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  کالم خدا  –کتاب مقدس 
  کتابی که شبیه کتابهاي دیگر نیست

. مردان و زنان دارد یم مردم را به حرکت وا وارهاما هم ،چه کتاب مقدس کتابی قدیمی است اگر
را  چه چیزي همۀ این افراد دهند. یتغییر مگیشان را دنخوانند و ز یاز سرتاسر جهان آن را م

کتاب چگونه به زندگی بسیاري  اینانگیزاند؟ چرا کتاب مقدس چنین کتاب قدرتمندي است؟  یبرم
 هد: د یها پاسخ م بخشد؟ این کتابچه به این پرسش یشادي و خرسندي م

  ؟آمدکتاب مقدس از کجا  ○

  ؟چه زمانی نوشته شد ○

  ؟باورکردنی استکتاب مقدس آیا  ○

  ؟شامل چه مطالبی است کتاب مقدس ○

  به چه دلیل نوشته شد؟ این کتاب ○

  ها اي از نوشته مجموعه

 هاي مقدس از زمان اسرائیل باستان هنوشت ،کتاب مقدس از دو بخش تشکیل شده است. نخست
هاي مقدس مسیحی است که به نام  شناسیم. و دوم نوشته یم عهد عتیق عنوان بهآن را ، که است

طوالنی کتاب مقدس را به ي در طی زمانی بسیارچه اشخاص  اگر شناخته شده است. عهد جدید
  کتاب در سراسر آن ثابت و واحد است.این اند، اما پیغام  آوردهنگارش در 

ها الهام  انگیز این است که یک خداي زنده به نویسندگان این کتاب دلیل این تطبیق شگفت
، بنابراین کتاب مقدس منحصر به به آنها کالم خود را عطا فرمودبخشیده است. به عبارت دیگر، خدا 

  فرد بوده و از طریق خداي واحد حقیقی به نگارش درآمده است.
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و  ،بشر کلاما پیغام آن براي  ،در واقع به زبان عبري و یونانی نوشته شد مقدس  کتاباگرچه 
قعیت اشخاص وبراي خدا شخصیت و م. استبراي افراد تحصیل کرده یا بی سواد، ثروتمند یا فقیر 

). خبر خوش این کتاب براي 9:6، افسسیان 11:2، رومیان 34:10مالك نیست. (اعمال رسوالن 
  را ببینید). 24-23: 9و ارمیا  29-28: 3همۀ اقوام و زبانهاست. (غالطیان 

  ها یهها و آ ها، باب کتاب

توان آنها را در چند دقیقه  کتاب است. بعضی از آنها کوتاه بوده و می 66کتاب مقدس شامل 
هاي گنجانده شده در  تر هستند. براي راحتی در مطالعه، کتاب بعضی دیگر طوالنیمطالعه کرد، اما 

یا دو هاي یک  داري که معموالً حدود یک صفحه هستند، و آیه هاي شماره کتاب مقدس، به باب
  اند. اي تقسیم شده جمله

 6:45شوند. براي مثال، اشعیا  عبارتهاي کتاب مقدس، با نام کتاب، شمارة باب و آیه معرفی می
توانید با  باشد. اگر شما یک کتاب مقدس داشته باشید، می می 6و آیۀ  45اشعیا، باب به معنی کتاب 

رج شده، آن را جستجو کنید. این کار باعث هاي هر بخش د هایی که در ابتداي متن مراجعه به شماره
  شود. تشویق شما در جستجو کردن عبارتهاي مختلف در کتاب مقدس می

ی و جا؟ک  

سال  3500بیش از هزار سال نوشته شده است. نگارش آن حدود طول عهد عتیق تقریباً در 
سال پیش کامل گردید. اگرچه بیشتر نویسندگان عهد عتیق یهودي  2400پیش آغاز شد و حدود 

 و بعضیبودند اما بسیاري از آنها مسافت زیادي از هم فاصله داشتند. بعضی از آنها در اسرائیل کنونی، 
کشورها با نام  اند. در آن زمان نام بعضی از بخشهایی از آن را نوشته در عراق، سوریه و مصر کنونی

 امروزي آنها تفاوت داشت.

