Exploring God's Word

آفرینش  -سقوط  -نجات
بررسی کالم خدا

اعمال باب ٔ۷
ٔٔ  ......چونکه در کمال رضامندی کالم را پذیرفتند و هر روز
کتب را تفتیش مینمودند ........

اعمال باب ٔ۶
ٕٖ آنگاه کالم خداوند را برای او وتمامی اهل
بیتش بیان کردند.
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درس

یکم

آشنایی با عهد عتیق
وجدان ایمان

دوره های زمانی آدم تا مسیح

سقوط
انسان تا
ابراهیم

انسان بی گناه

آدم
و
حوا
پدر قوم

شریعت و انبیا

موسی
تا
مسیح

ابراهیم
تا
موسی

کتابهای عهد عتیق
این کتابها توسط ٕٖ نفر به نگارش در آمد
که ٓٓ ٖ۶سال تاریخ بشر را در بر میگیرد
طی حدود ٓٓ ٔ۵سال

مالکی
زکریا
حجی
صفنیا
حبقوق
ناحوم
میکاه
یونس
عوبدیا
عاموس
یوئیل
هوشع
دانیال

حزقیال
مراثی ارمیا
ارمیا
اشعیا

ایوب
مزامیر
امثال
جامعه

استر
نحیما
عزرا
دوم تواریخ
اول تواریخ
دوم پادشاهان
اول پادشاهان

 ۵کتاب
اشعاری

 ۵کتاب
شریعت

دوم سموئیل
اول سموئیل
روت

 ٔ۷کتاب
نبوتی

ٕٔ کتاب
تاریخی

داوران
یوشع

پطرس دوم باب ٔ
ٕٔ زیرا هیچ پیشگوئی از روی نقشه و
خواسته انسان به وجود نیامده است  ،بلکه
مردم تحت تؤثیر روح القدس کالم خدا را بیان
نمودند.

غزل غزلها

شریعت

سرداران قوم

وجدان و ایمان

دورههای زمانی

انسان بی گناه

پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه

در ابتدا خدا
پیدایش باب
۲-۲
در روز هفتم
خدا کار آفرینش
را تمام کرد و
از
آن دست کشید.

خدا
در این روز
آرامی گرفت

حیوانات
و
انسان

خورشید  -ماه خشکی  -دریا
ماهیان
نباتات
ستارگان
دریا
گیاهان
پرندگان آسمان فصل -روز
درختان
سال

هفته آفرینش

آسمان
و آب را
از هم
جدا کرد

روشنایی
را از
تاریکی
جدا کرد

قدرت انتخاب
آدم و حوا
پیدایش باب ٕ
 ٔ۷اما از درخت معرفت نیك و بد
زنهار نخوریزیرا روزی كه از آن
خوردی هرآینه خواهی مرد.

زمان قبل از گناه
رابطه روحانی
انسان
و خدا
توسط گناه قطع شد

سقوط

انسان گناه را برگزید

پیدایش باب ٕٕ۵:

پیدایش باب ٖ ۸ -ٔ :

اولین حکم
وعده
پیدایش باب ٖ
 ٔ۵و عداوت در میان تو و زن و در میان
ُذ ّریت تو وذریت وی میگذارماو سر تو را
خواهد كوبید و تو پاشنة وی را خواهی كوبید

نافرمانی و بال
پیدایش ٖ ٔ۹ -ٔ۵ :

ٔ .حکم بر شیطان
ٕ .حکم بر زن
ٖ .حکم بر زمین
 .۴حکم بر آدم
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دوم

نجات خانواده مرد صالح
پیدایش باب ۶
ٖ و خداوند گفت «روح من در انسان دائما ً داوری نخواهد كرد ،زیرا
كه او نیز بشر است لیكن ایام وی صد و بیست سال خواهد بود ۴ ».و
در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند .و بعد از هنگامی كه پسران
خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنها برای ایشان اوالد زاییدند ،ایشان
ف ،مردان نامور شدند ۵ .و خداوند دید
سلَ ْ
جبارانی بودند كه در زمان َ
كه شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی
دائما ً محض شرارت است  ۶و خداوند پشیمان شد كه انسان را بر
زمیـن ساخته بود ،و در دل خود محزون گشت  ۷و خداوند گفـت
«انسـان را كه آفریـدهام از روی زمین محو سازم انسان و بهایم و
حشرات و پرندگان هوا را ،چونكه متؤسف شدم از ساختن ایشـان

عهد رنگین کمان
پیدایش ٖٔ-ٔٔ :۹ :

ساختن کشتی
پیدایش ٔ۶-ٔ۴ :۶

نقشه کشتی
درب ٔ :
طبقه ٖ :
طول  ٔ۵ٓ :متر
ارتفاع  ٔ۵ :متر
عرض  ۵ٓ :متر

پیمان

پطرس دوم باب ٕ
 ۵و بر عالم قدیم شفقت نفرمود بلکه نوح
واعظ عدالت را با هفت نفر دیگر محفوظ
طوفان را بر عالم بیدینان آورد داشته

قضاوت نهایی برای انسان

پسر انسان
فیلیپیان ٖٔ۹-ٔ۷ :
متی ٖ۹-ٖ۸ :ٕ۴
لوقا ٖٓ-ٕ۶ :ٔ۷
لوقا ٕٖٔ۵-ٖ۴ :
دوم تیموتاوس ٖ۴-ٔ :
دوم پطرس ٖ۷-ٖ :

عصر نوح
پیدایش ٔٔ-۵ :۶
عیش و نوش
وصلت و ازدواج
داد و ستد و زندگی روزمره
غافلگیر شدن در روز داوری
ازدیاد شرارت انسان
طوفان نوح

متی باب ٕ۴
 ٖ۷لیکن چنانکه ایام نوح بود ،ظهور پسر
انسان نیز چنان خواهد بود ٖ۸ .زیرا
همچنان که در ایام قبل از طوفان میخوردند
و میآشامیدند و نکاح میکردند و منکوحه
میشدند تا روزی که نوح داخل کشتی
گشت  ٖ۹و نفهمیدند تا طوفان آمده همه را
ببرد ،همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد
بود ۴ٓ .آنگاه دو نفری که در مزرعهای
میباشند ،یکی گرفته و دیگری واگذارده
شود ۴ٔ .و دو زن که دستآس میکنند ،یکی
گرفته و دیگری رها شود ۴ٕ .پس بیدار
باشید زیرا که نمیدانید در کدام ساعت
خداوند شما میآید ۴ٖ .لیکن این را بدانید
که اگر صاحب خانه میدانست در چه پاس از
شب دزد میآید ،بیدار میماند و نمیگذاشت
که به خانهاش نقب زند ۴۴ .لهذا شما نیز
حاضر باشید ،زیرا در ساعتی که گمان نبرید،
پسر انسان میآید.
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پیدایش زبانها و پدید آمدن قومها

MESOPOTAMIA

پیدایش باب ٔٔ
 ۵و خداوند نزول نمود تا شهر و
برجی را كه بنیآدم بنا میكردند،
مالحظه نماید ۶ .و خداوند گفت
«همانا قوم یكی است و جمیع ایشان
را یك زبان و این كار را شروع
كردهاند ،و اال´ن هیچ كاری كه قصد آن
بكنند ،از ایشان ممتنع نخواهد شد۷ .
اكنون نازل شویم و زبان ایشان را در
آنجا مشوش سازیم تا سخن یكدیگر را
نفهمند ۸ ».پس خداوند ایشان را از
آنجا بر روی تمام زمین پراكنده ساخت
و از بنای شهر باز ماندند ۹ .از آن
سبب آنجا را بابل نامیدند ،زیرا كه در
آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را
مشوش ساخت و خداوند ایشان را از
آنجا بر روی تمام زمین پراكنده نمود.

