دروس آمىزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس سی ونهم :خالصه ای از تعالیم کتاب مقدس

خالصه ای از تعالیم کتاب مقدس
تعالین
 )1کتاب همذط کالم خذاعت
کتاب همذط تًها ساه یادگیشی دس هىسد خذاعت ،به ها هی
آهىصد که به ؽًاخت خذا و تىلعات او اص ها ادتیاج داسین.
يىیغًذه های  66کتاب تىعظ خذا هىسد الهام او والع
ؽذيذ .بًابشایى او يىیغًذه والعی کتاب همذط اعت  .ها
بایذ کتاب سا هش سوص بخىايین.
 )0ايجیل
خبش خىػ پادؽاهی خذاعت که بش صهیى بشلشاس ؽذ و
همیى عىس بخؾؼ گًاهاو به واعغه عیغی هغیخ اعت
ایى پیام هن دس عهذ عتیك و هن دس عهذ جذیذ دیذه هی
ؽىد.
 )3خذاويذ خالك جهاو اعت
هش آيچه دس آعمايها و صهیى وجىد داسد تىعظ خذای
دمیمی که همیؾه وجىد داؽته و خىاهذ داؽت عاخته ؽذه
اعت او خالـ و عادل اعت و اص همه چیض آ گاه اعت.
 )4هغیخ به صهیى باص خىاهذ گؾت
صيذگی هغیخ با هیالد او دذود  0222عال پیؼ آغاص ؽذ .او
با اساده خىد صيذگی خىیؼ سا لشبايی گًاهاو کشد چىو بی
گًاه بىد خذا او سا اص هشدگاو بشخیضايیذ و او هن اکًىو دس
آعماو يضد پذس خىیؼ اعت  .او به عًىاو پادؽاه ديیا باص
خىاهذ گؾت .
 )5باصگؾت هغیخ بغیاس يضدیک اعت
پیؾگىیی کتاب همذط دس دال به دمیمت پیىعتى اعت و
يؾايه های بغیاسی دال بش يضدیک بىدو باصگؾت هغیخ
دیذه هی ؽىد که ؽاهل باصگؾت یهىدیاو به عشصهیى
خىیؼ و به سعمیت ؽًاختى دولت اعشائیل  ،ؽکغت
هعیاسهای اخاللی  ،بی تىجهی هشدم به خذا و دیگش
هؾکالت ديیا هی ؽىد.
 )6پادؽاهی خذا بش صهیى خىاهذ بىد
پادؽاهی اعشائیل دس عهذ عتیك  ،پادؽاهی خذا بش صهیى دس
گزؽته بىدو هًگام باصگؾت هغیخ دوباسه بشلشاس خىاهذ
ؽذ .او تا صهاو يابىدی کاهل دؽمًاو خذا پادؽاهی خىاهذ
کشد .عپظ ديیا بی يمـ ؽذه و هغیخ پادؽاهی سا به پذس
تذىیل خىاهذ داد.
 )7وعذه هایی که خذا به ابشاهین داد
ابشاهین (پذس اهت یهىد ) به خذا اعتماد کشد پظ به او وعذه
داده ؽذ که بشای همیؾه هالک عشصهیى اعشائیل هی ؽىد و
يغل او اهت عظیمی خىاهذ ؽذ  ،به او همچًیى يغلی
وعذه داده ؽذ(عیغی هغیخ) که بشکت بخؾؼ گًاهاو سا
هی آوسد  .ها با تعمیذ هی تىايین دس ایى وعذه ها ؽشیک
ؽىین.
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 )8یهىدیاو هشدهاو خذاويذ هغتًذ
یهىدیاو لىم خاؿ خذا و ؽاهذاو او بشای
لذستؼ هغتًذ چىو اص خذا عشپیچی
کشديذ،دس بیى اهتهای جهاو پشاکًذه ؽذيذ.
اهشوصه خذا آيها سا همايغىس که وعذه داده بىد
دسعشصهیى اعشائیل جمع هی کًذ.
 )9اوسؽلین هشکض صهیى خىاهذ بىد