سال پیش.  2000عهد جدید در مدتی بسیار کوتاهتر از یک قرن نوشته شد. درست کمتر از 
ها در  بعضی از آن نویسندهاین بخش نیز بصورت عمده توسط نویسندگان یهودي نوشته شده است. 

  ها در ترکیه، یونان و ایتالیاي امروزي نوشته شدند.  ئیل بودند و دیگر نوشتهاسرا
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بلکه چوپان،  ،اي نبودند اند، نویسندگانی حرفه بسیاري از کسانی که کتاب مقدس را نوشته
بودند. این اشخاص از جانب خدا براي نوشتن پیغام او و سخن  …پادشاه، دکتر، کشاورز، ماهیگیر و 

  گفتن دربارة او فراخوانده شدند.

  افسانه یا حقیقت؟

توانیم بگوییم که کتاب مقدس افسانه  هاي قدیمی بسیاري در دنیا موجود است. چگونه می کتاب
  چندین دلیل مهم براي اطمینان از حقیقی بودن پیغام این کتاب وجود دارد. است یا حقیقت؟

اولین دلیل این است که کتاب مقدس، یک کتاب تاریخی دقیق است که شرح حال پادشاهان و 
توان آنها را بطور مستقل با وقایع تاریخی قدیم مقایسه  توصیف کنندة وقایع زمان آنها است و غالباً می

هایی که در کتاب مقدس ذکر شده، امروزه توسط باستان شناسان  عالوه بسیاري از مکاننمود. به 
شهرهاي قدیمی موجود در زمان کتاب  هاي زیر زمین، به الیهبا رفتن . گروه محققان ندا کشف شده

  ند.ا همقدس را کشف و ظاهر ساخت

ز لحاظ موقعیت هاي کتاب مقدس را دربارة این شهرها ا این دسته افراد همیشه توصیف
اند.  ها و مدارك دیگري که خود بدست آوردند، مورد مقایسه قرار داده قرارگیري و دیگر موارد، با نشانه

زیرا دلیرانه دربارة حوادث و رویدادهاي آینده  ،کتاب مقدس از جهتی دیگر نیز قابل باور است
ال، در زمان کتاب مقدس نیز مانند اند. براي مث پیشگویی کرده و همواره همۀ آنها درست و دقیق بوده

 ها و اقوام بسیاري وجود داشتند.  اکنون، ملت

ها قوم ادوم از نسل عیسو بود. خدا که باعث نوشته شدن کتاب مقدس شد، بطور  یکی از این قوم
قطعی پیشگویی کرد که این قوم نجات نخواهند یافت بلکه در زمین نابود شده و منقرض خواهند شد 

  گوید: کتاب مقدس با اطمینان در کتاب عوبدیا می چ انسانی از این قوم باقی نخواهد ماند.و دیگر هی

و خاندان یعقوب آتش و خاندان یوسف شعله و خاندان عیسو کاه عوبدیا خواهند بود و در میان "
 ایشان مشتعل شده، ایشان را خواهد سوزانید و براي خاندان عیسو بقیتی نخواهد ماند زیرا خداوند

  .18:1عوبدیا  "تکلم نموده است
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  من با تو هستم تا تو را نجات"گوید:  در مقابل، خداي کتاب مقدس بطور ویژه به یهودیان می
را تلف نخواهم  اما تو .میان آنها پراکنده ساختم، تلف خواهم کرد ها را که تو را در بخشم و جمیع امت

  .11:30ارمیا  "سزا نخواهم گذاشت تو را بینمود، بلکه تو را به انصاف تادیب خواهم کرد و 

اینها پیشگویی بشر نیستند. اگر ما قادر بودیم که امروز قومی را انتخاب کنیم که یک یا دو هزار 
بر همین اساس و بر اساس توانیم  ، این پیشگویی بسیار سختی بود. ما میه باشندسال بعد وجود داشت
. دلیل به کتاب مقدس به عنوان کالم خدا اعتماد کنیمهاي دیگر دربارة آینده،  بسیاري از پیشگویی

دیگر براي اثبات حقیقی بودن کتاب مقدس و رد کردن این تفکر که یک افسانه است، این است که 
  هاي آن با هم مطابقت و همخوانی دارند. ها و فصل همۀ کتاب