دریا
بزرگ

پیدایش باب ٓٔ
ٔ این است پیدایش پسران نوح سام و
حام و یافثو از ایشان بعد از طوفان
پسران متولد شدند.

CHALDEA

نوح
سام

حام

یافث

قوم برگزیده
زمان انتخاب پدر قوم برگزیده
خداوند ابراهیم را برگزید

تولد اسحاق
پیدایش باب ٕٔ

ٔ و خداوند برحسب وعدة خود ،از
ساره تفقد نمود ،و خداوند  ،آنچه را به
ساره گفته بود ،بجا آورد ٕ .و ساره
حامله شدهاز ابراهیم در پیریاشپسری
زایید ،در وقتی كه خدا به وی گفته
بود ٖ .و ابراهیمپسر مولود خود را،
كه ساره از وی زایید ،اسحاق نام نهاد.

—میثاق ختنه
پیدایش ٔ۴-ٔٓ :ٔ۷

تولد اسماعیل

پیدایش باب ٕٔ
ٔ و خداوند به ابرام گفتاز والیتخود ،و از
مولد خویش و از خانة پدر خود بسوی
زمینی كه به تو نشان دهم بیرون شو ٕ ،و
از تو امتی عظیم پیدا كنم و تو را بركت دهم
و نام تو را بزرگ سازم و تو بركت خواهی
بود ٖ .و بركت دهم به آنانی كه تو را
مبارك خوانند ،و لعنت كنم به آنكه تو را
ملعون خواند .و از تو جمیع قبایل جهان
بركت خواهند یافت

پیدایش ٔ۵ :ٔ۶

قوم عرب

پیمان

جدا شدن ابرام و لوط
پیدایش ٖٖٔٔ-۸ :

ابراهیم پسرش اسحاق را به عنوان قربانی به خداوند تقدیم میکند
پیدایش ٕٕٔ۴-ٔ :

فرار لوط و خانوادهاش از سدوم
پیدایش ٕ۸-ٔ :ٔ۹

قوم برگزیده
پیدایش باب ٕ۵
ٕٔ و اسحاق برای زوجة خود ،چون كه نازاد بود،
نزد خداوند دعا كرد .و خداوند او را مستجاب فرمود
و زوجهاش رفقه حامله شد ٕٕ .و دو طفل در رحم
او منازعت میكردند .او گفتاگر چنین باشد ،من چرا
چنین هستم پس رفت تا از خداوند بپرسدٕٖ .
خداوند به وی گفتدو امت در بطن تو هستند ،و دو
قوم از رحم تو جدا شوند و قومی بر قومی تسلط
خواهد یافتو بزرگكوچك را بندگی خواهد
نمود ٕ۴ ».و چون وقت وضع حملش رسید ،اینك
توأمان در رحم او بودند ٕ۵ .و نخستینسرخ فام
بیرون آمد و تمامی بدنش مانند پوستینپشمین بود .و
او را عیسو نام نهادند ٕ۶ .و بعد از آن برادرش
بیرون آمد و پاشنة عیسو را به دست خود گرفته بود
و او را یعقوب نام نهادند .و درحین والدت ایشان
اسحاق شصت ساله بود ٕ۷ .و آن دو پسر ،نمو
كردند ،و عیسو صیادی ماهر ،و مرد صحرایی بود .و
اما یعقوبمرد ساده دل و چادرنشین  ٕ۸و اسحـاق
عیسـو را دوست داشتی زیرا كه صید او را میخورد.
امـا رفقه یعقوب را محبت نمودی

پیدایش ٕ۶-ٕٔ :ٕ۵

اسحاق

یعقوب برکت را ربود

عیسو

یعقوب

پیدایش ٖٖ-ٕ۶ :ٕ۷

رویای مالقات یعقوب با خداوند
پیدایش ٕٕ-ٔٓ :ٕ۸
وعده

یعقوب نخست زادگی را برای خود خرید
تغییر نام یعقوب به اسرائیل

پیدایش ٖ۴-ٕ۹ :ٕ۵

قوم برگزیده
پسران یعقوب
)دوازده قبیله اسرائیل(

مصر

یوسف فروخته شد توسط برادرانش
پیدایش ٕ۸-ٕٔ :ٖ۷

اسرائیل به اسارت میرود
خروج ٔٔ۴-۸ :

.

پیدایش ۶-۵ :۴۸
پیدایش ٕ۷-ٖ :۴۹

اسرائیل در سرزمین جوشن مستقر شد
پیدیش  ٕٔ-ٔٔ :۴۷یوسف برادرانش را بخشید
پیدایش باب ۴۵
 ۵حاال از اینکه مرا به اینجا فروختید
نگران نباشید و خود را سرزنش نکنید .در
واقع این خدا بود که مرا قبل از شما به اینجا
فرستاد تا زندگی مردم را نجات دهد.

رئوبن
شمعون
الوی
یهودا
یساکار
زبولن
دان
نفتالی
اشیر
جاد
یوسف
بنیامین

یوسف به زندان افتاد
پیدایش باب ٖ۹

تعبیر رویای فرعون توسط یوسف
پیدایش باب ٔ۴
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چهارم

خروج و نقشه خداوند برای رستگاری
ده بال
اولین بال  :تبدیل آب به خون
دومین بال  :قورباغه ها
سومین بال  :پشه ها
چهارمین بال  :مگسها
پنجمین بال  :مرگ حیوانات
ششمین بال  :دمل ها
هفتمین بال  :تگرگ
هشتمین بال  :ملخ ها
نهمین بال  :تاریکی
دههمین بال  :مرگ نخست زادگان

خروج باب ٖ
 ۸و نزول كردم تا ایشان را از دست
مصریان خالصی دهمو ایشان را از آن
زمین به زمین نیكو و وسیع برآورمبه
زمینی كه به شیر و شهد جاری است به
ح ّتیان و اَموریان و َف ِر ِّزیان
مكان كنعانیان و ِ
.و ح ِّویان ویبوسیان

Promise

ارائه فرمان خداوند به فرعون توسط موسی

موسی و بوته آتش
خروج ٖ ٔٓ-ٔ :

پاشیدن خون بر سر درها
خروج ٕٔ ٖ۶-ٔ :
عبور از دریای سرخ
خروج ٖٔ-ٖٔ : ٔ۴

تولد موسی
ٕ ٔٓ-ٕ :

اسرائیل در صحرای سینا
و زمان شروع شریعت

خیمه
خروج باب ٕ۵
 ۸و مقامی و َمقدَسی برای من بسازند
تا در میان ایشان ساكن شوم  ۹موافق
هر آنچه به تو نشان دهم از نمونة
مسكن و نمونة جمیع اسبابشهمچنین
بسازید.

