کورس دوازده هفته ای
بررسى کتاب مقدس و شاگرد سازی

کارلوس دییاز

کورس دوازده هفته ای
بررسى کتاب مقدس و شاگرد سازی
کارلوس دییاز

© Copyright 2006
First Edition 2006
Printed by
SPS Publications
Second Edition 2014
Designer
Black Tie Digital Marketing
Printed By
SPS Publications, Inc.

Scripture taken from the NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®, ©
Copyright 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by
The Lockman Foundation. Used by permission.
www.Lockman.org

این كتاب به همه آن کسانی وقف شده است
که کالم خدا را مخلصانه میاموزند تا به آن
عمیقا محبت داشته و آنرا اطاعت کنند.
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معرفی مختصر این کتاب
خوش آمدید! این کتاب به شما یک تصویر عمومى از تمام کتاب مقدس یعنى عهد
عتیق و عهد جدید را می دهد .این دروس به شما می آموزانند که چگونه کتب
کتاب مقدس با هم به شکل یک کتاب کامل جمع آوری شده اند .براى اینکه کتاب
مقدس را بهتر درک کنیم و بیاموزیم ،ما این کتابها را مطابق محتوا و شرح وقایع
زمانی آنها به بخش هاى کوچکى تقسیم کرده ایم .در این کتاب ما نه تنها نامها و
تقسیم بندى کتب کتاب مقدس را یاد می گیریم ،بلکه روابط تاریخى و شرح وقایع
آنها را نیز می آموزیم .این کورس دوازده هفته ای در هر هفته روى یک عنوان
مشخص متمرکز شده و بحث میکند.
ما و شما از خواندن قصه های این کتاب لذت می بریم و از زندگى شخصیت های
ذکر شده در این کتاب درسهای زنده یاد می گیریم .کتاب مقدس پُر از قصه هاى
مردان و زنان است که خدا آنها را انتخاب کرده و آنها را مورد استفاده خود قرار
داده است .ما از خواندن داستان های زندگی این اشخاص حرفهای زیادی را در
بارۀ خدا می آموزیم و همچنان یاد می گیریم که چگونه یک زندگی مورد پسند خدا
داشته باشیم .در هر درس ،ما زندگى یکى از این اشخاص را مطالعه خواهیم کرد،
داستان زندگی آنها را خواهیم خواند ،جاهاى تاریخى مربوط به داستانهای آنها را
خواهیم شناخت ،وقایع مهم زندگى آنها را مطالعه خواهیم کرد ،دربارۀ رابطه آنها
با خدا حرفهاى جدید را یاد خواهیم گرفت و خواهیم دید که آنها چگونه ایمان خود
را در گفتار و عمل ثابت کردند .به این ترتیب ما خواهیم توانست درس های خوبی
از این داستان ها بیآموزیم و آنها را در زندگی روزمرۀ خود عملی کنیم.

هدف ما از مطالعه این کتاب چیست؟
 .۱نامهای کتب کتاب مقدس را بشناسیم و آنها را مطالعه کنیم.
 .۲بیاموزیم که کتب کتاب مقدس به کدام بخش ها تقسیم شده اند.
 .۳بدانیم که چگونه این کتابها از نظر شرح وقایع زمانى با همدیگر ارتباط دارند.
 .۴درک و معلومات تاریخى از کتاب مقدس پیدا کنیم.
 .۵اینرا بیاموزیم که وقایع مهم وابسته به کتاب مقدس و مشخصات مهم آنها ،در
کدام قسمت کتاب مقدس ذکر شده اند و چگونه مى توانیم آنها را از لحاظ وقایع
زمانى با هم ارتباط بدهیم.
 .۶داستان های زندگی یک تعداد از شخصیت هاى برگزیدۀ کتاب مقدس را بخوانیم.
 .۷بیآموزیم که چگونه درس های را که از زندگی این اشخاص فرا گرفته ایم ،در
زندگی خود عملی کنیم.
 .۸آیات انتخابى هر بخش را حفظ نماییم.
 .۹طریقه آموزش این درسها را به دیگران نیز بیآموزیم.
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یادداشت
این کتاب را میتوان به طریقه های متفاوت استفاده کرد ،مثالً توسط معلم ،یا توسط دو
نفر شاگرد عالقمند که با هم این درس ها را فرا می گیرند و یا به طور انفرادی
قسمیکه خود شخص می تواند به شکل خود آموز آنرا مطالعه کند .ولی بهترین شکل
فراگیری این کتاب در یک گروه کوچک است ،طوریکه اشتراک کنندگان این فرصت
را پیدا کنند تا تجارب و اندوخته های خود را با همدیگر در میان بگذارند و به رفع
مشکالت شان بپردازند.
اینکه یکبار دیگر به مطالعه کالم پاک خداوند میپردازیم ،با خواندن کالم خدا از
تاریخ وسیع و جامع شخصیت های مهم کتاب مقدس و وقایع مهم کتاب مقدس
سراسیمه میشویم .مگر ما نباید سراسیمه شویم چرا که آموزش ذات خداوند و کالم او
یک سفر است که تمام زندگی انسان را در بر میگیرد .این درس فقط آغاز و بنیاد
یک مطالعه بزرگ و وسیع است .کالم خدا تنها محدود به همین معلومات و حقایق
نیست که در روی کاغذ نوشته میشوند ,بلکه کالم خدا زنده است و در هر ایماندار
ساکن میشود و روح و روان ما را در خود تسخیر میکند .
"کالم خدا زنده و با نفوذ است و برنده تر از هر شمشیر تیزی است که گوشت را از
استخوان جدا می کند  ،زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می شکافد تا ما
را آنچنانکه هستیم ،به خود مان نشان دهد" .عبرانیان فصل  : ۰آیه ۱۱
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راهنمائی های ابتدایی درباره این کورس
درس هر هفته به پنج بخش تقسیم شده است که باید آنرا به ترتیب بخوانید .فرق نمیکند که قدرت درک
شما از کتاب مقدس به کدام سطح میباشد زیرا یکی از بخشهای این کتاب که بنام (به آسانی میتوانید
بیاموزید) است ،شما را کمک خواهد کرد که مفهوم و معنی درس را بصورت درست آن درک کنید.

بخش اول  :مرور کردن
قابل ذکر است که بغیر از درس هفته اول ،در تمام دروس هفته های دیگر یک بخش
خاص گنجانیده شده که در آن بخش ما درس هفته گذشته را مرور میکنیم .این بخش
...........
به ما کمک میکند که ببینیم به چی اندازه درس گذشته را یاد گرفته ایم.

بخش دوم  :آموختن
در این بخش ما جزئیات کتب کتاب مقدس را میاموزیم .این جزئیات شامل نامهای
کتب کتاب مقدس ،تقسیم بندی کتاب مقدس به بخش های مختلف ،ذکر وقایع مهم هر
بخش کتاب مقدس و معلومات ابتدایی درباره جغرافیایی مناطقی که در کتاب مقدس
ذکر شده اند ،میباشند>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

بخش سوم  :خواندان و مطالعه دقیق
در این بخش ,آیات مربوط به درس هر هفته را میخوانیم .درباره شخصیت انتخاب
شده از کتاب مقدس که مربوطه به درس همان هفته باشد مطالعه میکنیم ،در باره
زندگی و وقایع مهم زندگی اشخاص ذکر شده در کتاب مقدس که مربوط به همان
درس میباشند معرفی و معلومات مختصر حاصل میکنیم ,و در آخر درس با همدیگر
درباره اینکه چگونه این اشخاص گاهی در زندگی شان با ایمان زندگی کردند و
گاهی هم با ناکامی ها روبرو شده اند ،صحبت و بحث میکنیم.

بخش :چهارم  :مباحثه و سواالت
در این بخش شما درباره اینکه چگونه زندگی شخصیتهای کتاب مقدس (مربوط به
هر درس) بر زندگی فعلی شما تاثیر گذار است ،با همدیگر بحث کنید و سواالت
مربوط درس را تبادل نظر نمائید.

بخش پنجم  :حفظ آیات کتاب مقدس (مربوط به درس هر هفته)
آیات مهم درس هر هفته را حفظ نموده و با آمادگی کامل این آیه ها را در آینده
.
مرور کنید.
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مرور بر موضوعات و شخصیت های مربوط به درس هر هفته

پیدایش

آدم

بزرگ خاندان قوم یهود

ابراهیم

خروج

موسی

غلبه و پیروزی

یوشع

داوران

جدعون

پادشاهی

داؤد

تبعید

دانیال

بازگشت

نحمیا

خاموشی

مرور

انجیل

عیسای مسیح

کلیسا

پطروس

ماموریت

پولس
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هفته اول  :خلقت
بخش مرور درس گذشته:
چون این اولین هفته از جملۀ دوازده هفته درسی ما است و ما کدام مطلب برای مرور کردن
نداریم ،پس بیایید که امروز روى عناوین دروس این کتاب بحث نموده و آنها را حفظ نماییم.
عناوین دوازده درس این کتاب در جدول زیر نوشته شده است :
پیدایش

آدم

بزرگ خاندان قوم یهود

ابراهیم

خروج

موسی

غلبه و پیروزی

یوشع

داوران

جدعون

پادشاهی

داؤد

تبعید

دانیال

بازگشت

نحمیا

خاموشی

مرور

انجیل

عیسای مسیح

کلیسا

پطروس

ماموریت

پولس
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بخش آموختن:
در این بخش در باره اینکه کتاب مقدس متشکل از چند کتاب و چند بخش می باشد میاموزیم.
در اولین تقسیم بندی ،کتاب مقدس به دو بخش عمده تقسیم شده است که عبارت از عهد عتیق
و عهد جدید میباشند.
تعداد کتب عهد عتیق و عهد جدید:
 ۳۹کتاب
 عهد عتیق
 ۲۷کتاب
 عهد جدید
 تعداد مجموعى  ٦٦کتاب
عهد عتیق قسمت اعظم کتاب مقدس را تشکیل می دهد و به سه بخش عمده (تاریخ ،شعر
و نبوت) تقسیم گردیده است .هر بخش عهد عتیق به نوبۀ خود ،به قسمت هاى دیگرى
تقسیم شده است و هر قسمت متشکل از نام های کتب عهد عتیق مى باشد .لطفا نامهای
هر قسمت و کتب آنها را که در جدول زیر نوشته شده است ،خوانده و حفظ نمایید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

خلقت
تاریخ  :تقریبا ً  ٠٤٤٤الى  ۲۱٤٤سال قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :آدم اولین انسان بود که آفریده شده بود.
داستان  :خدا آدم و حوا را شبیه خود آفرید .آدم و حوا بخاطر نافرمانی شان از
خدا ،از مقام و جایگاه شان سقوط کردند .همین نافرمانی سبب شد که آنها مورد لعنت قرار
بگیرند که نتیجه آن مرگ و جدائى انسان از خدا بود.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱خدا انسان را آفرید.
 .۲گناه به وسیلۀ انسان وارد جهان شد.
 .۳تمام جهان زیر آب فرو رفت ولی نوح و خانواده اش نجات یافتند.
 .٠در واقعه برج بابل ،خدا به مردم زبان های مختلف داد و به سبب این کار بود که
آنها در روی زمین پراگنده شدند.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
آدم اولین شخصیت عهد عتیق است که ما در بارۀ او مطالعه خواهیم کرد .آدم اولین انسان
بود که بواسطه خدا آفریده شد ،مگر ما باید کدام نکات مهم را در بارۀ ذات خداوند ،در قسمت
آفرینش آدم و همچنان رویداد مهمی که در زندگی او بوقوع پیوست بیآموزیم؟ نخست آیات
ذیل را از کتاب پیدایش که در بارۀ آدم است ،بخوانید.
لطفا فصل های  ۱ – ۱کتاب پیدایش را بخوانید.

آدم (انسان)
 .۱پس منظر (پیدایش فصل  : ۱آیه های  ،۱۱ - ۱۱و فصل  : ۱آیه )۷
خدا اولین انسان یعنى آدم را شبیه خود آفرید ،به این معنى که انسان از لحاظ معنوی و
اخالقی شبیه خود خداوند آفریده شده بود .انسان به هدف حکمرانی بر تمام مخلوقات و داشتن
رابطه دوستانه با خداوند آفریده شد .آدم در ابتدا بى گناه بود ولى بعدا ً مرتکب گناه شد.
 .۱وقایع مهم
 آدم بوسیلۀ خدا آفریده شد .پیدایش فصل  :۲آیه ۷
 آدم باید بر خلقت حکمرانی کرده و مواظب آن می بود .پیدایش فصل :۲آیه های ۲٤-۱۵
 حوا را خداوند براى آدم آفرید .پیدایش فصل  :۲آیه های ۲۳ - ۲۱
 آدم و حوا گناه کردند و از باغ عدن بیرون رانده شدند .پیدایش فصل  :۳آیه ۲۴
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 .۱زمانیکه آدم ایمان خود را ثابت ساخت
 آدم در باغ عدن کار می کرد و بخدا وفادار بود .پیدایش فصل  :۲آیه های ۲٤ - ۱۵
 .۰شکست و اشتباهات
 آدم از خدا نافرمانی کرد .پیدایش فصل  :۳آیه های ۷ – ۶

 .۴مثالها و درسهایی که از این بخش کتاب میتوانیم بیاموزیم:

 نتیجۀ نافرمانی آدم از خدا ،جدایى میان انسان و خدا بود.
 آدم از گناه اش توبه کرده به خدا توکل نمود تا او را ببخشد.
 آدم کار را که خدا به او سپرده بود ،با وفادارى انجام می داد.
.

