در واقع این تنها کتاب در نوع خود است. کتاب مقدس کالم خداست
؟ منظور ما این است که کتاب مقدس ، این به چه معناستبگوییم کتاب مقدس کالم خداست وقتی

کتاب مقدس به عنوان پیامی از طرف خود خدا گوییم که کلمات میمکاشفه ای از جانب خداست. ما 

توانستیم بدانیم مگر میرسد. این کلمات راه خدا برای نشان دادن چیزهایی هستند که ما نمیبه ما 

 اینکه او به ما نشان دهد.
همه چیز را  *در مورد خودش به ما نشان دهد. مثالً خداوندرا خدا راه های زیادی دارد تا چیزهایی 

های زیادی در خلقت خود باقی گذاشت که چیزهایی را درباره وقتی این کار را کرد، نشانه آفریده است.

توانیم میبینیم که او قدرت زیاد دارد. ما میکنیم، مید. وقتی به آنچه خدا ساخته نگاه میگویبه ما  آن

ن چیزها توانیم ایمیبینیم که خداوند نظم و زیبایی را دوست دارد. ما میبدانیم که او بسیار عاقل است. 

 بدانیم. ،را در مورد خدا با نگاه کردن به همه چیزهایی که او ساخته است
توانیم در باره خدا فقط با نگاه کردن به خود بدانیم. به همین اما چیزهای زیادی وجود دارد که نمی

گوید که یمدلیل است که خدا کتاب مقدس را به ما داد. خداوند چیزهایی را در کتاب مقدس به ما 

ریده گوید چرا خدا ما را آفمیگوید که خدا کیست. به ما میتوانستیم بدانیم. کتاب مقدس میبدون آن ن

گوید که چگونه خداوند میگوید که چه مشکلی در جهان وجود دارد. به ما میاست. این کتاب به ما 

مگر اینکه خدا تصمیم بگیرد توانستیم این چیزها را بدانیم میروزی همه چیز را بهتر خواهد کرد. ما ن

که به ما بگوید. خدا انتخاب کرده است که در کتاب مقدس به ما بگوید. اگر خدا کتاب مقدس را به ما 

 .فهمیدیممین *دانستیم. و ما هیچ چیز در مورد پسرش عیسیمیداد، هیچ چیز درباره او نمین

ند. کمیکلمات و لغتها استفاده  از *گوید؟ کتاب مقدسمیچگونه کتاب مقدس این چیزها را به ما 

است. اما یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد.  ه های دیگر دارای لغتها و جملکتابهااین کتاب مانند 

رسد. به همین دلیل است که ما گاهی میکلماتی که در کتاب مقدس وجود دارند از جانب خدا به ما 

خدا هستند. بنابراین، وقتی کتاب مقدس  دهنوشته شآنها کلمات  نامیم.می *کالم خداکتاب مقدس را 

دهیم، از خدا میخوانیم، در حال خواندن سخنان خدا هستیم. وقتی به کلمات کتاب مقدس گوش میرا 

خنان افکار و س این کلماتشنویم. کتاب مقدس فقط عقاید و افکار برخی از مردم درباره خدا نیست. می

 خود خدا هستند.
کلمات خدا هستند. اما چگونه  ،ات را در کتاب مقدس نوشتند و کلماتبنابراین نویسنده گان کلم

ه ما کتاب مقدس بچون توانند کالم خدا نیز باشند؟ میتواند اینطور باشد؟ چگونه کلمات انسانی می
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که چه بگویند. اما، گاهی اوقات، نویسنده گان همان چیزی  میگویدگوید. گاهی اوقات خدا به انسانها می

نوشتند. و همانطور که نوشتند، خداوند به آنها کمک کرد. کتاب مقدس گویند، میند بستمیخوارا که 

ان گکه این نویسنده میگویدکه چگونه خدا این کار را کرد. کتاب مقدس فقط به ما  میگویدبه ما ن

 .۱الهام گرفتند قدسالتوسط روح 

 ظرنتنها کلماتی را که از خدا شنیدند، ننوشتند. همچنین خدا به آنها کتاب مقدس نویسنده گان 

خدا : »این است کهد که کلمات نوشته شده به معنای میگوینداد که چه چیزی بنویسند. کتاب مقدس 

اند همان چیزی است که خدا نوشتهکه خود انسان بودند، نویسنده گان این آنچه .« ۲الهام داده است

ما ا ت میخواستکه خدا چه چیزی را  میگویدبگوید. کلماتی که آنها نوشتند به ما  خواست به مامی

 بدانیم.
ما باید کتاب مقدس را بخوانیم زیرا هیچ کتاب دیگری مانند آن وجود ندارد. کتاب مقدس از طرف 

 .میرسدخدا به ما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
 ۲1: 1دوم پطرس  1 
 1۶: ۳دوم تیموتاوس  ۲ 



16 

 

 سومفصل  |مقدمه 
قبل از خواندن کتاب مقدس، خوب است بدانید که چگونه کتاب مقدس با هم تطابق دارد. کتاب 

یم.* قسمت دوم را میناممقدس دارای دو بخش اصلی است. ما قسمت اول کتاب مقدس را عهد عتیق 

ی شامل هادیگر هستند. کتابی کتابهایم.* هر دو بخش کتاب مقدس مجموعه ای از مینامعهد جدید 

ر اساس نوع ببه ترتیب و  کتابها. تنظیم نگردیده انداند به ترتیب زمانی که نوشته شده کتاب مقدس

 .کندمیصدق ی هر دو بخش کتاب مقدس کتابها. این در مورد مقدس تنظیم شده اندی کتاب داستانها

 *عهد عتیق

* و خانواده اش است. ما گاهی اوقات پنج کتاب اول عهد عتیق داستان وعده یا عهد* خدا با ابراهیم

ها را است که آن کسیکه موسی  به دلیل آن استیم. این مینام یا تورات عهد عتیق را کتابهای موسی

ر مورد ند. و دمیگویو زمین  *ها. از آغاز آسمانمیکنندرا بیان  پیدایشداستان  کتابهانوشته است. این 

ه برای هدایت مردم بهمچنین شامل قوانینی است که خداوند  کتابهاند. این میگوی *آغاز قوم اسراییل

ن یم. ایمینام« *یا شریعت قانون»را  کتابها. به همین دلیل است که ما گاهی اوقات این داد *موسی

یز ن« *پنج طومار»ها پنج کتاب اول اولین بخش عهد عتیق هستند. گاهی اوقات، مردم به این کتاب

 ند.میگوی

 تابهای موسی یا توراتک

 پیدایش 
 خروج 

  الویان
  اعداد
 تثنیه

کتاب وجود دارد. هر کتاب بخشی از داستان  ۱۲های تاریخ هستند. در این گروه کتابهای بعدی کتاب

است. داستان او درست پس از مرگ موسی  *. اولین کتاب تاریخ کتاب یوشعمیکندرا بیان  *اسراییل

ی داستانهاسال پس از  ۹۰۰است. داستان او تقریباً  *ریخ، کتاب استرد. آخرین کتاب تامیشوآغاز 

ند که چگونه خداوند به وعده های خود به اسراییل عمل میدههای تاریخ نشان . کتابدمیافتاتفاق یوشع 

برکت داد. وقتی از او اطاعت نکردند آنها او آنها را کرد. هنگامی که مردم اسراییل از او اطاعت کردند، 

 مجازات کرد. خدا به قول خود وفا کرد که آنها را به عنوان مردم خود حفاظت کند.را 
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 کتابهای تاریخ

 دوم تواریخ  دوم سموئیل یوشع 

 عزرا  اول پادشاهان  داوران

 نحمیا  نپادشاها دوم  روت

 استر خ اول تواری  اول سموئیل
یز ن اشعاربه اینها کتاب  وقتهابعضی یم. مینام« *حکمت»ی کتابهاما قسمت بعدی عهد عتیق را 

 گی میکردند، نقلافرادی که در زمان ابراهیم زنده یی را ازداستانهاگان ه یم. برخی از نویسندمیگوی

 گیزندهکرده اند. کتاب ایوب یکی از این موارد است. نویسنده گان دیگر در زمان پادشاهان اسراییل 

 یگزندهی هستند که در آخرین قسمت داستان عهد عتیق های افرادسرودها، کردند. یک تعداد از بخش

کرده اند. کتابهای مملو از سخنان حکیمانه و همچنین مزامیر* و اشعاری است که به مردم کمک 

 تا خدا را پرستش کنند. میکند

 کتابهای حکمت

 ایوب 

 مزامیر

 امثال
 جامعه

 ی سلیمانغزل غزلها
بزرگترین بخش است. اینها کتابهای پیامبران هستند.* این عهد عتیق کتاب مقدس قسمت آخر 

د، بزرگتر هستن کتابهاکه یک تعداد از  ییند. از آنجامیدهکتاب آخر عهد عتیق را تشکیل  ۱۷کتابها 

یام یم. این کتابها پمینام« انبیای صغیر»یم. ما کتابهای کوچکتر را مینام« انبیای کبیر»ما آنها را 

 است. یرکبا نبی کتابی به نام مرثیه نوشت. آن کتاب نیز جزء کتابهای انبیای پیامبران است. ارمی
ه به ند کمیداد. تقریباً همه پیامبران به مردم هشدار میکردنددر زمان پیامبران، مردم از خدا پیروی ن

سوی خدا بازگردند. آنها به مردم هشدار دادند که خداوند آنها را مجازات خواهد کرد. اما مردم گوش 

ست اسراییل را شک ،ملتهانکردند. پس خداوند ملتهای دیگر را فرستاد تا با آنها بجنگند. برخی از آن 

 یک تعداد از پیامبرانو ون بردند. اسراییل را از سرزمین خود شان بیرقوم دادند و آن را تصرف کردند. 

از آن دوران تبعید صحبت کردند.* این پیامبران به مردم گفتند که خداوند آنها را به یاد آورده است. 

 یکاند. و خداوند آنها را دوباره به سرزمین بازگرداند. میگردباز شان خداوند آنها را روزی به سرزمین 

 که به سرزمین خود بازگشتند صحبت کردند.از پیامبران با مردمی  تعداد دیگری
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 *کتابهای انبیای کبیر

 حزقیال اشعیا

 دانیال ارمیا

 ارمیا سوگنامه

 *ی انبیای صغیرکتابها

 سفنیا  یونس  هوشع

 حجی  میکاه یوئیل 

 زکریا  ناحوم  عاموس

 مالکی  حبقوق  عوبدیا

 *جیلنای اکتابها

 متی

 مرقوس

 لوقا

 یوحنا
 گفتند.* زمانی بهرا از جانب خداوند بیان کردند. گاهی سخنان امیدوارکننده می سخنانپیامبران 

. اما بهترین پیام انبیا درباره یک شخص بود. آنها از نجات میکندگفتند که خدا مجازات شان مردم می

ید تا مردم را نجات دهد و بر جهان میآمسیح خبر دادند.* پیامبران گفتند که او یعنی دهنده*، 

حکومت کند. آنها گفتند که وقتی نجات دهنده موعود آمد، همه ملتها خدای واقعی را پرستش خواهند 

 ، قوم خدا آرامش خواهد یافت.بیایدکرد. آنها گفتند که وقتی مسیح 

 *عهد جدید

از نظر نوع نگارش کتاب ها ید نیز مجموعه ای از کتابهاست. این کتابعهد جدید چیست؟ عهد جد

وعده های پیامبران تحقق پیدا کرده است. اکنون ند که میگویبه ما  کتابهاشده اند. این دسته بندی 

اکنون اینجاست. «* ۱عهد جدید»خدا نجات دهنده ای به نام مسیح را فرستاد. او عیسی است. وعده 
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های عهد عتیق کالم خدا . کتاب۲شدو دوباره زنده  مُردجدید زمانی آغاز شد که عیسی « عهد»این 

 هستند. حال، کتابهای عهد جدید نیز از جانب خداست.
است. « خبرخوش»است. کلمه انجیل به معنای « *انجیل»یک عهد جدید هر یک از چهار کتاب اول 

. آنها سخنان او و بسیاری از کارهای شگفت انگیز او را میگویدعیسی  گیزندههر انجیل درباره وقایع 

. اما نندمیکآنچه را که عیسی گفته یا انجام داده است، بیان ن تمام. کتابهای عهد جدید میکنندثبت 

و مرگ عیسی به وعده  گیزندهند که چگونه میدهند که عیسی کیست. آنها نشان میگویآنها به ما 

 از مرگ زنده کرد.پس چگونه خدا عیسی را و  ه استهای عهد عتیق پاسخ داد

 *گانه اناجیل چهار

 یمت

 مرقُس

 لوقا
 یوحنا

یم. اعمال رسوالن یک کتاب تاریخ است. این مینام« اعمال رسوالن»ما کتاب بعدی عهد جدید را 

که به عیسی ایمان داشتند، خبرخوش را به دیگران  کسانیکه چگونه  میگویداین را کتاب داستان 

. رسانیدندخبر خوش را در مورد عیسی  کهن یعنی قرن اول میالدی،دند. آنها به تمام جهان یرسان

را نپذیرفتند. اما غیریهودیان* از این خبرخوش  خبرخوشاین  زمانبسیاری از یهودیان* در آن 

 .رخ دادوقایع که چگونه این  میدهدرا شرح استقبال کردند. اعمال رسوالن این 

 کتاب تاریخ

 اعمال رسوالن
است. این بخش دارای  "نامه"به معنای  مه رساله. * کلاند "*رساله ها"قسمت بعدی عهد جدید 

 نامه ها این. رهبران کلیسای جدید* این نامه ها را نوشتند. مردی به نام پولس بیشتر باشدمینامه  ۲۱

ه ند کمیگوینوشتند. این نامه ها به خواننده گان  ، یعقوب و یوحناپطرس باقی نامه ها رارا نوشت. 

که خداوند به وعده های خود  میکندکنند. نامه ها به آنها یادآوری  گیزندهچگونه به عنوان قوم خدا 

 عمل خواهد کرد. 

ند که ممکن میگوی ایماندارانند. این نامه ها به میدهآنها به مردم در مورد معلمان دروغین هشدار 

ر حال ی دند که عیسمیگوینامه ها به آنها این . بسیاری از زجر بکشندکه دارند  یاست به خاطر ایمان
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. نامه ها به ساختخواهد کرد و همه چیز را دوباره درست خواهد  داوریبازآمدن است. او جهان را 

 کنند. گیزندهند که چگونه در انتظار عیسی میگویمردم 

 های پولسنامه

 دوم تیموتائوس  فیلیپیان رومیان

 تیطوس  کولسیان  اول قرنتیان

 فلیمون  اول تسالونیکیان  دوم قرنتیان

 دوم تسالونیکیان  غالطیان

 اول تیموتائوس  افسسیان

 های عمومینامه

 اول یوحنا  عبرانیان

 وحنایدوم  یعقوب
 سوم یوحنا  پطرساول 
 یهودا  پطرسدوم 

ی تابهاکاست. این کتاب نیز مانند ( *)مکاشفهیا پیشگویی  *آخرین کتاب عهد جدید یک کتاب نبوت

. یکندمداستان مردی به نام یوحنا را روایت این کتاب . میکندانبیای عهد عتیق در مورد آینده صحبت 

مکاشفه* از جانب خدا دید. خدا چیزهای عجیب و غریب زیادی را به یوحنا نشان داد.  یا أاو یک روی

این  .میگویدزمین  گشت عیسی بهبردر مورد زمان چیزهایی پس یوحنا آنها را یادداشت کرد. کتاب او 

از آسمان جدید* و زمین جدید خبر  او که عیسی بر شیطان پیروز خواهد شد. میدهدبه ما نشان 

. در آن جایی که هیچ اشکی وجود نخواهد داشت. هیچ کس غمگین نخواهد بود و هیچ دردی میدهد

 وجود نخواهد داشت. خدا آنجا خواهد بود و عیسی پادشاه خواهد شد.

 و پیشگوییکتاب نبوت 

 مکاشفه
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 ؟ونددمیپبا هم چگونه کتاب مقدس 

 

 

 

 کتابهای موسی

 تاریخکتابهای  

 

کتابهای شعر و 
 مناجات

 

 انبیای کبیرکتابهای 

 رانبیای صغیکتابهای  

 

 اناجیل

 اعمال رسوالن

رسولهای پولس نامه  

 های عمومی نامه
 کتاب نبوت



۲۲ 

 

 فصل چهار |مقدمه 
 . آورممیمرا فهم بده و من از شریعت تو اطاعت کرده و با تمام دل آنرا بجا 

 (۳۴ :۱۱۹ مزمور)

ید یتوانمدرباره خدا بدانید. شما بیشتر شوید،* باید تمام تالش خود را بکنید تا وقتی مسیحی می

مسیحیان بیاموزید. مردم خدا چیزهای زیادی در مورد خدا آموخته اند. دیگر چیزهای زیادی را از 

ند به شما کمک کنند تا چیزهای زیادی در مورد خدا و راه های او بفهمید. اما شما میتوان دیگران

 دتان بخوانید.همچنین باید یاد بگیرید که کالم مقدس* را برای خو
به این که خود شان کتاب مقدس را بخوانند. آنها باور  میکنندیک عده از مسیحیان کوشش ن

فاهم ت ند که شاید مرتکب اشتباه یا سوءمیترسند کتاب مقدس را بفهمند. آنها میتوان* که میکنندن

قدس گیرید چگونه کتاب مشوند. بلی، بعضی از افراد گاه گاهی مرتکب اشتباهات شده اند. اما، اگر یاد ب

از  مجموعهرا بخوانید، * خواهید توانست آن را به به صورت واضح بخوانید و درک کنید. در اینجا 

. هنگامی که کتاب مقدس را با در نظر گرفتن این مقررات میکندمقررات است که به شما کمک 

 ید درک کنید.میخوانید آنچه را که میتوانبخوانید، 

 .که به شما در درک کالم مقدس کمک کنداز خدا بخواهید 

ید تمام آنچه را خدا در میتواناولین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است. بدون کمک خدا ن

که خدا چگونه است  میگوید. کتاب مقدس چیزهای زیادی را به ما ۱، درک کنیدمیگویدکتاب مقدس 

 ویدمیگد. به ما میخواهکه خدا از ما چه  میگویدیم به او نزدیک شویم. این کالم به ما میتوانو چگونه 

 . میکندکه خدا در مورد جهان چه فکر 
یاد  توانیمتوانیم به خدا نزدیک باشیم و چگونه میکه چگونه می میدهدکتاب مقدس به ما نشان 

یزها یم این چمیتوانیم. اما ما فقط زمانی و برای همیشه دوست داشته باش همین حاالبگیریم که او را 

را بدانیم که خداوند چشمان ما را باز کند تا بتوانیم آنها را ببینیم و درک کنیم. ما به خدا نیاز داریم 

ریق تا از ط میکندکه به ما کمک کند تا او را بشناسیم و او را خشنود و گرامی بداریم. خدا به ما کمک 

، همیشه باید دعا میخوانیمرا داشته باشیم.* همانطور که کتاب مقدس را روح خود این خواسته ها 

 کنیم. 

خواهد به ما نشان دهد. ما باید از خدا بخواهیم میآنچه را که خدا  روح القدسما باید دعا کنیم که 

 فهمیم انجام دهیم. باید دعا کنیم که خداوند به ما کمک کند کهمیآنچه را که  تاکه به ما کمک کند 
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 .۲کالم او را بهتر بدانیم تا بتوانیم او را بیشتر دوست بداریم

 .به این فکر کنید که کی هر کتاب را نوشته است
هر کتاب، کتاب مقدس توسط یک انسان نوشته شده است. این را به خاطر بسپار. شخصی این 

 نوشت، چیزی بگوید.میکلمات را نوشت تا به کسانی که نامه را برای شان 
. او برای چه کسی نامه میگویدید، از خود بپرسید که نویسنده چه میخوانتاب مقدس را وقتی ک

فکر کردن در مورد کتاب این گونه بگوید؟  میخواستتا آنها چه را بدانند؟ او چه  میخواستنوشت و 

. همچنین شما را از دیدن چیزهایی میگویدببینید کتاب مقدس چه  تا میکندشما کمک به مقدس 

دارد. کتاب مقدس کالم خداست. اما خدا برای نوشتن آن از انسان استفاده میکه در آنجا نیستند باز 

؟ این یک راه خوب برای شروع درک کالم مقدس است. میکردکرد. نویسنده هنگام نوشتن چه فکر 

 خواهد تا انجام دهیم.ست و از ما چه میخدا کتاب مقدس را به ما داد تا به ما بگوید که او کی
ه ما ند کمیخواستاو به نویسنده گان کمک کرد تا کتاب مقدس را با لغتهای ساده بنویسند. آنها 

ند. این حتی در مورد کتابهای انبیا نیز صادق است.* این نویسنده گان هنگام نوشتن میگویبفهمیم چه 

حنا همین کار را کرد* وقتی کتاب مکاشفه را نوشت.* این . یومیکردندو تصاویر استفاده  سمبولهااز 

یی اهعجیب هستند. بلی، درک بخش داستانهااین . برخی از میکنندکتابها داستانهای تصویری را روایت 

یم میتوانی یک داستان را درک نکنیم. اما هاهمه بخشما از کتاب مقدس دشوار است. ممکن است 

 درک کنیم. میخوانیمکه آن را داستان اصلی را در اولین باری 

 .به زمان و مکانی که هر کتاب در آن نوشته شده است فکر کنید

اگر بدانیم که مردم هنگام نوشتن کالم چگونه بودند، این به درک ما از کتاب مقدس نیز کمک 

. آداب و رسوم مردم چگونه بودند؟ وقتی یک بخش از کتاب مقدس نوشته شد، جهان چگونه میکند

 بد؟ در روزهای یا  میکردند گیزندهمردم در صلح * بودند یا در جنگ؟ آیا آنها در روزهای خوب  بود؟

. گویدمیبفهمیم نویسنده چه  میکندی آن به ما کمک هایم، پاسخمیکنوقتی به این سؤاالت فکر 

الم ک اولین خواننده گان کتاب مقدس هنگام خواندنکه کنند بدانیم ها همچنین به ما کمک میپاسخ

 چه فکری داشته اند.

 .گیردمیبه این فکر کنید که این کتاب در کجای داستان کتاب مقدس قرار 
به یاد داشته باشید که خداوند همه کتاب مقدس را در یک زمان به ما نداده است. هر قسمت از 

ن تا آمدداستان این . داستان از عدن* شروع شد. میکندکتاب مقدس تنها بخشی از داستان را بیان 

عیسای مسیح و فراتر از آن ادامه دارد. در مورد زمانی میگوید که عیسی نزد پدر بازگشت. این نشان 

خود فرستاد. داستان درباره اعمال رسوالن*  *که چگونه خدا روح خود را برای کمک به کلیسای میدهد

است. خد *بت و فیضاز مح ی. تمام کتاب مقدس یک داستان بزرگمیگوید *و نحوه نوشتن عهد جدید
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، ما باید داستان بزرگتر را به خاطر بسپاریم. و ما باید به میخوانیموقتی بخشهایی را از کتاب مقدس 

 گیرد.مییاد داشته باشیم که هر بخش در کجای داستان بزرگ قرار 
 ، باید این سوال را بپرسیم که این بخش چه جایی در بقیهمیخوانیموقتی بخشی از کتاب مقدس را 

. اما روشی که مردم میدهدکتاب مقدس دارد؟ بطور مثال، مزامیر* تصویری را از عبادت به ما نشان 

. نندمیکمردم صحبت امروز ، دقیقاً مانند روشی نیست که میکننددر مزامیر دعا کرده و خدا را ستایش 

. آنها درباره پادشاهان دمیکردنمردم در زمان مزامیر از کلماتی متفاوت با آنچه امروز رایج است استفاده 

و پادشاهی* و سرزمینی که خدا به آنها داده بود صحبت کردند. اما مزامیر همچنان درباره آن چیزهایی 

یم و به آنها نیاز داریم. آنها در مورد تمایل ما به برکات خدا صحبت میخواهکه ما امروز  میکندصحبت 

ه . و آنها بمیکنندخوب صحبت  گیزندها و داشتن .* مزامیر در مورد چگونه گی احترام به خدمیکنند

ند که چگونه به خدا توکل کنیم تا او راه های خود را به ما نشان دهد و آنچه را که نیاز میدهما نشان 

ه کرا که باید برایش دعا کنیم. شاید ما عین کلمات  اندداریم برای ما فراهم کند. اینها چیزهایی 

د به ما بیاموزد که چگونه دعا کرده و خدا را مانند میتواندرمزامیر است استفاده نکنیم. اما مزامیر 

 کسانی که مزامیر را نوشتند، ستایش کنیم.

یی را که هابه شما کمک خواهند کرد تا بخش واضحی هابه یاد داشته باشید، قسمت

 .چندان واضح نیستند درک کنید

خدا آمده است. افراد مختلف کتاب  فکرباشید که هر بخش از کتاب مقدس از همچنین به یاد داشته 

ی مختلف نوشتند. اما تمام افکار، افکار خدا هستند. کلمات همه سخنان خداست. هامقدس را در زمان

به همین دلیل است که یک بخش کالم مقدس به بخش دیگر آن تطابق دارد. این بدان معناست که 

 رک کتاب مقدس خواندن کتاب مقدس است.بهترین راه برای د

بهترین راه برای درک بخشی از کتاب مقدس، یافتن بخش دیگری از کتاب مقدس است که در مورد 

. برخی از میدهددیگری را توضیح بخش . یک بخش کتاب مقدس* میکندهمان موضوع صحبت 

تاب ی کهابخشآن د. ی دیگر آنقدر واضح نیستنهای کتاب مقدس بسیار واضح است، قسمتهاقسمت

 یی را که واضح نیستند درک کنیم.هاتا قسمت میکنندکه واضح هستند به ما کمک  مقدس
 به یاد داشته باشید که کالم مقدس، کالم خدا برای شما نیز است.

حقیقت را در مورد همه . هر کتاب میگویدهر کتاب از کتاب مقدس حقیقت را در مورد خدا به ما 

 .میگویدبه ما مردم و خود مان 

به  باشد. هر کتاب شنودکنیم که خداوند خ گیزندههر کتاب حقیقتی را میگوید که چگونه طوری 

کنیم. اما این حقایق فقط برای  دورینمیسازد،  شنودکه چگونه از راه هایی که خداوند را خ میگویدما 

نوشته های مقدس فقط  همچنان، نیست. میکردند گیزندهکه در زمان نوشتن کتاب مقدس  کسانی

در جاهای دیگر نیست. کتاب مقدس کالم و ی دیگر هادر زمان ،در مورد افراد دیگر ی خوبداستانها

د باید میخوانخدا برای ما در همین لحظه است. به همین دلیل است که کسی که کتاب مقدس را 
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 خود به کار گیرد. گیزندهیابد در میحقایقی را که 
خدا و  ی دیگر برای افراد دیگر نوشته شده است. ولیهای دیگر و در جاهایهاکتاب مقدس در زمان

حقیقت او برای ما نیز صادق است. این کالم خدا برای ما نیز سخن میگوید. امروز خدا در کتاب مقدس 

ست که خدا بر یهودا میدانپادشاه*  یوشیا . در اینجا چند مثال آورده شده است:میکندبا ما صحبت 

سال قبل توسط موسی* نوشته شده بود، اطاعت  ۷۰۰از قوانین خدا که آنها ت. چون خشمگین اس

 . ۳نکردند

. وقتی شیطان او را وسوسه ۴صحبت کردخدا کالم  ازعیسی از همان بخش اول کتاب مقدس با مردم 

که خدا به موسی داده بود از خود دور کرد. وقتی پولس*  یکرد، عیسی شیطان را با استفاده از کالم

استفاده کرد. او از کتاب  به مردم بگوید چگونه با خدا درست رفتار کنند، از کتاب مقدس میخواست

د. خدا میخواهاستفاده کرد تا به آنها کمک کند تا بدانند خدا از آنها چه  ۶و کتاب مزامیر ۵پیدایش

 .ندمیکدر کتاب مقدس با ما صحبت  ، و پولس از طریق کالم نوشته شده، عیسییوشیا امروز مانند
به یاد داشته باشید که ما باید کالم مقدس* را با دقت و احترام بخوانیم. ما باید به متنهایی که در 

د کند، بایهم توجه کنیم. حتی اگر کالم کتاب مقدس ما را شگفت زده یا آزرده خاطر  میخوانیمآنجا 

. اگر بخواهیم به خدا میرسدند احترام بگذاریم. کتاب مقدس از طرف خدا به ما میگوینها به آنچه آ

 احترام بگذاریم، باید به سخنان او احترام کنیم.
بنابراین این چند قاعده برای آنست تا شما شروع به خواندن کنید. هنگام خواندن کالم مقدس به 

ید، خداوند به شما میکنتان کند و هنگامی که دعا  این قاعده ها فکر کنید. دعا کنید تا خدا کمک

را توصیف کردند. شما  آنها. سپس، شما از جمله آن افرادی خواهید شد که رسوالن* میکندکمک 

 .7میکنداجرا موزد و میآکالم حقیقت را به درستی »تبدیل به فردی خواهید شد که 
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باید شما نخست کتاب مقدس را درک کنید.* اما،  شامل تا هر کتاب میکنداین کتاب به شما کمک 

قرار دارد. داستان بزرگ کتاب مقدس چیست؟  ی داستان کتاب مقدسبدانید که هر کتاب در کجا

ین داستان کتاب مقدس داستان نقشه خدا برای نجات جهان از طریق پسرش عیسی است. خالصه ا

 همین است. بزرگ
 *یمتا ابراه *از آدم

د. خدا همیشه بوده است. و خدا تصمیم گرفت دنیا را خلق کند. او میشوکتاب مقدس با خدا آغاز 

به را را آفرید.* خدا زمین را ساخت. و آنها را از چیزهای خوب پر کرد. سپس خداوند مردی  هاآسمان

* آنها را در باغی زیبا قرار داد. او تمام آنچه را که نیاز خلق کرد.به نام حوا را را نام آدم آفرید.* زنی 

ند از میوه های همه درختان باغ لذت ببرند. خدا به آنها میتوانداشتند به آنها داد. خدا به آنها گفت که 

وسط  درختانستند از یکی از میتوانند انجام دهند. آنها نمیتواننآنها گفت که فقط یک چیز است که 

 بخورند. میوهباغ 
یوه از متا یک روز مار به باغ آمد. شیطان به شکل مار در آمد تا به حوا دروغ بگوید.* او به حوا گفت 

ای که خدا به آنها گفته است نخورند، بخورد. او به حوا گفت که هیچ اتفاق بدی برای آنها نخواهد افتاد. 

ین دروغ را باور کنند. آنها تصمیم گرفتند که از خدا اطاعت بنابراین آدم و حوا تصمیم گرفتند که ا

نکنند. آنها میوه را خوردند. وقتی میوه را خوردند، خداوند آنها را از باغی که برای شان ساخته بود 

 داخ. بپوشانندبیرون راند. اما خدا آنها را ترک نکرد. او مراقب آنها بود. خدا به آنها لباس داد تا خود را 

به آنها یک وعده داد. خدا گفت به آنها یک پسر خواهد داد. او گفت یک روز آن  اونها اطفال داد و به آ

 پسر سر شیطان یا مار را خواهد کوبید.
پس از آن که آدم و حوا از باغ خارج شدند، اتفاقات زیاد افتاد. یکی از پسران شان برادر خود را 

دان شان بیشتر شد. آنها شهرها را ساختند. هر قدر تعداد کشت. تعداد فرزندان آنها و فرزندان، فرزن

 .ندمیشدمردم بر روی زمین بیشتر و بیشتر میشد به همان اندازه مردم شریر و شریرتر 
سیل همه مردم و حیوانات را از خدا خواست با سیل به زمین بفرستد.  که پس خدا تصمیم گرفت

اب کرد تا زنده بماند. اسم این مرد نوح بود.* این مرد روی زمین نابود کند. اما خدا یک مرد را انتخ

آورد. بعد از طوفان، نوح و خانواده اش  کشتیساخت. او تعدادی از حیوانات را با خود به داخل  کشتی

ند که از خدا میدادو به آنها یاد  میکردندکردند. آنها زمین را پر از کودکان  گیزندهدوباره شروع به 

 پیروی کنند.
بیرون آمدند. آنها خانه ها ساختند. آنها بچه دار شدند.  کشتیپس از طوفان، نوح و خانواده اش از 

به زودی زمین دوباره پر از مردم شد. اما همه مردم از خدا پیروی نکردند. در عوض، برخی از آنها به 
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خداوند مردم را گیج  راضی نبود. پسازین کار آنها ساختند. خدا  یخاطر افتخار به خود ساختمان بلند

 نتغییر داد. آنها نتوانستند یکدیگر را درک کنند. بنابرای میکردندصحبت آنها یی را که هاکرد. او زبان

ل ی مختلف را تشکیملتهاآنها از یکدیگر دور شدند. آنها به جاهای مختلف روی زمین کوچ کردند. مردم 

  دادند.
 از ابراهیم تا موسی

کار خدا با مردم روی زمین تمام نشده بود. او نقشه ای برای نجات آنها سالهای زیاد گذشت اما 

داشت. پس خدا نزد مردی به نام ابرام آمد.* او به ابرام یک وعده داد. خدا به ابرام گفت که او را برکت 

غییر خواهد داد. او زمینی از خودش به او داد. خدا به او یک پسر داد. خداوند نام ابرام را به ابراهیم ت

 که داد. خدا به ابراهیم گفت که به خاطر او همه ملتها را برکت خواهد داد. ابراهیم یک پسر داشت

اسمش اسحاق بود.* اسحاق پدر شد و پسری هم داشت. نام پسرش یعقوب بود.* یعقوب پدر شد و 

ه سران یعقوب برا اسراییل نامید. و پ *پسر داشت. خداوند نام یعقوب را نیز تغییر داد. او یعقوب ۱۲

 بنی اسراییل معروف شدند.
زمینی که خدا به ابراهیم داده بود غذا پیدا نمیشد. بنابراین سرپس از سالهای زیاد، زمانی شد که در 

بعد از نقل مکان آنها به مصر، پادشاه مصر آنها را برده  لهااش به مصر کوچ کردند.* ساانوادهیعقوب و خ

 کردند. گیزندهدر آنجا  سال ۴۰۰های خود ساخت. آنها 
 *داوودتا  یاز موس

روزی خدا نزد مردی به نام موسی آمد.* خدا به موسی گفت که قصد دارد بنی اسراییل را به 

سرزمینی که او به ابراهیم داده بود بازگرداند. این کار بسیار سخت بود. اما خدا به موسی کمک کرد. 

عده دیگری داد. او به آنها گفت که آنها را برکت خواهد پس از خروج بنی اسراییل از مصر، خداوند و

 داد. خدا زمینی را که به ابراهیم وعده داده بود به آنها خواهد داد. آنها ملت بزرگی خواهند شد.
کنند. وقتی از راه  گیزندهخدا همچنین قواعدی به اسراییل داد تا آنها را کمک کند که برای خدا 

ند، خداوند به آنها برکت نمیداد. میکرد. اگر اطاعت نمیدادخدا برکت شان ، میکردندهای خدا اطاعت 

های فراوان، مردم به سرزمینی رفتند که خدا به آنها وعده داده بود. ها و پس از آزمایشپس از سال

کردند. خدا با آنها بود. خدا مردان و زنان را برای رهبری آنها میفرستاد. آن  گیزندهآنها سالها در آنجا 

 ند.میگفتمردان و زنان را داوران 
 *یداز داوود تا تبع

یک پادشاه داد. اولین پادشاه از خدا پیروی نکرد. پس خدا به آنها  اسراییلسپس خداوند به قوم 

به با ابراهیم و موسی انجام داده بود، چه درست مانند آند خداونداد. نام او داوود بود.* را پادشاه دوم 

وعده داد که  خداوندوعده خاص داد. او وعده داد که از خانواده داوود یک ملت بزرگ بسازد. نیز داوود 

داوود روزی حکومت خواهد کرد. این پسر پادشاه همه ملل در سراسر جهان از نسل یکی از پسران 

 .تا ابد باقی خواهد ماند خواهد بود. پادشاهی* او
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مردم قوی .* داوود پادشاهی بزرگی ساخت. اسراییل را برکت دادهنگامی که داوود پادشاه بود، خدا 

 خدا ازخوب بود. شخص نبود، اما و بی عیب کامل  و نیرومند بودند. سرزمین اسراییل امن بود. داوود

 ند.میشدبران یا انبیا یاد . این مردان پیاممیکردطریق چند مرد خاص با مردم صحبت 
بزرگ مرد داوود پسری به نام سلیمان داشت.* پس از مرگ داوود، سلیمان پادشاه شد. خدا او را هم 

مکانی بود که مردم برای  عبادتگاهساخت.*  عبادتگاه. سلیمان خانه مخصوصی برای خدا بنام ساخت

 کارهایی را انجامدر آنجا ، ندمیرفت عبادتگاهبه د. هنگامی که آنها نمیرفتاحترام به خدا به آنجا ادای 

 از طریق موسی به آنها دستور داده بود که انجام دهند.ند که خداوند میداد
مان ند پسر سلیمیخواستیل مشکالتی پیش آمد. مردم نیاما پس از مرگ سلیمان، در سرزمین اسرا

ور از هم پاشید. مردم شمال کشملت  اینیل دیگر یک ملت نبود. یشود. بنابراین اسراآنها پادشاه بعدی 

. مردم جنوب پادشاه خود را انتخاب گذاشتندیل را بر خود ینام اسرا و پادشاه دیگری را انتخاب کردند

اهی گگاه. درگیر جنگ بودندرا بر خود نهادند. سالها، این دو ملت با یکدیگر  *کردند. آنها نام یهودا

هیچگاه  اسراییلراه های خدا را دنبال کنند. اما  میگفتا که به آنه میداشتخوبی  انیهودا پادشاه

 بسازد.نداشت که خدا را خشنود  هیپادشا
ند که فتمیگیل و یهودا فرستاد. پیامبران به مردم یخداوند برای سالیان متمادی پیامبرانی را به اسرا

 وابرنگردند  خداوندزد ند اگر نمیگفتآنها ند. میدادبه سوی خدا بازگردند. پیامبران به مردم هشدار 

شان  . دشمنانشان حمله کنندزمین سرکه به  میداد. خدا به دشمنان آنها اجازه میکندشان  عذاب

یل و یهودا در سرزمینی که متعلق به آنها نبود، در ی. سپس، اسرامیکردنددور شان آنها را از سرزمین 

 ند.میبردبسر تبعید 
ند. یل بجنگیگوش ندادند. پس خداوند لشکری فرستاد تا با اسراخداوند به آنها هشدار داد. اما آنها 

ا . سالهشان دور کردندزمین سرمردم را از  هاآشورییل غلبه کردند. یبر اسراآنها آشور بود.  این اردوی

را ویران  نشا عبادتگاهاهل بابل بود.* آنها با یهودا جنگیدند.  لشکربعد خدا لشکر دیگری فرستاد. آن 

. زمان بسیار غم انگیزی برای قوم خدا بود. اما خداوند شان بیرون کردندزمین سردم را از کردند. مر

ه . او وعده هایی را کمیکندبرای مردم پیامبرانی فرستاد. پیامبران فرمودند که خداوند آنها را فراموش ن

 .ندامیگرده داده بود باز د. خداوند آنها را به سرزمینی که به ابراهیم وعدمیآوربه آنها داده بود به خاطر 
 تا بازگشت یداز تبع

مردم را به سرزمین این کردند. اما، یک روز، خداوند بسیاری از  گیزندهقوم خدا سالها در غربت 

سپس  .اعمار نمودندرا دوباره  عبادتگاهبازگرداند. اولین کاری که آنها انجام دادند این بود که اصلی شان 

دیوارهای شهر را دوباره ساختند. و به زودی، خدا رهبرانی را فرستاد تا راههایی را که موسی به آنها 

 .برگشته بودندشان آموزش داده بود برای شان یادآوری کند. مردم به سرزمین 

اشند.* ر باما آنها دیگر ملت بزرگی نبودند. آنها شاه نداشتند. اما پیامبران به آنها گفتند که امیدوا

خدا همچنان به وعده های خود به ابراهیم، موسی و داوود عمل خواهد کرد. خداوند پسری را که به 
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خواهد کرد، همانطور که به  گیزندهخداوند در میان قوم خود  خواهد فرستاد.ابراهیم وعده داده بود 

 .ه بر همه ملل حکومت کندموسی وعده داده بود. خدا پسری از خاندان داوود به او عطا خواهد کرد ک
 عیسیپیدایش تا به وطن  برگشتاز 

سال، هیچ کالم جدیدی از جانب خدا وجود نداشت. هیچ  ۴۰۰پس مردم منتظر ماندند. برای تقریباً 

باکره ای دختر سپس روزی خداوند نزد  مقرر نشد.پیامبری صحبت نکرد. هیچ پادشاهی برای حکومت 

گفت که پسری خواهد داشت. او گفت که این پسر بر تخت داوود خواهد  به نام مریم آمد. به او یجوان

نشست. این پسر پسر خدا نامیده خواهد شد.* به زودی عیسی تولد شد. خدا انسان شده بود هنگامی 

که او بالغ شد، مردانی را منحیث شاگردان خود انتخاب کرد. آنها با او از جایی به جایی دیگر رفتند. 

گفت انگیز زیادی را از او شنیدند. آنها کارهای خارق العاده زیادی از او دیدند. عیسی آنها چیزهای ش

نابینایان را دوباره بینا کرد. او دوباره بیماران را شفا داد. او حتی به سراغ افرادی رفت که مرده بودند و 

ر بدی نکرد.* او دوباره بخشید. شاگردان دیدند که او مرد مقدس است. او هیچ کا گیزندهبه آنها 

  .*. او گناه نکردمیکردهمیشه از قوانین موسی پیروی 
بسیاری از مردم از شنیدن سخنان عیسی خوشحال شدند. اما بسیاری دیگری از مردم به او باور 

 یکندمنکردند. برخی از رهبران مذهبی باالی او عصبانی شدند. آنها گفتند که عیسی طوری صحبت 

خداست. آنها حق داشتند. این باعث عصبانیت آنها شد تا اینکه تصمیم گرفتند  وا میکنندکه مردم فکر 

 .او را بکشند
پس عیسی با پیروان خود مالقات کرد و به آنها گفت که قرار است چه اتفاقی بیفتد. سربازان 

ند. خدا رسند عیسی را بگیرند و او را نگهدارند. قرار بود او را بکشند. اما پیروان او نباید بتمیخواست

 .عیسی را دوباره زنده خواهد کرد. و همین اتفاق افتاد
پس از برخاستن عیسی از مردگان، مدتی را به آموزش مردان و زنانی که به او ایمان داشتند اختصاص 

داد. او به آنها گفت که به زودی نزد خدا خواهد رفت. اما، یک روز، او باز خواهد گشت. پس از بازگشت، 

را که خدا به ابراهیم، موسی و داوود وعده داده بود، انجام خواهد داد. اما، تا آن زمان، عیسی تمام آنچه 

های او را به همه بگویند. عیسی پسر خداست. مرد و خواهد همه پیروانش به همه جا بروند و مژدهمی

 گیزندهاد کند، دوباره زنده شد. و هر کسی که به عیسی ایمان داشته باشد، هر که به سخنان او اعتم

د. و روزی با خدا میبخشخواهد داشت. خداوند آنها را به خاطر اعمال بدی که انجام داده اند  یابد

میرند. اما، تا آن میخواهند کرد. آنها به جایی خواهند رفت که همه چیز خوب است و هرگز ن گیزنده

 خواهد فرستاد.زمان، آنها تنها نخواهند بود. عیسی روح القدس * را برای کمک به آنها 
پس از اینکه عیسی این سخنان را تمام کرد، خدا او را از میان ابرها باال برد. و بنابراین پیروان آنچه 

تند رفتند. آنها به هرکسی که سمیتوانرا که عیسی به آنها گفت انجام دادند. آنها به هر کجا که 

 .ستند درباره عیسی بگویند گفتندمیتوان
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 امروز تا یسیاز ع
شان نکه یوحنا نام داشت.* خدا رویایی به او پیروان عیسی آمد پس از سالها، خدا نزد یکی از اولین 

به او گفت  خدانشان داد.  یوحناداد. او چیزهای زیادی در مورد آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به 

یاری جنگد و به بسمیگفت که شیطان با خدا  یوحنابرای مسیحیان سخت خواهد بود. او به  گیزندهکه 

ان را شیط عیسیخواهد گشت. بر به یوحنا گفت نترس. عیسی به زمین  خدا. اما میگویداز مردم دروغ 

شیطان  عیسیاوری خواهد کرد. کرده اند د گیزندهشکست خواهد داد. او همه کسانی را که تا به حال 

قوم خود را جمع خواهد کرد  خداو همه کسانی را که از شیطان پیروی کرده اند، مجازات خواهد کرد. 

بر همه ملتها حکومت  عیسیآسمان و زمین جدید خواهد ساخت. و  خداتا برای همیشه با او باشند. 

 .ی آنها خواهد بودخواهد کرد. آنها قوم او خواهند بود. او برای همیشه خدا
 .اما این پایان داستان نیست. از برخی جهات، داستان جدیدی تازه شروع خواهد شد
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ین همچن. آنها میکنندداستان آغاز همه چیز را بیان  کتابهاست. این کتابهاعهد عتیق مجموعه ای از 
اره . اما بیشتر از همه دربمیکننداسراییل را بیان  *و پیامبران *ی موسی، اسراییل، پادشاهانداستانها

 .ندمیگویخدا به ما 

  یی عهد عتیقهابخش

 کتابهای موسی

 کتابهای تاریخ

 حکمتکتابهای 

 *کتابهای پیامبران کبیر
 *کتابهای پیامبران صغیر



۳۳ 

 عهد عتیق

 بخش اول

 کتابهای موسی

 ند. و از آغاز قوم اسراییلمیگویو زمین  ها. از آغاز آسمانمیکنندرا بیان  پیدایشداستان  کتابهااین 
ند. این کتابها همچنین شامل شریعت و قوانینی است که خداوند به موسی برای هدایت میدهخبر 

 ت.مردم داده اس

 موسی هایکتاب

 پیدایش
 خروج

 الویان
 اعداد
 تثنیه
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 به آن مراجعه شود جاهايی که
 ۱۲-۱ شیدایپ  ....................................مردان و زنان به شمول ،*دیرا آفر زیهمه چ وندخدا

 ۳ شیدایپ  ............................................................ت نکردنداول ما از خدا اطاع نیوالد

 ۱۲ شیدایپ  ..................................................را انتخاب کرد میبه نام ابراه یمرد خداوند

 ۱۵ شیدایپ ................................................................داد ییهاوعده میبه ابراه خداوند

 ۳۷ شیدایپ ....................................................................میکندرا حفظ  *وسفی خداوند

 

 

 

 مفصل شش

 شيدايپ کتاب محتوی

ا که ر کسانییم. ما اولین میکنمالقات برای اولین بار د. ما خدا را میشوکتاب مقدس از پیدایش آغاز 

 .یممیشویم. ما با مردی به نام ابراهیم و خانواده اش آشنا میکنخدا آفریده است مالقات 
؟ مشکل هستیم . ما از کجا آمده ایم؟ ما چرا اینجامیدهدپیدایش به چند سوال بسیار مهم پاسخ 

االت کامل تری به این سؤ بقیه کتاب مقدس پاسخ این مشکل را حل کرد؟ میتوانونه دنیا چیست؟ چگ

 .دنمیشوپیدایش شروع کتاب در  ها. اما پاسخمیدهد
 .دمیشوپیدایش با داستان چگونه گی ساختن جهان توسط خدا آغاز 

  ۱«... آفرید را زمین و ها در ابتدا خدا آسمان»

                                                           
 ۱: ۱پیدایش   1

 کتاب غازآ

کتاب پیدایش با داستان خلقت آغاز 

 میشود. 

 د.میشواین کتاب از باغ )عدن( آغاز 
 

 پايان کتاب

 قهمورد عال پسرمرگ  با شیدایکتاب پ

، یوسف به پایان میرسد. این *یعقوب

 د.پایان مییاب *مصرسرزمین کتاب در 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *نوح *حوا – *آدم

 خانواده ابراهیم   *ابراهیم
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که خدا جهان را آفریده است. خداوند همه چیز را در آسمانها و زمین آفرید.  میدهدپیدایش توضیح 

یی یم ببینیم. از بین همه چیزهامیتوانیم ببینیم و چیزهایی را که نمیتواناو چیزهایی را ساخت که ما 

ساخت.  *به نام آدمرا او خاص بود. او انسان را ساخت. او مردی برای که خدا آفرید، بخشی از خلقت 

کنند. این باغ مکان  گیزندهآدم و حوا ساخت. او باغ مخصوصی ساخت که در آن  *به نام حوارا زنی 

 .آنها از دنیایی که او ساخته بود لذت ببرند میخواستمناسب برای آنها بود. خدا 
مرد و زن از اولین . اما ۲دنکه مخلوقش او را بشناسد، او را بپرستند و از او اطاعت کن میخواستخدا 

 از راهخدا اطاعت نکردند. آنها راه متفاوت از راه خدا را انتخاب کردند. آنها فکر کردند که راه آنها بهتر 

است. پس به سخنان شیطان* گوش دادند که از مار برای صحبت با آنها استفاده کرد. اما راهی که خد

نکردند، خداوند آنها را نفرین کرد. او به  انتخاب کردند راه خوبی نبود. چون خدا را اطاعتآدم و حوا 

آنها دردناک خواهد بود. او به آنها گفت که آنها خواهند مرد. خدا به آدم و حوا  گیزندهآنها گفت که 

هم لطف کرد. خدا وعده داد که مردم را از راه بدی که انتخاب کرده بودند نجات دهد. قول داد کسی 

مرد و زن اولین به آنها امید داد. چون  *. خدا۳دروغ گفته بود نابود کند مار را که به آنها را بفرستد که

 .از خدا اطاعت نکردند، خدا آنها را از باغ بیرون کرد
آنها سخت و غم انگیز شد. با بزرگ شدن خانواده آدم، مشکالت نیز افزایش یافت. فرزند اول  گیزنده

ند که خدا را خشنود میدادانجام را م کارهای بدی آنها برادر خود را کشت. به زودی، بسیاری از مرد

 .میکردن
همچنین تصمیم گرفت که  خدااما  ۴را با سیل نابود کند.نسل انسان بنابراین خدا تصمیم گرفت که 

یک مرد و خانواده اش را از این سیل نجات دهد. همه به جز نوح و خانواده اش مردند. پس از آن 

. حتی آنها نیز راه خدا را دنبال نکردند. کوشیدند شهری میشدرگتر بزرگ و بزطوفان، خاندان نوح 

برسد. اما خداوند آنها را به همین دلیل  ،خداستکه به جایی تا بسازند با ساختمان آنقدر بلند که 

کرد. او کاری کرد که مردم نتوانند زبان یکدیگر را بفهمند یا درک کنند. به زودی، مردم شهر  داوری

 .۵پیدا کنندبرای خود د و به تمام دنیا پراگنده شدند تا خانه ای را ترک کردن
خداوند نزد مردی به نام ابراهیم آمد. خداوند به ابراهیم وعده داد. وعده ای که خداوند به  ،سالها بعد

 .ابراهیم داد یکی از مهمترین وعده های کتاب مقدس است
 معروف و مشهور تو نام. دهممی برکت تو به و سازممیاز تو قوم بزرگی »

. به کسانی که تو را برکت دهند برکت یمیگرد برکت مایۀ خودت تو و دمیشو

                                                           
 ۲پیدایش   ۲

 ۱۵: ۳پیدایش   ۳

 ۹ -۶پیدایش   ۴

 ۱۱پیدایش   ۵



 

 رهنمای سفر به کتاب مقدس

۳6 

 همۀ تو بوسیلۀ و. کنممی لعنت را ها آن من کنند لعنت را تو که کسانی اما دهم،می
 «6.دهممی برکت را ها ملت

اسحاق پسری به نام یعقوب عده به ابراهیم و خاندانش بود. ابراهیم پسری به نام اسحاق داشت. واین 

داشت. یعقوب پسری به نام یهودا داشت. یعقوب قبل از مرگ به پسرش یهودا قول داد. یعقوب گفت 

. این پادشاه فرمانروای خدا خواهد بود. او بر تمام ۷که پادشاهی نیرومند از خاندان یهودا خواهد آمد

 .جهان حکومت خواهد کرد
اش به مصر نقل مکان کردند.* پسر یعقوب، یوسف، در خانوادهدر پایان کتاب پیدایش، یعقوب و 

فرزندان ابراهیم همیشه از خدا اطاعت نکردند. اما خدا به وعده های خود به  .آنجا حاکم بزرگ شد

ابراهیم عمل کرد. خداوند مراقب آنها بود. خدا به آنها توجه داشت. و خداوند آنها را حفظ کرد. خداوند 

 کرد و وعده را که داده بود فراموش نکرده بود.آنها را فراموش ن
ند تا خداوند به وعده خود عمل کند. خداوند به قول خود عمل میماند منتظرخانواده ابراهیم باید 

 .که چگونه این وعده تکمیل شد میدهد. بقیه عهد عتیق* به ما نشان میکند

 

 

                                                           
 ۳ -۲: ۱۲پیدایش   ۶

 ۱۲ -۸: ۴۹پیدایش   ۷
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۳-۱ خروج ........................................................................خداوند موسی را فرا میخواند

  ۱۲ -۱۱خروج  ..........................................................را تجلیل میکنند *مردم شام عید فصح

 ۱۴ خروج ...............................................................قوم خدا از بحیره سرخ عبور میکند

  ۲۰ -۱۹خروج  ...................................................به موسی احکام شریعت را میدهد خداوند

 ۴۰ خروج .......................................................حضور مییابد *مقدس مهیخ درخداوند 

 

 

 

 مفصل هفت

 خروج کتاب محتوی

. قوم خدا هنوز در مصر بودند. اما آنها ۱شودکتاب خروج چهارصد سال پس از پایان پیدایش آغاز می

، خدا را صدا زدندآنها . وقتی میکردند گیزنده گیبردهدر مهمان پادشاه مصر نبودند. خانواده ابراهیم* 

خروج کتاب خدا گوش داد. فریاد قومش را شنید. او وعده هایی را که به آنها داده بود به یاد آورد. 

 .د آنها را نجات دادداستان این است که چگونه خداون
به نام موسی برگزید. خداوند در کودکی جان را خداوند مردی  نخستخدا چگونه این کار را کرد؟ 

. خداوند از بوته ای سوزان با موسی صحبت ۲موسی را نجات داد و خدا او را برای این کار آماده کرد

                                                           
 ۳: ۱۵پیدایش   ۱
 ۴ -۲خروج   ۲

 آغاز کتاب

 کتاب انیسال پس از پا ۴۰۰خروج کتاب 

 . دمیشوآغاز  *مصر نیاز سرزم ،شیدایپ

 گی به سر میبرد.در بردهقوم خدا در آنجا 

 

 پايان کتاب

در  وندخدا حضوربا کتاب خروج 

 در وسط اردوگاه ،مقدس خیمه

 .دمیرس انیبه پا ،*اسراییل

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

   *نهارو  *موسی

 *یترون  *فرعون
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در ابتدا ترسید. این کار برای او  اما موسی که قرار است چه کاری باید بکند. کرد. او به موسی گفت

ا این کار ر اوبلکه  ،هد دمردمش را از مصر نجات  میخواستید. خدا نه تنها میرسخیلی بزرگ به نظر 

 .نشان دهد که او چقدر بزرگ و قدرتمند است ملتهاکه به  میدادبه گونه ای انجام 
رفت. وقتی به آنها گفت که خدا او  شدر مصر نزد مردم اوصحبت کرد،  موسیپس از اینکه خدا با 

صر مآنوقت پادشاه  لقبرا فرستاده است، به او باور کردند. چند روز بعد موسی نزد فرعون رفت. فرعون 

 .آنچه را که خدا به او گفته بود به فرعون گفت موسیبود. 
 .فرعون، تو باید قوم خدا را آزاد کنیاو گفت: 

 .نهاما فرعون گفت: 
ا ت گرفت مصر را با مشکالت فراوان آزار دهد. او ده نشانه از قدرت خود را فرستادپس خدا تصمیم 

های مصر به خون تبدیل شدند. حشرات زمین را پر کردند. گاوها مریض فرعون را تغییر دهد. رودخانه

هر . میکردشدند. حشرات محصوالت را خوردند. فرعون هر بار از اطاعت خدا سر باز میزد. مردم را رها ن

. او نشان داد که از همه میداد، خداوند دوباره قدرت عظیم خود را نشان میکردبار که فرعون امتناع 

 .خدایان مصر قدرتمندتر است
 اولباریمردم را رها نکند، هر پسر فرعون داد. اگر به پادشاه یا فرعون مصر موسی آخرین هشدار را 

. در آن شب، هر یک از اعضای خانواده اسراییل یک گوسفند جوان را خواهد مرددر این سرزمین 

. خدا وعده داد که اگر این کار را پاشیدندرا بر در خانه هایشان  را گرفتند و آنگوسفند کشتند. خون 

 .آورندبه یاد می« ۳فصح»همیشه آن شب را به عنوان اسراییل بکنند، پسران شان نخواهند مرد. مردم 
خود را در آن شب نجات داد. آنها سفر خود را به سوی سرزمینی که خداوند به ابراهیم  خداوند قوم

 . خدا کارهایمیکردندداده بود آغاز کردند. اما، برای رسیدن به آن سرزمین، باید از یک بیابان عبور 

کرد.  ا رهبریبرای عبور از بیابان انجام داد. خدا آنها راسراییل برای کمک به مردم  یشگفت انگیز زیاد

د میخواهروزی خداوند به موسی گفت که . ۵بنوشندتا و آب  ۴خداوند برای آنها غذا فرستاد تا بخورند

 آن قوانیناو را در کوهی مالقات کند. در آن کوه، خدا قوانینی را به او داد و از اسراییل خواست از 

ند. خدا خواست که آنها را از خدایان تنها او را پرستش کنمردم اسراییل که  میخواستپیروی کند. خدا 

باشند. دستورات خداوند به  تفاوت داشتهسایر ملتها  ازکه آنها  میخواست خدادروغین دور نگه دارد. 

ا ، خداوند آنها رمیکردنداطاعت از این قوانین و اگر  میکردمردم روشن بود. این قوانین از آنها محافظت 

 تمیخواس. او بگذرانندخود را بدون او  گیزندهمردمش هیچ بخشی از که  میخواست. خدا نمیدادبرکت 

 .آنها به یاد داشته باشند که آنها قوم او هستند. او خدای آنها بود
این قوانین جدید بخشی از عهد * خدا با خاندان ابراهیم بود. مردم همه موافق بودند. آنها قول دادند 

                                                           
 ۱۳ -۱۲خروج   ۳
 ۱۶خروج   ۴
 ۱۷خروج   ۵
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ورات دستاین یروی کنند. اما، حتی قبل از اینکه موسی نوشتن که از خدا اطاعت کنند و همیشه از او پ

ساختند. خداوند مردم را به خاطر گناه شان مجازات کرد.* اما وعده خود را  *را تمام کند، مردم بتی

خیمه بسازند تا آنجا برای عبادت بیایند. او به آنها گفت که که به آنها فراموش نکرد. به آنها گفت 

داخل آن قرار دهند. به آنها کاهنانی داد تا برای  اسبابزند. او به آنها گفت که چه نوع چگونه آن را بسا

 خدا قول داد کهحتی که بدانند چگونه از خدا پیروی کنند.  کمک خواهند کرد کاهنانشان دعا کنند. 

به  گفته بود کند. و هنگامی که موسی تمام آنچه را که خدا به او گیزندهبیاید و در کمپ آنها با آنها 

 .پایان رساند، خدا وارد عمل شد
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 مفصل هشت

 انيالو کتاب

 مانند بخش دیگری از کتاب خروج است.این کتاب تقریباً ترین کتاب است.  معمولکتاب الویان غیر 

و خدا از آن خیمه با موسی صحبت کرد. موسی مطالبی  مه خدا را در وسط کمپ خود ساختندمردم خی

 .را در این کتاب آورده است سخنان آنرا که خداوند به او گفته بود، نوشت. و 
ان پسر« *الویان»است. الوی* یکی از پسران یعقوب بود.  "درباره الویان"کلمه الویان به معنای 

. بودالوی بودند. خداوند این خانواده را برای کاهنی انتخاب کرد. خداوند کارهای زیادی به آنها داده 

یکی ازین کارها کمک به مردم برای دانستن قوانینی بود که خدا به موسی داده بود. آنها همچنین باید 

. موسی و هارون هر دو الوی میکردندز خیمه خدا و همه چیزهایی که در آنجا اتفاق میافتاد مراقبت ا

 .بودند

 

 کتاب غازآ

بودند. آنها  سرگردان ابانیقوم خدا در ب

عده و *میکه خدا به ابراه ینیسرزم یسوب

 .حرکت بودندداده بود در 
 

 پايان کتاب

 قوم خداوند، میشودکتاب تمام  یوقت

 .سرگردان هستنددر صحرا هم هنوز 
 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *هارون  *موسی

 *کاهنین ناداب و ابیهو
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ت. به کاهنان گفآن سخنان را خدا به موسی گفت که مردم باید خدا را پرستش کنند. سپس موسی 

دم اهنان به مر. سپس، کمیکردندکاهنان باید خدا را همانگونه که موسی به آنها گفته بود پرستش 

تا همین کار را انجام دهند. موسی قوانین زیادی در مورد نحوه پرستش خدا به آنها  میکردندکمک 

 . کنندکه چگونه باید برای خدا قربانی  میکندبیان این را داد. قسمت اول الویان 
به  شند و. خدا به آنها گفت چی بپومیگویدالویان به کاهنان درباره وظایف شان کتاب قسمت دوم 

آنها گفت چگونه خود را بشویند. هنگامی که خدا آموزش کاهنان را به پایان رساند، به همه مردم 

 .داد رهنمایی هایی
خدا مقدس است. خداوند این قوانین را به مردم داد تا به آنها یادآوری کند که متعلق به او هستند. 

جدا "به معنای ( در زبان انگلیسی Holyیا )مقدس باشد. کلمه مقدس نیز قومش  انتظار داشت کهخدا 

از هر جهت از او اطاعت آنها فقط او را بپرستند. خدا خواست که قومش است. خدا خواست که  "شده

 کنند.
ورات داشته باشند. دست یمقدس گیزندهچگونه که بگوید  آنهاخداوند این قوانین را به مردم داد تا به 

 فتمیگند خدا را خشنود کنند. به آنها میتوانکه چگونه  میگفتو قوانین در کتاب الویان به مردم 

یک  ستمیتوانکند  گیزنده آنها کمپ بابا خود داشته باشند. اما اینکه خدا در  کمپچگونه خدا را در 

ی اند چشمان خود را بر گناهمیتوان* او ند گناه کند.میتوانچیز خطرناک باشد. خدا مقدس است. او ن

در گذشته به خوبی از خدا اطاعت نکرده بودند. چگونه قوم خدا ببندد.  ،میدادرخ  شقوم بین در که

 کند که ممکن است بسیاری وقتها شرارت کنند؟ گیزندهد در میان این مردمی میتوانخدا 
. اما دمیشوکه گناه همیشه منجر به مرگ  . موسی گفتمیدهدرا به ما این سوال کتاب الویان پاسخ 

خواهد اما خدا فقط در صورتی آنها را خواهد بخشید.  میکنندخدا مردمی را که گناه خدا مهربان است. 

ستند وانمیتستند به خیمه خدا بیایند. آنها میتوانکه به آنچه او گفته بود، عمل کنند. مردم بخشید 

 بهای ربانیق. این میکردکشت. سپس برای خدا قربانی می. کاهن آن حیوان را بدهندحیوانی را به کاهن 

 ریگد. او دیمیبخش. خداوند گناهان مردم را فتپذیرمی. خداوند این قربانی را ختپرداگناه مردم را می

 .دمیآورن یاد به آنها ضد برگناه آنها را 
انی را برای یکبار برای همه مردم . کاهن این قربمیگویداین کتاب همچنین از یک قربانی خاص 

. همه مردم باید میکردندید که مردم قربانی خاص میرسفرا  مخصوص. یک بار در سال، روز میدادانجام 

را  مخصوصد. قرار نبود کسی کاری انجام دهد. کاهن اعظم حیوان نمیشددر کنار خیمه خدا جمع 

 جای خیمه خدا. در آنجا به مقدس ترین میرفتگرفت و به خیمه خدا میکشت. خون این قربانی را می

ه مردم ک میخواست. از خدا میکرد. او این قربانی را به خدا تقدیم میکرد. او به گناه مردم اعتراف میرفت

کار  ست اینمیتوان. او هر سال فقط یک بار به خیمه داخل شود میتوانسترا ببخشد. فقط کاهن اعظم 

میگفت به آنها  خداد به مردم یادآوری میکرد که او خدای مقدس است. را انجام دهد. در آن روز خداون

 .مقدس باشند قومکه آنها باید 
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روزهای خاص به آنها گفت  در موردبه مردم گفت. او نیز موسی در این کتاب خیلی چیزهای دیگر را 

ند و دیگر رفتار کنکه باید برای غذا خوردن و عبادت با هم جمع شوند. او به آنها گفت که چگونه با یک

چگونه از فقرا مراقبت کنند. او قوانین خاصی را در مورد چیزهای مختلف به آنها داد. او در مورد 

یی که هارا بخورند. او در مورد نوع لباس مردم آن غذاها میخواستکه خدا نبه آنها گفت غذاهایی 

تمام کتاب الویان در مورد یک چیز  در حقیقت یادآوری کرد.ند بپوشند به آنها میتوانن یاند میتوان

 کردن را منحیث گیزنده. راه این کتاب راه خشنود کردن خدای مقدس را به مردم نشان داداست. 

 به آنها نشان داد.قوم مقدس خدا 
قربانی  ستندمیتوان، میکردند خالفرا باز کرد تا به او نزدیک شوند. وقتی کار  خداوند برای قومش راه

ا اطاعت که شخصی خدا ر بار دیگر. اما این قربانی تا یدمیبخش، خدا آنها را میکردندربانی قکنند. وقتی 

آنها  .میکردند، آنها باید قربانی دیگری میکردندوقتی بار دیگر خدا را اطاعت ننمیکرد کار آمد بود. 