اعالن ٓٔ فرمان
خروج ۸ : ٕ۵

سرگردانی در
بیابان به
مدت ٓ ۴سال

برپا کردن خیمه ها
و رویکرد انسان به خداوند

ابعاد خیمه
ٓٔ ذراع ارتفاع
ٓٔ ذراع عرض
ٖٓ ذراع طول

نمونهها در عهد جدید
اول قرنتیان ٓٔٔٔ :
کولسیان ٕٔ۷-ٔ۶ :
عبرانیان ۵ :۸
عبرانیان  ۹-۸ :۹و ٕ۴
عبرانیان ٓٔ ٔ :
اول پطروس ٖٕٔ :

عبرانیان باب ۸
 ۵و ایشان شبیه و سایه چیزهای آسمانی
را خدمت میکنند ،چنانکه موسی ملهم شد
هنگامی که عازم بود که خیمه را بسازد،
زیرا بدو میگوید“ :آگاه باش که همه چیز
را به آن نمونهای که در کوه به تو نشان
.داده شد بسازی

قربانگاه
خیمه مکانی که کاهن قربانی
را به خداوند تقدیم میکند

الویان باب ٔ۷
ٔٔ جان هر موجود زنده ای در خون اوست
و من آن را به شما داده ام که برای ک ّفاره
گناهان خود در قربانگاه بریزید تا گناهان
شما پاک گردد .خونی که در آن حیات است،
گناهان را پاک می کند

مذبح یا قربانگاه جایگاهی که کاهن قربانی را
برای گناه بر روی آن قربانی میکند طوری که
خون قربانی پاشیده شود

عیسی مسیح قربانی کامل برای
گناهان ما یک بار برای همیشه
یوحنا باب ٔ
 ٕ۹و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید
که به جانب او میآید .پس گفت “اینک بره
خدا که گناه جهان را برمیدارد

حوض آب برای شستن دست و پا

کاهن میباید به محض ورود به خیمه
دست و پای خود را بشوید
خروج باب ٖٓ
ٕٓ هنگامی كه به خیمة اجتماع داخل شوند،
به آب بشویند ،مبادا بمیرند .و وقتی كه برای
خدمت كردن و سوزانیدن قربانیهای آتشین
بجهت خداوند به مذبح نزدیك آیند

حوضچه آب برای شستشو دست و پا

حوضچه شستشو دست و پا نمادی
از تعمید بود برای پاکسازی گناهان
اعمال باب ٕٕ
 ٔ۶و حال چرا تاخیر مینماییبرخیز و تعمید
بگیر و نام خداوند را خواندهخود را از گناهانت
غسل ده

مکان مقدس
جایگاه پرستش
مکاشفه ٖ :۸
عبرانیان ٖٔٔ۵ :

مذبح سوزاندن بخور
آتش قربانگاه
جایگاه مذبح روبه روی
پرده
محل پرستش و نیؤش و
مالقات با خداوند
پطرس اول باب ٕ
 ۹و اما شما  ،نژادی برگزیده و کاهنانی هستید
که به پادشاهی رسیده اید .شما ملتی مقدس و قوم
خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدائی
که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت
کرده است به همه اعالم نمائید

یوحنا ٖ۵ :۶

میز نان مقدس
یوحنا باب ۶
ٔ ۵من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده
است .هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد
ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم میباشد که
آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم

چراغدان طالی تنها وسیله برای
روشنای در خیمه
یوحنا باب ۸
ٕٔ عیسی باز به مردم گفت «:من نور جهان
هستم ،کسی که از من پیروی کند درتاریکی
سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد
داشت

قدس االقداس

خروج باب ٕ۵
ٕٕ و در آنجا با تو مالقات خواهم كرد و از
باالی تخت رحمت از میان دو كروبی كه بر
تابوت شهادت میباشند ،با تو سخن خواهم
گفتدربارة همة اموری كه بجهت بنیاسرائیل
تو را امر خواهم فرمود

تخت رحمت

صندوق عهد
خروج ٔٔ-ٔٓ :ٕ۵
عبرانیان ٓٔ - ٕٓ :پرده جسم او بود

خروج  , ٖ۵ :ٖ۶پرده از آبی ،بنفش ،و قرمز مایل به زرد

ده فرمان
ظرف زرین نان منا
عبرانیان ۴ : ۹

لوح سنگی عهد
عبرانیان ۴ :۹
خرج ٔ۶ :ٕ۵

عصای هارون
عبرانیان ۴ :۹

از خیمه عهد قدیم تا صلیب عهد جدید
عیسی مسیح راه رسیدن به
قدس األقداس
عبرانیان ٕٓٔٓ-ٔ۹ :

روح القدس
اعمال باب ٕ
 ۴و همه از روحالقدس پر گشته به زبانهای
مختلفبه نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ
بخشید ،به سخن گفتن شروع کردند

تعمید
اعمال باب ٕ
 ٖ۸پطرس بدیشان گفت “توبه کنید و هر
یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت
آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای
روحالقدس را خواهید یافت

توبه
رومیان باب ۶
 ۶زیرا این را میدانیم که انسانیت
کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه
.معدوم گشتهدیگر گناه را بندگی نکنیم

عیسی مسیح نان حیات
یوحنا ٖ۵-ٖٖ :۶

به مانند عیسی که در باغ دعا
کرد
لوقا ٕٕ ۴۴-۴ٔ :

عیسی مسیح و تعمید
متی ٖ ٔ۶ :

عیسی مسیح قربانی برای
گناهان ما
عبرانیان ٕ۸ : ۹

عیسی مسیح نور جهان است
یوحنا ٕٔ ٖ۵ :
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پنجم

سرزمین وعده
تسخیر کردن سرزمین و
تفکیک کردن میان دوازده
قبیله

دریای جلیل

یوشع اسرائیل را رهبری میکند
یوشع ٔ ٔٔ-ٔ :

رود اردن

یوشع باب ٔ
 ۵هیچكس را در تمامی ایام عمرت یارای
مقاومت با تو نخواهد بود .چنانكه با موسی
بودم با تو خواهم بود؛ تو را مهمل نخواهم
گذاشت و ترك نخواهم نمود.

نابودی شهر اریحا
یوشع باب ۶

اریحا
وفات موسی در کوه جبل نبو

ِج ْلجال
دریای
مرده

دوازده سنگ
یوشع ٕ۴-ٕٓ :۴

داوران باب ٕ
 ٔ۶و خداوند داوران برانگیزانید كه ایشان
را از دست تاراجكنندگان نجات دادند.
خداوند به داوران اختیار میدهد
-۹تولع
ٔ -عتنیل
ٓٔ -یائیر
ٕ -ایهود
ٖ -دبوره ٔٔ-شمجر
- ۴باراک ٕٔ-ابصان
- ۵جدعون ٖٔ-ایلون
-۶ابیملک -ٔ۴عبدون
- ۷یفتاح - ٔ۵ایلی
- ۸شمشون -ٔ۶سموئیل

پادشاهان

ٓ ۴سال سلطنت
سلیمان
پادشاهان اول باب ٔ

 ٖ۴و صادوق كاهن و ناتان نبی او را در
آنجا به پادشاهی اسرائیل مسح نمایند و َك ِر ّنا
را نواخته بگویید :سلیمان پادشاه زنده بماند!

خداوند حکمت عطا میکند
اول پادشاهان ٖ
ساخت معبد
اول پادشاهان ۶

سموئیل اول باب ۸

 ۴پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده ،نزد
سموئیل به رامه آمدند ۵ .و او را گفتند:
«اینك تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو
رفتار نمی نمایند .پس اال´ن برای ما
پادشاهی نصب نما تا مثل سایر ا ّمتها بر ما
حكومت نماید

ٓ ۴سال سلطنت
داود

ٓ ۴سال سلطنت
شؤول

سموئیل اول باب ٔ۶

ٖٔ پس سموئیل ُح ّقة روغن را
گرفته ،او را در میان برادرانش مسح
نمود .و از آن روز به بعد روح خداوند
بر داود مستولی شد .و سموئیل
برخاسته ،به رامه رفت.
جوان چوپان
اول سموئیل ٔٔ :ٔ۶
جلیات قول پیکر
اول سموئیل ٔ۷
مورد پسند خداوند واقع شد
اعمال رسوالن ٖٔ ٕٕ :

درخواست
انتخاب پادشاه
توسط اسرائیل

سموئیل اول باب ٓٔ

ٔ پس سموئیل ظرف روغن را گرفته ،بر
سر وی ریخت و او را بوسیده ،گفت« :آیا
این نیست كه خداوند تو را مسح كرد تا بر
میراث او حاكم شوی؟
قبیله بنیامین
اول سموئیل ٔ : ۹
بلند قامت تر از دیگران
اول سموئیل ٕ : ۹
مردود شده توسط خداوند
اول سموئیل ٔ۴ :ٔ۶