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱آدم نافرمانی را بجای اطاعت انتخاب کرد و این کار او باالى همه ما تأثیر بد گذاشت .آیا
انتخاب ما هم باالى ما و دیگران تأثیر می گذارد؟
 .۲چی اتفاقی برای ما میافتد اگر کالم خدا را اطاعت نکنیم؟
 .۳خدا مستقیما ً با آدم سخن گفت .امروز خدا با ما چگونه صحبت می کند؟
 .۴آیا در زندگى روزمره و اجتماعی ما کارهایی وجود دارند که ما با اطاعت از خدا آنها را
انجام بدهیم؟
 .۵آیا خدا آدم را بخشید و او را برکت داد؟ امروز چگونه خدا ما را بخشیده و برکت میدهد؟
لطفا فصل  ۱۱تا فصل  ۱٢کتاب پیدایش را براى درس هفته آینده بخوانید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیت مربوط به درس هفته اول :
همه ما میمیریم ،زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم ،چون هر جا گناه باشد ،مرگ نیز وجود
دارد .اما همه کسانی که از آن مسیح می باشند ،پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد.
اول قرنتیان فصل  : ۱۵آیه ۲۲
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هفته دوم  :بزرگ خاندان قوم یهود
بخش مرور درس گذشته:
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را در جدول زیر بنویسید .اسم
شخصیت درس هفته اول را با عنوان آن در خانه اول این جدول بنویسید.

ابراهیم
موسی
یوشع
جدعون
داؤد
دانیال
نحمیا
مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲کتاب مقدس شامل چند کتاب می باشد؟ چه تعداد این کتب در عهد عتیق و چه تعداد دیگر
آن در عهد جدید شامل اند؟
 .۳سه بخش عهد عتیق را نام ببرید.
 .۴زندگی آدم را مورد بحث قرار بدهید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

بزرگان خاندان یهود
تاریخ  :تقریبا ً  ۲٤٤٤الى  ۱۸٤٤سال قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :کتاب پیدایش شامل زندگى نامۀ بسیارى از سران خاندان یهود مانند
ابراهیم ،اسحاق ،یعقوب و پسرانش است .ما در این بخش دربارۀ ایمان و اعتماد این
سران خاندان یهود به خداى واحد ،ضعف و ناکامی های شان ،وفاداری و وعده های
خداوند با ایشان خواهیم آموخت.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱ابراهیم پدر عبرانی ها و همۀ ایمانداران است.
 .۲اسحاق پدر دو پسر (یعقوب و عیسو)
 .۳یعقوب پدر اسرائیلیان.
 .٠یوسف به صفت یک رهبر در مصر.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
دومین شخصی که ما در این کتاب در باره اش مطالعه میکنیم ،ابراهیم است .ابراهیم بخاطر
باور داشتن به خدا و وعده هایش به لقب «پدر ایمان» شهرت دارد .ابراهیم بوسیلۀ ایمان
خود عادل شمرده شد و وقتیکه ایمان او مورد آزمایش قرار گرفت او به خدا اعتماد کرد و
از او اطاعت نمود.
لطفا فصل های  ۱۱ ،۱۱و  ۱۱کتاب پیدایش را بخوانید.

ابراهیم
 .۱پس منظر
ً
ابراهیم (ابرام) ابتدا در حور زندگى می کرد و بعدا در حران ساکن شد .مردم آنجا خدای
حقیقی را نمی شناختند و خدای مهتاب را پرستش می کردند .خداوند از ابراهیم خواست تا
آنجا را ترک کرده و به سرزمین کنعان برود .او همراى خانم اش سارا ،برادرزاده اش لوط و
فامیل هایشان وطن و آسایش خود را ترک کرده و بسوى کنعان رفتند.
 .۱عهد خداوند با ابراهیم
 وعدۀ یک سرزمین .پیدایش فصل  :۱۲آیه ۷
 وعدۀ یک ملت بزرگ ( .که بوسیله نسل او تمام مردم دنیا برکت خواهند یافت).
پیدایش فصل  :۱۵آیه های ۱۲ – ۱
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 .۱وقایع مهم
 دعوت خدا از ابرام (ابراهیم) .پیدایش فصل  :۱۲آیه های ۲٤ -۱
 عهد خدا با ابرام (ابراهیم) .پیدایش فصل  :۱۲آیه ۷
 نجات لوط بواسط کوشش ابرام (ابراهیم) .پیدایش فصل  :۱۴آیه های ۲۴ - ۱
 عهد دوم خدا با ابرام (ابراهیم) .پیدایش فصل  :۱۵آیه های ۱۲ -۱
 تولد اسماعیل .پیدایش فصل  :۱۶آیه های ۱۶ - ۱
 ویرانی سدوم و عموره .پیدایش فصل های ۱۹ – ۱۸
 تولد اسحاق .پیدایش فصل : ۲۱آیه های ۳۴ - ۱
 پیشکش کردن اسحاق به صفت هدیه قربانی .پیدایش فصل  :۲۲آیه های ۲۴ -۱
 وفات ابراهیم .پیدایش فصل  :۲۵آیه های ۱۱ – ۱
 .۰زمانیکه ابراهیم ایمان خود را ثابت ساخت
 او به دعوت خدا که حران را ترک کند ،پاسخ مثبت داد .پیدایش فصل  :۱۲آیه ۱
 او به وعده خدا که برایش یک فرزند ،زمین و نسل میداد باور کرد.
پیدایش فصل  :۱۵آیه های ۸ - ۴
 او از حکم خدا در قسمت قربانى کردن اسحاق اطاعت کرد .پیدایش فصل  :۲۲آیه های۱۴-۱
 او ازدواج پسر خود اسحاق را مطابق به خواست خدا ترتیب کرد .
پیدایش فصل  :۲۴آیه ۷
 .۴شکست و اشتباهات
 ابراهیم به اینکه خداوند از او مواظبت خواهد کرد باور نکرد و به مصر رفت.
پیدایش فصل  :۱۲آیه ۱٤
 او پادشاه مصر و ابیملک را فریب داده گفت که سارای خانمش نیست.
پیدایش فصل های  ۱۲و ۲٤
 او برخالف خواست خدا با هاجر یکجا شده و پدر اسماعیل شد .پیدایش فصل ۱۶
 .۱مثالها و درسهایی که از این بخش کتاب میتوانیم بیاموزیم:
 برده بارى و حوصله
 اعتماد به وعده هاى خدا
 اطاعت
 ما باید بخاطر اطاعت و فرمانبرداری از دعوت خداوند ،حاضر به ترک خانه و وطن
خود باشیم و بسویی برویم که خداوند ما را هدایت میکند.

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱در باره زندگى ابراهیم با هم بحث کنید.
 .۲چرا ابراهیم عادل شمرده شد؟
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 .۳خداوند به ابراهیم گفت که خانه و فامیل خود را ترک کرده و از خدای خود پیروى نماید.
آیا این کار برای او آسان بود؟
 .۴اگر خدا از شما بخواهد که همه چیز خود را ترک کنید ،آیا شما این کار را انجام خواهید داد؟
 .۵ایمان چیست؟ آیا یک مثال داده می توانید که شما در کجا و چگونه از ایمان خود کارگرفته
اید؟
 .۶خداوند ابراهیم را برکت داد؛ خدا چگونه میتواند که شما را هم برکت بدهد؟
براى درس هفته آینده از فصل  ۱تا فصل ۱۴کتاب خروج را بخوانید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیت مربوط به درس هفته اول را یکبار دیگر تکرار کنید.
رساله اول قرنتیان فصل  :۱۵آیه ۲۲
 .۱آیت مربوط به درس هفته دوم
آنگاه ابرام (ابراهیم) به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شده،
او را پذیرفت .پیدایش فصل  : ۱۵آیه ۶
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هفته سوم  :خروج
بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

موسی
یوشع
جدعون
داؤد
دانیال
نحمیا
مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲سه بخش عهد عتیق را نام بگیرید.
 .۳پنج کتاب بخش تورات را نام بگیرید.
 .۴راجع به زندگی ابراهیم با همدیگر بحث کنید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

خروج
تاریخ  :تقریبا ً  ۱۵٤٤سال قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :موسى بنی اسرائیل را از غالمى مردم مصر آزاد
ساخت .خدا احکام خود را توسط موسى به مردم اسرائیل عطا فرمود .خداوند
مردم بنی اسرائیل را به خاطر نافرمانی شان مجازات نمود .خداوند به مردم
بنی اسرائیل هدایت داد تا از یک خیمه عبادتگاه برای او بسازند و آنرا خیمه
عبادت بنامند.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱زندگی قبلی موسی و فراخواندنش توسط خداوند.
 .۲خدا بوسیله موسى و با نشان دادن معجزات زیاد ،مردم بنی اسرائیل را از
مصر بیرون کشید.
 .۳خدا احکام خود را به مردم بنی اسرائیل عطا نمود.
 .٠خیمه عهد ساخته شد.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
شخص سوم که ما در باره اش مطالعه میکنیم ،موسى نبی است .در این بخش ما خواهیم دید
که موسى در نزد خدا یک پیغبمر بسیار مهم بود ،ولی اهمیت او در نزد خدا بخاطر کار هاى
بزرگ و معجزات زیادى که به مردم نشان داد ،نبود و نه هم به این دلیل بود که خدا احکام
خود را به وسیلۀ او به مردم دنیا داده بود ،بلکه اهمیت او در نزد خدا بخاطر این بود که
موسى یک خدمتگار فروتن و متواضع برای مردم خود و خداوند بود.
کتاب خروج فصل های  ۱۰ ،۰ -۱و  ۱۴را بخوانید.

موسی (از آب گرفته شده)
 .۱پس منظر
موسى زمانى در مصر در یک خانواده عبرانى تولد شد که مردم بنی اسرائیل غالم و اسیر
یک پادشاه مصری بودند .در زمان تولد موسى ،پادشاه مصر فرمان داد که باید تمام پسران
عبرانیها در وقت تولد شان کشته شوند .والدین موسی از این امر سرکشی کرده و برای مدت
سه ماه او را نزد خود مخفی نگه داشتند ،ولی آنها بیشتر از آن نمی توانستند که او را پنهان
سبد گذاشته و او را در دریا رها کردند و همان بود که یک
کنند .پس آنها موسى را در یک َ
شاه دخت مصرى او را در کنار دریا پیدا کرد ،او را در نزد خود نگه داشت و پرورش داد.
بعدا ً موسی به مثل یک شهزادۀ مصرى در بین آنها بزرگ شد ،اما او هیچگاه این حقیقت را
فراموش نکرد که او یک عبرانى یعنی از جمع مردم اسرائیل است .موسى در دوران حیات
خود یک شهزاده ،چوپان ،نبى و همچنان رهبر بنی اسرائیل بود.
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 .۱وقایع مهم
• موسى زمانیکه یک محافظ مصری را کشت ،فورا ً از مصر فرار کرد.
خروج فصل  :۲آیه های ۱۵ - ۱۱
• خدا از موسى خواست که مردم بنی اسرائیل را رهبری کرده از غالمی مصریان آزاد
شان کند .خروج فصل های  ۳و ۴
• موسى به امر خدا به مصر باز گشت و خدا بوسیلۀ او ده بال را باالی مصریان نازل
کرد .خروج فصل  ۷تا فصل ۱۲
• موسى مردم بنی اسرائیل را از مصر بیرون کشید و آنها را از دریای سرخ عبور داد.
خروج فصل ۱۲تا ۱٠
• خدا به موسى احکام ده گانه خود را عطا فرمود ،او همچنان آنها را رهنمایی کرد تا
چگونه باید خیمه عبادتگاه را بسازند ،به کدام سبک قربانیها را بجا آورند و مراسم
مذهبى را گرامی دارند .خروج فصل ۲٤تا فصل ۳۱
• مردم بنی اسرائیل به خدا اعتماد و باور نکردند ،و آنها بخاطر این سرکشی شان برای
مدت طوالنی در دشت و بیابان سرگردان شدند .کتاب های اعداد و تثنیه
• موسى از دور سرزمین موعود را میبیند و بعد از آن خداوند او را ناپدید میکند و کسی
نمی داند که قبر او در کجا است .تثنیه فصل ۳٠
 .۱چگونه موسى ایمان خود را به اثبات رسانید:
 او نخواست که شاهزاده و یا پسر دختر فرعون خوانده شود .عبرانیان فصل :۱۱آیه ۲۴
 او مصر را ترک کرد( ،زیرا او خدای نادیده را با چشمان ایمان خود میدید).
عبرانیان فصل  :۱۱آیه ۲۷
 او در همه حاالت به خدا ایمان داشت ،حتى اوقاتیکه او با چیزهاى عجیب و غریب و
ناممکن نیز روبرو شد.
 او مردم سرکش بنی اسرائیل را در عبور از دریای سرخ هدایت و کمک کرد.
عبرانیان فصل  :۱۱آیه ۲۹
 .۰شکست و اشتباهات
 او یک مرد مصری را کشت و از پالن خدا پیروى نکرد .خروج فصل  :۲آیه ۱۲
 او نخواست از سوی خدا با مردم سخن بگوید .خروج فصل  :۴آیه های ۱۷ - ۱٤
 او با شکافتن صخره برای جاری شدن آب ،در حقیقت از حرف خدا بی اطاعتی کرد.
اعداد فصل  ۲٤آیه های ۱۳ – ۸