، خدا قربانی بهتری که عیسی آمد وقتیمجبور بودند این کار را بارها و بارها انجام دهند. اما، یک روز، 

 .آن نیستدوباره د و دیگر نیازی به انجام میشوداد. آن قربانی فقط یک بار انجام 
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 مفصل نه

 اعداد کتابمحتوی 

ت، د. این دو فهرسمیرسبه پایان  فهرست دیگرد و با یک میشوآغاز  نامهاکتاب اعداد با فهرستی از 

را برای آماده شدن برای سفر به  مردماولین بار موسی ثبت شمارش موسی از مردم است. از زمان 

کرد. نام کتاب اعداد اینگونه  سرشماریچهل سال بعد، دوباره آنها را   .۱کرد سرشماری *سرزمین موعود

 .میگویدبود. اعداد در مورد آنچه در آن چهل سال اتفاق افتاد، 
قرار داد. خدا قول داده بود که با آنها برود. خیمه خدا* نیز  گیخانوادههای موسی مردم را در گروه

                                                           
 ۱۰ -۱اعداد   ۱

 کتاب غازآ

ه ک ینیمرز سرزم کینزد ،ابانیاعداد در ب

وعده داده بود آغاز  *میخدا به ابراه

 د.میشو
 

 پايان کتاب

ه کد میرس انیبه پاوقتی اعداد کتاب 

اردو زده کنار رودخانه ای مردم در 

که خدا  ینیسرزم یآن سوکه در  بودند

. آنها قرار داشت به آنها وعده داده بود

 .سال سرگردان بودند ۴۰

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *هارون  *موسی

 *قورح و بلعام جاسوسان 
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که برای آنها انتخاب مخصوص . همه چیز آماده بود. خدا قرار بود آنها را به سرزمین میکردبا آنها سفر 

صاحب ، به زودی میکردندکرده بود هدایت کند. این دوران خوشی برای مردم بود. اگر خدا را اطاعت 

 خدا ادامه دادند؟از اما آیا مردم به اطاعت . ندمیشدزمین 
 . موسی، خوشحال شدندمردم در ابتدا از رفتن به سرزمین خاصی که خداوند برای شان ساخته بود

باشند که خدا را  می. آنها نباید مانند مردبه اطاعت از خدا ادامه بدهندبه مردم گفت که باید 

درباره موسی و خدا بد گفتند. آنها به خدا اعتماد آنها . اما مردم شروع به شکایت کردند .۲شناختندمین

یدند. پس مردم از خدا اطاعت نکردند. آنها درست مانند میترسنکردند که به آنها کمک کند. آنها 

 .۳گذشته عمل کردند
وقتی موسی خبر آتش را  .۴از آسمان بر آنها نازل کرد *خدا بر مردم قهر بود. پس خداوند آتشی

به زودی مردم به مرز سرزمینی رسیدند  .شنید، دعا کرد. وقتی موسی دعا کرد، خداوند آتش را برداشت

سرزمین بروند و آن که خدا به آنها وعده داده بود. موسی تصمیم گرفت دوازده مرد را بفرستد تا به 

ن آکنند و از آنچه دیدند گزارش دهند. وقتی . او به آنها گفت که نگاه گذردمیدر آنجا چه که ببینند 

مردها برگشتند، دو نفر از آنها گزارش خوب دادند. آنها میوه های خوب را برای نشان دادن به مردم 

شهرها دیوارهای بلند دارند و که گفتند آنها مردان گزارش بد دادند. آن از دیگر آوردند. اما ده نفر 

اند. مردم به گزارش خوب آن دو مرد گوش نکردند. آنها به سخنان در آنجا دیده موجودات بزرگی را 

آنها چنان ترسیده بودند که  .۵گوش دادند ،و به خدا اعتماد نداشتند ترسیده بودندمردانی که 

 برگردند. *میخواستند دوباره به مصر
 ردممت که ، بر آنان خشمگین شد. او به موسی گفمیکنندوقتی خداوند دید که مردم از او اطاعت ن

را مجازات خواهد کرد. اما موسی به درگاه خدا دعا کرد و خداوند آنها را بخشید. اما خدا تصمیم گرفت 

ن . همه بزرگساالنخواهند رفتسرزمین آن هرگز به  ه بودندموسی مخالفت کرد باکه تمام کسانی که 

وعده داده بود، نخواهند راهیم به اببیابانی خواهند مرد. آنها هرگز سرزمینی را که خدا  هایدر کشور

. همه بزرگساالن مردند. اما سرگردان بودنداتفاق افتاد. مردم چهل سال در صحرا کار دید و همین 

 اگر چه آنهاخداوند وعده های خود را به ابراهیم و موسی فراموش نکرد. خدا همچنان مراقب مردم بود. 

 *به سرزمین خاص نرفتند، اما فرزندان شان خواهند رفت. فرزندان شان رهبر جدیدی به نام یوشع

خواهند داشت. او یکی از مردانی بود که گزارش خوب در مورد این سرزمین داد. او آنها را به سرزمین 

 به آن سرزمین نام داشت. او نیز باید *کالیب ه بودموعود هدایت کرد. مرد دیگری که گزارش خوب داد

 میرفت.

                                                           
 ۵اعداد   ۲
 ۳؛ پیدایش ۳۲خروج   ۳
 ب ۱: ۱۱اعداد   ۴
 ۱۲ -۱۱: ۱۴اعداد   ۵
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، خدا قوانین بیشتری به آنها داد تا از آنها پیروی میکردندبیابانی سفر  هایهمانطور که آنها در کشور

. خدا کارهای شگفت انگیز زیادی برای کمک به آنها انجام داد. خدا به آنها غذا داد. خداوند راه ۶کنند

ها و بارها شکایت کردند. چون آنها شکایت کردند، موسی بار مردمرا به آنها نشان داد تا گم نشوند. اما 

بر مردم عصبانی شد. موسی بارها از خدا اطاعت کرده و گوش فرا داده بود. اما این بار کاری را که خدا 

 به سرزمین تا از او خواست انجام نداد. او با دقت به سخنان خدا گوش نکرد. پس خداوند او را نگذاشت

 .۷موعود داخل شود
با آنها  ملتهای بسیار دیگری در کتاب اعداد وجود دارد. مردم با موسی مخالفت کردند. داستانها 

را  ای *پیامبر دروغین* فرشتهیک جنگ کردند. خداوند آنها را نجات داد وقتی آب آنها را بیمار کرد. 

 .. آب از یک سنگ برآمدروئیدندمالقات کرد. یک حیوان گپ زد. در چوب خشک برگها 
با خدا که در مورد یک موضوع هستند. مردم بارها و بارها به وعده های خود  داستانهااما بسیاری از 

روی برگرداندند. به حرف او گوش نکردند. اما خدا به هر حال از  خداعمل نکردند. آنها از نموده بودند، 

نها به زودی وارد سرزمینی . آمیکردعمل  میدادآنها مراقبت کرد. او همیشه به وعده هایی که به آنها 

 .شدند که خداوند به آنها وعده داده بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ۱۹ -۱۵اعداد   ۶
 ۱۲: ۲۰اعداد   ۷
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 ۲۰ -۱۱: ۸ هیتثن ......................................................................................دیرا فراموش نکن خدا

 ۳۲ هیتثن .........................خواند.........................................................را  سرودی یموس

 

 

 

 

 مفصل ده

 هيتثن کتابمحتوی 

 .است "قانون دوم"به معنای  "تثنیه"این کتاب آخرین کتاب موسی است. نام 
ه که از مصر بیرون آمد یبزرگساالن هچهل سال در بیابان سرگردان بودند. تقریباً هماسراییل مردم 

بودند. فرزندان ابراهیم* هنوز ملت مانده از مردم هنوز زنده  یک عده زیادیمردند. اما  بیابانبودند* در 

بل ق خواست تاکه خدا به آنها وعده داده بود. پس موسی رفتند به زودی به سرزمینی آنها بزرگ بودند. 

 .یدهدمموسی با مردم را گزارش صحبت کند. این کتاب گفته های  آنهابا مردم به آن سرزمین از رفتن 
د یتوانمست که نمیدان. او استسرزمین موعود ایستاده  نزدیکموسی در د که میشوبا این آغاز  کتاب

به این سرزمین برود. پس او مردم را دور هم جمع کرد تا برای آخرین بار با آنها صحبت کند. موسی 

 کتاب غازآ

مرز  کینزد خدا که در با مردم هیتثنکتاب 

آغاز  قرار داشتند، *موعود نیسرزم

 .میشود
 

 پايان کتاب

 انیبه پا یبا مرگ موس هیتثنکتاب 

د. مردم اکنون آماده رفتن به میرس

 بودند.موعود  نیمسرز

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 یوشع*  موسی* 
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چگونگی مراقبت  . او در مورد۱یادآوری کرددوباره  مردمبه  ،آنچه را که خدا در گذشته به آنها گفته بود

به آنها گفت که قوانین خدا را فراموش  موسی. ۲در زمانی که در بیابان بودند صحبت کرد مردمخدا از 

 .۳میکردندنکنید. اینها همان قوانینی بودند که هنگام ورود به این سرزمین باید از آنها پیروی 
. بت را پرستش نکنید. نام خدا نداشته باشیدخدایان دیگری جز خدا  .۴موسی با ده فرمان شروع کرد

با زن  ید. قتل نکنان را احترام کنید. پدر و مادرتیدرا به خاطر بسپار *سبتروز را اشتباه به کار نبرید. 

 . چیزهایی را که متعلق بهیید. دروغ نگویدیا شوهر دیگری رابطه جنسی نداشته باشید. دزدی نکن

خود های کنند و آنها را به خانوادهرا رعایت  شریعتنکنید. او به آنها گفت که  طمعاست  اندیگر

 .آموزش دهند
 مردم،خواست که از این قوانین پیروی کنند. او میبه خاطر ترس مردم که  میخواستاما موسی ن

انجام دهند، مردم ست که اگر این کار را میدان. موسی ۵خدا را با تمام قلب خود دوست داشته باشند

 موعود برای شان کمک خواهد کرد.زمان رفتن به سرزمین 
تکرار کرد. او برای مردم سپس، موسی بسیاری از قوانین دیگر را که خدا به اسراییل داده بود، 

 ردممرا فراموش کنند. با  قوانین، میرفتنددر سرزمین موعود  گیزندهبرای  که وقتی مردم یخواستنم

داد. او به همه مردم یادآوری اسراییل ه رهبران حکیمانه ای ب او رهنمودهایدرباره عبادت صحبت کرد. 

موسی به مردم در مورد مجازات خدا خشنود کنند.  گیزندهکرد که چگونه خدا را در همه بخشهای 

 برای کسانی که اطاعت نکنند، هشدار داد.
مردم را که  محتویات عهدیدر قسمت آخر کتاب، موسی برای آخرین بار مردم را گرد هم آورد. او 

آوری کرد . او به آنها یادبرای شان بار دیگر تکرار کردتقریباً چهل سال قبل با خدا بسته بودند، سراییل ا

وقتی . میداد، خدا برکت شان میکردندکه خداوند به آنچه وعده داده عمل خواهد کرد. وقتی اطاعت 

وعده داده بودند دعوت . سپس موسی مردم را به آنچه میشد، برکت خداوند قطع میکردندمردم اطاعت ن

 تا انجام دهند. کرد
که خدا کیست و چرا باید  میکندبه آنها یادآوری  سرودنوشت. این  سرودیپایان کتاب، موسی  در

 .را به خاطر بسپارند این سروداز او اطاعت کنند. پس موسی به آنها گفت که هر کلمه 
 خره است و اعمالش کامل. صخداوند*»

 . است انصاف او هایهمۀ راه
 . ظلم از مبرا و باوفا خدای

                                                           
 ۵: ۱تثنیه   ۱
 ۳ -۱تثنیه   ۲
 ۴تثنیه   ۳
 ۵تثنیه   ۴
 ۹ -۴: ۶تثنیه   ۵
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 ۶«.است راست و عادل او

. چیزی که گم ۷از خدا اطاعت کنندوالدین شان موسی مطمئن نبود که این گروه از مردم بهتر از 

. هنگامی که آنها قلبی جدید داشتند، خدا 8شده بود و چیزی که آنها نیاز داشتند، یک قلب جدید بود

 .۹میکردندو راه های او را دنبال کرده ، قوانین او را اطاعت داشتهرا دوست 

یک بار دیگر مردم را برکت  موسیموسی یوشع را به عنوان رهبر بعدی انتخاب کرد. پس از آنکه 

داد، درگذشت. بعد از آن به زودی مردم وارد سرزمینی شدند که خدا به آنها وعده داده بود. اما ابتدا 

 .ی زیادی گریستند و در پایان کتاب کلماتی برای بزرگداشت او اضافه کردندبرای مرگ موسی روزها
نبوده است که با خداوند  *موسی مانند *هیچگاهی پیغمبری *اسراییلدر »

روبرو صحبت کرده باشد. موسی به فرمان خداوند معجزات بزرگی در حضور 
ری نتوانسته نشان داد. هیچ پیغمب *و مأمورینش و تمام مردم، در مصر *فرعون

اجراء  اسراییلاست که مانند موسی قدرت و معجزات عظیمی را در حضور قوم 
  .۱0«کند.

 
 
 

 

 

 

                                                           
 ۴: ۳۲تثنیه   ۶
 ۲۹ -۲۷: ۳۱تثنیه   ۷
 ۶: ۳۰تثنیه   ۸
 ۱۴ -۶: ۳۰تثنیه   ۹
 ۱۲ -۱۰: ۳۴تثنیه   ۱۰
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 بخش دوم

 کتابهای تاریخ

اولین . یدمیگورا  *. هر کتاب بخشی از تاریخ اسراییلدمیشوکتابهای بعدی به نام کتابهای تاریخ یاد 
خ، د. آخرین کتاب تاریمیشوآغاز  *است. داستان یوشع بعد از مرگ موسی *تاریخ، کتاب یوشعکتاب 

کتابهای تاریخ . میدهدسال بعد از داستان یوشع رخ  ۹۰۰است. داستان استر تقریباْ  *کتاب استر 
 های خود به اسراییل وفادار بود.که چگونه خدا به وعده میدهدنشان 

 ی تاریخکتابها

 تواریخ اول  یوشع

 دوم تواریخ داوران

 عزرا  روت

 نحمیا  اول سموئیل

 استر  دوم سموئیل

 اول پادشاهان

 دوم پادشاهان
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۲یوشع  ..........................................................................ب جاسوسان را پنهان کردهرا

 ۴ -۳یوشع  ...........................................................................رودخانه عبور کردندمردم از 

 ۶یوشع  .............................................میجنگد.................................... *یوشع در اریحا

 ۱۰یوشع  ..........................................................بود................. ستادیاهنوز هم  دیخورش

 ۲۳یوشع  ......................................................................................کرد یخداحافظ یوشع

 

 

 

 مفصل یازده

 وشعي کتابمحتوی 

داد. موسی را  ی را. او به ابراهیم وعده سرزمینحقیقت داشت ۲و موسی ۱سخنان خدا به ابراهیم*

ه یی که با خدا بستهافرستاد تا آنها را به آنجا ببرد. اما اسراییل* به خدا ایمان نیاورد. آنها به پیمان

. پس مردم به سرزمینی که خدا به آنها داده بود وارد نشدند. موسی در مورد این ۳بودند، عمل نکردند

 .چیزها در پنج کتاب اول کتاب مقدس نوشت
در کتاب خروج که سرزمینی را به ابراهیم خواهد داد.  دادموزیم که خدا وعده میآپیدایش، کتاب در 

                                                           
 ۱۵: ۱۳پیدایش   ۱
 ۸: ۳خروج   ۲
 ۱۶ -۱۵: ۲۳یوشع   ۳

 کتاب غازآ

 *یدرست پس از مرگ موساین کتاب 

د. مردم در آستانه رفتن به میشوشروع 

بودند که خدا به آنها وعده داده  ینیسرزم

 بود.
 

 پايان کتاب

به  یوشعپس از مرگ یوشع کتاب 

ند بود ینید. مردم در سرزممیرس انیپا

 که خدا به آنها داده بود.

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *راهب  یوشع

 *کالیب  *کنعانیان
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رای که خدا مردم را ب میگویدرزمین شوند. کتاب تثنیه به ما که مردم نتوانستند وارد آن س میخوانیم

 یک فرصت دیگر داد. چهل سال حفاظت کرد. اما این همه در گذشته بود. در کتاب یوشع خدا به مردم 

که چگونه خدا مردم خود را کمک کرد تا سرزومین موعود را از دشمنان  میگویدکتاب یوشع به ما 

و وقتی کارش تمام شد، مردم در آن سرزمین  میکردرا رهبری راییل یوشع اردوی اس. خود بگیرند

 .ساکن شدسرزمین کردند. هر خانواده در بخشی از آن  گیزنده
 .میکندعمل  میگویدموزد. خداوند به آنچه میآدر مورد خدا به ما  یادیز یزهایچ ینکتاب همچن ینا

 دارد.توجه . او به مردم خود ۴میکنداو به وعده های خود عمل 
است. یوشع موفق شد زیرا از قوانین خدا پیروی کرد. خدا به نیز کتاب یوشع داستان خود یوشع 

روع شموفقیت او در این سرزمین فکر کند. یوشع این کار را کرد و  خدایوشع گفت که هر روز به کالم 

را که درست بود آنچه اردوی یوشع پیروز شد. اما همه در شهر اریحا  خود در جنگ. او در اولین شد

ند گرفت. پس خداومیاریحا گرفت که نباید آنها را شهر از را انجام ندادند. یکی از مردان یوشع چیزهایی 

. کردندمیشوند. آنها باید از دست دشمن خود فرار  پیروزنکرد. و نتوانستند  کمکآنها را در جنگ بعدی 

مرد را به خاطر کاری که انجام داده آن ، وقتی یوشع متوجه شد که چرا خدا به آنها کمک نکرده است

مرد و پسران و دخترانش را نیز مجازات کرد. پس از آن، خداوند دوباره آن بود مجازات کرد. او همسر 

به آنها کمک کرد تا  خدابود.  قویتربودند. اما خدا  قوی. دشمنان آنها ۵یوشع کمک کرد اردویبه 

 تصرف کنند.را که به آنها وعده داده بود،  سرزمینی
ونه که چگ میدهدنشان کتاب . این میگویدبه ما در مورد سرزمین جدید را این کتاب جزئیات زیادی 

. همچنین از میگوید *خدا زمین را به خانواده های مختلف داد. درباره سرزمین شرق و غرب رود اردن

 .۶کنند گیزندهستند در آنجا میتوان* هاکاهنکه  گویدمیو شهرهایی بودند پناهگاه که  یشهرهای
را تصرف جاها زمینی را که وعده داده بود به پدرانشان بدهد، به آنها داد. آنها آن سرپس خداوند همه 

مردم . در پایان کتاب، تمام آنچه خدا به مردم وعده داده بود، اتفاق افتاد. ۷کردند و در آنجا ساکن شدند

 .ند به خدا اعتماد کنندنمیتوادیدند که 
اما  .میداد، خدا برکتشان میکردندست که مردم ضعیف هستند. اگر به خدا توکل میداناما یوشع 

 .ند. پس یوشع به آنها هشدار دادمیدادگاهی اوقات آنها آنچه را که درست بود انجام ن
اگر از فرمان او سرپیچی » کرد، عملی را خود های با آنکه همه وعدهخدا اما 

نمائید، چنان بالهائی بر سر تان خواهد آورد که همۀ تان از این سرزمینی که 

                                                           
 ۱۴: ۲۳؛ ۴۵ -۴۳: ۲۱یوشع   ۴
 ۸ -۷یوشع   ۵
 ۲۱یوشع   ۶
 ۴۵ -۴۳: ۲۱یوشع   ۷
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 8«خداوند به شما داده است، بکلی نابود شوید.

مرد خوبی بود. او به ما نشان داد که چگونه از خدا پیروی کنیم. روح خدا* به یوشع کمک  یوشع

بود. نام او به  بسیار خوبرا به آنها بدهد. او برای خدا سرباز زمین سرکرد تا مردم را نجات دهد و 

. روح خدا نیز خواهد آمداست و روزی مرد دیگری برای نجات قوم خدا « میدهدکسی که نجات »معنای 

او مردم را از گناه، بلکه  دادخواهد با او خواهد بود. اما او نه تنها مردم را از دست دشمنانشان نجات 

 داد.  خواهدنجات یز نشرم و ترس 

 .۹میخوانیمداد. اما این داستانی است که بعداً  خواهداو مردم را از خشم خدا نجات 

 

 

 
 

                                                           
 ۱۵: ۲۳یوشع   ۸
 ۲۱: ۱یوشع   ۹
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۴ داوران ............................................................................خدا صحبت کرد یبرا هدبور

 ۵ داوران ............................................................................را نوشت یک سرودی دبوره

 ۷ داوران ................................................................................شد روزیپ نبرددر  جدعون

 ۱۱ داوران .......................................................................................داد یبیقول عج فتاحی

 ۱۶ -۱۳ داوران .........................................................و احمق بود دانا یجنگجو کی شمشون

 

 

 

 مفصل دوازده

 داوران کتابمحتوی 

سالی است که اسراییل* پادشاه  ۳۰۰کتاب داستان این کتاب داوران یک کتاب تاریخی است. 

 .نداشت
 گیزندهکه خدا به آنها وعده کرده بود، مردم در سرزمینی  میخوانیم که در پایان کتاب یوشع

. خداوند به آنها دستور داد که همه دشمنان وجود داشت تا انجام دهندزیادی های کار. اما هنوز میکردند

بتها را در آنجا شان  خود را از سرزمین بیرون کنند. او به آنها گفت که محرابهایی را که دشمنان

نبندند. خدا وعده داد که به مردم در  قراردادپرستیدند، خراب کنند. به آنها گفت که با این دشمنان می

مجبور شدند تا دشمنان خود را بگذارند تا سرزمین شان را ترک انجام این کار کمک کند، اما آنها 

ستند که خدا چه چیزی را به آنها گفته میدانوقتی یوشع درگذشت، مردم رهبر نداشتند. آنها  کنند.

حتی آنها . انجام دادندشیطانی بیش از حد  . آنها کارهایبود. اما خیلی زود مردم خدا را فراموش کردند

 کتاب غازآ

 یوشعدرست پس از مرگ داوران کتاب 

 د.میشوشروع  *موعود نیدر سرزم
 

 پايان کتاب

 انیسال بعد به پا ۳۰۰کتاب  نیا

 موعود نیزمسرم هنوز در د. مردمیرس

 بودند.

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *شمشون  *دبوره

 *یفتاح  *جدعون
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شروع به پرستش خدایان دروغین مردم اطراف خود کردند. سالها قبل، موسی* به آنها هشدار داد که 

که به یاد داشته باشند که خدا زمین و همه چیزهای خوب  ه بودخدا را فراموش نکنند. او به آنها گفت

به آنها گفت که خدایان مردمی را  موسیبه آنها گفت که بت نپرستید. او ست. در آن را به آنها داده ا

گفت اگر این کار را بکنند خدا بر آنها غضب او پرستش نکنند.  میکردند گیزندهکه در این سرزمین 

 .. اما مردم به یاد نیاوردند که موسی چه گفت. مردم خدا را فراموش کردندمیکند
که مردم آنچه را که خدا به آنها گفته بود انجام ندادند. آنها  میگویده ما بکتاب داوران قسمت اول 

. وقتی این کار را کردند، دشمنان آنها شروع ۱بمانندشان زمین سربه دشمنان خود اجازه دادند که در 

. دش گیناین کار را کردند، خداوند بر آنان خشممردم کردند. چون برای مردم به ایجاد مشکالت زیادی 

را بسیار ناراحت کرد.  مردم. این امر ۲اطاعت نکردند آنها را مجازات خواهم کرد منگفت چون از دا خ

اما آنها راه خود را تغییر ندادند. این روزهای سخت و ناخوشایند برای اسراییل بود. بسیاری از مردم 

داده بودند فراموش کردند. اما خداوند قوم خود را  خداخدا را فراموش کردند. آنها وعده هایی را که به 

، از خدا خواستند تا به آنها کمک کند. و خداوند به رنج و عذاب مردم شروع شد فراموش نکرد. وقتی

آنها کمک کرد. هنگامی که آنها در تنگنا قرار گرفتند، خداوند مردان و زنان را برای رهبری آنها فرستاد. 

این رهبران  زمانی همتا با دشمنان خود مبارزه کنند.  میکردندان به آنها کمک گاهی اوقات، این رهبر

 .ندمیگفتراه بازگشت به سوی خدا را به آنها 
است زیرا داستان آنها را بیان نیز . داوران نام این کتاب ۳یدندمینام *داوراناین زنان و مردان را 

 میکرد. و خداوند به مردم کمک میکردنداطاعت بود، مردم از خدا شان زمین سردر  داور. وقتی میکند

او  که به وعده. به میکردندبود، مردم خدا را فراموش مین داورتا بر دشمنان خود پیروز شوند. اما وقتی 

ا قوم خدا ر ،ند. به زودی، دشمنانمیشد. بنابراین دشمنان آنها دوباره قوی میکردندداده بودند عمل ن

ند. آنها به درگاه خدا گریه میشد پشیمانند. بنابراین مردم از کاری که کرده بودند میدادشکست 

 اد.میفرستدیگر  داورند. و پس از آن، خدا یک میخواستو از او کمک  میکردند
. آنها از خدا اطاعت کردند و به مردم کمک ۴یممیدانچیزهای زیادی  داورانما در مورد برخی از 

مرد و زن کامل نبودند.  داورانیم. میدانندیگر ما هیچ چیزی داوران از  تعداد یککردند. اما در مورد 

له وسی ست که اومیدانبرخی، مانند شَمشون، همیشه آنچه را که درست بود انجام ندادند. اما شَمشون 

برخی به مردم کمک کردند تا با دشمنان خود مبارزه کنند.  داوراندر دستان خداست. برخی از  ای

 داوراناز  تعدادی دیگریبه مردم کمک کردند تا وعده های خدا را به خاطر بسپارند.  داوراناز  دیگری

دند. اما خدا از همه آنها برای کمک به قوم خود میخوانموختند و آنها را به خدا باز میآبه مردم قانون 

                                                           
 ۳۶ -۲۷: ۱داوران   ۱
 ۳ -۱: ۲داوران   ۲
 ۱۹ -۱۶: ۲داوران   ۳
 مانند دبوره و جدعون  ۴
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 .استفاده کرد
ند. هست گیریم اینهامیچیزی که یاد گیریم. سه میی این کتاب چیزهای زیادی یاد داستانهاما از 

که به او داده وعده هایی بهتر است به  ،دوم. میکندخداوند همیشه به وعده های خود عمل  ،نخست

 .۵دمیشوبپرستند، خراب که از خدا روی گردانند و بت کسانی  گیزندهسوم ایم عمل کنیم. 
 :دمیرسغم انگیز به پایان  هکتاب با این جمل

د و مردم به دل خود هر کاری که یل نبویادشاهی در اسرادر آن ایام پ»
 «6.میکردند استندمیخو

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ۱۵ -۱۰: ۲داوران   ۵
 ۲۵: ۲۱داوران   ۶
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 ۲۲ -۶: ۱ روت ........................................... گشتر ب خشویش دوباره به سرزمینشبا  روت

 ۲ روت ............................................................................. مالقات کرد بوعزبا  ترو

 ۳ روت ................................................................... ساختند ینقشه ا تو رو یومعن

 ۴ روت ............................................................... ساخترا همسر خود  روت بوعز

 

 

 
 مفصل سیزده

 روت کتابمحتوی 

بنی اسراییل غذا نداشتند. این مردم . زمانی بود که میافتداتفاق  داوران زمانکتاب روت در داستان 

خانواده  و نعومی را ترک کنند. زنی به نامخود زمین سربسیاری از مردم برای یافتن غذا تا امر باعث شد 

را ترک کردند. آنها به سرزمین موآب رفتند.* هنگامی که او در آنجا بود، یکی خود اش نیز سرزمین 

 . ۱نام روت ازدواج کرداز پسرانش با زنی به 

نبود. او جزء قوم اسراییل نبود. او یک خارجی بود. روت از سرزمین موآب  *روت از خانواده ابراهیم

. اما به زودی، شوهر روت بیمار شد *یهودااو شامل خاندان ازدواج کرد،  نعومیبود. وقتی روت با پسر 

 .و پسر دیگرش نیز درگذشتند نعومیو درگذشت. شوهر  گشته

                                                           
 ۴ -۳: ۱روت   ۱

 پايان کتاب

 انیسال بعد به پا ستیکتاب حدود ب

پسر  کیشوهر و  میرسد. حاال روت

 دارد.

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 روت*  نعومی*

 بوعز*

 

 کتاب غازآ

د. میافتداستان روت در زمان داوران اتفاق 

د که در میشوشروع  یداستان از زمان

 وجود نداشت. ییغذا *اسراییل
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موآب را ترک کند و به تا تصمیم گرفت  نعومی. زیاد شدچند سال بعد، غذا دوباره در این سرزمین 

او خودش سرزمین اسراییل برگردد. عروسش روت با او رفت. وقتی روت سرزمین خود را ترک کرد، 

 .۲ترک کرد تا خدای نعومی را خدمت کند. او خدایان خود را این تصمیم را گرفت
ی را هایبه مزارع رفت. او دانه برداشت محصولت بسیار فقیر بودند. پس روت شب بعد از و رو عومین

روت را در مزرعه  بوعز. وقتی ۳داشت. او به مزارع مردی به نام بوعز رفتمیبر ندکه روی زمین مانده بود

سیار ب نعومیگفت و  نعومی. روت در مورد بوعز به ۴از او مراقبت کندتا خود دید، تصمیم گرفت 

 .۵میکندست که خدا از آنها مراقبت میدانخوشحال شد. او گفت این نشانه مهربانی خداوند است. او 
بگیرد.  به ازدواجبه روت گفت که شبانه از بوعز دیدن کند. روت این کار را کرد تا بوعز تصمیم  نعومی

هم و روت بسیار م نعومیکه آیا با روت ازدواج خواهد کرد یا خیر. این برای  میگرفتباید تصمیم  عزبو

این راهی بود که خداوند به وعده خود به ابراهیم  .نیز بخش مهمی در برنامه خدا بودکار بود. و این 

 . آنها بخشی از نقشه ابدی او بودند. خدامیکردعمل کرد. خدا از این نقشه ها برای هدف خود استفاده 

 .کرد خواهدکه بر مردمش حکومت  میکردراه را برای پادشاه بزرگ آماده 
گان نزدیک خود ازدواج کند. این هد با بیوه بستمیتوانمرد  میگفتآن روزها قانونی وجود داشت که 

تا  میکرد بازتا خانواده مرد بتواند ادامه یابد. این قانون همچنین راهی را  میکرد بازقانون راهی را 

این ر اساس خویشاوندی داشت. ب نعومی. بوعز با ۶زنی کسی را داشته باشد که از او مراقبت کندبیوه

ز با روت را بیان عازدواج بو چگونه گیست با روت ازدواج کند. بقیه کتاب داستان میتوانقانون، او 

 .۷میکند
. خدا که خدا وفادار است است. وقتی مردم داستان روت را خواندند، این را به یاد آوردند *وفادارخدا 

 هدایت همه چیزرا در دست داشت. حتی زمانی که غذا وجود نداشت، خداوند زمان کنترول در تمام 

ل را در دست داشت. حتی ومردند، خدا کنتر عومیرا در دست داشت. حتی زمانی که شوهر و پسران ن

ل داشت. خدا از همه این ونترزمانی که روت مجبور به جمع آوری غالت از مزارع شد، خدا بر او ک

 .میکردچیزها به عنوان بخشی از برنامه خود استفاده 

خانواده  ز و روتعیم این را ببینیم. بومیتوانیم، میکنکتاب نگاه  پایانوقتی به فهرست اسامی در 

ها سال .8خواهد بود *داوودد. نام او میشوانواده متولد خواهند داشت. یک روز، پادشاه آینده در آن خ

                                                           
 ۱۷ -۱۶: ۱روت   ۲
 ۳ -۲: ۲روت   ۳
 ۱۲-۱۱: ۲روت   ۴
 ۲۰: ۲روت   ۵
 دینیببرا  ۱۰ -۵: ۲۵ هیتثن  ۶
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شد. آن پادشاه پسر داوود خواهد بود. نام او خواهد پادشاه دیگری در آن خانواده متولد یک روز،  ،بعد

 .خواهد بود. او پادشاه ابدی خدا خواهد بود *عیسی
 سانیکرا که در اسراییل هستند دوست ندارد. خداوند  کسانییم که خدا فقط میبینروت کتاب در 

، خداوند از آنها استقبال  را که فرزندان ابراهیم نیستند نیز دوست دارد. وقتی به او اعتماد کنند*

 .میکند
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 مفصل چهارده

 ليسموئاول  کتابمحتوی 

اهی برای سالیان دراز، پادشاسراییل . میکندبه ما بیان اول سموئیل داستان اولین پادشاه اسراییل را 

 غازآگی هاین کتاب داستان چگون .میکردانتخاب را برای رهبری مردم  مخصوص داوراننداشت. خداوند 

ه . او آخرین داوری بود کمیگویدبه ما در این کتاب را  داستان سموئیل این اسراییل است.در پادشاهی 

انتخاب  خودرا برای خدمت به  سموئیل، او مردم را در اسراییل رهبری کرد. خدا حتی قبل از تولد

. سموئیل با خدمت نمودفرزندی دعا کرد و خداوند دعای او را اجابت داشتن برای  سموئیل. مادر ۱کرد

 ند، بزرگ شد.میکردکه از خیمه خدا مراقبت  *نانیبه خدا و کمک به کاه

                                                           
 ۱۱: ۱اول سموئیل   ۱

 کتاب غازآ

 *زمان داوران یروزها نیکتاب در آخر
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 پايان کتاب

دشاه پا نیکتاب با داستان مرگ اول نیا

 د.میرس انیبه پا *اسراییل
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اولیه  سالهایدر  سموئیلبرای  .۲برگزیده است *مردم به زودی متوجه شدند که خدا او را به پیامبری

قضاوت آسان نبود. ارتش اسراییل در نبردهای زیادی شکست خورد. سرزمین آنها پر از دشمنان آنها 

اما،  .خوبی رهبری کرد. او به آنها کمک کرد تا دوباره خدا را یاد کنند. اما سموئیل مردم را به ۳بود

پیر شد، پسرانش را رهبران جدید کرد. اما پسرانش از خدا پیروی نکردند. پس بزرگان*  وقتی سموئیل

 به سموئیل گفتند: 

 ما بنابران، روند،مین تو براه هم پسرانت و ای شده سالخورده و پیر خودت»
 حکومت ما بر تا باشیم داشته پادشاهی دیگر اقوام مثل هم ما که خواهیممی

  «.۴کند
. ندمیخواستند بلکه پادشاه میخواستآنها دیگر قاضی ن .خواستند به خدا اعتماد کنندمردم نمی

او به آنها هشدار داد که پیروی از یک پادشاه همیشه آسان نخواهد  .سموئیل از مردم بسیار ناراض بود

. به زودی، خدا به انتخاب کندآنها پادشاه  برایبه سموئیل گفت که به مردم گوش دهد و بود. اما خدا 

 .سموئیل کمک کرد تا اولین پادشاه اسراییل را انتخاب کند. نام او شائول بود
ل یشائول هنگامی که برای اولین بار پادشاه شد، کارهای نیک انجام داد. اما طولی نکشید که به سموئ

. او میخواست. شائول پادشاهی بود که اسراییل ۵لی نکشید که او از خدا اطاعت نکردگوش نکرد. طو

به شکست دشمنان آنها کمک کرد. اما او آن نوع پادشاهی نبود که خداوند  کهارتشی ساخت 

خواست. او از سخنان خدا اطاعت نکرد. پس خدا تصمیم گرفت که شائول دیگر پادشاه نباشد. اما می

گفت تا زمانی که شائول در قدرت بود، پادشاه دیگری  ئول را حذف نکرد. خدا به سموئیلخدا فوراً شا

به زودی داوود را به عنوان پادشاه جدید انتخاب کرد. اما خدا خواست که داوود  را انتخاب کند. سموئیل

بود.  *یسیداوود کوچکترین پسر  .شائول را به عهده بگیرد به خدمت او بپردازدوظیفه قبل از اینکه 

 را فقط با یک سنگ جُلیاتبود. او  یبودند. او حتی در جوانی سرباز بزرگ *آنها عضوی از خانواده یهودا

کشت. این باعث خوشحالی مردم شد. اما این موضوع شائول را بسیار عصبانی کرد. شائول شروع به 

ائول بارها سعی کرد داوود را نفرت از داوود کرد. داوود سالها مجبور بود از دست شائول فرار کند. ش

 .بکشد. اما خدا مراقب داوود بود
. او مرد شجاعی بود. او خدا را دوست میکندی بسیار خوبی را در مورد داوود بیان داستانهااین کتاب 

کتاب به  آخرداستان غم انگیز شائول در  .داشت. او حتی زمانی که در خطر بود به خدا اعتماد کرد

رد و مردم او را دفن جان خود را گرفت. او مُخودش نان او را شکست دادند و او د. دشممیرسپایان 
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که  میکندیی را برای ما نقل داستانها سموئیل اول. به زودی داوود پادشاه جدید خواهد بود. ۶کردند

یم که چگونه داوود پادشاه میبین، میخوانیمداوود مرد خوبی بود. وقتی دوم سموئیل را  میدهدنشان 

  .رگی شدبز

                                                           
 ۴: ۳۱اول سموئیل   ۶
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  ۱۲ -۱۱سموئیل  ..............دوم ...... کرد فیتعررا  یداستانبرایش  *ناتان نبیو  کرد *گناه داوود

  ۲۲دوم سموئیل  ..................................................سرائید ........................... *شیسرود ستا داوود

 

 

 

 مفصل پانزده

 ليسموئ دوم کتابمحتوی 

که  که ندمیگویداوود به ما  گیزندهدر مورد  داستانهایک کتاب داستان است.  کتاب دوم سموئیل

حقیقت دارند. پس از مرگ شائول پادشاه، اسراییل* به  داستانهااوست. یعنی همه این  گیزنده تاریخ

امیدند. ن *یدند. آنها قسمت جنوبی را یهودامینامدو قسمت تقسیم شد. مردم قسمت شمالی را اسراییل 

نشان  ی کتابداستانها. اولین کی خواهد بودبعدی یهودا و اسراییل با هم جنگیدند تا ببینند پادشاه 

 .شداسراییل که چگونه داوود پادشاه تمام نقاط سرزمین  میدهد
او  .پادشاه خوبی خواهد بود وقتی داوود پادشاه شد، مردم خوشحال شدند. آنها آن داوود را دیدند

ق صندوشهر اورشلیم* را از دست دشمنانشان پس گرفت. او آن را به یک شهر بزرگ تبدیل کرد. او 

ی* برای خدا در اورشلیم بسازد. اما خداوند عبادتگاهخواست * خدا را به آنجا آورد. داوود حتی میعهد

 پسران داوود خانه ای ی نخواهد ساخت. در عوض، یکی ازعبادتگاهناتان نبی را فرستاد تا بگوید داوود 

 کتاب غازآ

 *کتاب درست پس از مرگ شائولاین 

 د.میشوآغاز پادشاه 
 

 پايان کتاب

د رسمی انیبه پا زمانی درستکتاب  نیا

اش را تقدیم  *که داوود آخرین قربانی

 .میکند

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *ناتان  *داوود

 *یوآب  *ابشالوم
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ساخت و خدا به یکی از پسران داوود پادشاهی* خواهد داد که تا ابد باقی  خواهدبرای خدا در اورشلیم 

 .۱خواهد ماند
ملت را قوی کرد. ، داد. او ارتش قدرتمندی ساخت انجام زیادیداوود به عنوان پادشاه کارهای بزرگ 

ل شائو ةچگونه باید از خدا پیروی کنند. او با خانوادود که بمردم  برایاز بسیاری جهات، او نمونه ای 

مهربان بود. او خدا را شکر کرد که به او کمک کرد تا دشمنانش را شکست دهد. او ترانه های زیبایی 

چگونه به خدا اعتماد کرده  میدادکه نشان  کرد. او دعاهایی را بیان برای حمد و ثنای خداوند سرود

 .است
. ۲نبود. او پادشاهی نبود که موسی یا پیامبران به او امیدوار بودند کامل بزرگی بود اماداوود پادشاه 

زن مرد دیگری را گرفت.  . داوودخواهید خواندی غم انگیز زیادی درباره داوود داستانها این کتابدر 

نه ه عاقالدر مورد خانواده اش تصمیماتی گرفت کچند دروغ گفت و  اوه قتل رساند. این مرد را ب سپس

 .نبود
وجود داشت.  داستانهاداوود کارهای زیادی کرد که خدا را خشنود نکرد. اما بخش خوبی در این 

وقتی داوود دید چه گناهی کرده است، به سوی خدا بازگشت. او به اعمال شیطانی خود نزد خدا اعتراف 

. ۳گفت داوودار سختی به رد. خدا چیزهای بسیکرد. عذاب خدا را پذیرفت و همچنان به خدا توکل ک

از خدا روی گردان نشد. او معتقد بود* که خدا خوب است. داوود معتقد بود که خدا به وعده  داووداما 

 .های خود عمل خواهد کرد
یم.* میبین. آخرین عبادت او را میخوانیمدر قسمت آخر این کتاب، در مورد آخرین روزهای داوود 

خود داشت. او هنوز دشمنان زیادی  گیزنده. داوود مشکالت زیادی در میخوانیمآخرین سخنان او را 

دا از دست نداد. او به داشت. او اشتباهات زیادی مرتکب شده بود. اما داوود هرگز امید خود را به خ

ی هاقسمتهایی که خداوند داده بود حمد و ثنای خود را سرود. یکی از آن مزامیر* در خاطر وعده

خود را در پایان آن آهنگ نوشت. در « آخرین سخنان». داوود ۴م سموئیل آمده استدو پایانی کتاب

 خدا امیدوار است« ۵*گیهپیمان همیش»آن کلمات، او گفت که چگونه به 
داوود سالهای آخر عمر خود را صرف ساختن یک ارتش بزرگ کرد. او خود را با سربازان بزرگ 

نجام داد یکی از مهمترین آنها بود. او مقداری زمین خرید تا محاصره کرد. اما آخرین کاری که داوود ا

اید بخدا را در آنجا  عبادتگاهبتواند برای خدا قربانی کند. آن زمین به مکانی تبدیل شد که پسرش 

  .میساخت

                                                           
 ۱۶ -۱۵: ۷دوم سموئیل   ۱
 را ببینید ۱۰: ۴۹پیدایش   ۲
 ۱۲ -۱۱: ۱۲دوم سموئیل   ۳
 را ببینید ۱۸؛ مزامیر ۲۲دوم سموئیل   ۴
 ۵: ۲۳ دوم سموئیل  ۵
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱اول پادشاهان   ........................................................................را پادشاه ساخت مانیداوود سل

 ۳اول پادشاهان  ....................دانش و حکمت بدهد .............از خدا خواست که او را  مانیسل

 ۸اول پادشاهان   .........................................................دعا کرد *عبادتگاه گشایش یبرا مانیسل

 ۱۲پادشاهان  اول ................................................................................. از هم میپاشد *یپادشاه

 ۱۸اول پادشاهان  .............................گی میکند ............هستادیا *نیدروغ یایانب مقابلدر  ایلیا

 

 

 

 مفصل شانزده

 اول پادشاهان کتابمحتوی 

ه د. کتاب با داستانی دربارمیشود، شروع میشوسموئیل متوقف دوم پادشاهان در جایی که  اولکتاب 

بود. او پسران زیادی داشت و دو نفر از آنها شده د. داوود خیلی پیر میشوآخرین روزهای داوود آغاز 

ند پادشاه بعدی شوند. یکی از پسرانش آدونیا نام داشت. او تصمیم گرفت که خود را پادشاه میخواست

کردند. اما خدا و داوود نقشه  پیروینگفت. بسیاری از مردم ابتدا آدونیا را چیزی به داوود مگر . بسازد

 . ۱ی داشتند. داوود پسرش سلیمان را به عنوان پادشاه بعدی انتخاب کردمتفاوت

. کتاب اول پادشاهان داستان اتفاقاتی میکندقسمت اول کتاب داستان چگونگی وقوع آن را بیان 

 .داد رخاست که پس از مرگ داوود در اسراییل 

                                                           
 ۳۰ -۲۹: ۱اول پادشاهان  ۱ 

 کتاب غازآ

شروع  *داوودکتاب درست قبل از مرگ 

ه د کمیشوشروع  یید. داستان از جامیشو

 د.میرس انیبه پا دوم سموئیل
 

 پايان کتاب

حکومت  یروزها نیکتاب با آخراین 

 انیبه پا *ایخزاپادشاه بد به نام  کی

 د.میرس

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *ادونیا  داوود

 *یربعام  *رحبعام

 *)الیاس( ایلیا  *سلیمان
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پیروی کرد. از خدا حکمت  هنگامی که سلیمان برای اولین بار به پادشاهی رسید، از راه پدر خود

د پادشاهی باشد که خدا میتوانید که او میرسرا ساخت. به نظر  عبادتگاهخواست. او ملت را قوی کرد. 

ی قسمت اول کتاب خوب داستانهابه داوود وعده داده بود و سلیمان در شروع کار به خوبی عمل کرد. 

د فکر کنیم که سلیمان پسری است میشوباعث  میکنداست. شیوه ای که نویسنده داستان را روایت 

شویم که سلیمان اما به زودی متوجه می .۲میدیدکه خدا وعده داده بود. سلیمان حتی خود را چنین 

 .پادشاهی نبود که خدا وعده داده بود
 .کند گیزندهی بسازد. و خدا به سلیمان گفت که چگونه باید عبادتگاهخداوند به سلیمان دستور داد 

 مطابق و نمائی پیروی من اوامر تمام از و آوری بجا مرا احکام و فرایض اگر»
 عملی تو بوسیلۀ دادم داوود پدرت، به که را یا وعده آنوقت کنی، رفتار ها آن
 سکونت یسازمی تو که عبادتگاهی این در و اسراییل بنی بین در .مسازمی
 «۳.برممین یاد از را اسراییل خود، برگزیدۀ قوم و کنممی

یم که سلیمان این کارها را انجام نداده است. بارها در داستان، سلیمان راهی را میبیناما به زودی 

داده بود، دنبال نکرد. او مردم را وادار به پیروی از دستورات خدا نکرد. او به مردم نشان که خداوند به او 

 .اجازه داد تا دستورات خدا را بشکنند
بود. او عاقل بود. او ارتش قدرتمندی داشت. سخاوتمند بود.  یماهر هسلیمان از بسیاری جهات پادشا

 *، هنگامی که سلیمان مرد، پادشاهیاما او از راه خدا پیروی نکرد. به زودی، مردم ناراض شدند. بنابراین

ی احمقانه ای انجام داد. به همین دلیل هاتقسیم شد. پسرش به اندازه سلیمان عاقل نبود. او انتخاب

شمال از هم جدا شدند. آنها پادشاهی خود را شروع کردند. آنها پادشاه خود را انتخاب کردند. مردم 

آنها روی برگرداندند و از پادشاهی از خاندان داوود پیروی نکردند. پادشاهی در شمال نام اسراییل را 

 رفت. آنها رحبعامخود برگزیدند. پادشاهی جنوب، یهودا نام گ منحیث پادشاه حفظ کرد. آنها یربعام را

 .. اما هیچ یک از پادشاهان شمال از خاندان داوود نبودند۴را به عنوان پادشاه خود برگزیدند
. هیچ یک از پادشاهان اسراییل از میکندهای پادشاهان اسراییل و یهودا را بیان بقیه کتاب داستان

خدا پیروی نکردند. آنها مردم را به پیروی از خدایان دروغین و انجام کارهای شیطانی بسیار سوق 

 دادند. خدا از آنها راضی نبود. اما خدا خواست که مردم به سوی او بازگردند. 

. با پادشاهان شریر صحبت کنندند تا میشدنامیده  انبیا یا پیامبرانپس خدا مردانی را فرستاد که 

خدا  خدا صحبت کرد. در موردبسیار شجاع بود. او با اقتدار مرد بود. او  داستانهاالیاس پیامبر اصلی این 

اول  نهایاما مردم نزد خدا بازنگشتند. بسیاری از داستا .۵کند *قدرت داد تا معجزه الیاسحتی به 
                                                           

 ۵ -۴: ۵اول پادشاهان  ۲ 
 ۱۳ -۱۲: ۶اول پادشاهان  ۳ 
 ۲۰ -۱۹: ۱۲اول پادشاهان  ۴ 
 ۴۰ -۲۰: ۱۸اول پادشاهان  ۵ 
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 .میکردکنند که الیاس چگونه برای خدا صحبت پادشاهان بیان می
یم که هیچ یک از پادشاهانی که در مورد آنها خواندیم، پادشاهی میداند، میرسوقتی کتاب به پایان 

 .۶نبودند که خدا به داوود وعده داده بود

 

                                                           
 ۱۶-۱۲: ۷دوم سموئیل  ۶ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۴ -۱: ۲پادشاهان  ۲ ...............................................................برد *را به آسمان *ایلیخدا ا

 ۷ -۱: ۴پادشاهان  ۲ ........................... کمک کردزن بینوا را با دادن روغن  وهیب کی شعیال

 ۱۴ -۱: ۵پادشاهان  ۲ ............................................... شفا دادرا دوباره  ماریب افسر کی شعیال

  ۱۰ -۱: ۲۲پادشاهان  ۲ ............................................................ کرد ریرا تعم *عبادتگاه ایوشی

 ۱۲ -۱: ۲۵پادشاهان  ۲ ................................................ را سوزاند *میاورشل ریپادشاه شر کی

 

 

 

 مفصل هفده

  دوم پادشاهان کتاب محتوی

ی اول و دوم پادشاهان زمانی یک کتاب بودند. به همین دلیل است که کتاب دوم پادشاهان کتابها

د. این کتاب داستان خدا و قومش را در روزهای میرسد که اول پادشاهان به پایان میشواز جایی شروع 

ند واهوجود خ *. پادشاهان و پیامبران جدید* در اسراییل* و یهودامیکندبیان و دشوار بسیار تاریک 

  .داشت. اما داستان بزرگ همیشه درباره خداست. خدا در داستان قومش در کار است

شتند. گمیافتادند و از بدی خود باز میبارها قوم اسراییل و یهودا از خدا اطاعت نکردند. گاه به یاد خدا 

مختلف خدا را های  هیی را بیان میکند که مردم خدا از طریقداستانهااما بیشتر کتاب دوم پادشاهان 

دهند. ب هشدار اند. خداوند بر قوم خود صبور بود. پیامبرانی را برای آنان فرستاد تا آنان رافراموش کرده

 .آنها به مردم گفتند که به سوی خدا بازگردند. اما مردم گوش نکردند
، الیشع قصد رفتن داشت الیاسالیشع یکی از پیامبران بود. او سالها به الیاس نبی کمک کرد. وقتی 

 پايان کتاب
 *دیتبع یگهکتاب با داستان چگون نیا

ان اسراییلیمیرسد. خداوند  انیمردم به پا

 خارج کرد.شان  نیزمسررا از 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *ایزابل  *الیشع

 *حزقیا    *نعمان

 *یوشیا *نبوکدنصر

 

 کتاب غازآ

 اول میشود کهشروع  ییکتاب از جااین 

 د.میرس انیبه پا پادشاهان
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 بیشتر میخواستانجام داده بود. او  الیاسکارهایی را انجام دهد که  میخواستخواست. او  *از او برکت

 از این هم انجام دهد. پس خدا دعای الیشع را اجابت کرد. الیشع بیماران را بهبود بخشید. 

دوباره زنده شود. او معجزات او تبر را روی آب شناور ساخت. او حتی باعث شد یک کودک مرده 

خدا صحبت کرد. او به پادشاهان گفت که از خدا  در موردبسیار دیگری نیز انجام داد. اکنون الیشع 

پلیدشان فرا خواند. های پیروی کنند. او آنها را برحذر داشت که کارهای بد انجام ندهند. مردم را از راه 

اهان اسراییل برای خدایان پادش .هم گوش نکردنداما باز .او به آنها گفت دوباره از خدا اطاعت کنید

 پرستیدند. میزیادی ساختند. آنها خدای واقعی را ن *هایقربانگاه *دروغین

اورشلیم خودداری کردند. آنها آنچه را که خدا به آنها گفته بود انجام  عبادتگاهآنها از عبادت در 

اوند لشکری از آشور* فرستاد تا آنها را مجازات . به سخنان پیامبران گوش نکردند. پس خد۱ندادند

کند. آنها شهر سامره را محاصره کردند. به شهرها حمله کردند و قوم خدا را بردند. این زمانی آغاز شد 

اخته بیرون س. وقتی مردم در تبعید هستند، از سرزمین خود مینامند« *تبعید»که کتاب مقدس آن را 

 .کنند گیزندهتا دور از سرزمین خود  ندمیشوساخته مجبور . آنها ندمیشو
. این پادشاهان همه میکندبیان در مورد پادشاهان یهودا را داستانهایی  کتاب دوهم پادشاهانبقیه 

به مردم کمک کرد تا دوباره از  از خاندان داوود بودند.* برخی از آنها کارهای نیک انجام دادند. حزقیا

ری از پادشاهان . اما این خیلی طول نکشید. بسیا۳ه مردم کمک کرد. یوشیا نیز ب۲خدا پیروی کنند

دیگر فرستاد. این بار لشکر بابل* آمد و با یهودا جنگ کرد.  از سالها خداوند لشکری خوب نبودند. پس

 .. سپس مردم را از خانه دور کردند. مردم را از سرزمین دور کردند۴اورشلیم را به آتش کشید ارتش
برای یهودا اتفاق افتاد زیرا آنها از کالم خدا اطاعت نکردند. پیامبران به آنها گفتند  همه این چیزها

اب ی کتها. این یکی از مهم ترین درسمیکندهایش عمل د افتاد. خداوند به وعدهنخواه اتکه این اتفاق

 .۵دمیرسبه پایان  *بد، کتاب با یک کلمه امیدوار کننده هایاما، حتی پس از این همه داستان .است

 میتوانستخدا همچنان  .۶داوود هنوز زنده بود. پادشاه بابل با او مهربان بود ةیکی از پادشاهان خانواد

ی غم انگیز زیادی هاداستان .اش با داوود عمل کند. تا زمانی که این درست بود، هنوز امید بودبه وعده

های دارد. اما خداوند وعدههان بد و افراد شرور وجود یی در مورد پادشاهادر این کتاب وجود دارد. داستان

 .۷خود را فراموش نکرد. او قوم خود را ترک نکرد

                                                           
 ۱۲تثنیه  ۱ 
 ۲۰ -۱۸دوم پادشاهان  ۲ 
 ۲۳ -۲۲پادشاهان دوم  ۳ 
 ۱ -۲۴دوم پادشاهان  ۴ 
 ۱۶: ۷دوم سموئیل  ۵ 
 ۳۰ -۲۷: ۲۵دوم پادشاهان  ۶ 
 را ببینید ۶: ۳۴خروج  ۷ 
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 مفصل هجده

 خياول توار کتابمحتوی 

 اید. دلیلش این خوانده *در کتاب پادشاهانی زیادی را در این کتاب خواهید دید که قبال هاداستان

و پادشاهان  *ی پادشاهان است. این کتاب دقیقاً مانند سموئیلهاتواریخ بسیار شبیه کتابکتاب است که 

شاهان از ای پاده. کتابمیکندرا به گونه ای دیگر بیان  ها. اما داستانمیکنددرباره قوم اسراییل صحبت 

 .کنند که چرا این اتفاقات رخ داده استهای تواریخ بیان میداد. کتابآنچه بر مردم گذشت خبر می
. میدهدرا توضیح  هاموزد. داستانمیآوجود دارد به مردم  هایی را که در داستانهااین کتاب درس

ر این کتاب بیشت میکنندموزد. به همین دلیل است که برخی فکر میآچیزهایی در مورد خدا به مردم 

که خدا در تمام داستان  میکند. او به مردم یادآوری نوشته باشد *یک پیامبر که آنرا میماندبه این 

 .اسراییل چگونه است

 

 کتاب غازآ

 و *از اجداد داوود یکتاب با فهرستاین 

 د.میشوآغاز  *عقوبیپسران 
 

 پايان کتاب

به  کتاب با داستان مرگ داوود نیا

 د.میرس انیپا

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 داوود  *شائول

 *سلیمان * (ای)عُز/ ایعُزر
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دی ای زیها. لیستزیاد ی بسیارهاهستند. نام هایکی از اولین چیزهایی که در کتاب خواهید دید، نام

های مهمی هستند. مردم باید به یاد بیاورند که چه کسانی هستند. یادداشتوجود دارد. آنها  هاکتاب یندر

ی زیادی در کتاب وجود دارد. این هاآنها باید به خاطر بسپارند که از کجا آمده اند. به همین دلیل نام

 .نوشته شده اند در مورد افراد واقعی داستانها
 سموئیل ی پادشاهان وداستانهامانند  داستانهاخ درباره داوود است. برخی از بقیه کتاب اول تواری

رد در مو داستانهاجدید هستند.  داستانهاد. برخی از میشوی داوود دوباره گفته نداستانهااست. اما همه 

ونه چگ. داستانهای اول تواریخ در باره اینکه میگویدسخن هایی که خداوند به او داده است داوود و وعده

 بزرگتر خدا بود صحبت میکند ةداوود بخشی از نقش

 *ای را که خدا به آدم و حوا . وعدهمیشودشروع  *به همین دلیل است که کتاب از اولین انسان، آدم

 داوود. ۱آورید؟ خدا وعده داده بود که یکی از پسران آنها بر مار غلبه خواهد کردداده بود، به خاطر می

 .خدا برای وفا به این وعده خواهد بود ةبود. داوود بخشی از برنامیکی از پسران آدم 
د. او قبل از داوود پادشاه بود. شائول پادشاه خوبی نبود. او میشوداستان داوود با داستان شائول آغاز 

که همه در اسراییل به خدا  میخواستبه خدا گوش نکرد. اما خدا برای داوود بسیار مهم بود. داوود 

شمنان د نزدرا از  *صندوق عهداحترام بگذارند. بنابراین یکی از اولین کارهایی که انجام داد این بود که 

 .اسراییل پس بگیرد
را  که او چگونه آن میگویدخدا را ربودند. بنابراین کتاب  صندوق عهد سالها قبل، دشمنان اسراییل

برای او مهم بود.  صندوق عهده مردم به یاد خدا باشند. به همین دلیل ک میخواستپس گرفت. داوود 

مردم به یاد بیاورند که چه کسانی  میخواستنشانه این بود که خدا با آنها بود. داوود  صندوقاین 

ست که اگر پادشاه به خدا وفادار نباشد مردم به خدا وفادار میدانهستند. آنها قوم خدا بودند. اما داوود 

اهند بود. بنابراین او کارهای زیادی کرد تا به مردم نشان دهد چگونه از خدا پیروی کنند. در این نخو

 *عبادتگاهی زیادی در مورد کاهنان* و داستانهاوجود دارد.  صندوق عهدی زیادی درباره داستانهاکتاب 

تا داوود  میکنندا کمک به م داستانهاوجود دارد. به همین دلیل این چیزها برای او مهم بود. همه این 

 .را مردی بدانیم که خدا را دوست دارد. آن درس در کتاب تواریخ بسیار مهم است
ید؟ او قول داد که یکی از پسران داوود را میآورآیا وعده ای را که خداوند به داوود داده بود به خاطر 

برای همیشه بر خانه خدا  پادشاه کند. آن پادشاه روزی بر همه مردم حکومت خواهد کرد. آن پادشاه

سموئیل* این قول را در کتاب خود آورده است. ما آن را دوباره  و پادشاهی خدا حکومت خواهد کرد.

 در تواریخ پیدا میکنیم.
بود. این پادشاه موعود به « من عبادتگاه»، این روش دیگری برای گفتن «خانه من»وقتی خدا گفت 

شاید به همین دلیل است که کتاب تواریخ  .میکردنیز مراقبت  گاهعبادتو او از  میدهدپادشاهی اهمیت 

                                                           
 ۱۵: ۳پیدایش  ۱ 
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  و کاهنان میگوید. عبادتگاهی زیادی در مورد داستانها
. او با مثال میداداهمیت  عبادتگاهداوود پادشاهی بود با قلب یک کاهن. داوود به صندوق خداوند و 

 .خود نشان داد که پادشاه موعود ممکن است چگونه باشد
ها را انجام اد. اما داوود همه برنامهخدا به او اجازه ساخت آن را ندزیرا را نساخت.  یعبادتگاهداوود 

کرد. چوب و سنگ را جمع کرد. او کاهنان را انتخاب کرد. او آوری داد. او برای ساخت آن پول جمع 

را  معماراناو هنرمندان و ها انتخاب کرد. . او مردم را برای تماشای دروازهرا انتخاب کرد سرایندگان

 رند. و بکار بب را کنار هم بگذارد هااین بود که آن میدادانتخاب کرد. تنها کاری که پسرش باید انجام 
. قوم اسراییل قوم خدا بودند. داوود پادشاه خوبی بود. او از میدهداین کتاب خیلی چیزها را آموزش 

اسراییل را بزرگ کرد. او دشمنان آنها را شکست  خدا پیروی کرد. خدا را گرامی داشت. پس خداوند

دند، میآورداد. وقتی از او پیروی کردند، خدا به آنها آرامش داد. تا زمانی که آنها این چیزها را به خاطر 

 .خدا با آنها بود
 .که چه اتفاقی افتاد که آنها فراموش کردند میدهدکتاب بعدی نشان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7۲ 

 ی تاریخکتابها |عهد عتیق 

 
 

 

 

 

 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۵دوم تواریخ  ............................................................................ * ساختعبادتگاه مانیسل

 ۷ -۶دوم تواریخ  ............................................... صحبت کردبا سلیمان با خدا و خدا  مانیسل

 ۹دوم تواریخ  ............................................................. کرد دیبازد)اورشلیم( از  سبا* ةملک

 ۳۴ -۲۹دوم تواریخ  ...................................................................... دو پادشاه خوب داشتند مردم

 ۳۶دوم تواریخ  .......................................................... را شکست دهد *هودایآمد تا  *بابل

 

 

 

 مفصل نوزده

 خيدوم توار کتابمحتوی 

 . میکندبیان بعد از اول تواریخ قسمت دوم تواریخ بقیه داستان را 
بود. او درست مانند پدرش به  *شود که سلیمان هنوز پادشاه اسراییلمیکتاب از زمانی شروع 

 اهعبادتگ میخواستکه او چگونه آن را ساخته است. او  میگویدداد. این کتاب خدا اهمیت می عبادتگاه

 .زیبا باشد
 اکند. پس آنهبر جا شکر خدا را  میخواستتمام شد، سلیمان مردم را جمع کرد.  عبادتگاهکار وقتی 

  .خاص فرا خواند *را به وقت عبادت
ی زیادی کردند.* خدا را ستایش کردند و خداوند سلیمان را از طرق مختلف برکت هامردم فداکاری

 .. خدا وعده داد که پادشاهی اسراییل را برکت خواهد دادساختداد. خداوند سلیمان را دانا 

 

 کتاب غازآ

 یروزها نیکتاب با داستان اولاین 

  .دمیشوآغاز  *پیامبر مانیسل یپادشاه
 

 پايان کتاب

 انیبه پا هودایکتاب با سقوط  نیا

آخری سخنان د. اما سخنان میرس

  * است.وار کنندهدیام

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *حزقیا   سلیمان

 *یوشیا 
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وعده ای  .ب داد. خدا به مردم برکت دادمردم از خدا پیروی کردند. خدا به مردم خیلی چیزهای خو

داده بود به خاطر دارید؟ آیا سلیمان پسری بود که خدا وعده داده بود؟ او یک  *را که خدا به داوود

از سلیمان خبر داشتند. مردم از راه  ی دیگرهارا قوی کرد. ملت شپادشاه بزرگ بود. او عاقل بود. او ملت

 .و خدا با او بود خدا به اسراییل پادشاه بزرگی داد. ۱مدند تا به او گوش دهندمیآ دور
های خدا را فراموش کرد. بنابراین او شروع به انجام یمان خدا را فراموش کرد. او وعدهاما به زودی سل

کارهای زیاد بد کرد. او مردم را مجبور به پرداخت مالیات سنگین کرد. با دشمنان خدا دوست شد. با 

کرد. او به همسرانش اجازه داد که از خدایان دروغین پیروی کنند. او بیش از  همسران خارجی ازدواج

 .کرد اندوزی آنچه نیاز داشت، ثروت
 .هدانجام ندکه خدا از سلیمان راضی نبود. او همان کارهایی را انجام داد که خدا به او گفته بود 

ل بزرگی مواجه شد. فرمانروای . اما خیلی زود با مشکشدرحبعام* پادشاه  شوقتی سلیمان مرد، پسر

خواست او پادشاه شود. پس یربعام با پسر سلیمان جنگید و قبایل * قوی دیگری به نام یربعام* نمی

شمال را از او گرفت. ده قبیله در شمال نام اسراییل را به خود گرفتند. قبایل جنوب نام یهودا را به 

 .ورد ده قبیله در شمال در کتاب پادشاهان دوم بخوانیمی زیادی در مداستانهایم میتوانخود گرفتند. ما 
ر یهودا که د میکندیی را بیان داستانها. فقط میکندرا بازگو ن داستانهابسیاری از آن اما دوم تواریخ 

یان ، بمیکردندرا که پسران داوود در آن حکومت ای ی پادشاهی داستانهااتفاق افتاده است. این کتاب 

دا از خ و خوبی بودند افرادیاری از رحبعام پیروی کردند. برخی از این پادشاهان . پادشاهان بسمیکند

ین خدا از قوان و بودند *شریرافراد پادشاهان  اززیاد طول نکشید. بیشتر  ها. اما این زمانمیکردندپیروی 

و بسیاری از این پادشاهان  میکردند. برخی از آنها حتی از خدایان دروغین پیروی میکردنداطاعت ن

. خدا از مردم راضی نبود. پس خدا اجازه داد که دشمنان یهودا به آنها میکردندنسبت به مردم ظلم 

 .حمله کنند
لشکر بابل آمد و با یهودا جنگید. نبردها سالها طول کشید. اما یهودا  بود *بابل ،یکی از آن دشمنان

بابلیان پس بابل شهر اورشلیم را ویران کرد.  .یروی نکردنداز خدا پ و باز هم به خدا بازگشت نکرد

به  کشیدهرا سوزاندند. همه چیزهای با ارزش را برداشتند و بسیاری از مردم را از یهودا بیرون  عبادتگاه

 که این اتفاقات به این دلیل رخ داده است که میگوید. کتاب به ما کنند گیزندهدر آنجا  تا بردندبابل 

 .میکردا را مجازات خدا یهود
که دوباره او را بپرستند. انبیا فرمودند که  گوشزد کندمردم به خداوند پیامبران* خود را فرستاد تا 

اگر مردم به خدا برگردند، خداوند دوباره برکتشان خواهد داد. این همان چیزی است که خداوند به 

 .سلیمان وعده داده بود

 که کنم امر ها ملخ به یا نبارد، باران که ببندم را آسمان های دریچه هرگاه»

                                                           
 ۸ -۵: ۹دوم تواریخ  ۱ 
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 نام مردم اگر بفرستم، مردم بین در را مرض یا و بخورند را زمین محصوالت
 من دیدار طالب کنند، بلند دعا دست نمایند، خم تواضع سر کنند، یاد مرا

 را شان گناهان میشنوم، آسمان از من آنوقت برگردند، خطا راه از و باشند
 2میسازم حاصلخیز را شان زمین و میبخشم

 :میگویداما مردم گوش نکردند. پس خداوند دشمنی را برای مجازات آنها فرستاد. تواریخ اینطور 
ومیشمردندناچیزراخداکالممیکردند،مسخرههمیشهراخداپیغمبراناما»

اهردیگروشدبرافروختهخداوندغضبآتشآنکهتامیکردند،اهانتانبیاءبه
۳نماندباقیبرایشاننجاتی

ند؟ در مورد میشواما وعده خدا به ابراهیم چطور؟ چه زمانی آنها دوباره به یک ملت بزرگ تبدیل 

 ؟میکندحکومت  هاوعده خدا به داوود چطور؟ چه زمانی یکی از پسران او بر همه ملت

ا بود. آنها ب *جدید از فارسنزدیک به پایان دوم تواریخ، دشمن جدیدی وارد داستان شد. این ارتش 

نبود.  ی. اما این چیز بدمیکردبابل جنگیدند و پیروز شدند. بنابراین، اکنون، فارس بر یهودا حکومت 

 داد. *در واقع، این امر به مردم یهودا امیدواری
 گردند.ربند به اورشلیم میتوانفرمانروای جدید فارس از خدای یهودا خبر داشت. پس به مردم گفت که 

. پایان این کتاب به ما در درک کتاب بعدی کمک بازسازی کنندخود را دوباره  عبادتگاهند میتوانآنها 

 هنوشته شد داووداریخ مدتها پس از سقوط خاندان . آن کتاب عزرا است. کتابهای اول و دوم تومیکند

مجازات کرد. آنها  که چگونه خداوند یهودا را میدانستند، میخوانند. اما کسانی که داستان را اند

دایی د. او خیگرداناصلی شان برآنها را به سرزمین خدا . بود ستند که خدا از آنها دست برنداشتهمیدان

 .خداوند از قوم خود دست برنداشت .. او وفادار* و صادق استمیکندهایش عمل است که به وعده

 
 

                                                           
 ۱۴ -۱۳: ۷دوم تواریخ   ۲
 ۱۶: ۳۶دوم تواریخ   ۳
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۵ -۱: ۱ عزرا ......................................................گشتندرب شان نیسرزمبه )اسراییل( مردم 

  ۱۳ -۸: ۳ عزرا ................................................کردند *عبادتگاه اعمار مجددشروع به  مردم

 ۱۸ -۱۳: ۶عزرا  ...............................................................دیرس انیبه پا اعمار مجدد عبادتگاه

 ۱۵ -۱: ۹ عزرا .................................................................................................عزرا دعا کرد

 ۱۷ -۷: ۱۰عزرا  .........................................................................................کردند *توبه مردم

 

 

 

 مفصل بیست
 عزرا کتابمحتوی 

ود ند به سرزمین خمیتواند. او به مردم یهودا گفت که میشوآغاز  *کتاب عزرا با سخنان پادشاه فارس

که بابل*  ه بود. او گفت۱نبی گفته بود که اتفاق خواهد افتاد یبروند. این همان چیزی بود که ارمیا

ند. کن گیزنده. آنها باید هفتاد سال در آنجا اشغال نموده و مردمش را به بابل خواهند فرستاد یهودا را

کوروش  .میکندگشت آنها را تعریف بر . عزرا داستان چگونگیشان برخواهند گشتسپس به سرزمین 

 *و کاهنی* به نام یوشع *ِزرُبابلند به سرزمین بازگردند. پس مردی به نام میتوانبه مردم گفت که 

ه ک میکندبودند. اما کتاب به ما یادآوری  *آنها را رهبری کردند. گروه اول از خانواده یهودا و بنیامین

 «قلب». خداوند میکرد. خدا بود که این کار را میکردندر را فقط کوروش یا مردم نبودند که این کا

                                                           
 ۱۰ -۸: ۲۵ارمیا  ۱ 

 کتاب غازآ

ب کتاشروع میشود که  ییکتاب از جااین 

 *سفارمیرسد. پادشاه  انیبه پا دوم یواریخ

 خود نیگفت که به سرزم *هودایبه مردم 

 بازگردند.

