
 

 

 سد  تاب مقک –درس اول 

   ۱::۷-۷۱ تیموتاؤسآیه حفظی: دوم 

  ،فهرست کتاب مقدس نگاه کنید به 

است که طی حدودا پانزده  جدید عهد و عتیق ) قدیم (عهد در دو عنوان  کتاب        شامل کتاب مقدس 

 کتاب (      و ) عهد جدید  کتاب (      عهد عتیق  (نوشته شده است نفر تقریبا چهل توسط قرن 

 شده نگاشته میالد از پیش ۰۱۱ تا ۷۰۱۱ سالهای بین ، تقریباً ل یک دوره زمانی هزار سالهوعهد عتیق در ط" 

  اتدعتیق که گاهی کتابهای شریعت یا کتاب های موسی خوانده می شوند، عم عهد نخست کتاب پنج.  است

 (.  ۷۱۱)تفسیر کاربردی عهد جدید،   ".شدند نگاشته میالد از پیش ۷۰۱۱ سال حدود در موسی توسط

و نامه ای است عاشقانه میان خدا و  است هابا انسانخدا  کالم روی سخناعتبار ما کالم خدا است.  

 .و نابود نمی شود طلاوقت برای ما ب چهی است و کتاب مقدّس ابدی ، انسان

 الهام خداستکتاب مقدس 

 قرائت فرمایید :را  ۱::۷-۷۱ سوئدوم تیموتا 

   واژه الهام خدا چیست؟   ازمنظور 

  س خویش.فَبا انبیا توسط نَ خداارتباط الهام خدا یعنی 

    "س خداست.فَتمام کتاب مقدّس از نَ"یعنی است،  آمده۱::۷  وسئدر دوم تیموتا "الهام"کلمه 

  استخدا برای نگارش کتاب مقدس از انسانهایی که تحت لمس روحش بودند استفاده کرده . 

  

کالم خود از انسانها استفاده  اما خدا برای نگارش.  کتاب مقدس سخنان انسانها نیست، بلکه کالم خود خدا است"

او کلمات کتاب مقدس را یک به یک بر انبیا دیکته نکرد؛ او کالم خود را با در نظر گرفتنِ شخصیت و  د .کر



 ود،ب اشنا نبی آن برای که لغاتی چوب چهار در و تاریخی، و فرهنگی مفاهیم قالب درهای هر نبی و اکثرا توانایی

 (۷۱۱سیر کاربردی عهد جدید، فت) ". فرمود الهام او بر

 

 

  ؟ مقدس از طرف چه کسی آمده است  کتابالهام 

 را بررسی میکنیم : ۷::۷-۱۷  دوم پطرسآیات برای پاسخ دادن به این سئوال 

  ؟ استرا تصدیق و تایید کرده  چیزیچه  : ۷۱آیه در 

 نبوت در کتاب مقدس به چه معنی است ؟ 

 ؟  ه اند آمد تحت تاثیر چه کسیها  یپیش گوی : ۱۷-۱۱ آیهدر 

 ؟ منظور از مردم چه کسانی است بودند،  "مردم تحت تا ثیر روح القدس":  ۱۷آیه در 

 مطابق با آیات باال جای خالی را پر نمایید 

 ( ۷۱)  . می گرداند               کالم خدا دلهای ما را  (1

 ( ۱۷-۱۱). میکند                 کالم انبیاء را برای ماروح خدا  (2

 (۱۷. ) خدا است                از انبیاء کالم   (3

 
 

 دّس تنها یک مولف دارد و آن خودِ خدا می باشد.قم کتاب
 

 

 

 

دهان خود را باز می کرند ولی این خدا بود که اختیار عنان زبان و افکار آنها را در  ءانبیا"

 (۷۱:۱جدید، )تفسیر کاربردی عهد               "کرد.گرفت و از زبان آنها تکلم میمی اختیار خود

 

 الهام خدا مهم درباره  چند مورد 



 کتاب مقدس عاری از خطا است.   -۱

  بود.   ءانبیاگویی های یشاز پ،  کتاب مقدساثبات اساسی -۱

  ۱::۱-۰۱  یوحناانجیل مقصود کتاب مقدّس چیست؟   -۳

                                                    ب (                                                      الف (

 (  ۱۱:۷۱یوحنا  . )شود وخ یا باطل نمیسکالم خدا هیچ وقت من -۰

  ست .خداو آن دارد  لفکتاب مقدّس یک مو -۱

"      خوانیم. عهد جدید اجرای عهد قدیم است ولی امروز برطبق حیات عیسی مسیح عهد قدیم را نیز مى -:

 " جدید یعنی انجیل عهد

 وجود دارد عهد قدیم و جدید ه ارتباطی میان چ . 