 .۴مثالها و درسهایی که از این بخش کتاب میتوانیم بیاموزیم:






موسى برای مردم اسرائیل احساس دلسوزى داشت .خروج فصل  :۳۲آیه های ۱۴ -۷
او یک مرد معتقد به دعا و نمونۀ از صبر و تواضع بود.
او با وجود مخالفت فرعون و اسرائیلیان به خدا ایمان داشت و از او اطاعت می کرد.
موسى یک رهبر دانا ،یک چوپان و مواظبت کننده خوب برای مردم بنی اسرائیل
بود .خروج فصل ۳۲
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بخش مباحثه و گفتگو
 .۱زندگی موسی را مورد بحث قرار بدهید.
 .۲آیا نجات موسى از دریا و پرورش او در قصر فرعون یک کار تصادفى بود و یا اینکه
قبالً از طرف خداوند پالن شده بود؟
 .۳چرا و به چه دلیل خداوند شما را از گناه تان نجات داده و منحیث پسر یا دختر قبول کرده
است؟
 .۴موسی کوشش کرد تا کنترول اوضاع وخیم آنوقت را با قدرت انسانی خود در دست
بگیرد ،ولی او با کشتن یک مرد مصری اوضاع را وخیمتر و بدتر ساخت .آیا شما هم
بعضی اوقات قضایا را در زیر کنترول و اداره خود میگیرید؟ خوب اگر اینکار را گاهی
کرده اید پس لطفا بگویید که نتیجه آن چه بوده است؟
 .۵آیا فروتنى و تواضع نشانه ضعف انسان است یا قوت و نیرومندی او؟
لطفا براى درس هفته آینده کتاب یوشع را بخوانید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیات مربوط به دروس هفته اول و دوم را یکبار دیگر تکرار کنید.
رساله اول قرنتیان فصل  :۱۵آیه  ۲۲و پیدایش فصل  :۱۵آیه ۶
 .۱آیات مربوط به درس هفته سوم
در اثر ایمان بود که موسی ،وقتی بزرگ شد ،نخواست در کاخ فرعون بماند و نوه او
نامیده شود .او ترجیح می داد همراه با خلق رنجدیده خدا متحمل مشقات شود ،تا اینکه در
کاخ سلطنتی ،چند روزی از گناه لذت ببرد .عبرانیان فصل  :۱۱آیه های ۲۵ – ۲۴
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هفته چهارم  :غلبه و پیروزی
بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

یوشع
جدعون
داؤد
دانیال
نحمیا
مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲دو بخش اصلی و عمده کتب تاریخی عهد عتیق را نام بگیرید.
 .۳پنج کتاب بخش تورات را نام بگیرید.
 .۴راجع به زندگی موسی نبی با همدیگر بحث کنید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

غلبه و پیروزی
تاریخ  :تقریبا ً  ۱۴۵٤سال قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :بعد از آنکه موسى فوت کرد ،یوشع رهبر مردم بنی
اسرائیل شد .او با راهنمایى خدا آغاز به تصرف سرزمین کنعان نمود .کنعان
همان سرزمینی بود که خدا آنرا به ابراهیم و اوالدۀ او وعده داده بود.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱وعدۀ خدا به یوشع.
 .۲معجزۀ از هم جدا شدن آب و عبور از دریاى اُردن به داخل کنعان.
 .۳لشکرکشى برای تصرف کنعان.
 .٠تقسیم زمین بین قبیله های بنی اسرائیل.
 .۵سخنان آخر یوشع به مردم بنی اسرائیل و چگونگی وفاتش.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
چهارمین شخصیت که ما در این کتاب در باره اش مطالعه میکنیم ،یوشع است .یوشع یک
انسان دارای ایمان قوی و بزرگ بود .خداوند او را بخاطر داشتن توانایی و ظرفیت قوی
رهبری و اینکه یک شخص خادم صفت بود به حیث رهبر بنی اسرائیل انتخاب کرد.
کتاب یوشع فصل های  ۱و  ۱۰را بخوانید.

یوشع (یهوه نجات است)
 .۱پس منظر
بعد از ختم دوره زندگی موسی ،خداوند به یوشع مسؤلیت رهبرى مردم بنی اسرائیل را برای
هدایت و سوق دادن آنها بسوی سرزمین موعود داد .مردم بنی اسرائیل با پادشاهان بزرگ و
لشکرهاى نیرومند که نسبت به آنها خیلى قوی و از لحاظ تعداد نیز بیشتر بودند ،مقابل شدند.
 .۱وقایع مهم
 یوشع از مردم مردم بنی اسرائیل یک لشکر تشکیل داده و آنها را بسوی جنگ سوق
میدهد .خروج فصل ۱۷
 یوشع در آن سرزمین برای دریافت و کشف توان رزمی و تعداد ارتش دشمن ،براى موسى
جاسوسى میکند .اعداد فصل های ۱٠ - ۱۳
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یوشع به صفت جانشین موسى تعیین شد .اعداد فصل ۲۷
یوشع مردم بنی اسرائیل را رهبری کرد تا از دریاى اُردن عبور کنند .یوشع فصل ٠
یوشع بر شهر اریحا حمله کرد و آن را فتح نمود .یوشع فصل ٦
یوشع مردم بنی اسرائیل را نصیحت کرد که از خدا پیروی کنند .یوشع فصلهای ۲٠ -۲۳

 .۱جاییکه یوشع ایمان خود را به اثبات رسانید
 او با اعتماد کامل ،باور کرد که خدا آن سرزمین را به بنی اسرائیل خواهد داد.
اعداد فصل های  ۱۳و  ،۱٠یوشع فصل ۱
 او به شهر اریحا که توسط یک قلعۀ مستحکم احاطه شده بود ،حمله کرد.
یوشع فصل ٦
 .۰شکست و اشتباهات
 او دربارۀ جبعونی ها از خداوند مشوره نگرفت .یوشع فصل  :۹آیه ۱۴
 .۵مثالها و درسهایی که از زندگی یوشع میتوانیم بیاموزیم:
یوشع مطیع رهبری موسى بود و از وی پیروی می کرد .او بوسیلۀ ایمان و اطاعت اش از
خدا توانست که رهبر قوم خدا شود .ما در وجود یوشع این صفات پسندیده را می بینیم:







فروتنی
رهبریت مطابق به خواست خدا
بردباری ،صبر و حوصله
ایمان و باور داشتن به انجام کارهایی که غیر ممکن به نظر میرسید
اطاعت از خداوند ،حتى در کارهاى که ناممکن بنظر میرسیدند

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱در باره زندگی یوشع با هم بحث کنید.
 .۲یوشع حتی زمانیکه با لشکرهاى بزرگ و پادشاهان نیرومند دنیا روبرو شد ،باز هم به
خداوند توکل کرد .آیا در زندگى شما هم بعضی مشکالت غیر قابل حل و ناممکن وجود
دارند که شما برای مقابله با آنها ضرورت دارید که به خدا توکل کنید؟
 .۳هنگامیکه بعضى از مردم بنی اسرائیل از خدا بی اطاعتی کردند ،چه اتفاق به آنها افتاد؟ چرا
اطاعت از همه دساتیر و اوامر خداوند مهم است؟
 .۴بعضی از وعده هایی که خداوند در فصل اول کتاب یوشع به او داده است را بیان کنید؟
کاربرد این وعده ها در زندگی شما چی میباشد؟
براى درس هفته آینده کتاب داوران را بخوانید.
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بخش حفظ آیات مربوط به درس هفته
 .۱آیات مربوط به درس هفته دوم و هفته سوم را یکبار دیگر تکرار کنید.
پیدایش فصل  :۱۵آیه  ۶و عبرانیان فصل  : ۱۱آیه های ۲۵ - ۲۴
 .۱آیت مربوط به درس هفته چهارم
آری :قوی و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور کن و به یاد داشته باش که هر جا
بروی من که خداوند ،خدای تو هستم ،با تو خواهم بود .یوشع فصل  : ۱آیه ۹
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هفته پنجم  :داوران

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

جدعون
داؤد
دانیال
نحمیا
مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲دو بخش اصلی و عمده کتب تاریخی عهد عتیق را نام بگیرید.
 .۳پنج کتاب بخش تورات را نام بگیرید.
 .۴راجع به زندگی یوشع نبی با همدیگر بحث کنید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

داوران
تاریخ  :بین سالهای  ۱۴٤٤و  ۱٤٤٤قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :بعد از وفات یوشع ،مردم اسرائیل توسط تعداد از دواران
یهودی در سرزمین کنعان رهبرى می شدند .هر بار که مردم بنی اسرائیل از
احکام خدا سرکشی کرده و مرتکب گناه می شدند ،از طرف پادشاهان بى دین
کشورهای همسایه خود مورد حمله و تجاوز قرار می گرفتند .خدا هر بار داورانی
را می فرستاد تا مردم بنی اسرائیل را هم از گناه و هم از ظلم متجاوزین نجات
بدهد .در آن دوران دوازده داور یا قاضی بر مردم اسرائیل فرمانروایى
نمودند ،که مشهور ترین آنها سامسون بود.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱بعد از وفات یوشع مردم بنی اسرائیل مرتکب گناه شدند.
 .۲قوم های بیگانه به آنها حمله کردند ،ولی داوران مردم را نجات دادند.
 .۳ناکامى سامسون منحیث یک داور.
 .٠مردم اسرائیل باز هم از خداوند بی اطاعتی کردند ،قسمیکه مردم هر کارى که
بنظر شان درست میامد انجام می دادند.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
پنجمین شخص که ما در این کتاب در باره اش مطالعه میکنیم ،جدعون است .خداوند جدعون
را انتخاب کرد تا مردم بنی اسرائیل را از بُت پرستى و ظلم پادشاهان بى دین و بیگانه رهایى
دهد.
لطفا فصل های  ۱تا  ۹کتاب داروان را بخوانید.

جدعون (جنگجو)
 .۱پس منظر
عون از قبیله منسى بود .او یک دهقان بود و در یک خانوادۀ گمنام و غیر مشهور بدنیا
جد ُ
عون واقعا ً یک شخص فروتن بود .خداوند او را انتخاب کرد تا مردم بنی
آمده بود .جد ُ
اسرائیل را از دست مدیانیها رهایى دهد .بعدها او یک رهبر نظامى عالی شد و مدیانیها را
شکست داد .داوران فصل هاى ۸ – ٦
 .۲وقایع مهم
عون صحبت میکند و به او میگوید که مردم بنی اسرائیل را
 یک فرشتۀ خداوند با جد ُ
در جنگ علیه مدیانیها رهبری نماید .داوران فصل  :۶آیه ۱۹
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عون یک لشکر سه صد نفری را رهبری کرد و مدیانیها را شکست داد.
 جد ُ
داوران فصل ۷
عون نمیخواست که به صفت پادشاه یهود تعیین شود .داوران فصل ۸
 جد ُ
 .۱جاییکه جدعون ایمان خود را به اثبات رساند
 او از خداوند اطاعت کرده و تمام بُت هاى را که در قریۀ شان بود شکستاند.
داوران فصل  :۶آیه های ۳۲ – ۲۵
 او لشکر سه صد نفرى خود را در مقابل لشکر عظیم دشمن بخوبی رهبرى کرد.
داوران فصل ۷
 او از پادشاه شدن امتناع ورزید زیرا ایمان داشت که تنها خدا پادشاه است.
داوران فصل ۸
 .۰شکست و اشتباهات
 او مکررا ً خدا را امتحان می کرد و در جستجوى نشانه ها و عالیم از طرف خدا بود.
داوران فصل  :۶آیه ۱۷
 او از غنایم جنگى که بدست آورده بود یک ایفود طالیی ساخت ،که بعدا ً مردم آنرا
مورد عبادت و پرستش قرار دادند .داوران فصل  :۸آیه های ۲۸ –۲۴
 .۵مثالها و درسهایی که از زندگی جدعون میتوانیم بیاموزیم:
 خداوند یک شخص فروتن و فقیر را براى رهبری بنی اسرائیل انتخاب کرد.
عون حتی در وقت سختیها و مشکالت بی اندازه ،هنوز هم به خدا ایمان داشت.
 جد ُ
 چون جدعون یک شخص فروتن بود ،او توانست که بر وسوسه قدرت طلبی پیروز
شود.