ایلیا

اسارت اسرائیل به
دست امپراطور آشور
ٕٔ ۷سال قبل از
میالد مسیح

خداوند پیامبران را فرستاد تا به قوم اسرائیل
هشتار دهند در مورد قریب الوقوع بودن
آخرت و قضاوت

الیشع

پادشاهی اسرائیل
ده قبیله (پادشاهی شمالی)
سامره  --پایتخت
 ٔ۹پادشاه

تقسیم شدن پادشاهی
دانیال
اسارت قوم
اسرائیل در بابل
 ۶ٓ۶سال قبل
از میالد مسیح

حزقیال
پیشگویهای
دانیال و حزقیال
در دوران اسارت
در بابل

ویران شدن
بیت المقدس

داستان شورش یربعام
رحبعام پسر سلیمان
پادشاهی یهودا
دو قبیله (پادشاهی جنوبی)
اورشلیم  --پایتخت
 ٔ۹پادشاه و ٔ ملکه
خداوند پیامبران را فرستاد تا به قوم یهودا
هشتار دهند در مورد قریب الوقوع بودن آخرت
و قضاوت

ارمیا

اشعیا

بازگشت به اورشلیم
پایان عهد قدیم
چهار صد سال خاموشی

مالکی باب ٖ
ٔ خداوند متعال می فرماید« :من قاصد خود
را می فرستم تا راه را برای من آماده سازد.
سپس خداوندی که منتظرش هستید ،ناگهان
به معبد بزرگ خود خواهد آمد .آن نبی ای که
مشتاق دیدارش هستید ،می آید و پیمان مرا
به شما اعالم می کند.

باسازی معبد توسط زرو بابل
شروع ساخت  ۵ٖ۶سال قبل از میالد مسیح

پیامبرانی به نامهای حجی  ،ذکریا
 ،مالکی مردم را تشویق به باز
سازی معبد میکردند
باز سازی دیوار معبد توسط نحیما
 ۴۴۴سال قبل از میالد مسیح

زروبابل
عزرا
نحمیا

بازگشت
از بابل به
اورشلیم
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ششم

آشنایی با عهد جدید
ٓٓ ۴سال خاموشی میان عهد قدیم و عهد جدید
(بین العهدین)

تعداد کتابها  ٕ۷عدد
توسط  ۸نفر با الهام
از خداوند نوشته شده
طول مدت نگارش این
کتابها ٓٓٔ سال

متی باب ۵

« ٔ۷گمان مبرید كه آمدهام تا تورات یا
ص ُحف انبیا را باطل سازم نیامدهام تا باطل
ُ
نمایم بلكه تا تمام كنم  ٔ۸زیرا هر آینه به
شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود،
همزه یا نقطهای از تورات هرگز زایل نخواهد
شد تا همه واقع شود.

نامه یهودا
نامه سوم یوحنا
نامه دوم یوحنا
نامه اول یوحنا
دوم پطرس
اول پطرس
یعقوب
عبرانیان
فلیمون
تیطس

دوم تیموتاوس

اول تیموتاوس
دوم تسالونیکیان
اول تسالونیکیان
کولسیان
فیلیپیان
افسسیان
غالطیان
دوم قرنتیان
اول قرنتیان

مکاشفه

رسالههای رسوالن

رسالههای پولس

رومیان

تعلیم و دستورات به کلیسا

داستان
تولد کلیسا شرح حال
و کارهای عیسی مسیح
رسوالن
(اناجیل)
انجیل یوحنا
انجیل لوقا

کتابهای عهد جدید

انجیل متی

 ٔ۶تمامی کتب از الهام خداست و
بجهت تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت
در عدالت مفید است

انجیل مرقس

تیموتائوس دوم باب ٖ

یحیای تعمید دهنده
)راه را برای عیسی آماده می کند(
پیام یحیی
متی باب ٖ

ٕ « توبه كنید ،زیرا ملكوت آسمان نزدیک
است
متی باب ٖ

ٔٔ من شما را به آب به جهت توبه تعمید
میدهم لكن او كه بعد از من میآید از من
تواناتر است كه الیق برداشتن نعلین او نیستم
او شما را به روحالقدس و آتش تعمید خواهد
داد.

مرقس ٔ۸ :
لوقا ٖ ٔ۷-ٕ :

نبوتهای مربوط به یحیی
اشعیا باب ٓ۴

ٖ صدای ندا كنندهای در بیابانراه خداوند را
مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در
صحرا راست نمایید.
مالکی باب ٖ

ٔ اینك من رسول خود را خواهم فرستاد و او
طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساختو
خداوندی كه شما طالب او میباشید ،ناگهان
به هیكل خود خواهد آمد ،یعنی آن رسول
عهدی كه شما از او مسرور میباشید .هان او
میآید! قول یهوه صبایوت این است

یحیی مسیح را به جهان معرفی میکند
یوحنا باب ٔ

 ٕ۹و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید
که به جانب او میآید .پس گفت “اینک بره
خدا که گناه جهان را برمیدارد!

تولد عیسی مسیح
نبوت
در باره
عیسی مسیح

متی باب ٔ

ٕٔ و او پسری خواهد زایید و نام او را
عیسی خواهی نهاد ،زیرا كه او امت خویش را
از گناهانشان خواهد رهانید.

محل تولد
میکاه ٕ :۵
تولد از باکره
اشعیا ۴ :۷
اشعیا ۶ :۹

پیشگویها در مورد عیسی مسیح

به وقوع
پیوستن در عهد
جدید

پیدایش ٖٔ۵ :
اشعیا ٔ۴ :۷
پیدایش ٔٓ :۴۹
میکاه ٕ :۵
مزامیر ٕٔٓ :۷
ارمیا ٖٔٔ۵ :
اشعیا ٔ۴ :۷
اشعیا ٖٓ :۴
اشعیا ۶-۵ :ٖ۵
زکریا ۹ :۹
مزامیر ٔٓ :ٔ۶
مزامیر ٔ۸ :۶۸
مزامیر ٔ۹ :۴
زکریا ٕٔٔٔ :
زکریا ٖٔٔٔ :
زکریا ٖٔ۷ :
مزامیر ٔٔ :ٖ۵
اشعیا ٖ۷ :۵
اشعیا ٖ۵ :۵
اشعیا ٓ۶ :۵
مزامیر ٕٕ۸-۷ :
مزامیر ٕٕٔ۶ :
اشعیا ٖٕٔ :۵
مزامیر ٕٕٔ۸ :
مزامیر ٕٕٔ :
مزامیر ٕٓ :ٖ۴
زکریا ٕٔٔٓ :
عاموس ۹ :۸
اشعیا ٖ۹ :۵

ذریت زن
از باکره متولد میشود
از قبیله یهودا نصب میگیرد
در بیت الحم بدنیا میآید
تقدیم هدایا
قتل عام کودکان
عمانوئیل خوانده میشود
نبی ندا کننده او را معرفی میکند
معجزات بسیار دارد
سوار بر کره االغ به اورشلیم میآید
قیام از مردگان
عوروج مسیح
خیانت توسط دوست
به ٖٓ سکه فروخته میشود
پول در هیکل انداخته شد
شاگردان او را رها میکنند
شهادت دروغ علیه او
لب به شکایت نگشود
به خاطر گناهان ما مجروح شد
به روی او آب دهان میاندازند
او را مسخره میکنند
دستها و پاهای او را سوراخ میکنند
با دزدان مصلوب میشود
قرعه بر لباسهای او
تنها شدن او
استخوانی از او شکسته نشد
نیزه خوردن او
تاریک شدن هوا پس از مرگ او
در قبر ثروتمندان دفن خواهد شد