  ( ۰:۷۱رومیان )  آیا با آمدن عهد جدی عهد عتیق را باطل می سازیم؟ و فایده عهد عتیق  در چیست؟

 

 هم نیستند عهد جدید دو کتاب جدا از  عهد قدیم و

 .است بنام کتاب مقدس است بلکه یک کتاب با یک نویسنده 

  عهد قدیم و  عهد جدید دو کتاب جدای از هم نیستند، عهد جدید در عهد عتیق پنهان بوده و عهد عتیق

در عهد جدید آشکار می شود و همچنین وقتی در کالم خدا تعمق کنیم نظم خاصی در آن آشکار می شود 

نیت آن باید کتاب که تنها آن نظم را می توانیم در خدا یافت کنیم و نکته مهم اینکه برای اثبات حقا

 مقدس را مطالعه کنیم.

  عهد جدید عهد عتیق را تغییر نداده است و همچنان اراده خدا آنچنان که در عهد قدیم بود در عهد
 جدید نیز مشاهده می شود

 

: در صورت مطالعه کالم خدا و نیز تامل در آن متوجه این موضوع خواهیم شد که کتاب نکته مهم

جدید( دائما یک پیمان، یک اتحاد و یک عهد را میان خدا و انسان بر قرار می مقدس) عهد عتیق و 

 کند.



 

 کالم خدا ابدی است

 کتاب مقدّس چه است؟   هدف  د؟ نگویکالم خدا چی می هدربار اتاین آی 

  ( ۱۱:۱۰ متّیدر ) ماند؟  خدا تا چند وقت می کالم 

 کتاب مقدس چه چیزی را بیان می کند ؟  ( درباره اعتبار زمانیِ ۱۱:۷-۱۱ در ) اول پطرس 

 

 
 

 است نشدهتحریف خدا  کالم  

 آیا خدایی که آسمانها و زمین را با کالمش آفریده است نمی تواند از کالم خود محافظت کند ؟

  گرفت نظر در دیبا مقدس کتاب فیتحر درباره را نکته چند ابتدا در

 ؟ کند محافظت خود کالم از تواند ینم است دهیآفر کالمش با را نیزم و آسمانها که ییخدا ایآ. 1

 : شود داده سئواالت نیا به یمنطق جواب دیبا است شده فیتحر مقدس اگرکتاب. 2

  ؟ شده فیتحر مقدس کتاب یکجا  ؟ شده فیتحر چطور ؟ کرده فیتحر یکس چه ؟ شده فیتحر یزمان چه 

 !که دیرماف یم نگونهیا ریز اتیآ طبق بر خدا کالم رایز دیافزایب خدا کالم به یزیچ تواند ینم یکس آنکه دوم نکته

  : کنند چون خدا فرموده را ثابت خود منطقی به این سئواالت پاسخ دهد و ادعای تواند بطورکس نمی هیچ

  و نه کم  یفزاییدبه آن ب یزینه چ ید؛ام، با دقّت انجام دههر آنچه را که به شما فرمان داده» : ۱۱:۷۱تثنیه

 .«یدکن

 که به او توکّل دارند،  یسپر ازکسان . او مانندکندیخدا به وعدة خود وفا م» ۱:   ۱:۱۱-: سلیمان امثال

 .«یکند و دروغگو شمرده شو یهمبادا تو را تنب یافزا،م یزیبه کالم او چ  :   .کندیم یتحما

 است یدارامّا کالم خداوند تا ابد پا خشکند،یعلفها پژمرده و گُلها م ی،آر :  ۰:۰۱ اشعی 

  ؟چرافزاید؟  ا کالم خدا چیزی بی به یآیا ممکن است که کس) امثال و تثنیه ( در باال طبق دو آیه 

 

 طومار کتاب مقدس



ما هیج  .های زیادی از قبل به جا مانده استمارطو .ایمالن محافظت کردهامار کتاب مقدس از قبل تا طوما از 

مارهای کتاب مقدس تعرض نکردیم و آنها را جمع نکرده و نسوزاندیم و طووقت، در مصر، دمشق و روم به 

چون این کالم خدا  . کنیمکردیم و میارها محافظت میطومبلکه از همۀ  .یما هتش آنها را نسوزاندآمانند تپۀ 

کپی کنند،  را مار کتاب مقدسطوواستند که خ میدر زمانهای قدیم وقتی  .است و باید به آن احترام بُگذاریم

 اتمام کار ،خواستند کتاب مقدس را کپی کنند بعد از آنها وقتی مى .دادندنجام میااحترام آن را با دقّت و 