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱در باره زندگی جدعون با هم بحث کنید.
عون در بین مردم خود تنها کسى بود که به حرف خداوند گوش داد و بت ها را
 .۲جد ُ
شکستاند .بنظر شما آیا این کار براى او آسان بود؟ اگر در خانواده و جامعۀ شما همه
مردم مخالف عقیدۀ شما باشند ،آیا بازهم حاضر خواهید بود که از خداوند اطاعت کنید؟
آیا این کار آسان است؟
عون را هدایت کرد تا با لشکر کوچک اش با دشمنان بزرگش جنگ کرده
 .۳چرا خداوند جد ُ
و آنها را شکست بدهد؟ آیا گاهى چنین شده که خدا از شما خواسته باشد کارى را انجام
دهید ،در حالیکه شما توانایی یا وسیلۀ انجام آنرا نداشته اید؟
 .۴آیا امکان دارد که شما به صفت یک رهبر ،متواضع و فروتن باشید؟
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لطفا براى درس هفته آینده کتاب های اول و دوم سموئیل را بخوانید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیات مربوط به دروس هفته سوم و چهارم را یکبار دیگر تکرار کنید.
عبرانیان فصل  :۱۱آیه های  ۲۵ – ۲۴و یوشع فصل  :۱آیه ۹
 .۱آیت مربوط به درس هفته پنجم
اما جدعون جواب داد :نه من پادشاه شما می شوم و نه پسرانم .خداوند پادشاه شما است!
داوران فصل  : ۸آیه ۲۳
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هفته ششم  :پادشاهی

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

داؤد
دانیال
نحمیا
مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲دو بخش اصلی و عمده کتب تاریخی عهد عتیق را نام بگیرید.
 .۳اسمای هر هفده کتاب بخش کتب تاریخی را نام بگیرید.
 .۴راجع به زندگی جدعون با همدیگر بحث کنید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

پادشاهی
تاریخ  :بین سالهای  ۱٤۵٤و  ۶٤٤قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :شائول اولین پادشاه بنى اسرائیل شد .بعد از آنکه شائول
از اوامر خدا سرکشی کرد ،خداوند داؤد را به صفت پادشاه انتخاب نمود .بعد از
داؤد پسرش سلیمان به پادشاهی رسید .بعد از وفات سلیمان ،پادشاهى اش به دو
بخش یعنى یهودا و اسرائیل ،تقسیم شد .هر دو پادشاهی توسط پادشاهان جداگانه
رهبری می شدند که بعضی آنها اشخاص خوب و بعضی هم اشخاص بد بودند.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱اسرائیل توسط یک پادشاه رهبرى مى شد .
 .۲سر انجام داؤد یک پادشاهى را برقرار نمود که باعث تامین صلح شد.
 .۳سلیمان عبادتگاه اورشلیم را براى خداوند اعمار کرد.
 .٠پادشاهى اسرائیل به دو بخش تقسیم شد و جنگ نیز آغاز گردید.
 .۵هر دو ملت به سبب نافرمانی از خدا به ناکامی روبرو شدند.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
ششمین شخصیت که ما در این کتاب در باره اش مطالعه میکنیم ،داؤد است .خداوند داؤد را
به صفت پادشاه مردم بنی اسرائیل و یک نبی بزرگ انتخاب و تعیین کرد .او تمام دشمنان
مردم بنی اسرائیل را شکست داده و در آن سرزمین صلح را تامین کرد.

داؤد (محبوب یا ساالر قبیله)
 .۱پس منظر
داؤد از قبیله یهودا بود و پدرش یسی نام داشت .یسی پسر عوبید بود و عوبید پسر بوعز بود.
داؤد یک نوازنده ،شاعر ،چوپان ،عسکر و پادشاه بود .او در زمان پادشاهى شائول که اولین
پادشاه بنى اسرائیل بود زندگى میکرد .داؤد در بین سالهای  ۱٤۳٤الى  ۹٦٤قبل از میالد
زندگى میکرد.
 .۲وقایع مهم
 داؤد توسط خدا انتخاب و مسح یعنی تدهین میشود .اول سموئیل فصل  :۱۶آیه های
۳ -۱
 داؤد جلیات را شکست میدهد .اول سموئیل فصل  : ۱۷آیه های ۵۸ - ۱
 داؤد توسط شائول پادشاه رد میشود ،زیرا شائول او را به صفت جانشین خود نمی
پذیرد .اول سموئیل فصل های ۲٦ - ۱۹
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 داؤد پادشاه بنى اسرائیل میشود .دوم سموئیل فصل  :۱آیه های ۲۷ - ۱
 داؤد پادشاه مرتکب زنا و قتل میشود .دوم سموئیل فصل های۱۳ - ۱۱
 داؤد توسط پسرش آبشالوم از تخت برانداخته میشود .دوم سموئیل فصل های ۱۸ -۱۴
 .۱جاییکه داؤد ایمان خود را به اثبات رساند
 وقتیکه او جلیات را شکست داد .اول سموئیل فصل ۱۷
 وقتیکه داؤد با وجود داشتن فرصت خوب ،دشمن خود یعنی شائول را نکشت.
اول سموئیل فصل های  ۲٠و ۲٦
 وقتیکه او از گناه خود توبه کرد .دوم سموئیل فصل  :۱۲آیه  ۱۳و مزامیر ۵۱
 .۰شکست و اشتباهات
 داؤد چندین بار عروسی کرده و تعداد زنها و کنیزانش بسیار زیاد بود.
 او مرتکب زنا و قتل شد .دوم سموئیل فصل ۱۱
 او در بین خانوادۀ خود یک رهبر ضعیف بود .دوم سموئیل فصل های ۱٠ - ۱۳
 او مستقیما از حکم خدا سرکشی کرد و مردم را سر شماری نمود .دوم سموئیل فصل ۲٠
 .۵مثالها و درسهایی که از زندگی داؤد میتوانیم بیاموزیم:






داؤد مردى بود که اراده خدا را در زندگی اش جستجو می کرد.
او ایمان بزرگ داشت که بر سختی ها و مشکالت پیروز خواهد شد.
او یک رهبر بزرگ و قوی بود و قوم خدا را به صورت یک ملت قدرتمند متحد
ساخت.
با وجود اینکه داؤد یک مرد بزرگ و با خدا بود ،ولی باز هم خطاهاى بیشماری از او
سرزد .به هرحال ،او بزرگی خود را در رفتارش در برابر خدا نشان داد یعنی :در وقت
پیروزی او نام خدا را جالل داد و در وقت ناکامی به خدا رجوع نموده از گناهش توبه کرد.

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱در باره زندگی داؤد با هم بحث کنید.
 .۲خدا چرا داؤد را انتخاب کرد در حالیکه او از همه برادرانش جوانتر و کوچکتر بود؟
 .۳داؤد یک شخص قوى هیکل را که دشمن خدا و قوم او بود ،شکست داد .در زندگى ما هم
مشکالتی عظیم و بزرگ وجود دارد .آیا در زندگی شما هم مشکلی وجود دارد که بسیار
بزرگ و عظیم باشد؟ مشکالت بزرگ و عظیم زندگی تان که میخواهید به کمک خدا بر
آنها پیروز شوید کدام ها اند؟
 .۴ما دیدیم که داؤد یک انسان کامل نبود ،ولى باز هم خدا از او استفاده کرد .چرا؟
 .۵یک رهبر خوب دارای کدام خصوصیات میباشد؟
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لطفا براى درس هفته آینده کتاب دانیال را بخوانید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیات مربوط به دروس هفته چهارم و پنجم را یکبار دیگر تکرار کنید.
یوشع فصل  :۱آیه  ۹و داوران فصل  :۸آیه ۲۳
 .۱آیت مربوط به درس هفته ششم
ای خداوند ،ای پناهگاه و نجات دهنده من ،سخنان و افکارم مورد پسند تو باشد.
مزامیر فصل  : ۱۹آیه ۱۴
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هفته هفتم  :تبعید

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

دانیال
نحمیا
مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲کتب عهد عتیق به سه بخش عمده تقسیم شده است ،لطفا دو بخش آنرا نام بگیرید.
 .۳اسمای هفده کتاب بخش کتب تاریخی و پنج کتاب بخش کتب شعر را نام بگیرید.
 .۴راجع به زندگی داؤد با همدیگر بحث کنید و بگویید که شما از زندگی او چی آموختید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

تبعید
تاریخ  :بین سالهای  ۶٤٤و  ۵٤٤قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :زمانیکه آشوریها حکومت شمالی اسرائیل را شکست
داده و ساکنان آنرا به اسارت بردند ،صد سال بعد از آن پادشاه بابل شهر اورشلیم
را فتح کرد و تعداد زیاد از ساکنان آنرا به بابل به تبعید کشاند .در میان تبعید شده
گان دانیال و تعداد زیاد از جوانان برجسته و با استعداد و رهبران یهودیه شامل
بودند .مردم اورشلیم دست به قیام زدند ولی آنها سرکوب شدند و شهر اورشلیم
نیز تخریب گردید .بخاطر همین شورش مردمی بود که نتیجه آن باقی مردم
اورشلیم را نیز به تبعید گرفتار نمود.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱دانیال و دوستان اش از احکام خدا اطاعت کردند ،نه از احکام پادشاه بابل.
 .۲دانیال خواب پادشاه بابل را تعبیر نمود.
 .۳دوستان دانیال در آتش انداخته شدند ولی فرشته خداوند آنها را نجات داد.
 .٠دانیال در چاه یا غار شیران انداخته شد ولی فرشته خداوند او را نجات داد.
 .۵نبوتهای دانیال نبی.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
هفتمین شخصیت که ما در این کتاب در باره اش مطالعه میکنیم ،دانیال نبی است .با وجود
اینکه دانیال نبی زندگی خود را خارج از سرزمین مقدس سپری کرد ولی باز هم او یک نبی
بزرگ بود و خداوند چندین بار از او در دربار بزرگ پادشاه بابل استفاده کرد.

دانیال
 .۱پس منظر
دانیال و دوستانش تقریبا ً در سال  ٥۳٥قبل از میالد اسیر شده و از یهودا به بابل به تبعید
کشانده شدند .اگر چه آنها اسیران حکومت بابل بودند ،ولی آنها در آنجا از تعلمیات بسیار
عالی بهره مند شدند و در حکومت هاى بابل و فارس به مقامات عالى ارتقا یافتند .دانیال
همراه با یهودیان دیگر مجبور بودند که در سرزمین بُت پرستان مشهور وقت زندگى نمایند.
 .۲وقایع مهم








دانیال توسط نبوکدنصر اسیر و به بابل برده شد .دانیال فصل  :۱آیه های۷ -۱
دانیال خواب نبوکدنصر پادشاه را تعبیر کرد .دانیال فصل  :۲آیه های ۴۹ - ۱
دوستان دانیال در آتش انداخته شدند .دانیال فصل  ۳آیه های ۳٤ - ۱
دانیال نوشته روی دیوار را تعبیر نمود .دانیال فصل  :۵آیه های ۳۱ - ۱
دانیال در چاه یا غار شیران انداخته شد .دانیال فصل  :۶آیه های ۲۸ - ۱
دانیال نبوت کرد .دانیال فصل  :۸آیه های ۲۷ - ۱
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 .۱جاییکه دانیال ایمان خود را به اثبات رسانید
 دانیال و دوستانش در قسمت پیروی از احکام خدا با کسى سازش نمی کردند.
دانیال فصل  :۱آیه های ۶ – ۸
 دانیال از پیروی قوانین که مخالف احکام خدا بودند ،دوری ورزید.
دانیال فصل  :۶آیه های ۲۸ - ۱
 .۰مثالها و درسهایی که از زندگی دانیال میتوانیم بیاموزیم:
 زندگى دانیال در سرزمین خدانشناسان یک الگو خوب وفاداری به خداوند است.
 زندگى دانیال نشان میدهد که یک شخص خدا شناس می تواند در یک جامعۀ
خدانشناس در زیر چتر یک حکومت الئیک (بی خدا) زندگى و کار کند ،ولى باز هم
به خدا و احکام او وفادار بماند.
 زندگی دانیال یک الگو خوب از داشتن یک زندگی پر از دعا و ایمان بود.
 دانیال بخاطر وفادارى اش از خدا برکت یافت.