اند، اما  هاي متفاوتی نوشته شده و زمان ها هاي مختلف کتاب مقدس در مکان با این که بخش
پیغام آن دربارة خداي حقیقی در توافق است. کتاب مقدس کتابی اسرارآمیز و مبهم نیست که تنها 
مختص افرادي منتخب باشد، بلکه دربارة اسرار فاش شده توسط خداست و براي کسانی است که 

  ).27-26: 1، کولسیان 9:1افسسیان  ،26-25: 16هاي او را بخوانند. (رومیان  مایلند پیام

  ؟کتاب مقدس شامل چه مطالبی است

و جاودانگی او را نشان  ،عظمت، قدرت آفرینندگی گوید. شخصیت، کتاب مقدس دربارة خدا می
دوست داشتن و  به و به ما عالقۀ خداوند را به بشر به عنوان فرزندانش، و اشتیاقشدهد.  می

دیگري  من یهوه هستم و"کند که او خداي واحد است:  فرمانبرداري آنها را آشکار کرده و تصدیق می
  .5:45اشعیا  "نیست و غیر از من خدایی نی

  خوانیم. از ابتدا تا انتهاي کتاب مقدس، دربارة چگونگی رابطۀ خدا با زمین در طول تاریخ می

  آغاز جهان

نامیده شده است، که دربارة چگونگی آفرینش هر نوع  پیدایشنخستین بخش از کتاب مقدس، 
و  آدمخدا دو انسان آفرید، مردي به نام دهد.  گیاه و جاندار و حیوان را توسط خدا براي ما شرح می

  خدا آنها را به شباهت خود ساخته بود. زیرا اشتندحیوانات تفاوت د با. آنها حوازنی به نام 
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  منشأ شیطان، عذاب و مرگ

دهد که آدم و حوا در باغی که خدا براي آنها مهیا ساخته بود  کتاب مقدس به ما توضیح می
خوراکشان، گیاهان و درختان میوه را در اختیار داشتند اما مجاز نبودند از  کردند. آنها براي زندگی می

میوة درخت خاصی که در وسط باغ بود بخورند. خدا به آنها گفت که نتیجۀ خوردن از میوة این 
هاي روي زمین حق انتخاب داشتند که فرمان خدا را اطاعت  اولین انساندرخت، مرگ است. بنابراین 

  ن سر باز زنند.کنند و یا از آ

خدا آنها را مجبور به فرمانبرداري نکرد، بلکه به آنها آزادي داد تا او را دوست داشته باشند و 
طبق قوانین او عمل کنند، یا اینکه به راه خودشان بروند. در این باغ حیوانی زیرکتر از سایر حیوانات 

د. مار به حوا گفت: به این درختی که خدا خدا به این مار توانایی تکلم داده بوبود که مار نام داشت. 
تواند براي تو خوب باشد و اگر از آن بخوري، نخواهی مرد.  ممنوع کرده است نگاه کن، میوة آن می

حوا پذیرفتن حرف مار را انتخاب کرد و از میوة آن درخت خورد. آدم نیز چنین کرد. آدم و حوا 
، انسان مسبب ند. از آن به بعدگشتو فانی  شده ازاتهمانگونه که خدا به آنها اخطار کرده بود، مج

زن در طول  وي زمین آورد.ر بوجود آمدن مرگ شد و همچنین از طریق آنها، خدا عذاب را بر
اش درد خواهد کشید و تحت تسلط شوهرش خواهد بود، و مرد باید براي تهیۀ خوراك  بارداري

مجازات شدیدي شد زیرا به آدم و حوا دروغ گفته بود مار  خانوادة خود سخت کار کند و عرق بریزد.
اي بر روي  که اگر از میوة درخت بخورند نخواهند مرد. خدا او را لعنت کرده و گفت تا زمانی که زنده
  شکم خود خواهی خزید و خاك خواهی خورد. و خداوند میان مار و بشر دشمنی قرار داد.

  ندامت و بخشش

گوید. حقیقت، زیرا کالم او حقیقت است، و  دا و بخشش او میکتاب مقدس دربارة حقیقت خ
بخشش، زیرا او بشر را دوست داشته است و از آنها خواسته هنگامیکه خطا کردند، متأسف باشند. اگر 

  خالصانه توبه و درخواست بخشش کنیم، خدا ما را خواهد بخشید.