متی ٕٔٓ :
متی ٔٔ۸ :
لوقا ٖٖٖ-ٕٖ :
متی ٕٔ :
متی ٕٔٔ-ٔ :
متی ٕٔ۶ :
متی ٕٖٔ :
متی ٖٕ-ٔ :
م ّتی ٖ۵ :۹
لوقا ٖ۷-ٖ۵ :ٔ۹
اعمال رسوالن ٕٖٔ :
اعمال رسوالن ٔ۹ :
یوحنا ٖٕٔٔ :
م ّتی ٔ۵ :ٕ۶
م ّتی ۵ :ٕ۷
م ّتی ۵۶ :ٕ۶
م ّتی ۶ٓ-۵۹ :ٕ۶
م ّتی ٕٔ :ٕ۷
م ّتی ٕ۶ :ٕ۷
م ّتی ٖٓ :ٕ۷
م ّتی ٖٔ :ٕ۷
یوحنا ٕٕٓ۵ :
م ّتی ٖ۸ :ٕ۷
یوحنا ٕ۴-ٕٖ :ٔ۹
م ّتی ۴۶ :ٕ۷
یوحنا ٖ۶-ٖٖ :ٔ۹
یوحنا ٖ۴ :ٔ۹
م ّتی ۴۵ :ٕ۷
م ّتی ۶ٓ-۵۷ :ٕ۷

نبوتها درعهد
قدیم

معجزات عیسی مسیح
اشعیا باب ٖ۵
 ۵کورها می توانند ببینند ،و َکرها خواهند شنید۶ .
آدمهای لنگ ،مثل آهو جست و خیز می کنند ،می
رقصند ،و آنهایی که الل هستند ،با شادی فریاد می
زنند .نهرهای آب در بیابان خشک جاری خواهد شد.

متی باب ٔٔ
ٕ وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با
خبر شد ،دو نفر از شاگردان خود را نزد او
فرستاده ٖ پرسید « :آیا تو همان شخصی
هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار
شخص دیگری باشیم؟»  ۴عیسی در جواب
گفت « :بروید و آنچه را که می بینید و می
شنوید به یحیی بگوئید ۵ :کوران بینائی خود
را باز می یابند ،لنگان براه می افتند و
جذامیان پاک می گردند ،کران شنوا و مردگان
زنده می شوند و به بینوایان بشارت داده می
شود ۶ .خوشا به حال کسی که در مورد من
شک نکند».

وسوسه
م ّتی ٔٓ-ٔ :۴

مردگان زنده شدن
یوحنا ٔٔ۴۴-۴ٔ :

کران شنوا شدن
مرقس ٖ۷-ٖ۵ :۷

جذامیان پاک شدن
م ّتی ۴-ٕ :۸

تعمید عیسی

م ّتی ٖٔ۷-ٖٔ :

لنگان خرامان شدن
یوحنا ۵:۵

کوران بینا شدن
م ّتی ٖٓ-ٕ۷ :۹

آفرینش  -سقوط  -نجات
بررسی کالم خدا

درس

هفتم

تعلیم عیسی در مورد تولد تازه
یوحنا باب ۷
 ٖ۷و در روز آخر که روز بزرگ عید بود،
عیسی ایستادهندا کرد و گفتهر که تشنه
باشد نزد من آید و بنوشد ٖ۸ .کسی که به
من ایمان آورد ،چنانکه کتاب میگوید ،از
بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد
شد ٖ۹ ”.اما این را گفت درباره روح که
هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت
زیرا که روحالقدس هنوز عطا نشده بود،
چونکه عیسی تا به حال جالل نیافته بود.

مالقات نیقودیمس با عیسی
یوحنا ٖ۷-ٔ :

یوحنا باب ٖ
 ۵عیسی در جواب گفتآمین آمین به تو میگویم
اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ،ممکن
نیست که داخل ملکوت خدا شود.

عیسی با مثلها تعلیم میدهد
متی باب ٖٔ
ٓٔ آنگاه شاگردانش آمدهبه وی گفتند« :از
چه جهت با اینها به مثلها سخن میرانی ٔٔ
در جواب ایشان گفت «دانستن اَسرار
ملکوت آسمان به شما عطا شده است لیکن
بدیشان عطا نشده

حکایت قنطارها
م ّتی ٕ۵-ٔ۴ :ٕ۵
شما چه برنامهای را برای زندگیتان
دارید؟

مروارید گران بها
م ّتی ٖٔ۴۵ :
شما چه بهای را میدهید؟

برزگر
م ّتی ٖٕٖٔ-ٔ :
شما چه نوع زمینی
هستید؟

راه صلیب

شام آخر
م ّتی ٕ۸-ٔ۸ :ٕ۶
دعا عیسی در باغ جتسیمانی
م ّتی ۴۴-ٖ۶ :ٕ۶
مضروب

ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم
م ّتی ٕٔٔ۷-ٔ :
زکریا ۹ :۹

اشعیا ٓ۵ :۵
اشعیا ٕٔ۴ :۵
یوحنا ٔ :ٔ۹
شفا بخشیدن
مزامیر ٖٖٓٔ :
اشعیا ٖ۵ :۵
اول قرنتیان ٕٔ۹ :
یعقوب ٔ۶-ٔ۴ :۵
اول پطرس ٕٕ۴ :

عیسی در مقابل شورای یهود
م ّتی ۶۸-۶ٕ :ٕ۶

اشعیا باب ٖ۵
 ۵و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما
مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید.
و تؤدیب سالمتی ما بر وی آمد و از
زخمهای او ما شفا یافتیم

خیانت
م ّتی ۵ٓ-۴۶ :ٕ۶

مسیح برای ما میمیرد

رومیان باب ۵
 ۸لکن خدا محبت خود را در ما ثابت
میکند از اینکه هنگامی که ما هنوز
گناهکار بودیممسیح در راه ما مرد.

رومیان باب ۵
ٓٔ زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم
بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده
شدیم پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن
بوساطت حیات او نجات خواهیم یافت

قرنتیان دوم باب ۵
ٕٔ زیرا او را که گناه نشناختدر راه ما
.گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم

م ّتی باب ٕ۷

قیام مسیح از مردگان
قرنتیان اول باب ٔ۵
ٖ زیرا که اول به شما سپردم آنچه
نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه
گناهان ما مرد ۴ ،و اینکه مدفون شد
و در روز سوم برحسب کتب برخاست

اعمال باب ٔ
ٖ که بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود،
خویشتن را زنده ظاهر کرد به دلیلهای بسیار
که در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر میشد و
درباره امور ملکوت خدا سخن میگفت

ظاهر شدن به مدت ٓ ۴روز
اعمال رسوالن ٖٔ :
ظاهر شدن بر بیش از ٓٓ ۵نفر
اول قرنتیان ۷-۴ :ٔ۵

ظاهر شدن عیسی به شاگردان
م ّتی ٕٓ-ٔ۶ :ٕ۸
مرقس ٕٓ-۹ :ٔ۶
لوقا ۵ٖ-ٖٔ :ٕ۴
یوحنا ٖٔ-ٔ۹ :ٕ۴
اول قرنتیان ۷-۴ :ٔ۵

مؤموریت بزرگ
لوقا باب ٕ۴
 ۴۷و از اورشلیم شروع کرده موعظه به
توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او
کرده شود.