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱در باره زندگی دانیال با هم بحث کنید.
 .۲دانیال از خانواده ،خانه و کشور خود جدا شده و به یک کشور برده شد ،که فرهنگ و
مذهب آن کشور متفاوت و بیگانه بود .بنظر شما احساس دانیال در قبال این موضوع چی
بود؟
 .۳باوجودیکه دانیال به یک کشور بیگانه به اسارت و تبعید برده شده بود و در شرایط سخت
زندگی میکرد ،ولى باز هم از خداوند اطاعت می کرد .آیا شما هم گاهى در حالت یا
وضعیت قرار گرفته اید که همه چیز مخالف آنچه که شما یقین دارید که راست و درست
است ،بوده باشد و شما مجبور شده باشید که یک تصمیم درست و برحق بگیرید؟ اگر
جواب تان بلی است پس تشریح کنید که قصه از چی قرار بود.
 .۴دانیال در هر حالت از خدا اطاعت میکرد حتی اگر اینکار باعث مرگش هم میشد .آیا اگر
شما با همچو حالت روبرو شوید ،این کار انجام میدهید؟
 .۵چه فکر می کنید که چرا خدا دانیال را مورد استفاده خود قرار می داد؟
لطفا براى درس هفته آینده کتاب نحمیا را مطالعه نموده و آمادگی بگیرید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیات مربوط به دروس هفته پنجم و ششم را یکبار دیگر تکرار کنید.
داوران فصل  :۸آیه  ۲۳و مزامیر فصل  :۱۹آیه ۱۴
 .۱آیت مربوط به درس هفته هفتم
پادشاه بابل به دانیال گفت :خدای تو که همیشه او را عبادت می کنی تو را برهاند .سپس
او را به چاه شیران انداختند .دانیال فصل  :۶آیه ۱۶
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هفته هشتم  :بازگشت

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

نحمیا
مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲کتب عهد عتیق به سه بخش عمده تقسیم شده اند ،لطفا هر سه بخش آنرا نام بگیرید.
 .۳اسمای هفده کتاب بخش کتب تاریخی و پنج کتاب بخش کتب شعر را نام بگیرید.
 .۴راجع به زندگی دانیال با همدیگر بحث کنید و بگویید که شما از زندگی او چی پند
گرفتید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
بخش آخر عهد عتیق بنام کتب نبوتی یاد میشود ،این کتب به دو بخش فرعی دیگر تقسیم شده
اند که بنام های انبیا بزرگ و انبیا کوچک یاد میشوند ،لطفا نامهای کتب این دو بخش فرعی
را یاد بگیرید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

کککتب بخش بکتبکبیکتی

کتابهای بخش تاریخ به ترتیب تاریخ وقوع شان در جدول زیر ذکر گردیده اند .جدول زیر به
شما کمک میکند تا درک کنید که چگونه این کتب با همدیگر ارتباط دارند و در کدام سالها
نوشته شده اند.
الویان
پیدایش خروج

تثنیه

کبکتیسیسنی

اول تواریخ

روت

دوم تواریخ

استر

اعداد یوشع داوران  ۱سموئیل  ۲سموئیل  ۱پادشاهان  ۲پادشاهان عزرا نحمیا

 ۰۰۲ – ۰۷۰ ۰۲۲ – ۰۳۲ ۰۰۲ – ۱۲۰۲ ۱۲۲۲ – ۱۰۲۲ ۱۰۰۲ ۱۰۲۲ ۲۲۲۲ – ۲۰۲۲ق.م.

بازگشت
تاریخ  :تقریبا  ۵٤٤سال قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :بعد از آنکه یهودیان بیش از  ۱٠٤سال را در تبعید به
سر بردند ،باالخره اجازه یافتند تا دوباره به وطن شان برگردند .عزرا اجازه
یافت تا به شهر اورشلیم رفته و در آنجا عبادتگاه اورشلیم را بازسازی کند.
همچنان نحمیا اجازه یافت تا به اورشلیم برگردد و دیوارهاى گرداگرد شهر
اورشلیم را بازسازی نماید.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱عزرا به اورشلیم برگشت تا در ساختن عبادتگاه اورشلیم کمک کند.
 .۲استر که خودش یهودی بود ،ملکۀ امپراطوری فارس شد و جان یهودیان را از
کشتار جمعی نجات داد.
 .۳نحمیا به اورشلیم میرود تا دیوارهای آن شهر را بازسازی نماید.
 .۴کار اعمار عبادتگاه و دیوارهای شهر تکمیل شد.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
هشتمین شخصیکه ما در این کتاب در باره اش مطالعه میکنیم ،نحمیا نبی است .خداوند از
نحمیا استفاده کرد تا قوم بنی اسرائیل را در حاالت بسیار وخیم رهبری کند و به آنها جرآت و
دلداری بدهد.

نحمیا نبی
 .۱پس منظر
وقایع کتاب نحمیا نبی تقریبا ً در سال  ٠۳٤قبل از میالد بوقوع پیوسته اند ,یعنى در زمان
امپراطورى فارس که یهودیان در حال بازگشت از تبعید به سرزمین یهودیه بودند .شهر
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اورشلیم که در سال  ۵۳۶قبل از میالد تخریب شده بود هنوز هم به همان شکل کامال ویران
باقی مانده بود .زمانیکه که نحمیا به صفت یک ساقی مصروف خدمت به پادشاه فارس که
ا ُردشیر اول نام داشت بود ،او شنید که دیوارهاى اورشلیم هنوز هم همانطور ویران باقی
مانده بودند .او از پادشاه اجازه خواست تا برود و در بازسازی دیوارهاى گرداگرد شهر
اورشلیم کمک کند.
 .۲وقایع مهم
 بازسازی  :نحمیا نبی به اورشلیم برگشت و کار بازسازی را شروع کرد.
نحمیا فصل های  ۳و ۷
 اصالحات روحانی :خواندن احکام کتاب تورات و بازگشت قوم به سوی خدا.
نحمیا فصل های ۱٤ – ۸
 اصالحات در شهر :وقف و تبرک نمودن دیوارها و آماده ساختن شهر براى بود و
باش .نحمیا فصل های ۱۳ - ۱۱
 .۱جاییکه نحمیا ایمان خود را به اثبات رسانید
 او به وعدۀ خداوند در مورد سرزمین موعود و بازگشت دوبارۀ قوم بنی اسرائیل به
آن سرزمین ایمان و باور داشت.
 او با وجود مخالفت های زیاد ،باز هم برای بازسازی دیوار های شهر اورشلیم ایمان،
استقامت و صبر عظیم داشت.
 او مردم را در قسمت توبه و تجدید رابطه روحانی شان با خدا رهنمایى و رهبری
کرد.
 .۰مثالها و درسهایی که از زندگی نحمیا میتوانیم بیاموزیم:
 نحمیا خواست و اراده خدا را از طریق دعا طلب نمود .ما هم در کارهاى که خداوند
از ما می خواهد که آنها را انجام دهیم ،تنها نیستیم و باید همیشه در طلب رهنمایی و
هدایت از جانب خدا و کالم اش باشیم.
 با وجودیکه نحمیا در ادامۀ كار بازسازی دیوار های شهر با مخالفت های زیاد روبرو
شد ،ولی او باز هم از خود صبر و حوصله و مقاومت نشان داد .کار و خدمت خدا
همیشه آسان نیست .بعضی اوقات ما هم مانند نحمیا ممکن است که در جریان انجام
کار و خدمت خداوند با مخالفت مردم و شیطان مواجه گردیم .اما تنها به وسیلۀ ایمان
و پشتکار است که ما قادر مى گردیم تا کار را که خدا به ما سپرده است تکمیل نماییم.
 نحمیا در قسمت سازماندهی و جلب مردم براى انجام کار و هدایت شان بسوی خدا به
مثل یک رهبر خوب عمل کرد .رهبر خداشناس شخصی است که هم مردم را براى
اجراى کار مخصوص سازماندهی میکند و هم آنها را بسوى حقیقت روحانى خدا
هدایت و رهبری میکند.
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بخش مباحثه و گفتگو
 .۱در باره زندگی نحمیا با هم بحث کنید.
 .۲نحمیا زندگى آرام و وظیفۀ خوب خود را ترک کرد تا به اورشلیم برود و یک کار پر از
خطر را بخاطر خدا انجام بدهد .چرا او اینکار را انجام داد ،آیا رفتن به اورشلیم برایش
یک کار آسان بود؟
 .۳آیا وقتی که ما میخواهیم از خداوند اطاعت کرده و مطابق به اراده او عمل کنیم ،همه چیز
به خوبی و آسانی پیش خواهد رفت و یا اینکه با مشکالت و خطرات هم روبرو میشویم؟
آیا این کار براى نحمیا آسان بود؟
 .۴به چه دلیل نحمیا یک رهبر خوب خوانده میشود؟ اگر خدا از شما بخواهد ،آیا شما مى
توانید که مسئولیت رهبری را به عهده بگیرید؟
 .۵ما از زندگی نحمیا دربارۀ خدمت دسته جمعی برای برآورده شدن اهداف خدا ،چی مى
آموزیم؟
 .۶آیت  ۹فصل  ۴کتاب نحمیا را بخوانید .ما از این آیت در باره دعا چی میاموزیم؟
لطفا تمام دروس قبلی را که در این کتاب مطالعه کردیم یکبار دیگر مرور کنید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیات مربوط به دروس هفته ششم و هفتم را یکبار دیگر تکرار کنید.
مزامیر فصل  :۱۹آیه  ۱۴و دانیال فصل  :۶آیه ۱۶
 .۱آیت مربوط به درس هفته هشتم
نباید غمگین باشید ،بلکه باید جشن بگیرید و شاد باشید ،بخورید و بنوشید و از خوراک خود
به فقرا بدهید .این شادی خداوندی ،مایه قوت شما خواهد بود! نحمیا فصل  : ۸آیه ۱٤
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هفته نهم  :خاموشی

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

مرور
عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲ما تا به حال هشت درس خواندیم که موضوع هر درس از یک و یا چند کتب کتاب
مقدس گرفته شده است ،لطفا اسمای کتب مربوط به این هشت درس را نام بگیرید.
 .۳اسمای  ۳۹کتاب عهد عتیق را نام بگیرید.

بخش آموختن
شما در درس هفته گذشته راجع به اینکه که چگونه عهد عتیق به بخش های مختلف تقسیم شده
است ،آموختید .لطفا این تقسیم بندی را یکبار دیگر تکرار کنید.
بخش آخر عهد عتیق بنام کتب نبوتی یاد میشود ،این کتب به دو بخش فرعی دیگر تقسیم شده
اند که بنام های انبیا بزرگ و انبیا کوچک یاد میشوند ،لطفا نامهای کتب این دو بخش فرعی
را یاد بگیرید.
جدول تقسیم بندی عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

کککتب بخش بکتبکبیکتی

کتابهای بخش تاریخ به ترتیب تاریخ وقوع شان در جدول زیر ذکر گردیده اند .جدول زیر به
شما کمک میکند تا درک کنید که چگونه این کتب با همدیگر ارتباط دارند و در کدام سالها
نوشته شده اند.
الویان
پیدایش خروج

تثنیه

روت

کبکتیسیسنی

اول تواریخ

دوم تواریخ

استر

اعداد یوشع داوران  ۱سموئیل  ۲سموئیل  ۱پادشاهان  ۲پادشاهان عزرا نحمیا

 ۰۰۲ – ۰۷۰ ۰۲۲ – ۰۳۲ ۰۰۲ – ۱۲۰۲ ۱۲۲۲ – ۱۰۲۲ ۱۰۰۲ ۱۰۲۲ ۲۲۲۲ – ۲۰۲۲ق.م.