وقتی آنها  همینطور .کردند تا اشتباهی رُخ ندهدها را شمرده و همه آنها را ثبت میرفها و کلمه، حها صفحه

از  بعدو  قبلدستان خود را ) نام خداوند (  "یهوه" کنند به احترام کتاب مقدس را کپی مارطوواستند خمی

 .شستندنوشتن می

 

 است شدهمنسوخ نخدا  کالم

 باشد  در فرهنگ لغت به معنی باطل شده است و الزم نیست می منسوخ به چه معنی است ؟

 را مطالعه کنید و به سئواالت زیر پاسخ دهید  ( ۷۱:۱-۱۷ متّی) انجیل آیات 

  ؟  آیا انجیل ، تورات را بی معنی کرده است یا آنرا منسوخ ساخته است 

  عیسی مسیح در مورد منسوخ شدن کالم خدا چه می فرماید ؟ 

 که می آموزد که کالم خدا منسوخ شده، چه می شود؟  سیک 

  گفته است ؟در مورد کالم خدا چه   ۷۱:۰-۷۱ ناانیرعب در

 از این آیات می توان به نتایج زیر دست پیدا کرد : 

 نیات و اعمال تواند ما صحبت کند.  کالم خدا می                       تواند با ست و میاخدا تاثیر گذار کالم

 ما را داوری کند. 

 این آیات کالم خدا و خود خدا هر دو از نظر ذات و ماهیت و قدرت برابر هستند.  پس اگر کالم عوض  در

 شود. شود خدا نیز عوض می

 دهند.  می                    ست و هر دو یک دیگر را اخدا هرگز تغییر ناپذیر المک 

  ۷::۷است؟  رومیان  و تاثیر گذار فعال همیشهکالم خدا آیا 



 خدا نقشه

 دارد؟  و برنامه نقشه هااز نظر شما آیا خداوند برای انسان 

  (  ۷۱:۱ اول یوحنا ،  ۱۷:۱۱-۱۷ انجیل یوحنا ) مقصود انجیل چیست؟       

 

 که باید در باره برنامۀ خدا بدانیم:  مواردی 

 شخص  ۱۱ توسطد که کتاب مقدس اینگونه که هست به دست ما برسد والهام خدا نجامیابه طول  سال ۷۱۱۱

  کند.  یک هدف را دنبال مییک نیت و نوشته شده است.  کتاب مقدس 

 عهد قدیم و عهد جدید( )مثل. ، وفادار استعهدی که با انسان بسته است هخدا ب .1

 (۱:۷۱یوحنا  )هدف برنامۀ خداوند این است که ما رفتار و ذات او بشناسیم.  .2

 این است که با ما و در ما ساکن باشد. خداوند خواسته مهمی برای انسان دارد و آن .3
 

  پس خود را پشت درختان                     عصر ان روز شنیدند خداوند در باغ " – ۰:۱پیدایش

 "پنهان کردند.

  ای مقدّس برپا کنند تا قوم باید برای من خیمه" – ۰:۱۱خروج                                        

." 

 بدن ایمانداران معبد خداست که روح خداوند در  ::۷۱-۱۱ قرنتیان ولا                               

 تاکید اصلی خداوند بر ساکن شدن خداوند در بین آدمیان است 3در آیه  -   ۷:۱۷-۰ مکاشفۀ  . 

 نکته مهم :

 نها می دیگر باشد . آ نقشه خدا از ابتدا یک نقشه بوده و دیدگاه ما نسبت به نقشه خدا نباید مانند ادیان

گویند که کتاب اولِ خدا ) تورات ( کامل نبود و کتاب دومِ خدا ) انجیل ( آمد و آن نیز کامل نبود ، در 

نتیجه کتاب بعدی که آخرین کتاب است آمد که از دو کتاب قبلی مهمتر است . اما این دیدگاه درست 

و متوجه نشدن کتب قبل باعث می شود که  نیست چون نقشه خدا از ابتدا به هم متصل است ، نبودن

 ( می 4:1:نقشه خدا که همان نجات بوسیله عیسی مسیح است را متوجه نشویم . خدا در ) اشعیا 

کرده است؟ من، خداوند، در ابتدا  یینرا تع یختار یرمس یچه کس یست؟اتّفاقات ک ینباعث ا "فرماید :

 «هم در آنجا خواهم بود.کار  یانآنجا بودم، و من، خداوند خدا، در پا

 



 کند.گناه ما را از کتاب مقدس دور می و کندکتاب مقدس ما را از گناه دور می

 

 "اعتقادنامه کلیسای مژده درباره کالم خدا    "