سرپیچی کنند، در باغ عدن برهنه  پیش از اینکه اولین مرد و زن (آدم و حوا) از دستورات خدا
 کردند. اما پس از نافرمانیشان از برهنگی خود باخبر و شرمسار شدند.  بودند و احساس خجالت نمی
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دهد همانطور  خدا از پوست حیوانات براي پوشاندن بدن آنها لباسی فراهم نمود. این نشان می
نیز روزي پوششی براي گناه فراهم خواهد که خدا با پوست حیوانات، پوششی فراهم کرد، همانطور 

  نمود.

  امیدي تازه

نقشۀ خدا براي زمین، تنها به دلیل نافرمانی اولین مرد و زن از دستورات او لغو نگردید. او وعده 
بر اساس کتاب مقدس، مار براي گناه و داد که پسري خواهد آمد که مار را شکست خواهد داد. 

سال بعد که فرزند موعود (عیسی) متولد  4000آمد، اما نه تا حدود نافرمانی انسان در مقابل خدا 
  شد.

  شروعی تازه

آدم و حوا فرزندانی داشتند. فرزندان آنها نیز فرزندانی بوجود آوردند، تا آنجا که زمین از مردم 
اما بیشتر آنها شریر بودند.  ،کردند میبسیار، پر شد. برخی از آنها براي اطاعت از فرمان خدا تالش 

  پس از چند صد سال، تنها یک خانوادة مطیع وجود داشت.

ها بسیار بدکار و شریر بودند. پس تصمیم به شروعی تازه  خدا ناراحت و خشمگین بود زیرا انسان
پدري بود از تنها خانوادة خوب گرفت و این تصمیم در واقع نابودي کلی شرارت از روي زمین بود. 

نام داشت. خدا تصمیم خود دربارة نابود کردن همۀ موجودات زندة روي  نوحیمانده در زمین، که باق
زمین بوسیلۀ طوفان، را به نوح گفت. او به وي گفت یک کشتی بزرگ بسازد، به بزرگی آن که 

. اش به همراه حیوانات بسیاري که خدا قصد داشت آنها را نیز نجات دهد، در آن جاي گیرند خانواده
  را ببینید) 6(پیدایش 

اش را نابود ساخت. آنها  بجز نوح و خانوده ها خدا طوفان را فرستاد و همۀ موجودات و انسان
نجات پیدا کردند زیرا آن کشتی را که خدا به آنها گفته بود ساختند. به این دلیل که آنها خدا را باور 

  را ببینید) 9- 7(پیدایش داشته و طبق آنچه فرمود عمل نمودند، نجات یافتند. 
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زندگی منطقه پس از طوفان، جمعیت روي زمین دوباره رشد کرد. اولین گروه مردم در یک 
کردند. آنها برجی بسیار بزرگ بنا کردند تا نام خود را بزرگ و ماندگار  کرده و به یک زبان صحبت می

به این ترتیب، لف آنها را تغییر داد. هاي مخت کنند، اما خدا از این امر خشنود نبود، پس زبان خانواده
ها و اقوام پدید آمدند. (پیدایش  مردم پراکنده شده و در نقاط مختلف دنیا ساکن شدند و اینگونه ملت

  را ببینید) 10

  شود قومی از هدف خدا جدا می

همچنین مدتی بعد، خدا مردي را انتخاب کرد تا نسلی از او به عنوان قوم برتر خود بوجود آورد. 
هدف خدا این بود که نجات دهندة موعود، روزي از این قوم متولد شود. مردي که خدا انتخاب کرد، 

کرد. خدا به  شناسیم زندگی می ابراهیم نام داشت. او در سرزمین اور که امروزه آنرا به عنوان عراق می
به او نشان خواهد داد،  ابراهیم فرمود سرزمین و خانوادة خود را ترك کرده و به سرزمینی که خدا

  برود.