اساس نامه مؤموریت بزرگ
ٔ -ایمان
ٕ -توبه
ٖ -غسل تعمید
 -۴دریافت روح القدس و نشانهای آن
 -۵تعلیم
 -۶شفا

اعمال باب ٔ
 ۹و چون این را گفت وقتی که ایشان همی
نگریستند ،باال برده شد و ابری او را از
چشمانایشان در ربود

مؤموریت بزرگ
م ّتی ٕٓ-ٔ۹ :ٕ۸
مرقس ٔ۸-ٔ۵ :ٔ۶
لوقا ۴۹-۴۵ :ٕ۴
اعمال رسوالن ٔ۸-۴ :

خدای قدیر در مسیح
کولسیان باب ٕ
 ۸باخبر باشید که کسی شما را نرباید به
فلسفه و مکر باطلبرحسب تقلید مردم و
برحسب اصول دنیوی نه برحسب
مسیح  ۹که در وی از جهت جسمتمامی
 .پری الوهیت ساکن است

خدای
واحد

تیموتائوس اول باب ٖ
 ٔ۶و باالجماع سر دینداری عظیم است که
خدا در جسم ظاهر شد و در روحتصدیق کرده
شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امتها
موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده و به جالل
باال برده شد

قرنتیان دوم باب ۵
 ٔ۹یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را
با خود مصالحه می داد و خطایای ایشان را
بدیشان محسوب نداشت و کالم مصالحه را به
ما سپرد

آفرینش  -سقوط  -نجات
بررسی کالم خدا

درس

هشتم

تولد کلیسا
اشعیا ٕٔ-ٔٔ :ٕ۸
ارمیا ٖٖٔٔ :
یوئیل ٕٕ۹-ٕ۸ :
یوحنا ٖ۹-ٖ۷ :۷

اعمال باب ٔ
 ۸لیکن چون روحالقدس بر شما
میآید ،قوت خواهید یافت و شاهدان
من خواهید بود ،در اورشلیم و تمامی
یهودیه و سامره و تا اقصای جهان

وعد ٔه روح القدس
لوقا باب ٕ۴
 ۴۹و اینکمن موعود پدر خود را بر شما
میفرستم پس شما در شهر اورشلیم بمانید تا وقتی
که به قوت از اعلی آراسته شوید.

و همه از روحالقدس پر گشته

اعمال باب ٕ
ٔ و چون روز پنطیکاست رسید ،به یک دل
در یکجا بودند ٕ .که ناگاه آوازی چون صدای
وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه
را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت ٖ و
زبانههای منقسم شده مثل زبانههای آتش
بدیشان ظاهر گشتهبر هر یکی از ایشان
قرارگرفت  ۴و همه از روحالقدس پر گشته
به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان
قدرت تلفظ بخشید ،به سخن گفتن شروع
کردند.

اعمال رسوالن ٔ۸-۵ :

موعظه پطرس :مسیح نقشه خداوند برای ما

می باید چه کنیم؟
اعمال باب ٕ
 ٖ۸پطرس بدیشان گفت “توبه کنید و
هر یک از شما به اسم عیسی مسیح
بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و
عطای روحالقدس را خواهید یافت ٖ۹
زیرا که این وعده است برای شما و
فرزندان شما و همه آنانی که دورند
یعنی هرکه خداوند خدای ما او را
بخواند

اعمال رسوالن ٕ ۴ٔ :تخمینا ٖٓٓٓ نفر تعمید
گرفتند

اعمال باب ٕ
 ٔ۴پس پطرس با آن یازده برخاسته آواز خود را
بلند کرده بدیشان گفت “ای مردان یهود و جمیع
سکنه اورشلیم این را بدانید و سخنان مرا فرا
گیرید ٔ۵ .زیرا که اینها مست نیستند چنانکه
شما گمان میبرید ،زیرا که ساعت سوم از روز
است  ٔ۶بلکه این همان است که یوئیل نبی
گفت  ٔ۷که "خدا میگوید در ایام آخر چنین
خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم
ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و
جوانان شمارویاها و پیران شما خوابها خواهند
دید
اعمال باب ٕ
 ٖ۶پس جمیع خاندان اسرائیل یقینا بدانند که خدا
همین عیسی را که شما مصلوب کردید ،خداوند و
.مسیح ساخته است

توبه
اولین قدم برای نجات در نقشه خداوند
احساس غم و اندوه از گناهان و پشت کردن به
آن و زندگی بدون گناه در آینده
یحیی تعمید دهنده از توبه میگوید
م ّتی ٖٕ :
مرقس ٔ۴ :
عیسی مسیح فرمان توبه میدهد
لوقا ٖٖٔ :
لوقا ۴۷ :ٕ۴
پطرس حکم به توبه میدهد
اعمال رسوالن ٕٖ۸ :
پطرس دوم باب ٖ
 ۹خداوند در وعده خود تاخیر نمینماید
چنانکه بعضی تاخیر میپندارند ،بلکه بر شما
تحمل مینماید چون نمیخواهد که کسی
هالک گردد بلکه همه به توبه گرایند

با او در آب تعمید دفن شدن
اعمال باب ٔ۹
 ۵چون این را شنیدند به نام خداوند عیسی تعمید
گرفتند

رومیان باب ۶
 ۴پس چونکه در موت او تعمید یافتیم با او
دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به
جالل پدر از مردگان برخاست ما نیز در تازگی
حیات رفتار نماییم

غالطیان باب ٖ
 ٕ۷زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید،
مسیح را در بر گرفتید

چگونه؟
غوطه ور شدن در آب
تعمید در نام عیسی مسیح
چه کسی؟
هر ایماندار عهد جدید که
تعمید یافته

اعمال باب ۸
 ٖ۸پس حکم کرد تا ارابه را نگاه
دارند و فیلپس با خواجهسرا هر دو به
آب فرود شدند .پس او را تعمید
داد ٖ۹ .و چون از آب باال آمدند،روح
خداوند فیلپس را برداشتهخواجهسرا
دیگر او را نیافت زیرا که راه خود را
به خوشی پیش گرفت
اعمال باب ٓٔ
 ۴۸پس فرمود تا ایشان را به نام عیسی مسیح
تعمید دهند .آنگاه از او خواهش نمودند که روزی
چند توقف نماید

اعمال باب ٕٕ
 ٔ۶و حال چرا تاخیر مینمایی برخیز و تعمید
بگیر و نام خداوند را خوانده خود را از گناهانت
غسل ده

متی باب ٕ۸
 ٔ۹پس رفتههمه امتهـا را شاگـرد سازیـد و
اسم اب و ابن و روحالقدس تعمید
ایشـان را بـه ِ
دهید

مرقس باب ٔ۶
 ٔ۶هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد
و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد
شد

یوحنا باب ٖ
 ۵عیسی در جواب گفت “آمینآمین به تو میگویم
اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ،ممکن
نیست که داخل ملکوت خدا شود.

اعمال باب ٕ
 ٖ۸پطرس بدیشان گفت “توبه کنید و هر
یک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت
آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای
روحالقدس را خواهید یافت

اعمال باب ۸
 ٔ۶زیرا که هنوز بر هیچکس از ایشان نازل
نشده بود که به نام خداوند عیسی تعمید یافته
بودند و بس

آیا روح القدس را دریافت کردید؟
یوحنا باب ٖ
 ۵عیسی در جواب گفت “آمین آمین به تو
میگویم اگر کسی از آب و روح مولود
نگردد ،ممکن نیست که داخل ملکوت خدا
شود.

عیسی گفت...

اعمال باب ٕ
 ٖ۸پطرس بدیشان گفت “توبه کنید و
هر یک از شما به اسم عیسی مسیح
بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و
عطای روحالقدس را خواهید یافت ٖ۹
زیرا که این وعده است برای شما و
فرزندان شما و همه آنانی که دورند یعنی
هرکه خداوند خدای ما او را بخواند.

پولس گفت...
رومیان باب ۸
 ۹لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح
هرگاه روح خدا در شما ساکن باشد؛ و
هرگاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن
او نیست

پطرس گفت...

گواه و شواهد روح القدس
اعمال باب ٕ
 ۴و همه از روحالقدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که
روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید ،به سخن گفتن شروع کردند.