 

 پايان کتاب

 اهعبادتگمردم  نکهیکتاب پس از ا نیا

کردند و دوباره از قانون  یرا بازساز

 .ابدیمی انیخدا اطاعت کردند، پا

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

   *عزرا  *کورش

   *زربابل
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مردم را برانگیخت تا بخواهند « قلب»کوروش را برانگیخت تا به یهودیان* اجازه بازگشت بدهد. خدا 

. عزرا داستان را اینگونه بیان کرد تا مردم به یاد ۲بازگردنداصلی شان بابل را ترک کنند و به سرزمین 

 است. شلوکنترهمه جیز در خداوند قدرتمند است. خدا همان کسی است که  داشته باشند که
ه باشید بود. به یاد داشت عبادتگاهمجدد رسیدند، اولین کارشان تعمیر شان زمین سربه یهودیان وقتی 

ی زیرین آن ساختمان هامرکز عبادت * مردم یهودا بود. بنابراین، هنگامی که مردم سنگ عبادتگاهکه 

زمین گذاشتند، بسیار خوشحال شدند. آنها ایستادند تا از خدا به خاطر کمکی که به آنها کرد روی را 

 فکر کهخاطر ناراحت بودند گریه کردند. آنها از این  ها. اما همه خوشحال نبودند. بعضی۳کنند یتشکر

م مرد .نخواهد بودی که سلیمان* ساخته بود عبادتگاهبه خوبی آن دیگر  عبادتگاهاین  میکردند

 .ندمیخواست، اما آنها هنوز چیزی بیشتر میکندخوشحال بودند که خدا به آنها کمک 
آسان نبود. عده ای سعی کردند از ساخت و ساز آنها جلوگیری کنند. افراد دیگر  عبادتگاهاما ساختن 

پس سساخت و ساز را متوقف کردند. کار سعی کردند آنها را بترسانند. بنابراین برای مدت کوتاهی 

شنید. او تصمیم گرفت که  *. او در مورد مشکل در اورشلیمبه حکومت رسیدایران  درپادشاه جدیدی 

ار ککار باید دوباره شروع شود. پس پول و آذوقه را برای کمک به اورشلیم فرستاد. پس از آن، مردم 

 .۴را به پایان رساندند *عبادتگاه
بودند. آنها به مردم کمک  *کردند. آنها مراقب محراب * جدید در آنجا شروع به کارکاهنان به زودی،

کردند تا خدا را پرستش کنند. مردم به یاد آوردند که چگونه خدا مدتها پیش آنها را از مصر بیرون 

آورده بود. پس با هم غذای فصح* را خوردند. این زمان شادی بزرگی برای مردم بود. اما مردم هنوز از 

به نام  کاهنیقسمت آخر کتاب داستان  .به آنها آموخته بود پیروی نکردندتمام راههایی که موسی* 

موخت. هنگامی میآست و به مردم میدانبود. او قوانین موسی را  *. او از خاندان هارونمیکندروایت  عزرا

ین ما او به سوی خدا بازگردند. ا توبه نمودهبد خود های شت، آنها را فرا خواند تا از راهکه به یهودا بازگ

 .را با دستان خود ساختند. اما دلشان هنوز خیلی از خدا دور بود عبادتگاهکار آسانی نخواهد بود. مردم 
ستند یدانمبازگشتند، آنچه را موسی به آنها گفته بود به یاد آوردند. آنها  عبادتگاههنگامی که مردم به 

بران نزد عزرا آمدند تا اعتراف کنند که . رهمیکنندکه از قوانینی که موسی به آنها داده است پیروی ن

ی نزدیکشان متنفر است. اما آنها همین کارها هاهای بد امتستند که خدا از شیوهمیدانند. آنها میکردچه 

. آنها از خدایان میکردنداز خدا پیروی نشان همسران و  . آنها از آن ملتها همسر داشتندمیکردندرا 

 .میکردنددروغین پیروی 
یز این ن کاهنو  دمیکننستند که دارند اشتباه میدانرهبران از این موضوع بسیار ناراحت بودند. آنها 

عزرا چون این را شنید، لباس خود را پاره کرد. روی زانو افتاد. دستانش  .کارهای اشتباه را انجام داده بود

                                                           
 ۵ -۱: ۱عزرا  ۲ 
 ۱۳ -۱۰: ۳عزرا  ۳ 
 ۱۸ -۱۵: ۶عزرا  ۴ 
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 .۵ستدر اینجا بخشی از دعای عزرا ا .را به سوی خدا بلند کرد. و دعا کرد
. کنم بلند تو حضور در را خود سر توانممین که هستم شرمگین آنقدر خدا، ای»

 آسمانها به و است گذشته نیز ما سر از و شده انباشته هم باالی ما گناهان
 فراوانی گناهان تو، برگزیدۀ قوم یعنی ما، امروز به تا ما اجداد دوران از .رسدمی
 دست به ما خود و کاهنان و پادشاهان ما، گناهان بخاطر. ایم شده مرتکب را

 خود و ربودند را ما اموال کشتند، را ما ها آن. ایم شده اسیر بیگانه پادشاهان
 باقی امروز به تا ما رسوائی و ایم شده حرمت بی. گرفتند غالمی به نیز را ما

 اسارت از ما از ای عده تا ای کرده لطف ما به مدتی برای اکنون .است مانده
 خداوند، ای تو. کنیم گیزنده گیهآسود در مقدس محل این در و شویم خالص

 نیروی و گردد روشن ما دیدۀ و دل تا آوردی اینجا به کوتاه مدتی برای را ما
 ترک غالمی حالت در را ما تو ولی بودیم، غالم ما هرچند .کنیم کسب تازه

 هاجاز ما به و گیریم، قرار فارس پادشاهان لطف مورد تا شدی باعث تو نمیکنی،
 دوباره بود شده ویران که را تو عبادتگاه و بدهیم ادامه خود گیزنده به که دهند
 آنچه از بعد اما .باشیم امان در اورشلیم، و یهودیه در اینجا، در و کنیم، آباد

 که خدا، ای تو، احکام از هم باز ما بگوئیم؟ میتوانیم چه دیگر افتاده اتفاق اکنون
 که گفتند ما به ها آن. ایم کرده تمرد ای داده ما به انبیاء خود، خادمین بوسیلۀ

 و ناشایست اعمال بوسیله کرد، خواهیم تصرف ما که جائی این و سرزمین این
 گفتند ما به آنها .است شده نجس دارند، سکونت آن سرتاسر در که مردمی قبیح

 برداریم بهره آن محصوالت از و باشیم قوی سرزمین این در بخواهیم اگر که
 مردم این با وقت هیچ نباید بگذاریم، ارث به خود فرزندان به ابد تا را آن و

 از بعد حتی .شود آنها سعادت و موفقیت باعث که کنیم کاری یا نمائیم ازدواج
 ما ایم، شده متحمل خود خطایای و گناهان بخاطر که سختی و مجازات آنهمه

 ام به و ای کرده تنبیه بودیم سزاوار آنچه از کمتر را ما خدا، ای تو، که دانیممی
 این با و بگیریم نادیده را تو فرمان بازهم است ممکن چگونه .ای بخشیده رهائی

 بین از نفر آخرین تا را ما و شد نخواهی قهر تو آیا کنیم؟ ازدواج شریر مردمان
 ای داده اجازه هم باز ولی عادلی، تو ،اسراییل خدای خداوند، ای برد؟ نخواهی

 که دانیممی و کنیممی اعتراف تو حضور در خود گناهان به ما. بمانیم زنده ما
 «.6بیائیم تو حضور به که نداریم آنرا لیاقت اصالً

                                                           
  ۱۵ -۶: ۹عزرا  ۵ 
 ۱۵ -۶: ۹عزرا  ۶ 
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 ستند که چه باید بکنند.میداناما آنها . وقتی رهبران دعای عزرا را شنیدند، بسیار اندوهگین شدند

. آنها دو باره به خدا روی کردندهای خود پس رهبران شروع به تغییر راه. ۷آنها با عزرا موافق بودند

 .نمودندی همسایه دوری هاهای شرارت آمیز ملتو از پیروی به راه آوردند

 

                                                           
 ۱۲: ۱۰عزرا  ۷ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۱ -۴: ۱ اینحم ............................................................................. کرد دعا وندبه خدا اینحم

 ۱۸ -۱: ۲ اینحم .....................................................................برود  وطنشخواست به  اینحم

 ۳ اینحم ........................................................................... را ساختندشهر  وارید مردم

 ۸ -۱: ۸ اینحم ........................................................ خواند دمکتاب تورات را برای مر عزرا

 ۴۳ -۲۷: ۱۲نحمیا  ................................................. کردند لیرا تکمشهر  واریدکار اعمار  مردم

 

 

 

 مفصل بیست و یک

 اينحم کتابمحتوی 

. کتاب زمانی شروع میزیست *داستان مردی به نام نحمیا است. او در زمان عزراحاوی نحمیا کتاب 

. فرو ریخت. خبر غم انگیزی بود. دیوار اورشلیم* ۱میکندد که او از خانه اش خبری دریافت میشو

خراب شد. مردم آنجا نتوانستند از شهر دفاع کنند. این خبر بدی برای نحمیا بود. او یک ها دروازه

بود  مکانی عبادتگاهبود. واقع * در آنجا عبادتگاهبود. اورشلیم شهر او بود. این شهری بود که  *یهودی

 .اهدبخوتصمیم گرفت دعا کند و از خدا کمک او ند. پس میرفتبرای پرستش* خدا آنجا که یهودیان 
. خدا نحمیا را با میداد. او خدا را دوست داشت و به مردمش اهمیت میکرد گیزندهنحمیا در فارس 

بود. این شغل مهم به او اجازه داد تا با شاه  *یک کار بسیار مهم برکت داده بود. او یاور پادشاه فارس

                                                           
 ۳ -۱: ۱نحمیا  ۱ 
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 پايان کتاب
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ینی را از او پرسید. او صحبت کند. یک روز پادشاه متوجه شد که نحمیا غمگین است. پس علت غمگ

درباره دیوار اورشلیم به پادشاه گفت. به او گفت که مردم چقدر فقیر و غمگین هستند. او از پادشاه 

دوباره به ساختن دیوار  میخواستخواست تا به او اجازه دهد به سرزمین آبایی اش بازگردد. نحمیا 

اد تا از او محافظت کنند. او همچنین . شاه حتی مردانی به او دکه درست استکمک کند. شاه گفت 

 .تا در ساخت و ساز کمک کند داد میبه او لواز
مار اعوقتی نحمیا به اورشلیم رسید، دیوار شکسته را دید. پس او مردم را جمع کرد و آنها شروع به 

ندیدند خمی معماران. آنها به میکردندکردند. اما این کار سختی بود. مردمی که یهودی نبودند کمک ن آن

جلو آنها را بگیرند. اما معماران توقف نکردند. آنها گاهی مجبور بودند با ابزار خود  میکردندو سعی 

. او سخنان خدا را اطاعت میکردشمشیر حمل کنند. هر بار که نحمیا مشکلی داشت، به خدا اعتماد 

ساخت دیوار را در پنجاه و که چگونه خداوند نحمیا و مردم را برکت داد. آنها  میگویدکرد. این کتاب 

 .دو روز به پایان رساندند
آنها  .میکردکه خدا را خشنود ن میکردندمردم سالها بود که به خدا گوش نکرده بودند. آنها کارهایی 

 .سپردندمی. آنها باید روز سبت را به خاطر ندمیدادخود را تغییر  گیزندهباید شیوه 
دوباره دور هم جمع شدند. از عزرا کاهن خواستند که کتاب دیوار تمام شد، مردم کار اعمار وقتی 

« شریعت کتاب»موسی را برای شان بخواند. پس عزرا بر سکوی چوبی بلندی ایستاد. او با صدای بلند از 

خواست همه مردم او را بشنوند. پس از شنیدن شریعت، رهبران یک روز مقدس را برای . او می۲خواند

بعداً برای یک غذای مخصوص دور هم جمع شدند. درست مثل غذایی بود که مردم در نظر گرفتند. و 

 .پدران شان مدتها پیش خورده بودند
سپس نحمیا دوباره مردم را جمع کرد. این بار کاهنان به آنها گفتند که چه کار کنند. به خدا احترام 

د و به عهد موعودی که نزگردکنند. پس، با *تباهی که انجام داده اند، اعترافبگذارند. به کارهای اش

این شان رهبران  آنها تعهد کردند ود. و همینطور هم کردند. نخدا با پدران شان بسته بود، عمل کن

را امضا کردند. سپس مردم موافقت کردند. آنها قول دادند که تمام کارهایی را که خدا به آنها  تعهد

 .دستور داده است انجام دهند
ام کارهای خوب استفاده کرد. او یک رهبر قوی و مردی بود که خدا را خشنود خدا از نحمیا برای انج

ست. اما او هنوز میدانند. نحمیا این را میدادبه سخنان خدا گوش ن هم. اما برخی از مردم هنوزمیساخت

هایی ود. او معتقد بود که خداوند وعدهبود که خدا به قومش وفادار خواهد ب *داشت. او معتقد *امید

 .که داده بود به خاطر خواهد آورد را
. همچنین چیزهای زیادی در مورد دعا به ما میگویداین کتاب چیزهای زیادی در مورد خدا به ما 

اب کتدر فصل نهم  شدیگر و استکتاب . دو دعای مهم در کتاب وجود دارد. یکی در فصل اول میگوید

                                                           
 ۸ -۱: ۸نحمیا  ۲ 
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 ند. میگویاست. هر دو دعا چیزهای زیادی در مورد خدا به ما 
خود اعتراف کرد. او  *موزد که رهبران خدا چگونه باید دعا کنند. نحمیا به گناهمیآدعای اول به ما 

به گناه مردم اعتراف کرد. از خدا خواست که به آنها رحم کند. وقتی مردم اطاعت نکردند، خداوند آنها 

و ا برکت دادن به آنها عمل کند.را قضاوت کرد. سپس نحمیا از خدا خواست تا به وعده خود مبنی بر 

 .هایی که داده بود عمل خواهد کردمعتقد بود که خداوند به وعده
 .این گونه دعا کرداو چرا این گونه دعا کرد؟ چون سخنان موسی را به یاد داشت، 

امروزکهرااحکامیتانفرزندانوشماوبرگردیدتانخدایخداوند،بسویو»
ازراشماتانخدایخداوند،آنوقت آوریدبجاجانودلازدهممیشمابه

هپراگندبیگانهاقوامبیندرکهراشماوکندمیرحمشمابرساختهآزاداسارت
۳کندمیجمعدوبارهاستکرده

ست. او به سخنان خدا باور کرد حتی در دعا هم از این کلمات استفاده میداننحمیا سخنان خدا را 

 .میکند. به خاطر همین چیزها او معتقد بود که خداوند دعای او را مستجاب میکرد

 

 
 

                                                           
 ۳ -۱: ۳۰تثنیه  ۳ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۲۲ -۱۰: ۱استر  ......................................................ورزید..................امتناع  دنیملکه از رقص

 ۱۸ -۱: ۲استر  ..........................................................................ملکه شد یسلطنت یبایز کی

 ۱۷ -۱: ۴استر  ..........................................................صحبت کندپادشاه که با  رفتیپذ استر

 ۱۰ -۱: ۷استر  .............................................شکست خورد................................هامان  پالن

 ۱۴ -۱: ۸استر  ...........................................................................قوم خود را نجات داد استر

 

 

 مفصل بیستم و دو

 استر کتابمحتوی 

بود. نام او استر بود. یک پادشاه خارجی او را به کاخ خود  *استر داستان یک زن است. او یک یهودی

انس را داشت که جان مردمش را نجات دهد. به این ترتیب، چبرد. خدا به استر فرصت داد. او این 

دهند که خدا نشان می داستانهاهمه آن  .۱است *کتاب مقدس داستانهایداستان استر شبیه دیگر 

. است فعالیتکار و که چگونه خدا همیشه در  میگوید. این کتاب میدهدچگونه به مردم خود اهمیت 

 .د از مردم خود محافظت کندمیتواناو همیشه 
در  .میکنداین داستان را منحصر به فرد  که یک چیز بسیار غیرعادی در مورد این کتاب وجود دارد

. اما ما میخوانیم. ما در هیچ جای داستان نام خدا را ننشده است یآورکتاب استر هرگز از خدا یاد

 میکندف ای تعریببینیم. نویسنده این داستان را به گونه فعالیتداستان در حال  ینیم خدا را درمیتوان

                                                           
 یوسف، موسی، دانیال و نحمیا ۱ 

 کتاب غازآ

توسط پادشاه  یمهمان کیکتاب با 

 د.میشوآغاز  *فارس
 

 پايان کتاب

چند سال بعد از ماجرایی که در کتاب 

 پایان مییابد. فارس اتفاق افتاد به

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *خشایار شاه  *واشتی

 *مردخای   *استر

 *هامان
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ریزی کرده است.  که خدا آنها را همان گونه برنامه افتندمیطور اتفاق همه چیز همان میدهدکه نشان 

 بود. وقتی فعالیتیم که خدا در میدانو  میخوانیمد، نافتمیما در مورد چیزهای غیرعادیی که اتفاق 

 .یم که دلیل آن کار خدا بوده استمیداند، وملکه شباید مردخای به استر گفت که او به دلیل مهمی 
لکهمورسیدیمقاماینبهتوکهبودروزیچنینخاطربهشایدداند،مینکسی»

 «شدیفارسامپراطوری
. د.* ملکه او وشتی نام داشتمیشوپادشاه فارس شروع  ن با یک شام سلطنتی توسط خشایارداستا

وقتی پادشاه به او گفت که به مهمانی او بیاید و برای او برقصد، وشتی نپذیرفت. این امر شاه را بسیار 

 یک ملکه جدید بگردد. او برای یافتن زیباترین زن رویعصبانی کرد. بنابراین تصمیم گرفت به دنبال 

. وقتی مسابقه تمام شد، استر برنده شد. استر ملکه جدید شد. اما پادشاه به راه انداختزمین مسابقه 

 .ست استر یهودی استمیدانن
دچار مشکل شد. او در برابر یکی از  کاکایش مردخای بود. یک روز شنام که داشت کاکاییاستر 

ن پادشاه به نام هامان تعظیم نکرد. این مرد خیلی عصبانی شد. او چنان عصبانی بود که تصمیم مردا

گرفت مردخای را آزار دهد. او متوجه شد که مردخای یهودی است. هامان آنقدر دیوانه بود که 

 .همه یهودیان فارس را بکشد میخواست
 کمک کند. او از شاه خواست تا یک قانونهامان دوست شاه بود، از این رو از شاه خواست که به او 

ید که میرسکشته شوند. به نظر  امکان داشتکه همه یهودیان  میگفت. قانون جدید وضع کند جدیدی

 است. بقیهنوشته شده قوم خدا در مشکل واقعی بود. اما این چیزی است که کتاب استر در مورد آن 

کار خواهد بود اما خدا همیشه در  کرد. خدا خنثیکتاب درباره این است که چگونه خدا نقشه هامان را 

ند، کار خواهد کرد. میدهرا انجام  یدرست هایو کار هستنداز طریق افرادی که به اندازه کافی شجاع 

از مردخای استفاده خواهد خطرناک باشد. خدا مشکل ساز و حتی د میتواندرست  هایگاهی انجام کار

کرد. مردخای از استر خواست تا با پادشاه صحبت کند. خدا از ملکه جدید استفاده خواهد کرد. اما 

، ممکن بود میکردبود. اگر پادشاه را عصبانی جانی آنچه مردخای از او خواست انجام دهد یک خطر 

 .ز در خطر بود. بنابراین استر موافقت کرد، او نیمیکرداستر جان خود را از دست بدهد. اما اگر کاری ن
که خداوند مراقب قوم خود است. در نهایت همه چیز برای هامان خوب پیش  میدهدداستان نشان 

بد است. او را مجازات کرد. سپس، پادشاه به استر گوش داد و به آدم نرفت. پادشاه متوجه شد که او 

 .نجات یهودیان از مرگ کمک کرد
ای  یخصوص گرفتند. این مانند یک مهمانهودیان تصمیم به برگزاری یک مهمانی مپس از نجات، ی

. این اولین بار بود که چنین رویدادی برگزار ۳شان خوشحال هستند زنده ماندنبود تا نشان دهند که از 

                                                           
 ۱۴: ۴استر  ۲ 
 ۲۸ -۲۰: ۹استر  ۳ 
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 .هم این مهمانی و غذای آن را به یاد دارند تا امروزو مردم یهود  میشد
 .استر وجود دارد. یکی از مهمترین آنها در سخن مردخای به استر استی زیادی در کتاب هادرس

یهودیانبرایدیگرجایازبمانی،ساکتزماناینمثلخطیریموقعدرتواگر»
خواهدبینازپدریتخاندانومردخواهیتواماآمدخواهدنجاتوکمک
رسیدیمقاماینبهتوکهبودروزیچنینخاطربهشایدداند،مینکسیرفت

 ۴شدیفارسامپراطوریملکهو
م . وقتی تصمیمیکندخدا برنامه دارد او از تصامیم انسانی به عنوان بخشی از برنامه خود استفاده 

 .میکندگیریم از خدا اطاعت کنیم، او از ما به عنوان بخشی از برنامه خود استفاده می

 

 

                                                           
 ۱۴: ۴استر  ۴ 
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 بخش سوم

 ی شعر و مناجاتکتابها

ی تابهاکبه نام آنها را یم. بعضی وقتها میکنی حکمت یاد کتابهارا به نام  *بخش دیگری از عهد عتیق
 هستند تا مردم هاو شعر *پر از سخنان حکیمانه و مزامیر کتابهایم. این میکنشعر و مناجات هم یاد 

 کمک کنند.و ستایش خداوند  *در پرستشرا 

 ی شعر و مناجاتکتابها

 ایوب

 مزامیر

 امثال سلیمان

 جامعه

 هاغزل غزل
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۲ -۶: ۱ وبیا ..........................................................................* با خدا مالقات کردطانیش

 ۹: ۲ -۱۳: ۱ وبیا ................................................ .................را از دست داد شزیهمه چ وبیا

 ۱۳ -۱۱: ۲ وبیا ...................................................................................دندیرس وبیا دوستان

 ۴۱ -۳۸ وبیا .................................................................................ردسؤال ک وبیاز ا خدا

 ۱۷ -۱۰: ۴۲ وبیا ..............................................................................برکت* دادبه ایوب  خدا

 

 

 

 ومس فصل بیستم و

 وبيا کتاب محتوی

مرد »گفت که ایوب خدا خودش . میکنداین کتاب داستان ایوب، مردی خوب و خردمند را روایت 

چون خدا به ایوب «* .میکردگذاشت و از انجام بدی خودداری و وفادار بود. او به خدا احترام می نیک

 عالقه زیادی داشت، شیطان ایوب را دوست نداشت. 
که خدا او را ثروتمند ساخته است.  شیطان به خدا گفت که ایوب خدا را فقط برای آن دوست دارد

پس خدا به شیطان اجازه داد چیزهایی را از ایوب بگیرد. ایوب خانواده و ثروت خود را از دست داد. اما 

. پس شیطان دوباره با خدا صحبت کرد. او به خدا گفت که اگر میداشتخدا را دوست  ایوب همچنان

شیطان ایوب را بیمار کند، او خدا را پرستش نخواهد کرد. پس خدا به شیطان اجازه داد تا ایوب را 

 .پرستیدمیبیمار کند. اما ایوب همچنان خدا را 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 
 الیفاز* ایوب

 صوفر* بلدد*

 الیهو*

 

 کتاب غازآ

گی در همان زمانی زنده *احتماالً ایوب

 گی میکرد. داستانزنده *ابراهیممیکرد که 

کتاب ایوب با گفتن این آغاز میشود که 

 او چقدر یک مرد خوب و با ایمانی بود. 

 

 پايان کتاب

به خداوند دادن کتاب پس از برکت 

پس از  وبید. امیرس انیبه پا وبیا

 وفات نمود. عمر سال ۱۴۰
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بود رنج  یه باشیم که ایوب به دلیل این که مرد بد، باید به یاد داشتمیخوانیموقتی داستان ایوب را 

د را بود. شیطان این اتفاقات ب ی. همه اینها به این دلیل اتفاق افتاد که ایوب مرد خوبمیکشیدو عذاب ن

 .میکردبرای ایوب به وجود آورد تا سعی کند ایوب خدا را نفرین کند*. اما ایوب خدا را نفرین ن
او شنیدند، به مالقات او آمدند. در آغاز در کنار او نشستند و به او دلداری وقتی دوستان ایوب از رنج 

دادند. آنها ساکت بودند. اما آنها به زودی تصمیم گرفتند به ایوب مشوره بدهند. یکی از دوستان به 

نیست. او به ایوب گفت  یمرد خوبدیگر ایوب  حتماً  ،هاو مصیبت هارنج ایوب گفت که بعد از این همه

ت . پس به ایوب گفمیکندهیچ کس از گناه پاک نیست.* او به ایوب گفت که خدا گناه را مجازات  که

 :که دلیل رنج او این بوده که گناه کرده است. او به ایوب گفت
-زندهآنگاهندهی،راهات خانهدرراشرارتوبدیوبرگردیخدابسویاگر»

 «۱.دمیشواعادهتوبهات گذشتهگی
. ایوب باید مراقب ۲کوشد چیزی به ایوب بیاموزددیگری به نام الیهو به ایوب گفت که خدا میدوست 

انصافی متهم نکند. ممکن است خدا از رنج ایوب استفاده کند تا به او بیاموزد که باشد و خدا را به بی

 .مغرور نباشد. ایوب باید از خدا بترسد و به او اعتماد کند
در مورد خیلی چیزها حق داشتند. همه مردم گناه آنها انش راضی نبود. ی دوستهاایوب از پاسخ

. مردم باید از خدا بترسند و به او توکل کنند. اما در یک چیز میکند. خداوند گناه را قضاوت میکنند

. ندمیکبرند، همیشه به این دلیل نیست که خدا آنها را مجازات می. وقتی مردم رنج میکردنداشتباه 

. اما او همیشه توضیح میدهدکار دیگری انجام بعد از آن برایش برند زیرا خدا میت مردم رنج گاهی اوقا

 .میدهدکه چه کاری انجام  میدهدن
ستند که شیطان ایوب را رنج میدانستند. آنها نمیدانچیزهای زیادی بود که ایوب و دوستانش ن

. خدا میکردخدا ایوب را آزمایش بلکه . میکرد. آنها متوجه نشدند که خدا ایوب را مجازات نمیدهد

 .اهداف بزرگتری برای رنج ایوب داشت. درک این موضوع برای آنها سخت بود
بارها در کتاب، ایوب درخواست کرد که با خدا صحبت کند. در پایان کتاب، خدا آمد تا با ایوب 

 .یاد پرسیدصحبت کند. اما خدا به سؤاالت ایوب پاسخ نداد. در عوض، از ایوب سؤاالت ز
حاال مثل یک مرد آماده شو و به سواالت من جواب بده. وقتی که اساس زمین »

 «۳.بگو من به میدانیرا بنا نهادم تو کجا بودی؟ اگر 

خدا با پرسیدن این سؤاالت از ایوب، به ایوب در مورد نوع خدایی که هست آموزش داد. خدا قدرتمند 

. میدهدعادل است و همیشه آنچه را که درست است انجام  و خردمند است. او دلسوز و قوی است. او

                                                           
 را ببینید. ۱۱ -۸: ۳۶؛ ۳۰ -۲۱: ۲۲؛ ۱۵ -۱۳: ۱۱؛ ۲۰: ۸؛ ۱۷ -۸: ۵؛ همچنان ایوب ۲۳: ۲۲ایوب  ۱ 
 ۳۳ -۲۹: ۳۳ایوب  ۲ 
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به او اعتماد کرد. وقتی ایوب در پایان داستان از خدا  میتواناو به ایوب نشان داد که او خدایی است که 

. خدا به همه سؤاالت ایوب پاسخ میفهمیدست چه بگوید. هنوز خیلی چیزها بود که او نمیدانشنید، ن

 .یم گرفت به هر حال به خدا اعتماد کند. اما ایوب تصم۴نداد

پس از صحبت خدا با ایوب، خدا دوباره به ایوب ثروت فراوان داد. دوباره سالمش کرد او حتی به 

موزد که افراد خردمند به خدا اعتماد دارند. آنها به خدا میآایوب ده فرزند دیگر داد. کتاب ایوب به ما 

 .میکنددرک نکنند که خدا چه  حتی زمانی که ممکن است میکننداعتماد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 ۲ -۱: ۴۰ایوب  ۴ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱ مزمور ...............................................میکند..... فیرا توص یمرد مبارک مؤلف کتاب

 ۲۳مزمور   ...............................................................................ستنیکو چوپان وندخدا

  ۷۳ مزمور ............................ندا در تپ و تالشکه  یبه کسان دهندهآرامش  سرود کی

 ۹۰ مزمور .............................بشمارید.................................................خود را  یروزها

 ۱۴۵ مزمور ......................................................................................بزرگ است خداوند

 

 

 

 مو چهار فصل بیستم

 ريمزام کتابمحتوی 

ند تا آنها در ستایش و پرستش میسرایرا  هاو حمد هااین سرودهستند. مردم  ی مذهبیسرودهامزامیر

 .میسازدمتفاوت  *این کار مزامیر را از هر کتاب دیگری در کتاب مقدس خداوند کمک کنند.
خداوند را به خاطر کارهای خوبی که مزامیر انواع مختلف دارد. برخی از آنها سرودهایی هستند که 

زیرا او خوب و بزرگ است. اما  میکنند. برخی دیگر خدا را ستایش میکنندستایش  ،انجام داده است

 یم یا مشکالتیمیکن. آنها در مورد دردی که ما احساس هستند مزامیر سرودهای غمگین هابعضی وقت

ت که خدا بزرگتر از مشکال میکننده ما یادآوری . اما مزامیر تقریباً همیشه بمیکنندکه داریم صحبت 

یم به او اعتماد کنیم زیرا او از مشکالت ما آگاه است. خدا با ماست که از میان آنها میتوانماست. ما 

 گذریم. او همیشه درد ما را از بین نخواهد برد. می
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است که از خدا  یاول درباره مرد *مزمور

 یخود را به خوب گیزندهو  میکند یرویپ

ا ت میکندبه ما کمک  اولد. مزمور میگذران

 .میرا بفهم هاسرود هیبق
 

 پايان کتاب

است. هر  شیمزمور آخر سرود ستا

خداوند را باید س دارد فَکه نَ یزیچ

 کند! شیستا
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ما انجام دهد و وسیله  بهد میخواهاما او همیشه از مشکالت ما استفاده خواهد کرد تا آنچه را که 

 ینافراد مختلف برای این کتاب سرود نوشتند. داوود پادشاه چند .د برای ما انجام دهدمیخواهآنچه 

رخی ب میکردندکمک  *عبادتگاهدر  *عبادتهنگام نوشت. برخی از کارگرانی که به مردم در آنرا مزمور 

ذشت. گمینویسنده او چه  گیزندهیم که هنگام نوشتن مزمور در میداننوشتند. گاهی اوقات، آنرا مزامیر 

گذشت. اما دلیل این که بسیاری از مردم مزامیر را دوست دارند این مییم چی میدانگاهی اوقات ما ن

ند واستمیخند و بودمیاست که افرادی که مزامیر را نوشتند دقیقاً مانند ما بودند. گاهی خیلی خوشحال 

ند. زمانی آزرده و میداشتو به کمک خدا نیاز  بودندمیمشکل دچار ند. گاهی اوقات خدا را ستایش کن

متن  .میدهدگوش برایشان نزدیک است و او به آنها ند بدانند که خدا میخواستبودند. آنها می غمگین

 ا. آنها کلماتی را که برای صحبت با خدا نیاز داریم به ممیکنندمزامیر در مورد همه آن چیزها صحبت 

 ند، درست مانند آن چه نویسنده گان مزامیر انجام دادند.میده
 *که یک انسان برکت میگوید. این به ما میکنداست که تمام کتاب را معرفی  یمزمور اول سرود

های خدا را خواهد شناخت. او وقتی این کار را انجام دهد، راه .میکندیافته در مورد سخنان خدا فکر 

اهیم یافت که سخنان نوشته شده خدا را بدانیم و به آن احترام بگذاریم. اما اگر )و ما( زمانی برکت خو

دهیم که شریر هستیم. در روزی که خدا همه مردم را از اطاعت سخنان او خودداری کنیم، نشان می

 .ندمیدهداوری خواهد کرد، شریران همه چیز را از دست 
ند که این میگویند میخوانمزمور دوم نیز نوعی از مقدمه است. بسیاری از افرادی که این مزمور را 

. سرود دوم درباره یک پادشاه صحبت ۱مزمور به آنها یادآور وعده ای است که خدا به داوود داده است

کومت خواهد کرد. . این پادشاه بزرگ از طرف خدا فرستاده شده است. او بر اسراییل* و ملتها حمیکند

 .۲یابندمیخوشی، سعادت و برکت  میکننداو همه مردم را داوری خواهد کرد. کسانی که به او اعتماد 

به یاد دارد و منتظر را ند که انسان برکت یافته کسی است که کالم خدا میگویاین دو مزمور به ما 

 .پادشاه موعود خداست
مزامیر را بفهمیم. هر معنی و مفهوم توانیم نیم، بهتر میخواوقتی مزامیر و دوم سموئیل را با هم می

یی را در داستانهاسموئیل  دومهای خدا ایمان داشت. دهند که داوود چگونه به وعدهدو کتاب نشان می

او به خدا اعتماد کرده است. مزامیر افکار و سخنان داوود  میدهدکه نشان  میکندداوود بیان  گیزنده

همان خدا که . داوود معتقد بود که خدا پادشاه بزرگی خواهد فرستاد. روزی ۳ندمیکبیان را به ما 

یم چه کسی این مزامیر را میدانما ن .۴بود *فرستاد. نام او عیسی ،پادشاهی را که داوود منتظرش بود

این عزرا* و یارانش بود. آنها  میکنندجمع آوری و در یک کتاب قرار داده است. بسیاری از مردم فکر 

                                                           
 ۱۶: ۷دوم سموئیل  ۱ 
 ۱۲: ۲مزامیر  ۲ 
 ۳و زبور  ۱۵دوم سموئیل  ۳ 
 ۴۶: ۵یوحنا  ۴ 
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این کار را انجام دادند. وقتی کتاب را کنار هم گذاشتند، مزامیر اصلی شان، پس از بازگشت به سرزمین 

 :تقسیم کردند یا کتاب را به پنج قسمت
 .در کتاب اول است ۴۱تا مزمور  ۱مزمور 
 .در کتاب دوم است ۷۲تا مزمور  ۴۲مزمور 
 .در کتاب سوم است 8۹تا مزمور  ۷۳مزمور 
 .در کتاب چهارم است ۱۰۶زمور تا م ۹۰مزمور 
 .در کتاب پنجم است ۱۵۰تا مزمور  ۱۰۷مزمور 

که  میگویدموزد. مزامیر به ما میآمزامیر چیزهای زیادی در مورد خدا و معنای پیروی از خدا را به ما 

یب آس توانیم در زمانیم به او بگوییم که چه احساسی داریم. ما میمیتوانیم با خدا صادق باشیم. میتوان

 وی دیگراز سیم به او بگوییم. میتوانبگوییم. وقتی خوشحال و سپاسگزار هستیم سخن خدا  باو ترس 

موزد که مهم نیست چه احساسی داریم، همیشه باید به خدا اعتماد کنیم و او را ستایش میآمزامیر به ما 

 .تکنیم. او سزاوار ستایش ماست زیرا خدا بزرگ است، او عاقل است و خدا خوب اس
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 موپنجفصل بیستم 
 امثال کتابمحتوی 

مجموعه ای مانند مزامیر است. اما این کتاب یک مجموعه از سرودها نیست. این نیز کتاب امثال 

 همجموعه ای از سخنان بسیار حکیمانه است. سلیمان، پسر داوود، بیشتر این سخنان حکیمانه را نوشت

خود نوشت. بعداً افراد دیگر سخنان حکیمانه  گیزنده. او آنها را در طول ه استیا جمع آوری کرد

های خوب یک پدر خردمند به پسرش است. کردند. اما همه آنها مانند توصیه به آن عالوهبیشتری 

ا تعلیم مادرت ر»که به سخنان او گوش دهد و  میگویدد. پدری به پسرش میشوکتاب این گونه آغاز 

 تا حکمت داشته باشد.، پدر اینها را به پسرش گفت «به خاطر بسپار
که حکمت مهم است. دلیل این که ما باید بخواهیم  میگویددر قسمت اول کتاب، سلیمان به پسرش 

 به قدری بزرگ است که تمام خداوندحکمت داشته باشیم این است که خدا حکیم است. حکمت 
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که  یکلماتبرخی با  کتاب امثال سلیمان*

. دمیشوبه پسرش گفت آغاز  مانیسل

 دایرا پ گیزندهشما و  دریابیدرا  حکمت

 .میکنید
 

 پايان کتاب

در  طویلیبا شعر  امثال سلیمانکتاب 

 د.میرس انیبه پا صالحه والیقمورد زن 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 لموئیل*  سلیمان

 انسان دانا انسان احمق
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ال آن است حکمت گیرد. خداوند همیشه به مرد یا زنی که به دنبمیسرچشمه  اوواقعی از ی هاحکمت

یم با گوش دادن به سخنان خدا یاد بگیریم که چگونه حکیم باشیم. این همان چیزی میتوان. ما میدهد

تا حکمت را پیدا  میکندسخنان حکیمانه ای که به ما کمک  -است آمده کتاب امثال در است که 

 .کنیم
 هایهای حکیمانه و راهراهاید انتخاب کند. او باید بین پسرش بداند که او ب میخواستسلیمان 

ند که به خدا احترام میدهنشان  میکننداحمقانه یکی را انتخاب کند. افرادی که حکمت را انتخاب 

د. خداوند میشوند و راه شان سخت میگذارند. اما افراد شریر* احمق هستند. به خدا احترام نمیگذار

 صیه کرد تا حکمت را بیاموزد.افراد شریر را مجازات خواهد کرد. پس سلیمان پسرش را تو
به یک جوان آسیب  ندمیتوان *. افراد شریرمیدهدشدار پسرش را در مورد خطرات شیطانی ه سپس

انجامد. اگر از راه افراد شریر پیروی کنید، چیزهای خوبی میهای شیطانی به دردسر برسانند. توصیه

 نخواهید یافت. شما فقط شرم را دریافت خواهید کرد.
از سخنان حکیمانه  مملوی بعدی ها. فصلباشندمی خوبهای توصیهازین  مملو کتاب اول نه فصل

 .میکنندصحبت  گیزندهسلیمان است. آنها تقریباً در مورد هر بخش از 
 .سخنانی در مورد صادق بودن در تجارت وجود دارد

دمیگردخوشنودصداقتازامادارد،نفرتتقلبازخداوند»
 .مورد نحوه رفتار با فقرا وجود داردهای در گفته

بهکههرواستکردهاهانتها آنآفرینندۀبهمیکندظلمفقرابهکهکسی»
2استداشتهاحترامخدابهنماید،میترحممسکینمردم

 .سخنانی در مورد اینکه چگونه یک دوست خوب باشیم وجود دارد

هنگامدرکمکبرایاقاربوکندمیمحبتموقعیتیهردرواقعیدوست»

 «.۳اند یافتهتولدمشکالت،
 .چگونه از دشمنان خود مراقبت کنید میگویدوجود دارد که  یی نیزهایگفته

بنوشانآبرااوباشد،تشنهاگروبدهغذااوبهباشد،گرسنهدشمنتاگر»
 میکنندی هاینیستند. آنها به ما توصیهدنیوی  گیزندهبرای این تنها خوبی های توصیه اما این سخنان

آینده صحبت  گیزندهو  گیزنده. امثال در مورد این میکندآماده نیز آینده  گیزندهکه ما را برای 

                                                           
 ۱: ۱۱امثال  ۱ 
 ۳۱: ۱۴امثال  ۲ 
 ۱۷: ۱۷امثال  ۳ 
 ۲۱: ۲۵امثال  ۴ 
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د و ما به خاطر میآوردانا است. کارهای ما را به خاطر  *که خدا داور میکنند. امثال به ما یادآوری میکند

پاسخ خواهیم داد. در امثال داستانی وجود ندارد. اما خداوند چیزهای  یم به اومیدهکارهایی که انجام 

 .میدهدبه ما نشان  کتاب ینزیادی را در مورد خودش در
 *ی آخر کتاب سخنان حکیمانه ای از سه فرد مختلف است. یکی سخنان مردی به نام آگورهاقسمت

 های حکیمانه ای در مورده او توصیهاست. مادرش ب *ه لموئیل. یکی داستانی از مادر شامیکندرا ثبت 

. کتاب میکندد و آنها را یادداشت میآور یافتن یک همسر خوب داد. لموئیل آن سخنان را به خاطر

 .۵دمیرسبه پایان  ه است،در مورد زن نجیبی که مادر لموئیل به او گفت یشعر یکبا امثال 
به توصیه خود عمل نکرد. دوم تواریخ  برای گفتن داشت. اما او یزیادای حکیمانه  سلیمان چیزهای

د که سلیمان کارهای زیادی انجام داد که حکیمانه نبود. حکمت واقعی این نیست که بدانیم میگویبه ما 

 .کنیم زیست مطابق به آنچه چیزی خوب و درست است. حکمت واقعی این است که 

 

 
 
 

                                                           
 ۹ -۱: ۳۱امثال  ۵ 
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  مفصل بیستم و شش

 جامعه کتابمحتوی 

 )کوهلیت( این کتاب از لغت عبرانیاست.  *ی حکمت در عهد عتیقکتابهاکتاب جامعه یکی از 

تاب را کاین یم که چه کسی میدانما به صورت قطعی نباشد. می معلمکه به معنای  استگرفته شده 

نوشته است. بسیاری از مردم معتقدند* که سلیمان* این کتاب را نوشته است. سلیمان پسر داوود 

ست. او میدان گیزندهبود. سلیمان چیزهای زیادی در مورد  یپادشاه بود. او همچنین پادشاه بزرگ

یار ، پشت سر گذاشته است. سلیمان بسمیکندرباره آنها صحبت را که این کتاب د یبسیاری از تجربیات

یلی . سلیمان خکرده بود هالذتو  هاخوشیخود را پر از  گیزندهبود. نیز بسیار عاقل آدم ثروتمند بود. او 

زحمت کشید. او یک حاکم بود. نویسنده جامعه نیز از این چیزها آگاه بود. او در سر تا آخر کتاب در 

 ه است.. اما نویسنده فقط خود را معلم نامیده استحبت کرداین موارد ص
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ی گزنده"د. میشوشعر آغاز  کیکتاب با 
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و آنچه در مورد  هکتاب از جهاتی هم شبیه داستان است. در مورد کارهایی که یک مرد انجام داداین 

. ما این میدهدرا  هاو آن درس میکندرا بیان  داستانها. کتاب آن زندمیحرف  ،آموخته است گیزنده

 یگویدمیم. اما بیشتر کتاب در مورد چیزهایی به ما مینامی حکمت در عهد عتیق کتابهاکتاب را یکی از 

. حکمت انسان حد و مرزی دارد. اما احکام خدا راه رسیدن به حکمت واقعی را میکندکه ما را حکیم ن

 .۱فصل اول گفتدر تثنیه  کتاب. این مانند آنچه است که موسی* در میدهدبه ما نشان 
ت درس میگویدهمه چیزهایی که معلم  که را به خاطر بسپاریمحرف باید این  هنگام خواندن کتاب

 یگزندهاین دنیا تمام چیزی است که هست. طوری به این  گویاکه  میکردنیست. او طوری صحبت 

وجود ندارد. به همین دلیل است که سخنان او  گیزندهبعد از این  یدیگر گیزندهکه گویا  میکردفکر 

کوشی تلف وقت است. او حتی د سختمیگوید. به همین دلیل است که میرسز به نظر گاهی غم انگی

داشته بعد از این وجود ن گیزندهلذت ببریم احمق هستیم. اگر  گیزندهکه ما اگر سعی کنیم از  میگفت

عنایی مبه نظر بیاید که طوری ممکن است  گیزندهخالی و تنها به نظر برسد. تود میتوان گیزندهباشد، 

 .ندارد
. است هیی از کتاب شامل اشعار است. این معلم از آنها برای کمک به یادگیری ما استفاده کردهابخش

 .را به خاطر بسپاریم هااو از اشعاری استفاده کرد تا به ما کمک کند آن درس
 .نمونه ای از این اشعار است 8-۱: ۳جامعه 

 .کندمیرر مق را وقتی خدا افتدمیبرای هر چیزی که در دنیا اتفاق ۱
 وقتی را برای تولد، وقتی را برای مردن،2

 .کندمیزمانی را برای کاشتن و زمانی را برای دَرَو کردن تعیین 
 وقتی را برای کشتن، وقتی را برای شفا دادن،۳

 وقتی را برای ویران کردن، وقتی را برای بنا نمودن،
 وقتی را برای گریه، وقتی را برای خنده،۴

 .نمایدمیزمانی را برای ماتم و زمانی را برای رقص مقرر 
 ها، وقتی را برای دور ریختن سنگها، وقتی را برای جمع کردن آن۵

 وقتی را برای در آغوش گرفتن، وقتی را برای اجتناب از آن،
 زمانی را برای کسب کردن، زمانی را برای خسارت دیدن،6

 ر انداختن،وقتی را برای اندوختن، وقتی را برای دو
 وقتی را برای بریدن، وقتی را برای دوختن،۷

 وقتی را برای سکوت، وقتی را برای حرف زدن،

                                                           
 ۷ -۵: ۴تثنیه  ۱ 
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 وقتی را برای دوستی، وقتی را برای دشمنی،8

 .*کندمیوقتی را برای جنگ و وقتی را برای صلح تعیین 

رسهای کتاب . وی نکاتی را در مورد دمیکنددر پایان کتاب، شخص دیگری سخنان خود را اضافه 

است. اما آنها تمام حقیقت نیستند.  "خوب و درست"که سخنان کتاب  میگوید. نویسنده ۲میکنداضافه 

از افراد حکیم بیاموزیم. ما باید به حرف آنها گوش دهیم.  گیزندهیم چیزهای زیادی در مورد میتوانما 

یم حکمت واقعی را پیدا کنیم که به خدا گوش کنیم. ما باید همیشه به یاد میتواناما ما فقط زمانی 

 .انجام دهیم میگویدداشته باشیم که آنچه خدا 
 د.میدانند میدهاحکام خدا را رعایت کنید. زیرا او از هر کاری که مردم انجام  یدبه خدا احترام بگذار

یم میدهاو از تمام کارهای بدی که ما انجام د. میدانیم میدهاو از تمام کارهای خوبی که ما انجام 

یم از او پنهان میتوان. ما ن۳د و روزی مردم را داوری خواهد کردمیدانما را پنهان د. او حتی اسرار میدان

 .شویم
ین دیگری بعد از ا گیزندهد. میرسبه پایان ن گیزندهآن پیام نهایی مهم است. وقتی بدن ما بمیرد 

. میکند، خداوند حق را پاداش خواهد داد و آنچه را که بد است نابود گیزندهر آن وجود دارد. د گیهزند

 یکندمفقط در صورتی معنا پیدا  گیزندهکه آن را بفهمیم. این  میکندفقط زمانی معنا پیدا  گیزندهاین 

 گیندهزکنیم که گویی این  گیزندهبعدی آماده شویم. اگر طوری  گیزندهکنیم تا برای  گیزندهکه 

 گیهبیهود»تمام آن چیزی است که هست، شبیه مردی خواهیم بود که این کتاب را نوشته است. 

  «!است بیهوده چیز همه! است گیهبیهود! است

 

 
 

                                                           
 ۱۴ -۹: ۱۲جامعه  ۲ 
 ۱۷: ۳جامعه  ۳ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۷ -۳: ۲غزل غزلها  ..................................است وصال عاشقش یدر آرزو)معشوقه( عروس 

 ۹ -۱: ۷غزل غزلها  .............................را دارد)معشوقه اش(  شعروسوصال  یآرزو عاشق

 

 

 

 مفصل بیست و هفت

 غزلها غزِل کتاب محتوی

 به صدای پای محبوب من گوش بدهید »

 ! آیدمی ها که با جست و خیز از فراز کوهها و تپه

 . است ای و آهو بچهمحبوب من همچون غزال 

 . نگردمیاو در پشت دیوار ایستاده است و از کلکین 

 «.گویدمیمحبوب من خطاب به من کرده 

 ای معشوقۀ من، ای زیبای من، برخیز و بیا. »
 زیرا زمستان گذشته است و موسم باران بپایان رسیده و رفته است. 

 . است رسیده سرائی نغمه زمان و اند گلها از زمین سرزده
 . دهدمیآواز فاخته در کشتزار ما، گوشها را نوازش 

  اند درختان انجیر میوه بار آورده، تاکها شگوفان شده

 کتاب غازآ

که  دمیشوآغاز  یکتاب با سخنان زن

 .عاشق است
 

 پايان کتاب

 یزن -د میرس انیبه پا یکتاب با شعر

 .میکندرا صدا  یکه مرد
 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 عروس )معشوقه( پادشاه
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 .است ساخته آگین عطر را مشام ها و رایحۀ آن
 «!۱ای محبوبۀ من، ای زیبای من، برخیز و بیا

 غزل غزلها .عاشقانه است اشعار مجموعه ای ازند. این کتاب مینامنیز  *غزل غزلها را سرود سلیمان

 اراشع مجموعهها یا سخنان حکیمانه نیست. این کتاب تاب حکمت است اما کتابی از ترانهآخرین ک

. و بعد دیگری میکندری است که مانند نمایشنامه سروده شده است. اول یک نفر صحبت اشعااست. 

 یکآخری ستند. شخصیت سه شخصیت کلیدی در کتاب وجود دارد. یک مرد جوان و یک زن جوان ه

ند.* مینام« دختر اورشلیم»گاهی  که او را میکنداز دوستان است. گاهی زن جوان صحبت  یگروه

. سعی کنید در حین خواندن میکنند. و گاهی دوستان شان صحبت میکندگاهی مرد جوان صحبت 

 .کتاب به این موضوع فکر کنید
 کتاب که شخصی این میکنندکه سلیمان این کتاب را ننوشته است. آنها فکر  به این باور اندبرخی 

* سلیمان نوشته است. به همین دلیل او را به نقش اصلی داستان را به عنوان هدیه ای برای ستایش

است که  ییک زن است. داستان درباره دو نفر اتبدیل کردند. این کتاب در مورد عشق یک مرد ب

که آنها با یکدیگر مهربان هستند.  میدهد. کتاب نشان میکنندارند و با هم ازدواج همدیگر را دوست د

یب که به یکدیگر آس میکنندند. آنها ظالم نیستند. آنها طوری صحبت نمیگذاربه یکدیگر احترام 

د میتوانمان که چگونه سلی میکنند. آنها به یکدیگر وفادار هستند. بنابراین برخی از مردم تعجب برسانند

 .همسران زیادی داشت *در مورد این چیزها بنویسد. سلیمان
که سلیمان این کتاب را نوشته است. او این کتاب را نوشت تا آنچه را  میکننداما بیشتر مردم فکر 

 د باشد. او در مورد مردیمیتوانری سروده است که عشق چگونه اشعا. او بیان کندست میدانکه از عشق 

. او در مورد چگونه گی رفتار میکندو عمل  میکندی را دوست دارد صحبت که وقتی کس ه استنوشت

. بهترین راه برای شناخت عشق، وفاداری ه استیک زن با مردی که او را به خوبی دوست دارد، نوشت

زل . بسیاری از افرادی که غزمانی که انتخاب بد میکردست حتی میدانبه یک نفر است. سلیمان این را 

د چیزی در مورد عشق خدا به اسراییل برای ما میتوانکه این کتاب  میکنندند فکر میخوانغزلها را 

د چیزی در مورد عشق عیسی* به پیروانش )کلیسا*( به میتوانکه این کتاب  میکنندبیاموزد. آنها فکر 

 نهااست. ت *کنند که عشق زن جوان تصویری از عشق اسراییل* به مسیحما بیاموزد. برخی فکر می

 .تواند آنچه را که آرزوی آن را دارد بیابدزمانی که او بیاید کلیسا می
به ت نسبیم چیزی در مورد عشق خدا میتوانیم چیزهای زیادی از این کتاب یاد بگیریم. ما میتوانما 

گی بهتر دوست داشتن خدا بیاموزیم. اما همیشه این یم چیزهایی در مورد چگونهمیتوانما بیاموزیم. ما 

ونه د به ما بگوید که چگمیتوانبه خاطر بسپارید. غزل غزلها داستانی است درباره زن و مرد. این کتاب را 

                                                           
 ۱۳ -۸: ۲غزل غزلها  ۱ 
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 .دوست داشته باشند. این یک درس بسیار با ارزش است بهتررا خود یک مرد و یک زن باید یکدیگر 
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 عهد عتیق

 بخش چهارم

 کبیری انبیای کتابها

اد را فرست *یامبرانی. پس خداوند پمیکردندن یرویمردم از خدا پ ،اسراییلپادشاهان  نیزمان آخردر 
خدا  یهشدار دادند که اگر به سو به مردمخدا دعوت کنند. آنها به  یتا مردم را به بازگشت به سو

ا آنها ر خداوندکردند که  یادآوریبه آنها  امبرانیپ در کنار آنبازنگردند، آنها را مجازات خواهد کرد. 
. میکندخود عمل  یهابه وعده شهیکردند که خداوند هم یادآوریبه آنها نیز و  فراموش نخواهد کرد

 *نجات دهنده کیآنها  یروز، خدا برا کیهمچنان اند. میگردباز اصلی شان  نیآنها را به سرزم یروز
 د.میفرست

 *ی انبیای کبیرکتابها

 اشعیا

 ارمیا

 وگنامهس

 حزقیال

 دانیال
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
  ۲۲ -۶: ۲اشعیا   ....................................................................دیروز خداوند* فرا میرس

 ۷ -۱: ۶اشعیا  .................................................................................دیخدا را د ایاشع

 ۷ -۱: ۹اشعیا   ...............................................................................آمد ایبه دن کودکی

 ۲۳ -۱: ۴۰اشعیا  .................................................................به مردم آرامش داد خداوند

 ۱۲: ۵۳ -۱۳: ۵۲اشعیا  ..............................................................مردم را نجات میدهد یخادم

 

 

 

 

 مفصل بیستم و هشت

 اياشع کتاب محتوی

یامبر* کسی پنبی یا یم. مینام کبیرپیامبران انبیا یا که ما آن را  بخشی استآن  از اشعیا اولین کتاب

س . سپمیگفت، خداوند سخنان خود را به پیامبر *. در عهد عتیقمیگویدخدا سخن  از جانباست که 

. ما پنج کتاب اول پیامبران در عهد عتیق را بخش پیامبران میکردپیامبر آن سخنان را برای مردم بیان 

یم. دلیلش این است که آنها کتابهای بزرگی نوشتند. ما پیامبرانی را که کتابهای کوچکتر مینام کبیر

 .یممینامصغیر  اننوشته اند پیامبر
صحبت کرد. او با مردم و پادشاهان شان صحبت کرد. او مانند همه انبیای  *اشعیا با مردم یهودا

 .میکرد راستین، سخنانی را که خداوند به او داده بود، بیان

 

 کتاب غازآ

خدا را آنها به مردم هشدار داد.  *ایاشع

فرا آنها را اشعیا ند. ه بودفراموش کرد

 که برگردند. خواند
 

 پايان کتاب

خدا  به خاطرسال  ۶۰از  شیب ایاشع

 انیصحبت کرد. او کتاب خود را با ب

 دیجد نیزم کیو  دیجد *آسمان کی

 رساند. انیبه پا
 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *یوزا اشعیا

 *خادم خدا *حزقیا
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اشعیا کتاب خود را با چیزهایی که خدا به او نشان داد تکمیل کرد. او مردم را دعوت کرد که به یک 

د دا هشدار. او مردم را به بازگشت به سوی خدای واقعی دعوت کرد. اشعیا به آنها *بت اعتماد نکنند

همچنین از زمانی صحبت کرد که . اما او گرفتخواهند قرار داوری مورد که اگر نزد خدا باز نگردند، 

خداوند دوباره مردم را برکت خواهد داد. او از زمانی گفت که خداوند همه چیز را دوباره درست خواهد 

 او را خواهند شناخت. و هر چیزی را که اشتباه بود، اصالح خواهد کرد. هاکرد. همه ملت
ا یک خبر خوش نیز وجود دارد. درباره داوری* صحبت میکند. امخود اشعیا در قسمت اول کتاب 

 .در قسمت دوم کتاب سخنان آرامش دهنده آمده است
که آنها به سوی خدا بازگردند. مردم فراموش  میکندبه مردم شروع این با گفتن این قسمت را اشعیا 

در اطاعت از خدا جدیت به خرچ نمیدادند. گرچه  کرده بودند که خدا آنها را انتخاب کرده است. آنها

ها به انجام برخی از کارهایی که خدا به آنها گفته بود ادامه میدادند. اما آنها دیگر به خدا عشق آن

یدند. اشعیا به آنها گفت که خدا آنها را مجازات خواهد کرد. اما او همچنین میترسند و از خدا نمیورزیدن

. او مطمئن بود که میکندن های خود را به آنها فراموشوند آنها را فراموش نکرده و وعدهگفت که خدا

. میکنداند و از نو شروع میگردتعداد کمی از مردم زنده خواهند ماند. خدا آن مردم را به سرزمین باز 

 *اورشلیمبه  ملتها. در آن روز، میدهدخبر اشعیا همچنین از روزی که در آینده خواهد آمد به آنها 

 .ندمیکردجنگ را فراموش های دادند و راهآمدند. به سخنان خدا گوش میمی
ملت آشور* در آن روزها دشمن اسراییل* بود. آنها مردم پادشاهی شمالی* را از سرزمین مادری 

و آنها را سالها دور نگه داشتند. پس اشعیا به یهودا گفت که به سوی  راندنددر اسراییل بیرون  شان

اما  .میبردند. ارتش آنها را میداددست گشتند، سرزمین خود را نیز از میخدا برگردد. اگر به عقب برن

اشعیا چیز بسیار مهمی را به آنها گفت. آشور و بابل* فقط به این دلیل بزرگ بودند که خدا آنها را 

. خدا بر یهودا خشمگین شد. مردم یهودا کارهای زیاد شیطانی میکردبزرگ آفرید. خدا از آنها استفاده 

کرده بودند. پس خداوند این لشکرها را برای مجازات آنها فرستاد. اما اشعیا همچنین گفت که خداوند 

به پس ند. و روزی همه چیز را میگردباز اصلی شان آنها را باز خواهد گرداند. آنها روزی به سرزمین 

ا ست جلو او رمیتوانو هیچ کس ن میکرد. او این کار را ا قرار داشت، بر خواهد گردانددر ابتدحالتی که 

 .بگیرد
توان یک . تصویر او را نمی۱بسیاری از سخنان اشعیا به مردم یادآوری کرد که خدا یک بت نیست

« ۲ای در سطلقطره»ها برای او مانند کارگر چوب ساخت. قدرت او قابل اندازه گیری نیست. ملت

هستند. او خدای زنده است. او همه چیز را آفرید. او داور همه مردم است. سخنان او برای همیشه 

جات د تا آنها را نمیفرستد. خدا کسی را میبخشپابرجاست. او به همه کسانی که به او اعتماد دارند امید 

اوند بود.* او بود دهد. اشعیا در آخرین قسمت کتاب خود به شخصیت جدیدی اشاره کرد. او خادم خد
                                                           

 ۲۸ -۱۸: ۴۰اشعیا  ۱ 
 ۱۷ -۱۲: ۴۰اشعیا  ۲ 
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ه ک میکرد. اشعیا درباره شخصی صحبت میدادد. او بود که آنها را نجات میآورکه به اسراییل امید 

داده بود. او پادشاهی بود  *یدند. مسیح پسری بود که خدا به ابراهیم وعدهمینامیهودیان* او را مسیح 

 .بود *ی. او پیامبر بزرگتر از موس*میشدکه از خاندان داوود متولد 

این خدمتگار کی بود؟ این مردی که اشعیا در مورد او صحبت کرد چه کسی بود؟ این فرزند بدون 

این مرد که به مردم آرامش  ۴د کی بود؟میآوررا به ارمغان  *این شاهزاده که صلح ۳کی بود؟ یپدر انسان

ی ست. وقتمیدانبود؟ اشعیا ن ی؟ این مسیحا کمیداداین مرد کی بود که مردم را نجات  ۵کی بود؟ میداد

 .میکردشویم که اشعیا درباره عیسی صحبت خوانیم، متوجه میبقیه کتاب مقدس را می

 

 

 

                                                           
 ۱۴: ۷اشعیا  ۳ 
 ۶: ۹اشعیا  ۴ 
 ۸ -۱: ۴۰اشعیا  ۵ 
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 ۱۳ -۱: ۳۸ارمیا انداختند............................................................................را در چاه  ایارم

 

 

 

 مفصل بیستم و نه

 ايارم کتابمحتوی 

. نام او ارمیا بود. بسیاری از میکندخدا را بیان از جانب این کتاب داستان یکی از پیامبران بزرگ 

سخنان او را در این کتاب خواهید خواند. همچنین چیزهای زیادی در مورد او خواهید آموخت. خداوند 

مانند سایر پیامبران به او فرمود که چه بگوید و ارمیا این سخنان را برای مردم بیان کرد. او به خدا 

او کار خود را در زمانی که یوشیا پادشاه  .میدادانجام  استمیخووفادار بود و هر کاری را که خدا از او 

 .. یهودا بعد از یوشیا سه پادشاه دیگر داشت. اما یوشیا آخرین پادشاه خوب بود۱بود آغاز کرد
بابل* در آن روزها دشمن یهودا بود. آنها ارتش قدرتمندی داشتند. آنها افراد بسیار ظالمی بودند. 

مد زیرا خدا عصبانی بود. خدا بر یهودا میآاید از بابل بترسند. ارتش بابل ارمیا به مردم گفت که ب

                                                           
 ۲: ۱ارمیا  ۱ 

 کتاب غازآ

 *ایوشیکه  یزمان *هودایکتاب در این 

 د.میشوپادشاه بود شروع 
 

 پايان کتاب

ه د کمیرس انیبه پا یکتاب زمان نیا

 رانیرا و *میاورشل هودایدشمنان 

 کردند.

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *نبوکدنصر  *ایارم

 *انیرکاب
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خشمگین شد زیرا آنها از شریعت خدا اطاعت نکردند. آنها به سخنان خدا گوش ندادند. به عهد خود با 

د نند. آنها مانمیداد. آنها به فقرا اهمیت نمیکردندعمل خود ی گناه آلود هاخدا وفا نکردند. آنها به روش

. برخی از آنها حتی از خدایان دروغین پیروی کردند. آنها به خدایان دیگر میکردندقوم خدا عمل ن

 .. پس خدا قصد داشت بابل را برای مجازات یهودا بفرستدمیکردندتعظیم 
خدا برگردند. آنچه را خداوند فرموده بود به آنها یادآوری کرد. سوی ارمیا بارها به مردم گفت که به 

. او وعده داد که اگر از او اطاعت نکنند خواهد دادعده داد که اگر از او اطاعت کنند به آنها برکت خدا و

اما آنها از دستورات خدا اطاعت نکردند. آنها از خدایان دیگر پیروی کردند.  .۲آنها را مجازات خواهد کرد

ین سرزمین خواهند گرفت. پس از خواهد آمد. آنها افراد زیادی را از ا *پس ارمیا به آنها گفت که بابل

خارج شان بابل آمد. آنها با یهودا جنگیدند. آنها بسیاری از مردم را از سرزمین ارتش مدت کوتاهی 

 .کردند
ارمیا پیامبر واقعی خدا بود. اما او تنها پیامبر یهودا نبود. یک عده پیامبران دیگری نیز در آنجا بودند. 

نها آ. میکندند که ارمیا اشتباه میگفتند. آنها میگفتآنها به مردم دروغ . ۳آنها پیامبران دروغین بودند

* خراب شود. خدا عبادتگاه نخواهد داد کهخدا آنها را قضاوت کند. خدا اجازه  نیستقرار ند که میگفت

. خداوند دادخواهد  شکست. خداوند ارتش بابل را شودتاج و تخت خالی  نخواهد دادهرگز اجازه 

 .خواهد داد *دوباره برکت اسراییل* را
را خراب کردند. آنها بسیاری از مردم را کشتند. آنها  عبادتگاهاما بابل به یهودا حمله کرد. آنها 

 .پادشاهان را از سرزمین یهودا دور کردند
ارمیا چیزهای بسیار سختی برای گفتن به مردم داشت. برخی از مردم از دست او بسیار عصبانی 

ردم آنقدر قهر شدند که سعی کردند ارمیا را بکشند. او کار سختی داشت. کار غم بودند. برخی از م

. مردم ارمیا را پیامبر گریان میکندکه خداوند مردم را مجازات  میکردانگیزی هم داشت. او باید تماشا 

 .نامیدند. ارمیا چیزهای غم انگیز زیادی دید و سخنان غم انگیز زیادی برای گفتن به مردم داشت
د که خدا قوم خود را دوباره برکت خواهد میرسامیدواری نیز داد. زمانی فرا  *اما ارمیا به آنها قول

. اما خدا ۴* خواهند بودهد بود. آنها هفتاد سال در تبعیدداد. آن زمان پس از بازگشت مردم از بابل خوا

نگامی که این کار را انجام . و ه۵آنها را ترک نخواهد کرد. روزی، او با آنها عهد* جدیدی خواهد بست

 .. او همه ملل دیگر را نیز برکت خواهد دادخواهد داددهد، خداوند آنها را برکت 
یش را جمع آوری کرد، اما نه به ترتیبی که آنها داستانهاارمیا داستان خود را به ترتیب بیان نکرد. او 

هستند.  اهدعا هاته است. بعضی از قسمتهایی است که او نوشهایی از کتاب نامهاتفاق افتاده بودند. بخش

                                                           
 ۲۸تثنیه  ۲ 
 ۴ -۱: ۲۸ارمیا  ۳ 
 را ببینید ۱۲ -۱: ۹دانیال  ؛۱۰: ۲۹؛ ۱۲ -۱۱: ۲۵ارمیا  ۴ 
 ۳۷ -۳۱: ۳۱ارمیا  ۵ 
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مانند صفحاتی از دفتر خاطرات او هستند. وقتی  هاهستند. برخی از بخش هاسرود هابرخی از قسمت

حتی زمانی که ید که ارمیا مرد خوب بود. او به خدا وفادار بود. او خدا را میشوکتاب را بخوانید متوجه 

. حتی هنگامی که مردم گوش میکردید فرار نمیترس. ارمیا وقتی میکرداطاعت مشکالت زیاد بود، 

 .میداشتنمیدادند او از صحبت کردن در مورد خدا دست بر ن

ارمیا در مورد دوران خودش صحبت کرد. اما برخی از سخنان او مربوط به زمان دیگری در آینده 

درباره  خودبرخی از سخنان در . حتی ۶بود. این زمانی است که خدا همه چیز را درست خواهد کرد

به همین خاطر آنها بعضی  .8ندمیفهمیدمردانی که عهد جدید را نوشتند، این را  .۷میکردعیسی صحبت 

 از سخنان ارمیا را در کتابهای عهد جدید نقل کردند.