نامیده  "کسی که عبور کرده"یا  "عبرانی"ابراهیم از رود فرات عبور کرد. به همین دلیل او یک 
برد، و از آن زمان به بعد،  کنعانخدا او را به سرزمینی به نام  شد. یا همان یهودیان و پدرِ قوم عبرانی

  نامیده شدند.مردمی که در آن سرزمین مقیم شدند، کنعانیان 

پر خواهد شد، بطوري که  او چه ابراهیم پیر بود، اما خدا به او وعده داد که زمین از فرزنداناگر 
خدا همچنین وعده داد که بخاطر ابراهیم، همۀ هاي آسمان کثیر خواهد شد.  نسل او مانند ستاره

مالک و وارث سرزمینی نشد، اما خدا ابراهیم را هاي روي زمین برکت خواهند یافت. ابراهیم هرگز  قوم
آن را در آینده دریافت کند. در کتاب مقدس، پیغام امید بارها براي او از مردگان برخواهد خیزاند تا 

  را ببینید). 11ایمانداران تکرار شده است. (عبرانیان 

اسحاق پسري  ابراهیم پسري به نام اسحاق داشت که از او نسلی بزرگ و عظیم بوجود آمد.
نامید. قرار بود که هدف خدا از طریق نسل یعقوب  "اسرائیل"داشت به نام یعقوب که خداوند او را 

به عنوان چوپان در سرزمینی از کنعان زندگی  "اسرائیل"نسل یعقوب  نشان داده شود. "اسرائیل"
 کردند. می
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ساکن شدند. پس از پس از آن، زمانی که قحطی شدیدي واقع شد، آنها در سرزمین مصر 
به نام موسی فرستاد تا آنها را از ها آنها را به بردگی گرفتند اما خدا مردي  چندین سال، مصري

  بردگی رها کند.

خدا بر مصر بالهایی شود.  ، دیده میخروجکتاب مقدس به نام  داستان موسی در بخش دوم از
نازل نمود تا پادشاه مصر را وادار به آزاد کردن مردم اسرائیل کند. موسی آنها را در بازگشت از بیابان 

، مقرر تثنیهو  الویانهاي  اي در کتاب هاي ویژه خدا براي آنها فرمانبه سرزمین کنعان هدایت کرد. 
مردم اسرائیل را هدایت کرد تا بیاموزند. پس از مرگ موسی، یوشع  نمود تا چگونگی زندگی کردن را

اسرائیل همراه بود قوم گوید که خدا چگونه با  به ما می یوشعبتوانند کنعانیان را شکست دهند. کتاب 
  و به آنها سرزمینی را که وعده داده بود، داد.

ئیل در سرزمینشان و تحت است، دربارة چگونگی زندگی مردم اسرا داورانکتاب بعدي که کتاب 
کردند آنها را در پرستش خدا پایدار نگه دارند، درحالی  فرمان بودن آنها توسط داورانی که تالش می

باعث خشم  چگونه پرداختند، و این عمل آنها که آنها اغلب به پرستش خدایان دروغین و ساختگی می
  گوید. ، به ما میخدا شد

درخواست کردند تا آنها را یک پادشاه خوانیم که چگونه مردم اسرائیل  می اول و دوم سموئیلدر 
، شروع خوبی شائولپادشاه، اولین  در جنگ هدایت کند. ،هاي دیگر اقوام و ملت پادشاهان مانند

نام داشت، فراخواند.  داوودنمود. خدا پادشاه بعدي را که  داشت اما در انتها از فرمان خدا سرپیچی می
. معبدي اسرائیل را به قومی عظیم تبدیل نمودند، سلیمانپادشاه و پسرش  ).32:13(اعمال رسوالن 

آمدند تا جالل خدا را در پادشاهی او  عظیم براي خدا بنا شد، و مردم از تمامی نقاط براي پرستش می
هاي  شامل بسیاري از غزل ،مزامیرد و کتاب نیز بوو ترانه سرا بر روي زمین ببینند. داوود یک نوازنده 

  اوست.