رسوالن  ----اعمال باب ٕ
مادر عیسی  ----اعمال باب ٕ
سامریان  ----اعمال باب ۸
کرنیلیوس با خانواده و دوستان  ----اعمال باب ٓٔ
شاگردان یحیی تعمید دهنده  ----اعمال ٔ۹
پولس __ اول قرنتیان ٖ۹ & ٔ۸ :ٔ۴

روح القدس برای همه است

اعمال باب ٓٔ
 ۴۶زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها
متکلم شدهخدا را تمجید میکردند

اعمال ٔٔٔ۷-ٔ۴ :

قدرت روح القدس
روح القدس ما را
هدایت میکند و
آگاهی میبخشد
یوحنا ٖٔ :ٔ۶

روح القدس تعلیم
میبخشد
یوحنا ٕ۶ :ٔ۴

روح القدس
قدرت
میبخشد
اعمال ٔ ۸ :

رومیان باب ۸
 ۹لکن شما در جسم نیستید بلکه در روحهرگاه
روح خدا در شما ساکن باشد؛ و هرگاه کسی
روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست

روح القدس
زندگی جاوید
میبخشد
رومیان ٔٔ :۸
ٔقرنتیان ۵ٖ-۵ٔ :ٔ۵

روح القدس عدالت
سالمتی و شادی
میبخشد
رومیان ٔ۷ :ٔ۴

روح القدس
محبت خدا را در
قلبهای ما
میبخشد
رومیان ۵ : ۵

آفرینش  -سقوط  -نجات
بررسی کالم خدا

درس

نهم

عطایای روح القدس
اول قرنتیان ٕٔٔٓ-ٔ :
قرنتیان اول باب ٕ
ٕٔ لیکن ما روح جهان را نیافتهایم بلکه
آن روح که از خداست تا آنچه خدا به ما
عطا فرموده است بدانیم

از انسانیت کهنه تا خلقتی تازه
میوهای
روح القدس

افسسیان باب ۴
ٕٕ شما باید از آن زندگی ای که در گذشته داشتید
دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود
دور سازید  ،زیرا او فریب شهوات خود را خورده و
در راه هالکت است ٕٖ .دل و ذهن شما باید کامال
نو شود  ٕ۴و شخصیت تازه ای را که در نیکی و
پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به
خود بپوشانید

غالطیان ٕٔ-ٔ۹ :۵

غالطیان ٕٕ :۵

محبت  ،خوشی آرامش  ،بردباری  ،مهربانی
خیرخواهی  ،وفاداری

اعمال طبیعت
نفسانی

زنا  ،ناپاکی  ،هرزگی  ،بت پرستی
افسونگری  ،دشمنی  ،ستیزه جوئی
رشک  ،خشم  ،خود خواهی  ،اختالفات
دسته بندی  ،حسادت  ،مستی  ،عیاشی

زینت قدوسیت
مزامیر باب ٕ۹
ٕ خداوند را به جالل اسم او تمجید
نمایید .خداوند را در زینت قدوسیت سجده
كنید

متی باب ۵
 ٔ۶همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا
اعمال نیكوی شما را دیدهپدر شما را كه در آسمان
است تمجید نمایند

قرنتیان دوم باب ۷
ٔ پـس ای عزیـزانچـون این وعدههـا را
داریم خویشتن را از هر نجاست جسم و روح
طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به
کمال رسانیم

عبرانیان باب ٕٔ
 ٔ۴و در پی سالمتی با همه بکوشید و تقدسی که
بغیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دید

زندگی ما میباید باز تاب حضور عیسی مسیح باشد

آفرینش  -سقوط  -نجات
بررسی کالم خدا

درس

دهم

کلیسای عهد جدید

کلیسا رشد میکند
ٖٓٓٓ نفر (اعمال ٕ ۵ٓٓٓ _ )۴ٔ :نفر (اعمال  _ )۴ :۴جمعیت کثیر (اعمال  _ )ٔ۴ :۵ایمان آوردن کاهنان (اعمال )۷ :۶

برنابا پیش قدم در راه سخاوتمندی

اولین معجزه در کلیسا

مشارکت

اعمال باب ۴
 ٖ۷زمینی داشت  ،آن را فروخت و پولش را در
اختیار رسوالن گذاشت

اعمال باب ٖ
 ۸او از جا پرید  ،روی پاهای خود ایستاد و براه
افتاد و جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان به
اتفاق ایشان وارد معبد شد

اعمال باب ٕ
ٕ ۴آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم
رسوالن و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا
می گذرانیدند

جفا در کلیسا
اعمال باب ۷
 ۵۸او را از شهر بیرون انداخته سنگسار
نمودند .کسانیکه بر علیه او شهادت داده بودند
لبالسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام
شائول گذاشتند

رای شائول به قتل استفان
اعمال ٔ :۸
تالش شائول برای ویرانی کلیسا
اعمال ٖ :۸
اعمال باب ۹
 ۴او به زمین افتاد و صدائی شنید که
می گفت  :ای شائول  ،شائول  ،چرا بر من
جفا می کنی ؟

ایمان آوردن شائول
اعمال ٖٔ-ٔ :۹

سنگسار استفان
اعمال ۶ٓ-۵۴ :۷

موعظه انجیل به امتها توسط پطرس
اعمال باب ٓٔ
 ٖ۴پطرس زبان را گشودهگفت
“فیالحقیقت یافتهام که خدا را نظر به
ظاهر نیست  ٖ۵بلکه از هر امتیهر که
از او ترسد و عمل نیکو کند ،نزد او
مقبول گردد

نزول روح القدس بر امتها

اعمال باب ٓٔ
 ۹روز دیگر چون از سفر نزدیک به شهر
میرسیدند ،قریب به ساعت ششم پطرس به بام خانه
برآمد تا دعا کند ٔٓ .و واقع شد که گرسنه شده
خواست چیزی بخورد .اما چون برای او حاضر
میکردند ،بیخودی او را رخ نمودد

پطرس باالی بام

اعمال باب ٓٔ
ٖ روزی نزدیک ساعت نهم فرشته خدا را
در عالم رویا آشکارا دید که نزد او آمده گفت
“ای کرنیلیوس

کرنیلیوس و فرشته

پیام انجیل به امتها توسط پولس

اعمال باب ٖٔ
 ۴۶آنگاه پولس و برنابا دلیر شدهگفتند:
“واجب بود کالم خدا نخست به شما القا شود.
لیکن چون آن را رد کردید و خود را ناشایسته
حیات جاودانی شمردید ،همانا بهسوی امتها
توجه نماییم

تیموتائوس دوم باب ۴
 ۷به جنگ نیکو جنگ کردهام و دوره خود را به
کمال رسانیده ایمان را محفوظ داشتهام

پولس در زندان

اعمال باب ٔ۷
ٕٕ پس پولس در وسط کوه مریخ ایستاده
گفت “ای مردان اطینا ،شما را از هر جهت
بسیار دیندار یافتهام

پولس بر کوه مریخ
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تخریب اورشلیم
اورشلیم تخریب شد توسط ارتش تیتوس (ٓ ۷سال بعد از میالد)

لوقا باب ٔ۹
ٖ ۴زیرا ایامی بر تو میآید که دشمنانت
گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه
کردهاز هر جانب محاصره خواهند
نمود ۴۴ .و تو را و فرزندانت را در
اندرون تو بر خاک خواهند افکند و در تو
سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت زیرا که
ایام تفقد خود را ندانستی

بازگشت یهودیان به فلسطین
اشعیا باب ٔٔ
ٕٔ و به جهت امّتها عَ َلمی
برافراشتهراندهشدگان اسرائیل را جمع خواهد كرد،
و پراكندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم
خواهد آورد

اشعیا باب ٖ۴
 ۵مترس زیرا كه من با تو هستم و ذریت تو را
از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع
خواهم نمود ۶ .به شمال خواهم گفت كه "بدهو
به جنوب كه ممانعت مكن پسران مرا از جای دور
و دخترانم را از كرانهای زمین بیاور