پادؽاهی خذا دس اعشائیل خىاهذ بىد اها تمام صهیى سا دس بش
خىاهذ گشفت .اوسؽلین پایتخت ديیا خىاهذ ؽذ .یهىدیايی
که هغیخ سا هًگام باصگؾت او هی پزیشيذ به عًىاو افشاد
فايی دس پادؽاهی صيذگی هی کًًذ و عشاو اهتها هی ؽىيذ.
افشاد فايی اص دیگش اهتها بشای پشعتؼ خذا و و دسک آهىصه
های او به هاللات اوسؽلین خىاهًذ آهذ.
 )12وعذه های خذا به داود
به داود پادؽاه يغلی وعذه داده ؽذ که تا ابذ بش کشعی او
بًؾیًذ .ایى پیؾگىیی دس استباط با هغیخ اعت که صهاو
باصگؾتؼ بشای بشپایی پادؽاهی خذا بش صهیى اص اوسؽلین
دکمشايی خىاهذ کشد.
 )11عیغی پغش خذاعت
عیغی لبل اص هیالدػ وجىد يذاؽت  ،او پغش خذاعت
چىو تىعظ سوح المذط اص هشین هتىلذ ؽذ بذوو هذاخله
هیچ هشدی .خذا همیؾه اص عیغی هغیخ بضسگتش بىده و
خىاهذ بىد.
 )10هغیخ بذوو گًاه صيذگی کشد
هغیخ لبل اص هشگؼ همايًذ ها راتی ايغايی داؽت اها چىو
خذا پذس او بىد ،اص یک ايغاو هعمىلی فشاتش بىد ،هغیخ بش
ً
تماهی وعىعه ها غلبه کشد و صيذگی کاهال هغیعی يغبت به
پذس داؽت  .او ؽخقیت خذا سا به ها يؾاو داد و بشای ها
هثالی بىد تا اص آو پیشوی کًین.
 )13هغیخ بش سوی فلیب بشای ها هشد
عیغی هغیخ هشکض هذف خذاعت اص يىادگاو آدم بىد پظ
همايًذ ها فًاپزیش .پىو بی گًاه بىد و با اساده خىد به عًىاو
لشبايی به سوی فلیب هشد  .او لادس اعت که گًاهاو
افشادی سا که دس او تعمیذ هی گیشيذ سا اص بیى ببشد.
 )14هغیخ اص لبش بشخیضايذه ؽذ
چىو هغیخ گًاه يکشد خذا او سا اص هشدگاو بشخیضايیذ و به او
صيذگی جاوداو داد .او اکًىو راتی همايًذ خذا داسد و اص
فشؽتگاو فشاتش سفته اعت .کغايی که دس هغیخ هیمیشيذ يیض
صهاو باصگؾت او اص هشدگاو بشخیضايذه ؽذه ،صيذگی جاوداو
سا بش سوی صهیى دسیافت خىاهًذ کشد.
 )15سوح المذط لذست خذاعت
سوح المذط لذست خذاعت و ؽخقی جذا يیغت  .او
وجىد جذاگايه يذاسد  .خذا تىعظ سوح خىد همه چیض سا
خلك کشده و اص آيها دمایت هی کًذ .خذا تىعظ سوح خىد
همه جا دضىس داسد و اص همه چیض آ گاه اعت .
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سوهیاو باب  9آیه 5-3
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 )16هذایای سوح المذط بشای اهذافی
خاؿ بىديذ
دس بعضی اص ؽشایظ خاؿ خذا تىايایی های خافی به افشاد
هؾخقی داد .ؽاگشداو بشای تذسیظ آو سا دسیافت کشديذ.
صهايی که يىؽتى کالم کاهل ؽذ و کلیغاها به سعمیت
ؽًاخته ؽذيذ دیگش يیاصی به هذایا يبىد  .اهشوصه هیچ کظ
هذایای سوح المذط سا يذاسد.