نبودند و پس از سلیمان، قوم به دو پادشاهی در بخش  متأسفانه پادشاهان به اندازة کافی خوب
  .بخوانیم اول و دوم پادشاهانتوانیم در کتاب  ها می . دربارة این سالشمالی و جنوبی تقسیم شد
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فرستاد  ينبودند، هر چند خدا بارها براي آنها انبیاي بسیارهیچکدام از پادشاهان شمالی خوب 
پادشاهی شمالی توسط  سرانجام حزقیال نبی، هوشع و عاموس.تا راه خود را به آنها نشان دهد. مثل 

آنها شریر  ۀاما بقی ز پادشاهان جنوبی یهودا خوب بوده،بعضی ا لشکر آشور به اسارت گرفته شد.
. سرانجام یهودا نیز توسط اشعیا، ارمیا، و میکاهانبیاي بسیاري فرستاد، مانند  خدا براي آنها نیز بودند.
  ها به اسارت گرفته شد. بابِلی

، این یهودیان از بابل به سرزمین اسرائیل بازگشتند. بازگشت نحمیا وعزرا پس از آن، در کتاب 
معبدي که توسط سلیمان ساخته به سرزمین، و بازسازي معبد خداوند، اما نه با آن جالل و زیبایی 

  شده بود.

  نجات دهندة موعود

پارسیان، سپس یونانیان، و سرانجام رومیان، بر سرزمین اسرائیل حکومت کردند. هیچ پادشاه 
پیشگویی کرده بود که تا زمانی که  27:21رشلیم وجود نداشت. خدا در حزقیال ویهودي در ا

هاي بسیار، انبیا به اسرائیل وعدة یک  نسل طی در آید. میانتخاب شدة او بیاید، هیچ پادشاه دیگري ن
 "مسیح"نمود. این نجات دهنده لغب  نجات دهنده را دادند، پادشاهی که وعدة ابراهیم را تکمیل می

نیز داشت که به معنی مسح شده (تدهین شده) بود. به این خاطر که خدا او را به منظور پادشاهی بر 
  ست.سرتاسر دنیا مسح نموده ا

  تولد عیسی

اي به نام مریم در  نوزاد پسر از باکرهیک دربارة چگونگی تولد  لوقا و متیانجیل ، عهد جدیددر 
القدس، بر او قرار گرفت. بنابراین آن نوزاد  قدرت خدا یا همان روح دهد. سرزمین اسرائیل توضیح می

معمولی بود. عیسی در طول  (عیسی) پسرِ خدا بود. او پسر انسان نیز بود، زیرا مادر او یک زن
  هاي دیگر مشکالت متعددي داشت و بارها مورد امتحان و وسوسه قرار گرفت. اش مانند انسان زندگی

. خدا فرشتۀ خود را بر یوسف نازل کرد تا به او بگوید نامزد بود یوسفمریم با مردي باخدا به نام 
 شد،  زمانی که مریم به وضع حمل نزدیک میکه این نوزاد از جانب خداست و از انسان نیست. سپس 



11 
 

 

لَحم سفر کردند. هنگامی که به مقصد رسیدند، مکانی براي خواب نداشتند. بنابراین   آنها به بِیت
در آنجا عیسی به دنیا آمد و نخستین شب خود را در آن آخور سپري  خوابیدند. حیوانات در آخور

  شرایطی فروتنانه متولد شد.دستی و  نمود. پس نجات دهندة جهان در تهی

  کار و تعلیمات عیسی

در شمال اسرائیل رشد کرد. او نجاري  ناصرهنجات دهنده در یک روستاي کوچک به نام  عیسی
را آغاز را از یوسف آموخت، و هنگامی که سی ساله بود، موعظه و تعلیم دربارة آمدن پادشاهی خدا 

شفا داد و به کسانی که مشتاق شنیدن دربارة راه  نمود. او همچنین توسط قدرت خدا، بیماران را
نمود. عیسی خدا را همانند پدري براي  زندگی بودند تعلیم داده و آنها را براي پادشاهی خدا آماده می

کنند یا هنگام دعا،  فرزندان معرفی کرد و به شاگردان خود آموخت زمانی که دربارة خدا صحبت می
  ".پدرِ ما"بگویند 

او در سراسر اسرائیل سفر کرد و راه خدا را به آنها  .کردند ي می، عیسی را پیروشاگرددوازده 
نشان داد. اما رهبران یهودي، به او حسادت ورزیدند و نقشۀ قتل او را کشیدند، زیرا مردم بسیاري به 