خاموشی
تاریخ  :تقریبا  ۴٤٤سال قبل از میالد مسیح
وقایع مهم  :بعد از بازگشت یهودیان از تبعید ،آنها در سرزمین که خدا
به آنها وعده داده بود ،ساکن شدند .بعد از آنکه عبادتگاه اورشلیم بازسازی شد،
یهودیان دوباره به انجام مراسم مذهبی و تقدیم قربانیها که خدا توسط موسى به آنها
در تورات تعلیم داده بود ،روی آوردند .ولی کشور اسرائیل باز هم در دو دوران
جداگانه در زیر تسلط دو امپراطورى قدرتمند آنوقت قرار گرفت.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱یهودیان بعد از تبعید به وطن خود برگشت نمودند.
 .۲یهودیان دوباره به مراسم و جشنواره های مذهبی روی آوردند.
 .۳امپراطورى یونان اسرائیل را فتح کرد ،به عبادتگاه بى حرمتى نمود و جنگ
آغاز گردید.
 .۴امپراطورى روم به قدرت رسید و بر کشور اسرائیل مسلط شد.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
در کتاب مقدس به تعداد زیاد از کتب انبیا وجود دارند که بعضی آنها از لحاظ حجم زیاد و
بعضی هم کم هستند .گرچه این کتابها برای یهودیان نوشته شده اند ،ولی برای ما نیز قابل
استفاده می باشند .این کتابها در باره وعده های برکت و محافظت خداوند برای بشر و همچنان
اخطار و تهدید برای آنانیکه به خدا و وفاداری او اعتماد و توکل ندارند ،میباشند.
ما در جدول زیر در باره ترتیب زمانی کتب انبیا ،که به ما کمک میکند تا بدانیم که این کتب
در کدام سالها نوشته شده اند ،میخوانیم .ولی حتمی نیست که شما این کتب را مطابق به ترتیب
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زمانی آن که در جدول زیر ذکر شده اند ،بخوانید .این جدول تنها به شما کمک میکند تا در
باره تاریخ تحریر این کتب معلومات حاصل کنید.
آغاز تبعید پادشاهی شمالى )اسرائیل ( ۷۴۴ - ۶۴۴قبل از میالد
یوئیل
یونس
عاموس
هوشع
اشعیا
میکا

 ۸۳٤ – ۸۴٤قبل از میالد
 ۷۷٤ – ۷۹٤قبل از میالد
 ۷۴٤ – ۷۸٤قبل از میالد
 ۷۲٤ – ۷۶٤قبل از میالد
 ۶۹۵ – ۷۴۵قبل از میالد
 ۷٤٤ – ۷۴٤قبل از میالد

اسارت مردم بنی اسرائیل و آغاز تبعید پادشاهی جنوبى (یهودا)  ٢۶۴ - ۷۱٧قبل از میالد
صفنیا
ناحوم
ارمیا
حبقوق
عوبیدیا

 ۶٤۸ – ۶۳۹قبل از میالد
 ۶۱٤ – ۶۳٤قبل از میالد
 ۵۸۶ – ۶۲۶قبل از میالد
 ۵۸۶ – ۶٤۶قبل از میالد
 ۵۸۶قبل از میالد

اسارت یهودا (پادشاهی جنوبی)  ٢۱٦ - ٦۴٦قبل از میالد
دانیال
حزقیال

 ۵۳۴ – ۶٤۶قبل از میالد
 ۵۷٤ – ۵۹۲قبل از میالد

بازگشت یهودا (پادشاهی شمالی) از اسارت  ٧۴۴ - ٢۱٦قبل از میالد
حجی
زکریا
مالکی

 ۵۱۶ – ۵۲٤قبل از میالد
 ۵۱۶ – ۵۲٤قبل از میالد
 ۴٤٤ – ۴۵٤قبل از میالد

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱آیا شما می توانید اسمای تمام شخصیت هاى کتاب مقدس را که تا اکنون در باره شان
خوانده اید ،نام ببرید؟
 .۲آیا شما می توانید کتاب هاى را نام ببرید که از این شخصیتها در آنها یاد آوری شده است؟
 .۳آیا می توانید زندگى آنها را مختصرا ً شرح دهید؟
 .۴یكى از جاهاییکه آنها در آن ناکام ماندند و در ایمان خود کوتاهی کردند ،را بیان کنید.
 .۵یكى از جاهاییکه آنها در آن توکل خود را نسبت به خدا نشان دادند و اظهار ایمان کردند ،را
بیان کنید.
 .۶دو شخصیت کتاب مقدس را انتخاب کرده و در باره اینکه چگونه خدا با آنها کمک کرد ،توضیح
بدهید.
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 .۷کدام شخص از تمام شخصیت های کتاب مقدس که در باره آنها مطالعه کردیم ،بیشتر
مورد پسند شما قرار گرفته است؟
 .۸چگونه می توانید درس هاى را که از زندگی این اشخاص آموختید ،در زندگى خود عملى
سازید؟
 .۹سرگذشت كدام یك از این اشخاص بیشتر در زندگى شما تاثیر گزار بوده میتواند.
براى هفته آینده انجیل متى را بخوانید.

بخش حفظ آیات مربوط به دروس قبلی
شما تا اکنون هشت آیات را که در لست زیر ذکر شده اند حفظ کرده اید .این آیات را تکرار
نموده و خود را مطمئن سازید که آنها را خوب آموخته اید.
داوران فصل  :۶آیه ۱۱
مزامیر فصل  :۱۹آیه ۱۰
دانیال فصل  :۱۱آیه ۱۱
نحمیا فصل  : ۶آیه ۱۴

اول قرنتیان فصل  :۱۴آیه ۱۱
پیدایش فصل  :۱۴آیه ۱
عبرانیان فصل  :۱۱آیه های ۱۴ - ۱۰
یوشع فصل  :۱آیه ۹
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هفته دهم  :انجیل

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

عیسای مسیح
پطروس
پولس
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 .۲عهد جدید دارای چند کتاب میباشد؟
 .۳آیا میتوانید که اسمای چهار کتاب بخش اول انجیل را که بنام اناجیل یاد میشوند ،نام
بگیرید؟

بخش آموختن
اکنون ما بخش دوم کتاب مقدس را مطالعه میکنیم ،نیمه دوم کتاب مقدس بنام عهد جدید یاد
میشود .عهد جدید را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد :بخش اول آن اناجیل است (که در آن
گفتار و کردار عیساى مسیح هنگامیکه او در دنیا بود ،بیان گردیده است) ،بخش دوم عهد جدید
بنام تاریخچه کلیسا است (که چگونگی شروع کلیسا و اعمال رسوالن را بیان می کند) ،بخش
سوم آن بنام رساله های رسوالن است ( نامه هاییکه برای کلیسا ها نوشته و فرستاده شده اند) و
بخش آخر عهد جدید بنام مکاشفه است ( که وقایع آخر زمان را شرح می دهد) .لطفا نامهای هر
چهار بخش و کتب عهد جدید را مطالعه و حفظ کنید.
جدول تقسیم بندی بخش های عهد جدید و نامهای کتب آن
چهار بخش عهد جدید
اناجیل
متی
مرقس
لوقا
یوحنا

رساله های
رسوالن

اعمال رسوالن

مکاشفه

رساله رومیان
رساله های اول و
مکاشفه
دوم قرنتیان
رساله غالطیان
رساله افسسیان
رساله فلیپیان
رساله کولسیان
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ااناجیل
تاریخ  :بین سالهای  ۳تا  ۳٤بعد از میالد مسیح
وقایع مهم  :حکایت هر انجیل از یک قسمت مشخص زندگى عیساى
مسیح آغاز می گردد .اناجیل متى و لوقا داستان تولد مسیح را شرح می دهند ،در
حالیکه اناجیل مرقُس و یوحنا از دوران خدمت و ماموریت عیساى مسیح شروع
می شوند .به هر حال ،هر چهار انجیل کارها و تعلیمات مهم عیساى مسیح را بیان
می کنند و همه آنها داستان تولد ،کارکرد ها و مرگ عیسای مسیح بر روى صلیب
و قیام اش را شرح می دهند.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱تولد و دوران طفولیت عیسای مسیح.
 .۲آغاز ماموریت عیسای مسیح.
 .۳زندگى ،تعلیمات و معجزات عیسای مسیح.
 .٠پایان ماموریت عیسای مسیح در دنیا ،مرگ و قیام اش.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
اکنون ما در بخش عهد جدید کتاب مقدس هستیم و در باره زندگى بعضى از شخصیت هاى
که در کتابهای این بخش یادآوری شده اند ،مطالعه میکنیم .بزرگترین شخصیت ذکر شده در
اناجیل و در تمام کتب عهد جدید ،عیساى مسیح است .گرچه دربارۀ او در عهد عتیق نیز
پیشگویى هایی زیادی صورت گرفته بود ،و او قبل از خلقت کائنات ،در همه وقت و زمان و
در تواریخ مختلف وجود داشت ،زیرا او خدا است ،ولی ما در عهد جدید مستقیما در باره
عیسای مسیح میاموزیم.

عیسای مسیح
 .۱پس منظر
در باره آمدن مسیح موعود در تمام عهد عتیق پیشگویی های زیاد صورت گرفته بود .آمدن
عیساى مسیح به دنیا نیز مانند پیدایش اولین انسان یعنى آدم ،یک معجزه بود ،زیرا مسیح
توسط روح القدس در رحم مریم که یک دختر باکره بود قرار گرفت .ما در بارۀ زمان
طفولیت عیسای مسیح بسیار معلومات کم در دست داریم ولی اینرا میدانیم که بعد ازینکه او
بوسیله یحیى غسل تعمید گرفت ،ماموریت خود را در بین مردم آغاز نمود .عیسای مسیح
قدرت عظیم خود را با نشان دادن معجزات و تعلیم دادن و همچنان از طریق تربیه نمودن
شاگردان که او به خاطر انجام دادن ماموریت خویش انتخاب کرده بود ،نشان داد .آخرین
خدمت عیسى مسیح در این دنیا ،رفتنش بروى صلیب بود ،جاییکه او بخاطر گناهان همه
مردم دنیا خود را قربانى کرد .اما بعد از سه روز او از قبر برخاست و مرگ ،گناه و اعمال
شیطان را شکست داد.
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 .۲وقایع مهم













اعالم تولد عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۱آیه های ۵۶ - ۲۶
تولد عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۲آیه های ۲٤ - ۱
غسل تعمید عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۳آیه های ۲۲ - ۱
وسوسه های که عیسای مسیح با آن روبرو شد ،لوقا فصل  :۴آیه های ۱۳ - ۱
زندگی و خدمت عیسای مسیح.
گرفتاری عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۲۲آیه های ۵۳ – ۴۷
شکنجه شدن عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۲۲آیه های  ۵۴تا فصل  :۲۳آیه ۵۵
مصلوب شدن عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۲۳آیه های ۴۹ – ۲۶
دفن شدن عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۲۳آیه های ۵۵ – ۵٤
برخیز عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۲۴آیه های ۱۲ – ۱
صعود عیسای مسیح ،لوقا فصل  :۲۴آیه های ۵۳ - ۵٤

 .۱پیشگویی های کالم خدا در باره آمدن مسیح موعود
 در باره تولد عیسای مسیح ،اشعیا فصل  :۷آیه ۱۴
 در باره محل تولد عیسای مسیح ،میکا فصل  :۵آیه ۲
 در باره دلیل و هدف آمدن عیسای مسیح به دنیا ،اشعیا فصل  :۴۲آیه ۶
 در باره مرگ عیسای مسیح ،اشعیا فصل  :۵۳آیه های  ،۹ – ۱مزامیر فصل :۲۲
آیه های ۱۸ - ۷
 .۰شناخت ما از شخصیت مسیح
 عیسای مسیح کامال مقدس بود ،لوقا فصل  :۱آیه ۳۵
 عیسای مسیح محبت واقعی و حقیقی داشت ،افسسیان فصل  :۳آیه ۱۹
 او واقعا فروتن بود ،فلیمون فصل  :۲آیه های ۸ – ۵
 عیسای مسیح شخص مهربان و مالیم بود ،متی فصل  :۱۱آیه ۲۹
 عیسای مسیح در زندگی خود دایم دعا میکرد ،متی فصل  :۱۴آیه ۲۳
 او برای خدای پدر کار های عظیمی انجام داد ،یوحنا فصل  :۵آیه ۱۷
 .۴مثالها و درسهایی که از زندگی عیسای مسیح میتوانیم بیاموزیم:
 باوجودیکه عیسای مسیح از لحاظ روحانی خدا بود ،ولی او در جسم انسان ظاهر شد،
یعنی در بدن انسانی زندگی میکرد ،او براى تمام آن کسانیکه به او ایمان دارند یک
الگو و مثال بجا گذاشت .فیلپیان فصل  :۲آیه های ۵ - ۱
 ما تا زمان برگشت عیسای مسیح که او را حضوری میبینیم و کامال مثل او میشویم،
باید کوشش کنیم تا در اعمال و رفتار روزانه خود بیشتر مانند او شویم .اول یوحنا
فصل  :۳آیه ۲
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 عیساى مسیح بر قدرت روح خدا متکى بود ،یعنى همان روح که او به ما نیز عطا
فرموده است تا کار و ارادۀ خدای پدر را بجا آوریم .یوحنا فصل  :۱۶آیه های – ۷
 ،۱۵افسسیان فصل  :۱آیه ۱۳
 او در همه حاالت مطیع خدا بود ،حتى در حالت مرگ هم .او یک مثال کامل برای ما
است تا از او سرمشق گرفته و پیروی کنیم .فیلپیان فصل  :۲آیه ۸

بخش مباحثه و گفتگو
 .۱برخورد عیساى مسیح با گناهکاران چگونه بود؟ برخورد و روابط ما با گناهکاران که
آنها را مى شناسیم چگونه باید باشد؟
 .۲عیساى مسیح با زنان و اطفال چگونه برخورد داشت؟ آیا ما نیز باید همان رویه را با آنها
داشته باشیم؟ تشریح کنید که چگونه.
 .۳رابطه عیساى مسیح با خداى پدر چگونه بود؟ رابطه ما با خدا باید چگونه باشد؟
 .۴عیساى مسیح با شیطان و ارواح ناپاک چگونه برخورد و اقدام میکرد؟ ما چگونه میتوانیم که با استفاده
از مثال عیسای مسیح اینکار را در زندگی خود در عصر حاضر تطبیق کنیم؟
 .۵عیساى مسیح به ما تعالیم زیاد داده است .یکی از کار های که او به شما تعلیم داده تا در
زندگی تان آنرا عملی نمایید ،کدام است؟
لطفا براى درس هفته آینده از اعمال رسوالن فصل های  ۱تا  ۱۱را مطالعه کنید.