 

 

 

                                                           
 ۳۳ارمیا  ۶ 
 ۶ -۵: ۲۳ارمیا  ۷ 
 ۱۷ -۱۶: ۱۰عبرانیان  ۸ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
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 یم فصل سی

 ايسوگنامه ارم کتاب محتوی

. تاز کتاب مقدس باشد. این یک مجموعه از سرودها اس یشاید غم انگیزترین کتاب ارمیا سوگنامه

 ینانگیز در خوانند. پنج سرود غمند که مردم هنگام مردن کسی میاها از آن دسته سرودهایی آن

 رودهاساین او ، باشدکه ارمیا* آنها را نوشته است. اگر چنین  میکنندکتاب وجود دارد. اکثر مردم فکر 

چقدر غمگین بود. او همچنین طوری نوشت که او را نوشت تا نشان دهد که وقتی یهودا نابود شد 

سخنانی را بیان کند تا افراد غمگین نیز بتوانند از آنها استفاده کنند. او نخواست کس آنچه را در یهودا 

 ود فراموش کند. این سرودها وسیله بود تا مردم به خاطر بسپارند.اتفاق افتاده ب
ست که چرا این اتفاقات رخ داده است. اورشلیم از میداندید و او  یارمیا حوادث وحشتناک زیاد

. ردندمیکو مردم گونه بد رفتار  میکردندخداهای شیطانی دعا  هشریعت خدا پیروی نکرده بود. مردم ب

دهند. اما مردم گوش نکردند. آنها تغییر نکردند.  هشدارخداوند خدمتگاران خود را فرستاد تا مردم را 

 کتاب غازآ

وسط ت *میاورشل یکتاب پس از نابود نیا

 د.میشوآغاز  *بابل سپاه
 

 پايان کتاب

کتاب قبل از بازگشت مردم به  نیا

 .ابدیمی انیپا هودایدر  های شانخانه
 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 خدا مردم یهودا*
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 .۱پس خداوند آنها را مجازات کرد
است. ارتش بابل آن را ویران کرد.  نویران شد اورشلیم در حال د کهمیشوکتاب با گفتن این آغاز 

زی برای خوردن سی نبود که به او دلداری دهد. چیشهر مانند بیوه ای غافل شده در شب گریست. ک

 . پادشاهان را اسیر کرده بودند. ومیکردندشکسته بود. کاهنان* گریه  شهرهای نبود. تمام دروازه

ید خدا دشمن آنهاست. او یهودا میرساوضاع آنقدر بد بود که به نظر  .اورشلیم برده دشمنانش شده بود

  .*نویسنده به این موضوع فکر کرد، امیدش را از دست دادرا نابود کرده بود. وقتی 
اما حتی با خواندن سرودهای غمگین، تمام امید او از بین نرفت. نویسنده به یاد آورد که هنوز آخرین 

است. او به  ی او پایداروفادار وفادار است. عاشقخدای برای مردم خود منبع آرامش وجود دارد. خدا 

تی سرود بخواند، ح میتوانستد. بنابراین یهودا میشو. مهربانی او هرگز تمام نکندمیهای خود عمل وعده

ست امیدوار باشد. میتوان. حتی زمانی که از سرزمین خود دور بود، میکردوقتی که احساس ناامیدی 

 ان* به خداوند وجود داشت.* همچناین امید، دعوت جدیدی برای ایمانبا « .۲عظیم است وفاداری تو»

دعوتی برای توبه وجود داشت.* خدا روزی آنها را به خانه خواهد آورد. او روزی پادشاه جدیدی از 

 .خاندان داوود به آنها خواهد داد
ند تا به دشمنان یهودا به خاطر شرارتی که انجام داده اند، جزا میخواستبرخی از این سرودها از خدا 

 .ن سرود از خدا میخواست که آنها را نابود کنددهد. چون بابل یهودا را نابود کرده بود، ای
 غم گرفتار تا کن لعنت را ها آن. برسان شان اعمال سزای به را ها خداوندا، آن»
 «۳ساز. محو زمین روی از و کن تعقیب را ها آن غضب و خشم با. شوند درد و

ها اما بخشهای دیگر این سرودها درباره امید است. حتی اگر سرودها غمگین باشند، مردمی که آن

را ترک  . خدا آنها۴ستند که به سرزمینی که خدا به آنها وعده داده بازخواهند گشتمیدانخواندند را می

.* به همین دلیل بود های خود به ابراهیم* و داوود داده بود، عمل خواهد کرد. خداوند به وعدهمیکندن

. یهودا میکند. خدا آنها را در بابل رها ن۵که آنها امیدوار بودند. آنها وفادار نبودند.* اما خدا وفادار است

. به این ترتیب کتاب به میداد، خداوند نجات شان میکردندبرای همیشه مجازات نخواهد شد. اگر صبر 

 .آنها را دوباره برکت خواهد داد د. روزی، خداوندخوانمید. یهودا تا ابد سرودهای غمگین نمیرسپایان 
و سعادت از دست رفتۀ ما را  ای خداوند، ما را دوباره بسوی خود بازگردان»

 «6اعاده فرما.
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نام ارمیا در کتاب نیست. اما او بسیاری از این موارد را در کتاب دیگرش گفته است. وقتی مردم گناه 

مانند دشمن خواهد بود. اما او  میکنندبرای کسانی که اطاعت ن د.* خدامیشوخدا عصبانی  میکنند

که دشمنان یهودا فرار کنند. خداوند آنها را به خاطر  میدهدهمچنین خدای مهربان است.* او اجازه ن

 .میکندکاری که کردند مجازات 
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 مفصل سی و یک

 اليحزق کتاب محتوی

ه خدا ب"بود.* معنای نام او این است  کاهنکتاب حزقیال داستان یک پیامبر است.* او پسر یک 

. زمانی که برخی ۱هنگامی که او سی ساله بود، خداوند او را به نبوت دعوت کرد "شما نیرو خواهد داد.

رتش بابل ، حزقیال از طرف خدا سخن گفت. هنگامی که امیکردند گیزندهاز مردم یهودا* در بابل 

 ردندمیک گیزندهمردم یهودا را به بابل برد، او را نیز با خود بردند. حزقیال به مردم یهودا که در بابل 

 .سخن گفت. او همچنین با مردمی که در یهودا مانده بودند صحبت کرد
ردم که خدا م میدهدنشان بیشتر حزقیال قبل از اینکه خدا او را نبی بسازد یک کاهن بود. کتاب او 

. او از این لحاظ شبیه ارمیا بود. اما حزقیال کتاب خود را به ترتیب نوشت. او اولین پیام میکندرا داوری 

                                                           
 ۱: ۱حزقیال  ۱ 

 کتاب غازآ

 *به بابل *دیکتاب در زمان تبعاین 
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 پايان کتاب

سال پس از  ۲۰کتاب حدود  نیا
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 شخصيتهايی که بايد شناخت 
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 خود را در ابتدا گذاشت. او آخرین پیام خود را در پایان نوشت.
حزقیال زمانی که شروع به نبوت کرد پنج سال از سرزمین یهودا دور بود. کتاب او بیش از بیست 

را  را از بین برد. خدا یهودا *عبادتگاهد. این پس از آن بود که بابل خانه خدا یا میرسبه پایان سال بعد 

. آنها شریعت خدا را زیر پا گذاشتند. آنها از خدایان دروغین پیروی کردند. پس خداوند میکردمجازات 

 .دشمنان شان را فرستاد تا آنها را مجازات کنند
، پیامبران دروغین زیادی وجود داشتند. برخی از آنها همان ردمیک گیزندهزمانی که حزقیال 

داد که به سخنان پیامبران  هشدارند. حزقیال به مردم میزیستپیامبرانی بودند که در زمان ارمیا* 

دروغین گوش ندهند. این پیامبران به مردم میگفتند که خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد. آنها وعده 

لشکر بابل* اجازه نخواهد داد تا آنها را تصرف کند. اما حزقیال به که خدا  ندمیگفتنها میدادند. آ *صلح

 .ست که صلح نخواهد بود. خدا قومی را که هنوز در یهودا بودند داوری خواهد کردمیدان
. آنها شریعت خدا را زیر پا میکردند. حتی کاهنان نیز بد رفتاری میکردندمردم از خدا اطاعت ن

آنها از خدایان دروغین پیروی کردند. آنها به خدا گوش نکردند. پس خدا حزقیال را فرستاد  گذاشتند.

 .تا با آنها صحبت کند
داد. و مردم بارها به او گوش ندادند. یک  هشداراما مردم به او گوش نکردند. حزقیال بارها به آنها 

قتی این اتفاق افتاد، حزقیال شروع . و۲روز، ارتش بابل به اورشلیم لشکر کشید و شهر را درهم شکست

کرد تا به مردم پیام جدید بدهد. او به مردم گفت که روزی خداوند آنها را به سرزمین شان باز خواهد 

. خواهد کرد. روزی خدا همه چیز را دوباره درست خواهد ساختگرداند. روزی خدا دوباره خانه اش را 

 .بسازدار حزقیال این چیزها را گفت تا آنها را امیدو
کتاب  هایاین کتاب بسیار شبیه کتابهای دیگری است که پیامبران نوشته اند. اما برخی از بخش

تر بوده است. یکی از آن چیزها جالل* خدا بود. او بارها که چه چیزی برای حزقیال مهم میدهدنشان 

نام او را گرامی بدارند. دوباره  آنهاتا  میکرد. خدا مردم را مجازات میکنددر مورد جالل خدا صحبت 

ا ت میکردمردم به خدا گوش نکرده بودند. آنها فراموش کرده بودند که خدا کیست. خدا این کارها را 

 .*مردم به خاطر بیاورند. او این چیزها را انجام داد تا بدانند که او خداوند است
عجیب  *حزقیال از رؤیاهای. گاهی میکندهای زیادی برای روایت داستان استفاده این کتاب از راه

که کارهای بسیار عجیبی انجام  میخواست. گاهی اوقات خدا از او میگفتیش ها. گاهی از خوابمیگفت

دهد. و آنچه را که خدا از او میخواست انجام داد. او این کارها را کرد تا به مردم نشان دهد که هدفش 

 .چیست
یی برای کشورهای دیگر نیز هات. اما او همچنان پیامحزقیال نیز مانند ارمیا پیامی برای یهودا داش

داشت. خدا کسانی را که به یهودا آسیب رسانده بودند مجازات خواهد کرد. و خدا قوم خود را روزی به 
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جدیدی خواهند ساخت. دوباره خدا را پرستش  عبادتگاهآنها  .۳سرزمین خودش باز خواهد گرداند

 .خواهند کرد. و خداوند آنها را دوباره بزرگ خواهد ساخت
ی دیگر اخطار داد. اگر به یهودا صدمه بزنی، خدا به تو صدمه خواهد زد. اگر زمانی هاحزقیال به ملت

نان یهودا را نابود . خدا تمام دشممیکندکه یهودا نابود شد خوشحال بودی، خدا روزی تو را غمگین 

 .خواهد کرد. این همان چیزی بود که او به ابراهیم* قول داد که انجام دهد
 من کنند لعنت را تو که کسانی اما دهم،می برکت دهند برکت را تو که کسانی به»

 «۴.کنممی لعنت را ها آن

 هاییاو وعده. میکندقسمت آخر کتاب در مورد چگونه گی بازگرداندن مردم توسط خداوند صحبت 

او  .۵فرستدآورد.* شخصی را از خانواده داوود برای پادشاهی میرا که به داوود داده بود به خاطر می

بلکه خدا به مردم  .۶جدید خواهد داد عبادتگاهسازد. اما خدا نه تنها به مردم پادشاهی* را دوباره می

داده بود انجام  *ه وعده ای که به موسی. خدا این کار را برای وفاداری ب۷قلب جدید نیز خواهد داد

او به قولی که به ابراهیم داده بود عمل خواهد کرد و به قولی که به داوود داده بود وفا خواهد  .8میدهد

 .۹کرد
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۳۰ -۸: ۳دانیال  .........................................نکردند میتعظخم نشدند و  الیدوستان دان
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 ۶دانیال  ....................................................................شد مقابل رهایبا ش الیدان
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 ۱۹ -۱: ۹دانیال  .....................................................................................دعا کرد الیدان

 

 

 

  مفصل سی و دو

 اليدان کتاب محتوی

یا حزقیال* صحبت کردند صحبت نکرد.  *بود. اما دانیال با همان مردمی که ارمیا *دانیال یک نبی

 .صحبت کرد میکردخدا با رهبرانی که به آنها خدمت  از طرفاو 
دانیال نیز  گیزندهاز سخنان دانیال چیزهای زیادی خواهید آموخت. اما به همان اندازه شما از شیوه 

کرد که به خدا جالل دهد. او از خدا پیروی کرد و حتی در  گیزندهیاد خواهید گرفت. او به گونه ای 

از خدا پیروی کنند. این زمان مشکالت از خدا اطاعت کرد. دانیال به مردم نشان داد که آنها نیز باید 

 .ندمیدهکاری است که همه پیامبران واقعی انجام 
 *بادتگاهعاورشلیم لشکر کشی کردند. آنها دیوارها را شکستند. آنها  ها قبل، سربازانی از بابل بهسال

 دخود بردند. آنها اکثر مردم اورشلیم را مجبور به ترک سرزمین خوبا را سوزاندند. بسیاری از مردم را 

 

 کتاب غازآ

 *الید که دانمیشوشروع  یکتاب از زمان

ام به ن یمرد در بابل بود. ییبعید جوان

 بود. *پادشاه بابلدر آن زمان  *نبوکدنصر
 

 پايان کتاب

ه د کمیرس انیپا به یکتاب زمان نیا

بود و کوروش پادشاه  ریپ الیدان

  بود. فارس*

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 بدنغو*عک شیم درک،ش الیدان

 *رزبلش  *نبوکدنصر

 *کوروش
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شان کردند. وقتی این اتفاق افتاد دانیال آنجا بود. او مجبور شد سرزمینش را ترک کند. او مجبور شد 

اما دانیال خدا را فراموش نکرد و خداوند دانیال را فراموش نکرد. دانیال  .کند گیزندهخیلی دور از خانه 

ل نیز عزت داد. او دانیال را پیامبر که به خدا جالل دهد و خداوند به دانیا میکرد گیزندهبه گونه ای 

اینجا هست و بسیاری از در گفت او دانیال این کتاب را نوشته است. خیلی از چیزهایی که  .ساخت

 .درین کتاب نوشته شده استکارهایی که او انجام داد 
ش ال. بارها مردم بابل تمیکنددانیال و دوستانش را بیان  گیزندهقسمت اول کتاب چند داستان از 

کردند تا خدای واقعی را فراموش کنند و به خدایان دروغین خدمت کنند. آنها حتی سعی کردند دانیال 

را دوست نداشتند زیرا آنها به خدایان دروغین خدمت  دانیال و دوستانشو دوستانش را بکشند. آنها 

 سیار مهمی در حکومت بابل. اما دانیال و دوستانش به خدای واقعی وفادار بودند. دانیال مرد بمیکردندن

 .شد
ودند ی* بانید. آنها جوانان عبرمیشودر اولین داستان دانیال، با دانیال و تعدادی از دوستانش آشنا 

 قومش میخواستبخورند که خدا نرا غذاهایی  میخواست. پادشاه از آنها میکردند گیزندهکه در بابل 

بخورد. این یک مشکل بود. پس دانیال و دوستانش به خدا توکل کردند و نقشه کشیدند. آنها در زمان 

که چگونه خداوند آنها را برکت داد. از همان ابتدا،  میگویدسختی خدا را اطاعت کردند. داستان 

دا خت بود از ختوانیم ببینیم که دانیال مرد خوبی بود که تصمیم گرفت حتی در مواقعی که سمی

 .اطاعت کند
در های مهم در کتاب دانیال این است که خدا بزرگ است. دو تن از پادشاهان بزرگ یکی از ایده

دانیال این را فهمیدند. هر دو پادشاه متفق القول بودند که پادشاهی خدا برای همیشه ادامه کتاب 

 .۱آن را نابود کرد میتوانخواهد داشت. هرگز ن
ی عجیبی بود. گاهی اوقات ها. این خوابمیکندصحبت ب در مورد رویاهای دانیال قسمت دوم کتا

بیدار بود. اینها رویاهای خاصی بود که خدا برای دانیال فرستاد تا به  میدیددانیال وقتی رویاهایش را 

ا تد او بگوید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. برخی از چیزهایی که دانیال در رویاهای خود دیده بو

اکنون اتفاق افتاده است. چیزهای دیگری که خداوند در خواب به دانیال گفته هنوز اتفاق نیفتاده است. 

 .میکندل آینده را در دست دارد. خداوند به آنچه وعده داده عمل واما خداوند کنتر
ید. یآمروزگارش ی هادانیال مانند سایر پیامبران بود. اما او نیز متفاوت بود. او گفت که چه بر سر ملت

او همچنین در مورد رؤیاهای خود در مورد آنچه که مدتها پس از رفتنش اتفاق خواهد افتاد گفت. 

 میخواستبرنامه خدا درست همانطور که او قشه بزرگی دارد. روزی، هر بخش دانیال دید که خدا ن

 .خواهد شدعملی 
ال در دانی *مهم هستندنیز . آنها برای بقیه کتاب مقدس ندین کتاب بسیار مهم ادررؤیاهای دانیال 
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مد تا میآدر ابرها  که بود *مورد رویای خود از پادشاه بزرگی که روزی خواهد آمد گفت. او پسر انسان

 *که دانیال به کار برد، مانند قولی است که خدا به داوود. کلماتی۲دباشبرای همیشه پادشاه همه مردم 

 هاداوود وعده داد که پادشاهی از خانواده او، پادشاه ابدی* خواهد بود که بر ملت خدا به .۳داده است

کرد. و داستان آن رویا از آن زمان برای قوم خدا  *حکومت خواهد کرد. این رویا دانیال را امیدوار

 .داستان امید بوده است
یم که میدان *و نحمیا *های عزراارمیا گفت که مردم به سرزمین خود باز خواهند گشت. از کتاب

مردم به سرزمین بازگشتند. دانیال نیز گفت که مردم به سرزمین باز خواهند گشت. آیا این همان 

؟ آیا این میکرد؟ یا در مورد چیز دیگری صحبت میکردل در مورد آن صحبت انیاچیزی است که د

ید؟ کتاب دانیال به این سوال میآپادشاهی به زودی به مردم زمان دانیال خواهد رسید؟ یا خیلی دیرتر 

 الهاسدید . روزی فرشته ای نزد دانیال آمد. فرشته به دانیال گفت که پادشاهی که او میمیدهدپاسخ 

و پادشاه خدا بر پادشاهی  *. در آن زمان، خدا به گناه پایان خواهد داد.۴در آینده خواهد آمدبعد، 

اند. به یاد داشته باشید میگردبر میخواستکه خدا  حکومت خواهد کرد. او همه چیز را به همان صورتی

تا برخی از چیزهایی را که عیسی  میکندکه دانیال در مورد این پادشاه چه گفت. این به شما کمک 

بفهمید که عیسی  میکندهمچنین به شما کمک  *هنگام خواندن عهد جدید گفت، درک کنید.

اه پادشیک دانیال کتاب خود را با صحبت در مورد . میکردپادشاهی بود که دانیال درباره آن صحبت 

اند. این پادشاه نیز در آینده ای دور خواهد آمد. او با همه پادشاهان دیگر متفاوت میرسدیگری به پایان 

زمینی را که خدا به قومش داده  میکندخود را بزرگ کند. او سعی  میکندخواهد بود. این پادشاه سعی 

دانیال قول داد که خدا  .با خدا بجنگد میکند. او حتی سعی نیستاه خوب شپادبگیرد. این پس بود، 

 .خواهد کرد تجزیه را اواجازه نخواهد داد این پادشاه پیروز شود. خداوند پادشاهی 
وقتی برای اولین بار این کتاب را خواندید، ممکن است چیزهایی وجود داشته باشد که برایتان عجیب 

هرچه  .میگویدبه نظر برسد. اما هر چه بیشتر کتاب را بخوانید، بهتر متوجه خواهید شد که دانیال چه 

 .های دیگر کتاب مقدس را بخوانید، دانیال را بهتر درک خواهید کردبیشتر کتاب
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 بخش پنجم

 کتابهای انبیای صغیر

را روان کرد تا به آنها هشدار دهد که  ی. پس خدا پیامبرانمیکردنداز خدا پیروی نمردم در زمان انبیا 
خدا از آنها خشنود نیست. اگر مردم دوباره به خدا رجوع نکنند، خدا آنها را از سرزمینی که برای 
شان داده بود دور خواهد ساخت. همچنان پیامبران برای مردم گفتند که خدا کارهای شان را فراموش 

را  *دهندهسرزمین شان خواهد آورد. یک روز خدا نجات  نخواهد کرد. یک روز خدا آنها را دوباره به
 برای شان خواهد فرستاد.

 ی انبیای صغیرکتابها

 ناحوم   هوشع

 حبقوق   یوئیل

 سفنیا  عاموس

 حجی   عوبدیا

 زکریا   یونس

 مالکی   میکاه
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 ۱۱ -۲: ۱هوشع  ......................................................میبا هوشع و خانواده اش آشنا میشو

 ۳هوشع  ................................................دمیآورخانه دوباره همسرش را به  هوشع

 ۹هوشع  ....................................................را مجازات خواهد کرد *اسراییل خدا

 ۱۱هوشع  .................................................................اسراییل را دوست داشت خدا

 ۱۴هوشع  ....................................................دعوت کرد *اسراییل را به توبه هوشع

 

 

 

 ومفصل سی و س

 هوشع کتاب محتوی

هوشع پیامبری بود که از طرف خدا با اسراییل صحبت کرد. او این کتاب را نوشت تا به مردم بگوید 

 گیزندهخدا چقدر آنها را دوست دارد. اما او کتاب را به شیوه ای غیرعادی نوشت. او داستانی از که 

او شبیه داستان دیگری است.  گیزنده خود تعریف کرد. سپس به مردم نشان داد که چگونه داستان

 .بودخدا و قومش داستان  این داستان دیگر،
همسری پیدا کرد. او به  هوشعو ازدواج اوست.  شخود گیزندهدرباره  میگوید هوشعداستانی که 

نها آ در اختیاررا  تنشند تا او میدادهمسرش وفادار بود، اما زن به او وفادار نبود. مردان دیگر به او پول 

مگر . وفادار است. هوشع به اسراییل گفت که آنها مانند همسر او هستند. خدا هم مثل او قرار دهد

 .است. اما خدا در عشق خود به آنها وفادار نیستنددار وعده خود با خدا وفا مانند زنش به اسراییل به
های خود عمل کرد. خداوند به عهد خود ن پیام را بداند. خداوند به وعدهاسراییل ای میخواستهوشع 

 کتاب غازآ

کتاب درست قبل از تصرف این 

یان* توسط آشور یشمال *یپادشاه

 د.میشوشروع 
 

 پايان کتاب

تاب د. کمیرس انیبعد به پا هاکتاب سال

مال ش لیآشور قبا نکهیدرست قبل از ا

 د.میرس انیبه پا ردیبگرا 
 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 * نبی*هوشع

 هوشع( همسر) *جومر
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. او این عشق *از عهد خود با او تخلف کنند. خدا به عهد وفادار خواهد بودآنها ، حتی اگر میکندوفا 

ر که اطاعت کردند و او را دوست داشتند نشان داد. علیرغم تمام اتفاقاتی که برای وفادار را به هزاران نف

 .اما اسراییل از خدا اطاعت نکرده بود .میداشتاسراییل افتاد، خدا از محبت آنها دست بر ن
پسروآوردمبیرونشمصرازداشتمدوسترااوبودطفلاسراییلوقتی

۱شددورمناززیادترخواندم،خودبسویرااوقدرهراماخواندمخود

افتد پس هوشع گفت که خدا آنها را از سرزمینشان بیرون خواهد کرد. این امر به این دلیل اتفاق می

نکردند. خداوند خدای حسود بود و  *که آنها از قوانینی که خدا از موسی به آنها داده بود اطاعت

اسراییل خدایان دیگری غیر از او نداشت. اما اسراییل به جای خداوند، به دنبال کمک به ملل دیگر بود. 

. ندمیشدچون این کار را کردند، خداوند آنها را به آشور فرستاد. آنها سالهای زیادی در آنجا نگهداری 

اما خدا  .ع را با زمانی که آنها در مصر برده بودند مقایسه کردهوشع برای کمک به درک آنها این موضو

د اسراییل در آشور بماند. در آینده آنها را از آشور بیرون خواهد آورد، همانطور که آنها را از میخواهن

. آنها میکندمصر بیرون آورد. خداوند اسراییل را مجازات خواهد کرد. اما خدا آنها را برای همیشه رد ن

 .کرد خواهداند. او دوباره از آنها مراقبت میگرده سرزمینی که به آنها وعده داده بود باز را ب
تصمیم گرفت که برود و او را پیدا کند. وقتی او را  عهوشع فرار کرد. اما هوش نزدهمسر هوشع از 

ین بود که ا به خانه اش برگرداند. او امیدوار و خرید شبود. پس هوشع او را از صاحبان کنیزیک یافت، 

یدوار . او امبخاطر کسب پول رابطة جنسی برقرار نکنددیگر مردان  او شود و باز با تن فروشی امر مانع

 .او را تغییر داده باشد میکشیدکه را  رنجیهمان بود که 
. او وعده خدا به داوود را به مردم یادآوری میکندصحبت  *داوود ةدرباراو در بخشی از داستان هوشع، 

وقتی  .و پادشاه خاندان داوود خواهد بود. خدا وعده داد که در آینده، مسیحی* خواهد آمد. ا۲دمیکن

کرد. اما هوشع همچنان  گیزنده. هوشع مدتها پس از زمان داوود خواهد کردد، مانند داوود حکومت یمیآ

  :منتظر زمانی باشد که میتوانست

،داووداوالدۀازیکیبهوخودخدایخداوند،بسویاسراییلقومآنازبعد»
 «۳.ندمیگرد برشانپادشاه
برای  حوادثاین کارها را انجام داد. این  عگفت یک داستان واقعی است. هوش شعداستانی که هو

که خدا چقدر قوم خود را  بود. درس این برای شان دادداستان درسی هم این افتاد. اما  اتفاق هوشع

دوست داشت. قومش از او اطاعت نکردند. سپس خدا به وعده خود مبنی بر مجازات آنها به خاطر آن 

اما محبت خدا نسبت به آنها از بین نرفت. او صبور بود. ممکن است آنها را بفرستد.  *گناهان عمل کرد.

                                                           
 ۲ -۱: ۱۱هوشع  ۱ 
 ۱۶: ۷دوم سموئیل  ۲ 
 ۵: ۳هوشع  ۳ 



 

 رهنمای سفر به کتاب مقدس

1۲0 

 .میکردرک نو آنها را برای همیشه ت میکرداما او آنها را فراموش ن

 .خواهند کردروزی اسراییل به سوی خدا باز خواهد گشت. آنها به کارهای شیطانی خود اعتراف 
 .خواهد بخشیدآنها دوباره خدا را دوست خواهند داشت. و خدا آنها را 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۲ -۱: ۱یوئیل  ..................................................................................حشرات میآمدند

 ۱۱ -۱: ۲یوئیل  ......................................................................بود کیخداوند نزد روز

 ۱۷ -۱۲: ۲یوئیل  .............................................................پروردگار* یسو بهبازگشت 

 ۲۷ -۲۵: ۲یوئیل  .......................................................شما را باز خواهد گرداند خداوند

 ۳۲ -۲۸: ۲یوئیل  ...........................................................................*روحبیرون ریختن 

 

 

 

 می و چهارفصل س
 ليوئي کتاب محتوی

 داریم. هوشع* ونبی یوئیل دومین کتاب از پیامبران صغیر است. ما اطالعات کمی در مورد یوئیل 

خود به ما گفتند. اما یوئیل این کار را نکرد. با توجه به مطالبی که  گیزندهموس* چیزهایی درباره عا

ته از اولین پیامبرانی بود که کتاب نوشیکی یم که ایشان میکنایشان در مورد آن صحبت کردند، گمان 

 .ستا
خدا بازگردند. ابری از حشرات به سوی ل کتاب خود را نوشت تا به مردم یهودا بگوید که به ییوئ

خوردند تا مردم نتوانند آن را بخورند. در آن میآمده بود. حشرات غذای رشد شده در مزارع را  یهودا

 .زمان در یهودا باران نبارید. زمین خالی بود مردم گرسنه بودند و آبی برای نوشیدن نداشتند
مردم  که میخواستدعوت کرد. او  دعایوئیل به مردم گفت که باید غمگین باشند. سپس آنها را به 

. یوئیل روزهای سختی را که مردم پیدا شوداز خدا طلب رحمت کنند* تا حشرات بروند و غذا دوباره 

 کتاب غازآ

 گرید *امبرانیاز پ یاریقبل از بس *لیوئی

دشمن  *بابل نکهینوشت. او قبل از ا

 شود نوشت. *هودای
 

 پايان کتاب

 انیابه پ *برکت کیبا  کتاب یوئیل

ه ک میمیداننبا اینهم ما درست د. میرس

 .بود چند سال بعد

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 یوئیل
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 مفکوره اینامید. این مجموعه کوچک کلمات )روز خداوند( « روز خداوند»ند میکرد گیزندهدر آن 

 .میکنداست که یوئیل در ادامه کتابش درباره آن صحبت 
به دو صورت صحبت کرد. گاهی اوقات خدا افراد بد را با ایجاد اتفاقات « اوندروز خد»یوئیل در مورد 

. یوئیل گفت که خدا حشرات را برای انجام این کار فرستاد. او این زمان را میکردقضاوت  ،بد برای آنها

دیگری وجود خواهد داشت. « روز خداوند»نامید. اما یوئیل همچنین گفت که در آینده، « روز خداوند»

خواهد بود. این آخرین باری است که خداوند است، تاکنون که تر از هر روز دیگری آن روز جدی

. اما *زمان خشم خدا خواهد بود« روز خداوند»ل گفت که آخرین ی. یوئمیکند *را قضاوت *شریران

ت . بعد از اینکه خدا قضاومیدهداو همچنین گفت که زمانی است که خدا دوباره قوم خود را برکت 

 .افرادی را که برای خود انتخاب کرده بود برکت خواهد داد اوکرد، 
یوئیل به مردم گفت که برای این روز آماده شوند. او به آنها گفت که به سخنان خدا گوش دهند و 

ه ک میکردندید که مردم فکر نمیرسآنچه را که خدا به آنها گفته است انجام دهند. این روز زمانی فرا 

 . حمله بهباشدمیکس برای آن آماده نکه هیچ میافتداست. همه چیز آنقدر سریع اتفاق  در حال آمدن

ید. در آن روز اتفاقات سخت زیادی برای میآسوزد میسرعت یک ارتش و به همان سرعتی که آتش 

 .میداد. خداوند کسی بود که آن چیزها را انجام میدادرخ مردم 
د از او فرار کند. آن روز تاریک میتوان. هیچ کس نمیکنددر آن روز خداوند دشمنان خود را قضاوت 

 .د تا کار او را انجام دهدمیفرستد. خداوند لشکر بزرگی نمیترسو بسیاری از مردم  هبود
، خدا نندبکاین کار را آنها بنابراین یوئیل به مردم گفت که دعا کنند و راه خود را تغییر دهند. وقتی 

خواهد . در آن روز خداوند بر قوم خود رحم خواهد کرد. او آنها را یکندمد و به آنها رحم میشومتوقف 

د که باران ببارد و مزارع رشد کنند. او اورشلیم* میشو. او باعث خواهد بردو شرم آنها را از بین  بخشید

 .را دوباره شهر خود خواهد ساخت و مردم مقدس خواهند بود
ه را ب هااسراییل استفاده خواهد کرد. سپس خدا قوم یوئیل گفت که خدا از ارتش ملل برای مجازات

تا  میکند. خدا از هر دوی این موارد استفاده میکردند مجازات میدادخاطر کارهای بدی که انجام 

هایی که خدا داده بودند و وعده هایی که به خداود را به خاطر بسپارد. آنها وعدههای خاسراییل* وعده

و این « ۱روح خود را بیرون خواهد ریخت»دند. در آن روز خداوند، خدا میآوربه یاد را به آنها داده بود 

. این بار، مانند دانیال* میکندهمه چیز را تغییر خواهد داد. سپس، خداوند همه چیز را دوباره درست 

از  یو حزقیال* که گفته بودند، این کار را برای همیشه ادامه خواهد داد. یوئیل کاری کرد که بسیار

بدانند و انجام دهند به مردم گفت. پیام او  میخواستپیامبران دیگر انجام دادند. او آنچه را که خدا 

 برای مردمی بود که آن روز او را شنیدند. اما پیام او برای مردم در آینده نیز بود. 

ت را . این برای ما که آن کلمامیکردمدتها پس از مرگ یوئیل، سخنان یوئیل با مردم صحبت 

                                                           
 ۲۸: ۲یوئیل  ۱ 
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« ۲روز خداوند». اما این برای مردمی که در پایان تاریخ بخشی از آخرین میکندنیز صدق  میخوانیم

 .صدق خواهد کردخواهند بود، به شیوه ای بسیار خاص 

 
 

                                                           
 ۳۱: ۲؛ ۱۱: ۲؛ ۱: ۲یوئیل  ۲ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۶ -۶: ۲عاموس  ......................................................................خدا قضاوت* خواهد کرد

 ۱۵ -۱۲: ۵عاموس  .............................................................کن گیو زنده مرا جستجو کن

 ۲۴ -۱۸: ۵عاموس  .......................................................................دیایب نییعدالت* پا بگذار

 ۹ -۱: ۷عاموس  ............................را نشان داد شاقول و ملخرویای آموس برای  خداوند

 ۱۵ -۱۱: ۹عاموس  .............احیا خواهد کرد.....................................اسراییل را  قوم خداوند

 

 

 

 می و پنجفصل س
 عاموس کتاب محتوی

بود. اما خدا او را فراخواند تا سخنان  *عاموس است. عاموس یک شبان *درباره پیامبرکتاب عاموس 

، پیامبران* کار خود را میکرد گیزندهدر روزهایی که عاموس  .۱به اسراییل بگویدبه وسیله او خود را 

ا اخواند ترا فر چوپانی. پس خداوند دندمیآورن* مردم سخنی به میان دادند. آنها علیه گناهانجام نمی

* .رسانید یانعاموس بیشتر سخنان خود را از شهر بیت ئیل به اسراییل .برساندبه مردم سخنانش را 

 .ای برای پادشاه وجود داشتئیل نیز خانه آنجا مکانی برای پرستش* خدا بود. در بیت
تها از ب و عاموس سخنان قوی بسیاری به اسراییل گفت. او به آنها گفت که به سوی خدا بازگردند

روی گردانند.* او به آنها هشدار داد که دشمنانشان پادشاهانشان را خواهند کشت و مردم را خواهند 

                                                           
 ۱۵: ۷عاموس  ۱ 

 کتاب غازآ

د که میشوشروع  یکتاب از زماناین 

 بود. *اسراییلپادشاه  *ربعامی
 

 پايان کتاب

کتاب چند سال قبل از تصرف  نیا

 د.رسمی انیبه پا *توسط آشور اسراییل

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

  *ایآمص   *عاموس

 ربعامی
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 .برد
نوشت. مردم به خدا گوش نداده بودند. آنها  میافتدموس در مورد اینکه چرا این اتفاق برای مردم عا

ند. میدادانجام  میداد. آنها مراسمی را که موسی* آموزش میکردندبه خدا پیشکش ی شان را هانذر

ه ست کمیدانموس عا. اما میکنندند تا به نظر برسند که از خدا پیروی میدادآنها کارهای زیادی انجام 

ها . آنمیکردندشان از خدا رویگردان بودند. آنها از خدا اطاعت نهای در دلآنها . میکنند تظاهرآنها فقط 

ند. اما آنها با فقرا مهربان نبودند. آنها در تجارت میدادیی را که خدا به آنها گفته بود انجام برخی از کارها

ند. اما آنها معتقد بودند* میدادمنصف نبودند. آنها صادق نبودند. آنها بیشتر از مردم به پول اهمیت 

 .دمیکنن داوریکه خدا آنها را  میکردندهیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. آنها فکر 
د که یوئیل* در پایان کتاب خود از آن استفاده کرد. خداوند میشوآغاز  مفکوره ای کتاب با همان

و  خواهد کرد. اما عاموس گفت که اسراییل و یهودا* نیز داوری خواهند شد. اسراییل داوریرا  هاملت

اطر اعمال بدشان تنبیه هایی که به خدا داده بودند دور شده بودند. خداوند مردم را به خیهودا از وعده

ستند زیرا خداوند آنها را به عنوان قوم خاص خود انتخاب کرده بود. اما آنها میدان. آنها باید بهتر میکند

 !ی شریر در مورد آنها رفتار کردند. پس خداوند اسراییل و یهودا را مجازات خواهد کردهامانند قوم
د درباره آنها نوشت. او همچنین بخشی از داستان عاموس رؤیاهای زیادی از خدا داشت و در کتاب خو

بدانیم او چه زمانی کتابش را نوشته است. او درباره  میکندخود را تعریف کرد. این به ما کمک  گیزنده

 کندمیئیل صحبت کرد. همچنین به ما کمک گناهان یربعام پادشاه و مرکز عبادت دروغین او در بیت

مورد آنها صحبت کرده است را درک کنیم. عاموس گفت که زمانی که تا برخی از چیزهایی که او در 

آشور اسراییل را تصرف خواهد کرد بسیار نزدیک است. این بدان معناست که بسیاری از چیزهایی که 

آینده بسیار دور خواهند آمد.  در، خواهد آمد، اما نه به زودی. آنها میگفتاو در مورد یک امید آینده 

 .. اما، یک روز، خدا همه چیز را دوباره درست خواهد کردمیبرددشمن خیلی زود آنها را 
که چگونه خداوند مردم را مجازات خواهد کرد. اما یک کلمه امیدوار  میکندقسمت آخر کتاب بیان 

 میدهدوند به برخی از مردم اجازه . خدامیکند. خدا همیشه قوم اسراییل را مجازات نمیدهدکننده نیز 

 .که پس از پایان مجازات به سرزمین خود بازگردند
خیزد. در زمان میدوباره بر« ۲خیمه افتاده داوود»درباره داوود* صحبت کرد.  آموس درست مثل یوئیل

سلطنت آینده، دوباره برکت * وجود خواهد داشت. در آن روز، پادشاهی که خدا به داوود وعده داده بود، 

 .بود یند، امیدمیبردشان بیرون زمین سرخواهد کرد. حتی وقتی مردم را از 
  .ه بوداین امید از دانستن اینکه خدا به وعده خود به داوود عمل خواهد کرد، حاصل شد

                                                           
 ۱۱: ۹عاموس  ۲ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 است. بخش انبیای صغیرکتاب  نیکوتاهتر عوبدیا

 طول میکشد. ی. فقط زمان کوتاهدیرا بخوان تمام کتاب

 

 

 

 مفصل سی وشش

 ايعوَبد کتاب محتوی

کتاب خود را در مورد مردم ادوم  عوبَدیای کتاب مقدس است.* کتابهااین کتاب یکی از کوتاه ترین 

نوشت. او گفت خدا چگونه آنها را مجازات خواهد کرد. او این کتاب را پس از نابودی یهودا توسط بابل 

خدای واقعی را پرستش  یان. عیسو برادر یعقوب بود. ادوم۱مردم ادوم از خاندان عیسو بودند .نوشت

کلمه  عوبَدیادر زبان  .نها به زودی دشمن قوم خدا شدندد. آنها از خدایان دروغین پیروی کردند. آننکر

ط ن کتاب فقکنند اییل است که بسیاری از مردم فکر میاست. به همین دل« امتها»ادوم مانند کلمه 

ا ر هاکند. صحبت از هر ملتی است که دشمن خلق خدا باشد. خداوند همه ملتدرباره ادوم صحبت نمی

 آنها را مجازات خواهد کرد.  کرد. داوری خواهد ،کننداگر از کمک به مردمش امتناع 

که خدا ادوم را مجازات خواهد کرد. آنها با یهودا مهربان نبودند. آنها از  میگویدقسمت اول کتاب 

را که کارهای بد زیادی انجام  بابل . آنها به یهودا کمک نکردند. آنها ارتش۲آمدن بابل خوشحال شدند

                                                           
 ۳۰: ۲۵پیدایش  ۱ 
 ۱۲عوبدیا ۲ 

 کتاب غازآ

د که میشوکتاب پس از آن شروع  نیا

 نشانیرا از سرزم *هودایمردم  *بابل

 کرد. بیرون
 

 پايان کتاب

 نایبه پا یمدت کوتاهبعد از کتاب 

 د.میرس

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *عوبدیا

 *ادوم
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. حتی به آنها کمک کردند تا چیزهایی را که متعلق به یهودا بود ببرند. آنها ۳نظاره گر بودندد نمیداد

. ۴یم نمودندبابل تسلمنتظر ماندند تا افرادی را که فرار کرده بودند دستگیر کنند. سپس آنها را به ارتش 

 .چون این کار را کردند، اکنون دشمن خدا بودند. حاال خدا آنها را قضاوت خواهد کرد
که چگونه خدا قوم خود را نجات خواهد داد. آنها نجات خواهند یافت. یک  میگویدم کتاب قسمت دو

که به آنها وعده داده بود باز مد تا آنها را نجات دهد. خداوند آنها را به سرزمینی میآنفر از صهیون* 

دوم را شکست گرداند. آنها هر آنچه را که خدا به آنها وعده داده است، خواهند داشت. در آن روز امی

کرد. قوم خواهدهای ادوم نیز حکومت ، بر کوهمیکرددادند. در آن روز، کسی که بر کوه خدا حکومت 

هنگامی که  «*5.* از آن خداوند خواهد بودیپادشاه»خدا همه دشمنان را شکست خواهند داد. و 

خواهد آمد که در آینده روزی  .شدخواهد ، بخشی از پادشاهی خدا دهدپادشاه خدا قومی را شکست 

خدا ادوم را قضاوت خواهد کرد و او بر همه ملل حکومت  .تحت حکومت خدا خواهند بود هاهمه ملت

 .تنها پیامبری نبود که این را گفت. دیگران هم این را گفتند عوبَدیاخواهد کرد. 
 آنجا در بیگناه مردم خون و است کرده یهودا اهالی حق در که ظلمی بخاطر ادوم»یوئیل* گفت: 

 «.۶دمیشو تبدیل پژمرده و خشک بیابان به است، شده ریخته

 .«7گذرممین شان تقصیرات از من. اند کرده گناه بارها ادوم قوم :فرمایدمی خداوند»عاموس* گفت: 

زیرااست،شدهور شعلهادومقوممخصوصاًاقوام،اینعلیهمنخشمآتش»د: میگویحزقیال* 

8نمودندتاراجوغارتراتانهمۀ... وکردهتحقیرراشماها آن

ید، این را به خاطر بسپارید. یک کتاب در کتاب مقدس به شما کمک میخوانوقتی کتاب مقدس را 

ب را بهتر ند، یک کتامیگویی دیگر چه کتابهای دیگر را درک کنید. زمانی که بدانید کتابهاتا  میکند

را بخوانید،  عوَبدیابه عنوان مثال. خدا در قبال ملتها چگونه رفتار خواهد کرد؟ اگر  .درک خواهید کرد

اند، داوری خواهد کرد. وقتی یونس* را ایی را که علیه قوم او روی آوردهمهشوید که خدا قومتوجه می

  .درا که به سخنان پیامبرانش گوش دادند، برکت خواهد دا اقوامی یابید که خدامیید، درمیخوان

                                                           
 ۱۱عوبدیا  ۳ 
 ۱۴عوبدیا  ۴ 
 ۲۱عوبدیا  ۵ 
 ۱۹: ۳یوئیل  ۶ 
 ۱۱: ۱عاموس  ۷ 
 ۵: ۳۶حزقیال  ۸ 
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 ی وهفتفصل س
 ونسي کتابمحتوی 

 یگویدم. سپس داد میکه چگونه خدا به یک پیامبر* پیا میگویدو کتاب یونس یک داستان است 

نوا که چگونه خداوند به مکانی به نام نی میکندکه آن پیامبر با پیام چه کرد. همچنین داستانی را بیان 

وزد. ممیآچیزهایی را ، اما درباره خدا نیز به ما میکندبیان این کتاب داستان یونس را به ما  .رحم کرد

یامبر .* یونس پدادها اهمیت میتملتمام به بلکه اسراییل به یم که خدا مهربان بود. او نه فقط میبین

 واستمیخرحم کند. او فقط  هاکه خداوند به سایر ملت میخواست. او نمیکردخدا بود، اما مانند آن رفتار ن

د که خداوند به یونس گفت که به نینوا میشوکتاب از زمانی شروع  .خدا به مردم خودش رحم کند

 کتاب غازآ

با  *قبل از جنگ آشور یمدت *ونسی

 د.میشوشروع  *اسراییل
 

 پايان کتاب

 نایکتاب چند ماه پس از شروع به پا

 د.میرس

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 کشتی رانان یونس

 خدا
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، دشمنان قوم خدا بودند. مردم آنجا میکردند گیزنده شهر بزرگی بود. مردمی که در آنجانینوا برود. 

بسیار شرور بودند. نینوا در مقابل قوم خدا ایستاد. آنها به سخنان خدا گوش ندادند. پس خدا خواست 

 .که یونس به آنها پیامی بدهد
 .دهدانجام  میخواستننرود. او کاری را که خدا به او گفته بود آنجا اما یونس تصمیم گرفت که 

خدا فرار  د ازمیتوانن کسیفرار کند. اما یونس متوجه شد که  رفتن به انجا،بنابراین سعی کرد به جای 

 به جای دیگریبیابد که او را از نینوا  کشتی اییونس رفت تا  .د از او پنهان شودمیتوانن هیچکسکند. 

 او را غرق کند. سپس کشتی بودببرد. اما خدا او را رها نکرد. ابتدا خداوند طوفانی فرستاد که نزدیک 

 .بودند یونس را به دریا انداختند. به زودی یک ماهی بزرگ او را بلعید کشتیمردانی که در 
یم که خداوند بر دنیای خود مسلط بود. یونس نتوانست از او میبینما در همان قسمت اول داستان 

اطاعت نکرد، خدا همچنان نشان داد پنهان شود. یونس از خدا اطاعت نکرد. اما حتی زمانی که یونس 

را در دست دارد. یونس سعی داشت فرار کند، اما خدا از سفر او برای نشان دادن لطف* او ل وکه کنتر

آرام کرد،  یونس دریا را به خاطردیدند که چگونه خدا کشتیبانان . وقتی میکرداستفاده  کشتیبانانبه 

۱کردندتقدیمنذرهاوها قربانیاوبرایوترسیدندخداونداززیادترواقعهاینبخاطرآنها»

هنگامی که یونس در شکم  .انجامید ** غیریهودیانا فرار کرد، اما این سفر به نجاتیونس از خد

ماهی بود، از خدا کمک خواست. بخش دوم کتاب درباره دعای حضرت یونس است. یونس خدا را شکر 

. یونس میدهداستفاده کرد. او خدا را ستایش کرد زیرا خدا نجات  شاز ماهی برای نجات اوکرد که 

 .درسی در مورد تالش برای فرار از خدا آموخته بود. و ماهی یونس را به ساحل تف کرد
. او مدتها قبل از اینکه مردم نینوا از بتهای خود رساندیونس به نینوا رفت و سخنان خدا را به آنها 

د، موعظه نکرد. وقتی توبه کردند و به سخنان او ایمان آوردند، خداوند به برگردند و بر خدا توکل کنن

خدا  میخواستکه خداوند نینوا را برکت دهد.  میخواستآنها رحم کرد. اما یونس خوشحال نبود. او ن

 بود، اما خدایی. یونس مردی خودخواه میدادآنها را لعنت کند. یونس بیشتر از نینوا به خودش اهمیت 

مدردی داشت. کرد سخاوتمند بود. خدا با همه موجودات زنده ای که ساخته بود هاو خدمت میکه به 

یونس « ۲نسوزد؟نینوابزرگشهربرایمندلآیاپس»از یونس سؤالی پرسید.  خداوند در پایان

اید ب میکندست که پیامبری که برای خدا صحبت میدانست که پاسخ مثبت است. او همچنین میدان

یم که آیا یونس تصمیم خود را تغییر داده است یا خیر. اما میدانما ن .مانند خدا به مردم اهمیت دهد

 .او تصمیم گرفت داستان را برای ما تعریف کند

 

                                                           
 ۱۶: ۱یونس  ۱ 
 ۱۱: ۴یونس  ۲ 
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 مو هشتفصل سی 

 کاهيم کتابمحتوی 

، برای خدا صحبت کرد. میکاه میدادماموریت خدا را انجام میکاه نبی در همان زمانی که اشعیا* 

مردم بدانند که خداوند قاضی* تمام زمین است. او خدایی بود که عدالت را به ارمغان  میخواست

مردم خواست که از پیروی خدایان مد تا قوم خود، اسراییل را مجازات کند. میکا از میآد* و میآور

بردارند. اما همین خدا همان کسی بود که  *دروغین دست بردارند. او به آنها گفت که دست از شرارت

 .بود *مردم را نجات خواهد داد. او خدایی بود که بخشنده
ر مورد د هااین پیام تا صحبت کند. بیشتر بودداده  اوکه خدا به  بودهای بسیاری پیام حاویمیکاه 

. یهودا باید به خدا برگردد وگرنه او آنها را مجازات خواهد کرد. خدا یهودا را به خانه بود مفکورهدو 

 .دمیروپیش  مفکوره. کتاب خیلی سریع بین این دو میکندد و قوم را بزرگ میآور
د که میکا به مردم گفت که خدا از آشور برای مجازات آنها استفاده خواهد میشوکتاب از آنجا شروع 

 کتاب غازآ

 *یلاسرای *ارتش آشورقبل ازینکه کتاب 

 د.میشوآغاز  را شکست دهد،

 

 پايان کتاب

د. میرس انیسال بعد به پا ۲۰کتاب  نیا

 .بود *هودایپادشاه  *ایحزقدر آنوقت 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 آشوریان میکاه
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و از سرزمینی که به آنها  خواهد کرد، خداوند آنها را مجازات ندهندگوش  خداوندکرد. اگر به سخنان 

. سپس میکا از مجازات دست کشید و شروع به صحبت در مورد بیرون خواهد کردوعده داده بود، 

باز  *. خدا مردم را از تبعیدپس برخواهند گشت. اما آنها خواهند بردآنها را  یانورکرد. آش *نجات

د شان بر خواهنخواهد گرداند. میکاه از زمانی گفت که قوم اسراییل باز خواهند گشت. آنها به سرزمین 

 .۱. آن پادشاه خداوند، خدای آنها بودخواهد کردشان آنها را رهبری  و پادشاه گشت
ت آشور برای تأدیب اسراییل استفاده خواهد کرد. اما او آشور را نیز مجازات خواهد کرد. خدا از مل

 مجازات خواهد کرد. « ۲اندرا که از خدا اطاعت نکرده ییهاامت»میکاه گفت که خدا همه 

و این در مورد اسراییل نیز صادق بود. اما مردمی که خدا را  میکردصدق  نیز این در مورد آشور

 .؟ میکا به آنها گفتمیکندگیرند.* چه کسی خدا را خشنود کنند مورد رحمت قرار میخشنود می

اینستخواهدمیماازکهچیزیوچیستنیکوئیکهاستگفتهمابهخداوند»
خدایخداوندحضوردرفروتنیباوباشیمداشتهمحبتورحمانصاف،که

۳کنیمگیزندهخود

ا با افرادی که برای اولین بار کتاب راو بسیاری از پیامبران دیگر است. ی کتابهاکتاب میکاه مانند 

که در آینده کتاب را خواهند خواند.  میکند. اما همچنین با افرادی صحبت میکندخوانده اند صحبت 

. اما برخی از آنها در زمانی در افتادبرخی از چیزهایی که میکا گفت به زودی پس از گفتن آنها اتفاق 

. هنگامی که آن روز ۴آینده اتفاق خواهند افتاد. هنگامی که آن روز فرا رسد، دشمن نابود خواهد شد

 .۶. خداوند به وعده خود وفادار است۵دار خواهند شداز نجات خدا برخور هافرا رسد، همه ملت
 یهنوز منتظر کسی بودند. منتظر یک حاکمآنها میکاه چیز دیگری را نیز به مردم یادآوری کرد. 

. او قوم خود ۷مدمیآ *وعده داده بود. این پادشاه از بیت لحم *بودند. او پادشاهی بود که خدا به داوود

به قدرت » بزرگمد، کوچک بر میآ. هنگامی که او میداد. او دشمنان آنها را شکست میکردرا رهبری 

هستند. کسی که خدا  *های کتاب مقدسن وعدهبرخی از مهمتری ها. این وعده8میکردغلبه « خداوند

 انتخاب کرده است، خواهد آمد. انبیا او را مسیح نامیدند. 

                                                           
 را ببینید ۱۱ -۳: ۴۰اشعیا  ۱ 
 ۱۵: ۵میکاه  ۲ 
 ۸: ۶میکاه  ۳ 
 ۱۰: ۷میکاه  ۴ 
 ۱۲: ۷میکاه  ۵ 
 ۲۰ -۱۴: ۷میکاه  ۶ 
 ۵ -۱: ۵میکاه  ۷ 
 ۴: ۵میکاه  ۸ 
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 .۹هرگز پایان نخواهد یافتاشعیا گفت که پادشاهی او رشد خواهد کرد و 

میکا دلیل دیگری برای امیدواری به آنها داد. او وعده دیگری را به آنها یادآوری کرد. مدتها پیش، 

 د شد. فت که خانواده او ملت بزرگی خواه. خدا گ۱۰خداوند به ابراهیم* گفت که او را برکت خواهد داد

ها داده بود انجام خواهد داد. میکاه در زمان سختیوعده « ۱۱در روزهای خیلی دور»خداوند آنچه را که 

 وجود دارد. یخدا، همیشه امید مردمخدا بودند. برای  مردم. آنها به مردم اشاره کرد به سوی وعده خدا

 

 
 

                                                           
 ۹و  ۷اشعیا  ۹ 
 ۹ -۱: ۱۲پیدایش  ۱۰ 
 ۲۰: ۷میکاه  ۱۱ 



1۳۳ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۴ -۱: ۱ناحوم  ....................................................................حسادت کرد *پروردگار

 ۱۵ -۱۴: ۱ناحوم  میشوند........................................................هاپائین پاها از فراز کوه

 ۱۳ -۱۱: ۲ناحوم  بیشه شیران سخن گفت..........................................در مورد  سندهینو

 ۷ -۱: ۳ناحوم  ...............................................................کرد نیرا نفر *نواین خداوند

 ۱۹ -۱۸: ۳ناحوم  ......................................................................شما پراکنده شدند مردم

 

 

 

 مسی و نه فصل
 ناحوم کتابمحتوی 

. اما در مورد شهر نینوا صحبت کرد. نینوا شهری در میکرد گیزنده *ناحوم پیامبر بود. او در یهودا

جنگید. حاال ارتش به یهودا  *پر از افراد شرور بود. چند سال قبل، ارتش آنها با اسراییل که آشور بود

 .مدمیآ
. او خواهد کردبه آنها کمک  وند. خدا۱آنها گفت که نگران نباشندمردم یهودا ترسیدند. اما ناحوم به 

خدا قوم خود با اینگونه . ۲کردمینینوا را متوقف پیشروی ارتش ارتش  ایند. افرستخواهد ارتش دیگری 

 .دادمیا نجات ر

                                                           
 ۱۵: ۱ناحوم  ۱ 
 ۴ -۳: ۲ناحوم  ۲ 

 کتاب غازآ

قبل از شکست ارتش  یکتاب مدت نیا

 د.میشوآغاز  *توسط ارتش آشور *بابل

 

 پايان کتاب

به  نوایکتاب پس از سقوط شهر ن نیا

 د.میرس انیپا

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *ناحوم
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 .باشندموزون میاین کتاب ی زیادی هانوشت. قسمت ،نویسدمیناهوم کتاب خود را مانند کسی که ترانه 

بر بخوانند. خدا  سرودمردم درباره آنها  میخواستوم حاما در اینجا چند مورد از چیزهایی است که نا

دشمن  . خدا جلومیدادل داشت. خدا آشور را شکست خواهد داد. او مردم خود را نجات وکنتراوضاع 

 بود.  گرفت. آشور به هیچ تبدیل خواهد شد. آنها دیگر هرگز ملت بزرگی نخواهندمیآنها را 
نوشت. اما پیام واضح بود. قدرت خداوند بزرگ است  کتابش را تصویری کلمات ناحوم با استفاده از

 *.د او را شکست دهد. او به قولی که به ابراهیم داده بود عمل خواهد کردمیتوانهیچ دشمنی ن

 « ۳*کنم.میلعنتراها آنمنکنندلعنتراتوکهکسانی»
ند. اما خدا کار خودش را میشوید که برنده میرسگاهی اوقات، دشمنان یهودا قوی بودند. به نظر 

 اهستند او را ببینند. قدرت او از قدرت ملتمیتوانبود، حتی زمانی که مردمش ن در فعالیت. او میکرد

  .بیشتر بود

ندازه ناحوم مستقیم صحبت خداوند از طریق تمام انبیای راستین سخن گفته است. اما همه آنها به ا

 .ند. خود خدا مستقیماً از طریق ناحوم با نینوا صحبت کرده انکرد

. سوزانممی را هایت عرادهمن ضد تو هستم! : »فرمایدمیخداوند قادر مطلق 
تمام مال و دارائی را که از مردم بزور . سازممیسربازانت را در جنگ هالک 

  «.۴کندیمکسی به پیغام و تقاضایت توجهی نو دیگر  گیرممی پس تو از ای، گرفته

شنود. اگر میمطمئن شود که یهودا سخنان او را  میخواستناحوم دوباره داستان نینوا را گفت. او 

ست هر کسی را قضاوت کند. هیچ ملتی نتوانست از دست میتوانست در نینوا قضاوت کند، میتوانخدا 

ست با هر ملتی نیز چنین میتوانمکار را مجازات کند، ست این قوم ستمیتوانخدا فرار کند. اگر خدا 

 .کند
داوند . خمیگفتناحوم بیش از یک داستان در مورد سقوط نینوا بود. ناحوم درباره خدای آنها به یهودا 

ند نابود میداد. او قدرتمند بود. او کسانی را که به سخنان او گوش ن۵حکومت کرد. او صبور بود ملتهابر 

 .ستند نزد او بیایندمیتوان. اما، برای یهودا، او مکانی امن بود. در مواقع سختی میکرد
 صحبت کرد.  مفکورهی زیادی در کتاب وجود دارد. اما ناحوم در مورد سه هابخش

 شان او از مردم خود در برابر دشمنان .۶میکردخدا صبور بود. اما او همچنین حسادت اینکه ، اول

 . میکردمحافظت 

. چون خداوند بر نینوا خشمگین بود، لشکری را خشمگین ساختاین خیلی بد بود که خدا را ، مدو

                                                           
 ۳: ۱۲پیدایش  ۳ 
 ۱۳: ۲ناحوم  ۴ 
 ۳: ۱ناحوم  ۵ 
 ۲: ۱ناحوم  ۶ 
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 اد. میفرستبه سوی آنان 

داد. آن ارتش آنها را شکست خواهد داد. همه دادند پایان میاو به همه کارهای بدی که انجام می

ل ، خدا عادومند. سمیشدشحال ند از زمانی که نینوا را پایین آورد خومیدیدکسانی که سقوط آنها را 

 بود و قدرت زیادی داشت. 

و  میکردل وو دریاها را کنتر ها. او کوه ها و ابرها، طوفانمیکردل واو تمام آنچه را که ساخته بود کنتر

 . 7میکردافراد مجرم را بدون مجازات رها ن

 

 

 
 

                                                           
 ۳: ۱ناحوم  ۷ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۴ -۱: ۱حبقوق  ............................................................................کرد تیحبقوق شکا

 ۱۱ -۵: ۱حبقوق  ...................................................................................جواب داد خدا

 ۱۷ -۱۲: ۱حبقوق  .................................................................کرد تیدوباره شکا حبقوق

 ۴ -۱: ۲حبقوق  .............................................گی خواهد کردزنده *مانیبا ا *عادل

 ۱۹ -۱۷: ۳حبقوق  ........................................................................خواند سرودی حبقوق

 

 

 

 مفصل چهل

 حَبقوق کتابمحتوی 

د. او به مردم یهودا نگاه کرد و آنچه دید او را ناراحت میشواین کتاب با سخنان حبَقوق نبی آغاز 

. آنها به سخنان خدا از پیامبران میکنندکرد و دید که قوم او از خدا پیروی ن کرد. او به اطراف نگاه

. ندمیکردگوش ندادند. آنها قانون خدا را رعایت نکردند. بسیاری از مردم به شیوه های شیطانی* عمل 

بداند چه زمانی  میخواستپس حبَقوق خدا را صدا زد. از خدا پرسید که چرا این اجازه را دادی؟ او 

 * مردم خودش بود؟که حبَقوق چه دید. آیا این گناه یممیدان. ما نمیدهددا کاری در این مورد انجام خ
 ند از خدا پیرویمیخواستیم که مردمی که میدانیا این ظلم وحشتناک یک دشمن بیرونی بود؟ اما 

گذارید بید مردم خود را میخواهکنند به خوبی مورد توجه قرار نگرفتند. پس به خدا شکایت کرد. تا کی 

ید قبل از اینکه آنها را متوقف کنید کارهای بد انجام میدهرنج ببرند؟ تا کی به این افراد شرور اجازه تا 

 دهند؟

 کتاب غازآ

آغاز  *کتاب با اعتراض حبقوقاین 

ه ب *قبل از آمدن ارتش بابل نید. امیشو

 بود. *هودای

 

 پايان کتاب

ل باب نکهیاز ا قبل یکتاب مدت نیا

 انیکند، به پا رانیرا و *میاورشل

 د.میرس

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 حبقوق
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تیوقحتیکهکنممیکاری»خداوند فریاد حبَقوق را قطع کرد و او را اجابت کرد. خدا در واقع گفت: 

 دید با دقت بیشتری نگاه کند. خواست حبَقوق به آنچه میخدا می « نکنیدباوربشنوید،راآنخبر

. میدادو در آینده نیز کاری انجام  میدادخدا در آن زمان کاری انجام  .کار بود در حالقبل از خدا 

 حتی زمانی که حبقوق نتوانست او را ببیند، خدا مشغول کار بود.
که گناه مردم ادامه یابد. او قرار  میدهداجازه ن او چه خواهد بود. خداوند« کار»سپس خدا گفت که 

بود لشکر بزرگ و هولناک بر ضد قوم حبَقوق بفرستد. این راهی بود که او آنها را به خاطر شرارتی که 

. اما حبَقوق از شنیدن این خبر خوشحال نشد. ملتهای اطراف آنها ۲میکردمرتکب شده بودند قضاوت 

ست از قومی که شرورتر از یهودا بودند برای مجازات آنها میتواننه خدا از قوم یهودا بدتر بودند. چگو

 استفاده کند؟
ند. اما خداوند مراقب میرفتمدند و میآی قدرتمند ملتهامردان شرور و خداوند جوابش را برایش داد. 

. خدا زمانی را تعیین کرده بود که با جالل بزرگ* ۳بود که آنها مزد اعمال شریرانه خود را دریافت کنند

د. وقتی حبَقوق این را میآوررا برای کسانی که به او اعتماد داشتند* به ارمغان  *ید و نجاتهاییمیآ

 .شنید، نخواست منتظر زمان خدا بماند. او از خدا خواست که این کار را در روزگار خودش انجام دهد

دیگربارفراگرفتمراترسورسیدمنبگوشتوکارهایآوازۀخداوند،ای»
دروبدهنشانمابهکردیمیاجراءگذشتهدوراندرکهراعظیمیکارهای

 ۴آوربیادرارحمتتخود،غضبحین

که در آن زمان عمل کند. اما پس از اینکه خدا با او صحبت کرد، او مایل بود  میخواستحبَقوق از خدا 

ست. آنها رس آخر کتاب برای قوم خداد .۶زیرا خداوند قوت او بود. خدا شادی او بود« 5بماندمنتظر صبورانه »

ند دست او را در حوادث میتوان* ایماندارانباید صبورانه منتظر خداوند باشند. خدا در حال حاضر در کار است. 

 .خدا باشند و از نجات او لذت ببرند شده ست که منتظر زمان مقرربه آنها ببینند. وظیفه آنها اینمربوط 
مانند بسیاری از سخنان انبیا، این پیامی برای مردم در روزگار حبَقوق بود. اما این پیامی برای مردم 

که خدا « کاری»در آینده نیز بود. لوقا از کلمات خدا در مورد حبَقوق استفاده کرد. او گفت که این 

 .۷میکردنیز صحبت  *مرگ او بر روی صلیبداد، درباره آمدن مسیح* و انجام می
گیزندهایمانبوسیلۀعادلشخص» ی کتاب در همین کلمات است.هابخشیکی از مهم ترین 

                                                           
 ۵: ۱حبقوق  ۱ 
 ۱۲ -۶: ۱حبقوق  ۲ 
 ۱۹ -۵: ۲حبقوق  ۳ 
 ۲: ۳حبقوق  ۴ 
 ۱۶: ۳حبقوق  ۵ 
 ۱۸: ۳حبقوق  ۶ 
 ۴۱: ۱۳اعمال رسوالن  ۷ 
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کنند باید به او اعتماد کنند. نویسندگان عهد جدید* این می گیزندهمردمی که برای خدا  8کندمی

 .۹ندمیکردرا به خوبی درک کردند. به همین دلیل است که این آیه را در نامه های خود بسیار استفاده 

 
 

                                                           
 ۴: ۲حبقوق  ۸ 
 را ببینید ۸: ۱۰؛ عبرانیان ۱۱: ۳؛ غالتیان ۱۷: ۱رومیان  ۹ 
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 ۳ -۱: ۲سفنیا  .......................................................................را جستجو کن خداوند

 ۱۵ -۱۲: ۲سفنیا  ..................................................................ها بودندابانیدر خ واناتیح
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 مچهل و یکفصل 
 ایيِسَفن کتابمحتوی 

 که او در زمان یوشیا میکنندیم. بسیاری از مردم فکر میدانما در مورد سِفَنیای نبی چیز زیادی ن

. او تغییرات زیادی در یهودا ایجاد کرد. او مردم را از راه ۱.* او پادشاه خوبی بودمیکرد گیزندهپادشاه 

کنید. بنابراین چیزهایی که سِفَنیا گی ههای پلیدشان فرا خواند. او به آنها گفت که دوباره خدا را بند

 .گفت به پادشاه کمک کرد تا مردم را به خدا بازگرداند
* کتاب خود را به این ترتیب پایان عوبدیااو کتاب خود را با صحبت در مورد روز خداوند آغاز کرد. 