کرد و معنی مثَلها را براي  عیسی اغلب به صورت داستان و مثل صحبت می دادند. او گوش می
داد. مثلهاي او بیشتر دربارة آمدن پادشاهی خدا بر روي زمین و چگونگی آن  شاگردانش توضیح می

بود و اینکه چه اشخاصی در آن حضور خواهند داشت و چگونه باید براي آن آماده شد. عهد جدید 
  .یوحناو  متی، مرقس، لوقاشامل چهار نوشته دربارة زندگی عیسی است. انجیل 

مذهبی اسرائیل، موفق شدند  رهبرانسال و نیم تعلیم و بشارت، کاهن اعظم و حدود سه  پس از
پس از به مرگ محکوم کردند.  سرانجام عیسی را دستگیر کنند. آنها او را به موارد بسیاري متهم، و

ت روم سپردند و خواستار اجراي حکم او شدند. حاکم پس از کمی حکوممحاکمۀ او، آنها او را به 
را به روش رومی (مصلوب کردن) که با میخکوب کردن به یک چوب و بر گودالی بر درنگ، عیسی 

جان  ،ها رنج و عذاب به قتل رساند. این قربانی پس از تحمل ساعت شد، زمین استوار کردن انجام می
 یمردمزبان سادة گناه بود که مرد. او هرگز از فرمان خدا سرپیچی نکرد. او به  داد. عیسی مردي بی

  زندگی انسانی سزاوار مرگ است.ان داد که نش
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  رستاخیز

، از اینکه پس از سه روز، خدا عیسی را از مردگان برخیزانید. یهودیانی که عیسی را کشته بودند
 ورزیدند، حیرت کرده بودند. جسد عیسی ناپدید شده بود و شاگردانش بر زنده بودن او اصرار می

به بیش از پانصد نفر از پیروانش ظاهر شد.   چند هفتهدر مدت عیسی پیش از صعود به آسمان، 
  هاي خدا وعده دادند که عیسی به همینگونه که به آسمان رفت، همینطور نیز بازخواهد گشت. فرشته

، همانند عیسی ،حاال شاگردان عیسی براي بشارت دادن و موعظه کردن دربارة خبر پادشاهی
توانستند وانمود  توانست نجات یابد. یهودیان نمی انسانی می و با این کار عیسی، هر بسیار دلیر بودند

کنند که عیسی همچنان مرده است و در مقابل قدرت خدا که از طریق معجزات و شفاهاي شاگردان 
  گشت، توانایی مقابله نداشتند. ظاهر می

  گسترش مسیحیت

روم گسترش  خوانیم که چگونه خیلی زود مسیحیت در سرتاسر می اعمال رسوالنکتاب  در
هاي شاگردان  بیشتر شامل نامه عهد جدید، یافت و ایمانداران زیادي در بسیاري از شهرها پیدا شدند.

کند در راه خدا  عیسی به این نو ایمانان است که تعلیمات خدا را نشان داده و به آنها کمک می
، قرنتیان، غالطیان، افسسیان و فیلیپیانرومیان، اول و دوم ها، مانند  زندگی کنند. بسیاري از این نامه

  .اند که از یهودیت به مسیحیت گروید، نوشته شده پولستوسط شخصی به نام 

بشارت شاگردان عیسی نشان داد که نقشه و هدف خدا نه فقط براي یهودیان، بلکه براي تمامی 
بارة خدا بیاموزد، از کردار بد پیام آنها این بود که هر فردي از هرکجا باید درمردان و زنان بوده است. 

در نام عیسی براي بخشیده شدن گناهانش تعمید گیرد. شاگردان دربارة پادشاهی خود توبه کرده و 
هایش به ابراهیم، و سایر مردان ایماندار در عهد  خدا نیز بشارت دادند و نشان دادند که خدا به وعده

  عتیق، عمل خواهد کرد.