به دست بشر  الهامما ایمان داریم کتاب مقدس مکاشفۀ خداوند است برای تمامی انسانها. این کتاب از طریق 

القدس به نگارش درآمده است و روح رسیده و عاری از هر عیب و نقص است. کتاب مقدس با هدایت روحانی روح

القدس از انبیاء و استعدادهای خدادی آنها همچون ابزاری برای تحقق این امر استفاده کرده است. کتاب مقدس 

مقتدرانه دارد.کتاب مقدس قدرتمند است برای ایمان به تنها مرجع معتبری است که بر ایمان و عمل ما حاکمیت 

 مسیح و درک نقشه الهی او و همچنین راهنمایی است گرانقدر برای زندگی مسیحائی. 

 . ۱:۱۱و امثال  ۷۱۱:۷۷۱؛ مزامیر ۱۷-۱۱:۷ سطرپ؛ دوم  ۱::۷و ۷۱:۷ها رجوع شود؛ دوم تیموتائوس به این آیه
 

حترام ، اما ا سازیمبت ب مقدس از کتابهمانند بعضی ادیان باید ونکتاب مقدّس هیج قدرت جسمانی ندارد 

 به متن درون کتاب مقدس که همان کالم خداست الزم است .

 کالم خدا اعتبار کلیسا است.

 تمرین 

 زیر بررسی کنید  پیشگویی های عهد قدیم و تحقق آنها در عهد جدید را در آیات:  ۱ تمرین

 موضوع تحقق پیشگویی پیشگویی

    ۷۰:۷-۱۱متّی   ۷۰:۱ اشعی

    ۱۷:۷-۱۱ لوقا  ۷۱:۷۷ اشعیا

    ۰:۱ لوقا  ۱:۱ میکاه

    ۷:۱-۱متّی   ۱:۰۱ اشعیا

    ۷۰:۱-۷۱ متّی  ۷:۷۷ هوشع

    ۱۱:۷۱-:۱ یوحنا  ۱۱:۱۰ مزمور



        

 

 مفهوم اصلی آیات زیر را بنویسید :  ۱ تمرین 

 ۰:۱۱-۷۱ مزامیر   

 ۷:۷۷۱-۷۷ زامیرم  

 ۷۱۱:۷۷۱ مزامیر  

 به سئواالت زیر طبق آیات ذکر شده پاسخ دهید ::   ۱ تمرین   

 ۰:۰ متّی  است؟ما  غذای روحانی چیزی چه    

 ۷۱:۱ ، اول یوحنا  ۱۷:۱۱ هدف و مقصود از نوشته شدن کتاب مقدس چیست ؟  انجیل یوحنا    

 ۷۱:۷۱رومیان    قوی کنیم؟   خود را ایمان توانیممی چطور   

 مولف اصلی کتاب مقدس کیست و چرا ؟ 

  با ذکر یک آیه  

 ...اید را در چند خط برای ما بنویسید.ایی که از این درس یاد گرفتهخالصه و مطالعه کنیدرا  ۷۷۱ر ومزم

 

   :  از این درس من یاد گرفتم که

 جهت مطالعه (  (ضمیمه
 به فهرست کتاب مقدس نگاه کنید 

 عهد عتیق 

 پیدایش ، خروج ، الویان ، اعداد ، تثنیهپنج کتاب اول ) کتب خمسه ( یا تورات موسی :  -1
  ب تاریخی : اکتدوازده  -2

 یوشع ، داوران ، روت سه کتاب اول ) دوران پیش از پادشاهی ( :

 تواریخ ، اول  پادشاهان ، دوم  پادشاهان ، سموئیل ، اول   ، دوماول سموئیل  شش کتاب ) دوران پادشاهی ( :
 تواریخدوم 



 عزرا ، نحمیا ، استر سه کتاب ) دوران اسارت و بعد از اسارت ( :

 ایوب ، مزامیر ، امثال سلیمان ، جامعه ، غزل غزلهای سلیمان : پنج کتا ب شعری -3
  چرا انبیا بزرگ نام دارند ؟  وب انبیا بزرگ اکت پنج  -:

 (انبیا بزرگ نام دارند) چون حجم کتاب آنها زیاد است 

 اشعیا ، ارمیا ، سوگند نامه ارمیا ، حزقیال ، دانیال 

  () چون حجم این کتب کوچک هستند چرا انبیا کوچک نام دارند ؟  وب انبیا کوچک اکتدوازده  -5

 میکاه ، ناحوم ، حبقوق ، صفنیا ، حجی ، زکریا ، مالکیهوشع ، یوئیل ، عاموس ، عوبدیا ، یونس ، 

 

 عهد جدید 
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