 گیندهزدرباره همه کسانی که در زمین »خواهد بود که خداوند « روزی»داد. او گفت که این روز 

                                                           
 ۲ -۱: ۲۲دوم پادشاهان  ۱ 

 کتاب غازآ

درست قبل از آمدن  این کتاب را *سفنیا

 نوشت. *هودایبه  *لشکر بابل

 

 پايان کتاب

دارد  تیحکا یسخنان از زمان نیآخر

قوم خود را و دارایی که خداوند مال 

 اند.میگردبر

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 سفنیا
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او نیز مانند سایر پیامبران در زمان خود با مردم صحبت کرد. اما پیام  «۲.نند، قضاوت خواهد کردیکم

* و اورشلیم* هم اکنون تحت غضب اسراییل. او گفت که میکنداو در مورد یک روز آینده نیز صحبت 

 . ۳ندراد قرارخدا 

  .۴وجود داشت *ابراهیماما در نقشه خدا، امید* و آینده ای برای همه فرزندان 
اکنون خداوند همه کسانی را که از او روی گردان شده اند مجازات خواهد کرد. سِفَنیا گفت که خدا 

برند. خدا هر چه ساخته بود قضاوت میهم رنج  هاکل زمین را قضاوت خواهد کرد. حتی پرندگان و ماهی

. خدا حتی زمین را قضاوت ۵خواهد برد . او همه این موجودات زنده، از جمله مردم را از بینمیکرد

. یهودا زیر خشم خدا ایستاد زیرا از او روی گردان شده بودند. خداوند آنها را به صورت ۶خواهد کرد

ودند، که ساخته ب خدایانیگذاشتند. آنها به دنبال میخود آفرید، اما او را پرستش نکردند. به او احترام ن

 .۷رفتند
استفاده کرد. اما او با « روز خداوند»برای هشدار دادن به مردم در مورد را  شسِفَنیا بیشتر کتاب

تا خداوند را تعقیب کنند، پایان داد. اگر این کار  میکردندفراخوانی به مردمی که همچنان از او پیروی 

دادند . او کسانی را که هنوز به خدا گوش می8گرفتندند، از خشم آینده نزد خدا پناه میمیکردرا 

نامید. صالحان کسانی هستند که در آن روزهای سختی بر خدا توکل کردند. آنها منتظر « *الحانص»

. خدا خشم خود ۱۰بودند. آنها کسانی بودند که درست عمل کردند و متواضع بودند« 9زمان مقرر»آمدن 

 .میکردیی که داده بود را فراموش نهارا نشان داد. اما قول
و همه مردم را  میکردسِفَنیا سپس شروع به صحبت در مورد ملل کرد. خدا قوم خودش را قضاوت 

یی که نسبت به اسراییل ظالم بودند هشدار داد. او آنها را از روزی که ملتها. او به میکردهم قضاوت 

 نام برد. خدا خشم خود را نشان خواهد داد هشدار داد. او فلسطین، موآب و عمون، کوش و آشور را 

. قوم خدا از سایر ملل درس نگرفته که به خداوند اعتماد نداردسپس پیامبر به اورشلیم رو کرد 

. میکرد گیزندهبودند. پس خداوند آنها را نیز مجازات خواهد کرد. خدا خدای عادل بود. او در میان آنها 

 .۱۱میکردرا مانند سایر ملل احساس بودند. اما چون نبودند، یهودا خشم او میآنها باید به خدا وفادار 

                                                           
 ۱۸: ۱سفنیا  ۲ 
 ۱۲ -۱۰: ۱سفنیا  ۳ 
 را ببینید ۳ -۲: ۱۲پیدایش  ۴ 
 ۳ -۲: ۱سفنیا  ۵ 
 ۱۳ -۴: ۱سفنیا  ۶ 
 ب۹، ۵: ۱سفنیا  ۷ 
 ۳: ۲سفنیا  ۸ 
 را ببینید ۳: ۲حبقوق  ؛۴: ۱۲دانیال  ۹ 
 ب۳: ۲سفنیا  ۱۰ 
 ۷ –ب ۵: ۳سفنیا  ۱۱ 



 

 کتابهای انبیای صغیر |عهد عتیق 

141 

همگی نام خداوند را »ها را از شر پاک کند تا خواست ملت؟* خدا میمیکندچرا خدا این قضاوت را 

رفتند. فقط کسانی که فروتن بودند در در آن روز، همه کسانی که مغرور بودند از بین می« ۱۲بخوانند.

. اما یک روز، او آنها را نجات میکردآنها را مجازات  . اکنون خدا۱۳ماندندکنار قوم اسراییل باقی می

 .میداد

رفت. اما خدا یهودا را به اورشلیم بازگرداند. خدا قومش را به خانه  *ها پس از آن، یهودا به تبعیدسال

د. او آنها را به سرزمین خود بازگرداند. اما سخنان او روز دیگری را میآورد. او آنها را از بابل بیرون میآور

  افتاد.می. روزی بود که در آینده ای دور اتفاق میکردنیز توصیف 

 ل نبی* در کتابی. همان روزی بود که یوئمیکرداین روزی بود که مسیح خدا بر کل زمین حکومت 

د. او همه چیز را میآوروند قوم خود را به خانه . پس از مدتی قضاوت، خداه بودخود از آن سخن گفت

 .میکردکاماًل درست 

 

 
 

 

                                                           
 ۹: ۳سفنیا ۱۲ 
 ۱۳ -۱۲: ۳سفنیا  ۱۳ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۱ -۲: ۱حجی  ..............................................................دیریخود را در نظر بگ یراه ها

 ۹ -۴: ۲حجی  ............................)عبادتگاه را( اعمار کنید..................و  یدباشدل  یقو

 ۲۳ -۲۰: ۲حجی  ................ید............................................................زربابل صحبت کن با

 

 

 

 مفصل چهل و دو

 حجی کتابمحتوی 

.* بیشتر آنها از تبعید بازگشته میکردند گیزندهحجی پیامبری برای مردمی بود که در اورشلیم 

بودند.* او تعدادی پیام از طرف خدا به مردم داد. او به آنها گفت حاال که خانه هستند چگونه باید 

 .کنند گیزنده
. تا ۱هنوز خراب بود عبادتگاهاولین پیام او بسیار ساده بود. قوم خدا به اورشلیم بازگشته بودند. اما 

مردم از خدا که چه رخ داد.  میگویدحجی به ما  .۲آن کار انجام شود، خدا از آنها راضی نخواهد بود

 .جام دهنداین همان کاری است که همه مردم باید با شنیدن کالم خدا ان .۳اطاعت کردند
 .و خدا آنها را برکت داد زیرا آنها اطاعت کردند

                                                           
 ۹: ۱حجی  ۱ 
 ۱۱ -۱۰: ۱حجی  ۲ 
 ۱۵ -۱۲: ۱حجی  ۳ 

 کتاب غازآ

ز ا یاریکتاب پس از بازگشت بس نیا

آغاز  *در بابل هجرتاز  *انیهودی

 د.میشو

 

 پايان کتاب

کار  لیکتاب درست قبل از تکم

 د.میرس انیبه پا *بازسازی عبادتگاه

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *زربابل  *حجی

 *کاهن اعظم -یهوشع 
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جدیدی  عبادتگاه.* او گفت که در آینده، خدا میکنددر مورد امید صحبت  حجی، ۴در پیام دوم

خواهد ساخت. حتی بزرگتر از آن چیزی است که سلیمان* ساخته است. خدا آن را با استفاده از 

برای تشویق آنها این پیام را داد. خداوند در روزهای آینده برای  . حجی۵سازدهای سایر ملل میدارایی

که اکنون به خدا اعتماد  میکردستند، به آنها کمک میدانآنها برنامه ریزی کرده بود. اگر آنها این را 

 .کنند
دند، نیبود. وقتی مردم این را ش *این پیام دوم به رهبر شهر بود. نام او زروبابل بود. او از خاندان داوود

 حجیخدا وعده خود را فراموش نکرد.  .۶احتماالً در مورد وعده ای که خدا به داوود داده بود فکر کردند

 لرزاند. وقتی اومیرا  هدریا و خشک که به زروبابل گفت که سخنان او از جانب خداوند قادر مطلق است

خود پر خواهد کرد.  *جدید را از جالل عبادتگاهید. خدا میرسفرا  ملتهااین کار را کرد، آرزوی همه 

. او کسی بود که بر اسراییل* و *رویدادی که پیامبر در نظر داشت، آشکارا پادشاهی آینده مسیح بود

که  میکنندچه کسی یا چه بود؟ اکثر مردم فکر  "آرزوی همه ملل"همه مردم حکومت خواهد کرد. اما 

آرزویش را داشتند. وقتی خدا  ملتهای بود که همه خود مسیح بوده است. او کس ملتهاخواسته همه 

  او در حال آمدن بود.که  خواهد بودای جدید را ساخت، این یک نشانه  عبادتگاهاین 
ی بود که مردم قرار بود آن را تعمیر عبادتگاه میکرددر مورد آن صحبت  حجیی که عبادتگاهآیا 

او گفت که مردم پاک نیستند. . ۷میکندمک که به پاسخ به این سوال ک میدادپیام سو حجیکنند؟ 

پس خدا از آنها خواست که . 8ی که آنها ساختند نیز پاک نخواهد بودعبادتگاهچون آنها پاک نبودند، 

ی که اهعبادتگی که ساخته اند فقط یک نشانه است. وقتی به عبادتگاهرا دوباره بسازند. اما  عبادتگاه

خواهد  بهتری عبادتگاه. روزی، خدا برای آنها میکردوردنشان کمک ند، به یاد آمیکردساخته بودند نگاه 

 .۹ساخت
بودند. کاری که  عبادتگاهکتاب خود را با آخرین پیام به پایان رساند. مردم در حال ساختن  حجی

هبر ر حاال آنهاآینده باشند.  عبادتگاهند مهم بود. اما باید به آنها کمک کند که منتظر میدادآنها انجام 

سیح مآینده که منتظر رهبر آینده خود باشند. آن رهبر  میکردداشتند. اما این رهبر باید به آنها کمک 

.۱۰بود
. 

امید پیامبران بیش از بازگشت گروه کوچکی از مردم به سرزمین خود بود. روزی مسیحا حکومت 

                                                           
 ۹ -۱: ۲حجی  ۴ 
 ۹ -۶: ۲حجی  ۵ 
 ۱۶ -۱۴: ۷سموئیل دوم  ۶ 
 ۱۹ -۱۰: ۲حجی  ۷ 
 ۱۴: ۲حجی  ۸ 
 ۱۸، ۱۵: ۲حجی  ؛۱۹: ۲حجی  ۹ 
 ۲۳ -۲۰: ۲حجی  ۱۰ 
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چیزی است که پیامبران مدند. این همان میآبرای خدمت به او به اورشلیم  ملتهاخواهد کرد. همه 

. هنگامی که زروبابل و مردم از خدا اطاعت کردند، این نمونه کوچکی از میکردنددرباره آن صحبت 

 تفاق. وقتی این امیکردندآنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد بود. یک روز همه مردم از مسیح پیروی 

 .میکردبود، عمل  هایی که از طریق پیامبران دادهافتاد، خداوند به تمام وعده
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۳ -۱: ۲زکریا  ................................................................دمیآور یریاندازه گ فیته یمرد

 ۱۰ -۱: ۴زکریا  ...............................................................خود کار کرد *با روح وندخدا

 ۱۵ -۹: ۶زکریا  ...............................گفتسخن  *عبادتگاهو  گذاریدرباره تاج وندخدا

 ۱: ۱۳ -۱۰: ۱۲زکریا  .........برایش سوگواری خواهند کرد.............. دکننیم یکه زخم کسی را

 ۹ -۷: ۱۳زکریا  ...........................................................................را بزن *چوپانبرخیز! 

 

 

 

  ومفصل چهل و س

 ايزکر کتابمحتوی 

هایی که سایر پیامبران . او کتاب خود را با بسیاری از همان وعده*زکریا در زمان تبعید پیامبر بود

که به داوود داده بود عمل کرد. هایی وعده. خدا قرار بود قومش را نجات دهد. او به نویسدمیداده بودند 

 به زودیاو اسراییل را بزرگ خواهد کرد و پادشاه آنها بر جهان حکومت خواهد کرد. اما این چیزها 

 .. آنها در زمانی در آینده اتفاق خواهند افتادمیافتداتفاق ن
رخی افتاد. اما بمیکه تا زمانی که زکریا زنده بود اتفاق  میکنداین کتاب در مورد چیزهایی صحبت 

کر روز او این چیزها را به مردم گفت تا آنها را به ف .افتادمیاز چیزهایی که او گفت فقط در آینده اتفاق 

 . خدا همیشه بهمیکردا یادآوری هایی را که خداوند در گذشته داده بود به آنهآینده بیاندازد. این وعده

خداوند با دادن خواب به زکریا این  .*به آنها امید بدهد میخواستهایش عمل کرده بود. زکریا وعده

از رویاهای خود به او را به او گفت. این رویاها به زکریا گفت که خدا چه خواهد کرد. پس  سخنانی

 کتاب غازآ

 قومد که میشوشروع  یکتاب از زمان

بودند. آنها در آستانه  *در بابل *اسراییل

 .قرار داشتند وطن شانبازگشت به 

 

 پايان کتاب

 د.یرسم انیگشت مردم به پارکتاب با ب

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *زکریا

 کاهن اعظم – *یهوشع
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زکریا در این کتاب از یک وعده  .خدا چه خواهد کردستند که میدانمردم گفت. به این ترتیب مردم نیز 

خواهید این کتاب را بفهمید، . اگر می*ه بودای بود که خدا به داوود دادصحبت کرده است. این وعده

نوشته زکریا رؤیاهای زیادی دید که در این کتاب درباره آنها  .۱باید این وعده را در ذهن داشته باشید

از تبعید بود. او به مردم گفت که به زودی به خانه  یهودیان درباره بازگشت. یکی از آنها کرده است

خواهند رفت. آنها به سرزمینی که خدا به آنها وعده داده بود باز خواهند گشت. وقتی این کار را 

. خدا به آنها کمک خواهد میکندند. خداوند دشمنان آنها را نابود میساخترا  عبادتگاه، دوباره میکردند

زکریا گفت که وقتی همه مردم از او اطاعت کنند، خداوند به این وعده  .د تا اورشلیم* را دوباره بسازندکر

 عمل خواهد کرد. 

بجاراتانخدایخداوند،امرجانودلازشماکهافتدمیاتفاقوقتیاینهاهمۀ»
 « آورید

مد و در آینده بر مردم میآافتاد. مسیح همان چیزهایی بود که هنگام آمدن مسیح اتفاق می این چیزها

. اما اسراییل و اورشلیم از خدا اطاعت نکردند. این زمانی نبود که خدا به وعده میشد. او پادشاه میکردحکومت 

. خدا دشمنان اهد ساختخورا دوباره  عبادتگاهوقتی آن روز فرا رسد، خداوند  .خود به داوود عمل کند

. شهر مکانی خواهد بود که همه اعمار خواهد کرد. او اورشلیم را دوباره ۳اسراییل را نابود خواهد کرد

او بهره مند خواهند  *. اسراییل از خدا اطاعت خواهد کرد. آنها از برکتمیکردند گیزندهدر آن  ملتها

عدالت* بر کل زمین حکومت خواهد . ۵ساختخدا پادشاهی* خود را با قدرت روح خود خواهد  .۴شد

 .۷خدا همه مردم شریر را از بین خواهد برد. خشم خدا بر سر زمین شمال فرستاده خواهد شد. ۶کرد
زکریا گفت که پادشاه جدید کاهنی خواهد بود مانند یوشع، کاهن اعظم.* مسیحا هم کاهن* و هم 

 .8خواهد بود *پادشاه
 «شهر حقیقت». دوباره آن را میشدخدا دوباره در اورشلیم ساکن  هنگامی که مسیح پادشاه بود،

ند. جای شادی خواهد بود. آنجا مکانی برای آرامش* و ثروت خواهد بود. اورشلیم شهر برکت مینام

                                                           
 ۷دوم سموئیل  ۱ 
  ۱۷ -۱۴: ۸؛ ۱۴ -۹: ۷؛ ۷: ۳؛ همچنان ۱۵: ۶زکریا  ۲ 

 را ببینید. ۲۸ -۲۴: ۳۶و نیز حزقیال 
 ۲۱ -۷: ۱زکریا  ۳ 
 ۱۰ -۱: ۳زکریا  ۴ 
 ۱۴ -۱: ۴زکریا  ۵ 
 ۴ -۱: ۵زکریا  ۶ 
 ۸ -۱: ۶زکریا  ۷ 
 را ببینید ۱۱۰مزامیر  ۸ 
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 . ۹خواهد بود

ها برای پرستش مردم دوباره خدا را در تمام سرزمین موعود پرستش خواهند کرد. مردم از همه ملت

 .میکردها را داوری . اما درست قبل از آمدن مسیح، خدا ملت۱۰آمدندجا میخدا به آن
ید، در آخرین کتاب کتاب میبیناین کتاب را با دقت بخوانید. بسیاری از چیزهایی را که اینجا 

 دوباره خواهید دید *مقدس

 

 

                                                           
 ۱۳ -۳: ۸زکریا  ۹ 
 ۲۳ -۲۰: ۸زکریا  ۱۰ 
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 ۹ -۱: ۲مالکی ................................شده هشدار داد *نینفر *یهاشیبه کش وندخدا

 ۵: ۳ -۱۷: ۲مالکی ........................................................................میآمد *وندخدا قاصد

 ۱۵ -۶ :۳مالکی ............هشدار داد مردم نسبت به او، فریب دادن و تقلباز  وندخدا

 ۶ -۱: ۴مالکی داوری خداوند فرا میرسید.......................................................... روز

 

 

 

 

 مفصل چهل و چهار

 مالکی کتابمحتوی 

 یخوبنام  نیاست. ا "میکندمن صحبت  یکه به جا یکس" ای "آور من امیپ" یبه معنا ینام مالک

است.*  قیکتاب در عهد عت نیآخر نیاست. ا امبریکتاب پ نیا یبرا یخوب اریاست. و نام بس امبریپ یبرا

 بود. یطوالن اریمدت بس یخدا برا مکال نیآخر نیا
خود بازگشته بودند.  نی.* مردم به سرزممیکردو صحبت  گیزنده ایدر زمان عزرا* و نحم یمالک

اما  * گفته بودند.ای* و زکرحجیبودند که  دهیرا شن ییهاامیکرده بودند. آنها پ یرا بازساز عبادتگاه

رد تا استفاده ک یخدا از مالک نینکردند. بنابرا یرویبه آنها گفته بود از خدا پ یمردم آن طور که موس

 دهند. رییکه راه خود را تغ دیبه آنها بگو

 کتاب غازآ

به  *دیکه از تبع یبا مردم *یمالک

 د.یکنمگشته بودند صحبت رب *میاورشل

 

 پايان کتاب

کالم خداوند از  نیکتاب آخراین 

د حدوکتاب در است.  امبرانیپ قیطر

ه * بیسیعنزول سال قبل از زمان  ۴۰۰

 د.میرس انیپا

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 مالکی
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ند که خداوند قومش را برکت خواهد داد. خداوند باعث رشد و آرامش ملت میگفتگذشته  امبرانیپ

 ند.میگذاربه آنها احترام  گرید یمد تا با آنها ساکن شود. همه کشورهامیآد. خدا خودش میشو
 چی. آنها همیکردبر آنها حکومت  یگریبودند. قوم د ری. مردم فقدندیرا ند زهایچ نیکدام از ا چیه اما

آنها شروع به شک به خدا کردند. آنها معتقد بودند که خدا  نیاز خاندان داوود نداشتند. بنابرا یپادشاه

ملل . او قرار نبود در مورد کندخود عمل  یهانها شک داشتند که خداوند به وعدهآنها را دوست ندارد. آ

ه آنها ب یپس مردم از آنچه موس .میکردخود رفتار ن دهیشرور قضاوت کند. او با آنها به عنوان مردم برگز

ردند. عمل نک *مانیکه داده بودند عمل نکردند. آنها به عهد و پ ییها. به وعدهدندیگفته بود دست کش

ا را آوردند. آنها ب ماریو ب نایناب توانای. حاوردندی* نزد خدا نیخود را به عنوان قربان واناتیح نیبهتر

خود را به خدا ندادند.  ییاز دارا یبخش زینبودند. مردم ن میاهازدواج کردند که از خاندان ابر یزنان

د. اصالح نکردن زهایچ نیا یخود گرفتند. و کاهنان* آنها را برا یرا که متعلق به خدا بود برا ییزهایچ

گفت که به مردم بگو  یصادق و خوب نبودند. مردم را به عزت خدا سوق ندادند. خدا به مالک کاهنان

 صحبت کرد. او به مردم حیدر مورد مس نیهمچن یخدا برگردند. مالک یبه سو دی. آنها باداز شر برگردن

از  دست دیبا آماده شدن ی. براستندیاو آماده ن یخواهد آمد. اما او به آنها گفت که برا حیگفت که مس

ه او هر بار کتکرار کرد. شش بار در کتابش را  نیعمل کنند. او ا مانیکار اشتباه بردارند و به عهد و پ

 . ۱میکردسؤال استفاده  کی، از میکردبا آنها صحبت  یدر مورد مشکل

از  شیدر کتاب مقدس ب یگریکتاب د چیه .۲دینام "یهوه"خدا را  یگریاز هر نام د شیب یمالک

 یمالکبود. « خداوند لشکرها»یهوه در کتاب مالکی به معنی . میکندنام استفاده ن نیاز ا یمالک

* از اسراییلاز آنها محافظت کند. قوم  با این لشکرش دمیتوانکند که خدا  یادآوریبه مردم  میخواست

اصالً  اسراییل آنوقتولی تا . دندیترسیبابل م لشکراز  هودای. مردم دندیترسیم هایآشور «لشکر»

کست ش ستمیتواناو ن لشکر. اشتد لشکر کیبه ترس نداشتند. خدا  یازینداشت. اما آنها ن یلشکر

 استمیخو اسراییلتوکل کرد. او از  لشکرهاخداوند یهوه یعنی بر  ی. مالکبودمراقب قوم خود بخورد. او 

 کار را بکند. نیکه هم

ا سخن گفت. اماز جانب خدا  یگرید امبریها گذشت تا پبود. سال قیعهد عت امبریپ نیآخر یمالک

                                                           
  ؛۵ -۲: ۱مالکی  ۱ 

  ؛۹: ۲ -۶: ۱مالکی 
  ؛۱۶ -۱۰: ۲مالکی 
  ؛۵: ۳ -۱۷: ۲مالکی 
  ؛۱۲ -۶: ۳مالکی 
  ؛۱۸ -۱۳: ۳مالکی 

 ۵ -۲: ۱الکی م
 بار خدا ۲۴کتاب کوچک  نیدر امالکی  ۲ 
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دا خ یبرا یالکهد آمد. او مانند مخوا ندهیدر آ امبریپ نیصحبت کرد. ا یگرید امبریدر مورد پ یمالک

 یوزر یتا برا میکرداو به مردم کمک  خواهد بود. (اسیال) *ایلیا مانند پیامبر نیکرد. ا خواهدصحبت 

 .۳آماده شوند ،میآیدنجات قومش  یاکه خدا بر

 نکهید. اما قبل از اکن گیزنده نیسرزم نید و در ابیای ایبه دن یسیع تا سال گذشت ۴۰۰از  شیب

ه مردم ب و ستادیمیارود اردن  کی. او نزدمیکردصحبت باید  یگرید امبریکار خود را آغاز کند، پ یسیع

 خود برگردند. یطانیش یهاکه از راه گفتیم
 کیملکوت آسمان نزد رایکه توبه کنند،* ز گفتیخود را آماده کنند. او به آنها م میگفت او به مردم

  .۴خواهیم خواند *دیکتاب عهد جد نیمورد در اول نیبود. ما در ا *دهنده دیتعم ییحی امبریبود. آن پ
، میدهدبه مردم گفت که منتظر خداوند باشند. خداوند هر آنچه را که وعده داده بود انجام  یمالک

درست عمل کنند و همانطور  دیبه او اعتماد کنند. آنها با دی. آنها بامیدهداما در زمان خودش انجام 

. سپس یافت دحقق خواهتتمام آنچه خدا وعده داده  یکنند. روز یرویکه منتظر هستند از عهد پ

 .دمیکرخود حکومت خواهد کرد. او همه مردم را قضاوت  یمد. او بر پادشاهمیآ حیمس
ه ک یمردم یبرا یخبر چندان خوب نیبود که به خدا وفادار بودند. اما ا یمردم یبرا یخبر خوب نیا

 . ۵از اطاعت او سر باز زدند، نبود

 

 
 

 

                                                           
 .ذکر میکند «یهوه»را  ۸: ۱۲ زکریا ۳ 
 ۱۵ -۷: ۱۱متی  ۴ 
 ۱۸: ۳مالکی  ۵ 
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به چندین بخش براساس نوعیت خود نیز مجموعه از کتابها است. کتابهای عهد جدید  *عهد جدید
به حقیقت تبدیل شد. همچنان  *های پیامبرانند که وعدهمیگویتقسیم شده اند. این کتابها به ما 

ند که ویمیگپیروان خدا چگونه کالم او را پخش کردند. این کتابها به ما ند که میگویاین کتابها به ما 
 کنیم. گیزندهچگونه برای خدا 

 جدیدی عهد هابخش

 اناجیل

 کتاب تاریخ

 ی پولس رسولهانامه

 های عمومینامه

 یا پیشگویی کتاب نبوت
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 بخش اول

 اناجیل

یعنی  *نجات دهنده کیخدا  به حقیقت پیوستند.* امبرانیپ یهاکه وعده میگویندبه ما  کتابها نیا
آنچه او  را در مورد ی. آنها گزارشبیان میکندرا به ما  *یسیع داستان لیرا فرستاد. اناج *حیمس

عیسی، مرگ او و این حقیقت که او  گیزندهدرباره  لیهر انج .ندمیدهبه ما گفت او چه و آنانجام داد 
. اما اناجیل یکسان نیستند. هر انجیل داستان عیسی را به میگویدبه ما  ه است رادوباره زنده شد

 .میکندبیان دیدگاه خاصی از و شیوه متفاوت 

 اناجیل

 متی

 سمرق

 لوقا

 یوحنا
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 به آن مراجعه شود جاهايی که
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 ۱۰ -۱: ۲۸متی  ............................................................................دوباره زنده شد یسیع

 

 

 

 پنجمفصل چهل و 

 متی کتابمحتوی 

کتاب وجود دارد. متی کتاب خود را با فهرستی آغاز کرد. در آن یک های زیادی برای شروع راه

خاندان عیسی آمده است. متی یک یهودی بود.* او یکی از اولین پیروان* عیسی بود.  شجرهفهرست 

ی برساند. عیس *اش را تا آخر به ابراهیم* و داوودتواند نام خانوادهخواست ما بدانیم که عیسی میاو می

ود، بنابراین د ببخشی از وعده خدا به ابراهیم باشد. عیسی پسر داوو میتوانستپسر ابراهیم بود، بنابراین 

ای باشد که خدا به داوود داده بود. این برای متی مهم بود زیرا متی کتاب بخشی از وعده میتوانستاو 

 ای کهموعود خداست. او کسی بود که به وعده *دهندهخود را نوشت تا به ما بگوید که عیسی نجات

دا به داوود وعده داده بود. متی کتاب خدا به ابراهیم داده بود عمل خواهد کرد. او پادشاهی بود که خ

است. او کسی بود که قوم خدا  *مسیحهمان ببینند عیسی تا خود را نوشت تا به مردم کمک کند 

 .مدتها منتظر او بودند

 کتاب غازآ

 *یسیتولد ع یکتاب با داستان چگونگ

 د.میشوآغاز 

 

 پايان کتاب

کتاب پس از مرگ و زنده شدن این 

 د.میرس انیبه پا یسیدوباره ع

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *مریم عیسی

 *متی *پطرس

  *یحیی تعمید دهنده
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گی تولد عیسی گفت. عیسی به زمین ه متی پس از اینکه فهرست خود را تهیه کرد، درباره چگون

رمودند. سپس متی سه داستان گفت. او داستان یحیی تعمید آمد درست همانطور که پیامبران* ف

گی وسوسه ه . سپس او داستان چگون۲. او داستان چگونگی تعمید عیسی مسیح را گفت۱دهنده را گفت

. متی این داستانها را گفت تا به مردم نشان دهد که عیسی ۳شیطان* را گفتشدن عیسی توسط 

 .که انبیا درباره او صحبت کرده بودند استکسی  . او*کیست. متی گفت که عیسی پسر خداست
. عیسی افرادی را شفا داد که بیان نمود متی در مورد آنچه عیسی گفت و کرد در بقیه کتاب

از  * رها کرد. اما قبل. او مردم را از شر ارواحقادر نمود تا ببینندستند راه بروند. او نابینایان را میتوانن

* آسمان روی کوه نشست و در مورد پادشاهی یادی از مردم صحبت کرد. او برانجام این کارها با گروه ز

را به ما  ه بود. او همه آنچه عیسی گفتقصه نکردبه ما  انجام دادمتی همه آنچه عیسی  .صحبت کرد

. عیسی بسیاری از اعمال شگفت انگیز میگویدهر داستان چیزهایی در مورد عیسی به ما در نگفت. اما 

انجام داد. با اقتدار صحبت کرد. انبیا فرمودند که مسیح این گونه کارها را انجام خواهد داد. متی این 

تا چیزی به ما نشان دهد. عیسی همان کسی بود که پیامبران درباره  میکردرا برای ما تعریف  داستانها

 .ند وعده فرستادن او را داده بود. او مسیح بوداو صحبت کردند. او کسی بود که خداو
متی سپس گفت که چگونه عیسی دوستان خود را در سرتاسر سرزمین اسراییل فرستاد.* او به 

  .۵میکرد *. او کسی بود که همه مردم را امیدوار۴دوستان خود گفت که درباره ملکوت به مردم بگویند
مان * او را باور نکردند. معلکاهنان ان نداشتند. بسیاری ازاما بسیاری از مردم به آنچه عیسی گفت ایم

شهر او را باور نکردند. آنها از این که این همه مردم دنبال او شدند خوشحال نبودند. آنها خیلی زود 

 .عصبانی شدند و نقشه کشیدند تا او را بکشند
گفت. او گفت که خدا هی ادامه داد. عیسی داستانهای زیادی در مورد پادشا تعلیمشاما عیسی به 

. هستند« *هامثل» داستانهاآن صحبت کرده اند. این  ةاین پادشاهی همان چیزی است که انبیا دربار

د که این پادشاهی بزرگ خواهد بود. عیسی بر همه مردم روی زمین حکومت میگویها مثلدر این 

. این خواهد کردمثل یک دانه رشد  و آغاز خواهد شد یکوچک اهد کرد. اما این پادشاهی به روشخو

ند که عیسی پادشاه است. پادشاهی او با آمدن او آغاز شد. اما مردمی که از او میگویبه ما  داستانها

باید با صبر و حوصله منتظر پایان عصر باشند. در آن زمان است که ملکوت تمام آنچه  میکنندپیروی 

 .آمدعیسی و پیامبران وعده داده بودند خواهد 
که عیسی قبل از مرگ چه کرد و چه گفت. این زمانی بود که  میکندی متی بیان هاآخرین قسمت

                                                           
 ۱۲ -۱: ۳متی  ۱ 
 ۱۷ -۱۳: ۳متی  ۲ 
 ۱۱ -۱: ۴متی  ۳ 
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چ خود را تشکیل دهد. او گفت هی« کلیسا»قول داد عیسی برای اولین بار درباره کلیسا صحبت کرد. او 

لیسا از نبود.* این ک عبادتگاهد او را از انجام این کار باز دارد. این کلیسا ساختمانی شبیه میتوانچیز ن

 بسیار ]او[ باید رنج تا زمانی که میکردری این مردم نمردم ساخته شده بود. اما او شروع به جمع آو

 .۶گردد زنده سوم روز و شود کشته و ببیند

. اما این مدت زیادی دوام وقتی عیسی به اورشلیم آمد، جمعیت از او به عنوان مسیح خود استقبال کردند

ی خود را به جمعیت و پیروان خود در کوه زیتون داد. پس از آن، رهبران مردم را هاعیسی آخرین پیامنیاورد. 

ز دست ، جان خود را ابکشندصلیب  علیه عیسی برانگیختند. به زودی، عیسی وقتی به یهودیان اجازه داد او را بر

گفت که عیسی از مردگان برخاست. پس از  به پایان رسید. او به ماکننده داد. اما متی با یک یادداشت امیدوار 

آن، عیسی با مردان و زنانی که از او پیروی کردند مالقات کرد. و آنها را فرستاد تا مردم را از پادشاهی آگاه کنند. 

با آنها  هاعصر ها وپایان زمانهاو به آنها گفت که به تمام دنیا بروید و به مردم مژده دهید و او قول داد که تا 

 .۷اه خواهد بودهمر
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 مفصل چهل و شش
 مرُقس کتابمحتوی 

. مرقُس* مرد جوانی بود که از آنهاستکتاب مرقُس کوتاهترین در جمله چهار انجیل عهد جدید 

رسول گذرانده بود. اما او به شکل دیگری  پطرس. مرُقس همچنین زمانی را با میکردعیسی پیروی 

د. مرقُس باش بیان کرده پطرسرا از دیدگاه  داستان ین. او ممکن امیکندمسیح را بیان  گیزندهداستان 

ند کنار میگویی دیگر هاداستانهای بسیاری از اناجیل دیگر گفت. اما او بسیاری از چیزهایی را که انجیل

ت صحب عیسیاولیه  گیزندهگذاشت. او در مورد تولد عیسی چیز زیادی نگفت. او در مورد خانواده یا 

در  که مسیح* بشارت میداده مردم که ب شروع کردیحیی تعمید دهنده با داستان کتابش را نکرد. او 

 .بیان نمودگفت، « ۱آخرالزمان»حال آمدن است. او بسیاری از چیزهایی را که عیسی درباره 

                                                           
 ۸ -۲: ۱مرقس  ۱ 

 کتاب غازآ

که  میشودآغاز  یزماناز مرقس  کتاب

 * مالقاتتعمید دهنده ییحی* با یسیع

 .میکند

 

 پايان کتاب

 یسیکتاب پس از آن که خداوند ع نیا

 انیزنده کرد به پادوباره را از مرگ 

 د.میرس
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ن تریعنوان محبوبمرقُس در کتاب خود به طرق مختلف درباره عیسی صحبت کرد. او از عیسی به

عنوان دید. و او را بهداوود* می ۴موعوداو را پسر  .۳دیدمی *. او را پسر انسان۲کرد توصیفپسر خدا 

 .ه بودطور که اشعیا* او را توصیف کرد، همانمیدید ۵دیده خدمتکار رنج
 وجود دارد که عیسی ید. اما یک داستانمیشودر لوقا و متی نیز یافت  مرقسی داستانهابسیاری از 

 د. میشودر مرقُس یافت تنها  وگفت 
 .میپاشد تخم خود مزرعۀ در که است، مردی دمانن خدا پادشاهی»: فرمود عیسی

 در او چه روز، و شب. نمیداند او چطور؟ اما میکند رشد و دمیشو سبز دانه
 و بروید گیاه که دمیشو موجب خود خودی به زمین بیدار، چه و باشد خواب

 وقتی خوشه. اما داخل در رسیده دانۀ بعد و خوشه بعد جوانه، اول بیآورد، ثمر
 درو موسم چون د،میشو مشغول کار به خود داس با او ،میرسد محصول که

 «.6است رسیده

یی از چگونگی مرگ داستانهاعیسی صحبت کرد. او  گیزندهمرقُس بیشتر در مورد آخرین هفته 

تو مسیح »گفت آغاز شد.  پطرساز مردگان را بیان کرد. آن روزها با کلماتی که  قیامشعیسی و 

 «*7هستی.
. اما دمیشپس از آن، عیسی به دوستان خود گفت که قرار است برای او چه اتفاقی بیفتد. او کشته 

 : گفت و کرد شروع ایشان تعلیم به عیسی آنگاه .میشد. او دوباره زنده میمانداو در قبر ن

 سران و رهبران بوسیلۀ و شده زیادی های رنج متحمل انسان پسر است الزم»
 «8.گردد زنده روز سه از پس و شود کشته و رد دین علمای و کاهنان

مرقُس کتاب خود را نوشت تا به مردم بگوید که عیسی کیست. عیسی پسری بود که خدا به ابراهیم 

وعده داد.* عیسی پادشاهی بود که خدا به داوود وعده داد. عیسی مسیحی بود که انبیا* گفتند او 

 .خواهد آمد
ای کتاب خود را بر مرقُسیهودیان* نوشت تا درباره عیسی بدانند. متی کتاب خود را برای کمک به 

 .که همه مردم از تمام نقاط جهان به عیسی ایمان بیاورند میخواستنوشت. او مردم همه 
های پیامبران انداخت. عیسی کسی بیان کرد که مردم را به یاد وعدهمرقُس داستان را به گونه ای 

                                                           
 ۷: ۹؛ ۱: ۱مرقس  ۲ 
 ۶۲: ۱۴، ۲۸، ۱۰: ۲مرقس  ۳ 
 ۴۷: ۱۰؛ ۱: ۱مرقس  ۴ 
 ۴۵: ۱۰؛ ۳۱: ۸مرقس  ۵ 
 ۲۹ -۲۶: ۴مرقس  ۶ 
 ۲۹: ۸مرقس  ۷ 
 ۳۱: ۸مرقس  ۸ 



 

 اناجیل |عهد جدید 

161 

به مردم کمک  میخواست مرقُسند. میخواستنجات دهد. اما این مردم او را نبود که آمد تا قوم خود را 

 .کند تا سخنان اشعیا را به خاطر بسپارند

. شد متحمل را درد و رنج همۀ او اما کردند، رد را او و بود خوار مردم پیش»
 ارزشی و شمردندمی حقیر را او همه. کند نگاه او روی به خواستمین کسی هیچ

 «۹.نبودند قایل برایش

ند عیسی را بکشند. پس میخواستمرقُس در آخرین قسمت کتاب خود نشان داد که چگونه کاهنان* 

. مرگ او مرگ کوبیدندرا در دست و پای او ها گذاشتند. آنها میخ *بر روی صلیب سربازان عیسی را

یکی از  ،پطرسند. حتی ه بودوحشتناکی بود. وقتی عیسی در حال مرگ بود، دوستانش بسیار ترسید

. اما چند روز بعد، فرشته ای* به دوستان عیسی نمیشناسد شاگردان نزدیک عیسی، گفت که او را

 .گفت که او دوباره زنده شده است
 عیسیزنده است. او دیدند که دوستانش بعداً در همان روز، خود عیسی برای دیدن دوستانش آمد. 

سانند. کتاب اعمال رسوالن داستان چگونگی انجام این کار به آنها گفت که پیام خدا را به همه مردم بر

 .میکندرا بیان 
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 فصل چهل و هفتم
 کتاب لوقامحتوی 

عیسی نبود. لوقا دوست پولس بود.* او همچنین  *عیسی بود. اما او یکی از حواریون *لوقا* شاگرد

نبود. وقتی  *. او احتماالً یهودیمیکردنددوست بسیاری از مردان و زنانی بود که از عیسی پیروی 

رج دی آنها را در این کتاب داستانها. او بسیاری از میدادگوش او ند میگفتدرباره عیسی داستان دیگران 

 .است کرده
او کتاب خود را نوشت تا به یکی از دوستانش درباره عیسی بگوید. او بسیاری از چیزهایی را که 

در کتاب خود قرار داد. او درباره برخی از کارهایی که عیسی انجام داد نوشت. او قدم  ه بودعیسی گفت

ه ک میخواستدوستش حقیقت عیسی را بداند. او  میخواستعیسی را طی کرد. او  گیزندهبه قدم 

 کتاب غازآ

 یدرباره چگونگ یبا داستان کتابشلوقا 

 .دمیکنشروع  *تعمید دهنده ییحیتولد 

 

 پايان کتاب

ه د کمیرس انیبه پا یلوقا زمانکتاب 

خود را ترک کرد تا  *شاگردان یسیع

  برود. *به آسمان

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *پطرس *یحیی *عیسی

   *مریم *الیزابت
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 .نیز از عیسی پیروی کند دوستش
. در اینجا داستانهای زیادی درباره عیسی خواهید یافت. لوقا بسیاری از *کتاب لوقا یک انجیل است

بت نس یبیشتری هادر کتاب خود مثلرا که عیسی بیان کرد در کتاب خود آورده است. او  *مَثَلهایی

 .آورده است یا مرقس* متی* به
. لوقا همچنین کتاب اعمال میکردپولس او را همراهی  بود. او در بسیاری از سفرهای طبیبلوقا 

کلمات کلیدی  .نوشته استدر آن کتاب پولس رسوالن را نوشت. او در مورد بسیاری از سفرهای خود با 

کتابش را لوقا  .کتاب خود آورده است بار در 8۰است. او این کلمات را تقریباً « *پسر انسان»در لوقا 

برای عیسی بسیار مهم بود. بنابراین لوقا در کتاب خود  یحییشروع کرد.  تعمید دهندبا داستان یحیی 

پیامبری* بود که درست قبل از عیسی  یحیی. ه استبارها در مورد یحیی تعمید دهنده صحبت کرد

* بفرستد تا آنها را نجات دهد. او به آنها گفت هندهات ده مردم گفت که خدا قرار است یک نجآمد. او ب

 .د روی گردانیدیمیکردیی که هاکه خدا را یاد کنید و از بدی
. این داستان برای لوقا بسیار مهم بود. او جزئیات زیادی میکندسپس لوقا داستان تولد عیسی را بیان 

 .از این داستان را در کتاب خود آورده است
 *می را در کتاب خود درست مانند متی گنجاند. اما این لیست از خانواده مریملوقا فهرستی از اسا

پادشاه بود. لوقا این لیست را درج کرد تا دو چیز را بدانیم. اول  *. او نیز از خانواده داوودمیکندپیروی 

دوم، عیسی پسری از خاندان داوود بود. سپس  بود. ۱«*پسر خدا»اینکه عیسی پدر انسانی نداشت. او 

را فرستاد تا راه را برای عیسی آماده کند. روزی  *یحییرفت. خدا  یحیییی درباره داستانهابه سراغ 

به صحبت کردن در محضر عام تعمید داد. پس از آن، عیسی شروع  دریای اردنیحیی عیسی را در 

 .دنموعدی کتابش در مورد آن صحبت این همان چیزی است که لوقا در قسمت بنمود. 
و با افراد مختلف صحبت  میرفت. او از جایی به جایی دیگر میماندعیسی در آن روزها در یک مکان ن

 .میداد. او با افرادی صحبت کرد که هیچ کس به آنها اهمیت نمیکرد
 به افرادی کمک یی تعریف کرد. او بیماران را شفا داد. اوداستانهاهنگامی که عیسی در سفر بود، 

 ی عیسی را در این کتابداستانها. لوقا بسیاری از میکردکه هیچ کس دیگری به آنها کمک ن میکرد

 .در لوقا بخوانید داستانهاید بیش از هر انجیل دیگری از این میتوانآورده است. شما 
از سربازان از او عیسی با افراد زیادی مالقات کرد. برخی از آنها به سخنان او ایمان آوردند. یکی 

د این کار را انجام دهد. او میتوانست که عیسی میدان. او ش را شفا بدهدخواست که خدمتکار بیمار

 :گفت
 «2شد، خواهد خوب من غالم و بده فرمان فقط»
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مردم ببینند که عیسی پسر خداست. او پسری بود که خداوند به داوود وعده داده  میخواستلوقا 

 .انجام دهد میدادست کاری را که عیسی انجام میتوانبود. فقط نجات دهنده موعود خدا 
او بالفاصله به آنجا نرفت. اما او برای آن سفر  .۳آغاز کرد *پس از این، عیسی سفر خود را به اورشلیم

 .. او به دوستانش گفت که چرا باید به آنجا برودمیشدآماده 
 «.۴شد خواهد تسلیم آدمیان دست به انسان پسر: بسپارید بخاطر مرا سخن این»
 باز ... و شود کشته او و ... بکشد را سختی رنجهای انسان پسر که است الزم»

 «۵.گردد زنده

انجام داد ذکر کرد.  زمینی اش گیزندهلوقا داستانهای زیادی را در مورد کارهایی که عیسی در طول 

. یکی از چیزهایی که عیسی درباره آن صحبت کرد، بیان نموداو آنچه را که عیسی به دوستانش گفت، 

تواند . او به مردم گفت که آماده باشند. عضوی از پادشاهی خدا گاهی اوقات می۶خدا بود *پادشاهی

د چیزهایی را برای خود به دست آورند. آنها باید به . اعضای پادشاهی نباید سعی کنن۷خطرناک باشد

 ،میکنندخدا کمک کنند. گاهی اوقات، خداوند از افراد دیگر برای کمک به کسانی که به او خدمت 

 .8میکنداستفاده 
اشند. ب وفاداربسیاری از مردم به دنبال عیسی بودند. او به شاگردانش گفت که در برابر خدا صادق و 

شاهی . پادباشدمیبلکه برای فروتنان  ه، نه به ثروت. پادشاهی برای مغروران نبودکنندبه خدا توکل 

 .باشدمیبلکه برای فقرا  هبرای ثروتمندان نبود
. او به میگویدسخن  ،قسمت آخر کتاب لوقا در مورد آخرین روزهایی که عیسی بر روی زمین بود

ه ستند کمیداناورشلیم رفت. بسیاری از مردم از دیدن او خوشحال شدند. اما فقط تعداد کمی از مردم 

اما بیشتر مردم این را .«* 9دمآپادشاهی بود که به نام خداوند می»کیست. او  عیسی واقعاً

او واقعاً کیست ناراحت ستند میداناین امر عیسی را به گریه انداخت. او از اینکه مردم ن .۱۰ستندمیدانن

 .زیرا از او پیروی نکردند میکردبود. او همچنین غمگین بود زیرا خدا آنها را قضاوت 
یشتر ، بمیگفت* رفت و چیزهای زیادی به مردم گفت. اما هر چه عیسی بیشتر عبادتگاهعیسی به 

خورد. او به آنها گفت که  خاصی چند روز قبل از مرگ عیسی با دوستانش غذای .ندمیشداز او متنفر 
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، یکنندمقرار است او را دستگیر کنند و بکشند. او همچنین گفت که برای همه کسانی که از او پیروی 

میرد تا مردم . او می۱۱میشدریخت، عهد آغاز . هنگامی که خون خود را میمیکندعهد جدیدی را شروع 

 .۱۲بدانند آنچه پیامبران گفته اند درست است
. سربازان عیسی را دستگیر کردند. عده ای روگردان شودتصمیم گرفت از او  یارانشز یک شب یکی ا

. پس سربازان عیسی را با شالق زدند. ی ناحق بستندهاو به او تهمت در مورد او دروغ گفتنداز مردم 

 قااما این پایان داستان لو .جان داد . پس از چند ساعت، عیسیکشیدند *سپس او را بر روی صلیب

ود. از برخی جهات، این تنها آغاز بود. پس از سه روز، عیسی دوباره زنده شد. برگشت تا دوستانش را نب

قرار  .کار مهمی را سپردبود. و او برای آنها  مخواه شماهمیشه با  مننترسید. که ببیند. به آنها گفت 

 همه جا بروند و به مردم مژده بدهند.آنها بود 

 

 

 

                                                           
 ۲۰: ۲۲لوقا  ۱۱ 
 ۳۷ :۲۲لوقا  ۱۲ 
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 ۱۷یوحنا  ...................................................................... دعا کرد شاگردانش یبرا یسیع

 

 

 

  مفصل چهل و هفت

 وحناي کتابمحتوی 

یوحنا است. یوحنا* یکی از مردانی بود که عیسی کتاب شود، نامیده می« *انجیل»آخرین کتابی که 

ی مربوط به عیسی را نوشت، درست داستانهانزدیک عیسی بود. او کلمات و  یارانانتخاب کرد و از 

. او نوشت تا مردم به روش جداگانه ای نوشتمانند متی* و مرقس*. اما یوحنا به یک دلیل خاص، 

را داشته ای  گیزندهخواست که آنها همان او می «۱است. *باور کنند* که عیسی مسیح،* پسر خدا»

ابدی*  یگزندهداشته باشند تا بتوانند « ایمان»که مردم  میخواستخواست. یوحنا باشند که عیسی می

 .۲بدست آورند

                                                           
 ۳۱: ۲۰یوحنا  ۱ 
 ۱۶: ۳یوحنا  ۲ 

 کتاب غازآ

د که میشوشروع  یزمان وحناکتاب ی

مالقات  *تعمید دهنده ییحیبا  یسیع

 .میکند

 

 پايان کتاب

از مردگان،  شپس از زنده شدن یسیع

 خود صحبت کرد. شاگردانبا 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 یحیی تعمید دهنده 

 *ایلعازر  *نیقودیموس

 *توماس *پطرس
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. یوحنا کارهایی را که عیسی انجام داد و سخنانی را که نوشتیوحنا در مورد عیسی چیزهای زیادی 

« کلمه»ست. او عیسی را ا که عیسی کی واضح ساخت. اما یوحنا همچنین به ما نوشت برای ما گفت

بود. در واقع عیسی همه چیز را  اوجهان را خلق کند با خدا نامید. او گفت که عیسی قبل از اینکه 

. عیسی خدا بود که در یک بدن به سوی ما ه باشدآفریده نشد که عیسی نیافرید یساخت. هیچ چیز

در میان مردم نشان داد. وقتی مردم عیسی را دیدند، کردن  گیزندهاو فیض و حقیقت خدا را با مد. میآ

  .را دیدند *جالل خدا
 . وقتی عیسی را دید، گفت:میگردآغاز  *داستان مردی بنام یحیی تعمید دهندکتاب یوحنا با 

که عیسی  میگفتیحیی تعمید دهنده  «.۳داردمی بر را جهان گناه که خدا برۀ آن اینست ببینید

آن  .* به نوعی، عیسی مانندمیکردندهایی خواهد بود که مردم به عنوان قربانی تقدیم مانند یکی از بره

 . ۴نوع بره خواهد بود
ه مردم ند که بودگفتند به خاطر بسپارند. انبیا گفتخواست مردم آنچه را که پیامبران مییوحنا می

از مسیح استقبال نخواهند کرد. یوحنا گفت که رهبران اسراییل* از عیسی استقبال نکردند. او نزد قوم 

 گشتاندند.خود، یهودیان آمد.* اما بسیاری از آنها از او روی 
ند او میخواستاز مردم از گوش دادن به عیسی خوشحال شدند. او مردانی را پیدا کرد که  عده ایاما 

بودند. آنها کاری را انجام دادند که یحیی  تعمید دهنده* یحیی از آن مردان پیروکنند. برخی  یرویپرا 

تعمید دهنده امیدوار بود انجام دهند. آنها به دنبال عیسی برگشتند. عیسی معجزات بسیاری در میان 

پسر خداست. او مردی را مردم انجام داد. او این کارها را انجام داد تا به مردم کمک کند بدانند که او 

 آبست راه برود. او فقط با چند ماهی و مقداری نان به پنج هزار نفر غذا داد. روی میتوانشفا داد که ن

دریا قدم زد. اما رهبران اسراییل هنوز به او اعتقاد نداشتند. افراد دیگر مانند بسیاری از مردم سامره* 

 .ایمان آوردند
ه . عیسی گفت ک*بیان نمود گفت به ما عبادتگاهه عیسی به مردم یوحنا نیز چیزهای زیادی را ک

ه چون خدا او را فرستاد به خاطری آمده استخدا آمده است. او به آنها گفت که از جانب پیام او از 

انجام داد تا به مردم کمک کند تا ببینند او کیست. او مردی نیز . عیسی کارهای بسیار دیگری است

که  دندرگذشت، عیسی او را دوباره زنده کرد. اینها چیزهایی ا *وقتی دوستش ایلعازر نابینا را شفا داد.

که نجات دهنده موعود خدا چنین  ه بوداشعیا* سالها قبل در مورد آنها صحبت کرده است. او گفت

 .کارهایی را انجام خواهد داد. اما مردم هنوز نفهمیدند
شتر از یک هفته بی عیسی گفت. عیسی گیزندهآخرین هفته  ةیوحنا در آخرین قسمت کتابش دربار

 .چیزهای مهم زیادی گفت. او به دوستانش گفت که متواضع باشند و به آنها فرمان جدیدی داد آن

                                                           
 ۲۹: ۱یوحنا  ۳ 
 ۲۹: ۱یوحنا  ۴ 
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راشمامنکههمانطوربداریددوسترایکدیگردهممینوحکمشمابه»
محبتیکدیگربهنسبتاگربداریددوسترایکدیگرنیزشماام داشتهدوست
 هستیدمنشاگردانکهفهمیدخواهندهمهباشید،داشته

ه ش بهنگام رفتن درگفت که روح القدس  اوبه آنها گفت. هم چیزهایی  *درباره روح القدس عیسی

به آنها کمک خواهد کرد. عیسی برای دوستان خود و برای همه کسانی که به آینده ایمان دارند  آسمان

  ۶ددعا کر
یوحنا کتاب خود را نوشت تا به مردم کمک کند تا ببینند عیسی پسر خداست. او آمد تا مردم 

جدید خود را آغاز کند. به همین دلیل بود که به  *برگزیده خود را نجات دهد. او آمد تا پادشاهی

 .را دوباره زنده کرداو رفت. به همین دلیل است که خدا پس از مرگ  *صلیب
 
 

 
 

                                                           
 ۳۵ -۳۴: ۱۳یوحنا  ۵ 
 ۱۷یوحنا   ۶ 
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 بخش دوم

 کتاب تاریخ

. اعمال رسوالن یک کتاب تاریخ است. این کتاب داستان کسانی ندکتاب بعدی را اعمال رسوالن مینام
داشتند و خبر خوش را به دیگران رساندند. آنها به تمام دنیای قدیم  *ایمان *که به عیسی میگویدرا 

 خبرخوش در مورد عیسی را گفتند.

 کتاب تاریخ

 اعمال رسوالن
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۱۱ -۱: ۱اعمال رسوالن  .....................................................................به آسمان* رفت یسیع

 ۱۳ -۱: ۲اعمال رسوالن  .........................................................القدس* بر مردم نازل شد روح

 ۴۷ -۱۴: ۲اعمال رسوالن  ..................................................* شروع شدسایصحبت کرد، کل تریپ

 ۴۰ -۲۶: ۸اعمال رسوالن  .............................................* صحبت کردقایفرااز  یبا مرد سپیلیف

 ۳۱ -۱: ۹اعمال رسوالن  ................................................................................پولس شد شائول

 

 

 

 مفصل چهل و نه

 اعمال رسوالن کتابمحتوی 

. د. لوقا* این کتاب را نوشتنیاب* پایان میی انجیلداستانهاد که میشوشروع اعمال رسوالن از جایی 

. اعمال رسوالن رخ دادی اتبه دوستش بگوید که پس از زنده شدن عیسی چه اتفاق میخواستاو 

که پس از برخاستن عیسی از  داردبیان می. لوقا میگوید *داستانهایی در مورد اولین پیروان عیسی

 .چه کردند ، شاگردان عیسیمردگان
زمین بود. او درباره ملکوت روی  *د که عیسی هنوز با ایماندارانمیشواعمال رسوالن از زمانی شروع 

 ،خدا با آنها صحبت کرد. عیسی پس از گفتن این سخنان بالفاصله به آسمان رفت. اندکی پس از رفتن

ا ر پنتیکاستعیسی روح القدس را فرستاد. آن روز افراد زیادی آنجا بودند. آمدند تا جشنی به نام 

تد. پس افستند چه اتفاقی دارد میمیداننها ن.* وقتی روح القدس آمد، عده ای گیج شدند. آتجلیل کنند

برخاست و با آنها صحبت کرد. او درباره روح القدس به آنها گفت. او درباره عیسی به آنها گفت.  پطرس

 کتاب غازآ

شروع  ییاعمال رسوالن از جاکتاب 

د. رسیم انی* لوقا به پالیشود که انجیم

* را دوباره زنده کرد. اکنون او یسیخدا ع

 .او بودند پیروبود که  یبا مردان و زنان

 

 پايان کتاب

 انیسال بعد به پا ۳۰کتاب حدود 

در  *موردر  در آنوقتد. پولس میرس

 زندان بود.

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *ستیفان  *پطرس

 *شائول/ پولس   *فیلیپس
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داده بود.* اما مردم به عیسی گوش اش را او گفت که عیسی پادشاهی بود که خدا به داوود وعده 

 یاما خدا عیسی را دوباره زنده کرد. و اکنون همه باید به عیس ندادند. در عوض او را روی صلیب کشتند.

 .های شیطانی خود نجات دهد. باید به او ایمان بیاورند و خدا آنها را ببخشداعتماد کنند تا آنها را از راه
گفت باور داشتند. آنها به عیسی ایمان آوردند. آنها معتقد بودند که  پطرسبسیاری از مردم به آنچه 

سی است که برای نجات آنها آمده است. اما برخی از مردم از این موضوع خوشحال نبودند. رهبران او ک

ند که او دیگر در مورد عیسی صحبت میخواسترا متوقف کنند. آنها ن پطرسیهودیان* سعی کردند 

آنها را  ادی ازکردند. آنها را به زندان انداختند. تعد *کند. بنابراین آنها شروع به رفتار بد با مسیحیان

به و او یوحنا را به زندان انداختند. بعداً مردی به نام استیفان* را کشتند زیرا  پطرسکشتند. آنها 

 .عیسی ایمان داشت
مدت زیادی در اورشلیم* ماندند. اما بسیاری شاگردان عیسی کلیسا* در آغاز بسیار سریع رشد کرد. 

کردند. یهودیان خشمگین شدند. آنها شروع به رفتار بد با از یهودیان در آنجا علیه مسیحیان مخالفت 

مسیحیان کردند. وقتی آنها این کار را کردند، بسیاری از مسیحیان از شهر کوچ کردند. آنها به بسیاری 

از شهرها و روستاهای دیگر رفتند و در تمام آن مکانها درباره عیسی به مردم گفتند. بنابراین بسیاری 

 .ودی نبودند ایمان آوردند و کلیسا رشد کرداز افرادی که یه
 ،۱ه او داد. مردانی مانند استیفانهنگامی که کلیسا شروع به کار کرد، خدا رهبران خوب بسیاری را ب

برای خدا صحبت کردند. آنها مردم را درست مانند عیسی شفا دادند. آنها  پطرسپولس، و  ۲*،سفیلیپ

 .۳کردند حتی کسی را که مرده بود دوباره زنده
اکثر اولین افرادی که به عیسی ایمان آوردند یهودی بودند. اما این شروع به تغییر کرد. مسیحیان 

. بسیاری از مردم که با مردم شریک ساختندرا درباره عیسی )انجیل( در بسیاری از جاها خبر خوش 

 .۴گویدمی* به ما نیلیوسکُریهودی نبودند نیز به آن اعتقاد داشتند. این همان چیزی است که داستان 
برخی از مسیحیان اولیه به شهری به نام انطاکیه نقل مکان کردند. کلیسای آنجا قوی بود. اما بسیاری 

سعی کرد جلوی آنها را بگیرد. اما  ۵*هیرودیساز مردم مسیحیان را دوست نداشتند. پادشاهی به نام 

ره ند به مردم دربامیرفتحیان هر جا که در مورد عیسی فقط به جاهای بیشتری رسید. مسی شخبر خو

 .ندمیگفتعیسی 
کتاب لوقا شخصی به نام پولس است. او به عیسی ایمان نداشت. اما  ینیکی از مهم ترین افراد در

و با او صحبت کرد. پس از آن پولس ایمان آورد. به زودی، پولس به یکی از مهم  بر او ظاهر شدخداوند 

                                                           
 ۸ -۶اعمال  ۱ 
 ۸اعمال  ۲ 
 ۴۳ -۳۶: ۹اعمال  ۳ 
 ۱۸: ۱۱ -۱: ۱۰اعمال  ۴ 
 ۲۵ -۱: ۱۲اعمال  ۵ 
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تبدیل شد. او به سه سفر مختلف رفت تا درباره عیسی به مردم بگوید. ترین رهبران کلیسای اولیه 

 .میگویدقسمت آخر کتاب اعمال رسوالن درباره آن سفرها 

ه ی زیادی در مورد کلیسای جدید دارد. همه چیز برای آنها همیشداستانهاکتاب اعمال رسوالن 

گرفتند ینند. آنها باید تصمیم ممراقبت کگرفتند که چگونه از یکدیگر آسان نبود. آنها باید تصمیم می

اطاعت کنند. اما خدا به آنها حکمت داد. آنها با هم مالقات  *باید از شریعت موسی همکه آیا هنوز

تا پاسخی پیدا  میکردصحبت کنند و هر بار خداوند به آنها کمک  مهمکردند تا در مورد این چیزهای 

 .کنند
ه زندان انداختند. یهودیان گفتند که او علیه اسراییل تعلیم را ب پولسدر اواخر کتاب، سربازان 

.* پولس را به شهری به نام قیصریه* و سپس به روم فرستادند.* او را نیز در آنجا زندانی کردند. میدهد

اما حتی در زندان، پولس از صحبت در مورد عیسی دست برنداشت. لوقا بسیاری از چیزهایی را که 

. خبر خوب پیامی بود که عیسی جان خود را بر روی صلیب داد و میکندبیان  ابه م ه بودپولس گفت

ر پسیعنی او  –. خدا این کار را کرد تا نشان دهد که عیسی کیست بلند کردخداوند او را از مردگان 

 . ۶داوود عمل کرد ا. وقتی خدا عیسی را از مرگ زنده کرد، به وعده خود ب*ستخدا

 .ادشاهی او برای همیشه باقی خواهد ماندعیسی پادشاه خدا بود. پ

 
 
 

                                                           
 ۱۶ -۱۲: ۷دوم سموئیل  ۶ 
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 بخش سوم

 های پولس رسولنامه

هاست. پولس رهبر کلیسای درینجا عبارت از نامهها مقصد از رسالهست. ا *هااین بخش از رساله
ند. کن گیزندهد مردم خدا که چگونه مانن میگویدها به خواننده ها را نوشت. این نامهاین نامه *جدید

 وفادار است.خود های که خدا به وعده میکندگان یاد آوری ها به خوانندهاین نامه

 های پولس رسولنامه

 اول تسالونیکیان  رومیان

 دوم تسالونیکیان  اول قرنتیان

 اول تیموتاووس  دوم قرنتیان

 تیموتاووسدوم   یانطغال

 تیطوس  افسسیان

 فلیمون  پیانفیل

 کولسیان
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۳۲ -۱۸: ۱رومیان   .................................بود و همه مردم گناه* میکنند نیخدا از گناه خشمگ

 ۳۱ -۲۱: ۳رومیان   ...................................................را فرستاد تا ما را نجات دهد یسیع خدا

 ۲: ۵ -۱: ۴رومیان   ...............................ست باشندرابا خدا  ی،سی* به عمانیمیتوانند با ا مردم

 ۱۷ -۱: ۸رومیان   ..میگی کنگی میبخشد و به ما کمک میکند زندهالقدس* به ما زنده روح

 ۳۹ -۲۸: ۸رومیان  .............................................................دارند ندهی* به آیدی* اماندارانایم

 

 

 

 مفصل پنجاه

 انيروم کتابمحتوی 

ین دهد. او همچنببیشتر درباره عیسی به کلیساها آموزش  میخواستهای زیادی نوشت. او پولس نامه

ی از ند. کتاب رومیان یککن گیزنده *به آنها کمک کند تا بدانند چگونه به عنوان مسیحی میخواست

 .هاستآن نامه
ز هر کس دیگری پولس بیش از دوازده کتاب در بخش عهد جدید* کتاب مقدس نوشت. او بیش ا

. او نامه ۱نامه را با یک سالم آغاز کرداین کتاب نوشت. پولس این نامه را به مردم کلیسای رم نوشت. او 

اما پولس از بیشتر نامه برای صحبت در مورد یک چیز  .۲را با تشکر از چند نفر در کلیسا به پایان رساند

                                                           
 ۷ -۱: ۱رومیان  ۱ 
 ۲۷ -۱: ۱۶رومیان  ۲ 

 کتاب غازآ

ع شرو *مور *یسایکتاب با درود بر کل

نامه را را  نیاحتماالً ا *د. پولسمیشو

 *یسیسال پس از زنده شدن ع ۳۰حدود 

 نوشته است.

 

 پايان کتاب

 تسیکه از ل یرا در حال نامه اش سلوپ

 و تشکری یاز افراد احوالپرس طویلی

 اند.میرس انی، به پامیکند

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 ابراهیم*  پولس

 عیسی*   آدم*
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اب درباره انجیل است.* پولس درباره انجیل استفاده کرد. او در مورد بشارت عیسی نوشت. بیشتر کت

ان که مسیحی میخواست. او از رومیان خواست تا در مورد عیسی فکر کنند. او ندادیی هابحث کرد. مثال

 .رومی در مورد انجیل اشتباه کنند
این است که خداوند زمانی به ما  فیضاست. مراد از « *فیض»های کتاب یکی از مهمترین واژه

 که شایسته دور شدن میکندکه مستحق نعمت نیستیم. او زمانی ما را به ما نزدیک  دمیده *برکت

بودند. هر شخصی کارهایی  *. همه مردم گناهکارمیکندابتدا در مورد یک مشکل صحبت  پولس .باشیم

. مکه خدا از آن راضی نبود. ما قوانین خدا را زیر پا گذاشتیم. ما به حرف او گوش نکردی میدادانجام 

کوتاه آمدیم. خدا به خاطر  میخواست. ما از آنچه خدا برای ما *پرستیدندرا می هابرخی از مردم حتی بت

 .استگناهان ما با ما عصبانی شد. گناهان ما باید مجازات شوند و مجازات گناهان ما مرگ 
ی آنهای -مردم صادق بود ستیم برای رفع مشکل انجام دهیم. این در مورد همه میتوانهیچ کاری ن ما

داد. اما آن قانون  را * بودند و کسانی که نبودند. خدا به موسی* شریعت برای یهودیانکه یهودی

 .آنها را در پیشگاه خدا درست کند میتوانستن
خبر خوب این است که خداوند راهی برای رفع این مشکل ایجاد کرده است. خدا پسر خود، عیسی 

شریعت موسی الزم بود انجام داد. در عیسی تمام کارهایی را که مسیح را فرستاد تا ما را نجات دهد. 