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیت مربوط به درس هفته دهم
در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم .زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود ،دیگر
نمی تواند میوه بدهد .شما نیز جدا از من نمی توانید بارور و مفید باشید.
یوحنا فصل  :۱۵آیه ۴
کککتب بخش بکتبکبیکتی
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هفته یازدهم  :کلیسا

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

پطروس
پولس
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 .۲آیا میتوانید چهار بخش عهد جدید را نام بگیرید؟
 .۳آیا میتوانید که اسمای چهار کتاب بخش اول انجیل را که بنام اناجیل یاد میشوند ،نام
بگیرید؟

بخش آموختن
لطفا اسمای چهار بخش عهد جدید و کتب آنها را یاد بگیرید.
جدول تقسیم بندی بخش های عهد جدید و نامهای کتب آن
چهار بخش عهد جدید
اناجیل
متی
مرقس
لوقا
یوحنا
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اکلیسا
تاریخ  :بین سالهای  ۳٤تا  ۵٤بعد از میالد مسیح
وقایع مهم  :بعد از صعود مسیح به آسمان و نزول روح القدس به
همه ایمانداران ،کلیسا بوجود آمد یعنی تولد یافت .تاریخچه آغاز کلیسا ،کارنامه
ها یا اعمال رسوالن مسیح و ایمانداران کلیسا اولیه در کتاب اعمال رسوالن
درج شده اند.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱تولد کلیسا بوسیلۀ روح القدس.
 .۲رشد کلیسا در اورشلیم.
 .۳جفا و رنج که کلیسا با آن روبرو شد.
 .٠پراگنده شدن ایمانداران و پخش پیام مسیح در سامریه و دیگر نقاط دنیا.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
در درس هفته دهم ما دربارۀ بزرگترین و مهمترین شخصیت کتاب مقدس ،یعنى عیساى
مسیح ،مطالعه نمودیم .ما در درس این هفته در بارۀ زندگى پطروس رسول که یکی از
شاگردان عیسای مسیح بود ،مطالعه میکنیم .خداوند او را در آغاز کلیسا مورد استفاده خود
قرار داد و بعدا ً او یکى از مهمترین رهبران کلیسا شد.

پطروس (صخره)
 .۱پس منظر
پطروس رسول تحصیالت عالی نداشت .او یک ماهیگیر ساده بود که در دریا جلیل ماهى می
گرفت متى  :۴آیه  .۱۸اندریاس برادر پطروس رسول ،در اول شاگرد یحیى تعمید دهنده و بعدا
یکى از اولین شاگردان عیساى مسیح بود .یوحنا فصل  : ۱آیه های ( ۴٤ – ۳۵وقتیکه اندریاس
برای بار اول با عیساى مسیح مالقات کرد ،او دوان دوان نزد برادر خود پطروس رفت تا دربارۀ
عیساى مسیح به او بگوید .هنگامیکه عیساى مسیح پطروس را که نامش در آنوقت شمعون بود
دید ،نام او را به کیفا یعنى پطروس یا صخره تغییر داد) یوحنا فصل  :۱آیه های  .۴۲ – ۴۱از
همان زمان به نظر می رسد که پطروس رسول و برادرش پیشه خود را که ماهیگیری بود ترک
کردند و شاگردان عیساى مسیح شدند .بعد ها پطروس رسول رهبر کلیسا شد و او همچنان دو
رساله به کلیسا نوشت که بنام های اول پطروس و دوم پطروس نامیده می شوند .مسیحیان به این
باور اند که پطروس رسول بخاطر مسیحی بودنش ،مصلوب شده و کشته شد.
 .۲وقایع مهم
 عیسای مسیح پطروس را فراخواند تا از او پیروى کند .متى فصل  :۴آیه ،۱۸
یوحنا فصل  :۱آیه ۴۲
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پطروس رسول مسیح را منحیث مسیح شناخت .متى فصل  :۱۶آیه های ۲٤ - ۱۳
پطروس رسول در وقت تبدیل هیئت عیسای مسیح حضور داشت.
متى فصل  :۱۷آیه های ۲ – ۱
پطروس رسول در جریان محاکمه عیساى مسیح حضور داشت .متى فصل :۲۶
آیه های ۷۵ - ۶۹
عیساى مسیح به او یک وظیفه سپرد .یوحنا فصل  :۲۱آیه های ۱۹ - ۱۵
موعظه پطروس رسول در روز پنطیکاست .اعمال رسوالن فصل ۲
پطروس رسول یک مرد شل را در عبادتگاه شفا داد.
اعمال رسوالن فصل  :۳آیه های ۱٤ - ۱
پطروس رسول به غیر یهودیان موعظه کرد .اعمال رسوالن فصل های  ۱٤و ۱۱

 .۱زمانیکه پطروس ایمان خود را ثابت ساخت






پطروس رسول بر روى آب راه رفت .متى فصل  :۱۴آیه ۲۹
پطروس رسول عیسى را به صفت مسیح شناخت .متى فصل  :۱۶آیه های ۲٤ - ۱۳
پطروس رسول در روز پنطیکاست موعظه کرد .اعمال رسوالن فصل ۲
پطروس رسول یک مرد شل را شفا داد .اعمال رسوالن فصل  :۳آیه های ۱٤ - ۱
پطروس رسول با وجود مخالفت هاى زیاد که از طرف حکام مذهبى و دولتى صورت
می گرفت ،انجیل را موعظه کرد .اعمال رسوالن فصل  :۴آیه های ۲۲ – ۱

 .۰شکست و اشتباهات پطروس
 پطروس رسول شک کرد و در آب فرو رفت .متى فصل  :۱۴آیه ۳٤
 پطروس رسول هدف مسیح را در دنیا درست درک نکرد .متى فصل  :۱۶آیه های
۲۳ - ۲۱
 پطروس انکار کرده گفت که عیسی را نمی شناسد .متى فصل  :۲۶آیه های ۷۵ - ۶۹
 پطروس رسول در حمایت از غیریهودیان کوتاهی کرد .غالطیان  :۲آیه های ۱۴ - ۱۱
 .۴مثالها و درسهایی که از زندگی پطروس رسول میتوانیم بیاموزیم:
 پطروس رسول یک شاگرد بود که همه کار ها را در عمل انجام میداد ،اما اکثرا ً افکار
و یا اعمال او غلط و اشتباه میبودند.
 زمانیکه که تمرکز و توجه پطروس رسول به خداوند میبود او موفق میشد ولی وقتیکه
توجه و تمرکز اش به خداوند نمیبود او ناکام میشد.
 هنگامیکه پطروس رسول از روح القدس پُر شد ،او به یک رهبر قوى در کلیسا مبدل
گردید.
با وجودیکه پطروس رسول اشتباهات زیاد داشت ،ولی او هر بار دوباره بسوی
خداوند میامد و بوسیلۀ فیض خدا به حالت اولی اش بر می گشت.
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بخش مباحثه و گفتگو
 .۱راجع به زندگی پطروس رسول با هم بحث کنید.
 .۲پطروس شاید در میان همه شاگردان عیسای مسیح ،شجاعترین همه بود .آیا این قسم
شجاعت خوب است یا بد؟ آیا ضرور است که شما هم در ایمان خود شجاع و با شهامت
باشید؟
 .۳پطروس رسول اشتباهات زیادی داشت ،ولی با آن هم او هرگز رسالت اش را ترک نکرد.
آیا شما هم به عنوان یک مسیحى در کار یا چیزی کوتاهی و اشتباه کرده اید؟ ما هم مانند
پطروس رسول در بسیار کار ها کوتاهی کرده و از خود اشتباه نشان داده ایم .ما باید با
این مسئله چگونه برخورد کنیم؟
 .۴چرا باید خداوند ما عیسای مسیح با وجودیکه پطروس رسول سه مرتبه او را انکار کرد،
باز هم او را مورد استفاده خود قرار می داد؟
 .۵خدا چگونه در کلیسا از شما استفاده می کند؟

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیه هفته دهم را یکبار دیگر مرور کنید ،یوحنا فصل  :۱۴آیه ۰
 .۱آیات مربوط به درس هفته یازدهم
پس اگر خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید ،او در زمان مناسب شما را
سرافراز خواهد نمود .بگذارید خداوند بار تمام غصه ها و نگرانیهای شما را به دوش
گیرد ،زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد.
اول پطروس فصل  :۴آیه های ۷ - ۱
کککتب بخش بکتبکبیکتی
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هفته دوازدهم  :مآموریت و رسالت

بخش مرور درس گذشته :
 .۱اسمای دوازده عنوان دروس دوازده هفته ای این کتاب را با ذکر نام شخصیت مربوط به
هر هفته در جدول زیر بنویسید.

پولس
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 .۲آیا میتوانید چهار بخش عهد جدید را نام بگیرید؟
 .۳آیا میتوانید که اسمای تمام کتاب های عهد جدید را نام بگیرید؟

بخش آموختن
این آخرین هفته کورس است .تا حال ،شما باید اسمای تمام بخشهای عهد جدید و عهد
عتیق و همچنان نامهای تمام کتب کتاب مقدس را آموخته و حفظ کرده باشید.
جدول تقسیم بندی بخش های عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

جدول تقسیم بندی بخش های عهد جدید و نامهای کتب آن
چهار بخش عهد جدید
اناجیل
متی
مرقس
لوقا
یوحنا

رساله های
رسوالن

اعمال رسوالن

مکاشفه

رساله رومیان
رساله های اول و مکاشفه
دوم قرنتیان
رساله غالطیان
رساله افسسیان
رساله فلیپیان
رساله کولسیان
رساله های اول و
دوم تسالونیکیان
رساله های اول و
دوم تیموتاؤس
رساله تیتوس
رساله فلیمون
رساله عبرانیان
رساله یعقوب
رساله های اول و
دوم پطروس
رساله های اول،
دوم و سوم یوحنا
رساله یهودا

اعمال رسوالن
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امآموریت و رسالت
تاریخ  :بین سالهای  ۴۵تا  ۶۵بعد از میالد مسیح
وقایع مهم  :زمانی که کلیسا در اورشلیم مورد شکنجه ،جفا و آزار
قرار گرفت ،مسیحیان به شهرهای اطراف نقل مکان کردند .کلیساى انطاکیه
مبلغ و مبشر بزرگ مسیحیت یعنى پولس رسول را برای بشارت انجیل
فرستاد .پولس رسول و تعداد زیادى از همقطارانش به سراسر آسیاى صغیر و
بخشى از اروپا سفر نموده و در آنجا به موعظه کردن ،تعلیم دادن و تأسیس
نمودن کلیسا ها پرداخت.
خالصۀ نکات مهم :
 .۱مسیحى شدن پولس رسول.
 .۲پولس رسول و برناباس از طرف کلیسا برای بشارت انجیل اعزام شدند.
 .۳پولس رسول در زمان رسالت اش سه سفر بشارتی داشت ،که در جریان آن
سفر ها او موعظه میکرد و کلیساهای جدیدی را تأسیس مینمود.
 .٠پولس رسول زندانى شد.

بخش خواندن و مطالعه دقیق
پولس رسول یکى از فعالترین اشخاصى بود که خدا از او در عهد جدید استفاده کرد .ما در
بارۀ زندگی و رسالت او در کتاب اعمال رسوالن بسیار موضوعات جدید را می خوانیم .خدا
پولس رسول را در نوشتن رساله هایش الهام می داد تا بوسیلۀ او تعلیم مسیحیت را به کلیسا
توضیح دهد .در عهد جدید پولس رسول یک مثال خوب براى ادامۀ دادن همان رسالت است
که خدا قبالً از پیروان خود مانند ابراهیم و موسى ،خواسته بود که انجام بدهند .پولس رسول
نیز مانند آنها از طرف خداوند دعوت شد تا خانه اش را ترک نموده و به جاییکه خدا او را
مى فرستاد ،برود.