اسرائیل به عنوان یک ملت شناخته میشود
 /ٔ۵ماه میٔ۹۴۸ /

ارمیا باب ٕ۹
 ٔ۴و خداوند میگوید كه مرا خواهید یافت و
اسیران شما را باز خواهم آورد .و خداوند
میگوید كه شما را از جمیع امّتها و از همه
مكانهایی كه شما را در آنها راندهامجمع خواهم
نمود و شما را از جایی كه به اسیری فرستادهام
باز خواهم آورد

زمان امتها
سر طالی (بابل)

خواب نبوکدنصر

سینه و بازوان نقری (امپراطوری پرسیا)
شکم و ران برنجی (یونان)

ساقهای آهنی (امپراطوری روم)
پایهای آهنین و گلین (بقای امپراطوری روم)

صخره
(عیسی مسیح)

دانیال باب ٕ
ٖٔ تو ای پادشاه میدیدی و اینك تمثال
عظیمی بود و این تمثال بزرگ كه
درخشندگی آن بینهایت و منظر آن هولناك
بود پیش روی تو برپا شد ٖٕ .سر این
تمثال از طالی خالص و سینه و بازوهایش
از نقره و شكم و رانهایش از برنج
بود ٖٖ .و ساقهایش از آهن و پایهایش
قدری از آهن و قدری از گِل بود

دانیال باب ٕ
 ۴۷و پادشاه دانیال را خطاب كرده گفت «به
درستی كه خدای شما خدای خدایان و خداوند
پادشاهان و كاشف اسرار است چونكه تو قادر
بر كشف این راز شدهای

نشانههای زمان آخر
سرگرم خوردن و نوشیدن و ازدواج کردن
م ّتی ٖ۸ :ٕ۴

نا فرمان بودن به پدر و مادر
دوم تیموتائوس ٖٕ :

متی باب ٕ۴
ٖ و چون به کوه زیتون نشسته بود،
شاگردانش در خلوت نزد وی آمـدهگفتند:
« به ما بگـو که این امـور کی واقـع
میشود و نشان آمدن تو و انقضای عالم
چیست

جنگها و اخبار جنگها
م ّتی ۶ : ٕ۴

زلزله در اماکن عمومی
م ّتی ۷ :ٕ۴
وحشت انسانها از وقایع
لوقا ٕٕٔ۶ :

تیموتائوس دوم باب ٖ
 ۵ظاهراً خدا پرستند  ،ولی واقعیت
آن را انکار می نمایند…

عیسی مسیح برای کلیسای خود میآید

تسالونیکیان اول باب ۴
 ٔ۶زیرا خود خداوند با صدا و با آواز
رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان
نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول
خواهند برخاست  ٔ۷آنگاه ما که زنده و
باقی باشیمبا ایشان در ابرها ربوده خواهیم
شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و
همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود

م ّتی ۴۴ :ٕ۴

اول قرنتیان ۵۴-۵ٔ :ٔ۵

اول تسالونیکیان ٔ۷-ٖٔ :۴
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رنج و عذاب

ُمهر
ُمهر
ُمهر

هفت فرشته با پیاله
مکاشفه باب ٔ۶

مرگ و
میر

جنگ

قحطی

ُمهر
ُمهر

ُمهر

هفت مهر
مکاشفه باب ٔ :۸ & ۶

هفت فرشته با شیپور
مکاشفه باب ۹ & ۶

مرض

ُمهر

تگرگ

زلزله
هزاره

ربایش

 ۷سال مصیبت عظیم

ٕ ۶هفته ( ۴ٖ۴سال)
به مصلوب شدن مسیح

 ۷هفته ( ۴۹سال)
به باز سازی اورشلیم

اسارت بابل

هفته هفتادم دانیال

عصر کلیسا
دانیال عصر
کلیسا را
نمیبیند

 ۶۹هفته دانیال

 ۴۴۵قبل از میالد

حکومت ضد مسیح
رهبر اقتصادی

تسالونیکیان دوم باب ٕ
ٖ زنهار کسی به هیچوجه شما را نفریبد ،زیرا که
تا آن ارتداد ،اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی
فرزند هالکت ظاهر نگردد ،آن روز نخواهد آمد؛ ۴
که او مخالفت میکند و خود را بلندتر میسازد از
هر چه به خدا یا به معبود مسمی شود ،بحدی که
مثل خدا در هیکل خدا نشستهخود رامینماید که
خداست

فرمانده نظامی

نبی کاذب
رهبر مذهبی
رهبر سیاسی

ضد مسیح
ضد مسیح
تشکیل دولت جهانی توسط ّ

ضد مسیح به عنوان یک وحشی که از دریا میآید
مکاشفه باب ٖٔ __ توصیف ّ

مبارزهء نهایی میان نیکی و بدی
ٓٓٓ ٔ۴۴مهر شده
مکاشفه باب ۷

مبارزهء نهایی

مکاشفه باب ٔ۹
ٔٔ و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه
اسبی سفید که سوارش امین و حق نام
دارد و به عدل داوری و جنگ مینماید

مکاشفه باب ٔ۶
 ٔ۴زیرا که آنها ارواح دیوها هستند که معجزات
ظاهر میسازند و بر پادشاهان تمام ربع مسکون
خروج میکنند تا ایشان را برای جنگ آن روز
عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند” ٔ۵ .اینک
چون دزد میآیم خوشابحال کسی که بیدار
شدهرخت خود را نگاه دارد ،مبادا عریان راه رود
و رسوایی او را ببینند ٔ۶ ”.و ایشان را به
موضعی که آن را در عبرانی حارمجدون
میخوانند ،فراهم آوردند

بازگشت مسیح و هزاره
ضد مسیح
ارتش ّ
نابود میشود

زکریا باب ٔ۴
 ۹و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود .در
آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد

شیطان به مدت ٓٓٓٔ
سال به بند کشیده
میشود
مکاشفه ٕٖٓ-ٕ :

ٓٓٓٔ سال سلطنت عیسی مسیح بر روی زمین
مکاشفه ٕٓ۶ :

زکریا باب ٔ۴
 ۴و در آن روز پایهای او بر كوه زیتون كه از طرف
مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد و كوه
زیتون در میانش از مشرق تا مغرب ُم ْن َّ
دره
شق شده ّ
بسیار عظیمی خواهد شد و نصف كوه بطرف شمال و
نصف دیگرش بطرف جنوب منتقل خواهد گردید

تخت بزرگ و سفید قضاوت
مکاشفه باب ٕٓ
 ٔ۵و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت
نشد ،به دریاچه آتش افکنده گردید

مکاشفه باب ٕٓ
ٕٔ و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که
پیش تخت ایستاده بودند؛ و دفترها را
گشودند .پس دفتری دیگر گشوده شد که
دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد،
بحسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها
مکتوب است

زمان به پایان میرسد  ---و بعد زندگی جاوید ،ابدیت
یوحنا باب ٔ۴
ٕ در خانه پدر من منزل بسیار است واال به
شما میگفتممیروم تا برای شما مکانی حاضر
کنم ٖ و اگر بروم و از برای شما مکانی
حاضر کنم بازمیآیم و شما را برداشته با خود
خواهم برد تا جایی که من میباشم شما نیز
باشید

مکاشفه باب ٕٕ
ٕٓ او که بر این امور شاهد استمیگوید:
بلیبه زودی میآیمآمین بیا ،ای خداوند
عیسی ٕٔ فیض خداوند ما عیسی مسیح با
همه شما باد .آمین

اورشلیم جدید
مکاشفه باب ٕٓ

آسمان و زمین نابود
میشوند
دوم پطرس ٖٔٓ :

آسمان و زمین جدید
دوم پطرس ٖٔٓ :
مکاشفه ٕٔٔ :