 .. او مستحق عذاب خدا نبودمیکردخدا را از هر جهت خشنود او گناه نکرد. او 
، گناه* و شرم ما مالمتیاما عیسی جای ما را گرفت. خدا عیسی را به جای ما مجازات کرد. عیسی 

ا آزاد شویم. او از خشم خدا مراقبت کرد تا بتوانیم با خدا در گرفت. او را مجازات کردند تا مبر عهده را 

 .خواست رومیان آن را بفهمندی است که پولس میشصلح* باشیم. این انجیل است. این خبر خو
د با خدا میخواه. کسی که *ندمیآورپولس گفت که این مژده برای همه کسانی است که ایمان 

باید باور کنند که عیسی کسی بود که خدا برای نجات گناهکاران درست باشد باید ایمان بیاورد. آنها 

فرستاد. آنها باید باور کنند که او بر روی یک صلیب مرد و دوباره زنده شد. سپس آنها باید به عیسی 

 .اعتماد کنند تا آنها را نجات دهد. آنها باید باور داشته باشند که عیسی تنها امید آنهاست
 .*دمیبخش. خدا ما را میدهد *یم، خدا به طرق مختلف ما را برکتمیآورمان پولس گفت که وقتی ای

 .داده استهستیم. پس خداوند ما را جزئی از خانواده خود قرار راست پولس گفت که ما اکنون با خدا 

. او قلب ما را تغییر سازدمی *و خدا ما را مقدس ان فرزندان عزیز خود پذیرفته استاو ما را به عنو

و  میدهد. او با دادن روح القدس این کار را برای ما انجام میدهد. او طرز فکر و عمل ما را تغییر میدهد

خداوند روزی ما را کامل خواهد کرد. بدن ما کامل خواهد شد. روح ما * کامل خواهد شد. او این کار 

 .۳برای ما انجام خواهد داد که همه مردم را دوباره زنده کنددر روزی را 
در قسمت آخر کتابش به دو سوال بزرگ پاسخ داد. سوال اول درباره یهودیان است. خداوند  پولس

                                                           
 ۸ -۵رومیان  ۳ 



 

 رهنمای سفر به کتاب مقدس

176 

خواهد ماند. آیا به ابراهیم* قوم و سرزمینی وعده داد. او به داوود وعده پادشاهی داد که تا ابد باقی 

 های خود بهکه خدا همچنان قصد داشت به وعده ؟ پولس گفتمیکندها عمل خدا به این وعده

  .عمل کند *اسراییل
حال، خدا  .۴دندمیآورو به او ایمان  سندشناند. آنها او را میمیآور، آنها به مسیح روی در آینده روزی

 .که یهودی نبودند میدادبرکاتی را که متعلق به یهودیان بود به افرادی 

ه به ؟ اکنون کمیدهدما را تغییر  گیندهزبه سؤال دیگری نیز پاسخ داد. چگونه انجیل نحوه  پولس

کنیم؟ پولس در چهار فصل آخر رومیان به این سؤال  گیزندهایمان داریم، چگونه باید  شخبر خو

ما رحم کرده است. او عیسی را فرستاد تا ما را نجات دهد. پس باید به  رپاسخ داد. او گفت که خدا ب

 .۵مردم هم رحم کنیم

 
 

 
 

                                                           
 ۲۳ -۱۲: ۱۱رومیان  ۴ 
 ۲۱ -۹: ۱۲رومیان  ۵ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۳اول قرنتیان  ....................................................................شود میتقس دی* نباسایکل

 ۵اول قرنتیان  .................................................................ردیگناه* را بپذ دینبا سایکل
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  مفصل پنجاه و یک

 انياول قرنت کتابمحتوی 

در شهری به نام این نامه را ید. او میرسوقتی پولس این نامه را نوشت، چندان خوشحال به نظر ن

اخت. در شند. پولس این افراد را به خوبی میشهری در کشور یونان بو قرنتسبه مردم نوشت.  *قرنتس

 گیزندههای زیادی آنجا بود. زمانی که او در آنجا . او ماهمیکرد گیزندهزمانی در قرنتس  پولسواقع، 

 .، کلیسای قرنتس سالم و قوی بودمیکرد
سا بسیاری از مشکالت کلیاما اکنون کلیسای قرنتس قوی و سالم نبود. شخصی از قرنتس در مورد 

 . پس پولس این نامه را به رهبران آنجا نوشت. پولس نامه را برای کمک به آنها نوشت.خبر دادبه پولس 

که  میکردند. بعضی از مردم کارهایی میکردندمدند. با هم دعوا میآمردم کلیسای قرنتس با هم کنار ن

تباه که دست از کار اش میخواستنوشت. او از آنها  . بنابراین پولس نامه ای بسیار قویمیکردخدا راضی ن

 .کنند گیزندهبردارند. او به آنها گفت که به روشی که خدا به آنها آموخته است 

 کتاب غازآ

کتاب را با سالم و هشدار آغاز  *پولس

 .میکند

 

 پايان کتاب

 یو احوالپرس هشدارپولس نامه را با 

 .میدهد انیپا

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *اَپُلُس پولس
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که بسیار عاقل هستند. آنها گاهی در مورد اینکه چه کسی عاقل  میکردندبرخی از افراد کلیسا فکر 

، یدنشما آن را با حکمتی که خدا دارد مقایسه ک. پولس به آنها گفت که وقتی میکردندتر است بحث 

است. اوست که واقعاً عاقل است. بنابراین،  *خداوند *. عیسیاستاحمقانه  تان داردخردی که مردم 

مردم در قرنتس باید به آنچه خدا گفته است گوش دهند و آنها باید از بحث در مورد چیزهایی که 

هایی عاقالنه خواهد بدانند، باید به روشنچه را خدا میاهمیتی ندارند دست بکشند. سپس، وقتی آ

 .عمل کنند
که افراد در کلیسا با یکدیگر کنار  میخواست. او ۱میکندپولس در این نامه در مورد وحدت صحبت 

بیایند. آنها نباید عصبانی باشند یا با یکدیگر بحث کنند. آنها باید به فکر یکدیگر باشند و به یکدیگر 

ن کار همیشه ست که ایمیدان پولسکمک کنند. آنها باید به یکدیگر احترام بگذارند و یکدیگر را بسازند. 

خدا به آنها کمک خواهد کرد و او برای کاری که برای او انجام دادند  برای آنها آسان نخواهد بود. اما

ند. و هنگامی که عیسی به میده. خدا خواهد دید که آنها چگونه به یکدیگر اهمیت ۲ل بودیارزش قا

 .میدهد. او به کار آنها پاداش ۳دمیآور، آنها را به یاد میگردزمین باز 
ل این ح بخاطراشت. بنابراین پولس برای کمک به آنها مشکالت زیادی در کلیسای قرنتس وجود د

ز آنها او امقدس باشد.  *خواهد کلیسامشکالت نوشت. او به آنها گفت که به خاطر بسپارند که خدا می

خواست آنها پاک باشند و او می .۴که زنان به شوهران و شوهران به زنان شان وفادار باشند میخواست

د این را به ن. پولس به رهبران کلیسا گفت تا به مردم کمک کن۵فاده نکننداز بدن خود برای گناه است

باید  *را اصالح کنند. کلیسا آنهاخاطر بسپارند. اگر مردم از این طریق از اطاعت خدا سر باز زدند، باید 

 .به توبه دعوت کند ،های نادرست عمل کردندزمانی که به شیوهمردم را 
 *ی. بسیاری از آنها برای یک بتمیکردنداز خدایان دروغین پیروی  قرنتسشهر در بسیاری از مردم 

ستند یدانم. اما آنها همیشه نمیکردندنخم سر تعظیم  بتان مردم کلیسا دیگر در برابرولی . میکردنددعا 

ی خوبی داشته هاستند چگونه انتخابمیدانی قدیمی خود چه کنند. آنها همیشه نهاکه در مورد روش

ند کارهایی انجام دهند که به دیگران کمک کند به خوبی از عیسی پیروی کنند. میخواستباشند. آنها 

ستند چه چیزی بهترین است. بنابراین پولس به آنها کمک کرد. او به آنها میداناما گاهی اوقات، آنها ن

مهم سا کلید در کلیسا برای رشد نشان داد که چگونه فکر کنند که چه کار کنند. کمک به سایر افرا

بود. قوم خدا نباید کارهایی انجام دهند که باعث سقوط مردم شود. آنها باید همیشه به یکدیگر احترام 

                                                           
 ۲۱: ۴ -۱۰: ۱اول قرنتیان  ۱ 
 ۵۸: ۱۵اول قرنتیان  ۲ 
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 .۶بگذارند
. هر فردی نقشی برای بازی هستندپولس گفت که کلیسا مانند یک بدن است. همه مردم متفاوت 

 . اومیکنده هر فردی که بخشی از کلیسا است کمک کردن دارد. هر فردی مهم است. روح القدس* ب

ا به ت میکندتا کاری را که خدا به آنها داده است انجام دهند. او به مردم کمک  میکندبه کلیسا کمک 

 .۷یکدیگر خدمت کنند
ند که عیسی پس از مرگ دوباره زنده میگفتدر کلیسا وجود داشت. برخی نیز اما مشکل دیگری 

ید. یآمد. جسدی هرگز زنده از قبر بیرون نمیشوبعد از مرگ هیچ کس دیگر زنده ن ندمیگفت. ه استنشد

پس پولس نوشت تا به کلیسا یادآوری کند که عیسی زنده است. این خبر خوب در مورد عیسی بود. 

. عیسی به زمین خواهد آمد. میکندعیسی در یک بدن واقعی از قبر برخاست و روزی خدا همه را زنده 

کنند. سپس خدا افرادی را که از عیسی  گیزندهتا برای همیشه با او  میکند راد خود را جمعاو همه اف

 .پیروی نکردند قضاوت خواهد کرد
باشد. آنها نیازی به ترس نداشتند که بمیرند.  *پولس این نامه را نوشت تا کلیسای قرنتس امیدوار

آن سخت بود. عیسی زنده است. او مراقب  ستند از خدا اطاعت کنند حتی زمانی که انجاممیتوانآنها 

آنها  هایآمد تا به کار خواهدو روزی دوباره  میکردندکه چقدر خوب به او خدمت  میدیدآنها بود. 

 .که برای همیشه ادامه خواهد داشت خواهند کردجدیدی را آغاز  گیزندهپاداش دهد و در آن روز، آنها 
خدمتوکاردرهمیشهبمانیداستواروپابرجاعزیز،برادرانایبنابراین»

نتیجه بیاوخدمتدرشمازحماتکهدانیدمیزیراباشیدمشغولخداوند
 «8بودنخواهد
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  ماه و دوفصل پنج

 انيدوم قرنت کتابمحتوی 

ل نوشت. پولس در نامه او *قرنتس *است. پولس این نامه را به کلیساییک نامه نیز دوم قرنتیان 

 اکنون بهتر شده میدادخود درباره برخی از چیزها نوشت. برخی از کارهای بدی که کلیسا قبال انجام 

بود. اما اکنون، کلیسا مشکل جدیدی داشت. اکنون معلمان دروغین در کلیسا بودند. برخی از آن 

د که نمیگفتاز طرف خدا حرف نزده است. آنها او  که ندمیگفتو  میکردندمعلمان علیه پولس صحبت 

 .این مورد صحبت کند. بنابراین پولس این نامه را نوشت تا در ۱واقعی عیسی نیست *او یک رسول
 است. پولس محبت آمیززیادی گفت. اما نامه او نیز پر از کلمات  یپولس در این نامه چیزهای سخت

خدا را دوست داشت. پولس مردم قرنتس را نیز دوست داشت. پس برای کمک به آنها نوشت. او 

                                                           
 ۱۵ -۱: ۱۱دوم قرنتیان  ۱ 
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ردند. او اعتماد نک به هاآنها فریب این معلمان دروغین را بخورند. خیلی ناراحت بود که بعضی میخواستن

یی از نامه او سخنان سختی علیه ها. در بخشمیکندهای او از غمگین بودن او صحبت برخی از نامه

همند* و انجیل را بف -خواست که آنها مژده معلمان دروغین آمده است. اما مواظب حرفش بود. او می

 . او گفت،میدهدخواست بدانند که او به آنها اهمیت می
کهکنیممیاعالمبلکهبگیریم،قرارتوجهموردماخودخواهیممینما»

 هستیمشماخادمیناوخاطربهماواستخداوندمسیح، عیسی
با درخواست از آنها شروع کرد تا به خاطر بسپارند که او چقدر برای آنها زحمت کشیده است.  سلوپ

 .بارها زجر کشیده بود تا بتواند به آنها کمک کند. اما آنها این را به خاطر نداشتند
 پولس خوشحال بود که برخی از کارهایی را که در نامه اول خود به آنها گفته بود انجام داده بودند.

او به آنها گفته بود که به یک مرد کمک کنند تا از انجام کارهای بد دست بردارد. و حاال، آن مرد از 

کردند. پس پولس از نانجام آن کارها دست کشیده بود. اما مردم او را نبخشیده بودند و از او استقبال 

 . ۳آنها خواست که با او مهربان باشند
خاطر  این را به میخواستتیان داشت، بارها رنج کشیده بود. او پولس زمانی که سعی در کمک به قرن

تی حست که همه چیز در کنترول خداست. میداناو که او را ترحم کنند.  میخواستبسپارند. او از آنها ن

، خدا از او استفاده کرده بود. پولس کسی بود که خبر خوش خدا را به آنها میبردزمانی که او رنج 

ه دند، دیگر بمیآورز پولس استفاده کرده بود تا آنها را برکت دهد. اگر این را به خاطر آموزش داد. خدا ا

 .میکردنداو شک ن
پولس از اینکه برخی از آنها فراموش کردند خبر خوب در مورد چیست ناراحت بود. خبر خوب مردم 

 یانقرنتهایی بود که از راه . این یکیمیکردندرا گرد هم آورد. اما معلمان دروغین مردم را از یکدیگر دور 

 .ندمیگویند بگویند که حقیقت را نمیتوانست
وقتی عیسی آمد، وعده  .۴را به خاطر بسپارند *که آنها عهد جدید خدا میخواستپولس همچنین 

های جدید را به آنها گفت. این ها بود این وعدهعهد جدید. پولس وقتی با آن -جدیدی را برای آنها آورد 

ن . ایمیدادجدیدی  گیزندهوعده ای بود برای تغییر قلب آنها. این وعده ای بود که به آنها عهد جدید 

خواهند کرد. این وعده ای بود که آنها را  گیزندهدوباره  گیزندهوعده ای بود که آنها پس از پایان این 

 .از درون تغییر داد و آنها را بیشتر و بیشتر شبیه عیسی کرد
ست که ضعیف است. اما پیام خدا ضعیف میداناو ها به پولس کمک کرد که غمگین نباشد. این وعده

نبود و خداوند او را برای انتقال آن پیام انتخاب کرده بود. او مانند کوزه ای بود که از گل ساخته شده 

                                                           
 ۵: ۴قرنتیان دوم  ۲ 
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 .هدیه ای بسیار ارزشمند از جانب خدا بود میکرد. اما پیامی که او حمل ۵بود
داشت  به همراه گیزندهد. او از مشکالتی که این میرسیی از این نامه غمگین به نظر هادر بخش ولسپ

که چگونه بدن ما مانند خانه ای است که قدیمی و فرسوده  میکرد. او از این صحبت میکردصحبت 

د ی خود تعریف کرد. اما، در همه این چیزها، پولس امید خوهای زیادی در مورد رنجداستانهاد. او میشو

ست که خدا از این پیام میدانداده است. او  *ست که خدا به او پیام صلحمیدان. او *را از دست نداد

 .هایش عمل خواهد کردست که خداوند به وعدهمیدان. او میکندبرای بازگرداندن مردم به خدا استفاده 
قرنتیان به او گوش خواهند داد. آنها از معلمان دروغین دور  * بوداو همچنین امیدوار بود زیرا معتقد

 .میکردندگشتند و راهی را که پولس به آنها نشان داد دنبال ند. آنها برمیمیشد
در مورد  پولسبسیار شخصی هستند.  هایی از این نامه سخت است. برخی از قسمتهادرک بخش

او در مورد احساس  .۶ش صحبت کردیهارنج یتنوعخود چیزهای زیادی به ما گفت. او در مورد  گیزنده

خود گفت. او در مورد چیزی که او را ناراحت کرده است صحبت کرد. او در مورد چیزی که به او امید 

د دشوار باشد. اما خدا وعده داد که میتوانصحبت کرد. پولس به ما نشان داد که پیروی از خدا  میداد

کت دهد. مشکالت در اینجا فقط برای مدت کوتاهی ادامه خواهند به کسانی که از او پیروی کردند بر

 .خداوند تا ابد باقی خواهد ماند *برکاتولی داشت. 
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  وماه و سفصل پنج
 انيغالط کتابمحتوی 

نوشت. آنها در مکانی به نام  میکردندپولس این نامه را به گروهی از افرادی که از عیسی پیروی 

. پولس در یکی از سفرهای خود از آن منطقه دیدن کرده بود. او به آنجا *میکردند گیزندهغالطیه 

ان عیسی ایم به مردم بگوید. وقتی ماجرا را به آنها گفت، بسیاری از مردم به *عیسی ةرفت تا دربار

بودند. اما اکنون، بسیاری از افرادی که  *آوردند. اکثر اولین افرادی که از عیسی پیروی کردند یهودی

یهودی نبودند شروع به پیروی از عیسی کردند. پس از خروج پولس از غالطیه، معلمان دروغین آمدند. 

یز شته باشند. آنها باید یهودی نکه مسیحیان* جدید نباید فقط به عیسی ایمان دا میکردندآنها فکر 

م ند که مردم باید از آداب و رسومیگفتسعی کردند این چیزها را به مردم بیاموزند. آنها  شوند. بنابراین

ا را . اگر این کارهکنندیهودیان پیروی کنند. آنها باید قوانینی را که خدا به یهودیان داده بود، حفظ 

 .خدا نخواهند داشت نزد ی. آنها حقکرد نخواهدقبول آنها را ، خدا میکنندن
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 غالطیان میخواستمعلمان دروغین شنید. به همین دلیل این نامه را نوشت. او این پولس در مورد 

یان . بیشتر نامه به غالطاستاشتباه  ندمیگویبدانند که این معلمان از جانب خدا نیستند. آنچه آنها 

او با گفتن چند چیز بسیار سخت شروع کرد. او به آنها  .میکردندکه چرا این معلمان اشتباه  میگوید

گفت که این معلمان جدید به آنها کمک نکرده اند که انجیل را بهتر بشناسند. در عوض، آنها باعث 

دادند، اگر نظر های جدید را آموزش میرا پشت سر بگذارند. افرادی که ایده *شده بودند که انجیل

د با اطاعت از قانون خود را با خدا درست میتوانکس نیچه. ۱شدنددادند، نفرین میخود را تغییر نمی

که گوش کنند و از او اطاعت  میخواستکند. خداوند به یهودیان قانون داد تا از آنها محافظت کند. او 

داد. او آنها را از دشمنانشان محافظت  یزمینسرکنند. وقتی آن کارها را انجام دادند، خداوند به آنها 

کرد. اما وقتی از آن قوانین پیروی نکردند، سرزمین خود را از دست دادند و دشمنان آنها را بردند. 

تند اید عمل کنند. اما آنها نتوانسقانون در داخل آنها را تغییر نداد. این فقط به آنها نشان داد که چگونه ب

فقط  .دهد *نجاتآنها را از گناه  میتوانستتمام قوانینی را که خدا به آنها داده بود حفظ کنند. قانون ن

 .چه چیزی درست بود و چه چیزی نادرست که بگویدبه آنها  میتوانست
فظ کنند. آنها باید تمام د به مردم کمک کند این است که همه آن را حمیتوانتنها راهی که قانون 

قانون را در هر لحظه رعایت کنند و هرگز از رعایت آن کوتاهی نکنند. وقتی آنها از قانون پیروی 

 .گرفتندمی، تحت لعنت قانون قرار میکردندن
بود. خدا پسرش را فرستاد. او تحت قانون به  یک خبر خوشبه همین دلیل بود که داستان عیسی 

بر عهده  *. او این کار را با گرفتن نفرین۲لعنت شریعت نجات دهد از زیرمردم را  دنیا آمد. او آمد تا

به گردن خود های شیطانی ما را مرد. عیسی درگذشت تا مجازات راه *خود انجام داد. او بر روی صلیب

د. آنها ودنقانون نبودند. آنها از قانون آزاد ب *بگیرد. همه افرادی که به او ایمان آوردند دیگر تحت لعنت

 .آزاد بودند که راه عیسی را دنبال کنند
مردمی که از عیسی پیروی کردند، تحت شریعتی که خدا به یهودیان داده بود، نبودند. اما آنها 

. روح القدس* آنها را به محبت ۳بود« *قانون مسیح»داشتند که باید رعایت کنند. این « قانونی»

 ند نبودند.میشویی که باعث گناه هابودند. آنها برده امیال و هوس . آنها آزاد۴میکردهمسایه خود هدایت 

افراد عاشق، مهربان و خویشتن داری باشند. پولس این چیزها را ثمره روح نامید. این  ستندمیتوانآنها 

. این ۵میکردندروح القدس بود که باعث رشد این چیزهای خوب در افرادی شد که از عیسی پیروی 

 .عیسی در آنها بود گیزندهناشی از  گیزندهود که عیسی به آنها داد. این جدیدی ب گیزنده
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. آنها به عیسی ایمان آوردند. آنها معتقد میکردند گیزندهید که با ایمان رس میهمه اینها به مرد

های خود به آنها عتقد بودند که عیسی به تمام وعدهبودند که آنچه عیسی گفت درست است. آنها م

 .د کرد. آنها معتقد بودند که آنچه عیسی برای آنها روی صلیب انجام داد کافی استعمل خواه
. وقتی آنها به عیسی ایمان آوردند، بخشی با خدا راست گردند غالطیان مجبور نبودند یهودی شوند تا

 .خدا بودند فرزندانآنها برده شریعت نبودند. آنها  .۶از خانواده خدا شدند
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 مفصل پنجاه و چهار
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هر نوشت. پولس زمانی در آن ش واقع بود، *در مکانی به نام اِفِسُسبه کلیسایی که پولس این نامه را 

شناخت. او این نامه را برای آنها نوشت تا در مورد نحوه . بسیاری از مردم آنجا را میمیکرد گیزنده

 .بیشتر بگوید *پیروی از عیسی
آغاز کرد. سپس به افسسیان گفت که در مورد نقشه بزرگ خدا فکر کنند.  پولس نامه را با سالم

شروع شد. نقشه خدا قبل از اینکه جهان را خلق  *برنامه خدا فقط با آمدن عیسی شروع نشد. نه با آدم

. نقشه او این بود که مردمی را برای خود انتخاب کند. سپس برکات بسیار* را از ۱کند شروع شد
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سال پس از  ۳۰نامه را حدود  نیا *پولس

نوشت.  نیزم یبر رو *یسیع گیزنده

 .ندمیکسالم آغاز  کینامه را با  نیپولس ا

 

 پايان کتاب

او دعا  یپولس از مردم خواست که برا

که به او  میخواستکنند. او از خدا 

ر خب یشتریکمک کند تا به مردم ب
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. پولس به پیروان عیسی گفت که همه این برکات متعلق به آنهاست. آن برکات میدادا به آنه *آسمان

 .۲به عیسی تعلق داشتندآنها به آنها تعلق داشت زیرا 
گرفت و یک روز، خدا همه چیز را و زمین را در بر می هامام آسماننقشه خدا به قدری بزرگ بود که ت

و او همه چیز  همه چیز متعلق به عیسی خواهد بودو تحت حکومت عیسی قرار خواهد داد. همه مردم 

گذاشت. این افراد کسانی بودند که او جان خود را برای آنها فدا کرد.  خواهدرا با مردم خود در میان 

آنها کسانی بودند که عیسی آنها را فرا خوانده . میکردندآنها کسانی بودند که اکنون از عیسی پیروی 

د. را با آنها تقسیم خواهد کر *بودند. عیسی روزی همه برکات بهشتی *ها کلیساآنبود که از او باشند. 

ستند مطمئن باشند که به آنچه خدا به میتوانبه آنها کرده بود و آنها  هااو قبالً شروع به دادن این نعمت

 .۳داده بود ستند زیرا عیسی قبالً روح القدس را به آنهامیدانند. آنها این را میرسآنها وعده داده بود 
. او دعا کرد که بفهمند عیسی چقدر بزرگ است. او از میکنددعا  ایشانپولس به آنها گفت که برای 

خدا خواست تا به آنها کمک کند تا نقشه بزرگ خدا را ببینند. او از خدا خواست که به آنها کمک کند 

ا نقشه خدا در عیسی اجر .خوردن نقشه هستند. نقشه خدا شکست نمیتا ببینند که آنها بخشی از آ

 .. خداوند او را برگزید تا به ما برکت دهد. هیچ کس قدرتی بیشتر از عیسی نداشتمیشد
طر که خدا به خا ندمیداشتپولس چیزهای زیادی را به آنها گفت که باید بدانند. آنها باید به خاطر 

ا را دوست نداشتند یا از او اطاعت . آنها سزاوار خشم خدا بودند زیرا خد*لطف خود از آنها استقبال کرد

 .جدیدی داد گیزنده. اما عیسی جان خود را برای آنها فدا کرد. پس خدا در عوض به آنها میکردندن
از همه نوع مردم  *پولس گفت که برنامه خدا شامل افرادی بود که یهودی نبودند. اکنون کلیسا

د با هر باشند. آنها بای تن واحدکردند باید یک تشکیل شده بود. بنابراین افرادی که از عیسی پیروی 

استقبال کنند. آنها نباید طوری رفتار کنند که  ملتهااز همه و شخصی مهربان باشند. آنها باید از مردم 

سا . آنها نباید کسی را رد کنند. کلیمیکندنوع مردم استقبال  هرانگار از دیگران بهتر هستند. خداوند از 

شکیل شده بود. کلیسا از مردمی با هر رنگ پوست و از هر زبانی تشکیل شده بود. از مردم هر ملتی ت

 .۴به همه بگویداین را تا  سپرد خاصی ستند. بنابراین خدا به پولس وظیفهمیداناین را ن هاخیلی
چیزها را به آنها آموخت. در نیمه دوم کتاب او به آنها گفت که همه در نیمه اول کتاب پولس این 

کنند. خداوند آنها را انتخاب کرد. او هدف جدیدی به آنها داد. اکنون، پولس  گیدهزنباید  چگونه

لس وکنند. آنها قوم خدا بودند. بنابراین پ گیزندهکه آنها مانند افرادی که به خدا تعلق دارند  میخواست

 باشند. آنها باید همیشههای خدا پیروی کنند. آنها باید متواضع و مالیم به آنها گفت که چگونه از راه

دوست داشته باشند. آنها  ،حقیقت را بگویند. آنها باید مردم را همانطور که عیسی آنها را دوست داشت

نباید حریص یا عصبانی باشند. آنها نباید از دیگران دزدی کنند یا در مورد دیگران بد بگویند. پولس از 
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جدیدی را که خدا به آنها داده بود  گیزندهو  ی قدیمی خود دور شوندهاکه از روش میخواستآنها 

کنند. این همیشه آسان نخواهد بود. اما پولس به آنها گفت که خدا به آنها کمک خواهد کرد.  اختیار

 خدا افراد دیگری را در کلیسا به آنها داده بود
نی را به کلیسا داده برای تشویق آنها خداوند قدرت خود را به آنها داد تا آنها را قوی کند. خدا معلما

و خدا روح القدس را به آنها داده بود. روح قلب  .۵میگویدبود تا به آنها کمک کنند تا بدانند خدا چه 

 .میکردتا بیشتر شبیه عیسی شوند. او آنها را قوی  میدهدآنها را تغییر 

داوند به شوهران انسان را وقتی که به او اعتماد کردند تغییر داد. خ گیزندهخداوند همه بخشهای 

کمک خواهد کرد که همسرانشان را دوست داشته باشند. او به کودکان کمک کرد تا از والدین خود 

اطاعت کنند. او به مردم کمک کرد تا سخت کار کنند و در کار خود صادق باشند. خداوند آنچه را که 

عی در سقوط آنها داشت، برای انجام کارهای درست نیاز داشتند به آنها داد. حتی اگر شیطان* س

 .۶. خدا آنچه را که برای کمک به ایستادن نیاز داشتند به آنها داده بودمیکردخداوند از آنها محافظت 
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مردم نگران او باشند. خدا به پولس  میخواستپولس هنگام نوشتن این نامه در زندان بود. اما او ن

کمک کرد تا در مورد عیسی به مردم در زندان بگوید. بنابراین او حتی در آن مکان دشوار احساس 

 .میکرد ۱شادی
. ۲نامه را به کلیسای فیلیپی نوشت. پولس اولین کسی بود که در مورد عیسی به آنها گفتپولس این 

را دوست داشتند. برخی از آنها در  پولسبسیاری از مردم آنجا عیسی را دوست داشتند. آنها همچنین 

امه ن ناو ای« متشکرم.»به او کمک کرده بودند. پس پولس این نامه را نوشت تا بگوید  پولسسفرهای 
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ها کمک کند تا خواست به آنهمچنین او می .قرار داردی ترا نوشت تا به آنها بگوید که در چه حال

د. مردم از زمانی که نزد عیسی آمدند خوب عمل کرده سازکنند که خدا را خشنود می گیزندهطوری 

ز سا از افرادی که ایی در پیش است. برخی از مردم خارج از کلیهاست که آزمایشمیدانبودند. اما پولس 

عصبانی بودند. ممکن است در آینده مواقعی پیش بیاید که آنها رنج بکشند.  میکردندعیسی پیروی 

. آنها باید از بسیاری ۳کنند و از الگوی او پیروی کنند گیزنده *که آنها مانند عیسی میخواستپولس 

که  تمیخواس. پولس ننده متواضع باشها این بود ک. یکی از راهمیکردندجهات از الگوی عیسی پیروی 

که آنها مراقب یکدیگر باشند. اما اگر متواضع نبودند این  میخواستآنها فقط به خودشان فکر کنند. او 

 .پولس در مورد روشهایی که عیسی متواضع بود به آنها گفت . بنابراینمیکردندکار را ن
نجات آنها بمیرد. پس از این که او این کار را  عیسی خدا بود. اما او خدمتگزار شد. او حاضر بود برای

داد. پس باید به مردم هم خدمت کنند. آنها باید  یانجام داد، خداوند به عیسی جایگاهی با افتخار

ه مردم کنند که ب گیزندهمراقب باشند که با یکدیگر شکایت و دعوا نکنند. اما آنها باید به گونه ای 

فروتنانه ای داشت. اما پولس مردان دیگری را نیز  گیزندهعیسی  کمک کند راه درست را ببینند.

تیموتی متواضع بود. او به مردم خدمت کرد و به خدا خدمت کرد. او  .۴شناخت که متواضع بودندمی

 .نیز نمونه خوبی بود پولسنمونه خوبی بود. 
داد که از افراد مغرور  که مردم از هر جهت از عیسی پیروی کنند. او به آنها هشدار میخواستپولس 

. یکردندمستند افتخار میدانآمده بودند. آنها به چیزهایی که  *پیروی نکنند. چند مرد مغرور به فیلیپی

افتخار  دمیتوانگفت که او هم  پولس. میکردندآنها به کارهایی که برای عیسی انجام داده بودند افتخار 

کند. اما او به کارهایی که انجام داد افتخار نخواهد کرد. این چیزها او را با خدا درست نکرد. او فقط 

. خدا از پولس راضی بود زیرا به عیسی میکردخدا را به خاطر کاری که عیسی برای او انجام داد شکر 

 .ایمان داشت

ردم که م میخواستو او  میسازدو انسان بهتری ست که عیسی از امیدانمرد کاملی نبود. اما او  پولس

که آنها نیز عیسی  میخواست. او ۵عیسی را بهتر بشناسد میخواستفیلیپی از عیسی پیروی کنند. پولس 

ین شادی را به مردمی که که آنها احساس شادی کنند. خداوند ا میخواسترا بهتر بشناسند و پولس 

ه روزی خداوند آنها را کامل خواهد کرد. آنها همانگونه خواهند ستند کمیدانشناختند داد. آنها او را می

تا آن زمان باید کارهای درست را انجام دهند. آنها باید به بهترین چیزها فکر  .بود که خدا خواسته اند

. آنها باید همیشه به عیسی اعتماد کنند. گاهی ممکن است مشکالتی برایشان پیش بیاید. آنها ۶کنند

ت رنج بکشند زیرا به عیسی ایمان داشتند. اما خدا همیشه با آنها خواهد بود. او همیشه حتی ممکن اس

                                                           
 ۱۷: ۳فیلپیان  ۳ 
 ۱۱ -۱: ۲فیلپیان  ۴ 
 ۱۸ -۱۲: ۲فیلپیان  ۵ 
 ۹ -۸: ۴فیلپیان  ۶ 



 

 های پولس رسولنامه |عهد جدید 

191 

  .میدادآنچه را که نیاز داشتند به آنها 



19۲ 

 های پولس رسولنامه |عهد جدید.

 
 

 

 

 

 جاهايی که به آن مراجعه شود
  ۱۴ -۹: ۱کولسیان  .............................................................* دعا کردانیکولس یپولس برا

 ۲۰ -۱۵: ۱کولسیان  ...................................................خواند یسیدر مورد ع سرودی پولس

 ۱۴ -۶: ۲کولسیان  ...........................................................................دیکن یرا ط یسیع راه

 ۱۷ -۱: ۳کولسیان  .......اختیار کنید.را  دیگی جد، زندهیدرا کنار بگذار سابقه گیزنده

 ۶ -۱: ۴کولسیان  ............................دیکنچگونه گفتار  و دیدعا کنچگونه که  دیریبگ ادی

 

 

 

 مفصل پنجاه و شش
 انيکولس کتابمحتوی 

ا است. او این نامه ر *نامه نوشت که بخشی از کتاب مقدس سیزدهاین کتاب یک نامه است. پولس 

 .۱نوشت. پولس هرگز از آن شهر دیدن نکرد. اما او بارها برای مردم آنجا دعا کرد *به کلیسای کولسیه
مردم چیزهایی در مورد عیسی گفتند بسیاری از مردم کولسیه به عیسی ایمان داشتند. اما برخی از 

که مردم معلمان دروغین را باور کنند. پس این نامه را برای کمک  میخواستکه درست نبود. پولس ن

که مردم حقیقت عیسی را به خاطر بسپارند. پس چیزهای زیادی در مورد  میخواستاو  .به آنها نوشت

ا دیدیم خدا را دیدیم. او همه چیز را ساخت. . ما وقتی عیسی ر۲بود *عیسی به آنها گفت. عیسی خدا
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شد و روی صلیب مرد.* خدا عیسی را دوباره زنده کرد و عیسی این کار را کرد تا مردم را به  انساناو 

خدا بازگرداند. او این کار را برای همه نوع مردم انجام داد. او این کار را هم برای یهودیان* و هم برای 

عیسی بزرگ بود. هیچکس قدرتی بیشتر از عیسی نداشت. هیچکس  .انجام داد افرادی که یهودی نبودند

 .مردم آن را فراموش کنند میخواستن پولسبه اندازه او عاقل نبود. 
چیزهای دیگری در مورد عیسی گفتند. آنها مطمئن نبودند که عیسی  اما برخی از مردم کولسیه

عیسی بدن واقعی داشته باشد. برخی از آنها گفتند که است یا خیر. آنها مطمئن نبودند که  انساناصالً 

د مردم نمیخواستآنچه عیسی بر روی صلیب انجام داد برای راست کردن مردم با خدا کافی نیست. آنها 

ند مردم بعضی چیزها را بخورند و میخواستپیروی کنند. آنها  *به عقب برگردند و از قوانین موسی

 .که با خدا درست شوند میکندفتند که این به آنها کمک چیزهای دیگر را نخورند. آنها گ
مردم از عیسی پیروی کنند.  میخواست. او ۳مردم این معلمان بد را باور کنند میخواستپولس ن

عیسی تنها کسی بود که توانست مردم را با خدا درست کند. او این قدرت را داشت که مردم را از 

و قوانین  احکام شرعیدهد. او این قدرت را داشت که قلب مردم را تغییر دهد.  *شان نجات *انگناه

 بسازد.ست مردم را با خدا دوست میتوانن هاند قلب مردم را تغییر دهند. سنتمیتوانن
جدید  گیزندهجدیدی داشتند. اما این  گیزندهپولس گفت که افرادی که به عیسی اعتماد داشتند 

 .میدهدر نامه به این سوال پاسخ چه شکلی بود؟ قسمت آخ
قدیمی خود روی گردانیدند.  گیزندهجدید را از جانب خدا داشتند، از گناه  گیزندهافرادی که این 

خداوند آنها را مهربان و متواضع آفرید. آنها یاد گرفتند که مردم را ببخشند. آنها یاد گرفتند که با خدا 

شان های. از خانوادهکنند. عاقالنه عمل باشندپاسگزار و صبور کنند. س گیزنده و سایر مردم در صلح*

 .جالل بدهندخدا را  میکردند. وقتی کار کنندمراقبت 
کنند. آنها اکنون متعلق به مسیح  گیزندهبه این شیوه جدید  *که مردم کولسیه میخواستپولس 

 .۵های شیطانی* عمل کنندشیوه . آنها نباید به۴فکر کنند ** بودند. آنها باید در مورد چیزهای بهشت

 . ۶را دوست داشته باشند گرانیبه خدا خدمت کنند و د دیاما آنها با
آن دو  .8فرستادسالم  *و لوقا ۷. او به مرقس*فرستادپولس در پایان نامه به بسیاری از مردم سالم 

  .*مرد به نوشتن داستان عیسی در کتابهایی به نام انجیل کمک کردند

 
                                                           

 ۲۳ -۱۶: ۲کولسیان  ۳ 
 ۴ -۲: ۳کولسیان  ۴ 
 ۱۱ -۵: ۳کولسیان  ۵ 
 ۱۴ -۱۲: ۳کولسیان  ۶ 
 ۱۰: ۴کولسیان  ۷ 
 ۱۴: ۴کولسیان  ۸ 
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 ۷ -۱: ۴اول تسالونیکیان  .................................دیاست قدم بردار یکه خدا راض یراه در

 ۴: ۵ -۱۳: ۴اول تسالونیکیان  ......................................در راه استما خداوند* بازگشت  روز

 

 

 

 مفصل پنجاه و هفت

 انيکياول تسالون کتابمحتوی 

پولس به مردم تسالونیکی نوشت تا آنها را تشویق کند. سالها بود که آنها را ندیده بود. آخرین باری 

ا مجبور شد خیلی سریع آنجا ر پولسند به او آسیب برسانند. بنابراین میخواستکه آنجا بود، عده ای 

صحبت کند. اما بسیاری از مردم آن مکان  *ند که او درباره عیسیمیخواستترک کند. آن مردان بد ن

ن عیسی کردند. اما پس از رفت پیروی نمودنداشتند. آنها شروع به  *به چیزهایی که پولس گفت ایمان

 انایشپولس، عده ای برای مردم آنجا دردسر درست کردند. پس پولس این نامه را به آنها نوشت تا به 

 .کمک کند
آنها به خوبی از عیسی  آنها بدانند که او آنها را دوست دارد. او خوشحال بود که میخواستاول، پولس 

ند که پولس به آنها گفته بود. آنها از خدایان دروغین میداد. آنها همان کاری را انجام میکردندپیروی 

 کتاب غازآ

 دنی* دیکی* از مردم تسالونموتاوسیت

 پولسخود به  داریکرد. او در مورد د

نامه را نوشت.  نی. پس پولس اگزارش داد

 .دمیکنشروع  تشکریبا نامه اش را پولس 

 

 پايان کتاب

 قیشوت یبرا یکلماتاستعمال کتاب با 

 د.میرس انیمردم به پاو دلگرمی 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 تیموتاوس  پولوس
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شادی . آنها همچنین ۱دور شده بودند. آنها ایمان* و امید* و عشق خود را با رفتارشان نشان دادند

به آنها صدمه بزنند. این الگوی خوبی برای سایر افراد بود  میکردندداشتند، حتی زمانی که مردم سعی 

 .تا از آن پیروی کنند
رد. او سخت کار کپولس همچنین به آنها گفت که رفتار او در زمانی که با آنها بود را فراموش نکنند. 

ای آنها مشکلی نداشت. او مانند پدری که از فرزندانش * و درست بود انجام داد. او براو آنچه را مقدس

 .۲میکرد، از آنها مراقبت میکندمراقبت 
د خواه برستند که عیسی میدانپولس همچنین در مورد زمان بازگشت عیسی صحبت کرد. مردم 

ر مردم ستند چه بر سمیدانگشت. آنها از این بابت بسیار خوشحال بودند. اما آنها سؤاالتی داشتند. آنها ن

شد. از آسمان نازل می *ید. بنابراین پولس در قسمت آخر نامه به این سؤاالت پاسخ داد. عیسیمیآمرده 

. میکرد. او همه افرادی را که به او ایمان داشتند جمع ۳گشتهنگامی که آنها انتظارش را نداشتند برمی

. خداوند آنها را دوباره میکرددند جمع . و مردمی را که قبال مرده بومیکردمردمی را که زنده بودند جمع 

 .و همه آنها با خداوند خواهند بود .۴. سپس، تمام قوم او دوباره با هم خواهند بودمیساختزنده 
د. خود باشن هایکه صبور باشند. آنها باید سخت کار کنند و مراقب خانواده میخواستپولس از آنها 

کنید. همیشه  یگزندهآنها باید به یکدیگر نیکی کنند. به افراد ضعیف کمک کنید. در صلح* با یکدیگر 

. مردمی که از عیسی پیروی *ندو کارهای بد را انجام نده کننددر مورد همه چیز دعا کنید. تشکر 

ماده آمنتظر او باشند. آنها باید کردند هرگز نباید فراموش کنند که او قرار است بازگردد. آنها باید 

 .خوبی داشته باشند گیزندهاو باشند و در حالی که منتظر هستند  استقبال
کنند.  ند که از عیسی پیرویمیخواستآسانی نداشتند. مردم شهر ن گیزنده *مسیحیان در تسالونیکی

. او ۵بود امعن یک چیز . پولس به آنها گفت که نباید تعجب کنند. ایمیکردندپس نسبت به آنها ظلم 

ند انتظار داشته باشند که برای عیسی رنج بکشند. باالخره انبیا* زجر کشیدند. میتوانبه آنها گفت که 

ر شند. خدا نظاره گشان قوی با کشید. اما او آنها را تشویق کرد که با وجود مشکالت زجرو عیسی نیز 

* کسانی را که برای آنها دردسر ایجاد همچنین. او میدهد تسلیو آنها را  او بر میگرددروزی  .بود

 .دنمیک، قضاوت میکردند

 

                                                           
 ۱۰ -۲: ۱اول تسالونیکیان  ۱ 
 ۱۲ -۹: ۲اول تسالونیکیان  ۲ 
 ۳ -۱: ۵اول تسالونیکیان  ۳ 
 ۱۷ -۱۳: ۴اول تسالونیکیان  ۴ 
 ۵ -۱ :۳؛ ۱۴: ۲اول تسالونیکیان  ۵ 
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 مفصل پنجاه و هشت

 انيکيدوم تسالون کتابمحتوی 

 شنامه انوشت. او آن را اندکی پس از نوشتن اولین  *مردم تسالونیکیبه نیز پولس این نامه را 

نوشت. او به بسیاری از کلیساها درباره مردم آنجا گفته بود. او به آنها گفت که چگونه یکدیگر را دوست 

ی زیادی شدند. برخی از مردم هاداشتند و ایمان قوی داشتند. این آسان نبود، زیرا آنها متحمل سختی

 *ساکردند تسلیم نشدند. کلی *پیروی *مکان با مسیحیان مهربان نبودند. اما مردمی که از عیسیدر آن 

 .قویتر و قویتر شد
 خواهدمجازات  رنجانیدندمیپولس گفت که خدا آنها را فراموش نخواهد کرد. او افرادی را که آنها را 

 دم گفتند که عیسی قبالً به زمینکرد. مردم در مورد روز بازگشت عیسی سؤاالتی داشتند. برخی از مر

 *بازگشته است. اما پولس به آنها گفت که این درست نیست. قبل از بازگشت عیسی، ابتدا یک شریر

. اما خدا از مردم خودش میکردمخالفت  میکردندمد. این شریر با عیسی و افرادی که از او پیروی میآ

 کتاب غازآ

 یخاطر افراده خدا را ب *پولس

ه رنج ک یزمان یکه حتمیکند  یسپاسگزار

 .داشتند *مانیا ،دندیشیکم

 

 پايان کتاب

و  *برکت به آرزویکتاب این 

 .میرسد انیبه پا *سالمتی

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

  *تیموتاوس پولس
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از زمانی در آینده بیک گران نباشند. عیسی در . پس مردمی که به خدا اعتماد کردند نمیکندمراقبت 

 .خواهد گشت
، درنرای مردمی که به او اعتماد داد. بیآش از آسمان* میگانفرشتهبا او ، برمیگرددوقتی عیسی 

و مردمی را که با او  دنمیکند مجازات رافرادی را که به او اعتماد ندا آورد. اماآرامش* به ارمغان می

نها باید آ هستند،در حالی که منتظر بازگشت عیسی  مسیحیان . بنابرایندنمیکمخالف بودند نابود 

. آنها ۲. پس آنها باید استوار بایستند۱خوبی داشته باشند. خدا آنها را به عنوان قوم خود برگزید گیزنده

 .ه باشندباید همیشه آنچه را پولس به آنها گفت به خاطر داشت
خواست ببیند که بسیاری از مردم که مردم آنجا برای او دعا کنند. او می میخواستاو همچنین 

 :درست مثل آنها. پس از آنها پرسید ورند،آمی *ایمان
سرعتباخداپیامکهطوری همانتاکنیددعامابرایبرادران،ایاینکه،دیگر»

کهکنیددعاو شود.منتشرنیزجاهادیگردررسید،پیروزیبهشمامیاندر
آنبهمردمهمۀزیراکند؛خالصبدکارواخالق بدمردمدستازراماخدا
«۳ندارندایمانپیام

پولس همچنین به آنها گفت که در مدت انتظار سخت کار کنند. آنها نباید تنبل باشند. آنها نباید از 

 .غذای مورد نیاز خانواده اش را تامین کندافراد دیگر غذا بگیرند. اما هر مردی باید 
« ۴ندارد.همخوردنغذاحقکند،کارخواهدمینکسهر»

. ۵میکردپولس در هر دو نامه خود به آنها به آنها یادآوری کرد که وقتی با آنها بود چقدر سخت کار 

ا نیز که آنه میخواست. بنابراین او نکنددردسر ایجاد  برای آنهاتا  میکرداو پول آنها را نخواست. او کار 

 .سخت کوش باشند
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 فصل پنجاه و نه

 موتاوس يتاول  کتابمحتوی 

ک کممرد جوانی بود. او به پولس  تیموتاوسنوشت.  *پولس این نامه را به دوست خود تیموتاوس

. حاال قرار بود کارهای سختی انجام دهد. پس پولس صحبت کندمردم  با *کرده بود که درباره عیسی

 .این نامه را برای کمک به او نوشت
 *یطوستبه جوانی به نام  دیگرش راو  به تیموتاوس راپولس دو نامه دیگر مانند این نوشت. او یکی 

ا را که خد *وان کمک کرد تا بدانند چگونه کلیساهاییها، پولس به این مردان جر این نامه. دنوشت

پولس در این نامه  .بود *آنها را در آنجا قرار داده بود رهبری کنند. تیموتاوس رهبر کلیسای افسس

چیزهای زیادی در مورد چگونگی انجام کار خوب برای خدا گفت. چیزهایی که درست است را آموزش 

ه خود ب گیزندهپولس از  ردم نشان دهید که حقیقت خوب است.کنید که به م گیزندهدهید. طوری 

 عنوان مثال استفاده کرد. 

 کتاب غازآ

 بود. *دوست جوان پولس *وسموتایت

 خود یاو را پسر واقع ولسپدرین نامه 

 .خطاب میکند

 

 پايان کتاب

نان گفت که سخ موتائوسیپولس به ت

 یاو را به خاطر بسپارد و نمونه خوب

 باشد. برای دیگران

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 تیموتاوس  پولس
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. اما خداوند راه درست را به او نشان داد میکردی یک بار به چیزهای اشتباه اعتقاد داشت و بد رفتار

پولس همچنین به تیموتاوس در مورد چیزهای زیادی هشدار داد.  .۱او را تغییر داد گیزندهو روش 

 گیزندهند که درست نبود. برخی از مردان به گونه ای میداد درسبرخی از مردم چیزهایی درباره خدا 

. پس پولس به او گفت که چه باید بکند و به این معلمان دروغین میداشتکه خدا را گرامی ن میکردند

خوبی نداشتند. مغرور بودند اما حرفی برای  گیزندهند و میدادچیزهای بدی یاد  چه بگوید. این مردان

 .۲گفتن نداشتند
د او گفت که آنها بای .برخورد کند نهعاقال خود *های پرستشکه کلیسا در شیوه میخواستپولس 

یکی کنند. هم متواضعانه داشته باشند و ن گیزنده. آنها باید ۳همیشه دعا کنند. آنها نباید نزاع کنند

های درست یاد بگیرند. مردان باید از همه آنها باید گوش کنند و از راهمردان و هم زنان مهم بودند. 

تیموتاوس باید مراقب  .۴عاقل باشند میکنندخانواده خود مراقبت کنند و در راهی که آنها را رهبری 

خوبی را برای رهبری کلیسا انتخاب باشد که فقط آنچه را که درست است آموزش دهد. او باید مردان 

 .کند. بنابراین پولس فهرستی از چیزهایی را به تیموتاوس داد که باید در یک رهبر به دنبال آنها بود
منظم،هوشیار،خویشتندار،زن،یکصاحبعیب، بیمردیبایدکلیسارهبر»

ویگسارمنهباشد،جو صلحومالیمبایداوباشد.امیتوانمعلونواز مهمان
  «۵پرست. پولوجنگجو

 .کنندمیاز عیسی پیروی  میدادکه نشان  میکردند گیزندهآنها باید مردانی باشند که به گونه ای 
تیموتاوس باید به کلیسا بگوید که به این  .ند به خوبی کلیسا را رهبری کنندمیتواناین نوع مردان 

ک د یمیتوانکه این مردان از کلیسا مراقبت کنند. و این  میخواسترهبران جدید احترام بگذارد. خدا 

ند و به دنبال معلمان دروغین میرفتند. برخی میماندکار بسیار سخت باشد. همه مردم در کلیسا ن

. اما تیموتاوس و مردانی که او انتخاب کرد باید مراقب باشند که میکنندرا باور  هاند. برخی دروغمیرفت

کرد و به چه  گیزندههایی باشند از اینکه چگونه باید . آنها باید نمونهبگویندو چه  کنند گیزندهچگونه 

 .۶دبه آنها در انجام این کار کمک کناعتقاد داشت. پولس این نامه را نوشت تا باید چیزی 

                                                           
 ۱۶: ۱اول تیموتاوس  ۱ 
 ۶: ۱اول تیموتاوس  ۲ 
 ۸: ۲اول تیموتاوس  ۳ 
 ۱۳: ۲اول تیموتاوس  ۴ 
 ۳ -۲: ۳تیموتاوس اول  ۵ 
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 مفصل شصت

 موتاوسيدوم ت کتابمحتوی 

س پول پولس به تیموتاوس نوشت. شاید این آخرین نامه ای باشد کهاین دومین نامه ای است که 

ست که به زودی خواهد مرد. پس به دوستش نامه نوشت تا میدانپولس در زندان بود. او  نوشته است.

مرد خدا باید مثل یک سرباز، مثل  میگفتخداحافظی کند و برای تشویق او به قوی بودن نوشت. 

 .. او نباید بترسد. او باید صبور باشد. او باید ادامه دهدو مثل یک دونده باشد دهقان
 ناتیموتاوس رهبر کلیساهای آسیا بود. قبالً معلمان دروغین زیادی در جهان وجود داشتند. این زن

. و اوضاع قبل از اینکه بهتر شود میکردندند. آنها را از حقیقت دور میشدباعث سردرگمی مردم  انو مرد

د. ی احمقانه خودداری کند. او باید صبور باشهاین پولس به تیموتاوس گفت که از بحث. بنابرامیشدبدتر 

آموخته است را به آنها  *او باید درس بخواند تا معلم خوبی شود. او باید حقایقی را که از کتاب مقدس

 کتاب غازآ

قدر که چ میگوید *وسموتایبه ت *پولس

 .از او مواظبت کرده است

 

 پايان کتاب

 یکه برا خواست موتاوسیپولس از ت

 .دیایب شمالقات

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 تیموتاوس  پولس
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د به ، خداونردمیکبیاموزد. او باید مثالی را که پولس به او نشان داد به خاطر بسپارد. اگر این کارها را 

 .میداداو پاداش کارش را 
در آن روزها مشکالت زیادی در میان قوم خدا وجود داشت. معلمان دروغین بیشتر و بیشتر جسورتر 

. آنها خودخواه بودند. بنابراین پولس میکردندند که درست نبود. حسادت میدادند. چیزهایی یاد میشد

ت باشد. او باید به روح خدا اعتماد کند. روح خدا او را برای تشویق تیموتاوس نوشت. او نباید ناراح

. خدا هدایایی را که نیاز داشت به او داده بود. و روح خدا به او قدرت و عشق ۱میکندضعیف و ترسان ن

 .ل کندوتا خود را کنتر میکندد و به تیموتاوس کمک میبخش
انجیل* »ه او داده صادق باشد. این خدا باو باید به بشارتی که . ۲تیموتاوس باید به خدا وفادار باشد

ند. همیشه افرادی هستند که میکردهمیشه افرادی بودند که با آن مخالفت  .۳بود« از ازل طرح خدا

آن را تغییر دهند. بنابراین تیموتاوس باید مراقب باشد که آن را همانگونه که از پولس  میکنندسعی 

 .آموخته بود آموزش دهد
 هواهد بود. پولس به خاطر انجیل در زندان بود. بسیاری از دوستانش او را ترک کرداین کار آسانی نخ

بنابراین او به تیموتاوس هشدار داد که چیزهای سختی را که ممکن است پیش آید تحمل  .۴ندبود

 .کند
هایش عمل کرده بود. عیسی د که به او کمک کرد. خدا به وعدهاین خبر خوب در مورد عیسی بو

. و آنها را با انجیل خود نجات ۶او از مردگان برخاسته بود. او قومی را انتخاب کرده بود .۵ودب *مسیح

 .. تیموتاوس باید این چیزها را به خاطر بسپاردمیداد
های کالم خدا را به مردم کلیسا یادآوری کند. او باید آن را خوب مطالعه کند. تیموتاوس باید آموزه

پرسند. هنگامی که مردم با او مخالفت می اواو باید قادر به پاسخگویی به سواالتی باشد که مردم از 

 .مهربان باشد میدهدآموزش  را ، او باید زمانی که آنهامیکنند

کنندتوبهها آنکهدهداجازهخداشایدند،کاصالحمالیمتباراخودمخالفان»
 ۷بشناسند.راحقیقتو

. پولس گفت که با نزدیک شدن به بازگشت خداوند، چنین میکننداما برخی افراد از یادگیری امتناع 

یدند. میبخشافرادی بیشتر و بیشتر خواهند شد. آنها افراد دیگر را دوست نخواهند داشت. آنها مردم را ن
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د. نمیآورند. آنها از آنچه خوب بود متنفر بودند. آنها علیه دوستان خود روی میگفتدر مورد مردم دروغ 

بهتر از دیگران هستند. آنها به جای دوست داشتن خدا، آنچه را که آنها را خشنود  میکردندآنها فکر 

 .باشدافراد کاری نداشته  چنینند. پولس به تیموتاوس گفت که با شتدوست دا میکند
تیموتاوس باید از کلماتی که پولس به او آموخت پیروی کند. او باید همیشه به آنها ادامه دهد. او 

. او باید صبور باشد. او باید با دقت تدریس کند. مردم ممکن 8کند *را موعظه« *کالم »باید همیشه 

 گفته اند. ند بشنوند میخواستاست او را ترک کنند و معلمانی را دنبال کنند که آنچه 

را ترک کند. سپس او برای انجام هر کار خوب آماده  *اما تیموتاوس هرگز نباید کتاب مقدس

 .۹دمیشو

 

 

 

 

 

                                                           
 ۲: ۴دوم تیموتاوس  ۸ 
 ۱۷ -۱۶: ۳دوم تیموتاوس  ۹ 



۲0۳ 

 های پولس رسولنامه |عهد جدید 

 
 

 

 

 

 جاهايی که به آن مراجعه شود
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 ۱۰ -۵: ۱تیطوس  ..................................................................دیکن نییرا تع یخوب رهبران

 ۱۸ -۱: ۲تیطوس  ..........................ید.........................................اموزیرا به همه ب قتیحق

 ۱۴ -۱۱: ۲تیطوس  .........................................................................* خدا آمده استفیض

 ۷ -۳: ۳تیطوس  .......................................................................* ظاهر شدنجات دهنده

 

 

 

 میکفصل شصت و 

 طوس يت کتابمحتوی 

وس یاور پولس بود. او به پولس کمک طوس نوشت. تیطپولس این نامه را به دوست خود به نام تی

. میکرد گیزندهای به نام کرت را به مردم بگوید. اکنون در جزیره *کرده بود که خبر خوش عیسی

داشتند. اما رهبران کافی برای کمک به رشد آنها وجود  *بسیاری از مردم کرت به پیام عیسی ایمان

 .نداشت
بگوید که برای تقویت کلیسا چه کار کند. او بسیاری از همان  تیطوسپولس این نامه را نوشت تا به 

ر هر گفت که رهبرانی را دتیطوس گفت. پولس به نیز به او  ه بودگفت *چیزهایی را که به تیموتاوس

آنها نباید خلق و خوی بدی  خوب باشندمردان ا او باید مراقب باشد. آنها باید کلیسا تعیین کند. ام

 کتاب غازآ

. او در دمیفرستسالم  *وسطیبه ت *پولس

 .دمیخوان خود یاو را پسر واقع *مانیا

 

 پايان کتاب

ه ک میکند یادآوری طوسیپولس به ت

خوب را که آنچه : »دیبه مردم بگو

 .«دیانجام دهاست 

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 تیطوس   پولس
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اما همه مردم  .۱وفادار باشند *داشته باشند یا حریص باشند. آنها باید به خدا و حقیقت در مورد عیسی

ند. این معلمان دروغین مشکل میگفت. برخی از معلمان حقیقت را نمیکردندکرت از عیسی پیروی ن

 .گفت که آنها را مجبور به توقف کند تیطوسبودند. بنابراین پولس به ساز 
. این امید زمانی به وجود آمد *خواست تا به مردم کمک کند تا امید داشته باشندتیطوس پولس از 

. دمیکرگشت همه چیز را دوباره درست خواهد گشت. وقتی برمیبرکه مردم به یاد آوردند که عیسی 

پولس همچنین از آنها خواست که آنچه را که خدا قبالً برای آنها انجام داده بود به خاطر بسپارند. خدا 

* اهتبرکخوبی داشته باشند. همه این  گیزندهکه چگونه  میدادآنها را نجات داده بود. او به آنها یاد 

وقتی مردم این چیزها را باور  .شنده بودمتعلق به آنها بود. خدا این هدایا را به آنها داد زیرا او خدای بخ

نند ک گیزندهکردند، به آنها کمک کرد که امیدوار باشند. همچنین به آنها کمک کرد تا به گونه ای 

که خدا را خشنود کند. کارهای خوبی کردند. آنها دانستن چگونگی پیروی از عیسی را برای مردم آسان 

وزش دهد. او باید به مردان مسن و جوان آموزش دهد. او باید وس باید به همه در کلیسا آمطتی .کردند

به زنان مسن تر آموزش دهد و آنها باید به زنان جوان آموزش دهند. سپس همه مردم مراقب باشند 

تا کارهای  هخواسته شد تیطوسهای نامه از برخی از بخش .۲که آنچه را که خوب است انجام دهند

 .باید جلوی آنها را بگیرد تیطوسدشواری انجام دهد. وقتی معلمان دروغین مشکل ایجاد کردند، 
دیگرآن،ازبعدوکنگوشزداوبهباردویکیباشدجو ستیزهشخصیاگر»

 « .۳باشنداشتهاوباکاری
کلیسا کمک کرد. او از گفت تا به او کمک کند همانطور که او به  تیطوسپولس این چیزها را به 

آورد. او خدای بزرگ ما بود، کسیکه  کارهای خوبی را که خدا انجام داده بود به یاد میخواستوس طتی

 گیزندهیم میخواهیم، میآوررا نجات داد. او ما را برای خود انتخاب کرد. وقتی این چیزها را به یاد ما

 .۴خوبی داشته باشیم
مابهواستدادهقرارهمهبرابردررانجاتوشدهظاهرخدا*فیضزیرا»

باوکردهترکرادنیویشهواتوآمیز *شرارتهای راهکهآموزدمی
درحال،عیندروکنیمگیزندهدنیاایندرترسی خداوعدالتوبینی روشن
ما*دهندۀ نجاتوبزرگخدایشکوه پُرظهوریعنیخود،متبارک*امیدانتظار
 .۵باشیم*مسیح عیسی
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۲۵ -۱فلیمون  .................................................................است یفلیمون کتاب کوچک

 دیکل نامه لذت ببرخواندن  از

 

 

 

 مفصل شصت و دو

 مون يِفل کتابمحتوی 

 فِلیمون .میکرد گیزنده *نوشت. او در محلی به نام کولسیه فِلیمونپولس این نامه را به مردی به نام 

را دوست داشت. او چیزهای خوبی را با افرادی که به آنها نیاز داشتند  *بود. او قوم خدا یمرد بسیار خوب

احساس شادی کند. اما  فِلیمونخوب او باعث شد که پولس با یادآوری  گیزنده. ۱گذاشتمیدر میان 

ک بار بود. او ی *اُنیسیموس آن بردهصحبت کند. نام با او پولس این نامه را نوشت تا در مورد یک برده 

 باه این بردفرار کرد. سپس، زمانی که پولس در زندان بود،  اُنیسیموس. اما میکردکار  فِلیمونبرای 

نان بود. اما همچ *آورد. او مسیحی *را شنید، ایمان *یپیام عیس اُنیسیموسمالقات کرد. وقتی  پولس

 .برده ای بود که از صاحبش فرار کرده بود
 میخواستبرگردد. اما پولس ن اوپس پولس این نامه را نوشت. از صاحب برده خواست که اجازه دهد 

 کند. پولسکه از این مرد مانند برادرش استقبال  میخواسترا مجازات کند. او  اُنیسیموس فِلیمون

                                                           
 ۵فلیمون آیه  ۱ 

 کتاب غازآ

همزمان با  باًینامه را تقر نیا *پولس

 نوشت. *انینوشتن نامه به کولس

 

 پايان کتاب

 دواریکه ام میگوید مونیلیپولس به ف

 د.یایب شداریبه د یاست به زود

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *فلیمون پولس

  *انیسیموس
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 . ۲را بپردازد اُنیسیموسحتی قول داد که بدهی 
مهربانی کند. این نامه  این بردهپولس با صاحب برده مهربان بود. حال از صاحب برده خواست که با 

. خداوند راهی قرار داد تا افرادی میدهدبفهمیم که چگونه اخبار خوب مردم را تغییر  میکندبه ما کمک 

دند. ستند با هم برگرمیتوانکه از او دور بودند اکنون به او نزدیک شوند. حاال افرادی که از هم دور بودند 

اربابان مسیحی باید به خدمتگزاران خود احترام بگذارند. خدمتکاران مسیحی باید به اربابان خود احترام 

  .*ابان در خداوند برادرندبگذارند. هم بندگان و هم ارب
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 جدید عهد

 بخش چهارم

 های عمومینامه

رهبران  هایی است کهها درینجا عبارت از آن نامهاست. مقصد از رساله *هااین بخش دیگری از رساله
 ی عمومی را نوشتههابسیاری از نامه *، و یوحنا*، یعقوب*ند. پطرسه ارا نوشت آنهاجدید  *کلیسای

 با آنها یادآوری هااین نامهکنند.  گیزندهند که مانند مردم خدا میگویگان به خوانند هااند. این نامه
 خود وفادار است. *هایبه وعده *که خدا میکنند

 های عمومینامه

 اول یوحنا   عبرانیان

 دوم یوحنا و سوم یوحنا    یعقوب

 یهودا   پطرساول 

 پطرسدوم 
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 ومفصل شصت و س

 انيعبران کتابمحتوی 

ز ها را اد. پولس* تمام نامهمیشونامیده « های عمومینامه»اب اولین کتابی است که بخش این کت

رانیان یم که کتاب عبمیدانپنج مرد دیگر هشت نامه آخر را نوشتند. ما ننوشته است.  فِلیمونرومیان تا 

ت. سمیدان *یم که نویسنده چیزهای زیادی در مورد متون مقدسمیدانرا چه کسی نوشته است. اما ما 

یم که او عیسی را دوست داشت. کتاب عبرانیان درباره عیسی است. در مورد عیسی میدانهمچنین 

 .عیسی بهتر استآن اینکه . میگوید. اما باالتر از همه چیز یک چیز را دمیگویچیزهای زیادی 
یی که موسی نوشته است وجود دارد. همه کتابهای زیادی به زبان عبری از داستانهادرین کتاب 

از خدا  *یوعده جدید *ند که عیسیمیگویند. عبرانیان به ما میگویبیشتر درباره عیسی به ما  داستانها

  جدیدی آورد. عیسی* پسر ابدی* خدا بود. آورد. او عهد

 

 کتاب غازآ

 شروع *یسیدر مورد ع یکتاب با سخن

 صحبت کرده عیسی قید. خدا از طرمیشو

 بود.

 

 پايان کتاب

 نایبه پا دعا و برکاتکتاب با این 

 د.میرس

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *موسی عیسی

  *ملکیزدق *هارون
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این  ستمیتواناو کسی بود که آمد تا بین همه مردم و خدا صلح* برقرار کند. او تنها کسی بود که 

 .کار را انجام دهد
. اگر دمیگویبه ما  *ی زیادی از عهد عتیقداستانهاعبرانیان درباره عیسی و اینکه چقدر او بزرگ بود 

را  چیزهای زیادی داستانهاستیم که عیسی چقدر بزرگ است. آن میدانستیم، نمیدانرا ن داستانهاآن 

ی عهد داستانها. اگر آن میدهدآمده به ما نشان آن در مورد خدا و کاری که عیسی برای انجام دادن 

 عبرانیان چیزهای زیادی در مورد عیسی به ما .ستیم این چیزها را بدانیممیتوانستیم، نمیدانعتیق را ن

قول و اعهد عتیق بود.  . او بهتر از کاهنان*بوددیگر . او بهتر از موسی بود. او بهتر از پیامبران میگوید

 .خواهد دادبهتری  آرامی و راحتبهتری داد. او به مردمش 
عیسی آمد تا برای خدا صحبت کند. اما او از همه پیامبران پیش از او بهتر بود. او تصویر دقیق خدا 

نبود. او با  *عیسی یک فرشته .میکردخدا صحبت مانند بود. او فقط برای خدا صحبت نکرد. او 

و خداوند همه  بود. او پسر خدا بود. او همه چیز را ساخت گانفرشتهفرق داشت. او بهتر از  گانفرشته

موسی و یوشع رهبران بزرگی بودند. آنها مردم را به سرزمین جدیدی  .قرار داد اول وچیز را تحت کنتر

آوردند و قوم خدا در آنجا آرامش یافتند. اما عیسی رهبر بهتری از موسی و یوشع بود. او قوم خدا را به 

 .هدایت کرد یآرامش بهتر
هارون نبود. خدا عیسی، پسر خود خدا را اما او مانند کاهنان خانوادهود. ما ش کاهنعیسی نیز آمد تا 

 کاملی بود. او ما را درک کرد.  کاهنبه عنوان کاهن اعظم برگزید. او 

 هر در ما مانند درست که کاهن اعظمی بود او ،بود خبر با ما های ضعف از که بود اعظمی او کاهن

 .۱نگردید گناه مرتکب ولی شد، وسوسه چیز

 ، قربانی کامل را تقدیم*کامل عمل کرد. روی صلیب *عیسی وقتی روی صلیب مرد، به عنوان کاهن

 .کرد
  نمودتقدیم*قربانیعنوانبههمیشهبرایهمآنوباریکتنهاراخوداو»

اکنون آن مردمی که به عیسی ایمان داشتند، امید زیادی داشتند.* آنها اهل عهد جدید خدا بودند. 

آنها را در برابر آنها  *نید. او گناهامیبخش. راههای پلیدشان را میدهدخداوند به آنها آرزوهای جدیدی 

 .داردنگه نمی

ا یسی ایمان آورده اند. آنها باید بآخرین بخش عبرانیان پر از دستورالعمل برای کسانی است که به ع

ند به انمیتوند یکدیگر را دوست داشته باشند. آنها میتوانکنند. آنها  گیزندهاعتماد به نفس و امید 

ند، ردمیبند. و هنگامی که رنج میبردخانواده خود وفادار باشند. آنها باید مراقب افرادی باشند که رنج 

به مردم عمل کرد. او های خود به وعده *وند در روزگار عهد عتیقانیازی به غم و اندوه نداشتند. خد

                                                           
 ۱۵: ۴عبرانیان  ۱ 
 ۲۷: ۷عبرانیان  ۲ 
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ستند مانند ابراهیم* و موسی ایمان خود را به خدا نشان میتوان. آنها میکردهای خود وفا نیز به وعده

  .دهند
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۸ -۲: ۱یعقوب  بیابید......................... یمیشود، شاد شی* شما آزمامانیکه ا یهنگام

 ۱۸ -۱۶: ۱یعقوب  ............................................................میدهد یخوب یایهدا خداوند

 ۵ -۱: ۲یعقوب  ..........................................................................یدبده تیهمه اهم به

 ۵ -۱: ۳یعقوب  .......................................................................یدباش تان زبان مواظب
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 مفصل شصت و چهار

 عقوبي کتابمحتوی 

های دیگر است. اما نامه یعقوب . به این ترتیب، درست مانند نامهیک نامه استنیز  یعقوبکتاب 

این کتاب  .های حکمت در عهد عتیق استجهات مانند کتابیعقوب از برخی نامه تفاوت هم دارد. 