شاهی خدا و عیسی مسیح را دریافت کرده و به آن ایمان آوردند، در مردم بسیاري که پیغام پاد
 تا نمادي باشد از مردن با مسیح و آنها بطور کامل در آب فرو رفتند  همان زمان تعمید گرفتند.
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برخاستن از آب براي یک زندگی جدید. عیسی خود نیز به شاگردان گفت که پیغام خدا را تعلیم داده 
  را در سرتاسر دنیا تعمید دهند.و مردم ایماندار 

  آخرین کتاب از کتاب مقدس

نام دارد که شامل پیغام خدا و عیسی مسیح به هفت  مکاشفهآخرین کتاب از کتاب مقدس، 
کند. الهامات  ها صحبت می باشد. این کتاب از وقایع آینده در قالب نمادها و نشانه کلیساي اولیه می

  مقدس، بخصوص در عهد عتیق وجود دارد.بسیاري در بخشهاي پیشین کتاب 

رسد. نوشتۀ مقدس دیگري از جانب خدا به غیر از این  پس از مکاشفه، کتاب مقدس به پایان می
 12:4دهد. (اعمال رسوالن  کتاب مقدس، تنها راه نجات از مرگ ابدي را ارائه میکتاب وجود ندارد. 

ها، فقیر و ثروتمند، مرد  ها، فرهنگ نژادها،  طایفه). این کتاب، کتابی است براي تمامی 31-30: 16و 
ها را  و زن، پیر و جوان. این کتاب شامل کالم زندگی است و به راستی توانایی تغییر دادن زندگی

  دارد.

  مقدس به چه دلیل نوشته شد؟ کتاب

براي هزاران سال حفظ و به صدها زبان ترجمه شده است. کتاب مقدس، کتاب خاصی است که 
ۀ باستانی کتاب مقدس کشف شده و در کلمات آن تغییري صورت نگرفته است. خدا باعث نسخ

خواست شناخته شود. او به افرادي که به دنبال قدرت، دانش  میاو نوشته شدن کتاب مقدس شد زیرا 
  اي ندارد، بلکه به کسی که: انسانی و یا ثروت هستند عالقه

این  .دهم و آنچه را راست و درست است، انجام می چون محبت من پایدار است شناسد، مرا می"
  ).24:9(ارمیا  "ام من خداوند چنین گفته .سازند چیزهایی است که مرا خشنود می

  
خواهد مردم از راههاي خود بازگشت کرده و به سوي او بروند. او به دنبال کسانی است  خدا می

خدا کالم خود را به این دلیل سازند.  او استوار میآورند و اطمینان و باور خود را بر  که به او ایمان می
خواهد حداکثر تعداد افرادي که امکان دارد،  اي دارد و می مکتوب کرد که نشان دهد براي بشر نقشه

  بازگشت کرده و نجات یابند و تا ابد در پادشاهی او بر روي زمین زندگی کنند. 
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  ه باید کرد؟ چبراي نجات یافتن 

کمی پس از صعود او به آسمان، در اورشلیم به یهودیان دربارة توبه تعلیم شاگردان عیسی، 
اند و وجدان آنها آگاه  دادند. بسیاري از یهودیان متوجه شدند که در مرگ پسر خدا نقش داشته

  )38-37: 2(اعمال رسوالن  "باید چه کار کنیم؟"گردید. آنها از شاگردان پرسیدند، 

توبه کنید و و هر یک از شما براي بخشیده شدن گناهانش، در نام "پاسخ ساده و روشن بود. 
(اعمال  "شود؟ چه چیز مانع تعمید ما می"شد:  . در موارد دیگر سوال می"عیسی مسیح تعمید گیرد

  ."اگر با تمام دل ایمان آوري هیچ مانعی وجود ندارد"بار پاسخ این بود:  ) این38-36: 8رسوالن 

امروزه نیز چنین است. موضوع حائز اهمیت این است که کتاب مقدس را مطالعه کرده و خداي 
زنده و حقیقی را درك نماییم. درست مانند زمان آدم و حوا، خدا به ما قدرت انتخاب داده است. 

پیروي به جمع ایمانداران دیگر که او را توانیم پیغام او را درك و باور کنیم، تعمید بگیریم و  می
  کنند، بپیوندیم. می

خودتان کتاب مقدس را مطالعه کنید. زمانی را به مطالعۀ روزانۀ آن اختصاص دهید و دریابید 
ساخته است. خدا به عنوان پدر، تبدیل  يبهتربه زندگی ها را تغییر داده و  که چرا بسیاري از زندگی

  دهید؟ اسخ او را میبه عنوان یکی از فرزندان خود فراخوانده است. آیا پشما را 

  مایک بال

  