هشلظ باب  16آیات  15تا 18
اعمال باب 0
اعمال باب  8آیات  9تا 04
اول لشيتیاو باب  13آیه 8

 )17هضد گًاه هىت اعت
آدم اص خاک عاخته ؽذ و هشگ هجاصات گًاه
اعت پظ آدم به خاک باصگشدايذه ؽذو همه
(غیش اص هغیخ) گًاه کشديذ و هیمیشيذ .هیچ
لغمتی اص یک ؽخـ پظ اص هشگؼ صيذه يمی
هايذ هگش ایًکه هشدم کالم سا ؽًاخته و آو سا
دسک کًًذ دس غیش ایى فىست هالک خىاهًذ
ؽذ.

پیذایؼ باب  3آیات  17تا 19
جاهعه باب  9آیات  5تا 12
سوهیاو باب  5آیه 10
سوهیاو باب  6آیه 03

 )18جهًن دس کتاب همذط اؽاسه به لبش
داسد
جهًن (گشفته ؽذه اص ؽئىل یا دادط)اؽاسه به لبش داسد .
جهًا هکايی بىد دس يضدیکی اوسؽلین که صباله ها دس آو
عىصايذه هی ؽذ و به عًىاو يمادی بشای يا بىدی کاهل
ؽشاست یاد هی ؽىد .هضد گًاه هشگ اعت يه عزاب
همیؾگی پظ اص هشگ .
 )19هذیه خذا صيذگی جاودايه اعت
ها يمی تىايین خىد سا يجات دهین اها تىعظ فیض خذا هی
تىايین صيذگی جاوداو یابین به ؽشعی که ایماو آوسده و عخت
تالػ کًین که اساده خذا سا بجا آوسین.
 )02سعتاخیض هشدگاو
صهاو باصگؾت عیغی هغیخ او تماهی کغايی سا که کالم سا
ؽًاختًذهن ایمايذاس و هن غیش ایمايذاس اص لبش بشخىاهذ
خیضايذ اها کغايی که کالم سا يؾًیذه ايذ بشخیضايذه يمی
ؽىيذ.
 )01صهاو داوسی
کغايی که کالم سا ؽًاخته و دسک کشده ايذ دس داوسی عیغی
هغیخ ،داوسی عادل  ،هًگام باصگؾت او ظاهش خىاهًذ
ؽذ .آيها تىعظ هشگ هجاصات ؽذه و یا صيذگی جاوداو
دسیافت خىاهًذ کشد  .اهت هایی که با هغیخ هخالفت
کشديذ هًگام باصگؾت او هجاصات خىاهًذ ؽذ.
 )00صيذگی جاوداو بشای ایمايذاساو والعی
ایمايذاسايی که فًاياپزیش ؽذيذ بش سوی صهیى به عیغی هغیخ
خذهت کشده و تذت يظاست او بش هشدهاو فايی دکمشايی
هی کًًذ .ایى همذعیى صيذگی کاهل و همشاه با ؽادی و
عالهتی سا تجشبه کشده و به هشدهاو فايی دس هىسد خذا
آهىصػ هی دهًذ و صهیى سا به هکايی ؽگفت ايگیض تبذیل
کشده و آو سا بشای صيذگی خذا کًاس هشدم آهاده هی کًًذ.

هضاهیش باب  6آیه 5
اعمال باب  0آیه 07
هشلظ باب  9آیات  43تا 48
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یىدًا باب  17آیات  1تا 3
سوهیاو باب  0آیات  6تا 8
سوهیاو باب  6آیه 03
هضاهیش باب  49آیه 02
یىدًا باب  5آیات  08و 09
اول لشيتیاو باب  15آیات  10تا 01
دوم تیمىتائىط باب  4آیه 1
دايیال باب  10آیات  1و0
یىدًا باب  5آیات  08و 09
دوم لشيتیاو باب  5آیه 12
دوم تغالىيیکیاو باب  1آیات  7تا 9