 جامعه پر از سخنان حکیمانه است. وامثال  هایمانند کتاب
سی مردم از عی میخواستبود. او همچنین یکی از برادران عیسی بود. او  *یعقوب رهبر کلیسای اولیه

 کنند. بنابراین گیزندهخوب  میکردندکه آنها همانطور که از او پیروی  میخواستپیروی کنند. و او 

رنج صحبت  در مورد دو چیز صحبت کرد. او از نوشت. اما او بیشتر ییعقوب در مورد چیزهای مختلف

 کتاب غازآ

ه ک یافراد یاست برا یکتاب *عقوبی

 رنج بکشند. *یسیع خاطرممکن است ب

تا  نمودکتاب به آن افراد کمک  نیا

 .دریابندرا ی شانرا دوباره هاخوشی

 

 پايان کتاب

با درخواست از کتاب خود را  یعقوب

 یدر زمان ،گریکدیکمک به  یمردم برا

 انیبه پا ،نده اکه راه خود را گم کرد

 اند.میرس

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *ایوب یعقوب

 *الیاس
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کتاب عبرانیان با این دو درس به  .۲صحبت کرد *و او در مورد چگونگی اطاعت از کتاب مقدس ۱کرد

 .د. یعقوب تمام نامه خود را در مورد آنها نوشتمیرسپایان 
 یدمیکنیعقوب در مورد چگونگی عاقل شدن چیزهای زیادی گفت. شما با درخواست از خدا شروع 

تا بدانند چگونه در هنگام رنج و عذاب  میکنداو به مردم کمک  دتا شما را عاقل کند. خدا عقل میده

ر تا قویها ما رامتحان را پشت سر بگذارند. وقتی به خدا اعتماد کنیم که به ما کمک کند، آزمایش

 .که به او اعتماد کنیم و شک نکنیم میکندکنند. خداوند زمانی ایمان ما را قوی تر می
قوم خدا ممکن است رنج ببرند. ممکن است با مشکالتی آزمایش شوند. اما خداوند از آزمایشات 

به عنوان ابزاری برای عاقل ساختن  ها. خداوند از آزمایش۳ست مردم را قوی کندمیتوان. او میکنداستفاده 

مردم استفاده کرد. اما حکمت خدا با حکمت انسان یکی نبود. حکمت خدا باعث افتخار مردم نشد. خدا 

  .*دمیآورحکمتی داد که آرامش 
کنیم. حکمت خدا به ما کمک کرد که فروتن  گیزندهوقتی خدا به ما عقل داد، به ما یاد داد چگونه 

 یخواستمما نشان داد که ما نباید بیشتر از مردم فقیر به فکر افراد ثروتمند باشیم. یعقوب باشیم. این به 

 که مردم سخنان عیسی را به خاطر بسپارند،
 «۴.همسایه خود را مانند خود دوست بدار»

خوب انجام دهند. آنها به سخنان خدا گوش  هایحکمت خدا همچنین به مردم کمک کرد تا کار

خدا را فراموش نکردند. آنها از چیزهایی که خدا به آنها گفته بود اطاعت کردند. آنها  دادند. و سخنان

 .گفت« یبل»به خدا خدمت کردند و به دیگران نیز خدمت کردند. آن شخص عاقل به سخنان خدا 
ل وتراز بدن بود که کن عضوی. زبان میکنندل ویعقوب همچنین گفت که افراد عاقل زبان خود را کنتر

خت بود. اما خدا به قوم خود کمک کرد تا زبان خود را رام کنند. خردمندان از کلمات حکیمانه آن س

. یکنندممردم را نفرین نآنها . میگردخدا باعث جالل که  ندمیگوی. خردمندان سخنانی میکننداستفاده 

 .دمیخواهچیزهایی را داشته باشند که خدا  ندمیخواه. آنها میکنندبا هم دعوا و مشاجره ن
رنج خواهند برد. پس نوشت تا آنها را  *به عیسی *به افرادی نوشت که به خاطر ایمانیعقوب 

مد. ثروتمندان و افراد مغرور ممکن است میآداشت  *کند. به آنها گفت صبور باشند. خداوند *امیدوار

 و به مردمش چیزهای میکندرا قضاوت  ان، ثروتمندان و مغرورمیگرداکنون موفق شوند. اما خدا وقتی بر

درست همانطور که ایوب صبور بود. و آنها باید  -. بنابراین او به آنها گفت که صبور باشند میدهدخوب 

 .*(الیاسایلیا )درست مانند  -به خدا ایمان داشته باشند و دعا کنند 
د، دنبال کردنافراد خردمند به یکدیگر کمک کردند تا راه را پیدا کنند. وقتی مردم راه نادرست را 

                                                           
 ۱۸ -۲: ۱یعقوب  ۱ 
 ۲۷ -۱۹: ۱یعقوب  ۲ 
 را نیز ببینید ۶ -۵: ۱۲؛ همچنان عبرانیان ۴: ۱یعقوب  ۳ 
 ۸: ۲یعقوب  ۴ 
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 .خردمندان آنها را به راه راست بازگرداندند
 .یکندمکنید و عاقل باشید، یعقوب پر از کلماتی است که به شما کمک  گیزندهید خوب میخواهاگر 
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 مفصل شصت و پنج

 پطرس اول کتابمحتوی 

کرد. او رهبر کلیسای  شنامه است. او یکی از مردانی بود که عیسی انتخاباین پطرس نویسنده 

ن نوشت. بسیاری از مردم ای* که مشکل داشتند ی. او این نامه را برای کمک به مسیحیان*اورشلیم شد

ند کسی از عیسی پیروی کند. این افراد برایشان میخواستمسیحیان جدید را دوست نداشتند. آنها ن

ی اههای خود را ترک کردند و به مکانین، بسیاری از مسیحیان جدید خانهدردسر درست کردند. بنابرا

غریب هستند. آنها از خانه دور  یگانهبکه در سرزمین  میکردنددیگر نقل مکان کردند. آنها احساس 

 .بودند و مردم هنوز با آنها مهربان نبودند
 .پطرس این نامه را برای تشویق آنها نوشت

آنها به یاد داشته باشند که خدا آنها را به عنوان قوم خود برگزیده است و عیسی به  میخواستاو 

ست اکنون برای مدت کوتاهی رنج بکشند. ممکن ا * خود را برپا کند.خواهد گشت تا پادشاهیرزمین ب

 کتاب غازآ

که دور از  ینامه را به مردم نیا *رسطپ

نوشت. او  میکردند گیزنده *میاورشل

سال پس از صعود  ۳۰ -۲۰نامه را  نیا

 نوشت. آسمانبه  یسیع

 

 پايان کتاب

خدا  *ضیپطرس به آنها گفت که در ف

 خدا را بدانند. *و آرامش ستندیبا

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *مرقوس پطرس

  *سیالس
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دوار* تند امیسمیتواناما پس از بازگشت عیسی دیگر هرگز رنج نخواهند برد. به همین دلیل بود که 

ند توانستمی* در مورد این امید صحبت کردند. بنابراین مسیحیان باشند. حتی پیامبران* در عهد عتیق

. او عیسی را فرستاد تا آنها را نجات دهد. او پس از مرگ به خدا اعتماد کنند تا از آنها مراقبت کند

عیسی را دوباره زنده کرد. او را از قبر بیرون آورد. خدا برای آنها این کار را کرد. او قدرت زیادی داشت. 

 .ست او را وادار به نقض عهد کندمیتوانهیچ چیز ن
* باشند. آنها باید از انجام مردم مقدسراضی باشد. آنها باید  کنند که خدا گیزنده طوریحاال باید 

کارهای شیطانی دست بردارند. آنها نباید دروغ بگویند. آنها باید از خواستن آنچه دیگران داشتند دست 

 نآبردارند. آنها نباید علیه یکدیگر صحبت کنند. اما آنها باید بخواهند به سخنان خدا گوش دهند و از 

ه و وقتی دیدند چگون میکنند گیزندهند که چگونه میدید، مردم میکردنداگر این کار را  .اطاعت کنند

، باید آماده پاسخگویی میکنندچرا. وقتی مردم از آنها سؤال که ند بدانند میخواه، میکنند گیزنده

 .درباره عیسی به آنها بگویند ندمیتوانباشند. سپس 
سزای اعمال  .میکشیدشند که عیسی نیز رنج کشند، آنها باید به یاد داشته باهنگامی که آنها رنج می

گرفت. به این ترتیب آنها را مردم خود قرار داد. هنگامی که عیسی بر خود ند میدادزشتی را که انجام 

آنها  یباالعذاب کشید، بسیاری از مردم بر سر او فریاد زدند و سخنان خشمگینانه گفتند. اما عیسی 

ست که خدا میدانبرای آنها خواهد افتاد. به خدا توکل کرد. او  فریاد نزد. او نگفت که اتفاقات بدی

 .. این روشی بود که آنها باید در هنگام رنج نیز رفتار کنندمیکند *همیشه عادالنه قضاوت
آنها قوم سلطنتی  .۱بودند *آنها فراموش کنند که چه کسانی هستند. آنها کاهن میخواستپطرس ن

. آنها امت مقدس خدا بودند. آنها میکرد گیزندهمکانی بودند که خداوند در آن درخدا بودند. آنها با هم 

افرادی بودند که به کالم خدا اعتماد داشتند. کالم خدا به آنها حیات تازه بخشید. کالم خدا در آن 

 .۲زمان و برای همیشه صادق بود
 بایدنها کدیگر را دوست داشته باشند. آی بایدعیسی را دنبال کنند. آنها  گیزندهنوع  بایدبنابراین آنها 

 یدخود احترام بگذارند. احترام مناسب را به همه نشان دهید. قوم خدا را دوست بدار خانمیا  شوهربه 

 ید.به پادشاه احترام بگذار یدل باشیبرای خدا احترام قا
جام دادند، افرادی خوبی داشته باشند. وقتی آنها این کار را ان گیزندهکه  میخواستپطرس از آنها 

دند که در بومیشناختند مایل بودند او را بشناسند. رهبران کلیسا باید مراقب افرادی عیسی را نمیکه 

تند. گذاشباید به مردان بزرگتر احترام می کلیسا بودند. قرار بود برای مردم نمونه باشند. مردان جوان

اد بگیرند. خدا خواست که همه متواضع باشند و خود آنها قرار بود به آنها گوش دهند. قرار بود از آنها ی

  .میکنداو آن را فراهم  داشته باشند که و قدرت به خدا اعتماد قوت بهل کنند. ورا کنتر

                                                           
 ۵: ۲پطرس اول  ۱ 
 ۲۳: ۱اول پطرس  ۲ 
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 ۱۲ -۱: ۲دوم پطرس  ..............................................................دیمعلمان دروغگو باش مراقب

 ۱۰ -۳: ۳دوم پطرس  ...................................................................پروردگار در راه است روز

 ۱۸ -۱۷: ۳دوم پطرس  ................متوجه خود باشید.................................................................

 

 

 

 مششفصل شصت و 

 پطرس دوم کتابمحتوی 

رهبر کلیسای اولیه بود. او یکی از مردانی بود که عیسی* از او خواست تا از او پیروی کنند.  پطرس

 او سه سال را صرف شنیدن سخنان عیسی کرد. او مردی بود که درست پس از شروع کلیسا برای مردم

بودند و شروع به آموزش بسیاری از خدا صحبت کرد. اما برخی از مردان به کلیسا آمده  از جانب

مردم به این مردان گوش دهند.  میخواستاین را دوست نداشت. او ن چیزهای نادرست کردند. پطرس

برای شناخت آنها مسیحیان* جدید رشد کنند.  میخواست پطرس .این نامه را نوشت بنابراین پطرس

 .رشد نیاز داشتندبه بهتر عیسی و بیشتر 
آنها بر ایمان خود بیفزایند. آنچه آنها در مورد عیسی  میخواستماجرا بود. او  اما این فقط آغاز

 . آنها باید در ایمان و دانش رشد کنند. این دانش به آنهامیدادآنها را تغییر  گیزندهستند شیوه میدان

 

 کتاب غازآ

-که وعده میکند قیمردم را تشو *رسطپ

 خدا را به خاطر بسپارند. یها

 

 پايان کتاب

 انیهشدار به پا اینکتاب با پطرس 

را  نیمعلمان دروغ بیفر"د: انمیرس

 ".دیسبشنا شتریبلکه خدا را ب د،ینخور

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 پطرس
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ز ا کنند. افرادی که گیزندهعیسی  گیزندهل کنند و به شیوه وتا اعمال خود را کنتر میکندکمک 

ستند این کارهای خوب را انجام دهند. خدا کمکشان کرد. خداوند به آنها میتوان میکردندعیسی پیروی 

 .قدرت غلبه بر بدی و نیکی داد
 یند و بد رفتارمیدادست که چند معلم شرور به کلیسا آمده اند چیزهای نادرست یاد میدان پطرس

به مردم هشدار داد که به آنها گوش ندهند. او به آنها گفت که آنها نباید مانند این  . پطرسمیکردند

های خود پیروی آنها حریص بودند. آنها از خواستهکنند. آنها خودخواه بودند.  گیزندهمردان شرور 

مجازات های عیسی. مردم نباید به حرف این مردها گوش دهند. خداوند این مردان را نه از راه میکردند

عذاب نیز خواهد کرد و خداوند کسانى را که به سخنان آنها گوش فرا دادند و آنچه را انجام دادند 

شناخت. او جالل* عیسی را می گوش دهند. پطرس *. در عوض، آنها باید به سخنان رسوالنمیکند

 .عیسی را هنگامی که با عیسی بر روی کوه بود دید. صدای خدا را شنید
گوش دهند. زیرا این مردان کلماتی را که خدا به آنها داده بود بیان  *ه سخنان انبیامردم باید ب

را با خود حمل  *القدسروح»ند. آنها میساختن هادرباره خدا داستان از دل خودکردند. پیامبران 

گفتند. معلمان شناختند و حقیقت را از جانب خدا نمیمعلمان دروغین عیسی را نمی «.۱ندمیکرد

بازگردد.  *غین بسیاری از مردم را گیج کردند. آنها گفتند که عیسی خیلی منتظر بود تا از بهشتدرو

و وقتی  خواهد گشت بربه آنها گفت که عیسی  پس گفتند که عیسی اصالً قرار نیست برگردد. پطرس

. اما او به به زودی بر نخواهد گشت، خدا یبل .خواهد کرد، معلمان دروغین را قضاوت برگرددعیسی 

صبور بود. او او گشت خود را به تأخیر انداخت زیرا بر. عیسی عمل خواهد کردگشت برقول خود برای 

به همه فرصت دهد که توبه کنند* و به او روی آورند. اما روزی روز خداوند فرا خواهد رسید.  میخواست

. خداوند همه چیزهای ۲اهد کردهنگامی که آن روز فرا رسید، خداوند جهان قدیم را با آتش ویران خو

 .خواهد ساختبد را از جهان حذف خواهد کرد. سپس، او آسمان و زمینی جدید 

 
 

 

                                                           
 ۲۱ -۲۰: ۱دوم پطرس  ۱ 
 ۱۲ -۱۰: ۳دوم پطرس  ۲ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 ۷ -۵: ۱اول یوحنا  ...............بسر ببرید..................................................................در نور 

 ۱۷ -۱۵: ۲اول یوحنا  .................نبندید...........................به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل 

 ۳: ۳ -۲۸: ۲اول یوحنا  .........................................................دیگی کنفرزندان خدا زنده مثل

 ۱۸ -۱۳: ۳اول یوحنا  ............................................................دیرا دوست داشته باش گریکدی

 ۲۱ -۱۶: ۴اول یوحنا  ..................................................................................است محبت خدا

 

 

 

 مهفتفصل شصت و 
 وحناياول  کتابمحتوی 

 *پیروی *، او از عیسیمیکردگشت و گذار  یوحنا یک رسول بود. هنگامی که عیسی روی زمین

او سخنان او را شنید. او بدن عیسی را لمس کرد. پس این  .۱. او عیسی را با چشمان خود دیدمیکرد

که  ستمیخوامردم درباره عیسی بدانند. او  میخواستنامه را برای شهادت در مورد عیسی نوشت. او 

 .مردم نیز عیسی را بشناسند
یوحنا این نامه را نوشت تا درباره عیسی به مردم بگوید. او گفت که عیسی پسر خود خداست. او 

بدهد. عیسی درگذشت تا تاوان گناهان ما را  گیزندههمان کلمه ای بود که خدا فرستاد تا به ما 

                                                           
 را ببینید ۱۴ -۱: ۱انجیل یوحنا  ۱ 

 کتاب غازآ

ا به ر *یسیکه ع میگویدبه مردم  *وحنای

 یبه آنها شاد دمیتوان یسیآورند. ع ادی

 بدهد.

 

 پايان کتاب

که از  میکند یادآوریبه مردم  وحنای

 .کنند یدور ها*بت

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 عیسی یوحنا
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تا بتوانیم بخشی از خانواده خدا باشیم. خدا به خاطر کاری که عیسی انجام داد، گناهان  ۲بپردازد*

 کنند. اما اگر چنین *. مردم بعد از اینکه به عیسی ایمان آوردند مجبور نبودند گناهدمیبخشمردم را 

 .دمیبخشکنند، خداوند آنها را 
بهاوزیراکنیم؛اعتماداوبهتوانیممینمائیم،اقرارخودگناهانبهمااگراما»

پاکماخطاهایهمۀازراماوآمرزدمیراماگناهاناوکندمیعملحق
 سازدمی

رفتند با خدا راه بروند. هنگامی که مردم به ند مانند مردمی که در نور راه میمیتوانستحاال مردم 

ند. وقتی مردم میرفتآنچه عیسی گفت گوش دادند و آنچه عیسی انجام داد انجام دادند، با خدا راه 

 .۴گفتند که از عیسی پیروی کردند، اما کاری را که عیسی کرد انجام ندادند، دروغ گفتند
عیسی اطاعت از دستورات او بود و عیسی به مردم دستور داد که یکدیگر را دوست داشته راه رفتن با 

. بنابراین، اگر ما ۶میگفت. این فرمان جدیدی نبود. این همان چیزی بود که شریعت همیشه ۵باشند

 .۷یممیداشتیم، یکدیگر را نیز دوست میداشتخدا را دوست 
که خدا وعده داده بود برای نجات قومش  استاست. او کسی  *یوحنا به مردم گفت که عیسی مسیح

شناخت. در واقع آنها دشمنان خدای پدر ، آن شخص خدا را نمیمیکردبفرستد. اگر کسی این را باور ن

 .همه این را بدانند میخواست یوحناو پسر بودند. 
ردم را به مسیر اشتباه ند ممیخواستموافق نبودند. افرادی در کلیسا* بودند که  یوحنااما همه با 

. آنها برادران و خواهران خود را دوست نداشتند. *هدایت کنند. آنها باور نداشتند که عیسی پسر خداست

خوبی نداشتند. پس یوحنا به مسیحیان هشدار داد که به سخنان آنها گوش ندهند و به  گیزندهآنها 

 .8دندبو *شیطان متعلق بهخدا نبودند. آنها  متعلق بهنکنند. این مردم  گیزنده آنها گیزندهشیوه 
گوش دادند. آنها به واقعی به سخنان او  انند قوم واقعی خدا را بشناسند؟ مردممیتوانچگونه مردم 

گوش دادند. آنها حقیقت را در مورد عیسی گفتند. آنها از دوستی با خدا و با یکدیگر لذت روح خدا*

  .خواهد گشت رداشتند که عیسی بداشتند زیرا به یاد  *ند و امیدمیبرد

                                                           
 ۲: ۲اول یوحنا  ۲ 
 ۹: ۱اول یوحنا  ۳ 
 ۶: ۱اول یوحنا  ۴ 
 ۶: ۳۰تثنیه  ؛۱۸: ۱۹الویان  ۵ 
 ۷: ۲اول یوحنا  ۶ 
 ۱۱ -۹: ۲اول یوحنا  ۷ 
 ۸ -۷: ۳اول یوحنا  ۸ 
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 جاهايی که به آن مراجعه شود
 هستند. یکوچک یکتابها دوم یوحنا و سوم یوحنا

 .دیلذت ببر این دو کتابهر قسمت مطالعه  از

 

 

 

 مفصل شصت و هشت

 وحنايوحنا و سوم يدوم  کتابمحتوی 

بسیار کوتاه هستند. اما هنوز هم بسیار مهم هستند. نویسنده کتاب خود  و سوم یوحنا های دومنامه

مان از ه بیشتر. بیشتر مردم معتقدند* که یوحنا این دو نامه را نوشته است. او *خواندمی« بزرگ»را 

 سیاریاول یوحنا آمده است. این دو نامه در مورد ب سخنانی استفاده کرد که در انجیل* یوحنا و نامه

. مردم باید خدا را دوست میکندکه اول یوحنا در مورد آنها صحبت  میکننداز همان چیزهایی صحبت 

داشته باشند و دیگران را دوست داشته باشند. مردم باید از دستورات خدا اطاعت کنند. مردم باید در 

 ه است. او عاشق افرادیها را به شیوه ای بسیار شخصی نوشتاین نامه یوحناراه حقیقت قدم بردارند. 

ف و لط که آنها میخواستکه آنها شادی داشته باشند. او  میخواستنوشت. او بود که برایشان نامه می

 .را بخورند آنها فریب معلمان دروغین میخواستاو ن .داشته باشند ** و صلحرحمت
به آنها هشدار داد که مراقب افرادی باشند که سعی در فریب دادن آنها دارند. آنها  یوحنابنابراین 

ند که عیسی در بدن نیامده است. چنین افرادی دشمن عیسی بودند. اجازه ندهید آنها شما را میگفت

 .گول بزنند

 

 کتاب غازآ

نوشته شده  یهانامه نیاز آخر کتابها نیا

با کتاب هستند. هر دو  *دیدر عهد جد

 ند.میشوت شروع ابرک

 

 پايان کتاب

هر دوم کتاب با تقدیم سالمها پایان 

 .مییابند

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *غایوس  *یوحنا
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 خداست، فرزند نیکوکار شخص. را بدی نه کن، دنبال را نیکی عزیز، دوست ای»
 «.۱است ندیده را خدا زهرگ بدکار

. ۳های بد بودند. و برخی از افراد نمونه۲های خوبی برای پیروی بودندی از افراد در کلیسا نمونهبرخ

که آنها مراقب باشند تا تفاوت را بدانند. آنها باید از افرادی که در مورد عیسی حقیقت  میخواست یوحنا

 گوش دهند حقیقت گو نیستند،استقبال کنند. آنها نباید به افرادی که  ندمیگویرا 

 

                                                           
 ۱۱سوم یوحنا  ۱ 
 را نیز ببینید ۵و دوم یوحنا  ۷: ۲؛ همچنان اول یوحنا ۱۲؛ سوم یوحنا ۶سوم یوحنا  ۲ 
 ۹سوم یوحنا  ۳ 
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 های عمومینامه |عهد جدید 

 
 

 

 

 

 جاهايی که به آن مراجعه شود
 .دیبخوانبا دقت را اش است. هر کلمه  یجد ینامه ا یهودا یک

 

 

 

 مفصل شصت و نه

 هوداي کتابمحتوی 

نامه را نوشت. او  یهودا اینچندان آسان نیست.  این نامهاست. اما درک  یکتاب یهودا نامه ای کوتاه

 به افرادی که چیزهای زیادی درباره عهد عتیق*این نامه را  یهودابرادر یعقوب و برادر عیسی بود. 

یی را که یهودیان درباره تاریخ خود داستانهاستند، نوشت. آنها همچنین بسیاری از میدانکتاب مقدس 

برای است  ممکن کتاب یهوداید، درک میدانرا ن داستانهاستند. بنابراین، اگر شما این میدانگفته بودند، 

 .سخت باشدتان 
آمده بودند. این افراد  *این نامه را برای هشدار به مردم نوشت. معلمان دروغین به کلیسا یهودا

فریب  بسیاری از مردم راند که درست نبود. اما آنها بسیار باهوش بودند. آنها توانستند میگفتچیزهایی 

دهند. آنها چیزهای جدید و جالب زیادی گفتند. اما یهودا گفت که مردم نباید به آنها گوش دهند. آنها 

یی زدند که درست نبود. کارهایی کردند که هامانند بسیاری از معلمان دروغین در قدیم بودند. حرف

ان . گفتند حرفشمیکردندند گوش نمیدادو به سخنانی که شاگردان* تعلیم  میکردخدا را خشنود ن

 .حجیت دارد. اما آنها از کالم خدا که به رسوالن داده بود پیروی نکردند

 کتاب غازآ

 روحانی آغاز *تابا برک کتاب یهودا

برادر  و* عقوبیبرادر  *یهوداد. میشو

 بود. *یسیع

 

 پايان کتاب

خداوند به  ینامه با حمد و ثنااین 

 د.میرس انیپا

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 یهودا
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. هستند. یهودا گفت که آنها بسیار خطرناک ۱یهودا چیزهای سخت زیادی علیه این معلمان گفت

آنها مردم را به مسیر اشتباه  آنها مردم را فریب خواهند داد. .۲دمیکننرا انکار  *آنها خداوند بودن عیسی

. بدی داشتند گیزنده. این مردان تمام اختیارات را به جز اختیارات خود رد کردند. آنها میکنندهدایت 

. آنها فقط برای به دست آوردن ۳گوش نکرد در موردشبه هشدار خدا  قاینبودند.  *قاینآنها مانند 

، خواهد کردپول به خدا خدمت کردند و خداوند این مردان را مجازات خواهد کرد. او آنها را مجازات 

هایی را که همانطور که فرشته ۵خدا آنها را مجازات خواهد کرد .۴همانطور که اسراییل را مجازات کرد

 اطاعت نکردند، مجازات کرد.
ا خود بیشتر بدانند. آنه *خدا قوی باشند. آنها باید رشد کنند تا در مورد ایمان قوم میخواستیهودا 

 . میگردبر  *عیسیراحت و آرام باشند که امید این باید به محبت خدا ادامه دهند. و آنها باید به 

 

 

 

                                                           
 ۴یهودا آیه  ۱ 
 را نیز ببینید ۱۲: ۲۰و  ۱۱: ۱۴؛ همچنان اعداد ۵یهودا آیه  ۲ 
 ۱۱یهودا آیه  ۳ 
 ۱۲ -۶: ۴پیدایش  ۴ 
 ۶یهودا آیه  ۵ 
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 عهد جدید

 بخش پنجم

 وپیشگویی کتاب نبوت

اشفه . یوحنا یک مکبیان میکندرا  *. این کتاب داستان یوحنامیکنداین کتاب در مورد آینده صحبت 
از جانب خدا دید. خدا به یوحنا بسیار چیزهای عجیب را نشان داد. کتاب یوحنا برای ما در  یییا رویا

که عیسی بر  میدهددوباره به زمین خواهد آمد. این کتاب نشان  *که عیسی میگویدمورد زمانی 
 .میگویدجدید و زمین جدید  *پیروز خواهد شد. این کتاب در مورد آسمان *شیطان

 وپیشگوییکتاب نبوت 

 مکاشفه
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 و پیشگویی نبوت |جدید عهد 

 
 

 

 

 

 جاهايی که به آن مراجعه شود
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 ۱۹ -۱۵: ۱۱مکاشفه  ........................................................نوازدیهفتم را م شیپور ی* افرشته

 ۱۹مکاشفه  ..........................................................پادشاه پادشاهان است وند ماخدا

 ۲۱مکاشفه  ........................میسازد دیجد نیزم کیو  دیآسمان* جد کی خداوند

 

 

 

 مفصل هفتاد
 مکاشفه کتابمحتوی 

این کتاب را نوشت. خدا به یوحنا مکاشفه ای  یوحنااست.  ** مکاشفهآخرین کتاب در کتاب مقدس

شان داد ن یوحنابگوید. خدا چیزهایی را به  میدیدداد، بنابراین یوحنا این کتاب را نوشت تا آنچه را که 

ن در مورد آخری داستانهاد داد. بسیاری از ن. اما این اتفاقات در آینده رخ خواهندکه هنوز اتفاق نیفتاده ا

گشت عیسی به زمین است. درک کتاب آسان نیست. اما اگر یک چیز را به خاطر روزهای قبل از باز

 .ید آن را درک کنید. این کتاب در مورد عیسی است. عیسی قهرمان این کتاب استمیتوانبسپارید 
 .ید به دنبال او باشیدمیخوانهمانطور که آن را 

کرد، از عیسی پیروی کرد. اما  گیزندهروی زمین در هایی را که یوحنا شاگرد عیسی بود. او سال

 چهی تصویری استفاده کرد تا آنداستانهادید. بنابراین او از  یاکنون یوحنا عیسی را به شیوه ای جدید

 

 کتاب غازآ

از آغ *یوحنا *این کتاب با بیان رویای

 .میشود

 

 پايان کتاب

با یک وعده و یک دعا به کتاب این 

 .پایان میرسد

 

 شخصيتهايی که بايد شناخت 

 *عیسی  یوحنا

  *پیامبر دروغین *حیوان وحشی

 



 

 رهنمای سفر به کتاب مقدس
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به مردم بگوید. برخی از تصاویر بسیار عجیب هستند. بسیاری از مردم سعی کرده اند تمام  میدیدرا که 

یم که آیا همه این چیزها به میدانفهمد. ما نبفهمند. هیچ کس همه آنها را نمی را داستانهاجزئیات این 

را درک  های بزرگ کتابیم ایدهمیتواند یا خیر. اما میافتترتیبی که یوحنا درباره آنها به ما گفت اتفاق 

 .کنیم
د. نامی« شاهد* وفادار»یوحنا در این کتاب به طرق مختلف درباره عیسی صحبت کرد. او عیسی را 

نامید. هر « ۱حاکم پادشاهان زمین»نامید. او عیسی را « نخستین متولد شده از مردگان»او عیسی را 

 .ندمیگویها چیزی در مورد عیسی به ما یک از این نام
در قسمت اول کتاب است. این همان نامی است که دانیال*  *یوحنا گفت که عیسی شبیه پسر انسان

. ۲خود را داوری کند *برای توصیف حاکم خدا در کتاب خود به کار برد. او خواهد آمد تا قدیسان

  .*سپس، پادشاهی خود را برپا خواهد کرد
ورت ص سپس عیسی به یوحنا گفت که آنچه را که گفته است بنویسد. او قرار بود آن کلمات را به

 نکه این کلیساها در زمان نوشت میکنندنامه برای برخی از کلیساهای آسیا بفرستد. اکثر مردم فکر 

 .ها بیاموزندند از این نامهمیتوان *یوحنا وجود داشته اند. اما یک چیز قطعی است. همه کلیساها
تخت* را دید. او قسمت میانی کتاب تصاویر داستانی عجیب و غریب زیادی دارد. یوحنا یک اتاق 

تواند باز کند. هر بار که یکی از مهرها باز می * را دید. مهرها را فقط بره خدا *طوماری* با هفت مهر

افتد. سپس یوحنا در مورد هفت شیپور گفت و هر بار که یک شیپور شود، اتفاق بدی روی زمین میمی

د. سپس یوحنا در مورد میافت هاآسمانید، اتفاقات عجیب و غریب زیادی روی زمین یا میآبه صدا در 

. هفت مشکل در پی ۳جنگدر شرور* با ارتشی شرور با خدا می. یک رهبمیگویدسخن یک نبرد بزرگ 

 .میکند دمیشو نابودد که میبینقوم قدرتمند بابل را  یوحنا. سپس، وجود دارداین نبرد 
گام توانند در هنهای دیگر کتاب مقدس میممکن نیست. بخشنا بسیار دشوار است ولیدرک کتاب 

ند ما را در فهم این کتاب یاری کنند. همینطور میتوانخواندن این کتاب به ما کمک کنند. کتب انبیاء* 

 .*سخنان عیسی در قسمت آخر کتاب متی
 لتهامبا لشکر ید تا میآدر اواخر کتاب، یوحنا در مورد نبرد بزرگ دیگری صحبت کرد. لشکر آسمان 

است. این عکس عیسی « کالم خدا». نام او ۴دمیشوبجنگد. رهبر لشکر از بهشت بر اسب سفید سوار 

. میدهدید، همه پادشاهان شریر را شکست میآ. وقتی ۵پادشاهان و سرور اربابان است *است. او پادشاه

کشد و او را برای هزار سال حبس . او شیطان* را به زنجیر میمیدهداو همه دشمنان خود را شکست 
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 کتاب نبوت و پیشگویی |عهد جدید 
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د تا نمیرود. میآوررا گرد هم  ها. سپس شیطان لشکر امتمیکند. در پایان آن سالها خدا او را رها میکند

گیرد و او را در دریاچه د. سپس شیطان را میمیفرستاما خدا از آسمان آتش  حمله کنند. *به اورشلیم

 .ای سوزان میاندازد
در بهشت  یادداشتی کتابها. او از میکندگان را نزد خود جمع هان و مردگهسپس خداوند همه زند

. یوحنا در قسمت آخر کتابش از آسمان جدید و زمین جدید میکند *قضاوت در مورد انهاد و میخوان

 گیزنده. این مکانی است که خداوند برای همه قوم خود ساخته است. او در آنجا با مردمش میگوید

. رودخانه بزرگی از شهر خواهد گذشت. میگویدخواهد کرد. یوحنا از یک شهر بزرگ، یک اورشلیم جدید 

، از بین خواهد کرده* که خداوند بر انسانها در باغ ینفرین .۶آب خواهد داد« درخت حیات»رودخانه به 

 .اهد کردخو گیزندهکه جاودانه خواهد بود ای رفت. خدا با قوم خود تا ابد در پادشاهی 
چیزهای زیادی در این کتاب وجود دارد که برای ما یک راز* است. اما برخی چیزها روشن است. 

دارند ممکن است اکنون خدا رنج بکشد. اما آنها همیشه رنج نخواهند برد. وقتی  *افرادی که اعتماد

اکنون قدرت  *و افراد شرور *عیسی به زمین بازگردد، همه خواهند دانست که او خداست. شیطان

. میدهدشناسند پاداش د به افرادی که او را میدارند. اما آنها همیشه قدرت نخواهند داشت. خداون

کسانی را که از او روی گردانند مجازات خواهد کرد. دنیا قبل از اینکه بهتر شود بدتر خواهد شد. اما 

 درست خواهد کردعیسی باز خواهد گشت و هر مشکلی را حل خواهد کرد. او همه چیز را 
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 *آفرین! شما کتاب را تمام کرده اید. اگر از این کتاب به عنوان نقشه ای برای خواندن کتاب مقدس

 تابکخود استفاده کرده اید، شاید کل کتاب مقدس را نیز خوانده باشید. برای اکثر مردم، خواندن تمام 

کشد. بنابراین، اگر همه آن را بخوانید، کار بسیار خوب و بسیار مهمی انجام داده هشتاد ساعت طول می

 ؟داید. حاال چی؟ سپس باید چه بکنی

 .در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد
 دوباره شروع کنید: ۱

بلی اولین کاری که باید بعد از ختم خواندن کتاب مقدس انجام دهید این است که دوباره شروع 

 یا –کنید. ممکن است بخواهید از ابتدا از پیدایش شروع کنید. یا شاید این بار با مزامیر شروع کنید 

ن شروع کنید. به هر صورت داورا و یوشع یداستانها از یا –های پولس . میتوانید از نامه*اناجیلهم 

 ید.میکناین مهم نیست که از کجا شروع 
 .فقط به خواندن کتاب مقدس ادامه دهید

 ند گوش دهیدمیدهند و درس میخوان: به سایر افراد که کتاب مقدس را ۲
یدا پهای او را درک کنند. یک کلیسا* ند خدا را بشناسند و راهمیخواهافراد دیگری را پیدا کنید که 

مهم است. با افرادی که خدا را دوست دارند و کتاب مقدس را دوست چیز کنید که در آن کتاب مقدس 

دارند مالقات کنید. کتب مقدس* را با افراد دیگر بخوانید و از خدا بخواهید که به شما کمک کند که 

 .انجام دهید میگویدبدانید چگونه باید آنچه را که 
 سخنان کتاب مقدس را به خاطر بسپارید: سخت کوشش کنید تا ۳

ها را از حفظ بگویید. به این ترتیب، سخنان خدا به خاطر بسپارید که بتوانید آیه آنها را آنقدر خوب

این سخنان را در دل خود پنهان کرد. این او ند همیشه با شما باشند. داوود پادشاه* گفت که میتوان

های آن را با خود ببرد. بخش دمیرواطر بسپارد و هر جا که د آن را به خمیتوانبدان معناست که او 

و سعی کنید آنها را کلمه به کلمه به خاطر  میکندکوچکی از کتاب مقدس را بیابید که به شما کمک 

 .بسپارید
 های کتاب مقدس استفاده کنیده: هنگام دعا از آی۴

یم هنگام دعا چه بگوییم. بنابراین، دعا صحبت کردن با خداست. اما، گاهی اوقات، سخت است که بدان

 *دعا کنید؟ کلمات بسیاری از مزامیر میکنندچرا یاد نگیرید که مانند افرادی که در کتاب مقدس دعا 

دعا هستند و دعاهای بسیار دیگری نیز در کتاب مقدس وجود دارد. دعا کردن به خدا با کلمات کتاب 

تری  عشق عمیق میکندکه چگونه دعا کنید، بلکه به شما کمک  میکندمقدس نه تنها به شما کمک 

 .به کتاب مقدس داشته باشید



 

 ین کتاب را تمام کردید!حاال شما ا
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 چرا کتاب مقدس اینقدر مهم است؟

ما خدا را در کلمات کتاب  دی زیادی برای این سوال وجود دارد. شاید مهمترینش این باشهاپاسخ

د میخواهفهمیم که او چگونه می. ما میگویدشنویم که خدا به ما چه یم. ما میمیکنمقدس مالقات 

یم یدانمیم. وقتی کالم خدا را میآورشنویم و به یاد هایی را که او به ما داده بود میکنیم. ما وعده گیزنده

 .میکنداز بسیاری جهات به ما کمک که آوریم های او را به یاد میو وعده
د، هر روز یمیتواندیل کنید. اگر به همین دلیل است که باید خواندن کتاب مقدس را به یک عادت تب

آن را بخوانید. شما باید کلمات کتاب مقدس را به خاطر بسپارید تا بتوانید آنها را بدون نگاه کردن به 

* حفظ د شما را عاقل کند، شما را از گناهمیتوانکلمات موجود در صفحه بیان کنید. کتاب مقدس 

ا یتان رهادر مواقع سختی قوی کند، به شما کمک کند در برابر شیطان* مقاومت کنید، گام کند،

 دمیخوانشخصی که آن را برای راهنمایی کند، شما را شاد کند و به شما امید بدهد.* کتاب مقدس 

 پر از چیزهای خوب است. 
 !ید؟ به خواندن کتاب مقدس ادامه بدهدپس برای چی منتظری
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لغت نامه

 



۲۳1 

 
 

  طرز استفاده ازین لغت نامه

به شما در خواندن  نامهلغت  نیشده در کتاب مقدس مهم است. ا بکار برده و اصطالحات هانامدرک 

 گذاریعالمهدر کنار آن  )*(کتاب با عالمت  نیدر اکه  ی. هر کلمه امیکندو درک کتاب مقدس کمک 

 نیذکر شده در کتاب را در ا یهاشده است. شما همه افراد و مکان فیتعر لغت نامه نیدرشده است، 

 .افتی دیخواه لغاتفهرست 
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  الفآ/ 

 یست به خوبمیتوان. او میکرد یرویپ یسیبود که از ع یهودی کی آپولُس آپولس

 یسیچگونه از عکه بدانند  تاصحبت کند. او به مردم افسس کمک کرد 

 کنند. یرویپ

 .دی. خداوند آدم را از خاک آفردیبود که خدا آفر یانسان نیآدم اول آدم

، آساف به مردم کمک کرد تا عبادت کنند. او داوود یدر زمان پادشاه آساف

 آمده است. ریسرودها در کتاب مزام نیاز ا ینوشت. برخ یادیز یهاسرود

که خدا را  یمردمان ندهیهستند. خانه آدر آنجا  حیکه خدا و مس ییجا آسمان

 .میکند سلطنتو  گیزندهو آرامش که در آن خدا  یشناسند. مکان شادیم

شناسند، پس از مرگ به آنجا خواهند یرا م یسیکه خدا و ع یکه افراد ییجا

 است. که خدا ساخته ملکوتی رارفت. 

شور بود. آ اسراییلسالها دشمن این ملت بود.  اسراییلدر شمال  یآشور ملت آشور

 د.مون دیرا تبع لییاز مردم اسرا یاریو بس به سرزمین اسراییل حمله نموده

نها آ. میکردند گیزندهآشور  نیدشمن قوم خدا بودند. آنها در سرزم انیآشور آشوریان

ه آنها بروز  کیبزرگ داشتند. آنها سالها با قوم خدا جنگ کردند.  یلشکر

 بردند.گی با خود به بردهرا  هایلیو خ سرزمین اسراییل حمله نموده

 مانهیاز سخنان حک یاریدانا بود. بس ارینبود. اما بس عقوبی وادهآگور از خان آگور

 او در کتاب امثال آمده است.

 یزیچ ;ندارد یانیکه آغاز و پا یزیبوده و خواهد بود. چ شهیکه هم ییزهایچ ابدی

 میکندن رییکه هرگز تغ

نام او ابرام بود. سپس خداوند نام او نخست است.  انیهودیپدر همه  میابراه ابرام ابراهيم/

گفت که خاندان  خداوندداد. ای داد. خدا به او وعده  رییتغبه ابراهیم را 

 به همه اواز فرزندان  یکی قیخواهند شد. خداوند از طر یملت بزرگ میابراه

 برکت خواهد داد. گریملل د

 یو سعا گشتاند و مخالف او شد. یپدرش رو ازبود. او  ابشالوم پسر داوود ابشالوم

ت ناراح اریرا بس داوود پیامبر کار او نی. اردیبگ پدر خودرا از  یکرد پادشاه



 

 فهرست لغات

۲۳۳ 

 جنگ جان باخت. کیدر  ابشالوم کرد.

دن عاست. او دشمن خداست. او به باغ  یطانیرهبر ارواح ش طانیشابلیس یا  ابليس

کرد. اما  جادیا وبیا یرا برا یادیدهد. مشکالت ز بیآمد تا آدم و حوا را فر

 ی. خداوند او را در آتشمیکندرها نبدون مجازات برای همیش خدا او را 

 د.میشواندازد که هرگز خاموش نیم

بود  که پولس در زندان یبود. هنگام یپیلیف ی دریسایاپفرودیتُس رهبر کل اپفرودیتس

حالش  یشد. وقت ضیآنجا بود مر ی. وقتبردپول هم  شی. برارفت شبه مالقات

 .دینامخدمت  کیاو را برادر و شر پولسبهتر شد به خانه برگشت. 

 یو نسبت به آنها احساس بد میانجام داده ا یاشتباه یکارها میمیدان یوقت گناه احساس

 .میمیکناحساس شرم  میکه انجام داده ا یاشتباه یکارها یبرا ی. وقتمیدار

 اخزیا
 

پادشاه بود. او فقط مدت اسراییل  دیبود. او قبل از تبع هودایپادشاه  ایاخز

 سلطنت کرد. میدر اورشل یکوتاه

پادشاه خواهد بود. بعد از پدرش او که  میکردبود. او فکر  پسر داوود ایدونا ادونا

اوود پسر دیگر د مانینباشد. سلاو  یگرفت که پادشاه بعد میتصم اما داوود

 پادشاه خواهد شد.ادونیا در عوض 

 ادوم
 

ل در شمااین منطقه . در آنجا مستقر شدند سویخانواده ع که ی بودمحلنام 

ادوم را نام آن منطقه و در آنجا ساختند یادیز یبود. مردم شهرهاواقع  هودای

 .گذاشتند

 اریحا

 
این را به داخل  اسراییلپس از آنکه  وشعی. بود موعود نیدر سرزم یشهر

 .عبور نمود از آن شهرکرد،  تیهدا نیزمسر

 ارميا
 

بل بود. او ق میکردند گیزنده میکه در اورشل یمردم یبرایک پیامبر  ایارم

 .میکرد گیزنده این که شهر سوزانده شوداز 

 ایمان اعتقاد/
 

 مانیاست. ا یزیچ ای یداشتن به کس طمینانداشتن، ا باوراعتماد.  ایاعتقاد 

 مانیگفته است. عمل به ااو به خدا و آنچه  نیقیداشتن، موافقت با خداست. 

 یحت میگوید. انجام دادن آنچه خدا میگویداست که خدا به ما  یانجام کار

ز ا یرویپ یبه معنا «مانیا»به  یبندید. پامیرسبه نظر هم سخت  یوقت

ت اس یمیصحبت درباره تعال یبرا یراه «مانیا»کتاب مقدس است.  سخنان

 به رسوالن داد. سایکل یبرا یسیکه ع

ی یفرمانروااو که پولس در زندان بود،  یبود. زمان یروم اغریپاس فرمانروای اغریپاس
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. اما در زندان باشد دینباپولس و گفت که  دی. او سخنان پولس را شنمیکرد

 را رها نکرد.اغریپاس پولس 

 نیمردم آن سرزمبسیاری از است.  اسراییلجنوب  ی دربزرگ نیسرزم قایفرا افریقا

 دند.ش سایاز کل یبخش سایشروع کل یآوردند. آنها در ابتدا مانیا یسیبه ع

 همچنان اقرار به د؛یانجام داده ا یاشتباه یشما کارها نکهیا اقرار کردن به گناهان به اقرار

 .دیدار مانیبه خدا ا شماکه این 

 خداست. مربوط ای جانب خداست و که از ییزهایچ اُلوهيت 

های هیتوصاما کرد.  ییهاهیتوص وبیبود. او به ا وبیاز دوستان ا یکیالیهو  اليهو

 نبود. دیاو مف

 ایليا/الياس
 

 خدا با قوم از طرفبود. او  ینب کیکه بنام الیاس نیز مشهور است،  ایلیا

را دوست نداشت. ملکه هم او را دوست  ایلیصحبت کرد. پادشاه ا اسراییل

انجام داد. او بر  اسراییلدر  یادینداشت. اما خدا مراقب او بود. او معجزات ز

 غلبه کرد. میکردندخدمت  نیدروغ انیکه به خدا یامبرانیاز پ یاریبس

 اليفاز
 

او های هیکرد. توص ییهاهیتوص وبیبود. او به ا وبیاز دوستان ا یکی فازیال

 نبود. دیمف

 اليشع
 

نزد خدا  ایلیا یکمک کرد. وقت)الیاس(  ایلیابود. سالها به  ینبیک  شعیال

انجام داد. خداوند  نیدر زم یادیز معجزاتاو را گرفت. او  یجا شعیرفت، ال

 .ه بودبه او داد یقدرت بزرگ

 اليزابت
 

 یییحگذاشت.  ییحیشد. نام او را  یصاحب پسر یریپ نیدر سن زابتیال

 شاوندیخو یسیمادر ع میبا مر الیزابتداد.  دیرا تعم یسیع یروزاو شد.  ینب

 آورد به مالقات او رفت. ایرا به دن یسیع نکهیقبل از ا میبود. مر

 افسس
 

 گیدهزنبه آنجا سفر کرد و دو سال در آنجا  پولسبود.  ایدر آس یاِفِسُس شهر

جا آن یسایکمک به کل یبرا یبود. پولس نامه ا یآنجا قو یسایکرد. کل

 .نوشت

 افسسيان
 

. بودموجود در آنجا  یقو یسایکل کیمردم شهر افسس بودند.  انیافسس

 یبه آنها آموخت. او برا یادیز یزهایرا در آنجا گذراند و چ یزمان ولسپ

 از کتاب مقدس است. یمردم آنجا نامه نوشت. آن نامه اکنون بخش

بود. او  یهودیدختر جوان  کی. او میکرد گیزندهارس ف نیاستر در سرزم استر



 

 فهرست لغات

۲۳5 

 ملکه شد. او به نجات مردمش از دست دشمنان کمک کرد.

 یبود. مردم به او اعتماد داشتند. هنگام میاورشل یسایکل نیاول عضو فانیاست استيفان

فان خواست تا به آنها کمک یاز است سایداشتند، کل ازیها به غذا نوهیکه ب

از  ی. برخمیکردصحبت  یسیاو در مورد ع رای، زدر راه عیسی مردکند. او 

ود را خ جان نکهیکردند تا ا او را سنگساربودند  نیبر او خشمگکه  انیهودی

 .تسلیم عیسی کرد

 یداد. او پسر میبه ابراه یریپسن خداوند او را در  بود. میاسحاق پسر ابراه اسحاق

 بود که خداوند به او وعده داده بود.

 اسرایيل

 
پسر داشت. فرزندان او را  ۱۲او  داد. عقوبیبود که خداوند به  لقبی اسراییل

ته شد که از خانواده او برخاس ینام ملت زین اسراییل. دندیمینام اسراییل یبن

شدند که خدا به آنها داده بود، آن را  ینیکه مردم وارد سرزم یاست. هنگام

 این سرزمینشمال  بخشملت،  می. پس از تقسدندینام اسراییل نیسرزم

 .گرفتنام  هودایاسراییل جنوب  بخششد.  دهینام اسراییل

. کنندمی گیزندههستند و در اسراییل  یهودیکه  یمردم ؛اسراییل قومیعنی  اسرایيليان

 .که خدا انتخاب کرد یمردم

 اشعيا
 

صحبت کرد.  هودایخدا با پادشاهان  از جانببود. او  هودایدر نبی خدا  ایاشع

 .است کبیر در کتاب مقدس امبرانیپ شامل بخشنوشت که  یاو کتاب

گ نبرد بزر کیپادشاه بود. او در  دیبود. او قبل از تبع هودایپادشاه  امصیا ايمصا

 .میکردن یرویخدا پ احکامشد. اما او از  روزیپ

 که خدا وعده داده است. یا ندهیآ یبرادید و نگاه مثبت  / اميدواراميد

 ایماندار
 

درست  دیمیکناز آنچه که فکر تغییر ندادن فکر وعقیده و  ودنب مانیپر از ا

 .خدا یهااز راه یرویدرست؛ پ؛ واقعی بودن در انجام کار است

 ایزابل
 

او  تمیخواسو  بود یعصبان ایلیشاه آخاب بود. او از دست ا ریرملکه ش زابلیا

 درگذشت. یموفق نشد. او با مرگ وحشتناک مگررا بکشد. 

 ایوب
 

 یادیز یهارنج یمدت طوالن ی. او برامیکرد یرویبود که از خدا پ یمرداو 

 ییزهایکرد. اما خداوند همه چ مارشیخانواده او را گرفت و ب طانی. شدیکش

 داد. دوبارهرا که از دست داده بود به او 

 ایلعازر
 

 ضیمراو یکروز . میشداو مهمان در خانه  یگاه یسیبود. ع یسیدوست ع
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 زنده کرد.دوباره او را  یسی. عجان دادشد و 

 که در زندان یفرار کرد. او زمان مالکش نزدبرده بود. او از یک  اونیسیموس  اونيسيموس

به آنچه پولس در  نیمالقات کرد و به او کمک کرد. او همچن پولسبود با 

فرستاد تا از او  مالکش یبرا ی. پولس نامه اآورد مانیگفت ا یسیمورد ع

 است. مقدساز کتاب  یبخواهد که با او مهربان باشد. آن نامه اکنون بخش

 (مژدهانجيل )

 
است  نیهمگان ا یبرا به معنی مژده یا خبر خوش است. خبر خوشانجیل 

 ییکارها . مژدهمیدهدمردم را از گناه نجات  حیمس یسیع قیکه خدا از طر

ما انجام داده است.  یزنده شدنش برادوباره مرگ و  ،گیزندهبا  یسیکه ع

 .دیخداوند به ما؛ چهار کتاب در آغاز عهد جد امیپ

راست  خودرا با  یخداوند شخص وقتیحق خدا؛  یارهایمع مطابق با یعمل انصاف

 نه دشمنانش. دمیبینمردم خدا را پاک  .میسازد

را در آنجا  یعبادتگاه مانی. سلمیکرد گیزندهبود که داوود در آن  یشهر اورشليم

 بود. هودای یشهر اصل نیساخت. ا

  ب

 بابل
 

نجا آبود که خداوند زبانها را در  ییجابابل بابل.  نیبود در سرزم یبابل شهر

 .مغشوش ساخت

 بابليان
 

آنها . دنمیزیستیعنی در بابل  اسراییلدر شمال بود که  مردمی یان نامبابل

 و حمله کردند هودایبه  یانبابل ی. روزندبود هودایدشمن  یان متمادیسال

 .ندردک دیتبعرا آنجا از مردم  یاریبس

 اصطالح ایماندار مراجعه شود ایماندار، به معتقد با ایمان/

 باکره
 

دا خ یاست. وقت نداشته پسری یا مردیبا  یکه هرگز رابطه جنسدختری 

 .همبستر نشده بود یباکره بود. او هرگز با مرداو آمد،  یسیمادر ع م،ینزد مر

 یزیچ ای یدرست است. به کس دیمیکنکه فکر  یکس ای یزیکردن چ دنبال باور/ یقين

که فکر  ی. باور داشتن به کسمانیداشتن و عمل به ا مانیباور داشتن ا

 .میگویدراست  یدمیکن

الن؛ و رسو امبرانیپ یهانوشتهکه شامل ؛  است کتاب مقدس انگلیسینام  کتاب مقدس /بایبل

 .باشدمی دیجدعهد و  قیعهد عت یکتابهاهمه 

 یپرستش مردم به جا یفلز برا ایاز چوب، سنگ ساخته شده  چیزیک  بت
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د. پرستنیخدا م یکه مردم به جا یئیش ایاز شخص  یری. تصویواقع یخدا 

او قرار  یو به جا میاز خدا دوستش دار شتریکه ب یزیچهر  ن؛یدروغ یخدا

 .میمیده

 برکت
 

 .خوب صحبت کردن یاز کس ؛یکس یانجام دادن کار خوب برا ایگفتن 

که به  یکه به آنها احترام بگذارد. از خدا بخواه یبه کس ییزهایدادن چ

ردن ک زیمتما ؛یکس یاتفاقات خوب برا یکند. فراخواندن برا یکین یکس

 .منفعت خاص یبرا یکس

که به  میمیخواهاز خدا  ی. وقتمیدهدما انجام  یکه خدا برا یخوب یکارها روحانی برکات

 .بودندر حال طلب برکت  م؛یکن افتیخوب در یزهایما کمک کند تا چ

 .شوندیم یخدا قربان یبرا عبادتگاهکه در  یواناتیمانند ح یکوچک گوسفند بره

 بره خداوند
 

دان ب نیبود. ا لقب کینام مانند  نی. ادیرا نام یسیع ییحیبود که  ینام

 یربانق یاو را برا یاست که کس یمانند گوسفند کوچک یسیمعناست که ع

ه را ک یبد یتا خدا کارها عیسی قربانی شدآورده است.  عبادتگاهکردن در 

 ببخشد. ،میمیدهانجام 

 بزرگ
 

از  یکی؛  میکردند یرا رهبر هیاول یسایکه کل یزن مسن؛ مردان ایمرد 

 .سایرهبران کل

 بلعام 
 

ز او ا یاز پادشاهان خارج یکینبود.  اسراییلاهل از  بود. اما او ینب کیبلعام 

ا او مرد . اممیکردکار را ن نیاو امگر کند.  نیرا نفر اسراییلخواست که لشکر 

 ای در راهکار احمقانه  کی برای انجام دادننبود. او  ییدانا امبریپ ای یخوب

. یرفتمن جلودفعتاً در جایش ایستاد و سوارش بود او که  یوانیکه ح روان بود

 شروع به حرف زدن با اوفوراً  وانی، حاو حیوانش را وادار به رفتن کرد یوقت

 د.نمو

 بلشزر
 

 ،شنجریان این ج. در او یک جشنی برپا کرده بودر در بابل پادشاه بود. زبلش

ه و ب آورد رونیبرداشته بود بیهودیان  عبادتگاهرا که پدرش از  ییزهایچ

خدا  یبرا یاحترام چی. او هنکرداحترام  زهایچ نی. او به انمایش گذاشت

پس از نوشت.  وارید یرو یامیظاهر شد و پ یدستدرین زمان قائل نبود. 

 .ندکرد رانیبابل را و هافارس مدت کوتاهی

 ، نام دیگری برای یهودیانقوم اسراییل، اوالده یعقوب نبی اسرایيلبنی 

س از بود. پواقع او در جنوب  نیبود. سرزم عقوبیپسر  نیکوچکتر نیامیبن بنيامين
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ماندند. سالها بعد،  هودای نیاو در سرزم، خانواده اسراییلشدن  تقسیمدو  

 خانواده متولد شد. نیپولس در ا

 بوعز
 

زن  یداشت. وقت نیزم اسراییل. او در میکرد گیزندهبوعز در زمان داوران 

به او  ،میکندرا جمع غالت  های باقی ماندهاو دانهکه از مزرعه  دیرا د یجوان

روت  آن زنگرفت. نام  ینگذشت که او را به همسر یعالقه مند شد. مدت

 بود.

 بهشت 
 

به آنجا  رندیمیم یشناسند وقتیکه خدا را م یکه افراد ییجا .خدا مکان

 که خدا را یکسان یشخص پس از مرگ بدن او، برا کیروح  گاهیند. جامیرو

 شناسند.یم

 بيت ئيل
 

نه زی عقوبیبود که  ییبود. آنجا جا میدر شمال اورشل یادهکده لیئ تیب

 .دیمیرسکه به بهشت  دیرا د ای

 لحمبيت 
 

 یسیدر آنجا متولد شد. ع بود. داوود میدر جنوب اورشل ییلحم روستا تیب

 در آنجا متولد شد. زین

او  ٔ  ولی مشوره. داد وبیبه ا مشوره ایبود. او  وبیاز دوستان ا یکیبِلدَِد  لددب

 نبود. دیمف

ندارد  مانیشناسد، به او ایکه خدا را نم یبودن؛ جدا از خدا؛ کسبدون خدا  ملحد /بيخدا

 .میدهدن تیبه او اهم ای

 بيابان
 

پس از خروج از مصر در آنجا سرگردان شد.  اسراییلبود که  ییجا «ابانیب»

 تیهدا ابانیسال در ب ۴۰بود. خداوند آنها را به مدت  این یک دشت و صحرا

 کرد.

  پ

 پادشاهی
 

پادشاه  کیکه در آن  ینی؛ سرزممیکندپادشاه حکومت  کیکه  ییجا

 .میکندحکومت در آنجا است که خدا  یی. ملکوت خدا جامیکندحکومت 

ده دوباره زنرا پس از  یسیبود که ع یافراد نیاز اول یکیو  رسول بود کی او  شمعون پطرس/

 استفاده کرد. سایکمک به شروع کار کل ی. خدا از او برادیاز مرگ د شدن

 پسر انسان

 
 یسید. عمیشواستفاده  دیکه در عهد جد یسیع یاست برا یانسان نام پسر

نام در  نیاز ا الی. دانمیکنداستفاده  لینام در اناج نیاست که از ا یتنها کس

او  ا،ی. در آن رودمیبین ایرو کی دانیال. کرده استاستفاده  قیعهد عت
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 نیبه ا داوندخ«. پسر انسان است هیشب»که  ندیبیرا م ییتوانا یپادشاه

او تا ابد  یو پادشاه بر همه پادشاهان حکومت کندتا  میدهدقدرت پادشاه 

 اشاره دارد. یسیبه ع شهیعنوان هماین  د،یخواهد ماند. در عهد جد یباق

 پسر خدا
 

هد در ع یسیصحبت از ع یبراعنوان  نیاازعنوان است. لقب یا  کیخدا  پسر

. پدر آمده است یاز خدا یسیاست که ع یمعن نید. به امیشواستفاده  دیجد

ه آنها د کمیافتاتفاق  یزمان نیند فرزندان خدا شوند. امیتوان زین انیحیمس

 .بسازداز خانواده خدا  یآنها را عضو عیسیو  آورند مانیا یسیبه ع

 شائول  پولس/

 
نداشت. نام او در آن زمان شائول بود.  مانیا یسیبود که به ع یمرد پولس

. در آن زمان بود خود ساختو او را رسول  خودش را به او نشان داد یسیع

آن ز ا ینوشت. برخ یادیز یهانامهاو داد.  رییرا به پولس تغ اونام  یسیکه ع

 کتاب مقدس است. شامل عهد جدیدها اکنون نامه

 پيرو/ پيروان
 

که به  ی. مردان و زنانمیکند یرهبرد که میرو یکسهمرای که  یشخص

 .میکنندعمل  میگویددارند و به آنچه او  مانیا یسیع

 که خدا و ی؛ هنگاممیکنندبا هم توافق باالی چیزی چند نفر  ایدو  یوقت پيمان/ عهد

 یمردم ایخدا و شخص  یوقت ;میکنندتوافق  یزیمردم با وعده دادن به چ

 .میکنندخاص توافق  زیچ کیبر 

چه  که میگفت او. خدا به میکردخدا صحبت  یه جابود که ب کسی امبریپ پيامبر/ نبی

یا  پیامبراناز  ی. برخمیگفتآنچه را که خدا گفته بود به مردم  اوو  دیبگو

که  یگفته اند. شخصسخن د یمیافتاتفاق  ندهیکه در آ ییزهایاز چ ایانب

 .میگفترا که خدا به آنها داده بود  یکلمات

 کتاب مقدس ،کتاب نیدر آخر ست کهاز دشمنان خدا یکی نیدروغ امبریپ دروغين پيامبر

 و میدهد بیاز مردم را فر یاریو بس میگویداست. او دروغ به آن اشاره شده 

 .میسازدگمراه 

که را  یزی. هر چدیآفر ،هستدر آن را که  یزیو هر چکائنات خدا  یوقت خلقت پيدایش/

را از  زیهمه چخدا  یوقت ه است.که خدا انجام داد یاست. کار دهیخدا آفر

 ساخت. چیه

 کاستطيپن
 

 یاز خدا برا انیهودیکه هر سال است  یزمانیکی از عیدهای یهودیان. این 

ازل ن سایکل باالیکه خدا روح القدس را  ی. زمانمیکنند یتشکر شان یغذا

 .کرد
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 پيشگویی

 
ی اتفاق خواهد افتاد؛ با کمک خدا ندهیکه در آ ییزهایچ صحبت در باره

صحبت  (نیدروغ یخدا ای) ی واقعی( و از طرف خدانیدروغ یخدا ای) واقعی

  .کردن

  ت

ترک کنند.  یمدت طوالن یخود را، اغلب برا نیکه مجبورند سرزم یافراد تبعيد

 شدند. جبراً رانده اسراییل نیاز سرزم انیهودیکه  یزمان

 تثليث
 

تجلی یافته سه شخص در که  یواحد یصحبت از خدا یکه ما برا یا کلمه

 یپدر، خدا یصحبت در مورد خدا یکه برا ی. کلمه امیبریبه کار م ،است

 .میمیکنروح القدس استفاده  یپسر و خدا

ه است ک یمکان نی. انشیندمیپادشاه در آن  کیمخصوص که  چوکی کی تخت

 .میکند ش را ادارهپادشاه از آن حکومت

 تخيکاس
 

 لسپوبا او رفت. او به  شیاز سفرها یدوست پولس بود. او در برخ تخیکاس

ود پولس نامه خ یپول جمع کند. وقت میاورشل ریمردم فق یکمک کرد تا برا

 د.رسانی به آنهاآن را  ساکیخنوشت، ت انرا به افسس

 ترحم/ رحيم 
 

 یقمشکل هستند؛ عشدر  ای ازمندیکه ن یبا افراد بد؛ کمک به کسان یمهربان

خدا؛ رحمت خدا نسبت به  یکی؛ محبت و نمیدهدکه خدا در بخشش نشان 

 تمام آنچه ساخته است.

 تسالونيکيه
 

در  سول. پمیمینام ونانیبود که امروزه آن را  یدر کشور یشهر یهکیتسالون

کرد. او دو نامه به مردم آن شهر  دنیخود از آن مکان د یاز سفرها یکی

 نوشت.

 تسالونيکيان
 

 دنیخود از آن مکان د یاز سفرها یکیبودند. پولس در  هیکیمردم تسالون

ز گرفتند ا میاز آنها تصم یاریاز مردم به او گوش دادند. بس یاریکرد. بس

ها اکنون نامه نیا یکنند. او دو نامه به آنها نوشت. هر دو یرویپ یسیع

 کتاب مقدس هستند.عهد جدید از  یبخش

 توبه
 

 میتصموقتی د. میخواهکه خدا از ما  یانجام کار یاز گناه برا گشت نمودنبر

 یوقت .دیانجام نده ید دیگرمیدادرا که قبال انجام  یبد یکه کارها دیریگمی

 .دیمیکنبد دور  یزهایرا از چتانذهن 

که  یبار نیاو آنجا بود. اما اول یسیرسول بود. هنگام مرگ ع کی توماس توماس
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جا آناو  دند،یاز مرگ د زنده شدنرا پس از  یسیع دیگر یهودیانشاگردان و  

 د.آور مانیا، به او دیرا د یسیع یتوماس شک کرد. اما وقت نینبود. بنابرا

 تيطوس
 

 هایاز طریقه نیبود که به پولس کمک کرد. او همچن یمرد جوان تیطوس

نوشت تا بداند چگونه  یاو نامه ا یمختلف به قوم خدا کمک کرد. پولس برا

کتاب مقدس عهد جدید  بخشی ازمراقبت کند. آن نامه اکنون  سایاز کل

 است.

 تيموتاوس
 

 سایلک یپولس مانند پسر بود. او به رهبربرای بود که  یمرد جوان وسموتایت

نوشت تا به او برای او آن کمک کرد. پولس دو نامه  یو انتخاب رهبران برا

 مراقبت کند. سایچگونه از کلکمک کند تا بداند 

  ج

 ادامه دارد. شهیهم یکه برا ییزهایچ جاویدان

 .میکرد گیزنده شیپ هاخانواده شما که مدتنسل پدران از  یفرد جد/ اجداد

 جدعون
 

. راند رونیب شنیرا از سرزم اسراییلاز داوران بود. او دشمنان  یکیجدعون 

ت. داش یکوچک اریارتش بس جدعونخدا نزد او آمد و به او گفت که چه کند. 

 بزرگ غلبه کرد. یخداوند بر لشکر یاریاما او به 

 جالل
 

؛ میدهدجلوه و بزرگ  بایز عالی،پادشاه  کی منحیثکه خدا را  یزیهر چ

 .یسیعاز  ایاز خدا  ینور درخشان

 یاو را با سنگ داوود .دیجنگ اسراییلدشمنان  یبود که برا یغول جلیات جليات

 کشت.

 جنت
 

 گیزنده یبرا خاصیمکان  کی نی. او همچندیمرد و زن را آفر نیخداوند اول

خود را در آنجا داشتند. آن مکان را  ازیمورد ن زیت. آنها همه چآنها ساخ

 ند.میگفت (باغجنت )

 وفادار نبود. شوهرشاو به  بود. یهوشع نب خانمومر ج جومر

  ح

 حبقوق
 

ت او از مشکال صحبت کرد. هودایخدا با مردم  از سویاو  بود. ینب کیحبقوق 

کند. خدا  درستاز خدا خواست تا اوضاع را او بود. پس  یناراض هودایفراوان 

د. تمیفرس هودایمجازات  یرا برا شریرقوم  کیبا او صحبت کرد و گفت که او 
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 فیما تعر یبرا ابشماجرا را در کتاین . او نساختخوش را  قامر حبقو نیا

 .میکند

 حجی
 

ت برگشته بودند صحب دیکه از تبع یخدا با مردم از جانباو  بود. امبریپ کی

 تگاهعبادخدا بازگردند. او به آنها گفت که  یکه آنها به سو میخواستاو  کرد.