پولس رسول
 .۱پس منظر
پولس رسول ،که درابتدا نامش شائول بود ،در شهر طرسوس تولد یافته بود .او یک یهودى،
از قبیله بنیامین ،مربوط به فرقۀ مذهبی فریسى و یک عالم شریعت یهود بود .پولس رسول
برای دین و عقیده خود یک غیرت خاص داشت .او به کلیساى اولیه بسیار آزار و جفا می
رساند (فیلپیان فصل  :۳آیه های  ۵و  .)۶وقتی او بشکل حیرت انگیز با عیسای مسیح روبرو
شد ،و بعد از آن نامش از شائول به پولس که به معنی کوچک است تغییر یافت و او به
عیسای مسیح ایمان آورد .پس از آن پولس رسول به سفرهای زیادی رفت ،انجیل را موعظه
کرد ،گروه هاى از ایمانداران را ایجاد کرد ،آنها را تعلیم داد و رساله های زیاد به کلیساها
نوشت .عموما ً ایمانداران به این باور اند که پولس رسول بخاطر مسیحی بودنش در روم
کشته شد.
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 .۲وقایع مهم











شائول (پولس رسول) به کلیسا جفا می رسانید ،او در سنگسار کردن استیفان هم سهم
داشت .اعمال فصل  : ۷آیه  ۵۴تا فصل  : ۸آیه ۳
تغییر زندگی پولس رسول .اعمال فصل  :۹آیه های ۱۹ - ۱
پولس رسول در عربستان آموزش یافت .غالطیان فصل  : ۱آیه ۱۷
پولس رسول و برناباس برای وعظ انجیل به تمام دنیا انتخاب شدند.
اعمال فصل  :۱۳آیه های ۳ - ۱
سفر اول بشارتی پولس رسول .اعمال فصل های ۱٠ - ۱۳
سفر دوم بشارتی پولس رسول .اعمال فصل  : ۱۵آیه  ۳۶تا فصل  : ۱۸آیه ۲۲
سفر سوم بشارتی پولس رسول .اعمال فصل  : ۱۸آیه  ۲۳تا فصل  : ۲۱آیه ۲۶
پولس رسول در اورشلیم توقیف مى شود .اعمال فصل  : ۲۱آیه  ۲۷تا فصل  : ۲۲آیه ۲۹
پولس رسول براى محاکمه به روم برده می شود .اعمال فصل  : ۲۱آیه  ۲۷تا
فصل  : ۲۸آیه ۳۱

 .۱زمانیکه پولس رسول ایمان خود را ثابت ساخت
 پولس رسول از دعوت خدا در قسمت انجام سفر های بشارتی و موعظه کالم اطاعت نمود.
اعمال فصل  : ۱۳آیه های ۳۳ - ۱
 پولس رسول با وجود مخالفت ها ،جفاها و رنج ها زیاد هنوز هم کالم خدا را موعظه
می کرد .دوم قرنتیان فصل  :۱۱آیه های ۳۳ - ۱۶
 پولس رسول با وفادارى خاص به کلیسا خدمت کرد .اعمال فصل  : ۲٤آیه های ۳۸ - ۲٤
او تا آخر زندگی اش به مسیح وفادار ماند .دوم تیموتاوس فصل  : ۴آیه ۷
 .۰شکست و اشتباهات پولس رسول
 یک ناخوشی یا تکلیف نامعلومی در وجود پولس رسول پیدا شد و او را ضعیف ساخت.
دوم قرنتیان فصل  :۱۲آیه های ۱٤ – ۷
او در مقابل دیگران بی حوصله بود .اعمال فصل  : ۱۵آیه های ۴٤ – ۳۷
 .۴مثالها و درسهایی که از زندگی پولس رسول میتوانیم بیاموزیم:
 خدا می تواند حتى کسانى را که می خواهند مسیحیان را بکشند ،نیز نجات بدهد و آنها
را ببخشد.
 پولس رسول تنها فیض خدا را موعظه نمی کرد ،بلکه او در زندگی اش هم به آن
وابسته بود و او این فیض را عمال به دیگران هم نشان داد.
 پولس رسول یک مرد پر از روح خدا بود .اعمال فصل  : ۹آیه ۱۷
 پولس رسول خود را برای انجام وظیفۀ که خدا به او سپرده بود ،ناتوان می دانست،
ولی او آنرا بوسیلۀ قوت عیسای مسیح انجام می داد.
 پولس رسول تا آخرین لحظه عمر خود به انجام خدمت که خدا او را فراخوانده بود
وفادار ماند.
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 با قدرت مسیح هیچ کارى براى پولس رسول ناممکن نبود .فیلپیان فصل  : ۴آیه ۱۳
 خدا همیشه نسبت به پولس رسول وفادار بود.

بخش مباحثه و سواالت
 .۱راجع به زندگی پولس رسول با هم بحث کنید.
 .۲گرچه پولس رسول به کلیسا جفا می رسانید و مسیحیان را شکنجه میکرد و آزار می داد،
ولى باز هم خدا او را بخشید و از وجود او استفاده کرد .آیا شما کدام کار غلط را انجام
داده اید که الزم به بخشش خداوند داشته باشد؟
 .۳پولس رسول زندگى خود را براى کلیسا وقف نمود و زحمات زیادی برای آن کشید .امروز
شما چگونه می توانید که از مثال او پیروى نمایید؟
 .۴پولس رسول زحمات زیادى را بخاطر مسیح متحمل شد .آیا شما بخاطر مسیح زحمت را
متحمل شده اید؟ چگونه ،تشریح بدهید؟
 .۵خدا چگونه در کلیسا از شما استفاده می کند؟

بخش حفظ آیات مربوط به درس
 .۱آیات هفته دهم و یازدهم را یکبار دیگر مرور کنید ،یوحنا فصل  :۱۴آیه  ۰و رساله
اول پطروس فصل  :۴آیه های ۷ - ۱
 .۱آیات مربوط به درس هفته دوازدهم
ای ایمانداران عزیز ،در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را
مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ،زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست.
شایسته است او را چنین عبادت و خدمت کنید .رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را
تقلید نکنید ،بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکر تان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل
شوید .آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده ،آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند
اوست ،کشف کنید.
رومیان فصل :۱۱آیه های ۱ - ۱
کککتب بخش بکتبکبیکتی
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ضمایم درسهای این کتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضمیمه اول :
تقسیم بندی و اسمای کتب کتاب مقدس
جدول تقسیم بندی بخش های عهد عتیق و نامهای کتب آن
کتب تاریخی ( ۱۷کتاب)

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر

کتب شعر (  ۴کتاب)

ایوب
تورات مزامیر
امثا ل
جامعه
غزل غزلها

کتب نبوتی ( ۱۷کتاب)

اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکاه
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

تواریخ
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انبیا
بزرگ

انبیا
کوچک

جدول تقسیم بندی بخش های عهد جدید و نامهای کتب آن
چهار بخش عهد جدید
اناجیل
متی
مرقس
لوقا
یوحنا

رساله های
رسوالن

اعمال رسوالن

مکاشفه

رساله رومیان
رساله های اول و مکاشفه
دوم قرنتیان
رساله غالطیان
رساله افسسیان
رساله فلیپیان
رساله کولسیان
رساله های اول و
دوم تسالونیکیان
رساله های اول و
دوم تیموتاؤس
رساله تیتوس
رساله فلیمون
رساله عبرانیان
رساله یعقوب
رساله های اول و
دوم پطروس
رساله های اول،
دوم و سوم یوحنا
رساله یهودا

اعمال رسوالن
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ضمیمه دوم :مخفف اسمای کتب عهد عتیق
مخفف
پیدایش
خروج
الوی
اعداد
تثنیه
یوشع
داور
روت
 ۱سمو
 ۱سمو
 ۱پادشاه
 ۱پادشاه
 ۱توار
 ۱توار
عزرا
نحمیا
استر
ایوب
مزامیر
امثال
جامعه
غزل
اشعیا
ارمیا
مراثی
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکا
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

نام مکمل
پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر
ایوب
مزامیر
امثال
جامعه
غزل غزلها
اشعیا
ارمیا
مراثی ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکا
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی
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مخفف اسمهای کتب عهد جدید
مخفف

نام مکمل

متی
مرقس
لوقا
یوحنا
اعمال
روم
 ۱قرنت
 ۱قرنت
غالط
افسس
فیلیپ
کولس
 ۱تسالو
 ۱تسالو
 ۱تیمو
 ۱تیمو
تیتوس
فلیمون
عبران
یعقوب
 ۱پطروس
 ۱پطروس
 ۱یوحنا
 ۱یوحنا
 ۱یوحنا
یهودا
مکاشفه

متی
مرقس
لوقا
یوحنا
اعمال رسوالن
رومیان
اول قرنیتان
دوم قرنتیان
غالطیان
افسسیان
فیلیپیان
کولسیان
اول تسالونیکیان
دوم تسالونیکیان
اول تیموتاؤس
دوم تیموتاؤس
تیتوس
فلیمون
عبرانیان
یعقوب
اول پطروس
دوم پطروس
اول یوحنا
دوم یوحنا
سوم یوحنا
یهودا
مکاشفه
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ضمیمه سوم :

مرور بر موضوع و شخصیت های مربوط به دروس هر هفته
پیدایش

آدم

بزرگ خاندان قوم یهود

ابراهیم

خروج

موسی

غلبه و پیروزی

یوشع

داوران

جدعون

پادشاهی

داؤد

تبعید

دانیال

بازگشت

نحمیا

خاموشی

مرور

انجیل

عیسای مسیح

کلیسا

پطروس

ماموریت

پولس
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ضمیمه چهارم :
آیات از کتاب مقدس که باید آنرا آموخت
آیت مربوط به درس هفته اول
همه ما می میریم ،زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم ،چون هر جا گناه باشد ،مرگ نیز وجود
دارد .اما همه کسانی که از آن مسیح می باشند ،پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد.
اول قرنتیان فصل  : ۱۴آیه ۱۱

آیت مربوط به درس هفته دوم
آنگاه ابرام به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شده ،او را پذیرفت.
پیدایش فصل  : ۱۴آیه ۱

آیات مربوط به درس هفته سوم
در اثر ایمان بود که موسی ،وقتی بزرگ شد ،نخواست در کاخ فرعون بماند و نوه او نامیده
شود .او ترجیح می داد همراه با خلق رنجدیده خدا متحمل مشقات شود ،تا اینکه در کاخ
سلطنتی ،چند روزی از گناه لذت ببرد.
عبرانیان فصل  :۱۱آیه های ۱۴ – ۱۰

آیت مربوط به درس هفته چهارم
آری ،قوی و شجاع باش و ترس و واهمه را از خود دور کن و به یاد داشته باش که هر جا
بروی من که خداوند ،خدای تو هستم ،با تو خواهم بود.
یوشع فصل  : ۱آیه ۹

آیت مربوط به درس هفته پنجم
اما جدعون جواب داد :نه من پادشاه شما می شوم و نه پسرانم .خداوند پادشاه شما است!
داوران فصل  : ۶آیه ۱۱

آیت مربوط به درس هفته ششم
ای خداوند ،ای پناهگاه و نجات دهنده من ،سخنان و افکارم مورد پسند تو باشد.
مزامیر فصل  : ۱۹آیه ۱۴

آیت مربوط به درس هفته هفتم
پادشاه بابل به دانیال گفت :خدای تو که همیشه او را عبادت می کنی تو را برهاند .سپس او
را به چاه شیران انداختند.
دانیال فصل  :۱آیه ۱۱
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آیت مربوط به درس هفته هشتم
نباید غمگین باشید ،بلکه باید جشن بگیرید و شاد باشید ،بخورید و بنوشید و از خوراک خود
به فقرا بدهید .این شادی خداوندی ،مایه قوت شما خواهد بود!
نحمیا فصل  : ۶آیه ۱۴

هفته نهم
مرور آیات مربوط به درسهای قبلی
داوران فصل  :۶آیه ۱۱
مزامیر فصل  :۱۹آیه ۱۰
دانیال فصل :۱۱آیه ۱۱
نحمیا فصل  :۶آیه ۱۴

اول قرنتیان فصل  :۱۴آیه ۱۱
پیدایش فصل  :۱۴آیه ۱
عبرانیان فصل  :۱۱آیه های ۱۴ - ۱۰
یوشع فصل  :۱آیه ۹

آیت مربوط به درس هفته دهم
در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم .زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود ،دیگر
نمی تواند میوه بدهد .شما نیز جدا از من نمی توانید بارور و مفید باشید.
یوحنا فصل  :۱۴آیه ۰

آیات مربوط به درس هفته یازدهم
پس اگر خود را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید ،او در زمان مناسب شما را سرافراز
خواهد نمود .بگذارید خداوند بار تمام غصه ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد ،زیرا او
در تمام اوقات به فکر شما می باشد.
اول پطروس فصل  : ۴آیه های ۷ – ۱

آیات مربوط به درس هفته دوازدهم
ای ایمانداران عزیز ،در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را
مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید ،زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست.
شایسته است او را چنین عبادت و خدمت کنید .رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را
تقلید نکنید ،بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکر تان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل
شوید .آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده ،آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند
اوست ،کشف کنید.
رومیان فصل  :۱۱آیه های ۱ – ۱
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