هضاهیش باب  37آیات  9تا  11و 00
اؽعیا باب 35
دايیال باب  7آیه 07
هکاؽفه باب  02آیه 4
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 )03فشؽتگاو پیام آوساو خذا هغتًذ
خذا فشؽته ها سا تا ابذ خادهیى خىدػ عاخت  .آيها هشگض
گًاه يمی کًًذ و يمی هیشيذ و اصدواج يمی کًًذ .همیؾه
اساده خذا سا اجشا کشده و هىاظب ایمايذاساو دمیمی
هغتًذ(.همذعیى)
 )04ابلیظ و ؽیغاو
ها تىعظ اهیال خىیؼ بشای گًاهاو وعىعه هی ؽىین.
کلمه ابلیظ به هعًای گًاه ايغايی اعت .کلمه ؽیغاو به
هعًای دؽمى اعت که هی تىايذ هخالفت کًًذه ای خىب و
یا بذ باؽذ .اص کلمه ؽیغاو هی تىاو بشای تىفیف هشچیضی
که با خذا هخالفت هی کًذ همايًذ گًاه  ،اعتفاده کشد .هیچ
فشؽته ؽشوس و یا هىجىدی که هشدم سا واداس به گًاه کًذ
وجىد يذاسد.

خشوج باب  03آیات  02و01
هضاهیش باب  34آیه 7
هضاهیش باب  123آیه 02
لىلا باب  02آیات  34تا 36
عبشايیاو باب  1آیات  13و14
هتی باب  16آیه 03
یىدًا باب  8آیه44
اعمال باب  12آیه 38
یعمىب باب  1آیه 14

 )05دیىها و سوح های پلیذ
دیى کلمه ایغت که بشای تىفیف خذایاو دسوغیى و یا بت ها
بکاس بشده هی ؽذ و به افشادی يغبت داده هی ؽذ که
هؾکالت سفتاسی عجیبی داؽتًذ .اهشوصه ایى ؽشایظ
پضؽکی تىعظ داسو کًتشل هی ؽىد  .هیچ سوح ؽشیشی که
باعث به وجىد آهذو ایى هؾکالت ؽىد دس ديیا وجىد يذاسد.
 )06همه بایذ تىبه کًین
بایذ دسک کًین که تا چه ايذاصه گًاهکاسین و بشای همه
اعمال و افکاس اؽتباه خىد هتأعف باؽین .تىبه به هعًای
تغییش کاهل للب اعت.

هضاهیش باب  126آیات  36تا38
اول لشيتیاو باب  12آیات  18تا 01
هتی باب  8آیات  16و17

 )07تعمیذ بضسگغاالو دس آب
ایماو به آهىصه های کتاب  ،تىبه اص گًاهاو و پظ اص ایى ها ،
تعمیذ ضشوسی اعت .تعمیذ به هعًای دفى کاهل دس آب
اعت .يمادی اص هشگ دس هغیخ و بشخاعتى دوباسه بشای
صيذگی جذیذ اعت.
 )08هغیذیاو يمی جًگًذ
یک پیشو هغیخ يبایذ دس استؼ ؽشکت کشده و یا به عشباصی
و یا يیشوهای پلیظ بشود  .او بایذ دؽمًاو خىد سا همايًذ
دوعتايؼ دوعت بذاسد.
 )09اصدواج هغیذی
خذا خىاعت که هشد تًها یک صو داؽته باؽذیک ایمايذاس
تعمیذی يبایذ با یک بی ایماو اصدواج کًذ .هیچ سابغه
جًغی دس خاسج اص لالب اصدواج يبایذ وجىد داؽته باؽذ و
هغیذیاو يبایذ دس پی عالق باؽًذ .اصدواج يمادی اص هغیخ
و کلیغای والعی اعت.
 )32وظیفه ها دس همابل کؾىس
هغیذیاو بایذ تمام لىايیى کؾىس سا تا صهايی که با لىايیى
خذا هغایشت يذاؽته باؽذ سعایت کًًذ چىو ؽهشويذاو
پادؽاهی خذا هغتًذ و يمی تىايًذ ولت و ايشژی خىد سا
فشف عیاعت و هیچ دولت ديیایی دیگشی کًًذ چىو
همکى اعت هخالف اهذاف خذا باؽذ.
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هضاهیش باب  51آیات  1تا 12
هتی باب  4آیه 17
لىلا باب  13آیه  1تا 5
اعمال باب  3آیه 19
باب  17آیه 32
هتی باب  08آیات  19و02
هشلظ باب  16آیه 16
اعمال باب  0آیه 38
سوهیاو باب  6آیات  1تا 11
هتی باب  5آیات  39تا 48
هتی باب  06آیه 50
لىلا باب  6آیه  07تا 09
پیذایؼ باب  0آیات  01تا 04
هتی باب  19آیات 3تا 6
عبشايیاو باب  13آیه 4
افغغیاو باب  5آیات  05تا 30