 کنند. دوباره آبادرا 

 و اسراییلبر  یکه او پادشاه بود، لشکر یهنگام بود. هودایپادشاه حزقیا  حزقيا

را  عبادتگاهانجام داد. او  یادیخوب ز یسامره در شمال غلبه کرد. او کارها

را مجبور کرد به مردم کمک کند تا دوباره خدا را  کاهناو  کرد. دوباره آباد

له حم هودای بهنداشت. دشمنان  یخوب انیاو پا گیزندهپرستش کنند. اما 

را  عبادتگاهو  نیزمسرکه او نتوانست بر آنها غلبه کند. آنها ثروت  کردند

 .غارت نمودند

 حزقيال
 

 گیزندهدر بابل  دیبود. او در دوران تبع ینب کیهم و  کاهن کی الیحزق

. خداوند از او خواسته میکردخدا با مردم آنجا صحبت  به خاطر. او میکرد

وسیله او خود را به  امیانجام دهد تا پ یادیز بیو غر بیعج یتا کارهابود 

گفت که خدا  مردمش. او به میکرداطاعت از خدا  شهیمردم برساند. او همبه 

خواهند  رب شان نیبه سرزم دوبارهو آنها  خواهد کرد زاتبابل را مجاروزی 

 .گشت

 حوا
 

ه قبرغ هیاز ناح ی. خداوند حوا را از استخواندیبود که خدا آفر یزن نیحوا اول

 آدم خلق کرد.

تن را به عنوان  ۱۲گی زمینی خود، از میان شاگردانش عیسی در هنگام زنده حواریحواریون/ 

یاران و همراهان خاص خود برگزید که همیشه و در هرجا با او میبودند. این 

 افراد بنام حواریون یاد میگردند. 

 کتاب مقدس کتابِ نیآخردر است که از دشمنان خدا  یکی یوحشحیوان  وحشی حيوان

با خدا  میکند یاست. او سع یعنی در مکاشفه یوحنا از آن نام برده شده

رار ق یرا در آتش این حیوان وحشی. او میکندبر او غلبه  یسیبجنگد. اما ع

  د.میشوکه هرگز خاموش ن میدهد
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  خ

 هست کننده  خالق/
 

ه را ساخت زیاو همه چ رایبه کار رفته است ز وندخدا یاست که برا یخالق نام

 میوانمیترا که ن ییزهایو چ مینیبب میمیتوانرا که ما  ییزهایاست. او همه چ

 .ه استخلق کرد مینیبب

 پروردگار /خداوند

 
دا خ برایاز همه در کتاب مقدس  شتریکه ب ندا هایینامخداوند و پروردگار 

ل واست که کنتر یکه خدا کس دنمیگویبه ما  هانام نید. انمیشواستفاده 

. او بر همه ستیخدا نقدرت کس باالتر از  چیرا در دست دارد. ههمه جیز 

 .شودیم دهیخداوند نام زین یسیع د،یدر عهد جدحاکم است.  زیچ

 خداوند خادم
 

ا قوم مد تمیآ. او میکردصحبت  حیدر مورد مس ایاست که اشع این یک لقبی

 خود را نجات دهد.

 یراب یمهمان کیبود. او به ملکه خود گفت که در  فارسپادشاه  هارشایخشا یارشاهخشا

اب کند. را انتخ یدیگرفت ملکه جد میتصم رفت،ینپذ ملکه یاو برقصد. وقت

 بود که او انتخاب کرد. یاستر ملکه ا

 شخص کیکه  یدارد. کار دیشد تیکه شخص در هنگام عصبان یاحساس غضب خشم/

 احساسخدا همان یا غضب . خشم میدهدانجام  که بسیار قهر استدر هنگام 

کار درست این ؛ داردگناه  نسبت بهشدن  نیهنگام خشمگخدا است که 

 .دمیشوخشمگین  میکنددر برابر کسانی که گناه است که خداوند 

 خيمه خداوند
 

خدا با مردم  گیزنده یبرا یرا به عنوان مکان مهیگفت که خ یخدا به موس

را به  مهیند. آنها خمیبردبا خود را  آن خیمهند میرفتبسازد. مردم هرجا 

 که خدا به آنها وعده داده بود بردند. ینیسرزم

  چ

 / شبانچوپان

 
. ندمیک یاز گوسفندان نگهدار گله ایکه از است  یشخصچوپان یا شبان 

ن است. او به مردم خود چوپا کیکه خدا مانند  میگوید یکتاب مقدس گاه

 یگفت که او شبان خوب است. او جان خود را برا یسی. عمیدهد تیاهم

 .میداد( قوم خود و مردم خداگوسفندان )

  د

و . خدا به امیکرد گیزندهبود. او در بابل  ینب کی دیدر دوران تبع الیدان دانيال



 

 رهنمای سفر به کتاب مقدس

۲44 

ر د یادیز یزهای. خداوند چتعبیر کندکمک کرد تا بداند چگونه خوابها را  

 به او گفت. ندهیمورد آ

 ایکه آ دریگیم میکه تصم یشخص ;میکندمعلوم غلط را  ایکه درست  یکس / قاضیداور

 ایدرست  یریگ میتصم یغلط انجام داده است. برا ایکار درست  یکس

 که اشتباه کرده است. یکس هینادرست؛ صحبت کردن عل

 نی. ادیبرگز اسراییل یرا برا یدیخداوند رهبران جد وشع،یاز مرگ  پس داوران

ر د لییاسرا برای حفاظت. آنها دندیمینام داوران یا قاضیانمردان و زنان را 

 ی عهد عتیق در کتاب مقدسکتابهانام یکی از  برابر دشمنانش کمک کردند.

 قضاوت /داوری
 

 یوقت ;است نادرست ایدرست است  یزیچه چ میگویدکه خداوند  یهنگام

که مردم توسط خداوند  یبد. هنگام ایخوب است  یچه کس میگوید یکس

 خواهد بازپرسیهمه مردم را  حیکه مس یند. روزمیشو بازپرسی ای شیآزما

 د.میشو دهینام یکرد، روز داور

 خدا به داوود وعده داد. او به داوودبود.  اسراییلسرزمین پادشاه تمام  داوود دوداو

 پادشاه خواهد بود. شهیهم یاز پسرانش برا یکیگفت که 

 دبوره
 

کمک کرد تا بر دشمنان خود  اسراییلبود. او به زن از داوران  یکی هدبور

خدا با مردم صحبت  از جانببود.  امبریپ کی مانند چنانغلبه کند. او هم

 زیاو ن یهاسروداز  یکی. افتی داوراندر کتاب  میتوان. داستان او را میکرد

 شده است. درجدر آنجا 

 دریای اردن
 

رودخانه عبور کردند تا وارد  نیدر شرق بود. مردم از ا اسراییلاز مرز  یبخش

خانه رود نیدر ا یسیوعده داده بود. بعداً ع میشوند که خدا به ابراه ینیسرزم

 .گرفت دیتعم

 جهنم /دوزخ
 

که خدا را  یکه افراد ییاز خدا جدا هستند. جا شهیکه مردم هم ییجا

 و ارواح طانیش یکه برا یند. مکانمیروشناسند پس از مرگ به آنجا ینم

  آماده شده است. خبیثه او

 

  ر

 بحارا
 

د را فرستا یمردان وشعی ی. وقتمیکرد گیزنده حایبود که در ار یزن راحاب

آنها را پنهان و از آنها محافظت کرد.  او ،از سرزمین موعود دیدن کنندتا 
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 د.دندر امان مان اسراییلارتش از او و خانواده اش  بعدها،

 راز/ مرموز 
 

. میآن را درک کن میمیتوانن ای میمیدانکه ما ن یزیچ ;که پنهان است یزیچ

ا که خدا به مآن را بشناسیم  میبدان میمیتوان یکه فقط در صورت یزیچ

 کمک کند.

 رحبعام
 

 راییلاسپادشاه تمام او مرد،  مانیسل یپادشاه بود. وقت مانیپسر سل رحبعام

ازند و بپرد یشتریب اتیمال دیاو به مردم گفت که باعاقل نبود. آدم شد. اما 

 ده .شوریدنداو  هیپدرش انجام دادند کار کنند. مردم عل یاز آنچه برا شتریب

و پادشاه خود را  تندملت خود را ساخ و جدا شدنداو خانواده در شمال از 

 شد. جاپادشاه آن نیماند و اول هودایانتخاب کردند. رحبعام در 

س پشدن  زندهگان نیز گفته شده است عبارت از رستاخیز که قیام از مرده زرستاخي

 .است بعد از مرگعیسی دوباره  یا برخاستنمرگ،  از

از  ینامه ا  ؛یسیع روانیپ نیاز اول یکینوشته شده توسط  یهااز نامه یکی رساله

 .هستند دیاز عهد جد یها بخشنامه نیاز ا یاریرسول. بس کی

به یک جایی  یسیع از طرفصحبت کردن  یبود که برا شخصیرسول  رسول

ا ر یاز آنها زمان کی. هر میکردمردان را انتخاب  نیا یسی. عمیشدفرستاده 

از  زرستاخیرا پس از  یسیع رسوالناز  کیند. هر ه بودکرد یسپر یسیبا ع

خود استفاده کرد و  یسایکل یراه انداز ی. خدا از آنها برانده بوددیمرگ د

پیام یک کس را به  رسول کسی است که .نوشتندرا به ما  دیعهد جدآنها 

 .اندمیرسکسی یا کسان دیگر 

 رکابيان 
 

ه بآنها در کتاب خود درباره آنها صحبت کرد.  ایبودند که ارم یخانواده اآنها 

 ریوعده را ز نی، امیگفتهم به آنها  امبریپ اگر یپدرشان قول دادند. آنها حت

 .میکردندپا ن

. خدا روح ندید آن را ببمیتوانن یندارد و کس جسمکه  یموجودروح یک   روح 

ساخته است که  گان نیزمانند فرشته یگرید یاست خداوند موجودات روح

یز نشخص  ضمیر یک یشخص را گاه کیروح  مینیآنها را بب میمیتوانما ن

 ند.مینام

 روح القدس/
 روح خدا

پسر  یپدر و خدا یکه خدا ی، همانطورباشدمی خدا مقدس روحعبارت از 

که او را  یهمه کسان یوعده داد که روح القدس را برا یسی. عندهست زین

اما  د،میبینکس روح القدس را ن چیه شناسند بفرستد.یپسر خدا ممنحیث 
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 . روح القدس به شخصونددیپیشناسند میرا م یسیکه ع یاو با روح کسان

 انجام دهد. کین یکند و کارها یرویپ یسیتا از ع میکندکمک 

 /روح شریره
 خبيثه

 .میدهدانجام  زشت یو کارها میکندکار  طانیش یکه برا زشتروح 

 

 پیرویرا  شیو خدا نعومیازدواج کرد. او  نعومیاز پسران  یکیبا روت   روت

 با بوعز ازدواج کرد. داستان او در کتاب روت آمده است. بعد . اومیکرد

 رویاء
 

دس، . در کتاب مقندیاست بب داریکه ب ید در حالمیتواننفر  کیکه  خوابی

 انامبری. خداوند به پمیکندبا قوم خود استفاده ت صحب یبرا اهایخدا از رو

مه هباید بدانیم که . ندیبه مردم بگو میخواستداد تا آنچه را که  ییاهایرؤ

 .ندستیاز جانب خدا ن اهایرؤ

 بود. انیروم یپادشاه تختیم پاو. ر)ایتالیا(در اروپا است  یشهر روم

 روميان
 

 یبودند که در جاها یافراد ای. میکردند گیزندهم وبودند که در شهر ر یمردم

 د.وب قلمرو حکومت رومبودند که  یاز ملت یاما بخش میکردند گیزنده گرید

  ز

 زکریا
 

صحبت  هودایخدا با مردم  از طرفبود. او نیز بود. او کاهن  ینبیک  ایزکر

بود. او به مردم گفت که خدا  امبریپ دیکرد. او پس از بازگشت مردم از تبع

 را تمام کنند.اعمار مجدد عبادتگاه کنند و کار  ادیرا 

 زیربابل
 

بود. او  او از خانواده داوود آمد. ایبود. او در بابل به دن یهودی کی زروبابل

 رانامبیاز پ یبازگرداند. برخ شان یمادر نیمرا به سرز انیهودیاز  یاریبس

  بازگرداند.شان  نیتا مردم را به سرزم دیگفتند که خداوند او را برگز

  س

 ایسار
 

داد. خدا  رییبه سارا تغ یبود. خداوند نام او را از سارا میهمسر ابراه یسارا

ه ب یخواهد شد. او پسر یشد صاحب پسر ریپساره  یوعده داده بود که وقت

 آورد. اینام اسحاق به دن

را ساخته است.  زیاو همه چ رایخدا به کار رفته است ز یاست که برا ینام خالق /سازنده

 م،ینیبب میتوانیرا که نم ییزهایو چ مینیبب میتوانیرا که م ییزهایاو همه چ

 خلق کرد.
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 هسامر
 

شمال بود. سامره  یپادشاه تختیپااین شهر بود. اسراییلدر  یشهر سامره

 .ه بودبود که به قلمرو اطراف آن شهر داده شد ینام نیهمچن

 سامریان
 

 انیدهویاز  ی. آنها بخشندمیکرد گیزندهبودند که در سامره  یمردم انیسامر

را دوست  سامریان انیهودی. ندمیکردعبادت ن انیهودیبودند، اما مانند 

 نداشتند.

 سبت
 

در این روز استراحت که در آن مردم اجازه کار نداشتند.  ی برایروز کی

شنبه بود )از غروب جمعه تا غروب شنبه(. روز هفتم هفته روز  قیعهد عت

 است ییانجام کارها یبراو است،  انیهودیروز مخصوص  نی. اانیهودی یبرا

 است. دهیکه خدا پسند

 ستایش

 
که او  مییبه خدا بگو یا است چقدر آدم خوببه یکی بگوییم  نکهیا گفتن

 .میخوانیمسرود و  میمیکندعا  خدا یکه برا یچقدر بزرگ است، مانند زمان

 سرزمين موعود
 

 میاست که خدا به ابراه ینیاست. زم اسراییل نیسرزم یهااز نام یکیاین 

 وعده داده بود.

 سفنيا
 

 یزهایصحبت کرد. چ هودایخدا با مردم  از طرفبود. او  ینب کی سفنیا

آنها  .میکردندن گیزندهخدا  ی. مردم برامیکرد رییتغ دیکه با دیدرا  یادیز

 نی. ادینتوبه ک او برای شان گفت کهنداشتند.  گریکدیمهربانانه با  یرفتار

پادشاه، مردم را به  ایوشیاحتمال وجود دارد که سخنان او باعث شد که 

 خدا بازگرداند. یسو

 سموئيل
 

اده خدا از او استف بود. ینب کی نیبود. او همچن اسراییل داور نیآخرسموئیل 

 .سازد اسراییلرا پادشاه  کرد تا داوود

 سنبلط و طوبيا
 

مردم به  ی. وقتمیکردند گیزنده میدر اورشل دیدو مرد پس از تبع نیا

کردند با آنها مخالفت کنند. آنها  یدو مرد سع نیبازگشتند، اشان  نیسرزم

 که شهر را احاطه کرده بود باز دارند. یوارید ریکردند آنها را از تعم یسع

 .حکمت داد ارید. خدا او را بسشپادشاه  اوپسر داوود بود. او پس از مرگ  مانیسل سليمان

 سهيون
 

از  یدر آنجا ساخته شد. گاه میبود که شهر اورشل ینام تپه مقدسصهیون 

 نیاز ا امبرانی. پمیشدشهر خدا استفاده  ای میآن به عنوان نام شهر اورشل

فاده است میکند گیزندهکه خداوند در آن  یصحبت در مورد مکان یکلمه برا

در ود. آنجا ب در عبادتگاهیباشد که  یتپه ا ید به معنامیتوان نی. امیکردند

خدا  که اکنون یصحبت کند، مکانخدا  ملکوتد از میتوان ونیصه عهد عتیق
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 در آن است.

 سوگند 
 

وعده مقدس است که به  کی نیا . اغلب در کتاب مقدس،و قرار قول کی

ردن عمل نک ایدر برابر سوگند  پروایی ی. بدمیشو خورده خدادر برابر  ایخدا 

 گناه است. چیزی که سوگند آنرا خورده اید،به 

 دیو مفا هیکرد. توص ییهاهیتوص وبیبود. او به ا وبیاز دوستان ا یکی سوفر سوفر

 نبود.

 سيالس
 

 مژدهرفتند. آنها  یادیز یجاهاآنها از دوستان پولس بود.  یکیسیالس 

  .دندمیکرکمک  ساهایند به کلمیرفتهر جا که آنها . دادندرا به مردم  یسیع

  ش

 شاگرد
 

 میدهدکه استادش انجام را انجام دهد  یید همان کارهامیخواهکه  یشخص

 .آموزش بگیردکند و از او  یرویپ یگریکه از د ی. کسدیگران میآموزدو از 

 میلکه او تع ییزهایدارد و از چ مانیا یسیکه به عشاگرد عیسی کسی است 

تن از همراهان او  ۷۲همچنان شاگردان عیسی همان  .میکند یرویپ میدهد

 بودند که در بیشتر جاها او را همراهی میکردند. 

 شائول
 

 یرابود. اما او ب یبود. او در ابتدا رهبر قدرتمند اسراییلپادشاه  نیاول شائول

 اطاعت خدا صبور و مراقب نبود. شائول مرد و داوود پادشاه شد.

 .زندیصدمه م یکه به کس ییزهایبد؛ برعکس خوب؛ شرور؛ بد کردن؛ چ شر/ شرارت

 شریر
 

داده شده است که قبل از بازگشت  یطانیرهبر ش کیاست که به  ینامشریر 

خواهد  یادیز یهاخواهد آمد. او از خدا متنفر است. او دروغ یسیعدوباره 

 یسیخواهد کرد. اما ع جادیا یادیقوم خدا مشکالت ز یبرا شریرگفت. 

 یرا شکست دهد و نابود کند. او مردم یطانیرهبر ش نیدوباره خواهد آمد تا ا

 کرده اند قضاوت خواهد کرد. یرویپ ریکه از شر را

 شمشون
 

 عالمت هاداشت. آن مو دراز یموهااو بود.  یقاضداور یا  اسراییلدر  شمشون

این . او برای وظیفه خاص از طرف خدا از دیگران تفاوت داشتبود که  نیا

شد. اما او مراقب  روزیپ یادیز یها. او در جنگه بودکرد یقو اریاو را بسموها 

نیز از دشمنان خدا را  یاریبس مرد،ی که میخدا نبود. او هنگاماز ت اطاع

 کشت.باخود 

 دنزنده شرا پس از  یسیبود که ع یافراد نیاز اول یکیرسول بود. او  کیاو  پطرس /شمعون
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استفاده کرد. او را  سایکمک به شروع کار کل ی. خدا از او برادیاز مرگ د 

 شناسند.یم پطرسبا نام  شتریب

 شولمی
 

 .عاشق مرد جوانی بود. او مانیسل یهاغزلدر کتاب  زنی است ینام میشول

ه شده نوشتگفتند می گریکدیاو را دوست داشت. کتاب در مورد آنچه آنها به 

 است.

 شيطان/ ابليس

 
 دنع است. او دشمن خداست. او به باغیا شیطانی  خبیثهرهبر ارواح  طانیش

کرد. اما  جادیا یادیمشکالت ز وبیا یبرااو دهد.  بیآمد تا آدم و حوا را فر

 ی. خداوند او را در آتشمیکنداو را بدون مجازات رها ن شهیهم یخدا برا

  د.میشواندازد که هرگز خاموش نیم

  ص

ر ذهن د یمشکل چیکه ه ی. زماندر جنگ نیستیم گرانیبا د ایبا خدا  یوقت صلح و آرامش

 .مباشیدوست  گرانیبا د یوقت  م؛یداشته باشروح خود ن ای

 صليب
 

اندازه چوب شده اند.  به شکل عالمت جمع + بستهبا هم  ی کهچوب پایهدو 

 میخکوب نمودنمردم را با  انیرومعمودی دو برابر اندازه چوب افقی است. 

جان  ونهنگیابه  یسی. عرندیبمبه تدریج تا  میکردندمجازات  بیصل یبر رو

است که  یمعن نیبه ا« را حمل کنیدخود  بیصل»این سخن عیسی . داد

 گیزنده تیرا در اولو گرانیو د یسیبلکه ع د،یقرار نده تیخود را در اولو

هر کسی باید بار مشکالت خود را خودش بردارد چنانکه  .دیخود قرار ده

 مسیح صلیب خود را خودش حمل کرد.

 صندوق پيمان
 

 ینیقوان یاز چوب بسازد. موس یمخصوص صندوقگفت که  یبه موسخداوند 

 کاهنان. میکردداری مخصوص نگه صندوق نیرا که خدا به او داده بود در ا

ا رصندوق  این. گذاشتندمی عبادتگاهمکان  نیرا در مقدس تر این صندوق

 .ندمیگفتپیمان صندوق 

  ض

-ندهزدر طول  مینیآن را بب میمیتوانکه ما ناست شخص  کیبدن از  یبخش ضمير
 ی. خداوند وقتمیکند گیزندهنیز ما در وجود ماست و پس از مرگ ما  گی

 کی ضمیر. بخشید گیزندهبه آنها ، روح حیات را دمیدآدم و حوا  در بینی

  ند.مینامنیز شخص یک روح  یشخص را گاه
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  ط

 طومار

 
 چسپانده یچوب انجام خود بار دو . دوانیپوست ح ایکاغذ طویل تکه  کی

  .میکردندآن نوشته  یروهای قدیم در زمانهد. معموال میشو

  ع

 عاموس
 

از  یکی. کتاب او میکردصحبت  اسراییل یبود که با بن یامبریعاموس پ

 است.در کتاب مقدس  ریصغ امبرانیپ یکتابها

 پرستش/ عبادت
 

 ی. برامیمیده جالل. او را با دعا میرفتار کن دیچگونه با میبا خدا هست یوقت

سر خم . ما در برابر او میمیکن او را ستایشو  میخوانیمحمد و سرود او 

خداوند  میاست که نشان ده ی. عبادت راهمیبدار یتا او را گرام یممیکن

به خداوند؛ به گونه  جاللنشان دادن  ی. برامیبزرگ است و او را دوست دار

ا پرستند. آنهمیرا نواقعی خدا  هایکند که خدا را خشنود کند. بعض عمل یا

 پرستند.میرا  نیدروغ انیخدا

 معبد /عبادتگاه
 

 اسراییلمردم خدا ساخت.  یبرا مانیبود که سل یمکانیا معبد  عبادتگاه

 ییجا جا. آنمیکردندتقدیم  ی. کاهنان قربانمیرفتپرستش خدا به آنجا  یبرا

 میدر شهر اورشل عبادتگاه. میکرد گیزندهمد و با قوم خود میآبود که خدا 

 انیخدا و هابتاحترام به  یساختند. آنها برا نیز عبادتگاه هایی گریبود. ملل د

 .ندمیرفت هابه آن مکانخود  نیدروغ

 اسراییل.از  ی. شخصیهودی کی یبرا یگرینام د ان؛یهودیزبان  عبرانی

 نام دیگری برای یهودیان یا اسراییلیان عبرانيان

 آدم و حوا ساخت. یبود که خداوند برا یعدن نام باغ عدن

 عدالت 
 

که خداوند در برخورد با  یکامالً منصف بودن و درست بودن؛ روش تیفیک

که خداوند با تمام آنچه ساخته  یآنچه ساخته است درست است. کار درست

 .میدهداست انجام 

 ایسیع زنده شدن دوبارهمرگ و ایمان به  قیاز طربا خدا  رابطه برقرار کردن عادل شمردن

ه یا با خدا آشتی کرد نزد خدا اصالح شده است یکس نکهیگفتن ا  ح؛یمس

 .است

 .عرش کنایه از عظمت خداوند و مخلوقات اوستتخت، همچنان  عرش
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مخصوص خدا  صندوق. او میکرد گیزنده بود که در زمان داوود یمرد عُزه هزعُ

که صندوق در حال غلطیدن . او فکر کرد آمدیم یدکه سوار بر گا دیرا د

را لمس کرد، خداوند جان  صندوقاو  یآن را لمس کرد. وقت نیبنابرا ،است

 او را گرفت.

ی اصل نیبه سرزمدوباره را  شاز مردم یبود. او برخ کاهن د،یعزرا پس از تبع عزرا

 کنند. یرویکه دوباره از خدا پ آموختاند. او به آنها شان برگرداند

سیار ب ی. کارهامیزیست ایبود. او در زمان اشع اسراییلپادشاه  (یاعَزَیا ) ایعُزر عَزَیا/ ایعُزر

ز ا رویای خاصرفت و  عبادتگاهبه  ایاشعاو، پس از مرگ  یکرد. اندک نیک

 .دیدخدا 

 /عفو/ بخشش

 بخشيدن
از  یآزاد کردن کس ;یکس هیبد عل یزهایچ اوردنین ادیمرحمت کردن و به 

 ؛از مجازات یکردن کس آزاد. داده استکه انجام  یاشتباه یکارهامالمتی و 

در برابر  م،یمیدهرا که ما انجام  ینادرست ید، کارهامیبخشخدا ما را  یوقت

 .میکندن ما حساب

ا بعده. لوط با دخترجوانترش همبستر شد و در نتیجه عمون تولد گردید عمون

 .دندیجنگمی اسراییلاغلب با  انیدر شرق رود اردن شد. عمون یملتنام عمون 

 عهد/ عهدنامه
 

خدا و  ی. وقتیا وعده خداست قول خاص ای مانیپ  یبرا یگرید یا کلمه

 ر.چند نف ایدو  نیند. توافق بمیبندتوافق کردند، عهد  یمردم بر امر خاص

 عهد جدید
 

 یسیع امیپس از قآنرا  گانه سندیکه نو است قسمت کتاب مقدس نیآخر

د انجام دا یسیاست که ع ییزهایدر مورد چکتاب  نیگان نوشتند. اه از مرد

 است. سایکلایجاد و رشد مورد آن مطالبی در در  نیهمچنو آموزش داد. 

 عهد عتيق
 

، پیامبرانمقدس که کتاب  یکتابهاآن تعدادی از اول کتاب مقدس؛  بخش

 ند.ه انوشت یسیقبل از تولد عآنرا  پادشاهان، داوران و یک تعداد دیگر

 عوبدیا
 

 مهربان هودایقوم با این خدا با قوم ادوم صحبت کرد.  از طرفبود. او  ینباو 

ا آنها به مقابله ب سپاه قوی کید. بون با آنها مهربان وندخدا حاال دیگرنبودند. 

د. اما خدا قوم خود را میآورن ادیآنها را به دیگر کس  چیمد. پس از آن همیآ

 قول دادهبه آنها که او  بود یکارهمان  نی. اانیدمیگردخود باز  نیبه سرزم

 بود.

 عيسو
 

، دمیشاز آن او  دیرا که با برکتیپسر اسحاق بود. او آن  نیبزرگتر سویع

 نکردند. یرویفرزندانش از خدا پ نکرد. افتیدر
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 عيسی
 

شان نجات دهد. او ان آمد تا مردم را از گناه ایپسر خداست. او به دن یسیع

  بودند. شاست که قوم خدا منتظرهمان مسیح موعود 

  غ

 غایوس
 

 یخوب یزهایخود چ ٔ  در نامه یوحنابود.  وحنایو دوست  سایرهبر کل وسیاغ

 .میگویدمرد  نیدر مورد ا

 غسل تعميد
 

لحظه  یرهبر برا ایمعلم کشیش،  کیغسل تعمید یا باپتیزم عملی است که 

 نید. به امیشو. سپس فرد از آب باال آورده میبردفرو آب  ریرا ز یکس یا

از گناه خود برگشته  د ودار مانیا لیبه انجاو که  دمیشوداده نشان  بیترت

ما را پاک ساخته است. پس از برخاستن با اجرای غسل تعمید . خدا ستا

 یسایلو ک حیمس هما ب نکهینشان دادن ا یبود برا عالمتی نیاز قبر، ا یسیع

 .میاو تعلق دار

 يهطغال
 

در آنجا  یادیز یبود. شهرها و روستاها اسراییلدر شمال  یا هیناح هیغالط

. پولس نامه دندیرا شن یسیاز مردم آن منطقه مژده ع یاریوجود داشت. بس

 آنجا نوشت. یسایکمک به کل یبرا یا

 غالتيان
 

. میکردند گیزنده هیبه نام غالط یبودند که در منطقه ا یمردم نهایا

 این منطقه مربوط به حکومتدر آن منطقه وجود داشت.  یادیز یشهرها

آنها نوشت.  یبرا ینامه ا پولسدر آنجا بود.  یادیز یساهایروم بود. اما کل

. او کنندیباور نم قبالْ گفته بودآنچه را که به آنها  گریاو نگران بود که آنها د

 .ستندیبا نیدر مقابل معلمان دروغ که ه بودبه آنها گفت

 غول 
 

بزرگتر  رایبس -بزرگ هستند  اریهستند که بس یزنان ایمردان  هایا دیو هاغول

وجود  نیسرزم نیدر ا ییهاجوان بود، غول که داوود ی. زمانعادی مردم از

 کردند. گیزنده نیسرزم آندر  هاسال زین اوداشتند. پس از 

 غير یهودیان
 

 یق.  فرمیشدنبود اطالق  یهودیکه  یبود که به هر قوم این یک اصطالحی

 دهینام انیهودیرینبودند، غ یهودیبودند، اگر  یکه مردم از چه قوم میکردن

  شناختند.میرا ن انیهودی یکه خدا یند. مردممیشد

  ف

 فارس
 

ان فارسی، شد دیتبعبابل به  قوم خدا نکهیملت بزرگ بود. پس از ا فارس

اجازه  نیااسراییلاز  یآنجا به برخ . رهبرانندل بابل را به دست گرفتوکنتر
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 خود را دادند. نیبازگشت به سرزم

ا دادن ب کسی را زندان آزاد شود. ازنفر  کیپردازد تا میرا  ییبها یکس یوقت )بازخرید( فدیه

ه از ک یمکان خطرناک، زمان کیبرگشتن، بازگرداندن از  ،پول پس گرفتن

انجام  حیمسکاری که . دیمیشوکسی یا جیزی رهانیده کمک به مشکل یک 

که انجام داده  گناهانی یجان خود را داد تا خدا ما را به خاطر کارهاداد. او 

 ببخشد. میا

 فرشته/ مالیکه

 
 خودخدمت به  یاست. خداوند آنها را برا مانند روحموجود  کیفرشته 

. کردمیاستفاده  خود امیرساندن پ یگان براهاز فرشت یگاهخدا . ه استدیآفر

د از خانواده خدا هستن یکه به خدا اعتماد دارند و بخش یبه کسان گانفرشته

. اما میآنها را بشمار میمیتوانکه ن دی. خداوند آنقدر فرشته آفرمیکنندکمک 

. ندگشتاند یرواز خدا از آنها  ینکردند. برخ یرویاز خدا پ گانفرشتههمه 

رهبر  طانیمعروف شدند. ش یطانیآنها دشمن خدا شدند. آنها به ارواح ش

خواهد افکند که  یش را در آتشگانفرشتهو  طانیخداوند ش یآنهاست. روز

 د.میشوهرگز خاموش ن

 فرعون
 

 گیزندهدر آنجا  یکه موس یمصر بود. زمان انلقب پادشاهدر قدیم  فرعون

ند. را ترک کمصر  اسراییل یبن میخواستدر مصر بود. او ن ی، فرعونمیکرد

 کرد. رییتغ آن فرعون کرد و نظر یادیمعجزات زاما خدا 

 فریسيان

 
دز زمان عیسی، رهبران گروه مذهبی که  ندمیگفترا  یمردان انیسیفر

 یرویپ یموس نیاز قوان میکردند یبودند. آنها سعیهودیان به نام فریسیان 

د که بودن یکنند. آنها کسان یرویپ یسیند مردم از عمیخواستکنند. آنها ن

 را بکشند. یسیند عمیخواست

 )عيد( فِصَح
 

 یروز غذا نی. آنها هر سال در اانیهودی یمهم براو  روز مقدس کی

 یگهبود که خداوند آنها را از برد نیا یادآوری یبرا نیخوردند. امی یمخصوص

 آزاد کرد. یدر مصر  در زمان موس

 فلسطين
 

ود ب ینیقرار داشت. سرزم اسراییلبود که در سمت جنوب و غرب  ینیسرزم

دند. آنها بو اسراییلافراد دشمن  نی. امیکردند گیزندهدر آن  انینیکه فلسط

 بودند که در جنگ مهارت داشتند. یمردم

 فِليمون

 
لس داشت. پو ادیز غالمانثروتمند بود و  شخص دوست پولس بود. او مونیفل

 یشناخت. نامه امی فرار کرده بود، مونیلیکه از دست ف غالمانی رااز  یکی
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 غالم را برادر بداند. میخواست. ردیبه او نوشت تا آن غالم را پس بگ

 فيليپُس

 
آنجا غذا داد. خدا  یهاوهیخدمت کرد. او به ب میدر اورشل دیجد یسایبه کل

 .دیبه مردم بگو یسیاز جاها درباره ع یاریاز او استفاده کرد تا در بس

 فيلپی

 
را به مردم  یسیع خبر خوشبه آنجا رفت تا  بود. پولس ایر آسد یشهر

 آوردند. مانیاز مردم آنجا ا یاریبس .دیبگو

ر آنجا بودند به خبم از مرد یاریبودند. بس یلپیاز شهر ف یمردم انیلپیف فيلپيان

نوشت. او  ی آنجاسایبه کل یآوردند. پولس نامه ا مانیا یسیخوش ع

کند. آن نامه  یتشکر شیکمک به او در انجام کارها یاز آنها برا میخواست

 کتاب مقدس است.عهد جدید از  یاکنون بخش

  فيض
 

 یبد یبه خاطر کارها دینباالیق آن نبودیم و خداوند که جانب از  یا هیهد

 اریاو با ما بس رایز میدهد. آنچه خدا به ما میمیکرد افتیدر میکه انجام داده ا

را با کار  ضیف میمیتوانما ن؛ کمک و حفاظت از جانب خدا. مهربان است

  .میبدست آور یا اعمال خود کردن

  ق

 .را کشتهابیل و برادرش  شد گینبر خدا خشم . اوپسر آدم و حوا بود قائن قائن

تر از خدا  یکس قو چیدارد. ه بیحداو قدرت  وند است کهخدا یبرا صفتی قادر مطلق

ا او که ب یرا شکست دهد. او بر همه کسان د خدامیتوانهیچ کسی ن. ستین

 .دمیشوپیروز  میکنندمخالفت 

 قبيله
 

 عقوبیمشترک دارند. پسران  هدف و تاریخ، رابطه خونیکه از مردم  یگروه

ه شناخت اسراییل لیها به عنوان قباخانواده نیداشتند. ا یهر کدام خانواده ا

 بود. عقوبیبه نام پسران  لیقبااین شدند. نام 

 چیبدون هو خوب  تماماْ  زها؛یگونه است؛ متفاوت و بهتر از همه چهمان خدا قدسيت

 جدا از گناه؛ پاک. ;که خدا دارد یزیدر آن؛ چ یبد

 قربانی
 

 یبد مجازات کارتا خدا از  ذبح کردنخدا  یبرا تبرکرا به عنوان  یوانیح

کنند.  یخدا قربان یگفته شد که برا اسراییل ی. به بنو ما را عفو کند بگذرد

 مذبحکشتند و در میبود که کاهنان آن را  یخاص وانیح نیمعموالً ا

 .نیز حیوان ذبح میکنند نیدروغ انیخدا یاز مردم برا یسوزاندند. برخمی

 یانقرب میتواننیز کشد را میخاص از آن دست  یهدف یبرا نکه انسا یزیچ
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به خاطر یک کس خاصی )خدا( شما مهم است  یکه برا یزی. از چدینام

 ما. یبرا حیمرگ مس گذشتن و خود را برای کارهای خدا وقف کردن، مانند

 قربانگاه
 

سوزاند و میرا  واناتیگوشت ح کاهن( که در آن ی)معموالً سنگ یزیم

قدیم ت نیدروغ انیخدا یا ی واقعیخدا یبرا یرا به عنوان قربان گرید ییایهدا

 ینقربا کاهن باالی آنکه  ش هموار استیباال که یبلند ساختمان. میکند

 .هم میگویند"مقدس زیم"د. میگذار نیدروغ انیخدا ای ی واقعیخدا یرا برا

 سوختنی قربانی
 

سوزاندن آورده اند.  ی( که مردم برانیدروغ انیخدا ایخدا ) یبرا یا هیهد

 سوزاند و به عنوانمی، آن را ذبح میکند یقربان یرا برا یوانیح کاهن یوقت

 میکند که آنرا قربانی سوختنی گویند. میبه خدا تقد هیهد

 سقرنت
 

مک ک پولسآن شهر سفر کردند.  به یادیبود. افراد ز ایدر آس یشهر قرنتس

کمک به  یبرا متعددی یهابه آنجا منتقل شود. او نامه شکرد تا خبر خو

 قرنتس نوشت. یسایکل

 قورح
 

 کرد مردم یسع نیبود. بنابرا یناراض یبود. او از موس یاز خاندان الو قورح

سوراخ  کینبود. خداوند  ی. اما خدا از قورح راضاو روگردان نماید یرویرا از پ

آنها را  نیشدند و زمآن باز کرد. قورح و دوستانش داخل  نیبزرگ در زم

 .دیبلع

 قيصر
 

 یاریبود. کتاب مقدس به بس قدیم رومیا پادشاهان  امپراطورانلقب  قیصر

که هنگام تولد  امپراطور، پادشاهی بود نیمردان اشاره کرده است. اول نیاز ا

 را در دست داشت. قدرت، یسیع

 قيصریه
 

، رقیصاحترام به  ینام برا نی. ابحر مدیترانهبود در ساحل  یشهر هیصریق

شهر توقف  نیدر ام وشد. پولس در راه خود به ر یروم، نامگذار یفرمانروا

  کرد.

  ک

 کاليب
 

فت ر ینیبود. او به سرزم وشعیسرباز بود. او دوست  یدر زمان موس بیکال

 .وعده کرده بود میکه خدا به ابراه

تا خدا را  میکردندبودند که به مردم کمک  یمردان اسراییلدر  کاهنان کاهن

بود شروع شان رهبر  یکه موس یکار را از زمان نیپرستش کنند. کاهنان ا

 یکردند. وقت یمردم فداکار یخدا بودند. آنها برا مهیکردند. آنها مراقب خ

 گیزندهرا ساخت، آنها از آن مراقبت کردند. آنها تا زمان  عبادتگاه مانیسل
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 کاهنانی زین گریو سالها پس از آن به مردم خدمت کردند. در ملل د یسیع

 .تقدیم میکردند یقربان نیدروغ انیخدابتها و  یبودند. آنها برا

 کرت
 

 وستیطکمک کرد. او  سایاست. پولس در آنجا به کل رهیجز کینام ت یکر

از آن  و کرت کمک یسایچگونه به کل دیرا به آنجا فرستاد تا به آنها بگو

 کنند. محافظت

 کُرنيليوس
 

د. احترام قائل بو اسراییل یخدا یبود. اما او برا یسرباز روم کیکُرنیلیوس 

ز نی پطرس. داوریرا ب پطرسو  دنزد او آمد و به او گفت که بروای فرشته 

ال به دنب شخصی را . کُرنیلیوسعین پیام را از همان فرشته دریافت کرد

 نیول. او اآورد مانیگفت ا اوکُرنیلیوس به آنچه  و آمد پطرسفرستاد.  پطرس

 شده است. از او نام بردهن اعمال رسوال تاباست که در ک یهودی ریغ

کشتی از چوب  این .ساخته بودبه هدایت خداوند که نوح  کشتی ای بود کشتی نوح

بود. وقتی طوفان آمد نوح با دارای سه طبقه  و ساخته شده بوددرخت سرو 

  از تمام حیوانات روی زمین در آن پناه بردند.جفت یک یک  خانواده خود و

 کالم 
 

 که یکتاب مقدس؛  کتاب یبرا یگریکالم مقدس خدا؛ نام د یها نوشته

خداوند،  نجات دهنده و  یسیکه ع میدهدو نشان  میگویدخدا را  قتیحق

 است. حیمس

 کليسا
 

 مجموعه ای ایگروه  نیشناسند. امیکه خدا را  ندا یاز مردم یگروه سایکل

 یاریشروع شد که بس یزمان سایدارند. کل مانیا یسیاست که به ع یاز افراد

آوردند. آنها به آنچه او در مورد  مانیو ا دندیرا شن پطرساز مردم سخنان 

و  ردندآو مانیمردم ا ی ازشتریو ب شتریآوردند. ب مانیگفته بود ا یسیع

 رشد کرد. بصورت روز افزونی سایکل

 کنعان
 

بدهد. قبل از  میبود به ابراه کردهبود که خدا وعده  ینیکنعان نام سرزم

ت. کنعان نام داش نیسرزم نیکنند، ا گیزندهدر آنجا  میفرزندان ابراه نکهیا

 .شدیرود اردن آغاز م یقلمرو درست از آن سو نیا

 کنعانيان
 

ر آنجا د میفرزندان ابراه نکهیکنعان بودند. قبل از ا نیسرزم ساکنین نهایا

ه خدا بود ک ینینام سرزم نیکنعان نام داشت. ا نیسرزم نیکنند، ا گیزنده

 بدهد. میوعده داده بود به ابراه

 کوش
 

از آنها بود.  یکیداشت به نام هام. هام چهار پسر داشت. کوش  ینوح پسر

 شد. هیکوش نام آن ناحبعداً ساکن شدند.  قایقوم او در شمال آفر
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 کولسيه
 

وش خبر خآنجا بودند که به در از مردم  یاریبود. بس ایدر آس یکولسیه شهر

 .آنجا نوشت یسایکمک به کل یبرا یداشتند. پولس نامه ا مانیا یسیع

از  یرای. بسمیکردند گیزنده هیکولسبودند که در شهر  یمردم انیکولس کولسيان

 داشتند. پولس با افراد مانیا یسیبه ع گی میکردندزندهدر آنجا  ی کهمردم

نوشت تا به آنها کمک کند تا در  یشهر مالقات کرد. او نامه ا نیاز ا یادیز

 از کتاب مقدس است. یبدانند. آن نامه اکنون بخش شتریب یسیمورد ع

 کوروش
 

توانند میگفت که تبعیدی در فارس  انیهودیبود. او به  فارسکوروش پادشاه 

  گردند.رخود باصلی  نیبه سرزم دوباره

 کوه زیتون
 

رد. او ک دنیمکان د نیبارها از ا یسیبود. ع میاورشل یکیدر نزد یتپه بزرگ

از مردم صحبت کرد  یاریدوستانش رفت. او در آنجا با بس داریدر آنجا به د

 یسیعخود، داد. شب قبل از مرگ  تعلیمخود به آنها  یو در مورد پادشاه

 .ه بوددر آنجا رفت یدعا به باغ یبرا

  گ

 از دستورات یند. وقتمیدهانجام  گرانید ایخدا  هیرا عل ییمردم کارها یوقت گناه

 ی. بدمیمیدهد انجام نمیخواهآنچه را که خدا  یوقت ;میمیکنخدا اطاعت ن

 .میکه در ماست و از بدو تولد دارای 

خالف خدا انجام  یکه کارهاید. کسمیگذارپا  ریخدا را زنیکه قوان یکس گناهکار

 دهد.یم

  ل

 الوی
 

بود. مردان خانواده او کاهن شدند. آنها به مردم  عقوبیاز پسران  یکی یالو

 .دمیکردنخدا مراقبت  مهیتا خدا را پرستش کنند. آنها از خ میکردندکمک 

 الویان
 

داده شد. آنها کاهنان قوم خدا بودند. آنها  یبود که به پسران الو یناماین 

 قبتخدا مرا مهیتا خدا را پرستش کنند. آنها از خ میکردندبه مردم کمک 

 .میکردند

 کیکر؛ گفتن کلمات داشتن شخص یبرا یبد یاستفاده از کلمات بد؛ آرزو نفرینلعنت/ 

ه است او گفت هیعل یکه کس یانسان به خاطر سخنان بد یشخص؛ وقت هیعل

 .شودناراحت 
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 لموئيل
 

از سخنان  یبود. برخ نیز عاقلهمچنان یک مرد پادشاه بود. او  کیاو 

 او در کتاب امثال آمده است. مانهیحک

 لوقا
 

 نرسوالاز  یاری. او رسول نبود. اما بسمیکرد یرویپ یسیبود که از ع یمرد

 شیدر سفرها پولسبا  ی. او گاهدیشنمیآنها را  یداستانهاشناخت و میرا 

 نیکتاب مقدس است. ا بخش مهمی از یسی. کتاب او در مورد عمیرفت

 است.چهارگانه  لیاز اناج یکیکتاب 

  م

 مار
 

. از مار استفاده کرد طانی. شمیکردبود که در باغ با حوا صحبت  یوانیح مار

 .گذاشتخدا به شک مورد او به حوا دروغ گفت و او را در 

 متبرک
 

لمه . کمیکند افتیدر یادیخوب ز یزهایکه چ یتماس با کس یبرا یکلمه ا

 د.میشوکه مقدس نگه داشته  یصدا زدن کس یبرا یا

 متی
 

 .میکرد یجمع آور اتیمالجزیه گیر بود و  یسیقبل از مالقات با ع یمت

 کی ی. متدیایاز او خواست که کار خود را رها کند و به دنبال او ب یسیع

 رسول بود.

  /مثل

 )حکایات عيسی(
 

 میه او تعلک ییزهایچ حیتوض یبرا یسیکه ع ییداستانهامانند  داستان،نوعی 

. دیرا فهم زیچ کیاز  شیب میتوانکه از آن  یداستان ایاست. گفته  داد

 آن پنهان است. یاز معنا یکه بخش یداستان

 مردخای
 

از افراد بد  یدانست که برخیبود. او م یهودی کیاستر بود. او  او کاکای

را بکشند. او به استر کمک کرد تا آنها را از صدمه  انیهودیخواهند همه یم

 .دارد باز انیهودیزدن به 

 سمرق
 

راند. گذ پطرسرا با  یکرد. او مدت یسیع از پیرویبود که شروع به  یجواناو 

گو باز باالی آن گذاشته است،را  خودکه نام  یرا در کتاب یسیاو داستان ع

 این کتاب یکی از اناجیل چهارگانه است. کرد.

 مریم
 

 یعیس ی. وقتمیکردمراقبت  عیسیاز  یبود. او در کودک یسیمادر ع میمر

 دی: در عهد جددیداشته باش ادیآنجا بود. به نیز در درگذشت، او  بیصل یرو

 د.نوجود دار میبه نام مر یزنان مختلف

 مزامير/ زبور
 

چقدر خوب و بزرگ  میگویدرا ستایش نموده و به او که خدا  ییهاسرود

 شیکه خدا را ستا یزمان یبرا ییهاسرودما چه کرده است.  یاست و برا
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 .بخش عهد عتیق کتاب مقدس یاز کتابها یکی. میمیکن

 کردن مسح
 

اب را انتخاو خدا  نکهینشان دادن ا یبرادر زمانهای قدیم پیشانی شخصی را 

توسط روح القدس مشخص  این شخص. میمالیدند کرده است، با روغن

میگفتند. وقت کاهنان و اولین پادشاهان « مسح کردن»این حرکت را . میشد

 .مالیده میشدآنها روغن  یرواسراییل انتخاب میشدند، 

 مسيح
 

 «دهمسح ش» ید. به معنامیروبه کار  یسینام ع یاست که برا یعنوان حیمس

که  گفتندیم اولین مسیحیان از طریق همین ناماست. یا انتخاب شده 

 بود. برگزیدهاست که خدا  یهمان کس ح،یمس ایسیع

 مسيحا/ مشایا
 

را  یکس» یبه معنا نیست. ایعنی عیسی ا خاص خدا خدمتگار یبرا یلقب

داوود روغن زد تا نشان  یرو لیاست. سموئ «برگزیدهمسح  یکه خدا برا

را  حینام مس انیهودی نیاست. بنابرا دهیبرگز یدهد که خدا او را به پادشاه

بفرستد،  از خانواده داوودتا دا وعده داده بود که خ یاشاره به پادشاه یبرا

. میدادشان نجات  پادشاه مردم را از دست همه دشمنان نیبردند. ا کاربه 

 یتا ابد باق یخدا را خواهد ساخت. آن پادشاه یبود که پادشاه یاو پادشاه

 انیهودیاست که  مسیحآمد، گفت که او همان  یسیع یخواهد ماند. وقت

 است. اما حیمس یبرا یونانیکلمه  مشایابود.  حیمنتظر او بودند. او مس

 .اوردندین مانیا مسیحبه  انیهودیاز  یاریبس

 مسيحی
 

 یامن نی. امیکند یرویپ حیاست که از مس یکس یبه معنا یحیکلمه مس

د. مردم آنها را نموده باشنخود انتخاب  یبرا انیحیمسخود که  هنبود

. میکردندصحبت  حیدر مورد مس شهیآنها هم رایخطاب کردند ز یحیمس

 یگزنده. آنها همانگونه میکردند یرویپ ه بودداد میتعل یسیآنها از آنچه ع

 .میکرد گیزنده یسیکه ع میکردند

 مصر
 

 گیهزندسالها در مصر  عقوبیبود. پسران  اسراییلدر جنوب  ینیمصر سرزم

بود،  یپسر کوچک یسیع یآنها آمد. وقت تیهدا یبرا یموس نکهیکردند تا ا

 به آنجا رفتند. یخانواده او مدت

 معجزه
 

 شگفت زی. چمیدهدکه خداوند با قدرت خود انجام  یزیشگفت انگ یکارها

 شخص از جانب خداست. کی امیپ میدهدکه نشان  یزیانگ

خود نگه  یکه خداوند برا یزیچ ;خدا اختصاص داده شده است یآنچه برا مبارکمقدس/ 

 .میسازد پاک و مبارککه خداوند آن را  یزیداشته است. چ
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به عنوان خداوند اعتماد دارد،  یسیکه به ع یشخص مقدس؛ هرکس کی

 همه قوم خدا. یبرا ینام

 کتاب مقدس. کتابِ نی. نام آخرآشکار میکندکه خداوند به مردم  یزیچ مکاشفه

 ملکيزدق
 

مالقات کرد و او را برکت داد. در کتاب  میبود. او با ابراه کاهن کی ملکیزدق

 .استمانند او  یکاهن یسیآمده است که ع انیعبران

 مالکی
 

برگشته بودند صحبت کرد.  دیکه از تبع هودایبود. او با مردم  ینب کیاو 

 است. ریصغ امبرانیکتاب پ نیکتاب او آخر

 ملکه صباح
 

ت . او تحندیاو را بب یو پادشاه کرد تا شهر او با سلیمان مالقاتملکه  نیا

 انجام داده بود. سلیمانقرار گرفت که  کارهایی ریتأث

 موآب و عمون 
 

از دختران لوط بود. پسران موآب رشد کردند و به  یکیپسر لوط و  موآب

ها . آنمیکردند گیزنده اسراییل یکیشدند. آنها در نزد لیملت تبد کی

 جنگ اسراییلو با  وستندیقوم عمون پدوستان قوم خدا نبودند. آنها به 

 کناطق نیا هیغالباً عل امبرانیکمک کردند. پ اسراییلکردند. آنها به دشمنان 

 .کرده اندصحبت 

ار به ک یزیبستن چ یکه برا یزیکه باز نشود. چ یبه طور یزیچ بستن مهر 

 یمتعلق به چه کس میدهدکه نشان  یزیچ یرو ید تا باز نشود. عالمتمیرو

 آن یبر رو یکه مهر میکندرا باز  یطومار یسیاست. در کتاب مکاشفه ع

 ست آن را باز کند.میتوانن یگریکس د چیکه هاست 

 موسی
 

 ایدر مصر به دن ی، موسمیکردند گیزندهدر مصر  عقوبیکه خانواده  یزمان

 خداوند از طریق موسی. دیبرگز انیهودیکمک به  یرا برا یآمد. خداوند موس

 آورد. رونیآنها را نجات داد و از مصر ب

 ميکاه
 

قوم  حمله کند، با اسراییلآشور به قوم  سپاه نکهیبود. قبل از ا ینب کیاو 

  صحبت کرد. اسراییل

  ن

 ناتان
 

ه ب میخواست. او آنچه را که خدا گی میکردزنده امبریپ در زمان داوود ناتان

ز اداوود گفت که باعث شد  را به داوود یگفت. او داستان اوبه  دیبگوداوود 

 که مرتکب شده بود توبه کند. یگناه

 وانیمردم ن هی. او از جانب خدا علمیکرد گیزنده هودایو در  بود ینب کیاو  ناحوم
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 سپاهد. بو حمله کرده اسراییلبه  نوای. سالها قبل از صحبت، نمیکردصحبت  

از مردم را در  یاریرا کشتند. آنها بس یادیمردم زو  ظالم بود اریبسنینوا 

 نوایاد تا نمیفرست ی. او لشکرمیکردبردند.  حاال خدا آنها را مجازات  دیتبع

ستند انجام دهند تا میتوانن یکار چیه خدا همین بود. ٔ  ارادهکند.  رانیرا و

 او را متوقف کنند.

 ناداب و ابيهو
 

کاهن بودند. اما از دستور هر دو  هویپسر هارون بود. او و اب نیبزرگترناداب 

وختند. نسمیسوختاندند  دیرا آنطور که با ینکردند. آنها قربان یرویخداوند پ

 فرستاد تا هر دو را بکشد. یپس خداوند آتش

 ییهازیکه از چ یکه خداوند به انسان داده است. کلمات ییداستانهاو  سخنان تنبو

 .سدینومی ای میگوید امبریپ کیکه  ید. کلماتمیافتاتفاق  ندهیکه در آ میگوید

 رزنبوکدن
 

ا آمد. پس از ساله اسراییلپادشاه بابل بود. او با لشکر خود به  نِبوکدنِزر

ا باز مردم را  یاری. بسدیرا به آتش کش عبادتگاهشد و شهر جنگ، او وارد 

 برد. دیبه تبعخود 

 نحميا
 

ومش که ق دیشنوقتی او بود.  یهودی. او میکردخدمت  فارسبه پادشاه نحمیا 

شهر  واریبازگشت. او به مردم در ساختن د شنیبه سرزم ،دارند ازیبه کمک ن

 کمک کرد.

 یبود. او مرد شجاع یپادشاه خارج کی سپاهسرباز بود. او رهبر  کی نعمان نعمان

رد. او کمک خواهد ک ایآ ندیآمد تا بب شعیبود. او نزد ال ماریب اریبود. اما او بس

 امر در ابتدا نعمان نیکند. اگفت که هفت بار در رودخانه غسل ه او ب شعیال

و  تافیبه او گفته بود انجام داد، شفا  شعیکرد. اما چون آنچه ال یرا عصبان

 پاک شد.

 نعومی
 

 ی. او برامیکرد گیزنده دارورانبود. او در زمان  اسراییل نیاز سرزم یزن

ی خشکسال اسراییلدر  در آنوقتزیرا رفت،  یگرید نیغذا به سرزم افتنی

او به خانه خود  یوجود نداشت. شوهرش همانجا فوت کرد. وقت بود و غذا

 با او آمد.که عروسش بود به نام روت  یبرگشت، زن جوان

 نجات
 

؛ تا شخص را از میرهاندو قدرت گناه  جهیرا از نت یکه خداوند فرد یهنگام

 دهد. رهاییخود  گیزندهبد  یزهایبد چ جینتا

 نجات دهنده
 

گناه و مجازات ما را  نجات دهنده یا ناجی ما بوده و است زیرا او  یسیعلقب 

نجات  میا که انجام داده یبد یما را از کارهاکه  ی. کسمیدهدنجات آن 
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با ما کرده اند نجات  گرانیکه د یبد یکه ما را از کارها یکس ،میدهد

 .میدهد

 نذرانه 
 

 کاهن یاز سوکه ( و بتها نیدروغ انیخدا ای) راستینی خدا یبرا یا هیهد

 .شود میتقد یبه عنوان قربان دیکه با یوانی؛ حتقدیم میشد مردمیا و 

 نوح
 

ان طوف یانتخاب کرد. وقت کشتی کیساختن  یبود که خدا برا یمرد نوح

 دیرا با آب پوشان نیسالم بودند. خداوند زم کشتیآمد، نوح و خانواده اش در 

 را از نیمردم مردند. خداوند به نوح و خانواده اش گفت که دوباره زم هیو بق

 مردم پر کنند.

 نيقودیموس
 

 یآمد تا از او سؤاالت مهم یسیبود. او نزد ع انیهودی رهبران مذهبیاز  یکی

 کمک عیسی دفن جسد دراو در آنجا بود. او  جان داد یسیع وقتیبپرسد. 

 کرد.

 نينوا
 

ا به خود را به آنجا فرستاد ت امبرانیاز پ یکیآشور بود. خداوند  تختیپا نواین

جنگ با قوم خدا  یارتش خود را برا نوایبدهد. سالها بعد، مردم ن یامیآنها پ

  ردند.ب دیرا به تبع یاریاز آنها را کشتند. آنها بس یاری. بسبسیج کردند

  و

 وشتی )ملکه(

 
 میصمپادشاه ت نی. بنابرادیرقصپادشاه ن یبود. او در مهمان فارسملکه وشتی 

 د.ش یاستر ملکه بعد ،یرا انتخاب کند. پس از مدت یدیگرفت ملکه جد

 / موعظهوعظ
 

 حیتوض یاز مردم؛ برا یگروه ایبه شخص  حیمس ایسیع خبر خوشگفتن 

 در مورد خدا قتیحق

  ه

 هارون
 

را از مصر اسراییل کمک کرد تا مردم  موسیبود. او به  یهارون برادر موس

 یا وهیمردم را به ش شهیهمهارون کاهن اعظم بود. اما  نیخارج کند. او اول

 میکرد.ن تیهدا خردمندانه

 هاجر
 

موضوع باعث مشکالت  نیداشت. ا یاز او فرزند میسارا بود. ابراه زیکنهاجر 

 شد. یادیز

ای بر اینقشه و متنفر بود  انیهودیبود. او از  فارسخدمتکار پادشاه هامان  هامان

ادشاه که پ ینقشه او را کشف کرد. هنگام ی. اما مردخانابودی آنها کشیده بود

 یعملنقشه هامان . ختیاست، او را به دار آو یمتوجه شد هامان مرد بد
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 .نجات یافتند انیهودینشد و 

کسانیکه بنا بر عوامل مختلف عمدتاً امنیتی و اقتصادی از سرزمین شان به  مهاجرت /هجرت

 سرزمین امنتر میروند. مجبور شدن به ترک وطن. 

 هوشع
 

خدا به  اسراییل صحبت کرد.خدا با قوم  از جانباو  بود. ینب کی هوشع

زن به هوشع وفادار نبود. پس  نیازدواج کند. ا یزن کیهوشع گفت که با 

به خدا وفادار نبوده  زین اسراییلاستفاده کرد تا نشان دهد که  نیخدا از ا

 است.

 هيرودیس 
 

از  یاریاست. بس یسیع گیزندهدر زمان  اسراییل انیاز فرمانروا یکینام 

در آن روزها بر  انینام را داشتند. روم نیپس از آن زمان ا زین گریحاکمان د

ه ب نام داشتند، سیرودیه کهرا  یمردان نیتسلط داشتند. آنها ا اسراییل

کرد  یسع داشتنام  سیرودیکه ه یاز مردان یکی. دندیخود برگز ییفرمانروا

 سیدرویاز مردان به نام ه گرید یکیکه نوزاد بود بکشد.  یرا در حال یسیع

 ر، او نیز ددر محاکمه بود یسیکه ع یو زمان دمیکشدهنده را  دیتعم ییحی

در  یسیع دیجد روانیپ یبرا سیرودیاز مردان به نام ه گرید یکیآنجا بود. 

 عقوبیکرد. او به افراد خود دستور داد تا  جادیا یادیز یدردسرها میاورشل

  بکشند. ریرسول را با شمش

 

  ی

 یترون
 

 یازدواج کرد. او مرد نترویاز دختران  یکیبا  یموسبود. یموس خسر یترون

 هیتوص یبه موس اسراییل یرهبر یبود. او در مورد چگونگ کاهنخردمند و 

 کرد. یخوبهای 

 یحيی تعميد
 دهنده

آماده کند. او مردم را فرا برای او تا راه را  آمد یسیاز ع قبلبود که  یمرداو 

 داد. دیرا تعم یسیخواند تا از گناه خود برگردند. او ع

  یربعام
 

 کیملت در شمال بود.  کیدو ملت شدند.  اسراییلپادشاه بود. قوم  کیاو 

 یلاسرایپادشاه ملت در شمال شد. آن ملت  نیاول ربعامیملت در جنوب بود. 

 نام داشت.

 یسی
 

 داشت. خدا پسرش داوود یادیپسران زاو بود.  هودایاز خانواده  یمرد یسی

 .دیبرگز اسراییل یرا به پادشاه
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قول احمقانه  چنانکمک کرد. او هم اسراییلقوم  در حافظتبود. او  او داور یفتاح

 داد. یا

 یعقوب 
 

 صحبت کرد عقوبیداشت. خدا با  یادیاو پسران ز پسر اسحاق بود. عقوبی

د. معروف شدن اسراییل یفرزندان او به بن داد. رییتغ اسراییلو نام او را به 

نجا ماه در یعقوبرفتند.  غذا به مصر افتنی یبراآنها غذا نبود،  نیچون در زم

 سال در آنجا ماندند. ۴۰۰درگذشت. خانواده او 

 یعقوب 
 

از  ینوشت که بخش ینامه ااو  .بود یسیاو برادر ع بود. سایکل نیرهبر اول

 کتاب مقدس است.

 ییهود
 

 یهودیباشد.  عقوبیاسحاق و  م،یاست که از خاندان ابراه یکس یهودی

 .ندمیگوی زین یدارد. به آنها عبران مانیا انیهودی عقایداست که به  یکس

 یهودا 
 

پدرش در حال مرگ بود، او را برکت داد.  یبود. وقت عقوبیاز پسران  یکیاو 

از آن  داوود پیامبرحکومت خواهند کرد.  گرانیاو گفت که خانواده اش بر د

 نیهمچن هودایآمد.  ایبه دن هودایاز خانواده  یسیخانواده بود. سالها بعد، ع

، قوم میدادند. پس از تقس اسراییل یبود که مردم به قسمت جنوب ینام

 نام داشت. هودایجنوب  نینام گرفت. سرزم اسراییلشمال  نیسرزم

 نیدر مورد معلمان دروغرا  ساینوشت تا کل یبود. او نامه ا یسیبرادر ع یهودا

 نامه او بخشی از عهد جدید کتاب مقدس است.  هشدار دهد.

 یهوشع
 اعظم()کاهن 

 اسراییلکه مردم به  یبود. هنگام کاهن اعظم د،یبعد از تبعیهوشع 

 .میکردخدمت  عبادتگاهدر او بازگشتند، 

 یوآب
 

 کمک داوودپادشاه بود. او به  از ارتش داوود یسرباز بود. او بخش کی وآبی

 کرد تا با دشمنانش مبارزه کند.

 یوحنا
 

ه بود. او با دقت ب زین یسیع کینزد اریرسول بود. او دوست بس کی وحنای

در  وده بگفت عیسیرا که  ییزهایاز چ یاریو بس میدادگوش  یسیسخنان ع

داد.  نشان ییای، خدا به او رؤدر سن پیری قرار داشتاو  یکتابش نوشت. وقت

یعنی در کتاب مکاشفه کتاب کتاب مقدس  نیدر آخر دیآنچه را که داو 

 نوشت.

خواهد کرد.  یملتها را داور یبود. او گفت که خدا روز هودای یبرااو پیامبری  یوئيل

 .دینام« روز خداوند»او آن روز را 

بود. برادرانش از او متنفر بودند. آنها  عقوبیپسر مورد عالقه پدرش یوسف  یوسف
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رو شد. روب یادیند فروختند. او با مشکالت زمیرفتکه به مصر  یاو را به افراد 

از او  ،خوردن وجود نداشت یبرا ییغذابه اثر قحطی که  زمانی ونداما خدا

 نجات خانواده اش استفاده کرد. یبرا

 بود پادشاه شد. او رشد خورد سال که پسر یپادشاه بود. زمان هودایدر  ایوشی یوشيا

ا از ر گانهیشد. او سپاه ب هودایپادشاهان  نیاز بهتر یکیبه  لیکرد و تبد

 تعیکتاب شر» یکرد. وقت ریرا تعم عبادتگاهراند. او  رونیب شنیسرزم

. دکر تیمردم را دوباره به پرستش خدا هدا افت،ی عبادتگاهرا در  «یموس

 کردند. یرویپ ایوشیمردم سالها از 

 یوشع
 

ه ک ینیرهبر قوم خدا شد. او آنها را به سرزم وشعیدرگذشت،  یموس یوقت

 کرد. تیخدا به آنها وعده داده بود هدا

 یونس
 

 ونسیصحبت کن.  نواینمردم بود. خدا به او گفت که برو با  امبریپ ونسی

. سپس آنچه را که کرداو را قورت  یبزرگ یماهمگر کرد فرار کند.  یسع

به خدا برگشتند در نینوا مردم  یخداوند از او خواست انجام داد. اما وقت

 خوشحال نشد.یونس 
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اتجربه ب سندهینو کیاست. تام  کلیر اند سیمپل )واضح و روشن( یکاستور موسس گروه رسانه ا تام

ها سایکل ایجاد بوده و در کانادادر  در رساندن پیام انجیل مهارت دارد. او پیشگام خدمات مسیحیو بوده 

که مسیحیت ممنوع است، همکاری کرده است. او همچنان  ایآس یرقجنوب ش هایکشوریکی از در 

خود را در مطالعات کتاب  یکارشناس دیپلومانجام داده است. او را  قایدر آفر انکشافیعمرانی و  هایکار

او ت. اس یارشد در رشته زبان شناس یمدرک کارشناس یو دارا گرفته است یسیانگل اتیمقدس و ادب

کانادا  ایالت منیتوبای پگ،ینیو میموریال شهرگرانت  یسایکل کشیش ارشد دردهه  کیاز  شیب یبرا

 بود.

 

 پایان 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به جای دور سفر کرده اید؟ آیا به جایی رفته اید که تا کنون تا به حال آیا 
در  امکان داردرسگرم کننده باشد. اما   ید؟ این نوع سفر میتواندباشرفته ن

چنین سفری گم شوید. به همین دلیل بهرتین راه برای سفر به یک مکان 
راهنام جدید، داشنت یک راهنام است. یک راهنام میداند کجا باید برود. یک 

 میتواند به شام کمک کند تا راه خود را پیدا کنید.

 محتوی کتاب درکاین کتاب یک راهنام است. ما آن را نوشتیم تا به شام در 
همه چیز را در مورد کتاب مقدس به شام کتاب کنیم. این  مقدس کمک

منیگوید. اما به شام کمک میکند راه خود را پیدا کنید. به شام خواهد گفت 
که چگونه کتاب مقدس به ما رسید. شام را با داستان کتاب مقدس آشنا میکند. 
به شام میگوید که چگونه کتاب مقدس را به خوبی بخوانید. سپس، شام را به 

 ری در کتاب مقدس میربد، یعنی یک کتاب در یک زمان. سف

آیا تا به حال خواسته اید که کتاب مقدس را بخوانید، اما نمیدانید 

 پس این راهنماي سفر براي شماست. از کجا شروع کنید؟
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