هتی باب  00آیه 01
سوهیاو باب  13آیات  1تا 7
اول پغشط باب  0آیه 17
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 09و 32

09

 32و 31

 6و  18و 31

34

 30و33
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 )31هغیذیاو هی تىايًذ بشای بخؾؼ
گًاهاو دعا کًًذ
دعا فشفتی اعت بشای عتایؼ و تؾکش اص خذا  .تىعظ دعا
هی تىايین اص خذا بخىاهین که ها سا دس صيذگی ساهًمایی کًذ.
عیغی هغیخ دس آعماو اعت و همايًذ یک کؾیؼ بشای
پیشوايؼ اص خذا بخؾؼ گًاهايؾاو سا هی علبذ .ایى افتخاس
بىدو دس هغیخ اعت و ادتیاجی به هیچ کؾیؾی يیغت.

فیلیپیاو باب  4آیه 6
اول تیمىتائىط باب  0آیه 5
عبشايیاو باب  7آیات  04تا 06
اول یىدًا باب  1آیه9

 )30گشدهمایی با هشگ عیغی هغیخ
هغیذیاو والعی هفته ای یکباس بشای یادآوسی هشگ هغیخ
همذیگش سا هاللات هی کًًذ  .دس ایى خذهت آيها دس ياو و
ؽشاب ؽشیک هی ؽىيذ .ياو و ؽشابی که هغیخ آو سا
يمادی اص خىد بشای بیاد آوسدو فذیه خىد بیاو کشد.
 )33هؾاسکت دمیمی
هؾاسکت با خذا و عیغی هغیخ تًها تىعظ ایمايذاسايی
اهکاو پزیش اعت که افىل کتاب همذط سا که تىعظ هغیخ
و پیشوايؼ دس لشو اول آهىصػ داده ؽذ،لبىل داسيذ.
کشیغتادلفیى ها اص هؾاسکتی ؽگفت ايگیض با هضاساو بشادس و
خىاهش هغیذی دس کؾىسهای هختلف لزت هی بشد.
 )34صيذگی هغیذی
ایمايذاساو تعمیذی بایذ اص عیغی هغیخ دس صيذگی پیشوی
کًًذ و دس هشکاسی که ايجام هی دهًذ بایذ به خذا ؽکىه
وجالل بخؾًذ.
 )35فشاخىاو ايجیل
خذا هشدهاو سا اص تماهی هلت ها فشاخىايذه تا عیغی هغیخ
سا پیشوی کشده و بشای آهذو پادؽاهی آهاده ؽىيذ .آیا ؽما
جىاب هی دهیذ؟

هشلظ باب  14آیات  00تا05
لىلا باب  00آیات  14تا 02
اول لشيتیاو باب  11آیات  03تا 08

35

36و38

اعمال باب  0آیات  41و40
عبشايیاو باب  12آیات  04و05
اول یىدًا باب  1آیات  3تا 7

38

هتی باب 5
سوهیاو باب 10
کىلغیاو باب  3آیات  1تا17
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هتی باب  16آیات  04تا06
اعمال باب  15آیه 14
اول لشيتیاو باب  1آیات  06و07

 36و42

آخشیى آیات بشای هغالعه:
اعمال باب  17آیات  32و 31
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